
  
  موسوعة مواقف السلف الصالح  ١

  هـ) ١٣٩٣( ١حممد األمني الشنقيطي
الشــيخ حممــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــدالقادر اجلكــين الشــنقيطي، 
ء. ولــــد عــــام مخــــس وعشــــرين وثالمثائــــة وألــــف  ّ بتشــــديد البــــاء مــــن اإل ولقبــــه آ
للهجــرة بشــنقيط، مــن أعمــال دولــة موريتانيــا، وتعلــم بـــها علــى يــد مشــايخ عصــره 

مــد املختــار والعالمــة أمحــد بــن عمــر والفقيــه حممــد بــن مــنهم: الشــيخ أمحــد بــن حم
زيدان والعالمة الكبري أمحد فال. حج ســنة ســبع وســتني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، 
ض، وأخــــريا يف اجلامعــــة  واســــتقر مدرســــا يف كليــــة الشــــريعة واللغــــة العربيــــة يف الــــر

خـــالق ومـــزا ف ملدينـــة النبويـــة. كـــان رمحـــه هللا يتمتـــع  اضـــلة أكســـبته اإلســـالمية 
الثقة واالحرتام يف أوســاط أويل األمــر وكبــار أهــل العلــم، وكــان أديبــا ضــليعا. تلقــى 
العلم على يديه أفواج ال حيصون من طالب العلم ومن أبــرزهم: الشــيخ عبــدالعزيز 
ز والشيخ عبداحملسن العباد والشيخ حممد بن صــاحل العثيمــني والشــيخ صــاحل  بن 

  سامل والشيخ حممد أمان اجلامي وغريهم كثري.  الفوزان والشيخ حممد عطية
نــه صــاحب أخــالق عاليــة مــن املــروءة  قــال عنــه الشــيخ حممــد عطيــة ســامل 
واإليثـــــار والزهـــــد يف الـــــدنيا ومالذهـــــا، والرغبـــــة يف اآلخـــــرة ومـــــا يقـــــرب إليهـــــا. لـــــه 

مــن أشــهرها: 'أضـــواء البيــان يف  ،مؤلـــفات نفيســة تــدل علــى ســعة علمــه واطالعــه
لقــرآن' و'آداب البحــث واملنــاظرة' و'دفــع إيهــام االضــطراب عــن إيضــاح القــ رآن 

  آي الكتاب'. 

                                                            
) ١٤٧-١/١١٧) وإحتــاف النــبالء بســري العلمــاء (٣٧٨-٦/٣٧١) وعلمــاء جنــد خــالل مثانيــة قــرون (٦/٤٥األعالم ( ١

ن ) وجهــود الشـــيخ الشــنقيطي يف تقريـــر عقيــدة ا٦٠٧واملســتدرك علــى معجـــم املــؤلفني ( لســلف للـــدكتور عبــدالعزيز الطـــو
)٨٧-١/٢٩.(  
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تــويف رمحــه هللا يف مكــة املكرمــة ضــحوة يــوم اخلمــيس يف اليــوم الســابع عشــر 
ــا.  من شــهر ذي احلجــة مــن عــام ثالثــة وتســعني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، ودفــن 

ه تلميذه الشيخ أمحد بن أمحد اجلكين بقوله:   ور
 وت اإلمــــــام احلــــــرب مــــــن جاكانــــــــيمــــــ
 إنـــــــــــــــــــــــــــها للربيــــــــــــــــــــــــــة للمصــــــــــــــــــــــــــيبة 

 نيــــــــــرا العقيـــــــــدة شـــــــــيخا أضـــــــــاء مـــــــــن
 أعشـــــــــى ســـــــــناه كـــــــــل جهـــــــــم ملحـــــــــد
 مــــــــــا إن رأيــــــــــت وال مسعــــــــــت بـــــــــــمثله

  

ــــــــــــــــــــــــــــةرزء  مــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمل  نـــــــــ  العد
 فقــــــــــــدت عظــــــــــــيم مناهــــــــــــل العرفــــــــــــان
 أرســـــــــــــــاه فـــــــــــــــوق دعـــــــــــــــائم البــــــــــــــــرهان
ن  نبــــــــــــــذ الكتــــــــــــــاب ملنطــــــــــــــق اليـــــــــــــــو

 لكــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــراجم القــــــــــــــــــرآن حــــــــــــــــــاو
  

 ن املبتدعة:م موقفه  
ه ولقينـــــــاه  هـــــــذا الرجـــــــل كـــــــان أعجوبـــــــة يف حفظـــــــه واستحضـــــــاره، حضـــــــر
واجتمعنا به غري ما مرة، وليس هذا هو الغريــب فيــه، بــل قــد يشــرتك معــه يف هــذه 
الصــــفة كثــــري مــــن النــــاس، ولكــــن قبولــــه للحــــق، واعتناقــــه لــــه، والــــدفاع عنــــه بكــــل 

 .تلـــك الـــبالدشـــجاعة وإخـــالص، وهـــذا ينـــدر وجـــوده يف أبنـــاء جنســـه مـــن أهـــل 
فالشــــيخ جــــزاه هللا خــــريا شــــرفه اللبــــاس الســــلفي الــــذي ارتــــداه وزينــــه خــــري تــــزيني، 
وأصــبحت كتبــه تضــيء بــذلك النــور وتفــوح بــذلك املســك. فهــذا: 'أضــواء البيــان' 
الــذي نفــع هللا بــه أهــل املشــرق واملغــرب، ووجــد القبــول عنــد اجلميــع، قلمــا متــر فيــه 

فـــــع مغيـــــث تســـــتطيبه إال وجتـــــد  ،مناســـــبة للعقيـــــدة الســـــلفية الشـــــيخ كأنـــــه مطـــــر 
يت علــى ذلــك الغثــاء ويلقيــه يف مكــان  النفــوس، وتتمــىن املزيــد منــه واالســتمرار، و
ســحيق، حــىت ال يتــأذى املســلمون بشــره بعــد بيــان أن هــذا الضــرر جيــب إبعــاده، 
لبحــث العظــيم الــذي ســطره يف ســورة األعــراف  هيــك  وال جيوز االقرتاب منــه. و
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   ىل: عنـــــــــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــا
  

  
    
  
بــني التأويــل  كتــايب: 'املفســرون  وقــد بينــت يف ١

ت الصفات' واإلثبات   ما هلذا الكتاب من قيمة.  ٢يف آ
العقيــــــدة  لــــــدفاع الشـــــيخ عــــــن بعــــــض النمـــــاذجوسأقتصـــــر هنــــــا علـــــى ذكــــــر 
  السلفية، جاء يف: 'أضواء البيان'.

  قال: 
: جيــب علــى كــل مســلم خيــاف العــرض علــى ربــه يــوم القيامــة، أن تنبيه مهــم

الــيت  ،يتأمــل فيــه لــريى لنفســه املخــرج مــن هــذه الورطــة العظمــى، والطامــة الكــربى
وهـــي ادعـــاء االســـتغناء عـــن كتـــاب هللا  ؛عمـــت جـــل بـــالد املســـلمني مـــن املعمـــورة

مـــا يف مجيـــع األحكـــاموســـنة رســـو  مـــن عبـــادات ومعـــامالت وحـــدود  ،له اســـتغناء 
ملذاهب املدونة، وبناء هذا على مقدمتني:   وغري ذلك، 

لكتاب والسنة ال جيوز إال للمجتهدين.إحدامها   : أن العمل 
: أن اجملتهـــــدين معـــــدومون عـــــدما كليـــــا ال وجـــــود ألحـــــد مـــــنهم يف والثانيـــــة

ملقــدمتني، مينــع العمــل بكتــاب هللا وســنة رســوله منعــا الدنيا، وأنه بناء على هــاتني ا
ملذاهب املدونة.     على مجيع أهل األرض، ويستغىن عنهما 

                                                            
 ).٥٤األعراف اآلية ( ١

٧٠٥-٢/٧٠١( ٢.( 
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وزاد كثــري مــنهم علــى هــذا، منــع تقليــد غــري املــذاهب األربعــة وأن ذلــك يلــزم 
استمراره إىل آخر الزمان. فتأمل  أخي رمحك هللا! كيف يســوغ ملســلم أن يقــول 

مــا،  اء بكتــاب هللا وســنة رســوله مبنــع االهتــد وعــدم وجــوب تعلمهمــا والعمــل 
ــم خيطئــون؛ فــإن   اســتغناء عنهمــا بكــالم رجــال غــري معصــومني، وال خــالف يف أ

مـــا  غريمهـــا،  يغـــينكـــان قصـــدهم أن الكتـــاب والســـنة ال حاجـــة إىل تعلمهمـــا، وأ
تان عظيم ومنكر من القول وزور.   فهذا 
طــل، وإن كــان قصــدهم أن تعلمهمــا صــ عب ال يقــدر عليــه، فهــو أيضــا زعــم 

ــا  ألن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل اآلراء واالجتهاد املنتشــرة، مــع كو
ــر مــــرات  ــرة، وهللا جــــل وعــــال يقــــول يف ســــورة القمــ ــة التعقيــــد والكثــ ــددة: يف غايــ متعــ

  
  

     ويقـــــول تعــــــاىل
  : ١يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخان

  
  ـــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــرمي ويقـــــــــــــــــ : ٢يف مــــــــــــــــــــــ

  
  

  
   

  فهــــــو كتــــــاب ميســــــر بتيســــــري هللا ملــــــن وفقــــــه هللا .

                                                            
 ).٥٨الدخان اآلية ( ١

 ).٩٧مرمي اآلية ( ٢
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  ه. وهللا جــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــــــول: للعمــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــ
   
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــول:  ١  ويقـــــــــــــــــــــ
  
    
  

 ٢.  
  ن هدى هللا ورمحته.فال شك أن الذي يتباعد عن هداه حياول التباعد ع

وال شــــــك أن هــــــذا القــــــرآن العظــــــيم هــــــو النــــــور الــــــذي أنزلــــــه هللا إىل أرضــــــه 
فــيعلم يف ضــوئه احلــق مــن الباطــل، واحلســن مــن القبــيح، والنــافع مــن  ،ليستضــاء بــه

  الضار، والرشد من الغي.
ــــــــــــــــــــــــــــال هللا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــاىل: قـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــ
   
   

  
  وقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــاىل. ٣ :

    
    

    
  

                                                            
 ).٤٩العنكبوت اآلية ( ١

 ).٥٢األعراف اآلية ( ٢

 ).١٧٤النساء اآلية ( ٣
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــ . وقـــــــــــــــــــــــ

  
   
     

   
  
   

    
 ـــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــــ

  
  

 وقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: ٣ ،
   
  

  
    

  
 ٤.  

                                                            
 ).١٦و١٥( اآليتاناملائدة  ١

 ).٥٢الشورى اآلية ( ٢

 ).٨التغابن اآلية ( ٣

 ).١٥٧األعراف اآلية ( ٤
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و النـــور الـــذي أنزلـــه هللا فـــإذا علمـــت أيهـــا املســـلم أن هـــذا القـــرآن العظـــيم هـــ
ـــداه يف أرضـــه، فكيـــف ترضـــى لبصـــريتك أن تعمـــى عـــن  يُهتـــَدىو  ،ليستضـــاء بـــه

  النور؟
  فال تكن خفاشي البصرية، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم:

 خفــــــــافيش أعماهــــــــا النهــــــــار بضــــــــوئه
 مثــــــــل النهــــــــار يزيــــــــد أبصــــــــار الــــــــورى

  

 ووافقهـــــــــا قطـــــــــع مـــــــــن الليـــــــــل مظلـــــــــم 
 أعـــــــــــــــني اخلفــــــــــــــــاش يُعمـــــــــــــــينـــــــــــــــورا و 

  

  
  ١ . 

   
    

   
   

  
 وال شـــــــك أن مـــــــن عميـــــــت  .٢

  ه نورا، فما له من نور.الظالم، ومن مل جيعل هللا ل بصريته عن النور ختبط يف
ــذا تعلــم أيهــا املســلم املنصــف، أنــه جيــب عليــك اجلــد واالجتهــاد يف تعلــم   و

لوســائل النافعــة املنتجــة، والعمــل بكــل مــا علمـــك كتــاب هللا وســنة رســوله  ، و
  هللا منهما علما صحيحا.

ولتعلم أن تعلم كتاب هللا وســنة رســوله يف هــذا الزمــان، أيســر منــه بكثــري يف 
ســخ ومنســوخ، وعــام القــر  ون األوىل، لســهولة معرفــة مجيــع مــا يتعلــق بــذلك، مــن 

                                                            
 ).٢٠البقرة اآلية ( ١

 ).١٩الرعد اآلية ( ٢
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وخــــاص، ومطلــــق ومقيــــد، وجممــــل ومبــــني، وأحــــوال الرجــــال، مــــن رواة احلــــديث، 
، فـــــاجلميع ُدوِّنَ والتمييـــــز بـــــني الصـــــحيح والضـــــعيف، ألن اجلميـــــع ضـــــبط وأتقـــــن و 

  سهل التناول اليوم.
مث مــن الصــحابة  ن النــيب فكل آية من كتــاب هللا قــد علــم مــا جــاء فيهــا مــ

  والتابعني وكبار املفسرين.
ــا  ومجيــع األحاديــث الــواردة عنــه  حفظــت ودونــت، وعلمــت أحــوال متو

  وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف.
فجميـــع الشـــروط الـــيت اشـــرتطوها يف االجتهـــاد يســـهل حتصـــيلها جـــدا علـــى  

  كل من رزقه هللا فهما وعلما.
خ، واخلـــاص والعـــام، واملطلـــق واملقيـــد، وحنـــو ذلـــك تســـهل والناســـخ واملنســـو 

ظـــر يف الكتـــاب والســنة ممـــن رزقـــه هللا فهمـــا ووفقـــه لـــتعلم   معرفتــه اليـــوم علـــى كـــل 
  كتاب هللا وسنة رسوله.

واعلــم أيهــا املســلم املنصــف، أن مــن أشــنع الباطــل وأعظــم القــول بغــري احلــق 
قالـــه الشـــيخ أمحـــد الصـــاوي يف علـــى هللا وكتابـــه، وعلـــى النـــيب وســـنته املطهـــرة، مـــا 

حاشيته علــى اجلاللــني يف ســورة الكهــف وآل عمــران، واغــرت بقولــه يف ذلــك خلــق 
طـــل.  م ال مييـــزون بـــني حـــق و ســـم طلبـــة العلـــم، لكـــو ال حيصـــى مـــن املتســـمني 

 املـــــــذكور يف الكـــــــالم علـــــــى قولـــــــه تعـــــــاىل: فقـــــــد قـــــــال الصـــــــاوي أمحـــــــد 
   

    ١اآليـــــــــــة .
                                                            

  ).٢٣( الكهف اآلية ١
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بعـــد أن ذكـــر األقـــوال يف انفصـــال االســـتثناء عـــن املســـتثىن منـــه بزمـــان، مـــا نصـــه: 
ملشــيئة  وعامــة املــذاهب األربعــة علــى خــالف ذلــك كلــه، فــإن شــرط حــل األميــان 
ــــا حــــل اليمــــني، وال يضــــر الفصــــل بتــــنفس أو ســــعال أو  أن تتصــــل وأن يقصــــد 

ــا عــــ ــــو وافــــق قــــول الصــــحابة  ،دا املــــذاهب األربعــــةعطــــاس، وال جيــــوز تقليــــد مــ ول
واحلــديث الصــحيح واآليــة. فاخلــارج عــن املــذاهب األربعــة ضــال مضــل، ورمبــا أداه 
ــر. اهــــ منـــه  ذلـــك للكفـــر، ألن األخـــذ بظـــواهر الكتـــاب والســـنة مـــن أصـــول الكفـ

  بلفظه.
فانظر  أخي رمحك هللا، ما أشنع هذا الكــالم ومــا أبطلــه، ومــا أجــرأ قائلــه 

تان عظيم. هللا وكتابه وعلى النيب على    وسنته وأصحابه، سبحانك هذا 
نــــه ال جيــــوز اخلــــروج عــــن املــــذاهب األربعــــة ولــــو كانــــت أقــــواهلم  ،أمــــا قولــــه 

لكتــاب والســنة وإمجــاع  طــل  خمالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهو قول 
ا ســنرى إيضــاحه وإمجــاع األئمــة األربعــة أنفســهم، كمــ ،الصــحابة رضــي هللا عــنهم

إن شــاء هللا مبــا ال مزيــد عليــه يف املســائل اآلتيــة بعــد هــذه املســألة. فالــذي ينصــره 
  هو الضال املضل.

وأمــــا قولــــه: إن األخــــذ بظــــواهر الكتــــاب والســــنة مــــن أصــــول الكفــــر، فهــــذا 
أيضا من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله مــن أعظــم النــاس انتهاكــا حلرمــة كتــاب هللا 

تان عظيم.. سبوسنة رسوله    حانك هذا 
 والتحقيق الذي ال شك فيــه، وهــو الــذي كــان عليــه أصــحاب رســول هللا 

وعامــة علمــاء املســلمني، أنــه ال جيــوز العــدول عــن ظــاهر كتــاب هللا وســنة رســول 
يف حـــال مـــن األحـــوال بوجـــه مـــن الوجـــوه حـــىت يقـــوم دليـــل صـــحيح شـــرعي  هللا 
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  صارف عن الظاهر إىل احملتمل املرجوح.
ن العمـــل بظـــاهر الكتـــاب والســـنة مـــن أصـــول الكفـــر، ال يصـــدر والقـــو  ل 

لكتــاب  البتــة عــن عــامل بكتــاب هللا وســنة رســوله، وإمنــا يصــدر عمــن ال علــم لــه 
مــا يعتقـــد ظاهرمهــا كفــرا، والواقــع يف نفــس األمـــر أن  والســنة أصــال، ألنــه جلهلــه 

  ظاهرمها بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس.
لك ذلــك أن آيــة الكهــف هــذه، الــيت ظــن الصــاوي أن ظاهرهــا ومما يوضح 

ملشـــــيئة املتـــــأخر وزمنهـــــا عـــــن اليمـــــني وأن ذلـــــك خمـــــالف  لتعليـــــق  حـــــل األميـــــان 
للمذاهب األربعة: وبىن على ذلــك أن العمــل بظــواهر الكتــاب والســنة مــن أصــول 

طل ال أساس له.  ،الكفر   كله 
الــزعم الــذي زعمــه ال تشــري وظاهر اآلية بعيد مما ظن بل الظن الــذي ظنــه و 

اآليــــة إليــــه أصــــال، وال تــــدل عليــــه ال بداللــــة املطابقــــة، وال التضــــمن وال االلتــــزام. 
  فضال على أن تكون ظاهرة فيه.

وسبب نزوهلــا يزيــد ذلــك إيضــاحاً، ألن ســبب نــزول اآليــة أن الكفــار ســألوا 
ومل  عــن الــروح وأصــحاب الكهــف وذي القــرنني فقــال هلــم ســأخربكم غــداً، النــيب 

يقــل إن شــاء هللا فعاتبــه ربــه بعــدم تفــويض األمــر إليــه، وعــدم تعليقــه مبشــيئته جــل 
  فتأخر عنه الوحي. ،وعال

 األدب معـــــــــــــــــــــــــــــه يف قولـــــــــــــــــــــــــــــه: مث علمـــــــــــــــــــــــــــــه هللا يف اآليـــــــــــــــــــــــــــــة 
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١.  
  مث قــــــــــــــــــــــــــــــال لنبيــــــــــــــــــــــــــــــه: 

  ســـأفعل كـــذا غـــداً، مث نســـيت  يعـــين إن قلـــت
أن تقــول إن شــاء هللا، مث تــذكرت بعــد ذلــك، فــاذكر ربــك، أي قــل إن شــاء هللا، 

وختــرج  ،أي لتتدارك بذلك األدب مع هللا الذي فاتك عند وقتــه، بســبب النســيان
  النهــــــــــــــي يف قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل: مــــــــــــــن عهــــــــــــــدة 

   
     

  .  
ــذه املشــيئة املتــأخرة ألجــل املعــىن املــذكور، الــذي هــو ظــاهر اآليــة  والتعليــق 
الصحيح ال خيالف مذهباً من املذاهب األربعة وال غريهم، وهو التحقيــق يف مــراد 

خــري االســتثناء كمــا أوضــح ه كبــري املفســرين ابــن عبــاس مبــا ينقــل عنــه مــن جــواز 
  أبو جعفر بن جرير الطربي رمحه هللا.

وقــد قــدمنا إيضــاحه يف الكــالم علــى آيــة الكهــف هــذه. فيــا أتبــاع الصــاوي 
املقلــدين لــه تقليــداً أعمــى علــى جهالــة عميــاء، أيــن دل ظــاهر آيــة الكهــف هــذه، 

لعتق أو بغري ذلك من األميان؟ لطالق أو  هلل، أو    على اليمني 
  حلف ملا قال للكفار: سأخربكم غداً؟ هل النيب 

  وهل قال هللا: وال تقولن لشيء إين حالف سأفعل ذلك غداً؟
ليمــــني، حــــىت قلــــتم إن ظــــاهر القــــرآن، هــــو حــــل األميــــان  ومــــن أيــــن جئــــتم 
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ملشــيئة املتــأخرة عنهــا، وبنيــتم علــى ذلــك أن ظــاهر اآليــة خمــالف ملــذاهب األئمــة 
  والسنة من أصول الكفر؟األربعة، وأن العمل بظواهر الكتاب 

وممــا يزيــد مــا ذكــر إيضــاحاً مــا قالــه الصــاوي أيضــاً يف ســورة آل عمــران يف 
  تعـــــــــــــاىل: الكـــــــــــــالم علـــــــــــــى قولـــــــــــــه 

   
   

  
 

  
على كالم اجلالل ما نصه: زيــغ أي ميــل عــن احلــق للباطــل، قولــه:  قال فإنه ١

بوقوعهم يف الشبهات واللبس، أي كنصارى جنــران، ومــن حــذا حــذوهم ممــن أخــذ 
بظــاهر القــرآن، فــإن العلمــاء ذكــروا أن مــن أصــول الكفــر األخــذ بظــواهر الكتــاب 

  والسنة. اهـ.
أجـــرأ قائلـــه علـــى فـــانظر رمحـــك هللا، مـــا أشـــنع هـــذا الكـــالم ومـــا أبطلـــه ومـــا 

، ومــا أدلــه علــى أن صــاحبه ال يــدري انتهــاك حرمــات هللا، وكتابــه ونبيــه وســنته 
ما يتكلم به. فإنه جعل مــا قالــه نصــارى جنــران، هــو ظــاهر كتــاب هللا، ولــذا جعــل 

  مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر القرآن.
وذكـــــر أن العلمـــــاء قـــــالوا إن األخـــــذ بظـــــواهر الكتـــــاب والســـــنة مـــــن أصـــــول 

مــع أنــه ال يــدري وجــه ادعــاء نصــارى جنــران علــى ظــاهر القــرآن أنــه كفــر،  ،لكفــرا
مع أنه مسلم أن ادعاءهم على ظاهر القرآن أنه كفرهم ومــن حــذا حــذوهم ادعــاء 
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  إال أن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. ،صحيح
ألســت  وقــد قــال قبــل هــذا: قيــل ســبب نزوهلــا أن وفــد جنــران قــالوا للنــيب 

، فقالوا حسبنا، أي كفــا ذلــك »نعم«تقول: إن عيسى روح هللا وكلمته؟ فقال: 
  يف كونه ابن هللا. فنزلت اآلية.

يعتقــد أن ادعــاء نصــارى جنــران أن ظــاهر قولــه تعــاىل: فاتضــح أن الصــاوي 
  

   
 حيح، وبــــىن علـــــى عيســــى ابــــن هللا ادعـــــاء صــــ هــــو أن ١

  ذلك أن العلماء قالوا إن األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
وهـــذا كلـــه مـــن أشـــنع الباطـــل وأعظمـــه، فاآليـــة ال يفهـــم مـــن ظاهرهـــا البتـــة، 
بوجه مــن الوجــوه، وال بداللــة مــن الــدالالت، أن عيســى ابــن هللا، وادعــاء نصــارى 

  جنران ذلك كذب حبت.
ان، ومن حذا حذوهم ممن أخذ بظــواهر القــرآن فقول الصاوي كنصارى جنر 

صــريح يف أنــه يعتقــد أن مــا ادعــاه وفــد جنــران مــن كــون عيســى ابــن هللا هــو ظــاهر 
طــل، حاشــا القــرآن العظــيم مــن أن يكــون هــذا الكفــر  طل  طل  القرآن اعتقاد 

وقولـــه:  ،ظـــاهرهالبـــواح ظـــاهره، بـــل هـــو ال يـــدل عليـــه البتـــة فضـــال عـــن أن يكـــون 
    :ـــــــــــــــــــــــــــــاىل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــ  كقولــــــــــــــ
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   ١ 
ومن تسخري السموات واألرض مبدؤه ومنشؤه منــه جــل  أي كل ذلك من عيسى

  وعال.
 ،يف اآليتني البتداء الغاية، وذلك هو ظــاهر القــرآن وهــو احلــق "من"فلفظة 

  لصاوي وحكاه عن نصارى جنران.خالفاً ملا زعمه ا
وقد اتضح مبــا ذكــر أن الــذين يقولــون: إن األخــذ بظــواهر الكتــاب والســنة 
ــم يعتقــدون شــيئاً ظــاهر الــنص.  مــن أصــول الكفــر ال يعلمــون مــا هــي الظــواهر وأ

  والواقع أن النص ال يدل عليه حبال من األحوال فضال عن أن يكون ظاهره.
طل، وال  طال على    شك أن الباطل ال يبىن عليه إال الباطل.فبنوا 

ملــنعهم ذلــك مــن  ،ولو تصوروا معاين ظواهر الكتــاب والســنة علــى حقيقتهــا
  أن يقولوا ما قالوا.

فتصـــــور الصـــــاوي، أن ظـــــاهر آيـــــة الكهـــــف املتقدمـــــة، وهـــــو حـــــل األميـــــان، 
ملشــيئة املتــأخر زمنهــا عــن اليمــني، وبنــاؤه علــى ذلــك خمالفــة ظــاهر اآليــة  لتعليــق 
ملــذاهب األئمــة األربعــة، وأن األخــذ بظــواهر الكتــاب والســنة مــن أصــول الكفــر، 

  مع أن اآلية ال تشري أصال إىل ما اعتقد أنه ظاهرها.
وكـــذلك اعتقـــاده أن ظـــاهر آيـــة آل عمـــران املـــذكورة هـــو مـــا زعمـــه نصـــارى 

طــل ولــيس شــيء ممــا زعــم ظــاهر القــرآن  ؛جنران، من أن عيسى ابــن هللا فإنــه كلــه 
  ، كما ال خيفى على عاقل.مطلقاً 
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وقول الصاوي يف كالمه املذكور يف سورة آل عمــران: إن العلمــاء قــالوا: إن 
طــل ال يشــك يف بطالنــه  األخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قول 

  من عنده أدىن معرفة.
ومن هم العلماء الــذين قــالوا إن األخــذ بظــواهر الكتــاب والســنة مــن أصــول 

  الكفر؟
  هم لنا، وبينوا لنا من هم؟مسو 

واحلـــق الـــذي ال يشـــك فيـــه أن هـــذا القـــول ال يقولـــه عـــامل، وال مـــتعلم، ألن 
ظواهر الكتاب والسنة هي نور هللا الذي أنزلــه علــى رســوله ليستضــاء بــه يف أرضــه 

  وتقام به حدوده، وتنفذ به أوامره، وينصف به بني عباده يف أرضه.
يها قليلة جداً ال يكــاد يوجــد منهــا إال والنصوص القطعية اليت ال احتمال ف

  : كقولــه تعــاىلأمثلة قليلــة جــداً  
   

   
    ١.  

  هو كون نصوص الكتاب والسنة ظواهر. ،والغالب الذي هو األكثر
لظــاهر واجــب حــىت يــرد دليــل وقــد أمجــع مجيــع املســلمني علــى أ ن العمــل 

  شرعي صارف عنه، إىل احملتمل املرجوح، وعلى هذا كل من تكلم يف األصول.
فتنفـــري النـــاس وإبعادهـــا عـــن كتـــاب هللا، وســـنة رســـوله، بـــدعوى أن األخـــذ 

  هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى. ،بظواهرمها من أصول الكفر
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ذر منهـــا كـــل احلـــذر، ويتباعـــد وأصـــول الكفـــر جيـــب علـــى كـــل مســـلم أن حيـــ
ا كــل االجتنــاب، فيلــزم علــى هــذا القــول املنكــر  ،منها كل التباعــد ويتجنــب أســبا

  الشنيع وجوب التباعد من األخذ بظواهر الوحي.
وهذا كما ترى، ومبا ذكــر يتبــني أن مــن أعظــم أســباب الضــالل، ادعــاء أن 

  قة.ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة، ليست بالئ
ا من ذلك.   والواقع يف نفس األمر بعدها وبراء

وســبب تلــك الــدعوى الشــنيعة علــى ظــواهر كتــاب هللا، وســنة رســوله، هــو 
  ١عدم معرفة مدعيها.

 من املشركني: موقفه  
قولــه يعــين -قال رمحه هللا تعاىل: اعلم أن ما يفسر به هــذه اآليــة الكرميــة  -

ـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   تعــــــــــــ
  

 دقـــــــــــــة الكفـــــــــــــرة  بعـــــــــــــض -٢ الز
هلل جل وعال، وأن اآليــة تــدل علــى  املدعني للتصوف من أن معىن اليقني املعرفة 
ليقـــــني أنـــــه  هلل إىل تلـــــك الدرجـــــة املعـــــرب عنهـــــا  أن العبـــــد إذا وصـــــل مـــــن املعرفـــــة 

لعبا   دة.تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ ألن ذلك اليقني هو غاية األمر 
مجــاع   هلل وزندقــة، وخــروج عــن ملــة اإلســالم  ــذا كفــر  إن تفســري اآليــة 

ويــــال، بــــل يســــمى لعبــــا كمــــا  املســــلمني. وهــــذا النــــوع ال يســــمى يف االصــــطالح 
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قـــــــدمنا يف آل عمـــــــران. ومعلـــــــوم أن األنبيـــــــاء صـــــــلوات هللا وســـــــالمه علـــــــيهم هـــــــم 
هلل، وأعـــــرفهم حبقوقـــــه وصـــــفاته ومـــــ م هـــــم أعلـــــم النـــــاس  ا يســـــتحق مـــــن وأصـــــحا

التعظــيم، وكــانوا مــع ذلــك أكثــر النــاس عبــادة هلل جــل وعــال، وأشــدهم خوفــا منــه 
 قـــــــــــــــــال جـــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــال: وطمعـــــــــــــــــا يف رمحتـــــــــــــــــه؛ وقـــــــــــــــــد 

    
 ٢والعلم عند هللا تعاىل. ١  

  وقـــــــــــــال عنـــــــــــــد قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل:  - 
    

     
   

   
   

٣.  
ال خيفــــى علــــى النــــاظر يف هــــذه اآليــــة الكرميــــة: أن هللا ذم الكفــــار وعــــاتبهم 

ون ــم يف وقــت الشــدائد واألهــوال خاصــة خيلصــون العبــادة لــه وحــده، وال يعرفــ
شـــيئا مـــن حقـــه ملخلـــوق. ويف وقـــت األمـــن والعافيـــة يشـــركون بـــه غـــريه يف حقوقـــه 
الواجبة له وحده، اليت هي عبادتــه وحــده يف مجيــع أنــواع العبــادة، ويعلــم مــن ذلــك 
م إذا  ن، فــإ ســم اإلســالم أســوأ حــاال مــن عبــدة األو أن بعــض جهلــة املتســمني 

تجــأوا إىل غــري هللا ممــن يعتقــدون ال ،دمهــتهم الشــدائد وغشــيتهم األهــوال والكــروب
ــار العبـــادة هلل. مـــع أن هللا جـــل  ــه الكفـ فيـــه الصـــالح، يف الوقـــت الـــذي خيلـــص فيـ

                                                            
  ).٢٨ة (فاطر اآلي ١
  ).٣/٢٠٧األضواء ( ٢
  ).٦٧اإلسراء اآلية ( ٣
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وعــال أوضــح يف غــري موضــع أن إجابــة املضــطر، وإجنــاءه مــن الكــرب مــن حقوقــه 
  ١اليت ال يشاركه فيها غريه.

يف  -كمــا ذكــر آنفــا-قال رمحه هللا: واعلــم أنــه ال خــالف بــني العلمــاء  -
منـــع النـــداء برابطـــة غـــري اإلســـالم، كالقوميـــات والعصـــبيات النســـبية، وال ســـيما إذا  
لقوميـــــة يقصـــــد مـــــن ورائـــــه القضـــــاء علـــــى رابطـــــة اإلســـــالم وإزالتهـــــا  كـــــان النـــــداء 
ـــا حينئـــذ معنـــاه احلقيقـــي: أنـــه نـــداء إىل التخلـــي عـــن ديـــن  لكليـــة، فـــإن النـــداء 

، علــى أن يعتــاض مــن ذلــك روابــط اإلســالم، ورفــض الرابطــة الســماوية رفضــا 
عصبية قومية، مــدارها علــى أن هــذا مــن العــرب، وهــذا مــنهم أيضــا مــثال، فالعروبــة 
ال ميكــن أن تكــون خلفــا مــن اإلســالم، واســتبداهلا بــه صــفقة خاســرة، فهــي كمــا 

  قال الراجز:
جلمـــــــــــــــــة رأســـــــــــــــــا أزعـــــــــــــــــرا  بـــــــــــــــــدلت 

  

لثنـــــــــــــــــا الواضـــــــــــــــــحات الـــــــــــــــــدردرا   و
  

  ٢اكما اشرتى املسلم إذ تنصر 
 من الصوفية: موقفه  

جلملــة، فــال خيفــى علــى مــن لــه إملــام مبعرفــة ديــن اإلســالم أنــه  قال رمحــه هللا: و
ـــا أوامـــر هللا ونواهيـــه، ومـــا يتقـــرب إليـــه بـــه مـــن فعـــل وتـــرك إال عـــن  ال طريـــق تعـــرف 
طريـــق الـــوحي. فمـــن ادعـــى أنـــه غـــين يف الوصـــول إىل مـــا يرضـــي ربـــه عـــن الرســـل ومـــا 

ت واألحاديــث الدالــة ولــو يف مســ ،جــاءوا بــه ألة واحــدة فــال شــك يف زندقتــه. واآل
   تعــــــــــــــــاىل:علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا ال حتصــــــــــــــــى، قــــــــــــــــال 

                                                            
  ).٣/٦١٤أضواء البيان ( ١
  ).٣/٤٤٥أضواء البيان ( ٢
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 يف القلـــوب إهلامـــا. وقـــال  نلقـــي ومل يقـــل حـــىت ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعــــــــــــــــــــــــ
   

    
  ــــــــــــــــــــــــــــال: ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وقـــــــــــــــــــــــــــــ

   
   
   
   

 ت  ٣ اآليـــــــــــــــــــــــة. واآل
واألحاديــث مبثــل هــذا كثــرية جــدا. وقــد بينــا طرفــا مــن ذلــك يف ســورة (بــين إســرائيل) 

ــــــــــــــــــــــــــــــه: يف ــــــــــــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــ    الكــــــــــــــــــ
   

 يدعيــه كثــري مــن اجلهلــة  . وبــذلك تعلــم أن مــا٤
طنــة توافــق احلــق عنــد هللا ولــو   ،التصــوف املــدعني مــن أن هلــم وألشــياخهم طريقــا 

كمخالفــة مــا فعلــه اخلضــر لظــاهر العلــم الــذي عنــد - كانت خمالفــة لظــاهر الشــرع
لكليــــة مــــن ديــــن اإلســــالم، بــــدعوى أن  - وســــىم زندقــــة، وذريعــــة إىل االحنــــالل 

                                                            
  ).١٥اإلسراء اآلية ( ١
  ).١٦٥النساء اآلية ( ٢
  ).١٣٤طه اآلية ( ٣
  ).١٥اإلسراء اآلية ( ٤
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طنة ختالف ظاهره.   ١احلق يف أمور 
 من اجلهمية: موقفه 

ت الصـــفات،  - قــال رمحـــه هللا: واجلاهـــل املفـــرتي الـــذي يـــزعم أن ظـــاهر آ
هلل، ألنــه كفــر وتشــبيه، إمنــا جــر إليــه ذلــك تنجــيس قلبــه، بقــذر التشــبيه  ال يليــق 

ني اخلالق واملخلــوق، فــأداه شــؤم التشــبيه إىل نفــي صــفات هللا جــل وعــال، وعــدم ب
ــا نفســه، فكــان هــذا اجلاهــل  ــا، مــع أنــه جــل وعــال، هــو الــذي وصــف  اإلميــان 
هلل ابتــداء وانتهــاء، ولــو كــان قلبــه  نيا. فارتكب ماال يليــق  مشبها أوال، ومعطال 

هلل كمـــا ينبغــي، معظمـــا هلل كمــا ينبغـــ ي، طــاهرا مـــن أقــذار التشـــبيه. لكـــان عارفــا 
لــــغ مــــن الكمــــال  املتبــــادر عنــــده الســــابق إىل فهمــــه: أن وصــــف هللا جــــل وعــــال، 

ة بينــه وبــني  صــفات املخلــوقني، فيكــون قلبــه واجلالل مــا يقطــع أوهــام عالئــق املشــا
مستعدا لإلميان بصفات الكمــال واجلــالل الثابتــة هلل يف القــرآن والســنة الصــحيحة، مــع 

ة صـــــــــفات اخللـــــــــق علـــــــــى التنزيـــــــــ   حنـــــــــو قولـــــــــه:ه التـــــــــام عـــــــــن مشـــــــــا
    

  
متنطـــع: بينـــوا لنـــا كيفيـــة االتصـــاف بصـــفة االســـتواء واليـــد،  ، فلـــو قـــال٢

قلنــا: أعرفــت كيفيــة الــذات املقدســة املتصــفة بتلــك الصــفات؟ فــال  ؟وحنو ذلك لنعقلهــا
لصــفات متوقفــة علــى معرفــة كيفيــة  بــد أن يقــول: ال. فنقــول: معرفــة كيفيــة االتصــاف 

الـــذات، فســـبحان مـــن ال يســـتطيع غـــريه أن حيصـــي الثنـــاء عليـــه، هـــو كمـــا أثـــىن علـــى 

                                                            
  ).١٦٠-٤/١٥٩أضواء البيان ( ١
  ).١١لشورى اآلية (ا ٢
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ــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    نفســــ
   

    
١ ،  

    
 ٢،   

    
    

     
    ،

   
 ٤.اهـ٣  

ت املـــذكورة نـــ - داء هللا لـــه، وقـــال رمحـــه هللا: والنـــداء املـــذكور يف مجيـــع اآل
فهــو كــالم هللا أمسعــه نبيــه موســى. وال يعقــل أنــه كــالم خملــوق، وال كــالم خلقــه هللا 

غـــري كمـــا يـــزعم ذلـــك بعـــض اجلهلـــة املالحـــدة، إذ ال ميكـــن أن يقـــول   ،يف خملـــوق
    هللا:
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــول: ٥   ، وال أن يقـــــــــــــــــــــ

     
                                                            

  ).١١٠طه اآلية ( ١
  ).١١اآلية ( الشورى ٢
  ).٧٤النحل اآلية ( ٣
  ).٣٢١-٢/٣٢٠ضواء البيان (أ ٤
  ).٩لنمل اآلية (ا ٥
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ولــــــــو فــــــــرض أن الكــــــــالم املــــــــذكور قالــــــــه  .١
 خملــــــــــــــــــــــــوق افــــــــــــــــــــــــرتاء علــــــــــــــــــــــــى هللا، كقــــــــــــــــــــــــول فرعــــــــــــــــــــــــون 

    علـــــــــــــــــــــــــى
  سبيل فرض احملال، فال ميكن أن يذكره هللا يف معرض أنه حق وصواب.

    فقولـــــــــــــــــــــــه: 
   

وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: ٢ ، 
   

 أن هللا هـــــــــــــو املـــــــــــــتكلم  صـــــــــــــريح يف ٣
بذلك صراحة ال حتتمل غري ذلــك، كمــا هــو معلــوم عنــد مــن لــه أدىن معرفــة بــدين 

  ٤اإلسالم.
   حتـــــت قولـــــه تعـــــاىل:وقـــــال رمحـــــه هللا  -
   
 يزعمــه اجلهميـــة مــن أن هللا تعـــاىل  واعلــم أن مـــا: ٥

ـــذه اآليـــة علـــى أنـــه يف األرض، ضـــالل مبـــني، وجهـــل  يف كـــل مكـــان، مســـتدلني 
هلل تعاىل، ألن مجيع األمكنة املوجــودة أحقــر وأصــغر مــن أن حيــل يف شــيء منهــا 

الــذي هــو أعظــم مــن كــل شــيء، وأعلــى مــن كــل شــيء،  ،رب الســموات واألرض
                                                            

  ).١٤طه اآلية ( ١
  ).١٤طه اآلية ( ٢
  ).٩النمل اآلية ( ٣
  ).٢٩٤-٤/٢٩٣أضواء البيان ( ٤
  ).٣األنعام اآلية ( ٥
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حيـــيط بـــه شـــيء، فالســـماوات واألرض يف يـــده جـــل وعـــال  حمـــيط بكـــل شـــيء وال
، وله املثل األعلــى، فلــو كانــت حبــة خــردل يف  أصغر من حبة خردل يف يد أحد
يـــد رجـــل فهـــل ميكـــن أن يقـــال: إنـــه حـــال فيهـــا، أو يف كـــل جـــزء مـــن أجزائهـــا، ال 

فــاعلم أن رب الســموات  ،وكال، هــي أصــغر وأحقــر مــن ذلــك، فــإذا علمــت ذلــك
حمــيط بكــل شــيء، وال حيــيط  ،وأعظم من كل شيء ،من كل شيء واألرض أكرب
    وال يكــــون فوقــــه شــــيءبــــه شــــيء، 

   
   

    
     

  سبحانه وتعــاىل علــوا كبــريا ١ ،
   ثنــاء عليــه، هــو كمــا أثــىن علــى نفســهال حنصــي 

   
   

  ٣.اهـ٢  
...وألجل هــذه البليــة العظمــى  مث قال الشيخ رمحه هللا بعد كالم طويل: -

ت زعــــم كثــــري مــــن النظــــار الــــذين عنــــدهم فهــــم، أن ظــــواهر آ ،والطامــــة الكــــربى
هلل ألن ظواهرها املتبادرة منهــا هــو تشــبيه صــفات  الصفات وأحاديثها غري الئقة 

  يف إضاءته يف قوله: يهللا بصفات خلقه، وعقد ذلك املقر 

                                                            
 ).٣سبأ اآلية ( ١

 ).١١٠طه اآلية ( ٢

 ).١٨٣-٢/١٨٢أضواء البيان ( ٣
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 والـــــــــــــنص إن أوهـــــــــــــم غـــــــــــــري الالئـــــــــــــق
 فاصـــــــــــــــرفه عـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهره إمجاعـــــــــــــــا

  

خلالئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   هلل كالتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه 
 املمتنــــــــــــع األطماعــــــــــــا واقطــــــــــــع عــــــــــــن

  

ت هللا تعــاىل وأحاديــث وهــذه الــدعوى الباطلــة مــن أعظــ م االفــرتاء علــى آ
ت الصـــفات وأحاديثهـــا املتبـــادرة رســـوله  . والواقـــع يف نفـــس األمـــر أن ظـــواهر آ

  هي خمالفة صفات هللا لصفات خلقه. ،منها لكل مسلم راجع عقله
  وال بد أن نتساءل هنا فنقول:

ألــــــيس الظــــــاهر املتبــــــادر خمالفــــــة اخلــــــالق للمخلــــــوق يف الــــــذات والصــــــفات 
ت صــفات هللا مــع و  األفعــال؟ واجلــواب الــذي ال جــواب غــريه: بلــى. وهــل تشــا

صــفات خلقــه حــىت يقــال إن اللفــظ الــدال علــى صــفته تعــاىل ظــاهره املتبــادر منــه 
  تشبيهه بصفة اخلالق؟ واجلواب الذي ال جواب غريه: ال.

فبــأي وجــه يتصــور عاقــل أن لفظــا أنزلــه هللا يف كتابــه مــثال داال علــى صــفة 
ته مـــن صـــفا ـــا تعـــاىل علـــى نفســـه، يكـــون ظـــاهره املتبـــادر منـــه مشـــا ت هللا أثـــىن 

تان عظيم.   لصفة اخللق؟ سبحانك هذا 
ما متخالفــــــة كــــــل  فاخلــــــالق واملخلــــــوق متخالفــــــان كــــــل التخــــــالف، وصــــــفا
التخـــالف. فبـــأي وجـــه يعقـــل دخـــول صـــفة املخلـــوق يف اللفـــظ الـــدال علـــى صـــفة 

الـــدال علـــى صـــفة املخلـــوق مـــع كمـــال اخلـــالق؟ أو دخـــول صـــفة اخلـــالق يف اللفـــظ 
  املنافاة بني اخلالق واملخلوق؟

فكـــــل لفـــــظ دل علـــــى صـــــفة اخلـــــالق ظـــــاهره املتبـــــادر منـــــه أن يكـــــون الئقـــــا 
ة صـــفات املخلـــوق. وكـــذلك اللفـــظ الـــدال علـــى صـــفة  خلـــالق منزهـــا عـــن مشـــا
املخلـــوق ال يعقـــل أن تـــدخل فيـــه صـــفة اخلـــالق. فالظـــاهر املتبـــادر مـــن لفـــظ اليـــد 
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ــــا جارحــــةلن هــــي عظــــم وحلــــم ودم، وهــــذا هــــو الــــذي  ،ســــبة للمخلــــوق، هــــو كو
 قولـــه تعـــاىل: يتبـــادر إىل الـــذهن يف حنـــو 

١.  
لنســبة للخــالق يف حنــو    قولــه تعــاىل: والظــاهر املتبــادر مــن اليــد 

    
  ــــــــــــــا ٢  صــــــــــــــفة كمــــــــــــــال أ

بتــة لــه علــى الوجــه الالئــق بكمالــه وجاللــه. وقــد  هلل جــل وعــال،  وجــالل الئقــة 
ــا  بــني جــل وعــال عظــم هــذه الصــفة ومــا هــي عليــه مــن الكمــال واجلــالل، وبــني أ

ا: قــــــال تعــــــاىل يف تعظــــــيم ة، مــــــن صــــــفات التــــــأثري كالقــــــدر   شــــــأ
   
  
   

 
 

   
  

  ــــــــــا  .٣ وبــــــــــني أ
ثــــــــــــــــــــــــــــــــــري كالقــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة يف قولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:   صــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 

   
    

                                                            
  ).٣٨آلية (املائدة ا ١
  ).٧٥ص اآلية ( ٢
  ).٦٧الزمر اآلية ( ٣
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 نــه . فتصرحيه١ ــذه الصــفة  تعاىل  خلــق نبيــه آدم 
ــا مــن صــفات التــأثري   ،العظيمــة الــيت هــي مــن صــفات كمالــه وجاللــه يــدل علــى أ

  كما ترى.
لقــدرة البتــة، إلمجــاع أهــل احلــق والباطــل كلهــم  ويــل اليــد  وال يصــح هنــا 
علـــى أنـــه ال جيـــوز تثنيـــة القـــدرة. وال خيطـــر يف ذهـــن املســـلم املراجـــع عقلـــه دخـــول 

ظـــم وحلـــم ودم يف معـــىن هـــذا اللفـــظ الـــدال علـــى هـــذه الصـــفة اجلارحـــة الـــيت هـــي ع
  العظيمة من صفات خالق السموات واألرض.

فـــاعلم أيهـــا املـــدعي أن ظـــاهر لفـــظ اليـــد يف اآليـــة املـــذكورة وأمثاهلـــا ال يليـــق 
ــا جيــب صــرفها عــن هــذا الظــاهر  ،هلل، ألن ظاهرهــا التشــبيه جبارحــة اإلنســان وأ

ــــذا حــــىت ا ن إ ،دعيــــت اإلمجــــاع علــــى صــــرفها عــــن ظاهرهــــااخلبيــــث، ومل تكتــــف 
قولـــك هـــذا كلـــه افـــرتاء عظـــيم علـــى هللا تعـــاىل وعلـــى كتابـــه العظـــيم، وأنـــك بســـببه  
كنـــت أعظـــم املشـــبهني واجملســـمني، وقـــد جـــرك شـــؤم التشـــبيه إىل ورطـــة التعطيـــل، 
فنفيـــت الوصـــف الـــذي أثبتـــه هللا يف كتابـــه لنفســـه بـــدعوى أنـــه ال يليـــق بـــه، وأولتـــه 

مــن تلقــاء نفســك بــال مســتند مــن كتــاب وال ســنة وال إمجــاع وال قــول مبعــىن آخــر 
  أحد من السلف.

ومــاذا عليــك لــو صــدقت هللا وآمنــت مبــا مــدح بــه نفســه علــى الوجــه الالئــق 
ي موجــــب ســــوغت  بكمالــــه وجاللــــه مــــن غــــري كيــــف وال تشــــبيه وال تعطيــــل؟ و
فة لـــذهنك أن خيطـــر فيـــه صـــفة املخلـــوق عنـــد ذكـــر صـــفة اخلـــالق؟ هـــل تلتـــبس صـــ

                                                            
  ).٧٥ص اآلية ( ١
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اخلالق بصفة املخلوق عــن أحــد حــىت يفهــم صــفة املخلــوق مــن اللفــظ الــدال علــى 
صــفة اخلــالق؟ فــاخش هللا  إنســان، واحــذر مــن التقــول علــى هللا بــال علــم، وآمــن 
ة خلقــه. واعلــم أن هللا الــذي أحــاط  مبا جاء يف كتاب هللا مــع تنزيــه هللا عــن مشــا

والوصـــف غـــري  ،ف الالئـــق بـــهعلمـــه بكـــل شـــيء ال خيفـــى عليـــه الفـــرق بـــني الوصـــ
يت إنســـان فيـــتحكم يف ذلـــك فيقـــول: هـــذا الـــذي وصـــفت بـــه  الالئـــق بـــه، حـــىت 

وآتيــك  ،نفسك غري الئق بك، وأ أنفيه عنك بال مستند منــك وال مــن رســولك
لوصف الالئق بك.   بدله 

ــا نفســك ال تليــق بــك لــداللتها علــى التشــبيه  ،فاليــد مــثال، الــيت وصــفت 
، وأبــدهلا لــك بوصــف الئــق بــك، وهــو النعمــة  جلارحة، وأ أنفيها عنك نفيا 

تــان عظــيم مث ذكــر الشــيخ الــرد   ١."أو القــدرة مــثال، أو اجلــود. ســبحانك هــذا 
لــــبعض دون الــــبعض. وهــــو حبــــث  علــــى األشــــاعرة يف تقســــيم الصــــفات واإلميــــان 

  نفيس ينبغي الرجوع إليه وقراءته.
 من اخلوارج: موقفه  

: إذا طــرأ علــى اإلمــام األعظــم فســق أو دعــوة إىل بدعــة. هــل قــال رمحــه هللا
  يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أوال؟

قـــال بعـــض العلمـــاء: إذا صـــار فاســـقا أو داعيـــا إىل بدعـــة جـــاز القيـــام عليـــه 
إال إذا  ،والتحقيـــــق الـــــذي ال شـــــك فيـــــه أنـــــه ال جيـــــوز القيـــــام عليـــــه خللعـــــه .خللعـــــه

  برهان. ارتكب كفرا بواحا عليه من هللا

                                                            
 ).٤٤٦-٧/٤٤٣أضواء البيان (١ 
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فقـــد أخـــرج الشـــيخان يف صـــحيحيهما عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي هللا 
يعنا رسول هللا  على الســمع والطاعــة يف منشــطنا ومكرهنــا، وعســر  عنه قال: 

، وأثــــرة علينــــا، وأن ال ننــــازع األمــــر أهلــــه. قــــال:  إال أن تــــروا كفــــرا بواحــــا «ويســــر
  .١»عندكم فيه من هللا برهان

حــديث عــوف بــن مالــك األشــجعي رضــي هللا عنــه ويف صــحيح مســلم مــن 
م، «يقــــــول:  قــــــال: مسعــــــت رســــــول هللا  ــو ــ ــذين حيبــــــونكم وحتبــ ــ ــتكم الــ ــ خيــــــار أئمــ

ــونكم،  م ويبغضـ ــو ــذين تبغضـ ــيكم، وشـــرار أئمـــتكم الـ ــلون علـــيهم ويصـــلون علـ وتصـ
م ويلعنــونكم  ،قــال: قلنــا  رســول هللا: أفــال ننابــذهم عنــد ذلــك؟ قــال: ال ،وتلعنــو

ــا أقــــاموا فــــ ــية هللامــ يت شــــيئا مــــن معصــ  ،يكم الصــــالة، أال مــــن ويل عليــــه وال فــــرآه 
يت من معصية هللا تعاىل، وال ينـزعن يدا من طاعة   .٢»فليكره ما 

ويف صحيح مسلم أيضا: مــن حــديث أم ســلمة رضــي هللا عنهــا: أن رســول 
فمن عرف برئ، ومــن أنكــر ســلم،  ،ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون«قال:  هللا 

بـــــع ولكـــــن مـــــا  ،ال«قـــــالوا:  رســـــول هللا أفـــــال نقـــــاتلهم؟ قـــــال: ». مـــــن رضـــــي و
  .٣»صلوا

وأخــرج الشــيخان يف صــحيحيهما مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا 
من رأى من أمريه شيئا فكرهه فليصرب، فإنــه لــيس أحــد : «قال: قال رسول هللا 

                                                            
ــد ( ١ ـــاري (٣/٤٤١أمحـــ ــلم (٧٠٥٦و١٣/٦/٧٠٥٥) والبخــ ـــائي (٣/١٤٧٠/١٧٠٩) ومســـ ) ٧/١٥٧/٤١٦٤) والنســ

  ).٢/٩٥٧/٢٨٦٦وابن ماجه (
  ).٣/١٤٨١/١٨٥٥) ومسلم (٦/٢٤أمحد ( ٢
  ).٤/٤٥٨/٢٢٦٥) والرتمذي (٥/١١٩/٤٧٦٠) وأبو داود (٣/١٤٨٠/١٨٥٤) ومسلم (٦/٢٩٥أمحد ( ٣
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  .١»إال مات ميتة جاهلية ،يفارق اجلماعة شربا فيموت
سلم يف صحيحه من حديث ابن عمر رضي هللا عنهمــا: أنــه مســع وأخرج م

مــن خلــع يــدا مــن طاعــة لقــي هللا يــوم القيامــة ال حجــة لــه، «يقــول:  رســول هللا 
  .٢»مات ميتة جاهلية ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة

واألحاديث يف هذا كثرية. فهذه النصوص تدل على منع القيــام عليــه، ولــو  
الـــــذي قــــام الربهـــــان  ،، إال إذا ارتكــــب الكفـــــر الصــــريحكــــان مرتكبـــــا ملــــا ال جيـــــوز

د ال لـــبس الشـــرعي مـــن كتـــاب هللا وســـنة رســـوله  ، أنـــه كفـــر بـــواح، أي: ظـــاهر 
  فيه.

وعـــاقبوا  ،وقـــد دعـــا املـــأمون واملعتصـــم والواثـــق إىل بدعـــة القـــول خبلـــق القـــرآن
لقتل والضرب واحلبس وأنواع اإلهانــة، ومل يقــل أحــد ب وجــوب العلماء من أجلها 

اخلـــــروج علـــــيهم بســـــبب ذلـــــك. ودام األمـــــر بضـــــع عشـــــرة ســـــنة حـــــىت ويل املتوكـــــل 
ظهار السنة.   اخلالفة، فأبطل احملنة، وأمر 

واعلم أنه أمجع مجيع املسلمني على أنه ال طاعة إلمــام وال غــريه يف معصــية 
هللا تعــاىل. وقــد جــاءت بــذلك األحاديــث الصــحيحة الصــرحية الــيت ال لــبس فيهــا 

الســمع «قــال:  كحــديث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا   وال مطعــن.
والطاعة علــى املــرء املســلم فيمــا أحــب وكــره، مــا مل يــؤمر مبعصــية، فــإن أمــر مبعصــية 

                                                            
  ).٣/١٤٧٧/١٨٤٩) ومسلم (١٣/٦/٧٠٥٤) والبخاري (١/٢٧٥أمحد ( ١
  ).٣/١٤٧٨/١٨٥١) ومسلم (٢/٧٠أمحد ( ٢
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  .١أخرجه الشيخان وأبو داود» فال مسع وال طاعة
أنــه قــال يف الســرية  وعــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه عــن النــيب 

لو دخلوها ما خرجوا منهــا أبــدا، إمنــا «أن يدخلوا يف النار: الذين أمرهم أمريهم 
  :الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــــــــــــــــــــز. ويف ٢»الطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف املعــــــــــــــــــــــــــــــــــروف

   ٤.اهـ٣  
 من املرجئة: موقفه  
الــذي هــو مــذهب أهــل الســنة  ،قال: ومعلوم أن احلق الذي ال شك فيه -
بــــــت يف أن اإلميــــــان شــــــامل للقــــــول والعمــــــل مــــــ :واجلماعــــــة ع االعتقــــــاد. وذلــــــك 

  ٥أحاديث صحيحة كثرية.
  قـــــــــــال رمحـــــــــــه هللا: قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل: و  -

  
   

  
  

 ٦ .  

                                                            
ــد ( ١ ــ ــ ــاري (٢/١٧أمحـــ ــ ــ ــ ـــلم (١٣/١٥٢/٧١٤٤) والبخـ ــ ــ ـــو داود ( )٣/١٤٦٩/١٨٣٩) ومســ ـــ ــ ) ٩٤/٢٦٢٦-٣/٩٣وأبـ

  ).٢/٩٥٦/٢٨٦٤وابن ماجه ( )١٨٠/٤٢١٧-٧/١٧٩لنسائي () وا٤/١٨٢/١٧٠٧والرتمذي (
ــد ( ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاري (١/٨١أمحـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــلم (٧٣/٤٣٤٠-٨/٧٢) والبخـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــو داود (٤٠(٣/١٤٦٩/١٨٤٠) ومســـ ــ ــ ــ ـــ ــ -٣/٩٢)) وأبـــ
  ).٧/١٧٩/٤٢١٦) والنسائي (٩٣/٢٦٢٥
  ).١٢املمتحنة اآلية ( ٣
  ).٦٩-١/٦٧أضواء البيان ( ٤
  ).٧/٢٠١أضواء البيان ( ٥
  ).١٣الكهف اآلية ( ٦
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ب أنــه يقــص عليــه نبــأ أصــحا ذكــر جــل وعــال يف هــذه اآليــة الكرميــة لنبيــه 
م، وأن هللا جــل وعــال زادهــم  م فتية آمنوا بر حلق. مث أخربه مؤكدا له أ الكهف 

  هدى. 
ويفهم من هذه اآلية الكرمية أن من آمــن بربــه وأطاعــه زاده ربــه هــدى، ألن 

  الطاعة سبب للمزيد من اهلدى واإلميان.
ــاء مبينـــا يف مواضـــع أخـــر، كقولـــه  ــوم مـــن هـــذه اآليـــة الكرميـــة جـ وهـــذا املفهـ

  ىل: تعــــا
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه: ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ، وقولــــــــــ

  
  

 وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ، ٢اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
   
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــه: ،٣اآليـــــــــــــــ   وقولـــــــــــــــــ
  

  
  
وقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل: ٤ ،  

                                                            
  ).١٧د اآلية (حمم ١
  ).٦٩العنكبوت اآلية ( ٢
  ).٢٩األنفال اآلية ( ٣
  ).١٢٤التوبة اآلية ( ٤
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   وقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل: ١اآليــــــــــــة ،

  
  

  
  
   

   
 ت.٢   ، إىل غري ذلك من اآل

ت املذكورة نصوص صرحية يف أن اإلميــان يزيــد مفهــوم منهــا أنــه  ،وهذه اآل
ـــا ال بخـــاري رمحـــه هللا علـــى ذلـــك، وهـــي تـــدل عليـــه يـــنقص أيضـــا، كمـــا اســـتدل 

دة اإلميـــان ونقصـــه   داللـــة صـــرحية ال شـــك فيهـــا، ال وجـــه معهـــا لالخـــتالف يف ز
  ٣كما ترى، والعلم عند هللا تعاىل.

 من القدرية: موقفه  
 تعـــــــــــــاىل: قـــــــــــــال رمحـــــــــــــه هللا: قولـــــــــــــه  -

  
الفجــور والتقــوى يف القلــب، وقــد  عــليــدل علــى أن هللا هــو الــذي جي ٤

ت تــدل علــى أن فجــور العبــد وتقــواه  ختيــاره ومشــيئته كقولــه تعــاىل: جــاءت آ
                                                            

  ).٤الفتح اآلية ( ١
  ).٢٨احلديد اآلية ( ٢
  .)٢٩-٤/٢٨(أضواء البيان  ٣
  ).٨الشمس اآلية ( ٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــ  . وقولــــــــــــــــــ

  
 وهـــذه املســـألة هـــي الـــيت وحنـــو ذلـــك ٢ ،

  جلربية.ضل فيها القدرية وا
لتفـــريط حيــــث زعمــــوا أن العبـــد خيلــــق عمــــل نفســــه  ،أمـــا القدريــــة: فضــــلوا 
ثري لقدرة هللا فيه.   استقالال من غري 

إلفراط حيــث زعمــوا أن العبــد ال عمــل لــه أصــال حــىت  ،وأما اجلربية فضلوا 
  يؤاخذ به.

وأمـــــا أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة فلـــــم يفرطـــــوا ومل يفرطـــــوا، فـــــأثبتوا للعبـــــد أفعـــــاال 
يارية، ومــن الضــروري عنــد مجيــع العقــالء أن احلركــة االرتعاشــية ليســت كاحلركــة اخت

فهـــــو خـــــالق العبـــــد وخـــــالق قدرتـــــه  ،االختياريـــــة، وأثبتـــــوا أن هللا خـــــالق كـــــل شـــــيء
ثري قدرة العبد ال يكون إال مبشيئة هللا تعاىل.   وإرادته، و

لقــدرة فالعبــد ومجيــع أفعالــه مبشــيئة هللا تعــاىل، مــع أن العبــد يفعــل اختيــ ارا 
  واإلرادة اللتني خلقهما هللا فيه فعال اختيار يثاب عليه ويعاقب.

ظــر ســنيا فقــال اجلــربي: حجــيت لــريب أن أقــول إين  ،ولــو فرضــنا أن جــرب 
لســــت مســــتقال بعمــــل، وأين البــــد أن تنفــــذ يف مشــــيئته وإرادتــــه علــــى وفــــق العلــــم 

يل أن أحيــــد عنــــه؟ فــــإن  األزيل، فــــأ جمبــــور. فكيــــف يعــــاقبين علــــى أمــــر ال قــــدرة
جعــل لــك  ،الســين يقــول لــه: كــل األســباب الــيت أعطاهــا للمهتــدين أعطاهــا لــك

                                                            
  ).١٧فصلت اآلية ( ١
  ).١٦البقرة اآلية ( ٢
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مسعا تسمع به، وبصرا تبصر به، وعقال تعقل به، وأرسل لك رســوال، وجعــل لــك 
وهــــو ملكــــه احملــــض، إن أعطــــاه  ،اختيــــارا وقــــدرة، ومل يبــــق بعــــد ذلــــك إال التوفيــــق

  ففضل، وإن منعه فعدل.
  بقولـــــــــــــــــــــــــــه: تعـــــــــــــــــــــــــــاىل كمـــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــــــــه 
   

   
 للتوفيـــق حجـــة  يعـــين أن ملكـــه ١

  لغة على اخللق، فمن أعطيه ففضل، ومن منعه فعدل.
وملــا تنــاظر أبــو إســحق االســفرائيين مــع عبــداجلبار املعتــزيل. قــال عبــداجلبار: 

الفحشاء، وقصــده أن املعاصــي كالســرقة والــزىن مبشــيئة العبــد  سبحان من تنزه عن
  دون مشيئة هللا، ألن هللا أعلى وأجل من أن يشاء القبائح يف زعمهم.

طــل، مث قال:ســبحان مــن ال يقــع  ــا  فقــال أبــو إســحاق: كلمــة حــق أريــد 
  يف ملكه إال ما يشاء.

  فقال عبداجلبار: أتراه خيلقه ويعاقبين عليه؟
  حاق: أتراك تفعله جربا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟فقال أبو إس

لــردى ،فقــال عبــداجلبار: أرأيــت إن دعــاين إىل اهلــدى أتــراه  ؟وقضــى علــي 
  ؟أحسن إيل أم أساء

فقــال أبــو إســحاق: إن كــان الــذي منعــك منــه ملكــا لــك فقــد أســاء، وإن  
وقـــــال  .كـــــان لـــــه، فـــــإن أعطـــــاك ففضـــــل، وإن منعـــــك فعـــــدل، فبهـــــت عبـــــداجلبار

                                                            
  ).١٤٩األنعام اآلية ( ١
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  رون: وهللا ما هلذا جواب.احلاض
وجــاء أعــرايب إىل عمـــرو بــن عبيـــد وقــال لــه: ادع هللا يل أن يـــرد علــي محـــارة 

ومل تــرد ســرقتها فارددهــا عليــه. فقــال  ،سرقت مين، فقال: اللهم إن محارتــه ســرقت
 ،ك اخلبيــث. إن كانــت ســرقت ومل يــرد ســرقتهاءله األعرايب:  هذا كف عــين دعــا

تعــــــاىل: وقــــــد رفــــــع هللا إشــــــكال هــــــذه املســــــألة بقولــــــه  فقــــــد يريــــــد ردهــــــا وال تــــــرد.
    

  نـــه  ١ فأثبـــت للعبـــد مشـــيئة، وصـــرح 
ال مشيئة للعبد إال مبشــيئة هللا جــل وعــال. فكــل شــيء صــادر عــن قدرتــه ومشــيئته 

  جل وعال.
ــــــــــــــــــــــــــــــه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    وقولــ

    
  
٢  

ن معـــــــــــــــــــىن  وأمـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن فســـــــــــــــــــر اآليـــــــــــــــــــة الكرميـــــــــــــــــــة 
  

 اخلــري وطريــق  أنه بني هلا طريــق ٣
ــذا املعــىن فســرها مجاعــة مــن العلمــاء. والعلــم عنــد  الشــر، فــال إشــكال يف اآلية.و

  ٤هللا تعاىل.

                                                            
  ).٣٠اإلنسان اآلية ( ١
  ).١٤٩نعام اآلية (األ ٢
  ).٨الشمس اآلية ( ٣
ضواء البيان ( ٤   .)٣٣٢-٩/٣٣٠دفع إيهام االضطراب امللحق 
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مــن أعظــم األدلــة القطعيــة الدالــة علــى بطــالن مــذهب وقــال رمحــه هللا: و  -
فعالــه دون قــدرة هللا ومشــيئته، أنــه ال ميكــن أحــدا  القدريــة، وأن العبــد ال يســتقل 
ت واألحاديــث الدالــة علــى هــذا  أن ينكــر علــم هللا بكــل شــيء قبــل وقوعــه، واآل

  ال ينكرها إال مكابر.
ان قـــاطع علـــى بطـــالن وســـبق علـــم هللا مبـــا يقـــع مـــن العبـــد قبـــل وقوعـــه، برهـــ

  تلك الدعوى.
وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كــان علــم هللا يف ســابق أزلــه تعلــق 
رادتــك  نك تقع منك السرقة أو الــز يف حمــل كــذا يف وقــت كــذا، وأردت أنــت 
املستقلة يف زعمك دون إرادة هللا أال تفعل تلــك الســرقة أو الــز الــذي ســبق بعلــم 

ميكنــك أن تســتقل بذلك؟وتصــري علــم هللا جهــال، حبيــث ال يقــع هللا وقوعــه، فهــل 
  ماسبق يف علمه وقوعه يف وقته احملدد له؟

ذلــــــــك ال ميكــــــــن حبــــــــال كمــــــــا قــــــــال تعــــــــاىل: واجلــــــــواب بالشــــــــك: هــــــــو أن 
    

  وقــــــــــــال هللا تعــــــــــــاىل: ١ ، 
  

    
  
٢.  

ــا علــى الفعـــل  ألبتــةوال إشــكال  يف أن هللا خيلــق للعبــد قــدرة وإرادة يقــدر 

                                                            
  ).٣٠اإلنسان اآلية ( ١
  ).١٤٩األنعام اآلية ( ٢
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 ،والــرتك، مث يصــرف هللا بقدرتــه وإرادتــه قــدرة العبــد وإرادتــه إىل مــا ســبق بــه علمــه
فيأتيـــه العبـــد طائعـــا خمتـــارا غـــري مقهـــور والجيـــور، وغـــري مســـتقل بـــه دون قـــدرة هللا 

  تعــــــــــــاىل: إرادتــــــــــــه كمــــــــــــا قــــــــــــال و 

    ٢.اهـ١  
  قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل: أمـــــــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــال رمحـــــــــــــــــــه هللا: -

   
  

 ن إن ٣  علـــى القـــول 
بــني املعبــود  ، ألن الــربطألبتــةشــرطية ال متكــن صــحة الــربط بــني شــرطها وجزائهــا 

  وبني كونه والدا أو ولدا ال يصح حبال.
فنفــى  ٤»ال أشك وال أسأل أهل الكتــاب«أنه قال:  ولذا جاء عن النيب 

هـــو وال غـــريه الطـــرفني يف  الطـــرفني مـــع أن الـــربط صـــحيح، وال ميكـــن أن ينفـــي 
  اآلية األخرى، فال يقول هو وال غريه: ليس له ولد وال أعبده.

ربط بـــني الشـــك وســـؤال الشـــاك للعـــامل أمـــر صـــحيح، وعلـــى كـــل حـــال، فـــال
  خبالف الربط بني العبادة وكون املعبود والدا أو ولدا فال يصح.

» ال أشــك وال أســأل أهــل الكتــاب«فاتضــح الفــرق بــني اآليتــني وحــديث: 
                                                            

  ).٣٠اإلنسان اآلية ( ١
  .)٢٢٥-٧/٢٢٤أضواء البيان ( ٢
  ).٨١الزخرف اآلية ( ٣
) عـــن قتـــادة. قـــال الزيلعـــي يف ختـــريج الكشـــاف ٧/١٦٨) وابـــن جريـــر (١٢٦/١٠٢١١-٦/١٢٥أخرجـــه عبـــدالرزاق ( ٤
ـــامت (٢/١٤٠( ــه ابــــن أيب حـ ــو معضــــل". وأخرجــ ــو ٦/١٩٨٦/١٠٥٨٣): "هــ ـــيم وهــ ــه هشـ ـــاس. وفيــ ـــنده إىل ابــــن عبـ ) بسـ

  مدلس كثري اإلرسال وقد عنعن.
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رواه قتادة بــن دعامــة مرســال. وبنحــوه قــال بعــض الصــحابة، فمــن بعــدهم، ومعنــاه 
  صحيح بال شك.
خمشري يف تفسري هذه اآلية الكرمية يســتغربه كــل مــن رآه لقبحــه وما قاله الز 

هللا يف كتابـــه عـــنهم يتجـــرأ علـــى  قَـــصَّ  وشـــناعته، ومل أعلـــم أحـــدا مـــن الكفـــار فيمـــا
  مثله أو قريب منه.

وهــذا مــع عــدم فهمــه ملــا يقــول وتنــاقض كالمه.وســنذكر هنــا كالمــه القبــيح 
  للتنبيه على شناعة غلطه، الديين واللغوي.

   مــــــــــا نصــــــــــه:  الكشــــــــــاف قــــــــــال يف
 وصـــــــــــــح ذلـــــــــــــك وثبـــــــــــــت  ١

ا، فأ أول من يعظــم ذلــك الولــد  بربهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون 
  وأسبقكم إىل طاعته واالنقياد له، كما يعظم الرجل ولد امللك لتعظيم أبيه.

املبالغــة يف نفــي وهــذا كــالم وارد علــى ســبيل الفــرض والتمثيــل لغــرض، وهــو 
الولــد واإلطنــاب فيــه، وأال يــرتك للنــاطق بــه شــبهة إال مضــمحلة، مــع الرتمجــة عــن 
ب التوحيد، وذلك أنــه علــق العبــادة بكينونــة الولــد وهــي  ثبات القدم يف  نفسه 

ـــا حمـــاال مثلهـــا فهـــو يف صـــورة إثبـــات الكينونـــة  ،حمـــال يف نفســـها، فكـــان املعلـــق 
  على أبلغ الوجوه وأقواها.والعبادة ويف معىن نفيهما 

ونظــــــريه أن يقــــــول العــــــديل للمجــــــرب، إن كــــــان هللا تعــــــاىل خالقــــــا للكفــــــر يف 
له.   القلوب ومعذ عليه عذا سرمدا فأ أول من يقول: هو شيطان وليس 
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فمعــىن هــذا الكــالم ومــا وضــع لــه أســلوبه ونظمــه نفــى أن يكــون هللا تعــاىل 
  خالقا للكفر.

ولكـــن علـــى طريـــق املبالغـــة فيـــه مـــن الوجـــه الـــذي  وتنزيهـــه عـــن ذلـــك وتقديســـه
، مــع الداللــة علــى مساجــة املــذهب، وضــاللة الــذاهب إليــه، والشــهادة القاطعــة  ذكــر

لرباءة منه وغاية النفار واالمشئزاز من ارتكابه.   حالته واإلفصاح عن نفسه 
وحنــو هــذه الطريقــة قــول ســعيد بــن جبــري رمحــه هللا للحجــاج حــني قــال لــه (أمــا 

را تلظى): (لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إهلا غريك). لدنيا    وهللا ألبدلنك 
لنكــت  وقد متحل الناس مبا أخرجوه به مــن هــذا األســلوب الشــريف امللــئ 
ثبــات التوحيــد علــى أبلــغ وجوهــه، فقيــل: إن كــان للــرمحن ولــد  والفوائــد املســتقل 

بني قـــولكم إلضـــافة الولـــد إليـــه يف زعمكـــم فـــأ أول العابـــدين املوحـــدين هلل املكـــذ
  اهـ. الغرض من كالم الزخمشري.

هلل وشــدة اجلــراءة عليــه، والتخــبط والتنــاقض يف  ويف كالمه هذا من اجلهــل 
مله. املعاين اللغوية ما هللا عامل به.   وال أظن أن ذلك خيفى على عاقل 

وســنبني لــك مــا يتضــح بــه ذلــك فإنــه أوال قــال: إن كــان للــرمحن ولــد وصــح 
ــا فــأ أول مــن يعظــم ذلــك  ذلك بربهان صحيح توردونه وحجــة واضــحة تــدلون 
  الولد وأسبقكم إىل طاعته، واالنقياد له كما يعظم الرجل ولد امللك لتعظيم أبيه.

فكالمـــه هـــذا ال خيفـــى بطالنـــه علـــى عاقـــل، ألنـــه علـــى فـــرض صـــحة نســـبة 
لــه ولــد، فــال شــك الولــد إليــه، وقيــام الربهــان الصــحيح واحلجــة الواضــحة علــى أنــه 

أن ذلـــك يقتضـــي، أن ذلـــك الولـــد ال يســـتحق العبـــادة حبـــال، ولـــو كـــان يف ذلـــك 
ه مثلــه يف عــدم اســتحقاق العبــادة والكفــر بعبــادة كــل والــد  ،تعظــيم ألبيــه، ألن أ
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وكـــــل مولـــــود شـــــرط يف إميـــــان كـــــل موحـــــد، فمـــــن أي وجـــــه يكـــــون هـــــذا الكـــــالم 
  .لبتةأأما يف اللغة العربية فال يكون صحيحا  صحيحا.

ومـــا أظنـــه يصـــح يف لغـــة مـــن لغـــات العجـــم فـــالربط بـــني هـــذا الشـــرط وهـــذا 
  اجلزاء ال يصح بوجه.

فمعــىن اآليــة عليــه ال يصــح بوجــه، ألن املعلــق علــى احملــال ال بــد أن يكــون 
  حماال مثله.

يت مبثــال يف اآليــة خــارج عنهــا اضــطر  والزخمشــري يف كالمــه كلمــا أراد أن 
  يف زعمه إال حماال. إىل أن ال يعلق على احملال

فضربه لآلية املثل بقصة ابن جبري مع احلجاج، دليل واضح على مــا ذكــر 
  وعلى تناقضه وختبطه.

را  لــــدنيا  فإنــــه قــــال فيهــــا إن احلجــــاج قــــال لســــعيد بــــن جبــــري: ألبــــدلنك 
 قـــال ســـعيد للحجـــاج: لـــو علمـــت أن ذلـــك إليـــك مـــا عبـــدت إهلـــا غـــريك. تلظـــى.

ال علــى احملــال، ولــو كــان غــري متنــاقض للمعــىن الــذي فهــو يــدل علــى أنــه علــق احملــ
  مثل له به الزخمشري لقال: لو علمت أن ذلك إليك لكنت أول العابدين هلل.

  إليـــــك يف معـــــىن فقولـــــه: لـــــو علمـــــت أن ذلـــــك 
 فنســــــبة الولــــــد والشــــــريك ١ ،

  يف االستحالة وادعاء النقص واحد. إليه معنامها
ســـعيد يفهـــم اآليـــة كفهمـــك الباطـــل لقـــال: لـــو علمـــت أن ذلـــك فلـــو كـــان 
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  إليك لكنت أول العابدين هلل.
  ولكنه مل يقل هذا، ألنه ليس له معىن صحيح جيوز املصري إليه.

وكذلك متثيل الزخمشري لآلية الكرمية يف كالمه القبيح البشــع الشــنيع الــذي 
  يتقاصر عن التلفظ به كل كافر.
أن ال يعلــق علــى احملــال يف زعمــه إال حمــاال شــنيعا فقــد اضــطر فيــه أيضــا إىل 

  فإنه قال فيه:
ونظــــــريه أن يقــــــول العــــــديل للمجــــــرب: إن كــــــان هللا تعــــــاىل خالقــــــا للكفــــــر يف 

له.   القلوب ومعذ عليه عذا سرمدا فأ أول من يقول هو شيطان وليس 
فـــانظر قـــول هـــذا الضـــال يف ضـــربه املثـــل يف معـــىن هـــذه اآليـــة الكرميـــة بقـــول 

  الضال الذي يسميه العديل: إن كان هللا خالقا للكفر يف القلوب إخل.
فخلق هللا للكفر يف القلــوب وتعذيبــه الكفــار علــى كفــرهم، مســتحيل عنــده 
كاستحالة نسبة الولد هلل، وهذا املستحيل يف زعمه الباطــل، إمنــا علــق عليــه أفظــع 

كفــــر يف القلــــوب، أنــــواع املســــتحيل وهــــو زعمــــه اخلبيــــث أن هللا إن كــــان خالقــــا لل
ومعذ عليه فهو شــيطان ال إلــه، ســبحانه وتعــاىل عمــا يقــول الظــاملون علــوا كبــريا، 
هلل، وشــدة تناقضــه يف املعــىن العــريب  فانظر رمحك هللا فظاعة جهل هــذا اإلنســان 

  مبعــىنألنــه جعــل قولــه: إن كــان هللا خالقــا للكفــر ومعــذ عليــه  لآليــة.
  يف أن  ١

قولــه يف هللا إنــه شــيطان ال إلــه، ســبحانه وتعــاىل  الشــرط فيهمــا مســتحيل، وجعــل
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  : أ أول العابدين.كقول النيب   عما يقول الظاملون علوا كبريا.
فالالزم لكالمــه أن يقــول: لــو كــان خالقــا للكفــر فــأ أول العابــدين لــه، وال 

  ه: فأ أول العابدين.خيفى أن االدعاء على هللا أنه شيطان مناقض لقول
وقد أعرضت عــن اإلطالــة يف بيــان بطــالن كالمــه، وشــدة ضــالله، وتناقضــه 
لشناعته ووضــوح بطالنــه، فهــي عبــارات مزخرفــة، وشقشــقة ال طائــل حتتهــا، وهــي 
ملعــىن العــريب لآليــة. والتنــاقض الواضــح وكــم مــن  ــا الكفــر واجلهــل  حتمــل يف طيا

   فائدة فيه، وال طائل حتته كما قيل:كالم ملئ بزخرف القول، وهو عقيم ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــي وإين وإين مث ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إين وإننــــــــــــ

مـــــــــــــــــــا  رويتـــــــــــــــــــه فظـــــــــــــــــــل يعمـــــــــــــــــــل أ
  

 إذا انقطعت نعلي جعلت هلا شســعا 
لــــــــــماء  وشـــــــــبه املـــــــــاء بعـــــــــد اجلهـــــــــد 

  

واعلــم أن الكــالم علــى القــدر، وخلــق أفعــال العبــاد: قــدمنا منــه مجــال كافيــة 
ىل: الكـــــــــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــايف هـــــــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــــــورة الكرميـــــــــــــــــــــــة، يف 

   
   
ن هللا خـــــالق كـــــل شـــــيء، كمـــــا قـــــال تعــــــاىل: ١ ، وال خيفـــــى تصـــــريح القـــــرآن 
    
اآليــــــــــــــــــــــــــــــــة، وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢  

   
ــــــــــــــــــــــــــــال: ٣    . وقــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١  ، وقـــــــــــــ
   

 ٢.  
لقدر خريه وشره الذي هو مــن عقائــد املســلمني جعلــه الزخمشــري  فاإلميان 
 يقتضــــي أن هللا شــــيطان، ســــبحان هللا وتعــــاىل عمــــا يقولــــه الزخمشــــري علــــوا كبــــريا.

  ٣وجزى الزخمشري مبا هو أهله.
  

  هـ) ١٣٩٣حممد اجلزويل (
ط ســنة ســت وثالمثائــة وألــف للهجــرة.  لــر من أهل املغرب األقصى، ولــد 
ت مــن ربيــع احليــاة' طبــع ســنة  ســم: 'ذكــر لقضــاء، ولــه ديــوان شــعري  اشــتغل 

  إحدى وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة.
قال عنــه حممــد بــن اليمــين الناصــري شــقيق حممــد املكــي الناصــري املعــروف: 

   ٤ر العاطفة؛ أخو املطلع اخلبري والداهية الكبري"."صاحبنا كاتب احلقيقة وشاع
  تويف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة.

 :موقفه من الصوفية  
ط مساهــا: 'ال طــرق يف اإلســالم'  لــر كتــب رســالة لشــيخ الطائفــة التجانيــة 
بعد مذاكرات بينهمــا جــرت حــول الطــرق الصــوفية، هــذه الرســالة كلهــا ذم وتقريــع 
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  .)٣٠٤-٧/٢٩٩أضواء البيان ( ٣
اية االنكسار' حملمد الناصري (ص. ٤   ).١٥٦'ضرب نطاق احلصار على أصحاب 
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قيقـــة الطرقيـــة املقيتـــة، وقـــد ضـــمنها حنـــو عشـــرين ســـؤاال ملزمـــا مفحمـــا وكشـــف حل
وقــد انتشــرت وذاعــت يف وقتهــا؛  -جــزاه هللا خــريا-قاضــيا بضــالل هــذا املســلك 

ئرة الطرقيني فضجوا من أجلها حسب مــا ذكــره حممــد بــن اليمــين  رت  ا أ إال أ
  الناصري يف كتابه: 'ضرب نطاق احلصار'. 

كاملــة وهــي جــواب عــن ســؤال شــيخ التجانيــة: "مــا   وقــد نقــل هــذه الرســالة
  هي هذه الطرق؟ ألن احلكم عن الشيء فرع عن تصوره". 

فأجـــاب رمحـــه هللا: الطـــرق هـــي مـــا دعـــي فيـــه إىل أعمـــال وأقـــوال زائـــدة غـــري 
مل يــدع  صاحلة يف نفسها وال مصلحة لغريها، مســتمدة مــن عــامل األذواق واإلهلــام!

به نصـــا، مل تســد مــن الـــدين ثغــرة، ومل تـــزده يف وال أحـــد مــن أصــحا إليهــا حممــد 
ت  عامل اإلصالح شهرة؛ بل شوهته مبا اســتحالت إليــه مــن حماكــاة القــردة واحليــوا

  املفرتسة واملتوحشني يف جماهل األرض.
ادعاهــا أشــخاص مــن طــالب الشــهرة الدينيــة أو الدنيويــة. فــيهم صــاحل النيــة 

هم؛ إذ ال مميــز قطعيــا هنــاك؛ ممــا وخبيثهــا. ومــن العســري معرفــة صــاحلهم مــن طــاحل
يوجب طرح دعاويهم مجيعا وإلقاء ما أتوا به مجلة وتفصــيال؛ اســتغناء بكتــاب هللا 

  وسنة رسوله.
الطــرق  -منــذ عرفــت طويتــك، وخــربت هويتــك-أمــا بعــد: فطاملــا تنكبــت 

املؤديــة لالجتمــاع بــك، ال لقلــي لــك أو بغــض فيــك؛ إذ لســت هنــاك، ولكــن ملــا 
التضارب، وبني الرأيني مــن التبــاين؛ فبينمــا أراين متطلعــا يف مســاء بني الفكرين من 

احلريـــة الصـــافية األدمي، الرائقـــة النســـيم، مـــتغلغال ببصـــر البصـــرية يف ســـعة أجوائهـــا، 
وترامــي أرجائهــا، متنســما عطــر أرحيهــا، متشــحا بــرد نســيجها؛ إذ بــك ترســف يف 
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مــــن لؤلــــؤ، وقيودهــــا أغــــالل التقليــــد وسالســــل اجلمــــود، معتقــــداً سالســــلها خمــــانق 
مـــا  ـــاظ تلـــك لعاتقـــك، وخنـــر هـــذه لســـوقك تضـــن  خالخــل مـــن ذهـــب، ومـــع إ
ضن البخيل مباله، والغيور بعياله، فأىن يطيــب لنــا اجتمــاع أو حيصــل بيننــا اتفــاق؛ 

حيــث -اللهم إال إذا اجتمــع الضــدان، وائتلــف النقيضــان، وتســاوى الطــائر احمللِّــق 
، هلــــذا وذاك،  -وإن يف قفــــص مــــن ذهــــب-حملبــــوس أســــريا  -ال خيشــــى الطلــــب

كنت دائما أحترى عــدم لقيــاك، اســتغناء عــن نفعــك واتقــاء ألذاك، حــىت ســقطت 
ألمــس ســقوط اجلــراد يف ليلــة َأَحْلــت بيــاض أنســها إىل ســواد، عنــد ذلــك  علينــا 

إىل ذكــــر الطــــرق  -واحلــــديث شــــجون-الســــميدع األصــــيل إذ اجنــــر بنــــا احلــــديث 
بثــــق منهــــا فيــــه مــــن األضــــاليل واألوهــــام. واالنشــــقاق احملدثــــة يف اإلســــالم، ومــــا ان

واالخــتالف، والتزحلــق عــن مهيــع احلــق واالحنــراف، حــىت متزقــت أوصــاله وتلونــت 
أحوالـــــه، وصـــــارت أممـــــه يف فرقهـــــا شـــــيعا، واختـــــذ كـــــل مـــــنهم حســـــب هـــــواه طريقـــــا 
ــــا التفريــــق بــــني مجاعــــة  ــــا الــــدين، وأحــــدث  ومهيعــــا، تلــــك الوصــــمة الــــيت وســــم 

ره ذلــك احلــديث-وهت املومنني، وتف بتلــك اجلملــة الــيت أنزلتهــا منزلــة   -ثرا مبا أ
ــا"؛ فقمــت وقــد  كلمة التثليث وهــي: "إن اإلســالم بــدون هــذه الطــرق خــري منــه 
انتفخــــــت أوداجــــــك. وتصــــــلبت أمشــــــاجك. وقلــــــت: إن ذلــــــك القــــــول ضــــــالل، 

يف  واعتقاده كفر، وختّيلــه زندقــة، والعمــل بــه خمرقــة. وشــددت اللــوم علــى مــن حيــوم
ــا دعــويت،  لــدليل علــى صــحة مجلــيت، واحلجــة الــيت تثبــت  محــى القــوم، وطــالبتين 
ن اإلســــالم قبــــل تفــــريخ  فاســــتدللت ومل أبعــــد، ورغمــــا علــــى إبراقــــك فلــــم أرعــــد؛ 
جراثيم هذه الطــرق يف جســمه، كانــت أعظــم دول األرض ترتعــد لــذكر امســه، وأنــه 

ن ذلــك الــدم املســموم يف  مجيــع أممــه، تفرقــت أجــزاؤه، بعــد تســميمها لدمــه، وســر
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وســادته أعــداؤه، وانفصــمت عــراه، واحنــط مــن عــاله، ومتــزق أيــدي ســبا، ومتســك 
ر احملــــــرقني  لقشــــــور وأعــــــرض عــــــن اللبــــــا، وألفــــــح روضــــــاته الغنــــــاء إعصــــــار فيــــــه 
فاحرتقــــت، وطمــــا علــــى ســــدوده املتينــــة ســــيل اجلهــــل فاخنرقــــت، وإن مل تكــــن كــــل 

ـــا إحـــدى م صـــائبه الكـــرب، ويف متســـك دعـــاة العلـــم مصـــائبه مـــن تلـــك الطـــرق؛ فإ
ا أفـــــدح املصــــائب وأعظـــــم العــــرب، وهـــــذه طبيعــــة العمـــــران؛ فــــإن األمـــــم إذا  هــــدا
هرمــت احنلــت قواهــا العاقلــة، وتســفلت فيهــا املــدارك والعقــول، واحنطــت مــن أوج 
التمحــــــيص واالنتقــــــاد إىل هاويــــــة التقليــــــد واخلمــــــول، حيــــــث تســــــتعبدها األوهــــــام 

عتقـــاد  ســـيدات وســـادات، هلـــم التصـــرف يف الكـــون قبضـــا وبســـطا، واخلرافـــات، 
ومنعــا وإعطــا، اعتقــادا يتســاوى فيــه العــامل واجلاهــل، والعــايل والنــازل، عــاملني علــى 
اســـتبدال األعمـــال الصـــاحلة مبضـــغ األلفـــاظ، مـــع بعـــدها عـــن مركـــز االنفعـــال بعـــد 
ق اإلعقــاب عــن األحلــاظ، وأعمــاهم التعصــب والتقليــد عــن رؤيــة احلــق مــع أن احلــ

نــور، ولكنهــا ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى القلــوب الــيت يف الصــدور، ســنة هللا 
  يف خلقه ولن جتد لسنة هللا تبديال.

وحيث كنت تكابر يف هذا القدر، وحتتج حبجج ال تعلــم حمــط مغزاهــا، وال 
هــــدف مرماهــــا، وإمنــــا ترددهــــا ترديــــد الصــــدى، جــــر علــــى مــــا جبلــــت عليــــه مــــن 

  اهلدى.التقليد حىت يف الضالل و 
اقرتحت أن أخط لكم مــا تفوهــت بــه يف كتــاب، وأضــيف إليهــا مــا يعــن يل 
يف هذا البــاب، وأنــتم جتيبــون علــى ذلــك مبــا يزيــل اللــبس، ويبــني أن أفكــاركم مبنيــة 
علــــى أمــــنت أس؛ وإال فأنــــت يف ميــــدان املناضــــلة حمجــــوج. وجبــــني دعــــواك بعصــــا 

مل، عنــد مطالعــة مــا العجــز مشــجوج. هــذا وإين ألشــفق عليــك ممــا يلــم بــك مــن األ
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آلمــال واألوهــام، واليقظــة ضــربة  خيطه القلــم؛ ألن احلقيقــة مــرة يف أفــواه العائشــني 
قاضية على املثرين يف األحالم، ولكنهــا احلقيقــة. واحلقيقــة بنــت البحــث البحــت، 
واملرمــــر ال تنجلــــي مرآتــــه بغــــري الصــــقل والنحــــت. وإليكهــــا مجــــال مرصوصــــة البنــــا، 

جلنــا، وليســت إال أمنوذجــا ألمثاهلــا، وشــكال يــدل علــى تعــدد ظــاهرة الغنــا، طيبــة ا
أشكاهلا. وهــي بــني ادعــاء حمــض يفتقــر إىل إثبــات أو نقــض، أو اســتفهام يتطلــب 
لنفــــي أو اإلجيــــاب. بيــــد أنــــه ال يقبــــل مــــن احلجــــج النقليــــة إال مــــا كــــان  اجلــــواب 

فقــط، صرحيا يف املوضوع من كتاب أو سنة أو كان من احلجج العقلية احملسوســة 
ً كان فهو لغــو، والعــربة مبــا يقــال، ال مبــن قــال. مث إين ال  وكل كالم تسوقه للغري أ
إخالك جتد وال جوا واحدا يوافــق مــا بــه حتــتج. إال إذا اســتقام الظــل والشــاخص 
جلملـــة الـــيت كانـــت الســـبب يف تســـطري هــــذا  أعـــوج، وقـــد صـــدرت تلـــك اجلمـــل 

سئلة تقوم يف وجه الب   اطل بسيف احلق. وهي:الرق، وذيّلُتها 
ا؟ -١   اإلسالم بدون هذه الطرق خري منه 
  هل هذه الطرق ضرورية الوجود للدين؟ -٢
ا فما احملوج هلا إذاً؟ -٣ م بدو   إذا كانت غري ضرورية للدين وهو 
قصة قبل وجود هذه الطرق؟ -٤ نة اإلسالمية    هل كانت الد
ذه الطرق أهدى ممن كان  -٥ قــبلهم مــن املســلمني ومــن هل املتمسكون 

ا؟   معاصريهم املسلمني الغري املتمسكني 
هل املؤمن بكتاب هللا ومبا صح وروده عن النيب عليــه الســالم؛ العامــل  -٦

مبقتضــى الشــريعة يعــد ضــاال إذا قــال: إن اإلســالم غــين بنفســه عــن الطــرق واعتقــد 
  ذلك ودعا إليه؟
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عـــد فشـــوها فيـــه حـــىت أي فائـــدة اســـتفادها اإلســـالم مـــن هـــذه الطـــرق ب -٧
لعـــز واجلـــاه والفضـــل واالســـتقامة عـــن غـــريه مـــن أعصـــره اخلاليـــة  ـــا  امتـــاز عصـــره 

  منها؟
لـــو مل توجـــد يف اإلســـالم هـــذه الطـــرق الـــيت فرقتـــه شـــيعا وجعلتـــه طرائـــق  -٨

م النــــيب عليــــه الســــالم واألعصــــر الثالثــــة بعــــده  قــــددا وبقــــي علــــى مــــا كــــان عليــــه أ
  وأتعس حاال مما هو عليه اآلن؟أيكون غري صاحل هلداية البشر 

ــــــذه الطــــــرق علــــــى إكســــــري األخــــــالق الــــــذي صــــــري األمــــــة يف  -٩ أَعثــــــر 
  أخالقها وأطوارها خريا مما كانت عليه من قبل؟

لكتـــاب والســـنة واحتـــدوا عليهمـــا ونبـــذوا هـــذه  -١٠ إذا متســـك املســـلمون 
  الني؟الطرق املبثوثة األطراف أَيصريون غري مسلمني ويعودون بذلك من الض

هـــل جـــاءت هـــذه الطـــرق بشـــيء زائـــد علـــى مـــا يف الكتـــاب والســـنة  -١١
  حيتاج إليه اإلسالم واملسلمون؟

ت بشـــــيء زائـــــد علـــــى مـــــا فيهمـــــا فمـــــا الفائـــــدة مـــــن  -١٢ إذا كانـــــت مل 
إحــداث طــرق منشــقة يف اإلســالم تــرى لنفســها فضــال وشــفوفا علــى غريهــا اغــرتارا 

  بقول داع جمرتئ؟
مــر هللا يف كتابــه هل املؤمن املصلي ع -١٣ لــى نبيــه، الــذاكر لربــه، ائتمــارا 

لصيغ الواردة عن حممــد  يكــون أحــط رتبــة، وأخــس مثوبــة، وأقــل أجــرا  العزيز، و
لصــــيغ املوحــــاة إليــــه مــــن  مــــن املصــــلي أو الــــذاكر وفاقــــا لقــــانون الشــــيخ فــــالن، و

  حظرية األوهام؟
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بــة األلفــاظ، ما قولك فيمن يبتدع صيغا من األدعيــة والصــلوات، غري -١٤
ــج القــرآن وال علــى أســلوب احلــديث يتلقفهــا مــن  ركيكــة الرتكيــب، ليســت علــى 
عــامل الغيــب يف زعمــه، وميليهــا ألفاظــا غــري أليفــة وال مألوفــة، مــدعيا هلــا مــن األجــر 
والثــــواب والفضــــل الــــذي ال حيصــــره حســــاب احلاصــــل لتاليهــــا مــــرة واحــــدة مــــا ال 

  ؟حيصل ملن ختم القرآن كذا وكذا ألف مرة
ومــا قولــك فــيمن يــدعي مــا مل يدعــه حممــد وال عظمــاء صــحابته مــن  -١٥

التصــــرف يف اجلنــــة والنــــار يــــدخلهما مــــن يشـــــاء وخيــــرج منهمــــا مــــن يشــــاء؛ كـــــأن 
مفاحتهما يف جيبــه أو عقــد اتفاقــا مــع خزنتهمــا أوجــب ختصيصــه بــذلك أو شــارك 

  رب العزة يف ملكوته، يغر بذلك السذج وجيرئهم على معاصي هللا؟
لقعــــود علــــى الطنــــافس، ولَــــْوك هــــ -١٦ ل قــــام اإلســــالم وانتشــــر يف العــــامل 

ـــش اللحـــوم والـــرقص علـــى التمويـــل  األلفـــاظ وحتريـــك الســـبح وضـــرب الـــرؤوس، و
و... إخل، أم جبالئـــــل األعمـــــال وبـــــذل الـــــنفس والنـــــزوح عـــــن األوطـــــان يف ســـــبيل 

  الدعوة إىل األقطار النائية الشاسعة مع بعد الشقة وعظم املشقة؟
اذا تـــرى فـــيمن تـَْعـــِرض لـــه صـــيغة تصـــلية أو ذكـــر ممـــا لّفقـــه شـــيخه مـــ -١٧

فينـزهها عن ذكره هلا لكونه على غري وضوء؛ حىت إذا عرض لــه ذكــر القــرآن وهــو 
يف جملســـه ذلـــك وحبالتـــه تلـــك انـــدفع يف تالوتـــه انـــدفاع الســـيل مـــن اجلبـــل، أتلـــك 

مــن رب العــزة  الصيغة الواردة عن شيخه أجل قدرا وأعظم خطرا من القرآن املنــزل
  بواسطة جربيل األمني على قلب حممد بن عبدهللا؟
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ال شــــك أن جــــل مبتــــدعي هــــذه الطــــرق كــــان قصــــدهم حســــناً فيمــــا  -١٨
ابتـــدعوه، ولكـــن يعـــرض لتلـــك البـــدع مـــا خيرجهـــا عـــن مقصـــدها احلســـن، وجيعلهـــا 

ًال على اإلسالم املسلمني كما هو مشاهد.   و
نـــاك طـــرق صـــاحلة وليســـت إن كانـــت ه-إذا قســـنا الطـــرق الصـــاحلة  -١٩

علـــى الكثـــري الفاســـد، ورفضـــنا الكـــل ســـداً للذريعـــة،  -هـــي إال طريقتـــك يف نظـــرك
  ودفعا لألذى فهل يضر ذلك الرفض يف ديننا؟

  إن كان رفض تلك الطرق يضر يف ديننا فما وجه ضرره؟ -٢٠
 ، ــدمت عــــد ، وإن عــ هــــذا قــــل مــــن كثــــر، وبعــــض مــــن كــــل، وإن شــــئتم زد

  ١وآخرا. واحلمد هلل أوال
 

                                                            
اية االنكسار (ص. ١   ).١٦٤ -١٥٧ضرب نطاق احلصار على أصحاب 
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  هـ) ١٣٩٥( ١حممد خليل هراس
اإلمام السلفي حممد خليل هراس. ولد بطنطا عام مخــس وثالثــني وثالمثائــة 
وألــــف للهجــــرة، وختــــرج مــــن األزهــــر مــــن كليــــة أصــــول الــــدين وحــــاز علــــى شــــهادة 
"الــدكتوراه" يف التوحيــد وموضــوع الرســالة 'ابــن تيميــة الســلفي ورده علــى مــذاهب 

  املتكلمني'.
ئــــب الــــرئيس العــــام جلماعــــة أنصــــار الســــنة  شــــغل عــــدة مناصــــب آخرهــــا 

لقاهرة. كان الشيخ حممد على قدر كبــري مــن التمييــز  النبوية، مث الرئيس العام هلا 
يف دراســـــــة العقيـــــــدة الصـــــــحيحة، ومتفـــــــردا يف معرفـــــــة العقائـــــــد والفـــــــرق الكالميـــــــة 

 لــواء الســنة، والفلســفات القدميــة واحلديثــة. وكــان رمحــه هللا ســلفي املعتقــد، حــامال
خــذه يف هللا لومــة الئــم، ولــه يف  بــذا لــواء البدعــة، منكبــا علــى نشــر الســنة، ال 

  ذلك مؤلفات. 
  تويف رمحه هللا سنة مخس وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة.

 من املبتدعة: موقفه  
ره السلفية:   آ

  'شرح العقيدة الواسطية'. -١
  'شرح النونية'. -٢
  'دعوة التوحيد'. -٣
  لها مطبوعة. وك 

                                                            
) وجملـــة التوحيـــد (العـــدد األول حمـــرم ٤٢- ٤١' بقلـــم علـــوي الســـقاف (ص.مقدمـــة كتابـــه 'شـــرح العقيـــدة الواســـطية ١

  )٥٩- ٥٧هـ/ص.١٤١٧
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  قال يف شرحه على نونية ابن القيم:  -
ال يستطيع قطــع مســافتها، وبلــوغ غايتهــا إال  وهذه اهلجرة إىل رسول هللا 

من جرد هلا ركائــب عزمــه، وتوجــه إليهــا بكــل مهــه، ومل يلتفــت إىل شــيء ممــا يعوقــه 
يف ســــــريه مــــــن تقليــــــد ملــــــذهب أو تعصــــــب لــــــرأي أو استحســــــان لبدعــــــة، ولكــــــن 

حلرمـــان واخلـــذالن، فصـــرف مســـافتها  تطـــول وتطـــول جـــدا علـــى مـــن خصـــهم هللا 
م عنها، وكره انبعاثهم إليها، فثبطهم وقال اقعــدوا مــع القاعــدين، فهــي هجــرة  قلو
ال يناهلــا أبــدا كســالن، وال يقــوى عليهــا كــل رعديــد الفــؤاد جبــان، وهــي هجــرة ال 

ــا حتتاج أن تعــد هلــا زادا وراحلــة، وتضــرب يف بيــد األرض وقفار  هــا، بــل قــد يقــوم 
ئــــم علــــى فراشــــه، ويســــبق يف مضــــمارها الســــاعني إىل منــــازل الرمحــــة  العبــــد وهــــو 
هم، وأمـــا هـــو فيســـري  ـــم مطـــا والرضـــوان، الـــذين يغـــذون الســـري جاهـــدين، ختـــب 

وســار أمــامهم كأنــه اجلبــل  ،سريا لينا رفيقا، ولكنك تراه مع ذلــك قــد ســبق الركــب
وإمنـــا هيـــأ لـــه الســـبق يف املضـــمار أنـــه نشـــرت لـــه  يـــراه مـــن يف القـــاع حتتـــه، ،العظـــيم

أعـــالم النصـــوص، ويف رؤوســــها أوقـــدت نــــريان، هـــي النـــور املبــــني هلدايـــة الســــالك 
احلــــريان، ولكــــن ال يراهــــا إال مــــن كانــــت لــــه عينــــان مبــــراود الــــوحي مكتحلتــــان، ال 
ن، فلما رآها هرع حنوها وجرد الســعي إليهــا، فلــم يلتفــت  مبراود أهل الفشر واهلذ

   ١عنها ميينا وال مشاال حىت بلغها وأدرك عندها بغيته وحقق أمله.
وقال: وردت أحاديث كثرية على مــا أعــد هللا ســبحانه مــن أجــر عظــيم  - 

عند فساد الزمــان واحنــالل عــرى الــدين. فــروى  للمتمسكني بسنة نبيه املختار 

                                                            
  .)٢/٢٨٢شرح النونية ( ١
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عنـــه يف  أبـــو داود رمحـــه هللا يف ســـننه، وروى أمحـــد بـــن حنبـــل الشـــيباين رضـــي هللا
مســنده أثــرا تضــمن أن للعامــل مــن هــذه األمــة عنــد فســاد الزمــان أجــر مخســني 

وعــن أيب أميــة  ،ولفــظ احلــديث عنــد أيب داود رجــال مــن أصــحاب رســول هللا 
كيــــف تقــــول يف الشـــعباين قــــال: "ســـألت أ ثعلبــــة اخلشـــين فقلــــت:  أ ثعلبـــة  

؟   ١اآليــــة: هــــذه 
بــل «فقــال:  ســألت عنهــا خبــريا، ســألت عنهــا رســول هللا  هللا لقــدقــال: أمــا و

ــحا مطاعــــا، وهــــوى  ملعــــروف وتنــــاهوا عــــن املنكــــر، حــــىت إذا رأيــــت شــ ائتمــــروا 
ودع  - يعــين بنفســك- متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك 

م الصــرب فيهــا مثــل قــبض علــى اجلمــر، للعامــ ل عنــك العــوام، فــإن مــن ورائكــم أ
، وزاد يف غــــريه، قــــالوا:  »فــــيهم مثــــل أجــــر مخســــني رجــــال يعملــــون مثــــل عملــــه

، ولــه شــاهد يقويــه ٢»أجــر مخســني مــنكم«رســول هللا أجــر مخســني مــنهم؟ قــال: 
 - أي القتـــل والفـــنت- فيمـــا رواه مســـلم رمحـــه هللا مـــن أن العبـــادة يف وقـــت اهلـــرج 

ألمـــاين . هـــذا وألهـــل الســـنة هجـــرات كثـــري ٣تعـــدل هجـــرة إىل رســـول هللا  ة ال 
إلخــالص  لتحقيــق والتثبيــت، فلهــم هجــرة إىل هللا عــز وجــل  واألحــالم ولكــن 

القتداء واالتباع، وهلــم هجــرة مــن البــدع  والتوحيد، وهلم هجرة إىل رسول هللا 
ــــات ،إىل الســـــنن ــا قالـــــه  ،ومـــــن املعاصـــــي إىل الطاعـ ــ ومـــــن األقـــــوال واآلراء إىل مـ

ه شــــاهد أيضــــا فيمــــا رواه الرتمــــذي مــــن أن ومــــا جــــاء يف القــــرآن؛ ولــــ الرســــول 

                                                            
 ).١٠٥املائدة اآلية ( ١

 هـ).٢٣٤(سنة ضمن مواقف علي بن املديين تقدم خترجيه  ٢

 .هـ)٣٢(سنة ضمن مواقف أيب ذر تقدم خترجيه  ٣
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   ٢.اهـ١ماتت يكون رفيقه يف اجلنة الذي حيىي سنة من سنن رسول هللا 
وقــال يف شــرحه علــى العقيــدة الواســطية: هــذا بيــان املــنهج ألهــل الســنة  -

واجلماعــة يف اســتنباط األحكــام الدينيــة كلهــا، أصــوهلا وفروعهــا، بعــد طــريقتهم يف 
املنهج يقوم على أصول ثالثــة: أوهلــا كتــاب هللا عــز وجــل،  مسائل األصول، وهذا

الــذي هــو خــري الكــالم وأصــدقه، فهــم ال يقــدمون علــى كــالم هللا كــالم أحــد مــن 
نيهــا: ســنة رســول هللا  ، ومــا أثــر عنــه مــن هــدي وطريقــة، ال يقــدمون النــاس. و

لثهــا: مــا وقــع عليــه إمجــاع الصــدر األول مــ ن على ذلك هدي أحد من الناس. و
هـــذه األمـــة قبـــل التفـــرق واالنتشـــار وظهـــور البدعـــة واملقـــاالت، ومـــا جـــاءهم بعـــد 
ــذه األصــول الثالثــة الــيت  ذلــك ممــا قالــه النــاس وذهبــوا إليــه مــن املقــاالت وزنوهــا 
هـــي الكتـــاب، والســـنة، واإلمجـــاع، فـــإن وافقهـــا قبلـــوه، وإن خالفهـــا ردوه؛ أ كـــان 

ملســتقيم، الــذي ال يضــل ســالكه، وال قائلــه. وهــذا هــو املــنهج الوســط، والصــراط ا
لنصـــوص، فيتـــأول الكتـــاب، وينكـــر  يشـــقى مـــن اتبعـــه، وســـط بـــني مـــن يتالعـــب 
مجــاع الســلف، وبــني مــن خيــبط خــبط عشــواء،  األحاديــث الصــحيحة، وال يعبــأ 
خذ بكل قول، ال يفرق يف ذلك بــني غــث ومســني، وصــحيح  فيتقبل كل رأي، و

  ٣وسقيم.
 من اخلوارج: موقفه  

                                                            
ومن أحيا سنيت فقد أحبــين ومــن أحبــين كــان «...بن مالك بلفظ:  ) عن أنس٤٥/٢٦٧٨-٥/٤٤أخرجه: الرتمذي ( ١

): "فيــه علــي بــن زيــد وهــو ١/٦٢/١٧٥وقال: "حديث حسن غريــب". قــال الشــيخ األلبــاين يف املشــكاة (» معي يف اجلنة
 ).٤٥٤٨انظر الضعيفة ( ابن جدعان، وهو ضعيف".

  ).٢/٣٢١شرح النونية ( ٢
  ).٢٥٧-٢٥٦شرح الواسطية ( ٣
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ب أمســاء اإلميــان...) إخل.   قــال - يف شــرحه علــى الواســطية: قولــه: (ويف 
كانــــت مســــألة األمســــاء واألحكــــام مــــن أول مــــا وقــــع فيــــه النــــزاع يف اإلســــالم بــــني 

وكــــان لألحــــداث السياســــية واحلــــروب الــــيت جــــرت بــــني علــــي  ،الطوائــــف املختلفــــة
وارج ذلـــك احلـــني، ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن ظهـــور اخلـــومعاويـــة رضـــي هللا عنهمـــا يف 

  والرافضة والقدرية أثر كبري يف ذلك النزاع.
ألمســاء هنــا أمســاء الــدين؛ مثــل: مــؤمن، ومســلم، وكــافر، وفاســق...  واملــراد 

  إخل.
ا يف الدنيا واآلخرة. ألحكام أحكام أصحا   واملراد 

فـــاخلوارج احلروريـــة واملعتزلـــة ذهبـــوا إىل أنـــه ال يســـتحق اســـم اإلميـــان إال مـــن 
ر بلســــانه، وقــــام جبميــــع الواجبــــات، واجتنــــب مجيــــع الكبــــائر. صــــدق جبنانــــه، وأقــــ

تفاق بني الفريقني.    فمرتكب الكبرية عندهم ال يسمى مؤمنا 
  ولكنهم اختلفوا: هل يسمى كافرا أو ال؟

فــاخلوارج يســمونه كــافرا، ويســتحلون دمــه ومالــه، وهلــذا كفــروا عليــا ومعاويــة 
ما، واستحلوا منهم ما يستحلون من الك   فار.وأصحا

وأمـــا املعتزلـــة؛ فقـــالوا: إن مرتكـــب الكبـــرية خـــرج مـــن اإلميـــان ومل يـــدخل يف 
الكفــــر؛ فهــــو مبنزلــــة بــــني املنــــزلتني، وهــــذا أحــــد األصــــول الــــيت قــــام عليهــــا مــــذهب 

  عتزال.اال
واتفـــق الفريقـــان أيضـــا علـــى أن مـــن مـــات علـــى كبـــرية ومل يتـــب منهـــا؛ فهـــو 

  خملد يف النار.
  :فوقع االتفاق بينهما يف أمرين
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  نفي اإلميان عن مرتكب الكبرية. -١
  خلوده يف النار مع الكفار. -٢

  ووقع اخلالف أيضا يف موضعني:
  : تسميته كافرا.أحدمها
  ١.: استحالل دمه وماله، وهو احلكم الدنيويوالثاين

لكتـــــــاب والســـــــنة،  - وفيـــــــه أيضـــــــا: والشـــــــفاعة مـــــــن األمـــــــور الـــــــيت ثبتـــــــت 
    متــــــــــواترة؛ قــــــــــال تعــــــــــاىل:وأحاديثهــــــــــا 

   
 بــــــــــــال إذن إثبــــــــــــات  فنفــــــــــــي الشــــــــــــفاعة ٢

  للشـــــفاعة مـــــن بعـــــد اإلذن. قـــــال تعـــــاىل عـــــن املالئكـــــة: 
   

   
   

     
   

٣.  
ذنـــه، وملـــن يرتضـــي قولـــه  الشـــفاعةفبـــني هللا  الصـــحيحة، وهـــي الـــيت تكـــون 

يتمســــك بــــه اخلــــوارج واملعتزلــــة يف نفــــي الشــــفاعة مــــن مثــــل قولــــه وعملــــه. وأمــــا مــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   تعــــــــــ

                                                            
  ).١٩١-١٩٠.(ص ١
  ).٢٥٥(البقرة اآلية  ٢
  ).٢٦( النجم اآلية ٣
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١    

   
٢    
 إخل، فـــــــإن الشـــــــفاعة املنفيـــــــة ٣ ...

يف أهــل الشــرك، وكــذلك الشــفاعة الشــركية الــيت يثبتهــا املشــركون  هنا هــي الشــفاعة
ألصـــنامهم، ويثبتهـــا النصـــارى للمســـيح والرهبـــان، وهـــي الـــيت تكـــون بغـــري إذن هللا 

  ٤.ورضاه
الثـــة؛ فيشـــفع فـــيمن اســــتحق وفيـــه أيضـــا: وأمـــا قولـــه: (وأمــــا الشـــفاعة الث -

) إخل. وهذه هي الشفاعة الــيت ينكرهــا اخلــوارج واملعتزلــة؛ فــإن مــذهبهم أن …النار
مـــن اســـتحق النـــار البـــد أن يـــدخلها؛ ومـــن دخلهـــا ال خيـــرج منهـــا ال بشـــفاعة وال 

  ٥.واألحاديث املستفيضة املتواترة ترد على زعمهم وتبطله بغريها.
 موقفه من املرجئة:  
ب الوعيــد بــني املفــرطني قال رمحــه هللا - : أهــل الســنة واجلماعــة وســط يف 

من املرجئة الذين قالوا: ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال تنفــع مــع الكفــر طاعــة. 
لقلـــب، وإن مل ينطـــق بـــه، وُمسّـــوا بـــذلك نســـبة  وزعمـــوا أن اإلميـــان جمـــرد التصـــديق 

                                                            
  ).٤٨( املدثر اآلية ١
  ).١٢٣( البقرة اآلية ٢
  ).١٠٠( الشعراء اآلية ٣
  ).٢١٦-٢١٥.(ص ٤
  ).٢١٨.(ص ٥
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م أخروا األعمال عن اإلمي   ان. إىل اإلرجاء، أي: التأخري؛ أل
ذا املعىن كفٌر خيرج صاحبه عن امللــة؛ فإنــه ال بــد يف  وال شك أن اإلرجاء 
ألركـــان، فـــإذا اختـــل واحـــد  جلنـــان، وعمـــل  للســـان، واعتقـــاد  اإلميـــان مـــن قـــول 

  منها مل يكن الرجل مؤمناً.
وأمــا اإلرجــاء الــذي ُنســب إىل بعــض األئمــة مــن أهــل الكوفــة؛ كــأيب حنيفــة 

األعمــال ليســت مــن اإلميــان، ولكــنهم مــع ذلــك يوافقــون  وغــريه، وهــو قــوهلم: إن
لنـــار، مث خيـــرجهم  أهــل الســـنة علــى أن هللا يعـــذب َمـــن يعــذب مـــن أهـــل الكبــائر 
للســان، وعلــى أن  لشــفاعة وغريهــا، وعلــى أنــه ال بــد يف اإلميــان مــن نطــق  منها 

ركهــا الــذّم والعقــاب؛ فهــذا النــوع مــن اإل رجــاء األعمال املفروضــة واجبــة يســتحق 
طًال مبتَدعاً؛ إلخراجهم األعمال عن اإلميان.   ١ليس كفراً، وإن كان قوًال 

للســــان  - وقــــال أيضــــاً: أهــــل الســــنة واجلماعــــة يعتقــــدون أن اإلميــــان قــــول 
ألركــــان، وأن هــــذه الثالثــــة داخلــــة يف مســــمى اإلميــــان  جلنــــان وعمــــل  واعتقــــاد 

  املطلق.
طنُـــه، أصـــولُه وفروعـــه، فاإلميـــان املطلـــق يـــدخل فيـــه مجيـــع الـــدين:  ظـــاهرُه و

  فال يستحق اسم اإلميان املطلق إال من مجع ذلك كله ومل ينقص منه شيئاً.
وملــا كانــت األعمــال واألقــوال داخلــة يف مســمى اإلميــان؛ كــان اإلميــان قــابالً 
ملعصــية؛ كمــا هــو صــريح األدلــة مــن  لطاعــة ويــنقص  دة والنقص، فهو يزيــد  للز

مـــــا هـــــو ظـــــاهر مشـــــاهد مـــــن تفـــــاوت املـــــؤمنني يف عقائـــــدهم الكتــــاب والســـــنة، وك

                                                            
  ).١٨٩-١٨٨شرح الواسطية (ص. ١
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م وأعمال جوارحهم.   وأعمال قلو
دة اإلميــان ونقصــه أن هللا قســم املــؤمنني ثــالث طبقــات،  ومــن األدلــة علــى ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــبحانه: فقــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
   

  
  
  

  
 ١.  

خلريات هم الذين أّدوا الواجبــات واملســتحبات وتركــوا احملرمــات  فالسابقون 
  واملكروهات، وهؤالء هم املقربون.

  واملقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك احملرمات.
فسهم هــم الــذين اجــرتؤوا علــى بعــض احملرمــات وقّصــروا بــبعض والظاملون ألن

  الواجبات مع بقاء أصل اإلميان معهم.
ــه ونقصــــه كــــذلك أن املــــؤمنني متفــــاوتون يف علــــوم اإلميــــان،  دتــ ومــــن وجــــوه ز
فمنهم من وصــل إليــه مــن تفاصــيله وعقائــده خــري كثــري، فــازداد بــه إميانــه، وّمت يقينــه، 

لـــغ احلـــال ببعضـــهم أن ال يكـــون معـــه إال إميـــان ومـــنهم مـــن هـــو دون ذلـــك، حـــىت يب
  إمجايل مل يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن.

                                                            
  ).٣٢فاطر اآلية ( ١
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وكــــــذلك هــــــم متفــــــاوتون يف كثــــــري مــــــن أعمــــــال القلــــــوب واجلــــــوارح، وكثــــــرة 
  الطاعات وقلتها.

لقلــــب، وأنــــه غــــري قابــــل  وأمــــا مــــن ذهــــب إىل أن اإلميــــان جمــــرد التصــــديق 
دة أو الــنقص؛ كمــا يُــرو  ى عــن أيب حنيفــة وغــريه؛ فهــو حمجــوج مبــا ذكــر مــن للــز

األدلــة، قــال عليــه الســالم: (اإلميــان بضــع وســبعون شــعبة؛ أعالهــا: قــول: ال إلــه 
ها: إماطة األذى عن الطريق)   ٢.اهـ١إال هللا، وأد

                                                            
  هـ).١٨٦تقدم خترجيه يف مواقف أيب إسحاق الفزاري سنة ( ١
  ).٢٣٣-٢٣١(ص. شرح الواسطية ٢
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جة البيطار   هـ) ١٣٩٦( ١حممد 
جة البيطار، من أعضاء اجملمع العلمي العــريب بدمشــق.  ولــد الشيخ حممد 

يف دمشــق ســنة إحــدى عشــرة وثالمثائــة وألــف. وهــو مــن أصــل جزائــري، نشــأ يف 
ــاء الــدين وتلقــى علــى يــده مبــادئ العلــوم الدينيــة، وعلــى يــد  ،حجر والــده حممــد 

جــده ألمــه عبــدالرزاق البيطــار. واشــتغل يف عــدة مناصــب دينيــة آخرهــا توليــه إدارة 
  لعلمي بدمشق والقاهرة. دار التوحيد السعودية، وعضوا عامال يف اجملمع ا

لــه مؤلفــات كثــرية منهــا: 'حيــاة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة' و'رســالة يف الــرد 
علــــى مــــن طعــــن يف دعــــوة الشــــيخ حممــــد بــــن عبــــدالوهاب' و'رســــالة يف الــــرد علــــى 

  الكوثري'.
تــــــويف رمحــــــه هللا بدمشــــــق يف ثالثــــــني مجــــــادى األوىل ســــــنة ســــــت وتســــــعني 

  وثالمثائة وألف.
 موقفه من املبتدعة:  

دافــــع عــــن شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة ولــــه يف ذلــــك مؤلــــف قــــال فيــــه: لقــــد 
ء يف خمتلــف العصــور هــذه الروايــة اآلتيــة يف رحلــة  صــدق كثــري مــن العلمــاء واألد

ــا ويتوار  ــا إىل عصــر هــذا، ثابــن بطوطــة الشــهري، وجعلوهــا قضــية مســلمة يروو و
عربيــة يف مصــر، قــد ترمجــت حىت إن دائرة املعارف اإلسالمية الــيت تنقــل اآلن إىل ال

) فيهـــا ١ج١١٦-١٠٩البـــن تيميـــة ترمجـــة بقلـــم األســـتاذ حممـــد بـــن شـــنب (ص.
أغــالط كثــرية، ونقلــت عبــارة ابــن بطوطــة هــذه، وهــي قولــه عــن إمــام الشــام وشــيخ 

                                                            
ريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري (٦١٥-٦١٤املستدرك على معجم املؤلفني ( ١   ).٢/٩١٨) و

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
  موسوعة مواقف السلف الصالح ٦٢

اإلســـالم ابـــن تيميـــة، "وكنـــت إذ ذاك بدمشـــق، فحضـــرته يـــوم اجلمعـــة، وهـــو يعـــظ 
مجلــة كالمــه أن قــال: إن هللا ينــزل  النــاس علــى منــرب اجلــامع ويــذكرهم، فكــان مــن

إىل مساء الدنيا كنزويل هذا، ونزل درجــة مــن درج املنــرب" فرأيــت أن أنشــر كلمــة يف 
  هذا املوضوع تكون احلد الفاصل بني احلق والباطل. 

إن ابن بطوطة رمحه هللا مل يسمع مــن ابــن تيميــة ومل جيتمــع بــه، إذ كــان  -١
عشــر مــن شــهر رمضــان املبــارك عــام ســتة  وصــوله إىل دمشــق يــوم اخلمــيس التاســع

وعشـــرين وســـبعمائة هجريـــة، وكـــان ســـجن شـــيخ اإلســـالم يف قلعـــة دمشـــق أوائـــل 
شــــهر شــــعبان مــــن ذلــــك العــــام، ولبــــث فيــــه إىل أن توفــــاه هللا تعــــاىل ليلــــة االثنــــني 
لعشــرين مــن ذي العقــدة عــام مثانيــة وعشــرين وســبعمائة هجريــة، فكيــف رآه ابــن 

  امع ومسعه يقول: ينزل..اخل. بطوطة يعظ على منرب اجل
ت الغريبــة، ومنهــا مــاال  -٢ ت واحلكــا لــروا إن رحلــة ابــن بطوطــة مملــوءة 

يصــح عقــال وال نقــال، وهــو يلقــي مــا ينقلــه علــى عواهنــه، وال يتعقبــه بشــيء فمــن 
: ويف وســط املســجد (أي األمــوي بدمشــق) قــرب زكــر عليــه الســالم، ١ذلــك قولــه

يــه الســالم، وقولــه أيضــا: وقــرأت يف فضــائل دمشــق عــن واملعــروف أنــه قــرب حيــىي عل
ســفيان الثــوري أن الصــالة يف مســجد دمشــق بثالثــني ألــف صــالة، وهــذا ال يقــال 

وعلـــى  مـــن قبـــل الـــرأي، وســـفيان أجـــل مـــن أن يفضـــله علـــى مســـجد رســـول هللا 
لث احلرمني الشريفني ومها مل يبلغ الثــواب فيهمــا هــذه الدرجــة،   املسجد األقصى 

النـــذور  ٢معلـــوم للمحـــدثني وغـــريهم، ومـــن نقولـــه الـــيت أقرهـــا ومل ينكرهـــا كمـــا هـــو
                                                            

١/٥٤( ١(.  
١٣٦-١٣٣-١/١٩٩( ٢(  
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للقبور املعظمة، والوقوف على أبواب امللوك، ومــن ذلــك النــذر أليب إســحاق، إذا 
ح يف البحـــار، واشـــتدت األخطـــار، وهـــو مـــا مل يبلغـــه أهـــل اجلاهليـــة  هاجـــت الـــر

  الــــذين قــــال هللا تعــــاىل عــــنهم: 
   

   
١ .  

 ٢مل يكن ابــن تيميــة يعــظ النــاس علــى منــرب اجلــامع كمــا زعــم ابــن بطوطــة-٣
(فحضــرته يــوم اجلمعــة وهــو يعــظ علــى منــرب اجلــامع) بــل مل يكــن خيطــب أو يعــظ 
علــى منــرب اجلمعــة كمــا يومهــه قولــه: ونــزل درجــة مــن درج املنــرب. وإمنــا كــان جيلــس 
هلــه، قــال الـــحافظ الــذهيب: وقــد  على كرسي يعظ الناس، ويكون اجمللس غاصــا 
م اجلمـــع  اشـــتهر أمـــره، وبعـــد صـــيته يف العـــامل، وأخـــذ يف تفســـري الكتـــاب العزيـــز أ
علــى كرســي مــن حفظــه، فكــان يــورد اجمللــس وال يتلعــثم، وكــان يــورد الــدرس بتــؤدة 

م وصوت جهوري فصيح، وقال: وفسر كتاب هللا تعاىل مد ة سنني مــن صــدره أ
   ٣اجلمع.

واسرتســــل الشــــيخ البيطــــار يف رد هــــذه الفريــــة مــــن وجــــوه فمــــن شــــاء وقــــف 
  عليها يف كتابه 'حياة شيخ اإلسالم'.

 من املشركني: موقفه  
ييــدا ملــا ذكــره شــيخ -وأقــول  :'شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة'قال يف كتابه  - 

                                                            
 ).٦٥العنكبوت اآلية ( ١

١/٥٧( ٢(.  
  ).٣٧-٣٦(حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية  ٣
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ة النــيب عليــه الصــالة والســالم، : إن الصحابة الكرام قد تنــاظروا بعــد وفــا-اإلسالم
يف أمـــــر اخلالفـــــة، ويف مجـــــع القـــــرآن، ويف املعـــــارك الداميـــــة كوقعـــــة اجلمـــــل وصـــــفني 
والنهروان، وتناظر الشــيخان يف قتــال مــانعي الزكــاة، ويف إرســال جــيش أســامة، ومل 
يســتغيثوا بــه يف هــذه الشــدائد، ومل يســتفتوه يف شــيء منهــا، وكــل هــذا معلــوم مــن 

لبداهــة، فيجــب رد مــا  الــدين والتــاريخ لضــرورة، ومــن العقــل واحلــس والوجــدان 
يتجــــدد مــــن الوقــــائع واحلــــوادث إىل الــــوحي املنــــزل، ومــــا عــــرف مــــن ســــنن الصــــدر 

  األول لإلسالم.
ولو كان تــرك وســائل النصــر والظفــر، واالستنصــار بغــريه تعــاىل مفيــدا لنــا يف 

ال، وأوف رهـــا عـــزة وثـــروة وقــــوة، شـــيء، لكنـــا اليـــوم أســـعد األمـــم حــــاال، وأنعمهـــا 
ولكــن تلــك اخلطــة املعارضــة للشــرع والطبــع واحلــس الــيت ســلكها أولئــك النــاس مل 

ال، تـــــــــــــــــزد األمـــــــــــــــــة إال    نكـــــــــــــــــاال وو
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١.  
مث إن هذا املؤلف (البكــري) قــد جــرى علــى عــرف بعــض العلمــاء املتــأخرين 

ريه يف معــىن التوســل إىل هللا تعــاىل جباهــه وحبقــه،  وبغــ الــذين جعلــوا االســتغاثة بــه 
والســــــــمهودي يف  كالســــــــبكي يف 'شــــــــفاء الســــــــقام' والقســــــــطالين يف 'املواهــــــــب'،

  'خالصة الوفا' وابن حجر املكي يف 'اجلوهر املنظم' وغريهم.
ـــم يســـألون هللا تعـــاىل حبقـــه وجاهـــه أن تقضـــى حـــوائجهم، وســـيأيت  واملـــراد أ

هـــل القبـــور أنفســـهم مبعـــىن طلـــب الغـــوث مـــنهم أي حبـــث ذلـــك. أمـــا االســـتغاثة 
زوال الشدة، وتفريج اهلــم والكــرب، وقضــاء ســائر احلــوائج، فهــذه اســتغاثة شــركية، 
ال تــدخل يف دائــرة األســباب واملســببات حبــال، بــل هــي توســل الغــالة واجلهــال يف 
احلضــر والســفر، والــرب والبحــر، والعســر واليســر، والفــرج والشــدة، وحنــن جنــل أهــل 

ن.ا   ٢لعلم والعقل واإلميان، عن الوقوع يف مثل هذا الطغيان واهلذ
ــــدي األنبيــــاء والصــــاحلني،  - وقــــال: ومــــن املؤســــف جــــدا عــــدم االهتــــداء 

واالكتفاء بتشييد القبور، وجعلهــا كالقصــور والقــالع، والصــالة عنــدها، والطــواف 
  حوهلا، ونذر النذور لسدنتها، ويرحم هللا حافظا القائل:

 ال يرزقــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــدرهمأحيــــــــــــــــــــــاؤ
 مــــــــــــن يل حبــــــــــــظ النــــــــــــائمني بـــــــــــــحفرة

  

لـــــــــــــف ألـــــــــــــف تـــــــــــــرزق األمـــــــــــــوات   و
 قامــــــــت علــــــــى أحجارهــــــــا الصــــــــلوات

  

والواجـــب يتقاضـــى علمـــاء الـــدين اخلـــالص، والعـــاملني للمدنيـــة الصـــحيحة، 
أن يتعــاونوا علــى إنشــاء معاهــد علميــة يف األقطــار الشــرقية والغربيــة، تــدعو إىل هللا 

                                                            
  ).٥٧و٥٦اإلسراء اآليتان ( ١
  ).٦٤-٦٢حياة شيخ اإلسالم (ص. ٢
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د والعوائـــد، وتزيـــل املهالـــك واملفاســـد، وتعيـــد عهـــد علـــى بصـــرية، وتصـــحح العقائـــ
  ١األئمة، وجتدد معامل األمة.

  

                                                            
  ).٧٠حياة شيخ اإلسالم (ص. ١
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  هـ) ١٣٩٧( ١محد بن مطلق بن إبراهيم الغفيلي
الشـــيخ محـــد بـــن مطلـــق بـــن إبـــراهيم بـــن راشـــد احملفـــوظي العجمـــي، مـــن آل 
حصنان. ولد يف بلدة الرس ســنة مثــان وعشــرين وثالمثائــة وألــف، قــرأ يف بلدتــه، مث 

إىل عنيـــزة، فـــالزم الشـــيخ عبـــدالرمحن بـــن ســـعدي واســـتفاد منـــه، وقـــرأ عليـــه  انتقـــل
أمهــات الكتــب. عــني قاضــيا يف الســوارقية ســنة ســت وأربعــني وثالمثائــة وألــف، مث 
قاضـــــيا يف مدينـــــة صـــــبياء، مث طريـــــف مث الفـــــوارة مث أخـــــريا قاضـــــيا حملكمـــــة العظـــــيم 

  مبنطقة حائل.
وكتـــب الســـنة، تـــويف يف ذي  كـــان رمحـــه هللا حســـن األخـــالق، حمبـــا للقـــرآن

  القعدة سنة سبع وتسعني وثالمثائة وألف.
 موقفه من الرافضة:  

ر السلفية:   له من اآل
'تنزيـــه جنـــاب الشـــريعة عـــن متويـــه مـــذاهب الشـــيعة'. وهـــو مقتـــبس مـــن  -١

  ٢منهاج السنة.
  

  هـ) ١٣٩٧صهيب بن حممد الزمزمي بن الصديق الغماري (بعد 
الحنــراف الســلوكّي والعقــدّي، مــّن هللا عليــه مــن عائلــة الغمــارّيني املشــته رة 

  لبعد عن خمازيهم ونصرة املذهب احلق.
ه جملس مع الشيخ األلباّين حني جاء إىل املغرب. تــويف بعــد ســنة  مجعنا وإ

                                                            
  ).١٢٠-٢/١١٦علماء جند خالل مثانية قرون ( ١
  .)٢/١١٩علماء جند ( ٢
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  سبع وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة.
 :موقفه من املبتدعة  

كســتانية خطــر علــى له رسالة امسها: 'مجاعة التبليغ أو أصحاب الــدعوة البا 
املســـــلمني'. حتـــــدث فيهـــــا عـــــن أخطـــــاء هـــــذه اجلماعـــــة الدخيلـــــة، وفنّـــــد حججهـــــا 

ــه هللا-الواهيـــة، كمـــا بـــّني  خطرهـــا علـــى اإلســـالم واملســـلمني مســـتدالًّ علـــى  -رمحـ
ت البّينات واألحاديث الواضحات. آل   ذلك 

 قــال رمحــه هللا يف مقــدمتها: وقــد رغــب إّيل كثــري مــن املســلمني القــاطنني -
ببلجيكـــا وهولنـــدا، وأحلـــوا علـــي أن أكتـــب رســـالة أبـــّني فيهـــا موقـــف اإلســـالم مـــن 
اخلــروج مــع 'مجاعــة التبليــغ' أو 'أصــحاب الــدعوة الباكســتانية' هــذا اخلــروج الــذي 
يزعمـــون أنـــه يف ســـبيل هللا، وأنـــه ال حيـــل املســـلم أن يتخلـــف عنـــه، ويثـــريون بســـببه 

ــم علــى هــد ــم  ى الرســول ضــجات وفتنــاً يف املســاجد ويــدعون أ وأصــحابه، وأ
  الفرقة الناجية! والطائفة املنصورة.

ــذه الطائفــــة وأقتفــــي أثــــر أفرادهــــا يف جمــــال  حينئــــذ أخــــذت أتتبــــع نشــــاط هــ
الـــدعوة، بغيـــة احلصـــول علـــى معلومـــات متكنـــين مـــن تســـليط األضـــواء علـــى هـــذه 

  الفرقة، واحلكم عليها حكماً ال جور فيه وال شطط.
األشــخاص املنتمــني إلــيهم، وبعــد اســتماعي ومــن خــالل حتــادثي مــع بعــض 

م املســـــجلة علـــــى األشـــــرطة، تبـــــني يل أن 'مجاعـــــة التبليـــــغ' أو  إىل أحاديـــــث دعـــــا
  'أصحاب الدعوة الباكستانية' أتباع طريقة صوفية جاءت على منط جديد.

وأن انتشـــارها يضـــّر بســـمعة اإلســـالم، كمـــا أن فيـــه خطـــراً علـــى املســـلمني، 
بـــه أتباعهـــا يف كـــّل مكـــان، ويدنـــدنون حولـــه يف مجيـــع وهـــذا اخلـــروج الـــذي يلهـــج 
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م.   أحاديثهم ليس إال وسيلة لضّم الناس إليهم، وتكثري السواد 
وإذ ذاك، مل أجــــد بــــّداً مــــن كتابــــة هــــذه الرســــالة الــــيت أســــأل هللا أن جيعلهــــا 

  ١خالصة لوجهه، ويقبلها مين نصحاً لدينه وللمسلمني.
إذا كـــان الـــداعي ملتزمـــا يف أمـــور  وقـــال يف رد بدعـــة التمـــذهب: كمـــا أنـــه-

ــا غــري متفقــة مــع  دينه مبذهب معني ال خيالف مــا فيــه مــن أقــوال وآراء وإن علــم أ
مــا جــاء يف القــرآن أو يف الســنة، فهــذا أيضــا ال جيــوز لــه أن يتصــدى للــدعوى إىل 
هللا، وذلــك ألنــه إذا دعــا النــاس وحالــه هــذه فإمنــا ســيدعوهم إىل مــا هــو عليــه مــن 

ت واألفكــار املخالفــة للكتــاب والســنة، وهللا ســبحانه وتعــاىل إمنــا أمــر اتبــاع الن ظــر
 لكتـــاب والســـنة فقـــال جـــل ذكـــره: أن تكـــون الـــدعوة غليـــه 

   
ــال ابــــن٢ ــزل  . قــ جريــــر: وهــــو مــــا أنــ

  عليه من الكتاب والسنة.
األمــر والنهــي، ال ميكــن وال أن  واخلالصة أن الدعوة إىل هللا وما يتبعهــا مــن

  تتحقق بدون هذه الشروط:
لدعوة. -١   الفقه يف الدين، ولو فيما يتعلق 
لقرآن والسنة قوال وفعال. -٢   التمسك 
تكــون وأن يكون القــرآن والســنة يف جمــال الــدعوة وســيلة وغايــة، حبيــث  -٣

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:  ـــــــــــــــــــدعوة إليهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و   الـــــــــــــــــــ
  

                                                            
  ).٦-٥رسالة مجاعة التبليغ (ص. ١
  ).١٢٥النحل اآلية ( ٢
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٢.اهـ١   
مث بــّني رمحــه هللا خطــر هــذه اجلماعــة علــى املســلمني مــن ســبعة أوجــه قويّــة 

  فقال: ملاذا كانت الطريقة الباكستانية خطراً على املسلمني؟
  يتميز أتباع هذه الطريقة خبصال: 

لســنة املقــررة  أوهلــا: خمالفــة الســنة النبويـّـة، بــل حماربتهــا، فهــم ال يعملــون إال 
لباكســــتان، ومــــا ســــوى ذلــــك فهـــــم ال يف طــــريقته ــــا مشـــــاخيهم  م والــــيت يعمــــل 

  ٣يقبلونه وال يرفعون به رأساً.
وقـــال رمحـــه هللا مبينـــا منهجـــه: هـــذا ونلفـــت القـــراء إىل أن االنتقـــادات الـــيت 
ــوء الكتـــاب والســـنة، ال  يت علـــى ضـ نوجههـــا إىل أتبـــاع الطريقـــة الباكســـتانية إمنـــا 

 إىل مــذهب؛ بــل مــذهبنا يف احليــاة اإلســالم: على أساس مبدإ صويف، وال ننتمــي

   
   

   
   

 وطريقتنــــــــا فيــــــــه العمــــــــل مبــــــــا قــــــــام عليــــــــه ٤ .
ث هللا ورســوله. ومــا كــان مــن اخــتالف أو تنــازع نبحــ الربهــان، وثبتــت حجتــه عــن

، عـــن صـــوابه، ونطلـــب حلـــه يف القـــرآن، وفيمـــا صـــح مـــن أحاديـــث رســــول هللا 
ـــــــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــاىل: وذلـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــول هللا تعـــــــــــــــ  لقــــــــــــــــ

                                                            
  ).١٢٥النحل اآلية ( ١
  ).١١-١٠مجاعة التبليغ (ص. ٢
  ).٢٣مجاعة التبليغ (ص. ٣
  ).١٥٣األنعام اآلية ( ٤
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فهـــــذا مـــــا ننبـــــه إليـــــه، فمـــــن كـــــان ملتزمـــــا ١ .
  ٢بذلك فحسبنا به قار والسالم.

مث بّني رمحه هللا خطر هذه اجلماعة على املســلمني مــن ســبعة أوجــه قويـّـة  -
  نذكر بعضا منها: 

قال رمحه هللا: ملاذا كانت الطريقة الباكســتانية خطــراً علــى املســلمني؟ يتميــز 
  أتباع هذه الطريقة خبصال: 

لســنة املقــررة أوهلا : خمالفــة الســنة النبويـّـة، بــل حماربتهــا، فهــم ال يعملــون إال 
لباكســــتان، ومــــا ســــوى ذلــــك فهـــــم ال  ــــا مشـــــاخيهم  يف طــــريقتهم والــــيت يعمــــل 

  ٣يقبلونه وال يرفعون به رأساً.
ــال:  ا صـــفات الصـــحابة، وهـــي يف نيهـــاوقـ ــمو : دعـــوة النـــاس إىل أمـــور يسـ

ستانية ويزعمون أنه حــني مل يعــد املســلمون أهــالً التبــاع احلقيقة مبادئ طريقتهم الباك
ــاة الصـــحابة ليعمـــل  ــتة مـــن حيـ ــنة النبويـــة قـــام العلمـــاء جبمـــع هـــذه الصـــفات السـ السـ

ا! سبحان هللا! ما هي شروط اتباع السنة؟ حبذا لو عرفناها!.   ٤الناس 
                                                            

  ).٥٩ية (النساء اآل ١
  ).٧مجاعة التبليغ (ص. ٢
  ).٢٣مجاعة التبليغ (ص. ٣
  ).٢٦-٢٥مجاعة التبليغ (ص. ٤
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تــهلثهاوقال:  -  : اجرتاؤهم على تفســري كــالم هللا تعــاىل، وشــرح معــاين آ
وهـــم جـــاهلون! حـــىت إن الواحـــد مـــنهم ال يكـــاد حيســـن كتابـــة امســـه، ورغـــم ذلـــك، 

مــا يعــرض  -بكــل وقاحــة!-جيلــس يف املســاجد للــوعظ واإلرشــاد، ويشــرح للنــاس 
ت قرآنية وأحاديث نبوية.   ١من آ

حاديــــث موضــــوعة مكذوبــــة  : احلــــديث عــــن الرســــول رابعهــــاوقــــال:  -
كاألمثـــال   أنـــه لـــيس مـــن كـــالم النـــيب ، بـــل ومبـــا يعـــرف النـــاس علـــى رســـول هللا 

  السائرة، وأقوال بعض الصوفية، واحلكم املشهورة بني العامة.
وهـــــذه اخلصـــــلة مـــــن املوبقـــــات املهلكـــــة، والكبـــــائر العظيمـــــة، الـــــيت تقـــــذف 

  ٢صاحبها يف النار.
م ال يرعوون عن قذف أي عــامل مــن علمــاء املســلمني سابعهاوقال:  - : أ

لكفــــــر واإلحلــــــاد،  والفســــــق والفجــــــور إذا هــــــو اعــــــرتض أفكــــــارهم وأنكــــــر ورميــــــه 
م يف ذلــك شــأن اليهــود الــذين قــال عــنهم عبــدهللا بــن ســالم رضــي  طــريقتهم، شــأ

توين) سالمي  م إن يعلموا  ت، وإ   .٣هللا عنه: (إن اليهود قوم 
وهكذا أتباع الطريقة الباكســتانية، فويــل مــنهم للعــامل الــذي حيــّذر النــاس مــن 

  عليهم. طريقتهم ويردّ 
ــــــم يكفــــــرون الشــــــيخ أ األعلــــــى املــــــودودي  أخــــــربين األســــــتاذ الصــــــمدي أ

أن املــــودودي ال ذنــــب لــــه  -مســــبقاً -الكاتــــب اإلســــالمي املشــــهور! وحنــــن نعلــــم 

                                                            
  ).٢٦مجاعة التبليغ (ص. ١
  ).٢٧مجاعة التبليغ (ص. ٢
  ).٧١/٨٢٥٤-٥/٧٠) والنسائي يف الكربى (٤٤٧/٣٣٢٩-٦/٤٤٦) والبخاري (٣/١٠٨أخرجه: أمحد ( ٣
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  عندهم إال أنه خيالفهم، وال يتفق معهم!
ــم يقولــون عــن الــدكتور اهلــاليل إنــه مســيحّي! والســبب  وقدمياً بلغنا عــنهم أ

لباكســتان وعــرف عــنهم الكثــري، فهــو هــو هــو، فالــدكتو  ر اهلــالّيل قــد عــاش مــّدة 
ــــم أصــــحاب  لــــذلك ال يســــميهم إال 'اإللياســــّيني' نســــبة إىل شــــيخهم، ويقــــول: إ

  طريقة عصريّة.
ويف شهر رمضان من العام املاضي حضر إىل العاصــمة البلجيكيــة عــامل مــن 

ء الباكســـتانيون الســـعوديّة، وألقـــى دروســـاً بـــبعض املســـاجد هنـــاك، وملـــا رأى هـــؤال
نــه رجــل إعراضــه عــنهم، وإنكــاره ملــا هــم عليــه، أشــاعوا عنــه إشــاعة قبيحــة  تــوحي 

ــــــــــــــــــــــق!     فاســـــــــــــ
   
   

    
   

١.  
ع الطريقــة الباكســتانية كانــت هــذه الطريقــة خطــراً فبوجود تلك اخلصال يف أتبــا 
ــا لــو ظهــرت   - ال مســح هللا بــذلك- وانتشــرت  - واحلالــة هــذه- على املســلمني، إذ أ

بني مجيع املسلمني، ألصبحت األمة اإلسالمية أذّل أمة على وجــه األرض، ضــعيفة 
ا، حتارب السنة، وترغب عنهــا، وتنصــر البدعــة، يتجاســر اجلــ اهلون يف دينها وعقيد
ــول هللا  ــه، ويكــــذبون علــــى رســ ــا علــــى تفســــري كــــالم هللا تعــــاىل وال يهابونــ وال  منهــ

ــدين،  ــم الـــ ســـ م، ويهربـــــون مـــــن واجبـــــات احليـــــاة  ــؤوليا ــلون مـــــن مســـ ــالون، يتنصـــ يبـــ

                                                            
  ).١٩النور اآلية ( ١
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  ويستحّلون الكذب، ويستبيحون االفرتاء على هللا والناس.
، وال وبــذلك، ينــزل املســلمون إىل الــدرك األســفل مــن التخلــف واالحنطــاط

لــذات، هــو مــا يتمنــاه أعــداء  ــم بعــد أبــداً، وذلــك  يبقــى أي أمــل يف النهــوض 
  ١.اإلسالم ويودون وقوعه

 

                                                            
  ).٣٩-٣٧مجاعة التبليغ (ص. ١
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  هـ) ١٣٩٨حممد كنوين املذكوري ( 
حممــد بــن حممــد بــن العــريب كنــوين املــذكوري، الفقيــه العالمــة. كــان رمحــه هللا 

رزاً يف األمانــة العاّمــة لرابطــة علمــاء املغــرب، لــه  جمموعــة فتــاوى نشــرت يف عضــواً 
جريدة 'امليثــاق' لســان رابطــة علمــاء املغــرب، مث طبعــت مســتقلة. وقــد قــال الشــيخ 

ذه املهمــة  فضــيلة الفقيــه  -أي الفتــوى-عبدهللا كنون يف تقريظه هلا: واآلن يقوم 
العالمة احلاج حممد كنوين املذكوري الذي أبــدى كفــاءة ومقــدرة عــدمييت النظــري يف 

ايــة التثبــت وعــدم االنــدفاع يف هــذه اجلهــة أو تلــك مبجــرد الرغبــة هــذا البــاب مــع غ
يف اخلـــالف أو إرادة الشـــهرة؛ كمـــا يقـــال: خـــالف تعـــرف. بـــل إن دافعـــه إحقـــاق 
احلـــق وبـــذل اجلهـــد يف إصـــابة حكـــم هللا يف املســـألة مـــن غـــري تعصـــب وال حتامـــل، 

، فــاهلل يــدمي وفتاواه املنشورة يف هذه اجملموعة؛ وهي الدفعة األوىل دليل على ذلــك
ــذه الــروح  توفيقــه وتســديده ويطيــل بقــاءه يف صــحة وعافيــة للنفــع وخدمــة العلــم 

  العالية واهلمة الصادقة، إنه تعاىل مسيع جميب.
تــويف رمحــه هللا ليلــة اجلمعــة لســت وعشــرين خلــون مــن شــهر حمــّرم ســنة مثــان 

  وتسعني وثالمثائة وألف للهجرة مبدينة الدار البيضاء.
 بتدعة:موقفه من امل  

لــــه رســــالة الفتــــاوى أبــــدى فيهــــا مؤلفهــــا نصــــاعة املنهــــاج الــــذي جيــــب علــــى 
لــــــدليل مــــــع االسرتشــــــاد بفهــــــم  املســــــلمني أن يســــــريوا عليــــــه، أال وهــــــو التمســــــك 

  ١السلف رمحهم هللا.
                                                            

وزيّنهـــا تقـــدمي األمـــني العـــام لرابطـــة علمـــاء املغـــرب عبـــدهللا كنـــون الـــذي حـــّث الفقهـــاء يف مقدمتـــه علـــى وجـــوب إرداف  ١
  الفتوى بدليل من الكتاب والسنة واالبتعاد عن التقليد.
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قــــــــال املــــــــذكوري يف مقدمــــــــة فتــــــــاواه: وقــــــــد ســــــــلكت يف ذلــــــــك ســــــــلوك  -
بكــــالم الفقهــــاء بعــــد  ، مثاالســــتدالل بكتــــاب هللا تعــــاىل، وحبــــديث رســــول هللا 

ألصــول املبــين عليهــا، إذ مــن املعلــوم املقــرر مــن أقوالــه وأفعالــه  ذلك، بعــد مقابلتــه 
أن مــا كــان عليــه هــو وأصــحابه رضــي هللا عــنهم، هــو هــذان األصــالن  وتقريراتــه 

األوالن للتشــريع اإلســالمي، فكيــف ميكــن إذن للمســلم أن يــدع هــذين األصــلني 
ر املعرضــة للخطــإ، وكيــف ميكــن ألهــل العلــم أن ينفــر الصــحيحني إىل أقــوال البشــ

لســنة املطهــرة ويســلك الســبيل  بعضهم ممن يدعو إىل العمــل بكتــاب هللا الكــرمي و
الذي أراده بعــض اإلخــوان مــن الفقهــاء حيــث انتقــدوا هــذا الســلوك الــذي خيــالف 

ً وســنة، وطاملــا أقنعنــاهم لتقليد األعمــى احملــّرم كتــا ن يراجعــوا  رغبتهم يف التقّيد 
األصـــول الـــيت بـــىن عليهـــا الفقهـــاء الكبـــار رمحـــة هللا علـــيهم مـــذاهبهم، فـــإن وجـــدوا 
الفــــروع موافقــــة ألصــــوهلا فــــذاك، وإال فــــالرجوع إىل األصــــل والصــــواب أفضــــل مــــن 
التمـــادي علـــى الباطـــل، ولكـــنهم مل يقتنعـــوا حبجـــة ذلـــك التقليـــد، ويـــزداد العجـــب 

ريون يف نفــــس هــــذا االجتــــاه ولــــو كــــان عنــــدما جنــــد أن بعــــض اإلخــــوان الزالــــوا يســــ
خمالفــاً للمصــدرين املــذكورين أو ألحــدمها حــىت صــار النــاس فرقــاً خمتلفــة متنــاحرين، 

 القائـــــــــــــل: مـــــــــــــع أن دســـــــــــــتورهم اخلالـــــــــــــد هـــــــــــــو كتـــــــــــــاب هللا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــل: ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، والقائــــ

   
  

   
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل: ٢  ، والقائــــــــــــ
   

  
  
أن حــديث رســوهلم  اآليــة، كمــا ٣ قــال ، وهــو املبــّني لكتــاب هللا كمــا واحــد

ـــــــــــــــــــــــــاىل:    تعــــــــــــــــــــ
  

   
٤.  

إىل أن قـــال: ولـــذلك فإننـــا نـــدعو علـــى ســـبيل الـــذكرى الـــيت تنفـــع املـــؤمنني 
 مجيــع إخواننــا املســلمني إىل مراجعــة مــا هــم عليــه مــن هــذا التقليــد حبيــث يعرضــون

تيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال  أعمــاهلم وســلوكهم علــى كتــاب هللا العزيــز الــذي ال 
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الــذي ال ينطــق عــن  من خلفه تنزيل من حكيم محيد، وعلى حديث رسول هللا 
اهلــوى إن هــو إال وحــي يــوحى، وعلــى مــا اســتخرجه الســادات العلمــاء رمحهــم هللا 

  من ذلك.
اننــا مــن أهــل العلــم وبعــض ومــن أجــل هــذا وشــبهه، اقــرتح علينــا بعــض إخو 

ـــا مـــن الطلبـــة وغـــريهم، طبـــع هاتـــه األجوبـــة  املنتســـبني للســـنة املطهـــرة والعـــاملني 
ــــا مــــن هــــم يف حــــرية  ــــا أصــــحاب العقــــول النــــرية ويهتــــدي  عســــى أن يسرتشــــد 

  ١والتباس فأسعفت طلبهم رجاء ثواب هللا تعاىل.
صــحاً الــدعاة إىل هللا: وممــا ينبغــي لــ - ه أيضــاً، بــل جيــب، وقــال رمحــه هللا 

ـــارت مـــن  هـــو اهتمامـــه مبســـألة العقيـــدة، فهـــي أهـــم كـــل شـــيء، والســـيما وقـــد ا
قلوب الكثــري مــن النــاس كمــا وقــع لــبعض الشــباب الصــاعد بســبب أنــه مل يدرســها 
أصــــًال أو درســــها دراســــة غــــري كافيـــــة أو منحرفــــة، أو كمــــا وقــــع لــــبعض الشـــــباب 

يــث يعتقــدون اعتقــادات ضــالة ال الربيء، وكثري من الشيوخ والنساء والكهول، ح
يقرهــا ديننــا احلنيــف، ومــن أجــل هــذه العقيــدة، بعــث هللا األنبيــاء واملرســلني علــيهم 

الــــدين، صــــارخني فــــيهم: الصــــالة والســــالم، إىل أقــــوامهم ليعبــــدوا هللا خملصــــني لــــه 
    

 وصـــلت إليـــه عقيـــدة الشـــعوب مـــن  نعلـــم مـــا وكلنـــا
القبــور والقبــاب، ممــا تضــيق مــن ذكــره الصــدور، ومــن أعجــب مــا يســتغرب،  عبادة

ً، وهــو يقــرأ يف كــّل  أن هذا القرآن الكرمي، وإن كان مّر على نزوله أربعــة عشــر قــر
 حيـــــــث قـــــــالوا: وقـــــــت وحـــــــني، منـــــــّدداً بـــــــبطالن علـــــــة عابـــــــد األصـــــــنام 
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أللســـنة، وعلـــى اآلذان والعقـــول  ت: ومـــعقلـــ ١ تكرارهـــا 
م  واألفهام، الزال عباد القبور والقباب، يتعللون بتلــك العلــة، فقــد امتزجــت بقلــو
وعقـــــوهلم، ولـــــذلك فاستئصـــــاهلا مـــــن عقـــــوهلم أمـــــر عســـــري، حيتـــــاج إىل عنـــــاء كبـــــري 
قــــــتالع جــــــذورها مــــــن صــــــدورهم، إذ ليســــــت مرضــــــاً   وحكمــــــة وتبّصــــــر، وخــــــربة 

حلبــوب أو الســوائل أو املســكنات، بــل حتتــاج إىل كــاألمراض  العاديّــة الــيت تعــاجل 
ة وصــرب، وأنــتم أيهــا  عمليــة جراحيــة، وأطبــاء مــاهرين يف اقــتالع ذلــك حبكمــة وأ
العلمـــاء واملرشـــدون وأمثـــالكم، هـــم الصـــاحلون إلزالـــة ذلـــك املـــرض، فهيئـــوا لـــذلك 

واملؤمنـــون، رســـوله نفوســـكم، وســـووا هلـــا صـــفوفكم ووحـــدوا خطـــتكم ومعكـــم هللا و 
   

 
  

  
  

   
 وممـــــا ينبغـــــي لـــــه  ٢ ،

على موضوع واحد حبيث يستحضر عناصــره وأصــوله، وحيللــه  كذلك، أن يقتصر
ًال مبسطاً مع ضرب األمثال ما استطاع، حبيــث يتحــدث إىل القلــوب، حتليًال سه

فتنجذب إليه قبل اآلذان، وأن يتجنــب األلفــاظ القاســية الشــديدة الــيت ينفــر منهــا 
الطبــــع وال يســــتلذها اإلحســــاس والســــمع، فصــــاحبها كالطبيــــب اللبيــــب يســــتعمل 
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ى األحاديــــث ملريضــــه الــــدواء املــــر واللســــان احللــــو، وممــــا ينبغــــي لــــه االقتصــــار علــــ
الصــحيحة أو احلســنة، ومــا أكثرمهــا وهلل احلمــد، ففيهمــا كــل كفايــة، وذلــك خمافــة 
حلـــــديث الضـــــعيف، فيســـــألوا غـــــريك، ومـــــا أكثـــــر هـــــذا الصـــــنف مـــــن  أن حتـــــدثهم 
النــاس، فـــإذا مــا أخـــربهم بضــعفه، فـــإن هـــذا الضــعف يشـــملك أنــت أيضـــاً فيصـــري 

  ١يك، فحذار حذار.الكّل ضعيفاً فرتتفع الثقة منك وعدم االطمئنان إل
وقال رمحه هللا بعد ذكر قول األئمــة يف نبــذ التقليــد: فهــذه أقــواهلم وأفعــاهلم، 
ا، فليتأمــــل املتأمــــل املنصــــف ذلــــك ولــــيقس عليــــه أفعــــال  وهــــم قــــادة األمــــة وســــاد
الناس اليوم وأقواهلم مــن مالزمــتهم هلــذا التقليــد األعمــى حــىت ولــو خــالف الكتــاب 

م دراســـــتنا إال مثـــــل هـــــذا والســـــنة، وهـــــذا الشـــــيء عشـــــناه  ه، ومل جنـــــد أ وشـــــاهد
التقليــــد، إىل أن قــــّيض هللا تعــــاىل هلــــذا الشــــعب املغــــرّيب النبيــــل أحــــد أبنائــــه الــــربرة 
اإلمام شيخنا وشيخ اإلسالم احملدث احلافظ، أ شعيب الــدكايل رمحــه هللا وجــزاه 
 خــــري مــــا جيــــازي بــــه كــــل مصــــلح، فقــــد كانــــت دروســــه بــــرداً وســــالماً علــــى قلــــوب

املنتبهـــني واحلـــائرين وجحيمـــاً علـــى املقلـــدين اجلامـــدين، حيـــث محـــل علـــى البدعـــة 
ما أميــا تنديــد، فانبثقــت مــن درســه عــدة دروس، اشــتاقت  صحا والتقليد، ونّدد 
لسماعها الكثــري مــن النفــوس، وخفقــت أعــالم الســنة يف املــدن والبــوادي وغــّىن هلــا  

تعثــر يف أثــواب اخلجــل والوجــل، كــل مــن الــرائح والغــادي، وأدبــرت فلــول البدعــة ت
ومتــت كلمــة هللا عــز وجــل، فلــه علــى هــذا الشــعب الفضــل العظــيم، وســيلقى جــزاء 
ذلــك عنــد هللا الغفــور الــرحيم، فزالــت بــذلك عــن كثــري مــن القلــوب الغبــاوة، وعــن 
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أعني الكثري الغشاوة، فالواجب على مــن بيــدهم مقاليــد أمــور املســلمني أن يســعوا 
ة اجملتهد أو حــىت نصــف اجملتهــد علــى القــول بــه، لينظــروا أو جلمع كل من فيه أهلي

يســـريوا يف هـــذا الطريـــق الســـوّي بـــدافع الضـــرورة، أو ملـــا حـــدث وحيـــدث يف مجيـــع 
ت.   ١بالد اإلسالم من وقائع ومستحد

ويـــــت التطـــــواين حـــــول البنـــــاء علـــــى القبـــــور  وقـــــال يف تقريظـــــه لرســـــالة ابـــــن 
  ى سيد حممد وآله وصحبه. أما بعد:والصالة إليها: احلمد هلل وصلى هللا عل

فقــــد راجعــــت مــــا كتبــــه وحــــرره فضــــيلة الفقيــــه العالمــــة أمحــــد بــــن حممــــد بــــن 
ويــــت التطــــواين يف رســــالته املســــماة 'إخــــراج اخلبــــا يف حتــــرمي البنــــاء علــــى القبــــور 
'؛ رادا فيها علــى مــن أجــاز ذلــك معتمــدا علــى قــول الشــيخ خليــل  لزوا والصالة 

م بضــريح واملدونة أوال،  وسكوت علماء فاس على تنبيه الناس على صحة صــال
نيا.   املوىل إدريس وغريه 

لنصـــــوص املســـــتمدة مـــــن الينبـــــوع الصـــــايف  ولقـــــد أجـــــاد حفظـــــه هللا وأتـــــى 
  مبا يشفي الغليل ويربئ العليل. السلسبيل؛ كتاب هللا وسنة رسول هللا 
دى حيـــــــــــــــــــا  وأمســـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــو 

  

 ولكـــــن ال حيـــــاة لــــــمن يُنـــــادي  
  

    
  إذ التقليــــــــــــــــــــــــــد  ٢

األعمى سرى يف أمزجتهم وعقوهلم، وامتــزج بــدمهم وحلمهــم، فــال تنفــع فــيهم أدلــة 
الكتــاب الكــرمي وال ســنة رســوله، وال أقــوال وأفعــال اخللفــاء الراشــدين، وال العشــرة 
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جلنـــة، وال ســـائر الصـــحابة والتـــابعني وأتبـــا عهم الـــذين هـــم خـــري القـــرون املبشـــرين 
  .بشهادته 

هــذا، وإنــين كنــت ســئلت عــن مثــل مــا جــاء يف الرســالة املــذكورة مــن بعــض 
النواحي، فأجبت مبثل ما أتى يف هاته الرسالة، كما أنين كنت أقــرر ذلــك غــري مــا 
ئمــني وعــن التذركــة  مــرة ســواء يف الــدروس أو يف اجملتمعــات. ومــع ذلــك ال زالــوا 

املعصــــوم مــــن اخلطــــإ؛  كيــــف يعقــــل أن يــــرتك كــــالم رســــول هللا معرضــــني، مث إنــــه  
وفعلــــه وتقريــــره إىل قــــول فــــالن وســــكوت فــــالن وفــــالن؟ وهــــل يتصــــور أن يــــرجح 
سكوت العلماء، ويرمى مبا نطق بــه هــذا الرســول الكــرمي وطبقــه يف أقوالــه وأفعالــه، 

  ويضــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــذلك كلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــرض احلــــــــــــــــــائط؟ 
   
   

     
   
١.  

مث هــــــــــــل هــــــــــــذا مــــــــــــنهم يعــــــــــــد عنــــــــــــادا وحتــــــــــــد لكــــــــــــالم هللا تعــــــــــــاىل يف قولــــــــــــه: 
   
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ويف قولــــ
     

   
   

                                                            
  ).٨آل عمران اآلية ( ١
  ).٧احلشر اآلية ( ٢
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 ويف قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ١
  

   
    

   
ت واألحاديــث؟ ٢ كــذلك فــإين   فــإن كــان األمــر إىل غــري ذلــك مــن اآل

 أخشــــــــــــى علــــــــــــيهم مــــــــــــن قــــــــــــول هللا تعــــــــــــاىل كمــــــــــــا يف ســــــــــــورة اجملادلــــــــــــة: 
   

  
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــا:  ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــ  إخل. وفيهـــــــــــــــ
   

   
 ـــــي هللا تعـــــاىل  ٤ إخل. وقـــــد تكـــــرر 

ت كتابـــــــه عـــــــن التقليـــــــد. ففـــــــي ســـــــورة البقـــــــرة:   يف كثـــــــري مـــــــن آ
    

    
   
   
   

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــدة:  ٥ ــــــــــــــــــــورة املائـــــــــــــــ ويف ســــــــــــــــــــــــ

                                                            
  ).٢١األحزاب اآلية ( ١
  ).٦٣النور اآلية ( ٢
  ).٥اجملادلة اآلية ( ٣
  ).٢٠اجملادلة اآلية ( ٤
  ).١٧٠البقرة اآلية ( ٥
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 ــــــــــــــــــــــــــــان: ويف ١  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة لقمــــــــــــ

   
   

    
   

    
  

   
ويف ســــــــــــــــورة الزخــــــــــــــــرف:  ٢  

  
   

   
   

    
     

   
  

    
    

   
   

                                                            
  ).١٠٤املائدة اآلية ( ١
  ).٢١لقمان اآلية ( ٢
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إىل غري ذلك.  ١  

ــل وقــــال.  ــدال واإلكثــــار مــــن قيــ وحنــــن مــــن جهتنــــا ال حنــــب أن نثــــري هنــــا اجلــ
فالصـــبح واضـــح لكـــل ذي عينـــني، وإمنـــا نقـــول هلـــم: ارجعـــوا إىل كتـــاب ربكـــم وســـنة 

، فهمـــا األصـــالن األوالن هلـــذا التشـــريع اإلســـالمي احلكـــيم؛ الصـــاحل لكـــل نبـــيكم 
ســعاد البشــرية، زمان ومكان وشخص. إذ فيهما من األسرار اإل هلية مــا هــو كفيــل 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل:  وفيهمــــــــــــــا مــــــــــــــا بينــــــــــــــه رســــــــــــــول هللا عليــــــــــــــه الســــــــــــــالم، امتثــــــــــــــاال لقول
  

  
   

  
 مجلـــــة مـــــا بينـــــه شـــــروط  ومـــــن ٢

ها فقــــد امتثــــل األمــــر، ومــــن مل يطبقهــــا فــــال ســــائر العبــــادات؛ فمــــن أداهــــا بشــــروط
عبــادة لــه؛ إذ مــن املعلــوم أن الشــرط يلــزم مــن عدمــه العــدم، وال يلــزم مــن وجــوده 
فعالــه وأكــد ذلــك  قوالــه وطبقهــا  وجود وال عدم لذاته. ففي الصــالة مــثال بينهــا 

، ومـــن مجلـــة أقوالـــه النهـــي عـــن الصـــالة يف ٣»صـــلوا كمـــا رأيتمـــوين أصـــلي«قـــائال: 

                                                            
ت ( ١   ).٢٥-٢٢الزخرف اآل
  ).٤٤النحل اآلية ( ٢
  ) من حديث مالك بن احلويرث.٢/١٤٢/٦٣١) والبخاري (٥/٥٣أخرجه أمحد ( ٣
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كــم مــن صــائم لــيس لــه «ابر كمــا وضــحه صــاحب الرســالة، ويف الصــوم قــال: املقــ
، وأكــد ٢»خــذو عــين مناســككم«، ويف احلــج: ١»مــن صــيامه إال اجلــوع والعطــش

  ذلك بفعله إخل.
وهللا تعــــــــاىل ملــــــــا كــــــــرر احملافظــــــــة علــــــــى الصــــــــالة فقــــــــال يف ســــــــورة البقــــــــرة: 

  
  

ويف األنعــــــــــــــــــــــــــــام:  إخل. ٣ 
   

ويف ســــــــــــــــــــــــــورة املؤمنــــــــــــــــــــــــــون:  ٤ 
   

 وإين ألتعجــب كثــريا هلــذا املصــلي  ٥
املســــكني الــــذي يتعــــب نفســــه يف اســــتعمال الطهــــارة، ويف خروجــــه إىل الصــــلوات 

 خمــــــــــــالف ألوامــــــــــــر ربــــــــــــه يف قولــــــــــــه:  ولكــــــــــــن يوقعهــــــــــــا وهــــــــــــو
  
   

  وخمــــالف لنهــــي نبيــــه  ٦

                                                            
ححه احلــاكم ) مــن حــديث أيب هريــرة. وصــ٢/٢٣٩/٣٢٤٩) والنســائي يف الكــربى (١/٥٣٩/١٦٩٠رواه ابــن ماجــة ( ١
  ).٣/٢٤٢/١٩٩٧) على شرط البخاري، ووافقه الذهيب. وابن خزمية (١/٤٣١(
) وابـــن ماجـــه ٥/٢٩٨/٣٠٦٢) والنســـائي (٣/٢٣٤/٨٨٦) والرتمـــذي (٢/٤٠٥/١٩٧٠) ومســـلم (٣/٣٠١أمحـــد ( ٢
)٢/١٠٠٦/٣٠٢٣.(  
  ).٢٣٨البقرة اآلية ( ٣
  ).٩٢األنعام اآلية ( ٤
  ).٩املؤمنون اآلية ( ٥
  ).٧ة (احلشر اآلي ٦
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  كما جاء يف أحاديث تلك الرسالة.
دائهــا عمــال بقولــه  الــدين : «هذه نصيحتنا إلخواننا املســلمني، إذ حنــن ملزمــون 

  : وعمــال بقولــه تعــاىل ١»النصــيحة
    
    

  
  
  

وحنن نرجو هللا تعاىل أن ال نكون حنن وال هم من اخلاسرين. هذا ما يتعلــق  ٢
ا ألمهيتهــا. أمــا البنــاء علــى القبــور ســنقول فيــه مــا قلنــا يف شــأن لصالة علــى القبــور قــدمته

وكمــا هــو مبــني كــذلك  الصالة، إذ كل ذلك خمالف للشــرع، كمــا قالــه وبينــه رســول هللا 
يف الرســــالة املشــــار إليهــــا، فــــال داعــــي للتطويــــل بـــــجلب األوىل علــــى ذلــــك، واالســــتدالل 

    
 ٣.  

كمـــا لـــه فتـــاوى يف بدعيـــة رفـــع الصـــوت وراء اجلنـــائز، وبدعيـــة قـــراءة القـــرآن 
  مجاعة وغريها.

 :موقفه من املشركني  
له رمحه هللا 'التحريف والتدجيل يف كتــايب التــوراة واإلجنيــل' بــّني فيــه مــا وقــع  - 

مــا مل يبقيــا علــى أصــلهما الصــحيح. وهــذا األمــر  من التحريف يف التوراة واإلجنيل وأ
                                                            

ـــد ( ١ ـــداري: أمحـــ ــيم الـــ ــ ـــديث متــ ـــه مــــــن حـــ ــلم (٤/١٠٢أخرجـــ ــ ـــو داود (١/٧٤/٥٥) ومســ ) ٢٣٤/٤٩٤٤-٥/٢٣٣) وأبـــ
  ).٤٢٠٩و١٧٧/٤٢٠٨-٧/١٧٦والنسائي (

  سورة العصر. ٢
  ).٣٢يونس اآلية ( ٣
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ضــح مــن أيــن يــذكر، فــإن هللا جــّل وعــال قــد ذكــره يف كتابــه، ومــع ذلــك جنــد مــن أو 
ن  ــــاس إىل التقـــــــارب املزعـــــــوم بـــــــني األد ــدعو النـــ ــ ــّك أو يشـــــــّكك يف ذلـــــــك، فيـــ ــ يشـــ

ا ال زالت على ما كانت عليه، فلينتبه العاقل هلذا!.   السماوية، وكأ
 :موقفه من الصوفية  

ظيــع والــتلفظ بقــوهلم: "هــي قــال: أمــا مــا ذكــره الســائل مــن ذلــك الــرقص الف
ــاً لــه مــن تعبــري، وتعــاىل هللا عــن فحــش ذلــك الضــمري،  هللا" فــذاك شــيء شــنيع، فتّب

ــذا،  ــ   وهللا تعــــــاىل يقــــــول: أفــــــال خيشــــــى اإلنســــــان مــــــن هــ
   

   
     

   
   

    
  

  
 وقــــــــــــــــــــــــــــال: ، ١ 

    
    

   
    

 إخل.٢  
فكيف إذاً حيصل اخلشوع الذي يظنه الســائل، وهــم علــى احلالــة املوصــوفة، 
بل ذلك شيء آخر أصون القلم عن تســطريه، وخــري هلــم كــذلك أن جيتمعــوا علــى 

                                                            
  ).٦٥األنعام اآلية ( ١
  ).٦٢احلج اآلية ( ٢
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ألذكار الواردة عن الرسول عليه السالم.   ١ذكر هللا تعاىل، والسيما 
  

ز   )هلجريأواخر القرن الرابع عشر ا( ٢مبارك بن عبداحملسن بن 
ز. ولــــد يف بلــــدة احللــــوة ســــنة ثــــالث  الشــــيخ مبــــارك بــــن عبداحملســــن بــــن 
وثالمثائـــة وألـــف، ونشـــأ فيهـــا. قـــرأ علـــى الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عبـــداللطيف والشـــيخ 
إســـــحاق بـــــن عبـــــدالرمحن والشـــــيخ إبـــــراهيم بـــــن عبـــــداللطيف والشـــــيخ حســـــن بـــــن 

  حسني آل الشيخ وغريهم.
تويف تــوىل القضــاء بعــده، مث تقلــب كان والده هو قاضي بلدة احللوة، فلما 

يف قضاء عدة بلدان آخرهــا قضــاء مقاطعــة الشــعيب. كــان رمحــه هللا أحــد العلمــاء 
الذين بعــثهم اإلمــام عبــدالعزيز بــن ســعود ملنــاظرة علمــاء مكــة يف مســائل التوحيــد. 

  تويف رمحه هللا يف بلدة احللوة يف آخر القرن الرابع عشر اهلجري.
 من املشركني: موقفه  
اء يف علمـــاء جنـــد: وملـــا تـــوىل اإلمـــام عبـــدالعزيز بـــن ســـعود علـــى احلجـــاز جـــ

عينـــه قاضـــيا يف الطـــائف، وهـــو أحـــد وفـــد العلمـــاء الـــذين بعـــثهم اإلمـــام عبـــدالعزيز 
ابـــن ســـعود لينـــاظروا علمـــاء مكـــة يف مســـائل تتعلـــق بتحقيـــق التوحيـــد، وهـــذا قبـــل 

ـــم و ظـــروهم، وظهـــر احلـــق واليـــة اإلمـــام عبـــدالعزيز بـــن ســـعود عليهـــا، فـــاجتمعوا 
  ٣جلانب السعودي النجدي.

                                                            
  ).١١٩-١١٨الفتاوى (ص. ١
  ).٤٢٦-٥/٤٢٥علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
  ).٥/٤٢٦علماء جند ( ٣
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  هـ) ١٤٠٠حممد أسلم الباكستاين (حوايل 

ملدينـــة النبويـــة وكـــان  جلامعـــة اإلســـالمية  الشـــيخ حممـــد أســـلم عرفتـــه طالبـــا 
رمحــه هللا مــن الطلبــة احملبــني ملــنهج الســلف وختــرج مــن اجلامعــة اإلســالمية، وذهــب 

عوة إىل هللا، ويعترب أول من كتــب عــن مجاعــة داعية إىل كندا، وكان جمتهدا يف الد
التبليــــغ، وكــــان كتابــــه دراســــة علــــى مجاعــــة التبليــــغ، تقــــدم بــــه لنيــــل اإلجــــازة بكليــــة 
جلامعــة اإلســالمية، وهــو بعنــوان 'مجاعــة التبليــغ عقائــدها  الــدعوة وأصــول الــدين 
وأفكارهــا ومشــاخيها'. وكــان هــذا الكتــاب أصــال لكــل كاتــب علــى هــذه اجلماعــة 

ا للمنهـــــاج الســـــلفي. وهـــــو الـــــذي اعتمـــــده يف ب ـــــا وعـــــداو ا وخرافا يـــــان ضـــــالال
شـــــيخنا اهلـــــاليل رمحـــــه هللا يف كتابـــــه الســـــراج املنـــــري يف تنبيـــــه مجاعـــــة التبليـــــغ علـــــى 

  أخطائهم.
مـــــات رمحـــــه هللا مقتـــــوال يف كنـــــدا علـــــى يـــــد مجاعـــــة أثيمـــــة عاملهـــــا هللا مبـــــا 

  تستحق.
 من املبتدعة: موقفه  

رض رده علـــــــى الديوبنـــــــدي شـــــــيخ طائفـــــــة التبليـــــــغ: قـــــــال رمحـــــــه هللا يف معـــــــ
آليـــــة احملرفـــــة": كـــــل واحـــــد يعـــــرف الشـــــيخ حممـــــود حســـــن ديوبنـــــدي  "اســـــتدالله 
"يســـمونه شـــيخ اهلنـــد" الـــذي كتـــب كتـــاب 'إيضـــاح األدلـــة' ردا علـــى عـــامل ســـلفي 

ــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــى رد التقليــــــــ ـــــــــــــــــــــتدل علــــــــــــــ  : اســــــــــــــــــــــــ
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 حممــود حســن فــرد  . فقام الشيخ١
علــى العــامل املــذكور، واستشــهد بــنفس اآليــة علــى ادعائــه، لكــن زاد فيهــا: ((وإىل 

مث قــال: هــذا ن اآليــة. هــذا مــن اآليــة، مــع أنــه لــيس مــأويل األمر منكم)) زاعمــا أن 
ـــــــــــه تعـــــــــــاىل:    هـــــــــــو الســـــــــــبب لقول

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــر  ((وإىل أويل األمـــــــــــــــــــــــ

مــنكم..)) والظــاهر أن (أويل األمــر) يف اآليــة غــري األنبيــاء، فــانظر إىل اآليــة يتضــح 
ــم جيـــــب اتبـــــاعهم.  ــاء وأويل األمـــــر كلهـــ أنـــــك قـــــد  - دأ معرتضـــــامث بـــــ- ـــــا أن األنبيـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت:  ـــــــــــــــــــــــــــــ    عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
   ومل تعـــرف ،

اآلن أن القـــرآن الـــذي وجـــدت فيـــه هـــذه اآليـــة [توجـــد فيـــه اآليـــة] املـــذكورة الـــيت  إىل
ــا، ولــيس بعجيــب أن تــرى التعــارض بــني اآليتــني جهــد عا دتــك، فنفــيت اســتدللت 

سخة واألخرى منسوخة. انتهى   ن تكون إحدامها 
ن اآليـــة الثانيــة الـــيت زاد فيهــا الشـــيخ  ويثــار الســـؤال علــى هـــذا االســتدالل 

                                                            
  ).٥٩النساء اآلبة ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
  موسوعة مواقف السلف الصالح ٩٢

ا يف أي جــزء مــن القــرآن ويف أي مصــحف؟!  حممود حسن الديوبندي واستدل 
ســم الشــيخ حممــود حســن، واألغلــب أنــه نشــر يف قيــد حياتــه  وقــد نشــر الكتــاب 
وقــرأه تالمذتــه مــن العلمــاء واملشــايخ، ومــن الديوبنــديني ومجاعــة التبليــغ، فهــل وفــق 

  ١أحدهم أن يصلح هذه اهلفوة "التحريف"؟.
الشــيخ حممــد يوســف البنــوري -وقــال يف ترمجــة أحــد شــيوخ مجاعــة التبليــغ -

: إنــه مــن شــيوخ مجاعــة التبليــغ، وحكــي عنــه خرافــات  -احلنفي الديوبندي اجلشــيت
؛ ومــن ذلــك: أنــه يؤيــد ابــن عــريب احلــامتي القائــل املــة هللا ورســوله كثــرية مــن مك

  بوحدة الوجود،كما أنشد يف كتاب الفتوحات املكية من شعره، بل من بعره:
العبــد رب والــرب عبــد            إن
 قلـــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــذاك حـــــــــــــــــــــق

  

 ليت شــعري مــن املكلــف       أو  
ـــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــت رب أىن يكلــــــــــــــــ  قلـــــــــــــــــ

  

اعيــل الصــنعاين يف داليتــه املشــهورة الــيت مــدح وقــال فيــه اإلمــام حممــد بــن إمس
  ا شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحهما هللا تعاىل:

وأكفــــــر أهــــــل األرض مــــــن ظــــــن أنــــــه 
ســــــــــرها  مســــــــــماه كــــــــــل الكائنــــــــــات 

  

ــــن النــــــد   مــــــن إلــــــه تعــــــاىل هللا جــــــل عــ
 ٢الكلــــــــــــب واخلنزيــــــــــــر والفهــــــــــــد والقــــــــــــرد

  

  

                                                            
  ).٥٥-٥٤السراج املنري لتقي الدين اهلاليل (ص. ١
  ).٨٠السراج املنري (ص. ٢
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  هـ) ١٤٠١( ١عبدهللا بن عبدالرمحن بن جاسر
عبدهللا بن عبدالرمحن بن جاسر بن حممد بــن جاســر، ولــد يف شــهر  الشيخ

ــا وطلــب العلــم،  حمــرم ســنة ثــالث عشــرة وثالمثائــة وألــف يف بلــد أشــيقر، ونشــأ 
مــة دامــت ســت عشــرة ســنة،  فــالزم الشــيخ إبــراهيم بــن صــاحل بــن عيســى مالزمــة 

كمــا أخــذ عــن   وقرأ عليه كتبا كثرية يف التوحيد والنحــو والفقــه واحلــديث والتفســري،
ملســتعجلة مبكــة ســنة  الشيخ العــامل حممــد الطيــب األنصــاري املــدين. تــوىل القضــاء 
ــا ســبع  ملدينــة النبويــة، فمكــث  لطــائف مث  مخسني وثالمثائة وألف للهجــرة، مث 

ملنطقة الغربية وعضوا يف جملس القضاء.    سنني، مث صار رئيسا حملكمة التمييز 
وأربعمائــة وألــف، وصــلي عليــه يف املســجد احلــرام  تويف رمحه هللا سنة إحدى

  مبكة املكرمة.
 من اجلهمية: موقفه  

  له: 'تنبيه النبيه والغيب فيما التبس على الشيخ املغريب'.
رد فيهـــا علـــى شـــيخ مغـــريب أنكـــر تكلـــيم هللا ملوســـى، وزعـــم أن جربيـــل عليـــه 

  ٢الصالة والسالم إمنا أظهر ملوسى كالم هللا من اللوح احملفوظ.
  
  

                                                            
  ).١٩٩-٤/١٩٣علماء جند خالل مثانية قرون ( ١
  ).٤/١٩٦علماء جند ( ٢
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  هـ) ١٤٠٢( ١عبدهللا بن حممد بن عبدالعزيز بن محيد
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حممـــد بـــن عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرمحن بـــن محيـــد، مـــن آل 
حســـــني بـــــن عثمـــــان. ولـــــد يف ذي احلجـــــة ســـــنة تســـــع وعشـــــرين وثالمثائـــــة وألـــــف 
ض، وكـــف بصـــره يف طفولتـــه، وطلـــب العلـــم،  للهجـــرة، يف بلـــدة معكـــال مـــن الـــر

ار أمثــال الشــيخ حممــد بــن عبــداللطيف آل الشــيخ والشــيخ فأخــذ عــن مشــايخ كبــ
حممــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ والشــيخ ســعد بــن عتيــق والشــيخ صــاحل بــن عبــدالعزيز 
ض، مث نقــل إىل قضــاء مقاطعــة ســدير، مث  آل الشيخ وغريهم. عني قاضــيا يف الــر

ســة العامــة لإلشــراف الــديين علــى املســ جد إىل مقاطعــة قصــيم، مث عــني رئيســا للر
  احلرام، مث رئيسا جمللس القضاء.

مـــــة، فأصـــــبح مـــــن كبـــــار علمـــــاء  الزم الشـــــيخ حممـــــد بـــــن إبـــــراهيم مالزمـــــة 
ــان والة األمـــور جيلونـــه ويعظمونـــه لســـعة علمـــه، حـــىت قـــال يف حقـــه  اإلســـالم، وكـ
امللــك عبــدالعزيز آل ســعود: لــو كنــت جــاعال القضــاء واإلمــارة مجيعــا يف يــد رجــل 

  عبدهللا بن محيد.واحد، لكان ذلك هو الشيخ 
قـــال الشـــيخ عبـــدهللا البســـام: شخصـــية مساحـــة الشـــيخ عبـــدهللا تتميـــز بعـــدة 
صـــــفات يصـــــعب إمجاهلـــــا، فـــــإذا أرد أن نعـــــدد صـــــفاته ومميزاتـــــه الحتجنـــــا لعـــــدة 
مؤلفــات فهـــو كبـــري يف أشـــياء كثـــرية، كبــري يف شخصـــيته وعلمـــه الغزيـــر فهـــو يتميـــز 

لــــذكاء عـــن اآلخــــرين بعـــدة صــــفات ومســـات جتعلــــه مميـــزا عــــ ن غـــريه، فهــــو يتميـــز 
والــدهاء والعقــل احلكــيم وقــوة الرزانــة وغــري ذلــك مــن الصــفات العديــدة الــيت كنــت 

                                                            
  ).١٦٩-١/١٦١) وإحتاف النبالء (٤٤٥-٤/٤٣١علماء جند خالل مثانية قرون ( ١
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  أدعو هللا عز وجل أن أحصل على أية صفة منها.
كــان رمحــه هللا حــاد الــذكاء، جيــد الفهــم، واســع االطــالع، مــا زال خادمــا 

  للعلم حىت تويف سنة اثنتني وأربعمائة وألف.
 ملبتدعة:من ا موقفه  

ر السلفية:   له من اآل
  'الدعوة إىل اجلهاد يف الكتاب والسنة'. -١
  'كمال الشريعة ومشوهلا لكل ما حيتاجه البشر'. -٢
  وغريها. ١'دفاع عن اإلسالم'. -٣

فــذة، يعــرف الــدعاة  جاء يف علماء جند خالل مثانية قــرون: رزقــه هللا بصــرية 
يــزهم مــن أهــل التمويــه واخلــداع، ال ميكــن احلقيقيــني الناصــحني املخلصــني، حبيــث مي

ــم، وممـــن ينتســــبون إىل  ــو كـــّيس فِطـــن، يـــزوره الكثـــري مـــن أهـــل العلـ أن ُيســـتغفل، فهـ
  مجعيات وأحزاب من الشرق والغرب، فيتعرف املصيَب من غريه.

وكـــــان يـــــرى احتـــــاد املســـــلمني هـــــو العـــــالج الوحيـــــد لنصـــــرة املســـــلمني، وأن 
ل إعجـــــاب اإلســـــالم لـــــيس فيـــــه حتـــــزب وال تفـــــرق، و  ـــــذه النظـــــرة البعيـــــدة  هـــــو 

  املسلمني عامة، وثقة شعب اململكة خاصة.
لتعقــل والرزانــة، فالشــباب يف  وكان حيرص علــى توجيــه الشــباب ونصــحهم 
الغالــــب تكــــون عنــــدهم عجلــــة، وعــــدم تفكــــري يف العواقــــب، مــــع حــــبهم للخــــري، 

حهم وحرصـــــهم علـــــى الـــــدعوة إىل هللا، فكـــــان رمحـــــه هللا يشـــــجعهم، ولكنـــــه ينصـــــ

                                                            
 .)٤/٤٤٠ماء جند (عل ١
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لتثبــت واهلــدوء، وعــدم العجلــة، وحيــذرهم مــن التهــور، وحيــّثهم علــى االســتقامة، 
خــذوا العلــم إال  داب العلمــاء، وينصــحهم بســلوك العلمــاء، وعلــى أال  والتــأدب 

خذوه عن اجلهال واألدعياء.   عن أهله املعروفني، وأال 
ـــا، وجيعـــل قاعـــدة: " ر درء املفاســـد وكـــان رمحـــه هللا يكـــره الفـــنت، ويكـــره إ

  ١مقدَّم على جلب املصاحل" نصب عينيه.
  

  هـ) ١٤٠٣( ٢يوسف بن عبداحملسن أ بطني
الشــيخ يوســف بــن عبداحملســن بــن إبــراهيم بــن عبــدالعزيز أ بطــني، ولــد يف 
ــــا. أخــــذ عــــن والــــده الشــــيخ  الــــزبري ســــنة ســــتني وثالمثائــــة وألــــف للهجــــرة، ونشــــأ 

د وغريمها. له مؤلفــات تــدل علــى متكنــه عبداحملسن أ بطني والشيخ حممد بن سن
  وسعة اطالعه. 

  تويف رمحه هللا يف بلده الزبري سنة ثالث وأربعمائة وألف من اهلجرة.
 من اخلوارج: موقفه  

فيـــه مـــذهب اخلـــوارج، وفســـاد كتـــا بـــني : ألـــف  ٣جـــاء يف كتـــاب علمـــاء جنـــد
م ورد عليهم رد العامل املتمكن، وقد طبع الكتاب وحصلت منه    الفائدة.عقيد

  
  هـ) ١٤٠٣أمحد اخلريصي (بعد 

                                                            
 ).٤٣٩-٤/٤٣٨علماء جند ( ١

  ).٥٠٨-٦/٥٠٧علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
  ).٥٠٨-٦/٥٠٧علماء جند ( ٣
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ط، وكـــان  لـــر ختـــرج مـــن كليـــة القـــرويني قـــدميا، ومـــن دار احلـــديث احلســـنية 
ملعهــد العلمــي مبكنــاس، واخنــرط يف ســلك العدليــة، واشــتغل ملــدة ســنتني  أســتاذا 
ملدينــــة النبويــــة ابتــــداء مــــن إحــــدى وأربعمائــــة وألــــف  جلامعــــة اإلســــالمية  مدرســــا 

  للهجرة.
  من املبتدعة:  قفهمو  

قــال رمحــه هللا متعقبــا علــى مــا كتبــه أمحــد بــن املــواز يف مشــروعية االحتفــال 
لنسبة للنص الثاين: لث هلما. و   ملولد: (األعياد الشرعية اثنان ال 

ملولــــد يف املغــــرب أبــــو  -١ فقــــول أمحــــد بــــن املــــواز: "أن أول مــــن احتفــــل 
ن قــرار أيب يعقــوب  املــريين ال يضــفي صــفة املشــروعية علــى يعقــوب املــريين"، يــرد 

ملولــــد النبــــوي، إذ االحتفــــال لــــيس مبصــــلحة دنيويــــة تــــدخل يف نطــــاق  االحتفــــال 
الــدليل املرســل املالئــم لتصــرفات الشــرع، حبيــث يصــح لــويل األمــر البــت فيــه، وإمنــا 

ا إىل التوقيف فال عبادة إال على أساس نص.   هو عبادة يرجع يف شأ
ملولــد وقولــه: "..وإحلاقــ -٢ عيــاد املســلمني.." صــريح يف أن االحتفــال  ه 

لثا من أعياد املسلمني.   النبوي تقرر بصفة رمسية عيدا 
حيتفلــون بثالثــة أعيــاد: عيــد  -اآلن-وهذا هو املعــروف مبغربنــا األقصــى إىل 

مــن ربيــع األول. وهــذا هــو  ١٢الفطــر، وعيــد األضــحى، وعيــد املولــد النبــوي يــوم 
النــاس مبـــا فـــيهم ســلطة حاكمـــة وعلمـــاء إال األقــل مـــن القليـــل املعتقــد لـــدى عامـــة 

حلــق ألنــه مقيــد بــدافع مــن الــدوافع ممــا  يعرفــه بدعــة، ولكــن اليســتطيع أن جيهــر 
  أشار إليها الشوكاين أعاله..

لـــث؛ اعتقـــاد خـــاطئ  إن اعتقـــاد اليـــوم الثـــاين عشـــر مـــن ربيـــع األول كعيـــد 
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ذن بــه هللا مــن ختصــيص زمــان مبــا مل اليستند إىل دليل، بــل يعتــرب اختــاذا لشــرع مل  
  خيصه به هللا، الشيء الذي يؤدي إىل وقوع ما وقع فيه أهل الكتاب..

علــــى أن الــــنص علــــى حصــــر األعيــــاد الشــــرعية يف عيــــدين واضــــح ال يقبــــل 
املدينـــة وهلـــم  التأويـــل، فقـــد ورد عـــن أنـــس رضـــي هللا عنـــه قـــال: قـــدم رســـول هللا 

ــ«يومــان يلعبــان فيهمــا فقــال:  مــا خــريا منهمــا: يــوم األضــحى ويــوم أب دلكم هللا 
سناد صحيح»الفطر   .١. أخرجه أبو داود والنسائي 

شـــريعة مـــن الشـــرائع جيـــب فيهـــا االتبـــاع ال  -كمـــا قلنـــا أعـــاله-إن األعيـــاد 
االبتـــداع، ومـــا أكثـــر األحـــداث، والوقــــائع والعهـــود واالنتصـــارات الـــيت مـــرت بــــني 

وة إىل النـــــاس، وهـــــي مـــــذكورة يف ســـــريه خـــــالل إبالغـــــه الـــــدع يـــــدي رســـــول هللا 
  .ومغازيه 

مثـــل: غـــزوة بـــدر، وحنـــني، واخلنـــدق، وبيعـــة الرضـــوان، وفـــتح مكـــة، ووقـــت 
  اهلجرة ودخول املدينة.. إىل غري ذلك..

ــه ــ ت، وال فعلهـــــا خلفـــــاؤه  ولكنـ مهـــــا أعيـــــادا، أو ذكـــــر ــاذ أ ــ ختـ مـــــر  مل 
  األوىل املفضلة...الراشدون، وال الدول اإلسالمية ذات القرون الثالثة 

م أحــداث عيســى  وإمنا يفعل مثل هــذه املوالــد النصــارى، الــذين يتخــذون أ
عليـــه الســـالم أعيـــادا ..حـــىت أصـــبحت كـــل الـــدول اإلســـالمية وبعـــض األفـــراد مـــن 
ا يف عصر احلاضر تقلد أورو املسيحية يف إقامــة األعيــاد للموالــد والوقــائع  شعو

  واألحداث..
                                                            

ـــد ( ١ ــه: أمحــ ـــو داود (٣/٢٥٠أخرجـــ ـــائي (١/٦٧٥/١١٣٤) وأبــ ـــاكم (٣/١٩٩/١٥٥٥) والنســ ــال: ١/٢٩٤) واحلــ ) وقـــ
  "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب".
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احلـــــديث الشـــــريف الـــــذي رواه البخـــــاري ومســـــلم: أن  ويف هـــــذا املعـــــىن ورد
لتتــبعن ســنن الــذين مــن قــبلكم شــربا بشــرب وذراعــا بــذراع، حــىت لــو « قــال: النــيب

، قلنـــا:  رســـول هللا؟ اليهـــود والنصـــارى؟ قـــال: »دخلـــوا جحـــر ضـــب التبعتمـــوهم
   .١»فمن؟«

وقولــــــه: "...وكــــــان االهتمــــــام بــــــذلك عنــــــد كثــــــري مــــــن شــــــيوخ الرتبيــــــة"  -٣
وذلـــــك  أن املتصـــــوفة هـــــم الـــــذين قـــــرروا بدعـــــة االحتفـــــال مبولـــــد النـــــيب  مبقتضـــــى

  لنفوذهم املعنوي على اجلمهور..
وقوله: "..وكان عدد من الناس حيتفلون له يف اليــوم الســابع مــن املولــد  -٤

  كأهل القصر الكبري ومن وافقهم..  لكونه يوم عقيقة موال رسول هللا
ملغــرب من ربيــ ١٢يقتضي أن االحتفال بيوم  ع األول مل يكــن متفقــا عليــه 

األقصى.. فها حنــن نــرى ســكان القصــر الكبــري الــذي كــان أحــد معاقــل املتصــوفة، 
ليــوم الســابع، أي يــوم الثــامن عشــر مــن  وبقيــة اجلهــات التابعــة لــه كــانوا حيتفلــون 
ربيـــع األول، األمـــر الـــذي يؤكـــد مـــدى اســــتيالء اجلهـــل علـــى النـــاس، ممـــا جعلهــــم 

   ٢ئهم، وإحياءات شياطينهم..منقادين ألهوا
ـــم  - ملولـــد:" غـــري أ ـــا أصـــحاب االحتفـــال  وقـــال داحضـــا شـــبهة تعلـــق 

ــم قصــدوا بـــ "االحتفــال" التعبــري عــن حمبــة رســول هللا الــيت هــي واجبــة  أجــابوا: أ
  على كل مسلم؛ وجو مقدما على نفسه وولده ووالده والناس أمجعني..

ن مــا قصــدوه خطــأ، وأن حمبــة  إمنــا هــي يف االتبــاع ال يف  رســول هللا ورد 
                                                            

  ).٤/٢٠٥٤/٢٦٦٩) ومسلم (١٣/٣٧١/٧٣٢٠) والبخاري (٣/٨٤،٨٩خرجه من حديث أيب سعيد: أمحد (أ ١
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االبتـــــداع، وأن االتبـــــاع املطلـــــوب شـــــرعا هـــــو اتبـــــاع أوامـــــر هللا ورســـــوله، واجتنـــــاب 
  ورســـــــــــــــــــوله، وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــاىل: نـــــــــــــــــــواهي هللا 

    
    

  
 ز مـــــــن قائـــــــل: وقـــــــال عـــــــ ١ 

    
  

   
 ٢.   

ال تعـــرب عنهـــا تلـــك املظـــاهر املزريـــة، الـــيت تتجلـــى يف  إن حمبـــة رســـول هللا 
ـــذه املناســــبة بـــني ســـاحات املـــدن والقـــرى الغاصــــة  ت الـــيت تقـــام عـــادة  املهرجـــا

ت أهـــل الفســـاد والبـــدع، واملتمثلـــة يف قـــرع الطبـــول، ونفـــخ املـــزامري واألبـــواق، حبلقـــا
وشــــــدخ الــــــرؤوس، والضــــــرب علــــــى الصــــــدور والزعــــــق، وشــــــق اجليــــــوب، والتشــــــبه 

ت الشاردة أو املفرتسة من كل ما يفعله اجلهلة اهلمج.   حليوا
كما ال تعرب عنها تلك االحتفاالت اليت تقام يف األضــرحة وبعــض األربطــة 

لــيت أسســها الطرقيــون، كمســاجد للضــرار تضــايق املســاجد املؤسســة علــى تقــوى ا
صـــوات رخيمـــة عذبـــة وترمنـــات يتبـــارى  مـــن هللا، فتتلـــى فيهـــا املـــدائح، والـــتالوات 

لبستهم الفضفاضة، ومماويلهم وتقاطيعهم املوسيقية..   فيها املنشدون 
الـــذي يقـــرره  ال هـــذا وال ذاك..وإمنـــا كـــال ..ال يعـــرب عـــن حمبـــة رســـول هللا

                                                            
  ).٨٠النساء اآلية ( ١
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ن تلك املظــاهر حمــادة هلل ورســوله، وضــرب مــن اخللــف  املسلم الغيور هو القول: 
يف مقتضيات كتــاب هللا ومــا جــاء بــه حممــد بــن عبــدهللا صــلوات هللا وســالمه عليــه 

   ١من حمجة بيضاء نقية، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك..
ىل إدراك العـــربة مـــن مولـــد وقـــال: فـــنحن املســـلمني اليـــوم أحـــوج مـــا كنـــا إ -

الرســــول عليــــه الســــالم لكــــن ال يف نطــــاق حــــب الرســــول املزعــــوم الــــذي يكتســــي 
ـــــذه املناســـــبة بـــــني  ت الـــــيت تقـــــام عـــــادة  مظهـــــرا مـــــزر يتجلـــــى يف تلـــــك املهرجـــــا
ساحات املدن والقرى الغاصــة حبلقــات أهــل الفســاد والبــدع والضــالالت والــيت لــو 

زعــوم، وال يف نطــاق االحتفــاالت الــيت تقــام يف بعــث الرســول لتــربأ مــن إســالمهم امل
صــوات رخيمــة عذبــة  األضرحة وبعض الزوا فتتلى فيه القصص واملــدائح النبويــة 

  يرتنح هلا عشاق الطرب واليت ال تعدو يف الواقع حد املتعة والسلوى.
فهذه اليصح أن تكــون تعبــريا عــن حــب الرســول إذ املســلم الــذي ال يعــيش 

ال يغنيــــه أبــــدا أن يــــرتمن بعــــدة قصــــائد يف األمــــداح النبويــــة أو  الرســــول يف ضــــمريه
  يستمع إليها ليس ذاك هو إكنان حب الرسول الذي ينبغي أن ندرك مغزاه...

ولكــن حــب الرســول هــو أمســى مــن تلــك القشــور، وتــرك اللبــاب املهجــور، 
فــــإن حــــب الرســــول يف الرجــــوع إىل اللبــــاب: إىل كتــــاب هللا واتبــــاع ســــنته والعمــــل 

شــريعته، إىل ســلوك املــرء يف تقــومي نفســه وإصــالح شــأنه يف عباداتــه وعاداتــه  بــروح
إىل مجــع كلمــة املســلمني مــن أقصــى الشــرق إىل احملــيط، وإلغــاء احلــواجز املصــطنعة 
بــــني املســــلمني.. املؤمنــــون إخــــوة يف كــــل قــــارة ال جنســــية يف اإلســــالم ال أقليــــة يف 
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هــم وهــم اإلســالم ال جاليــة يف اإلســالم املؤمنــون كتلــة و  احــدة يســعى بــذمتهم أد
  يد على من سواهم..

 من الصوفية: موقفه  
ألـــف رمحـــه هللا كتابـــه 'املتصـــوفة وبدعـــة االحتفـــال مبولـــد النـــيب' حتـــدث فيـــه  

عــــن نشــــأة التصــــوف وتطــــورهم عــــرب التــــاريخ، وتســــارعهم إىل البــــدع واملبتــــدعات، 
  وإغراقهم يف ذلك.

هم للمولــــد: إن مــــن يفكــــر يف قــــال رمحــــه هللا رّدا علــــى املتصــــوفة اخــــرتاع -
لـــــذاكرة إىل الـــــوراء  ملســـــلمني وأعـــــاد  أســـــباب هـــــذه البدعـــــة أو كيـــــف لصـــــقت 
مستعرضـــــا عصـــــور احنطـــــاط املســـــلمني ســـــوف ال جيـــــد ذلـــــك إال مـــــن ابتكـــــارات 
م يف اخــرتاع التوســالت واألذكــار  املتصوفة الذين دأبوا على إطالق العنان خليــاال

ئل اخلريات.. إىل غري ذلك مــن كــل مــا يشــغل والتصليات، وإنشاء األحزاب ودال
نــه ال بليــة أصــابت  ويلهي عــن كتــاب هللا تعــاىل، األمــر الــذي يتعــني معــه القــول: 
ــم دخلــت  م وعقائــدهم أخطــر مــن بليــة املتصــوفة، إذ مــن  املســلمني يف عبــادا
ــــا يف ماضــــيهم  علــــى املســــلمني تصــــورات ومفــــاهيم أجنبيــــة غريبــــة، ال عهــــد هلــــم 

ـــم دخلـــت الوثنيـــة، وبدعـــة إقامـــة املوالـــد ومواســـم األضـــرحة النقـــي ا جمليـــد، ومـــن 
ت علــــى عقائــــد املســــلمني ممــــا ســــنقف علــــى منــــاذج منهــــا إن شــــاء هللا  واملهرجــــا

  ١تعاىل.
خــــذك العجــــب، وتســــتغرب أشــــد االســــتغراب، إذا قلــــت  - وقــــال: وقــــد 
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م ال يتورعــون أن يــد عموا احتجــاجهم لك: إن املتصوفة إذا ما أعــوزهم الــدليل فــإ
لرواية عن إبليس اللعني.   على تبين الفكرة ولو 

ولكـــن يـــزول اســـتغرابك وتواجهـــك احلقيقـــة املـــرة، إذا أوقفتـــك علـــى الـــنص، 
خاصـــة وقـــد رواه زعـــيم متصـــوفة املتـــأخرين، أال وهـــو أبـــو حامـــد الغـــزايل رمحـــه هللا، 

  وسجله يف كتابه 'إحياء علوم الدين'.
ــاء علـــوم الـــدين حتـــت عنـــوان: (البـــاب فقـــد نـــص يف كتـــاب العلـــم مـــن إ حيـ

الســادس يف آفــات العلــم وبيــان عالمــات علمــاء اآلخــرة والعلمــاء الســوء) علــى مــا 
يلــي: "وحكــي عــن إبلــيس لعنــه هللا أنــه بــث جنــوده يف وقــت الصــحابة رضــي هللا 
عنهم، فرجعــوا إليــه حمســورين، فقــال: مــا شــأنكم؟ فقــالوا: مــا رأينــا مثــل هــؤالء، مــا 

، فقـــال: إنكـــم ال تقـــدرون علـــيهم، قـــد صـــحبوا نصـــيب مـــنهم شـــ يئا، وقـــد أتعبـــو
ـــم، ولكـــن ســـيأيت بعـــدهم قـــوم تنـــالون مـــنهم حـــاجتكم،  نبـــيهم، وشـــهدوا تنزيـــل ر
فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكســني، فقــالوا: مــا رأينــا أعجــب مــن 
 هـــؤالء نصــــيب مــــنهم الشــــيء بعــــد الشــــيء مـــن الــــذنوب، فــــإذا كــــان آخــــر النهــــار
م حســـنات، فقـــال: إنكـــم لـــن تنـــالوا مـــن  أخـــذوا يف االســـتغفار، فيبـــدل هللا ســـيئا
هؤالء لصحة توحيدهم، واتباعهم لســنة نبــيهم، ولكــن ســيأيت بعــد هــؤالء قــوم تقــر 
زمــة أهــوائهم كيــف شــئتم، مل يســتغفروا فيغفــر  م  ــم وتقــودو ــم تلعبــون  أعيــنكم 

م حسنات ، قــال: فجــاء بعــد القــرن األول فبــث هلم، وال يتوبون، فيبدل هللا سيئا
ــذوها دينــــا ال يســــتغفرون هللا  ــم البــــدع، فاســــتحلوها، واختــ فــــيهم األهــــواء، وزيــــن هلــ

  منها، وال يتوبون عنها، فسلط هللا عليهم األعداء، وقادوهم حيث شاءوا".
عنــدما وقــع يف املصــيدة وأصــبح  -وكــان ذكــي الفــؤاد-إن أ حامــد الغــزايل 
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ع الـــذي اســـتوجبه فقـــدان الســـند عـــن إبلـــيس اللعـــني حـــاول مســـتهدفا للنقـــد الـــالذ 
رد ال تسخنه إال حرارة النقــد كمــا يقــول  جلواب اآليت، ولكنه جواب  التخلص 
رد ال تســخنه إال  لــدى مناقشــته ملــذهب الــروافض وعقائــدهم الباطلــة: "يف كفــر 
إن حـــرارة الســـيف" ولنصـــغي إليـــه، وهـــو يتســـاءل وجييـــب يف العبـــارات التاليـــة: "فـــ

قلت: من أين عرف قائل هذا مــا قالــه إبلــيس وهــو مل يشــاهد إبلــيس، وال اجتمــع 
  به، وال حدثه بذلك؟.

رة علــــى ســــبيل  ســــرار امللكــــوت،  ب القلــــوب يكاشــــفون  فــــاعلم: أن أر
رة علــى  ن خيطر هلم على سبيل الورود عليهم من حيــث ال يعلمــون، و اإلهلام: 

رة يف ا ليقظــــة، وعلــــى ســــبيل كشــــف املعــــاين مبشــــاهدة ســــبيل الــــرؤ الصــــادقة، و
األمثلــــة، كمــــا يكــــون يف املنــــام، وهــــذا علــــى درجــــات، وهــــي مــــن درجــــات النبــــوة 

  العالية، كما أن الرؤ الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة.
ك أن يكــون حظــك مــن هــذا العلــم إنكــار مــا جــاوز حــد قصــورك، ففيــه  فإ

ــم أحــاطوا بعلــوم العقــول فاجلهــل خــري هلــك املتحــذلقون مــن العلمــاء ال زاعمــون أ
مــن عقــل يــدعو إىل إنكــار مثــل هــذه األمــور ألوليــاء هللا تعــاىل (ومــن أنكــر ذلــك 

لكلية).   ١لألولياء لزمه إنكار األنبياء، وكان خارجا عن الدين 
  مث اسرتسل اخلريصي رمحه هللا يرد هذا اهلراء. 

  

                                                            
  ).٣٦-٣٣املتصوفة وبدعة االحتفال مبولد النيب (ص. ١
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  هـ) ١٤٠٥( ١اجلوندلويأبو عبدهللا حممد أعظم بن فضل الدين 
الشــيخ العالمــة حممــد أعظــم بــن فضــل الــدين، أبــو عبــدهللا اجلونــدلوي، ولــد 

مخـــــس عشـــــرة يف قريــــة "جونـــــدالنواال" بباكســـــتان يــــوم اخلمـــــيس يف رمضـــــان ســــنة 
. حفـــظ القـــرآن الكـــرمي يف صـــباه، ودرس علـــى عـــدد مـــن الشـــيوخ  وثالمثائـــة وألـــف

 اهلــزاروي والشــيخ عبــداملنان ابــن كالشيخ عبداجلبار الغزنوي والشيخ حممد حســني
دي وغــــريهم. اعتـــــىن رمحــــه هللا بصـــــحيح البخــــاري عنايـــــة   شــــرف الــــدين الـــــوزير آ
كبرية، حيث درسه أكثر من مخسني مرة، وكان شديد التأثر بشــيخ اإلســالم ابــن 
تيمية. وله تالميذ كثريون أخذوا عنه واســتفادوا منــه كالعالمــة عبيــدهللا املبــاركفوري 

والشـــــيخ أيب  فـــــوريمـــــد عطـــــاء هللا حنيـــــف واحلـــــافظ عبـــــدهللا الفـــــريوز والشـــــيخ حم
الربكــــات أمحــــد املدراســــي وغــــريهم كثــــري. ولــــه مؤلفــــات تــــدل علــــى علــــو كعبــــه يف 

  العلوم. 
تــــويف رمحــــه هللا يف الرابــــع عشــــر مــــن رمضــــان لعــــام مخســــة وأربعمائــــة وألــــف 

  للهجرة وله تسعون سنة.
 من املبتدعة: موقفه  

اهلنــدي الــذي أشــرقت فيــه مشــس الســنة يــوم أن كــان هذا الشــيخ مــن القطــر 
العـــامل اإلســـالمي يعـــيش يف ظـــالم التقليـــد واجلهـــل، وكـــان هلـــذا القطـــر مـــن رجـــال 
م السنة النبوية والرتاث النبــوي، وقــد اســتوىف ذكــرهم يف مؤلــف خــاص  حفظ هللا 
الشيخ الفاضل عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريــوائي، مســاه 'جهــود أهــل احلــديث يف 

                                                            
  ).٣٦-٢١انظر كتاب كوكبة من أئمة اهلدى للقريويت (ص. ١
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اهلنـــــد' والكتـــــاب مطبـــــوع، وسأقتصـــــر علـــــى منـــــاذج مـــــنهم ممـــــن عرفتـــــه اهـــــتم كثـــــريا 
  لعقيدة السلفية، فهذا املعنون له منهم. 

قـــال عبـــدالرمحن بـــن عبـــداجلبار يف مســـودة لـــه يف هـــذا الشـــيخ: كـــان الشـــيخ 
ســـلفي املـــنهج واالعتقـــاد، علـــى طريـــق أهـــل الســـنة واحلـــديث، وكـــان شـــديد التـــأثر 

  يمية كما يرى من مصنفاته.بشيخ اإلسالم ابن ت
وقـــال يف موضـــع آخـــر: واشـــتغل يف هـــذه الرحلـــة بكتـــب اجلهابـــذة احملققـــني  
ره  ــــن آ ــر مــ ــ كشــــــيخ اإلســــــالم ابــــــن تيميــــــة وتلميــــــذه الرشــــــيد ابــــــن القــــــيم. مث ذكــ

  العقائدية:
نية. -١   'رسالة يف ختم النبوة' رد فيها على القاد
ارى امســـــه إثبـــــات 'إثبـــــات التوحيـــــد' رد فيـــــه علـــــى مؤلـــــف ألحـــــد النصـــــ -٢
  التثليت.
  'حتفة اإلخوان يف الكالم والعقائد'. -٣
  'رسالة يف رد حسن القصد يف عمل املولد للسيوطي'. -٤
  'رسالة يف الرد على منكري احلديث'. -٥
  'كتاب يف الرد على النصرانية'. -٦
  'اإلصالح يف الرد على أهل البدع'. -٧
دته والنقصان'. 'زبدة البيان يف تنقيح حقيقة اإلميان -٨   وحتقيق ز
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  هـ) ١٤٠٦( ١تقي الدين اهلاليل
السجلماســي، الداعيــة إىل  احلســينشــيخنا اإلمــام حممــد تقــي الــدين اهلــاليل 

. ولــد ســنة إحــدى التوحيــد، الناشــر للســنة، نفــع هللا بدعوتــه أهــل املشــرق واملغــرب
لفيضــــة القدميــــة وتســــمى "الفــــرخ" مــــن أرض سجلم اســــة عشــــر وثالمثائــــة وألــــف 

املعروفــة بتافياللــت مــن بــالد املغــرب. قــرأ القــرآن علــى جــده ووالــده، فحفظــه وهــو 
ابن اثنيت عشــرة ســنة. رحــل طالبــا للعلــم إىل كــل مــن القــاهرة واهلنــد والعــراق مث إىل 
اململكة العربية السعودية، حيث عني مراقبا للمدرســني مــدة ســنتني، مث مدرســا يف 

ــنة تســـع ومخســـني وثالمثائـــة املســـجد احلـــرام واملعهـــد الســـعودي ملـــ دة ســـنة. ويف سـ
وألــف هجريــة حصــل علــى رســالة الــدكتوراه يف ترمجــة 'مقدمــة كتــاب اجلمــاهري يف 
اجلـــــواهر' للبـــــريوين، مـــــع التعليـــــق عليهـــــا. ويف ســـــنة مثـــــان ومثـــــانني وثالمثائـــــة وألـــــف 
ز، فعــني أســتاذا  لعالمــة عبــدالعزيز بــن  للهجــرة توجــه الشــيخ إىل احلــج، فــالتقى 

ملدينـــة النبويـــة، وبقـــي فيهـــا إىل ســـنة أربـــع وتســـعني وثالمثائـــة جل امعـــة اإلســـالمية 
  وألف للهجرة.

كــان لدعوتــه املباركــة األثــر الكبــري يف اهلنــد، ويف العــراق، ويف أور عمومــا، 
حبمـــد -وأمـــا املغـــرب فنـــور دعوتـــه أشـــرق يف كثـــري مـــن مـــدن املغـــرب وقـــراه، وحنـــن 

صــغر ســين، وتتلمــذت عليــه، وقــرأت عليــه النحــو  مــن مثــرة دعوتــه. عرفتــه يف -هللا
واحلـــــــديث واللغـــــــة والعقيـــــــدة والفقـــــــه. وكـــــــان فحـــــــال ال جيـــــــارى، فشـــــــعره حيـــــــاكي 

  األقدمني، ولغته كأنه رضع العربية من ثدي أمه.

                                                            
  ).١٨-١/١٣مقدمة كتابه سبيل الرشاد يف هدي خري العباد بقلم عمر بن حممد بن حمسن ( ١
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اســـتمر يف قـــد كبـــار أئمـــة الســـلف، و واقـــف  ذكر مبتـــوأمـــا مواقفـــه الصـــادقة ف
لصــدق واألمانــة إىل أن لقــ ســنة ســت وأربعمائــة وألــف  ي ربــهدعوته الــيت تتصــف 

: 'ســبيل مؤلفات تدل علــى منهاجــه القــومي منهــا تركوقد للهجرة، عليه رمحة هللا. 
رك الصـــــــالة' و'الصـــــــبح الســـــــافر يف حكـــــــم صـــــــالة املســـــــافر'  الرشـــــــاد' و'حكـــــــم 
و'احلســام املــاحق لكــل مشــرك ومنــافق' وكتــاب 'الــدعوة إىل هللا' و'القاضــي العــدل 

  قبور' نشر يف املنار حملمد رشيد رضا، وغريها كثري.يف حكم البناء على ال
 من املبتدعة: موقفه  

  موقفه من بدعة قراءة القرآن على األموات:
قــال حممــد تقــي الــدين عقــب حــديث ابــن عبــاس يف القــربين اللــذين مــر  -

ن عليهما النيب  مــا يعــذ : ولــو كانــت قــراءة القــرآن لألمــوات مشــروعة ١وأخرب أ
فعــــة لقــــرأ النــــ شــــيئا مــــن القــــرآن وجعــــل ثوابــــه هلمــــا، والقتــــدى بــــه أصــــحابه  يب و

يزور القبور كثريا ومل يقرأ على أهلهــا شــيئا مــن  ففعلوا مثل ذلك. وقد كان النيب 
ــا، بــل كــان يــدعو هلــم ويعلــم أصــحابه إذا رأوا  القــرآن، مــع أن قراءتــه ال َحــدَّ لثوا

وقـــد تقـــدم لفظـــه. ومـــن  كمـــا يعلمهـــم الســـورة مـــن القـــرآن،  ٢القبـــور ذلـــك الـــدعاء
ـــــا غـــــري مشـــــروعة، حـــــديث أيب هريـــــرة  األدلـــــة علـــــى أن قـــــراءة القـــــرآن وجعـــــل ثوا

» إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث من ولد صــاحل يــدعو لــه«املتقدم: 

                                                            
ــه أمحـــــد ( ١ ـــاري (١/٢٥٥أخرجـــ ـــلم (١/٤٢٧/٢١٨) والبخــ ـــو داود (٢٤١/٢٩٢- ١/٢٤٠) ومســ ) ٢٦/٢٠- ١/٢٥) وأبــ

 ).١/١٢٥/٣٤٧) وابن ماجه (٤/٤١٢/٢٠٦٨وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والنسائي () ١/١٠٢/٧٠والرتمذي (

ــد ( ٢ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٣٦٠-٥/٣٥٣،٣٥٩أمحــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــائي (٢/٦٧١/٩٧٥) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــه ٤/٣٩٩/٢٠٣٩) والنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــن ماجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ) وابـ
 ) من حديث بريدة.١/٤٩٤/١٥٤٧(
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لقــرآن ويعطــيهم أجــرة ١احلــديث ، ومل يقــل: يقــرأ عليــه القــرآن أو ادعــوا املتــأكلني 
ــا لوالــده كمــا يفعــل أهــل هــذا الزمــان الــذين ليقــرؤوا ختمــة مــن القــرآن وجي علــوا ثوا

م حيسنون صنعا. مضل سعيهم يف احلياة الدنيا وه   ٢حيسبون أ
وقــال: مــن عجائــب مــا يقــع يف املغــرب وينســب إىل اإلســالم، واإلســالم  -

بـــريء منـــه، شـــيء يســـمونه الفديـــة وهـــو شـــائع عنـــد اجلهلـــة، يـــدعو أوليـــاء امليـــت 
تالني ليعملوا هلم "فديــة" للميــت تنقــذه مــن العــذاب وجتعلــه مجاعة من البطالني احمل

ض  مــن أهــل اجلنــة! فــإذا كــان قــربه حفــرة مــن النــار ينقلــب يف احلــني روضــة مــن ر
اجلنــــــة، وذلــــــك أن أولئــــــك البطــــــالني يــــــذكرون ال إلــــــه إال هللا ســــــبعني ألــــــف مــــــرة، 

ني، يتقــامسون العــدد فيمــا بيــنهم، كــل واحــد بضــعة آالف، فــيطعمهم ذلــك املســك
كلهــا ســحتا، قــال هللا تعــاىل يف  ســورة ويعطي كل واحد منهم شــيئا مــن الــدراهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرة:    البقـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
     

     
   
 ٤.اهـ٣  

  وله قصيدة يف مخسة وتسعني بيتا يف ذم من عارض القرآن والسنة:
                                                            

ـــلم (٢/٣٧٢أمحــــد ( ١ ـــو داود () ٣/١٢٥٥/١٦٣١) ومسـ ــال: ٣/٦٦٠/١٣٧٦) والرتمــــذي (٣/٣٠٠/٢٨٨٠وأبـ ) وقــ
 ) بلفظ آخر أمت.٨٩/٢٤٢-١/٨٨) وابن ماجه (٥٦٢/٣٦٥٣-٦/٥٦١"هذا حديث حسن صحيح". والنسائي (

  )١٦١-٦/١٦٠سبيل الرشاد ( ٢
 ).٢٥٤البقرة اآلية ( ٣

  .)٦/١٦١سبيل الرشاد ( ٤
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  منها:
 فإنــــــــهالرســــــــولســــــــناتليـَْقــــــــومــــــــن 

 ومنكـــــــــــــــــر نكـــــــــــــــــري ويســـــــــــــــــأله فيـــــــــــــــــه
 غـــــدا مـــــن كـــــل  يف اجلبـــــار وذي ســـــنة

 دينـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــر أن هللا تــــــــــــــــــــدر أمل
 نـــــوره قـــــد ســـــعى ســـــاع إلطفـــــاء وكـــــم

 إشـــــــــــراكا وفســـــــــــقا وبدعـــــــــــة وتنصـــــــــــر
 بلعنـــــــة ليـــــــهقـــــــدما ع دعـــــــا املصـــــــطفى

 فـــــــوق ســـــــبعة األمـــــــالك مـــــــن وتلعنـــــــه
  

 فتنـــــــــة القـــــــــرب الـــــــــدنيا ويف يعـــــــــذب يف 
 ومـــا مـــن جـــواب عنـــده غـــري ال أدري
 حيـــــــارب ديـــــــن هللا يف الســـــــر واجلهـــــــر
 وموقــــــع أهــــــل البغــــــي يف داره اخلســــــر

 النحـــــــــــر يف هللا كيـــــــــــده فـــــــــــرد بكيـــــــــــد
صــــــر هـــــــذي خاســـــــر  أبـــــــد الـــــــدهر و

 املختـــــــار فهـــــــو إىل شـــــــر ومـــــــن يلعـــــــن
 الســـــهل والــــــوعر األرض يف كـــــذلك أهـــــل

  

  ومنها:
 حنــــــــــــــن إال خـــــــــــــادمون لســــــــــــــنة ومـــــــــــــا

 الرســـــــــــول حياتـــــــــــه وخـــــــــــادم ســـــــــــنات
 إال شخصــــه عــــن عيوننــــا غــــاب ومــــا

 أال أبشــــروا النــــيب فيــــا مبغضــــي هــــدي
 ســــــبيال قــــــد قفاهــــــا أمــــــامكم ســــــلكتم
 لتـــــــــــــــــابع املتبـــــــــــــــــوع حـــــــــــــــــتم وعاقبـــــــــــــــــة
 أنـــــــــــــــــــتم كـــــــــــــــــــذبتم بوعيـــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــإن

ـــــــم ســـــــوط نقمــــــــة  فصـــــــب علـــــــيهم ر
 ى"فيــــارب هــــل إال بــــك النصــــر يرجتــــ

 املختــــــــار يبغــــــــون حموهــــــــا ســــــــنة قلــــــــوا

 أتــت عــن نــيب هللا ذي الفــتح والنصــر 
 ار يف القبـــــربعــــد مـــا صــــ كخادمهـــا مــــن

 احلشـــــــــر والنشـــــــــر إىل تبقـــــــــى وأنـــــــــواره
 قهــــر خبــــزي علــــى خــــزي وقهــــر علــــى

ــوم يف ملتقــــى أبــــو ــدر جهــــل املقصــ  بــ
 اجلمـــــر اإلحـــــراق للقـــــابض لـــــزم كمـــــا

 قـــــبلكم أمـــــم الكفــــــر فكـــــم كـــــذبت مـــــن
 أحاديـــــث املقيمـــــني والســـــفر فصـــــاروا

 علــــــيهم" إليــــــك األمــــــر يف العسرواليســـــــر
 وكـــــــــادوا هلـــــــــا فاجعـــــــــل لــــــــــهم كيـــــــــدهم يفــــــــــرى
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 مـــن أجـــل أننـــا هـــم استضـــعفو اليـــوم
 قائمــــــــــــــــــا وال ســــــــــــــــــيما إن كــــــــــــــــــان هلل

 وإدراك إحــــــــــــدى احلســــــــــــنيني حمقــــــــــــق
 ومــــــــــن ظــــــــــن أن هللا خملــــــــــف وعــــــــــده
 فــــــذاك غلــــــيظ الطبــــــع أرعــــــن جاهــــــل

 حلزبـــــــــــــــه لنصـــــــــــــــر العلـــــــــــــــي تكفـــــــــــــــل
ــاء ذلــــك واضــــحا ففــــي غــــافر  قــــد جــ

 ســـــــــالم علـــــــــى أنصـــــــــار ســـــــــنة أمحـــــــــد
 والبحــــــر قاصــــــداإلــــــيهم أجــــــوب الــــــرب 

ضـــلوا  هـــم حفظـــوا الـــدين احلنيـــف و
 هــــــــــم خلفــــــــــوا املختــــــــــار يف نشرســــــــــنة
 هـــــم جـــــردوا التوحيـــــد مـــــن كـــــل نزغـــــة
 فـــــــــال قبـــــــــة تبـــــــــىن علـــــــــى قـــــــــرب ميـــــــــت
 وال بطـــــــــــــــــــواف أو بتقبيـــــــــــــــــــل تربـــــــــــــــــــة
 وال رحلــــــــــــــــوا يومــــــــــــــــا لغــــــــــــــــري ثالثــــــــــــــــة
 ومل يســــــــــــــتغيثوا يف الشــــــــــــــدائد كلهــــــــــــــا

  

 يعلــــــو القليــــــل إىل الكثــــــر يــــــل وقــــــدقل
 وأعــــــداؤه للبغــــــي مــــــن جهلهــــــا جتــــــري
ملصــــــطفى مــــــن ذوي الـــــــحجر  ملــــــن يقتــــــدي 

 العصـــــــر وخـــــــاذل أنصـــــــار النـــــــيب بـــــــذا
 عــــــــريض القفــــــــا بــــــــني الــــــــورى مظلــــــــم الفـــــــــكر
م هـــــــذي ويف موقـــــــف احلشـــــــر  حيـــــــا

 الفـــــــدم والغمـــــــر ولكنــــــه خيفـــــــى علـــــــى
 أوليــــــــاء هللا يف كــــــــل مــــــــا دهــــــــر فهــــــــم

 الضـــــر الســـــقيم مـــــن يتشـــــف فـــــرؤيتهم
 لربهـــان والبـــيض والســـمر عـــن احلـــق
 وأقــــــــــــــــوال تــــــــــــــــألأل كالــــــــــــــــدر بفعــــــــــــــــل

 الشـــــــرك واإلحلـــــــاد والزيـــــــغ والنكــــــــر مـــــــن
 ومل يعبــــــــــــدوا قــــــــــــربا بــــــــــــذبح وال نــــــــــــذر

 فعــــــل املشــــــركني ذوي الكفــــــر فــــــذلك
لفضــــــائل واألجـــــــر  مســــــاجد خصــــــت 
ـــــه النـــــاس ذي اخللـــــق واألمـــــر  بغـــــري إل

  

  ومنها:
 ومـــــــــن ظـــــــــن تقليـــــــــد األئمـــــــــة منجيـــــــــا

 ليغفـــــــــــــــر ذنبـــــــــــــــهكمنتحـــــــــــــــل عـــــــــــــــذرا 
 أال إمنــــــــــــا التقليــــــــــــد جهــــــــــــل وظلمــــــــــــة

 بتقليــــــــــد فيــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن غــــــــــرفــــــــــأفىت 
 لعــــــــذر أضــــــــاف لــــــــه جرمــــــــا جتــــــــدد

 علـــــــــم واخلــــــــــربخلـــــــــو مــــــــــن ال وطالبـــــــــه
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 كطالــــــــب ورد بعــــــــدما شــــــــفه الظمــــــــا
إلفتـــاء أو كنـــت قاضـــيا فـــإن  قمـــت 

 مســــت وجــــرد ســــيوفا مــــن بــــراهني قــــد
 فإنــــــــــه الكتــــــــــاب يف وطرفــــــــــك ســــــــــرح

 أمحـــــــــد ومـــــــــن بعـــــــــده فـــــــــاعلق بســـــــــنة
لــــــــــــــرأي إال ضــــــــــــــرورة  وال حتكمـــــــــــــن 

 القضـــــاء علـــــى خطـــــا ومهمـــــا بـــــدا أن
لتقليـــد فهـــو علـــى  شـــفا ومـــن يقـــض 

 لتقليـــد فهـــو قـــد افـــرتى يفـــت ومـــن
 شــــــافيا للجهــــــل لعمــــــرك مــــــا التقليــــــد

ــــل وســـــــلم  ــ  النـــــــيب إهلـــــــي علـــــــى وصـ
 خريـــــــــــــدة عـــــــــــــرو فـــــــــــــدونكها بكـــــــــــــرا

 يضــــــــيء ظــــــــالم الليــــــــل نــــــــور مجاهلــــــــا
ـــــــــا نصـــــــــرا لســـــــــنة أمحـــــــــد  قصـــــــــدت 
ا تســـــــعون مـــــــن بعـــــــد مخســـــــة  وعـــــــد

  

 قفــــــر جـــــرى خلـــــف آل الح يف مهمـــــه
ك والتقليـــــــد فهـــــــو الـــــــذي  يـــــــزري فـــــــإ

 عــــــن احلــــــدس والتخمــــــني والســــــخف والـــــــهرت
ض حــــــوت مــــــا تشــــــتهيه مــــــن  الزهـــــــر ر

 تســـــمو علـــــى الشـــــمس والبـــــدر فأنوارهـــــا
 ملضـــــطر كمـــــا حلـــــت امليتـــــات أكـــــال
 الفــــــــور أقــــــــيم فبــــــــادر للرجــــــــوع علــــــــى

 كعشـــــوا غـــــدت يف كـــــافر حالـــــك تســــــري
 ص جــاء يف غايــة الزجــرويف النحــل نــ

 تبـــــــــري وأمــــــــا نصــــــــوص الــــــــوحي فهــــــــي التـــــــــي
 النشـــــــر صـــــــالة تـــــــدوم الـــــــدهر طيبـــــــة

 مهفهفــــة غيــــدى عروســــا مــــن الشــــعر
 القـــــــراءة مـــــــن مهـــــــري ولـــــــيس هلـــــــا إال

لنصــــــــر صــــــــرها ال شــــــــك يظفــــــــر   و
حلمـــــــــــــد هلل والشـــــــــــــكر  ١وأختمهـــــــــــــا 

  

 من الصوفية: موقفه  
ر السلفية: 'اهلدية اهلادية إىل الطائف   ة التيجانية'.له من اآل

ــال فيـــه رمحـــه هللا:  أن التيجـــانيني رووا عـــن شـــيخهم فضـــائل حتصـــل اعلـــم قـ

                                                            
  ).٢٣٢-٤/٢٣٠سبيل الرشاد ( ١
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للمتعلقــني بــه مصــادمة للكتــاب والســنة وإمجــاع األمــة، وزعمــوا أن الشــيخ التجــاين  
وطلب منه أن يقرأها ويضــمنها لــه  كتب تلك الفضائل بيده وسلمها إىل النيب 

مــن اجلــزء الثــاين  ٤٤ة حمــا انظــر صــفوقــع ذلــك يقظــة ال منا ،فقرأهــا وضــمنها لــه
هــا بســبب تعلقهــم بشــيخهم  ،من الرماح، وهذه الفضائل زعموا أن هللا يعطيهم إ

وسأســـرد هنـــا هـــذه الفضـــائل وعـــددها تســـع وثالثـــون، أربـــع عشـــرة فضـــيلة حتصـــل 
لكل مــن اعتقــد فيــه اخلــري ومل يعــرتض علــى طريقــه وكــان حمبــا لــه وألصــحابه ولكــل 

 إن ملقضــى لــه حاجــة إذا اســتمر علــى حمبتــه حــىت املــوت و  من أطعمــه أو ســقاه أو
وهــي مخــس وعشــرون  ،خذ ورده ومل يصر من أصــحاب طريقتــه وســائر الفضــائل

  خاصة مبن أخذ الطريقة والتزم شروطها:
  أن ميوتوا على اإلميان واإلسالم. مضمن هل : أن النيب الفضيلة األوىل
  ت املوت.: أن خيفف هللا عنهم سكراالفضيلة الثانية
  : ال يرون يف قبورهم إال ما يسرهم.الفضيلة الثالثة

: أن يــــؤمنهم هللا تعــــاىل مــــن مجيــــع أنــــواع عذابــــه وختويفــــه الفضــــيلة الرابعــــة
  ومجيع الشرور من املوت إىل املستقر يف اجلنة.

خر.اخلامسة م ما تقدم منها وما    : أن يغفر هللا هلم مجيع ذنو
م ومظـــاملهم مـــن خـــزائن  : أن يـــؤدي هللا تعـــاىلالسادســـة عـــنهم مجيـــع تبعـــا

م.   فضله عز وجل ال من حسنا
هلم عــــن القليــــل أ: أن ال حياســــبهم هللا تعــــاىل وال يناقشــــهم وال يســــالســــابعة

  والكثري يوم القيامة.
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  عرشه يوم القيامة. ظلهللا تعاىل يف  يظلهم: أن الثامنة
فـــة عـــني علـــى  : أن جييـــزهم هللا تعـــاىل علـــى الصـــراط أســـرع مـــن طر التاســـعة

  كواهل املالئكة.
  يوم القيامة. : أن يسقيهم هللا تعاىل من حوضه العاشرة

: أن يـــدخلهم هللا تعـــاىل اجلنـــة بغـــري حســـاب وال عقـــاب يف احلاديـــة عشـــرة
  أول الزمرة األوىل.

: أن جيعلهــم هللا تعــاىل مســتقرين يف اجلنــة يف عليــني مــن جنــة الثانيــة عشــرة
  الفردوس وجنة عدن.

  له.من كان حمبا  حيب كل : أن النيب عشرةالثالثة 
أي أمحـــــد -: أن حمبـــــه ال ميـــــوت حـــــىت يكـــــون وليـــــا، قـــــال الرابعـــــة عشـــــرة

وال  أن كــل مــن أحبــين فهــو حبيــب للنــيب  : قد أخــربين ســيد الوجــود -التجاين
: أنــت مــن اآلمنــني ومــن ميــوت حــىت يكــون وليــا قطعــا، وقــال يل ســيد الوجــود 

بيـــيب ومــن أحبــك حبيـــيب، وكــل مــن أخــذ وردك فهــو أحبــك مــن اآلمنــني، وأنــت ح
أبشروا أن كل من كان يف حمبتنــا إىل أن مــات عليهــا يبعــث  :حمرر من النار، وقال

مـــا مل يلـــبس حلـــة األمـــان مـــن مكـــر هللا وقـــال:  ،مـــن اآلمنـــني علـــى أي حالـــة كـــان
خذ الورد فال خيرج من الدنيا حىت يكون من األولياء.   وأما من كان حمبا ومل 

طيل يف صفحة    ما نصه: ٨٦مث قلت يف الرد على هذه األ
قــــال حممــــد تقــــي الــــدين:مل يســــتوف صــــاحب الرمــــاح الفضــــائل الــــيت وعــــد 
بــــــذكرها؛ بــــــل اقتصــــــر علــــــى ذكــــــر ثــــــالث وثالثــــــني، ويف مــــــا ذكــــــره مــــــن الطــــــوام 
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شكا يف أن هذه الطريقة علــى احلــال الراهنــة يســتحيل أن  يوالضالالت ما ال يبق
مـــن الـــدين احلنيـــف  ص واحـــد مـــع مـــا جـــاء بـــه رســـول هللا جتتمـــع يف قلـــب شـــخ

لنقــد والــنقض حــىت  املبــين علــى الكتــاب والســنة وإمجــاع األمــة، وســنعقب عليهــا 
ا وتنجلي ظلمتها، حبول هللا وقوته وحسن توفيقه.   يتضح بطال

اعلــم أيهــا القــارىء املوفــق ملعرفــة احلــق واتباعــه مــع مــن كــان وحيــث كــان أن 
لرمــاح مــن الفضــائل بزعمــه لــه وإلخوانــه يف الطريقــة ولشــيخهم مــا ذكــره صــاحب ا

إلمجــــايل  لنبــــدأإمجــــايل وبعضــــها تفصــــيلي، و  بعضــــهابــــزعمهم مــــردود مــــن وجــــوه 
  فنقول: 

من األخبار هــو مــن شــر أقســام املوضــوع املفــرتى  كل ما نسبوه إىل النيب 
رضــي  وقــد خــاب مــن افــرتى، فــإن األمــة بعلمائهــا وأئمتهــا مــن أيب بكــر الصــديق

خـــرب مـــن  يهللا عنـــه إىل أن تقـــوم الســـاعة، أمجعـــت األمـــة علـــى أنـــه ال طريـــق لتلقـــ
لســـــماع واملشـــــاهدة يف حياتـــــه الدنيويـــــة، أو بواســـــطة  األخبـــــار عـــــن النـــــيب  إال 

لسند املتصلاأل الثقات وما ذكــروه مــن األخبــار لــيس لــه ســند أصــال ومــا  ،ثبات 
مجــاع األئمــة، ومــن خــ رق إمجــاعهم واله هللا مــا تــوىل زعمــوه مــن الســماع كــذب 

ومتبعا غــري ســبيل املــؤمنني، ومــن ذلــك أن  وأصاله جهنم، وكان مشاقا للرسول 
ســانيد كالشــمس  تلك األخبــار مناقضــة لكتــاب هللا ولألخبــار الصــحيحة املرويــة 

خاللــه مــن معلومة التواتر أو الصحة العالية، إذا قرأت ما تقدم من الــرد تبــني لــك 
ا واضمحالهلا.فساد تلك األ   ١خبار وبطال
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١١٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

 من اجلهمية: موقفه  
 ،قــال حممــد تقــي الــدين: لقــد مــن هللا علــي وأعــانين علــى خــتم هــذا القســم

مسائــــه احلســــىن وصــــفاته العليــــا ومبحبتنــــا واتباعنــــا حلبيبــــه وخليلــــه حممــــد  ،وأســــأله 
وجيعــل هــذا  ،أن يعينــين علــى القســم الثالــث ،رسول هللا صــلوات هللا وســالمه عليــه

شــعار يف  ،عمــل خالصــا لوجهــه الكــرميال وملــا كنــت أنقــل كــالم األئمــة كنــت أمــر 
فرأيــت أن أؤخرهــا  ،الــرد علــى املقلــدين وذم طــريقتهم ومــدح اتبــاع الكتــاب والســنة

ا من حبب هللا له االتبــاع وكــره إليــه التقليــد  ،وأجعلها خامتة هلذا القسم يستمتع 
رة نظمتهــــا يف مصــــر ســــنة إحــــدى وهــــذه هــــي وأول مــــا أبــــدأ بــــه القصــــيدة املقصــــو 

  :١وأربعني وثالمثائة وألف للهجرة
 اجلفــــــــــــــــاتركــــــــــــــــت الطريــــــــــــــــق طريــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــنتهو   وكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب اإلل
 أينمـــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــدوا وأتبـــــــــــــــــــــــــــاعهم

 غربنــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــواء ذووالشــــــــــــــــــــــرق أم
ــــــــــــــــــــيس جيــــــــــــــــــــوز مبــــــــــــــــــــذهبنا اتـــــــــــــــــــــ  ول
 ولســــــــــــــــــنا نــــــــــــــــــؤول لفــــــــــــــــــظ احلديـــــــــــــــــــ

 مبــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــا هلــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــاس إال
 السابقيـــــــــــــ فــــــــــــنحن علــــــــــــى مــــــــــــذهب

جهـــــم قـــــد هــــــوى  ومـــــن حـــــاد عــــــن 

 وأقبلــــــــــــــــــــــــــت أتبــــــــــــــــــــــــــع املصــــــــــــــــــــــــــطفى 
 االهتــــــــــــــــــــــــــدا وأصــــــــــــــــــــــــــحابه أجنــــــــــــــــــــــــــم

ى عصــــــــــــــــــــــــــــــرهم أم د  ســــــــــــــــــــــــــــــواء 
 وأهـــــــــــــــــل اخليـــــــــــــــــام وأهـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــرى

ــــــــــــــباع لغــــــــــــــري فــــــــــــــدع مــــــــــــــن  هــــــــــــــذى ـ
ــــــــــــث والــــــــــــذكر إال  أتــــــــــــى مبــــــــــــا قــــــــــــد ـ

 تؤولـــــــــــــــــــــــــــــــــه زمـــــــــــــــــــــــــــــــــرة االعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 عـــــــــــال عـــــــــــنهم ــــــــــــن مـــــــــــن رضـــــــــــي هللا

 أم مــــــــــــــــــــــــــا درى درى ذاك ســــــــــــــــــــــــــواء

                                                            
 ).٢١٤-٤/٢١٢سبيل الرشاد ( ١
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١١٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

 فخـــــــري اهلـــــــدى هـــــــدى خـــــــري الـــــــورى
 فـــــــــــــــــــــال تتصـــــــــــــــــــــوف وال تتكلـــــــــــــــــــــف
 وال تــــــــــــــــــدع مــــــــــــــــــن دونــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــدا

 أرى يل وليــــــــــــــــــــــــــا اإللــــــــــــــــــــــــــهأغــــــــــــــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وريب ـــــــــــــــــــــــــــــذ األوليـــــــــــــ  أأختـــــــــــــــــــ
 ولــــــــــــــــو مرســــــــــــــــلني ولــــــــــــــــو صــــــــــــــــاحلني
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــدهللا إال مبـــــــــــــــــــــــ  وال يعبـــــــــــــــــــــ

 زعــــــــــم العلــــــــــم غــــــــــري الكتــــــــــاب ومــــــــــن
 وال فضــــــــــــــــــل يف ديننــــــــــــــــــا ألرســــــــــــــــــطو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ريب فتوحيـــــــــــــــــ  مبنزلـــــــــــــــــ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــإن أرســـــــــــــــــــــــــــــــطو وأتباعـــــــــــــــــــــــــــــــه

 كموهــــــــــــاوإن هــــــــــــم رأوا حكمــــــــــــا أح
 احلــــــديث الصـــــــحيح ومهمــــــا وجــــــد

 ولــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــيلة إال
 وبعـــــــــــض األصـــــــــــول فعلـــــــــــم الكـــــــــــالم

 وال نســـــــــــــــــــــــــتغيث بغـــــــــــــــــــــــــري اإللـــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا ســــــــــــــــــــــــــ  ونعتقــــــــــــــ

 بقهــــــــــــــــــــــــــر ولســــــــــــــــــــــــــنا نــــــــــــــــــــــــــؤول ذاك
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــاري يف كتبـــــــــــــ  وأن البخـــــــــــــــــ
 عليهــــــــا اعتكــــــــف مث منهــــــــا اقتطــــــــف

 وشـــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــور اتبـــــــــــــــــاع اهلـــــــــــــــــوى
 وال تلــــــــــــــــــــــــــج إال لــــــــــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــــــــــال

 يـــــــــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــــــــواه فلـــــــــــــــــــــــــــــيس ويل
 اهلـــــــــــــدى طريـــــــــــــق قـــــــــــــد ضـــــــــــــللت اإذ

ــــــــــــــــــى  مبحكــــــــــــــــــم ذكــــــــــــــــــره عــــــــــــــــــنهم 
وج  الســـــــــــــــــــــــما ولـــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــائرين 

 ارتضــــــــــــــــــــــــىيف شــــــــــــــــــــــــريعته و  أتــــــــــــــــــــــــى
 الصــــــــــحيح افــــــــــرتى وغــــــــــري احلــــــــــديث

 وال البـــــــــــن رشـــــــــــد ومـــــــــــن قـــــــــــد قفـــــــــــا
ى  غــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــن املنطــــــــــــــــــق املــــــــــــــــــر

 إلـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــورى لـــــــــــــــــــــدين عـــــــــــــــــــــدو
ـــــــــــــــــا يف أمـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــدىن  أخـــــــــــــــــذ 

 بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن لـــــــــــــــه املنتهـــــــــــــــى عبـــــــــــــــد
 علـــــــــــــوم اصـــــــــــــطالح وعلـــــــــــــم اللغـــــــــــــى
 ظـــــــــــــــــــــالم جيــــــــــــــــــــــران كـــــــــــــــــــــل العنــــــــــــــــــــــا
لعبــــــــــــــاد غــــــــــــــوى  ومــــــــــــــن يســــــــــــــتغث 
 علــــــــى عرشــــــــه ذي التعــــــــايل اســــــــتوى
 وال غــــــــــريه مثـــــــــــل مـــــــــــن قـــــــــــد مضـــــــــــى

 أحســـــــــــــن للنـــــــــــــاس دون امـــــــــــــرتا قـــــــــــــد
 جتـــــــــــد كـــــــــــل مـــــــــــا رمتـــــــــــه مـــــــــــن منــــــــــــى
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١١٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ليفـــــــــــــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــــــــــــلم ال تـــــــــــــــــــــــــــنس
 وإن خضـــت يف غـــري دينـــك فاســـلك

 تعتـــــــــــــــرب كــــــــــــــــل كتــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا وال
 مـــــــــــــا ســـــــــــــطروا وخـــــــــــــذ زبـــــــــــــد فجـــــــــــــد
طنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد ومــــــــــــــــــــا  يســــــــــــــــــــمونه 

 فـــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــريعة قـــــــــــــــــد أكملـــــــــــــــــت
 أمحـــــــــــد فمـــــــــــا مـــــــــــات خـــــــــــري الـــــــــــورى

 أحــــــــــــد مــــــــــــن أهيــــــــــــل النفــــــــــــاق ومــــــــــــا
 يف تربــــــــــــــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــنب وال

 فقـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــدوها ومـــــــــــــــــــا فطنـــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــــــــد ألفـــــــــــــــــــــــــــــوا  يف عباد
 قــــــــد روى الثقــــــــات لتــــــــدع اإللــــــــه مبــــــــا
 روى يف الصــــــــــــــحيح وإن البخــــــــــــــاري

 فهــــــو بــــــذا الــــــز وحــــــاذر مــــــن الشــــــرك
 جنــــــــــــــــم غــــــــــــــــري نعلمــــــــــــــــه وال قطــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــذي وحنومهـــــــــــــــــــــــــا ال  ذكـــــــــــــــــــــــــروا ال
م وجيـــــــــــــــــــــــري الشــــــــــــــــــــــــؤو  ميـــــــــــــــــــــــد األ
 فهــــــــــــل مــــــــــــن كتــــــــــــاب وهــــــــــــل ســــــــــــنة

لنصـــــــــــــــــــوص  وال تبتـــــــــــــــــــدع فخـــــــــــــــــــذ 
 لنــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــذهب الزم ولــــــــــــــــــــــــــيس

 العــــــــــــــرى الوثيــــــــــــــق فــــــــــــــنعم الكتــــــــــــــاب
 بعلــــــــــــــــــــــــــــــــم غزيــــــــــــــــــــــــــــــــر وإال فــــــــــــــــــــــــــــــــال

 مزجوهـــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــا يرمتـــــــــــــــــــــى فقـــــــــــــــــــــد
 تـــــــــــــــــراه معيبـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــدى ودع مـــــــــــــــــا
 درى يقــــــــــــــــــــــــــرأه مــــــــــــــــــــــــــن فبــــــــــــــــــــــــــالالم

 وقــــــــد بينــــــــت مثــــــــل مشــــــــس الضــــــــحى
 جالهــــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــــري خفـــــــــــــــــــــــا إىل أن

 أذى نلـــــــــت مـــــــــنهم جنـــــــــا فاصـــــــــرب إن
 ومهمـــــــــــــــــــا تراهـــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــدم البنـــــــــــــــــــا

 قهـــــــــــــــــــــــــم علمـــــــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــــــقاواف و
 بــــــــــــــــدون احتشــــــــــــــــام بــــــــــــــــدون حيــــــــــــــــا

 اجملتــــــــــــــــــــــــــــــــــــىب اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 دعـــــــــــــــــــاء وذكـــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــه االكتفـــــــــــــــــــا

 فشــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــان بكــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــواحي
 يـــــــــرى يف الســـــــــماء وقطـــــــــب الرحـــــــــى

 بغــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــرا يكــــــــــــــــــــون مقيمــــــــــــــــــــا
لــــــــــك أدهــــــــــى الفــــــــــرا  ن يف الكــــــــــون 

 بــــــــذا أتــــــــت مــــــــن صــــــــحيح احلــــــــديث
 قـــــــــس مـــــــــا جـــــــــال عـــــــــدم الـــــــــنص ويف

 ســــــوى مــــــذهب املصــــــطفى املرتضــــــى
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 الصـــــــــــــالة وأزكـــــــــــــى الســـــــــــــالم عليـــــــــــــه
 ويشــــــــــــــــــــمل آال وصــــــــــــــــــــحبا كرامــــــــــــــــــــا

  

 انتهـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــالما يـــــــــــــــــــدوم بغـــــــــــــــــــري 
 ومــــــــــن قــــــــــد قفــــــــــاهم بــــــــــنهج الصــــــــــفا

  

  موقفه من أهل الكالم:
 دع الكـــــالم فمـــــا فيـــــه ســـــوى اخلطـــــل
خللــــــــــل  فهــــــــــو شــــــــــر ابتــــــــــداع جــــــــــاء 

  

 وانبــــــــذ جمالســــــــه حتفــــــــظ مــــــــن العلــــــــل 
 وخــل مسعــك عــن بلــوى أخــي جــدل

  

ا ضرب   من اهلوسشغل اللبيب 
 مــــــن ضـــــــرر هللا يعلــــــم كــــــم قــــــد ســــــيق

ـــــــا بدعـــــــة تـــــــدين إىل  الشــــــــرر أقـــــــبح 
  

 واحلضــــر أجلــــه يف البــــدو مــــن للنــــاس 
يب  عمـــــــــر بكــــــــر وال مــــــــا إن مســــــــت 

  

  وال أتت عن أيب هر وال أنـس
 النـــــاس مهرقـــــة وكـــــم دمـــــاء غـــــدت يف
 مشــــــرقة احلــــــق فــــــال تــــــرى فيــــــه مشــــــس

  

 خمرقــــــــة ســــــــاء فهــــــــو الكــــــــالم بكســــــــر 
 وخصـــــــــــــــومات ملفـقــــــــــــــــة إال هـــــــــــــــوى

  

  عدت وال يبسإذاليست برطب
 النـــــــاس منتشــــــــرجـــــــرب يفداء كمـــــــا

 أهـــــــل احلـــــــق حتتقــــــــر نـــــــدذر بدعـــــــة ع
  

 أهــــــــــل العلــــــــــم تستطـــــــــــر وكتبــــــــــه بــــــــــني 
ـا هــذر   فال يغرك مـن أر

  أجدى وجدك منها نغمة اجلـرس
ألوهــــــــام وانطلقــــــــوا  وا عــــــــن احلــــــــق 
ـــــــــــــــا مرقــــــــــــــــوا طيـــــــــــــــل   وجـــــــــــــــادلوا 

  

 بلقــــــــــع مــــــــــا فيــــــــــه مرتفــــــــــقيف مهمــــــــــه 
 أعــــــــــــــــــرهم أذ صــــــــــــــــــما إذا نطقـــــــــــــــــــوا

  

  وكن إذا سألوا تعزى إىل خـرس
ــو الســــحاب ولكــــن مــــا بــــه  يعــــدك الـــــخطرلــــرأي بعــــدااوأبعــــد عــــن  مطــــر فهــ
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ـــــــا مثـــــــر  الـــــــرأي أغصـــــــان ســـــــدر مـــــــا 
  

 مـــــــــــا العلـــــــــــم إال كتـــــــــــاب هللا أو أثـــــــــــر
  

  ١يـجلو بنور سنـاه كل ملتبس
 قـــال رمحـــه هللا: ويف الصـــحيح مـــن حـــديث قتـــادة عـــن أنـــس عـــن النـــيب  -

د العســال وأخرجــه أبــو أمحــ ٢»فأســتأذن علــى ريب يف داره فيــؤذن يل عليــه«قــال: 
بــت عــن أنــس وفيــه:  سناد قــوي عــن  ب اجلنــة فيفــتح «يف كتاب املعرفة  فــآيت 

وذكــر » يل، فــآيت ريب تبــارك وتعــاىل وهــو علــى كرســيه أو ســريره فــأخر لــه ســاجدا
احلــــديث. قــــال حممــــد تقــــي الــــدين: وهــــذا احلــــديث أيضــــا صــــريح يف أن هللا فــــوق 

ننا آمنا به، فيا  ،عرشه   ٣ويل من كذب به وأنكر معناه.اللهم اشهد علينا 
مــن تصــدق بعــدل متــرة : «وقــال: عــن أيب هريــرة قــال: قــال رســول هللا  -

فإنــــه يتقبلهــــا بيمينــــه ويربيهــــا  -وال يصــــعد إىل هللا إال طيــــب-مــــن كســــب طيــــب 
هــذا حــديث صــحيح أخرجــه البخــاري. قــال  ٤»للصــاحبها حــىت تكــون مثــل اجلبــ

هــذا احلــديث الــذي يــدل علــى صــعود حممــد تقــي الــدين: ومــاذا يقــول اجلهمــي يف 
الصــدقة إىل هللا تعــاىل فيأخــذها بيمينــه أيــؤمن بــه أم يكفــر بــه؟ فــإن آمــن بــه فقــد 

  ٥فاز وربح وإن كفر به فتعسا له.
                                                            

  ).٢٢١-٤/٢٢٠سبيل الرشاد ( ١
) ١٨١/١٩٣-١/١٨٠) ومســلم (٥٢٠/٧٤٤٠-١٣/٥١٩) والبخــاري (٣/١١٦أخرجه مــن حــديث أنــس: أمحــد ( ٢

  ).١٤٤٣/٤٣١٢-٢/١٤٤٢وابن ماجه (
  ).٥/٧٨سبيل الرشاد ( ٣
ــد ( ٤ ــ ـــاري (٥٣٨و٢/٤١٨رواه أمحــ ــ ــلم (٣/٣٥٤/١٤١٠) والبخـ ــ ــــذي (٢/٧٠٢/١٠١٤) ومســ ) ٣/٤٩/٦٦١) والرتمــ

ورواه البخـــاري  ) بلفـــظ: "وال يقبـــل" بـــدل "وال يصـــعد".١/٥٩٠/١٨٤٢) وابـــن ماجـــه (٦١/٢٥٢٤-٥/٦٠والنســـائي (
  ) بلفظ الكتاب.٤٣١و٢/٣٣١) تعليقا. ووصله أمحد (١٣/٥١١/٧٤٣٠(
  ).٧٦-٥/٧٥سبيل الرشاد ( ٥
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 -١يعـــين حـــديث اجلاريـــة-قـــال حممـــد تقـــي الـــدين: يف هـــذا احلـــديث  -

ملعتزلــــة الســــؤال عــــن هللا تعــــاىل بـــــ (أيــــن) ومنعــــه اخلــــوارج وســــائر الفــــرق املعطلــــة كا
يــن فهــو جمســم واختلفــوا  ،واملتــأخرين مــن األشــعرية وزعمــوا أن مــن ســأل عــن هللا 
إلميــان ،يف كفره وفسقه ومعصيته  ،فيلــزمهم نســبة ذلــك إىل نــيب هللا الــذي جــاء 

 -إقــرار النــيب عليــه الصــالة والســالم-فقــبح هللا علمــا يفضــي إىل مثــل هــذا، وفيــه 
فيــــا ويلهــــم مــــاذا  ،عطلــــة واختلفــــوا يف كفــــر معتقــــدهن هللا يف الســــماء وأنكرتــــه امل

هلل من اخلذالن.   ٢جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى بصائرهم فنعوذ 
  

  هـ) ١٤٠٧( ٣إحسان إهلي ظهري
كســتان، ولــد يف "ســيالكوت" عــام  إحســان إهلــي ظهــري مــن كبــار علمــاء 

مــره وأكمــل ســتني وثالمثائــة بعــد األلــف للهجــرة. حفــظ القــرآن يف التاســعة مــن ع
د، حصــل علــى الليســانس يف الشــريعة مــن  دراســته يف اجلامعــة الســلفية بفيصــل آ
اجلامعــة اإلســالمية يف املدينــة وكــان ترتيبــه األول علــى طلبــة اجلامعــة. مث رجــع إىل 
كســتان، وانــتظم يف جامعــة البنجــاب كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية، وعــني يف 

أهــل احلــديث بالهــور، وحصــل علــى ســت ذلــك الوقــت خطيبــا يف أكــرب مســاجد 
شهادات ما جستري يف الشــريعة، واللغــة العربيــة، والفارســية واألرديــة والسياســة مــن 

                                                            
  ).هـ٤٥٨تقدم خترجيه. انظر مواقف أيب عمرو السهروردي سنة ( ١
  ).٧١-٥/٧٠سبيل الرشاد ( ٢
) مـــن جملـــة اجلنـــدي املســـلم الـــيت تصـــدر عـــن ١٠٥). والعـــدد (١/٢٣انظـــر تتمـــة األعـــالم حملمـــد خـــري رمضـــان يوســـف ( ٣

 وزارة الدفاع السعودية.
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جامعــة البنجــاب وكــذلك حصــل علــى شــهادة احلقــوق مــن كراتشــي. وكــان رئيســا 
جملمــع البحــوث اإلســالمية ورئيســا لتحريــر جملــة (ترمجــان احلــديث) التابعــة جلمعيــة 

كســــتان، وكـــذلك مــــديرا لتحريـــر جملــــة أهـــل احلــــديث أهـــل احلــــديث بال هـــور يف 
  األسبوعية.

ويف الثالــــث والعشــــرين مــــن شــــهر رجــــب ســــنة ســــبع وأربعمائــــة وألــــف كــــان 
الشــيخ يلقــي حماضــرة مبقــر مجعيتــه مبناســبة نــدوة العلمــاء وكــان أمامــه مزهريــة وضــع 

ت بليغة وقتلــت ســب صا عة مــن بداخلها قنبلة موقوتة انفجرت فأصابت الشيخ 
م يف  العلمـــــاء يف احلـــــال ومـــــات اثنـــــان آخـــــران بعـــــد مـــــدة، وبقـــــي الشـــــيخ أربعـــــة أ
ز رمحـــــه هللا وأدخـــــل  قـــــرتاح مـــــن الشـــــيخ ابـــــن  ض  كســـــتان، مث نقـــــل إىل الـــــر
ــا يف األول مــن شــعبان فنقــل إىل  املستشــفى العســكري لكــن روحــه فاضــت إىل ر

لقـــرب مـــن الصـــحابة رضـــي هللا لبقيـــع  عـــنهم الـــذين نـــذر حياتـــه  املدينـــة ودفـــن 
  للدفاع عنهم وبيان فضائلهم. فرمحة هللا عليه.

 من املبتدعة: موقفه  
احلمـــد هلل وحـــده، والصـــالة والســــالم علـــى حممـــد املصـــطفى، نــــيب  قـــال: -

اهلـــدى والرمحـــة وعلـــى آلـــه وأصـــحابه الطـــاهرين الـــربرة. وبعـــد، فإنـــه أشـــاع يف هـــذا 
عــاة الشــقاق والفرقــة، وكثــر اســتعماهلا الزمــان كلمــة "االحتــاد والوحــدة" كثــري مــن د

ــا الســذج مــن املســلمني الــذين ال يعرفــون مــا وراءهــا مــن كيــد  حــىت كــاد ينخــدع 
نية عميلة االستعمار الصليـيب يف القــارة اهلنديــة الباكســتانية،  ودس ودهاء. فالقاد
ومســة العــار علــى جبهــة املســلمني املشــرقة، تســتعمل هــذه الكلمــة لكــي يتســع هلــا 

يـــق لنفـــث الســـموم يف نفـــوس املســـلمني. والبهائيـــة وليـــدة الـــروس، واإلنكليـــز، الطر 
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ــــا وعراقهــــا.  ــــذه الكلمــــة نفســــها غــــزو الشــــيعة يف إيرا والنزعــــات الشــــيعية، تريــــد 
والشـــــيعة ربيبـــــة اليهـــــود يف بـــــالد اإلســـــالم، يســـــتعملون هـــــذه الكلمـــــة أيضـــــا عنـــــد 

ههـــا. فليســـت هـــذه افتضـــاح أمرهـــا، واكتشـــاف حقيقتهـــا، وإماطـــة اللثـــام عـــن وج
ا الباطل، كمــا نقــل عــن علــي  أنــه  -رضــي هللا عنــه-الكلمة، إال كلمة حق أريد 

ــا الباطــل، نعــم ال  ملــا مســع قــول اخلــوارج "ال حكــم إال هلل" قــال: كلمــة حــق أريــد 
حكـــم إال هلل". وقـــال: "ســـيأيت علـــيكم بعـــدي زمـــان لـــيس فيـــه شـــيء أخفـــى مـــن 

الزمــان الــذي أشــار إليــه علــي يف قولــه، فمــا  احلق وال أظهر من الباطل". فهذا هــو
أكثــر الكــذب فيــه ومــا أفظعــه. ولقــد بــدأ الشــيعة منــذ قريــب ينشــرون كتبــا ملفقــة 
مزورة يف بالد اإلسالم، يدعون فيها إىل التقرب إىل أهل الســنة، ولكــن الصــحيح 
م يف هللا، ويف ا تقريــب أهــل الســنة إلــيهم بــرتك عقائــدهم، ومعتقــدا م يريدون   أ

رســوله، وأصــحابه الــذين جاهــدوا حتــت رايتــه، وأزواجــه الطــاهرات الالئــي صــاحبنه 
مبعـــروف، ويف الكتـــاب الـــذي أنزلـــه هللا عليـــه مـــن اللـــوح احملفـــوظ، نعـــم يريـــدون أن 
يـــــرتك املســـــلمون كـــــل هـــــذا، ويعتقـــــدوا مـــــا نســـــجته أيـــــدي اليهوديـــــة األثيمـــــة مـــــن 

، ويف كتــــاب هللا أنــــه حمــــرف اخلرافـــات، والرتهــــات يف هللا، أنــــه حيصــــل لــــه "البــــداء"
ومغــري فيــه، وأن يعتقــدوا يف رســول هللا أن عليــا وأوالده أفضــل منــه، ويف أصــحابه 
ــم كــانوا خونــة مرتــدين ومــنهم أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وأن  محلــة هــذا الــدين أ
يعتقـــدوا يف أزواج النـــيب وأمهـــات املـــؤمنني، ومـــنهن الطيبـــة، الطـــاهرة، بشـــهادة مـــن 

ـــن خـــن هللا ورســـوله، ويف أئمـــة الـــدين، مـــن مالـــك، وأيب حنيفـــة،  هللا يف كتابـــه، أ
ــم كــانوا كفــرة ملعــونني  رضــي هللا عــنهم ورمحهــم -والشافعي، وأمحد، والبخاري، أ

. نعــم يريــدون هــذا، ومــا هللا بغافــل عمــا يعملــون. فكــل مــن عــرف هــذا -أمجعــني
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لوحــدة واالحتــ دوا  اد، ورددوا قــول وقــام يف وجههــم، ورد علــيهم، صــاحوا عليــه و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ـــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــ   هللا عـــــــــــــــــــــــــــ
  

 الــــــــيت تقــــــــام علــــــــى حســــــــاب  . فبعــــــــدا للوحــــــــدة١
اإلســــالم، وســــحقا لالحتــــاد الــــذي بــــين علــــى الطعــــن يف حممــــد النــــيب، وأصــــحابه، 

، فقــــد علمنــــا هللا عــــز وجــــل يف  -صــــلوات هللا وســــالمه علــــيهم أمجعــــني-وأزواجــــه 
بــه الــذي نعتقــد فيــه أن حرفــا منــه مل يتغــري ومل يتبــدل، ومــا زيــد عليــه كلمــة، وال كتا

نقــص منــه حــرف، علمنــا فيــه أن كفــار مكــة طلبــوا أيضــا مــن رســول هللا الصــادق 
األمـــني، عـــدم الفرقـــة واالخـــتالف حـــني دعـــاهم إىل عبـــادة هللا وحـــده خملصـــني لـــه 

مــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن هللا: الــــــــــــــــــــــدين، ونبــــــــــــــــــــــذ آهلــــــــــــــــــــــتهم،  م   فأجــــــــــــــــــــــا
  

    
    
    

    
    

    
    

ـــــــــــــــــــــــــــال:  ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــــــــــــ
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ت ( ٢  ).٦-١الكافرون اآل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــال:١ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   . وقــــــــــــــــــ

  
   

 وقــــــــــــــــــــــــــــال: ٢ . 
  

   
   

   
   

   
    

    
    

  نعــــــــــــــــم ميكــــــــــــــــن ٣ .
لرجـــــوع إىل الكتـــــاب والســـــنة، اد إن إن أرادوهـــــا، وميكـــــن االحتـــــ الوحـــــدة طلبـــــوه، 

مــــــــــــا، حســــــــــــب قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل:   والتمســــــــــــك 
  

  
  

    
    

   
                                                            

 ).١٠٨يوسف اآلية ( ١

 ).١٣٩البقرة اآلية ( ٢

تفاطر  ٣  ).٢٢-١٩( اآل
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  نعـــــــــــــم ١ .
هلل واليـــــوم اآلخــــر، فتعــــالوا إىل هـــــذه الكلمــــة، كلمــــة الوحـــــدة،   إن كنــــتم تؤمنــــون 

. فلنرفــع اخلــالف ولــنقض علــى واالحتاد، إىل قول هللا عز وجل وقول نبيه حممــد 
، النــــزاع، فهيــــا بنــــا إىل الوحــــدة أيهــــا القــــوم. فــــاتركوا ســــب أصــــحاب رســــول هللا 

جلنـــــــــة يف كتابـــــــــه اجمليـــــــــد  حيـــــــــث قـــــــــال: خيـــــــــار خلـــــــــق هللا، الـــــــــذين بشـــــــــرهم هللا 
 

  
 

  
  

   
   

   
  

   
   
 ــــــــــــــــــــــــــــال: ٢  . وقـــــــــــــــــــــــــــــ

    
  
  

                                                            
 ).٥٩النساء اآلية ( ١

 ).١٠٠التوبة اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٢٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

لــــوحي:  ١ ال متــــس «وقــــال رســــوله النــــاطق 
 يف أصــحايب، هللا هللا«وقــال عليــه الســالم:  ٢»النــار مســلما رآين أو رأى مــن رآين

ال تتخـــــذوهم غرضـــــا مـــــن بعـــــدي، فمـــــن أحـــــبهم فبحـــــيب أحـــــبهم، ومـــــن أبغضـــــهم 
فببغضـــي أبغضـــهم ومـــن آذاهـــم فقـــد آذاين، ومـــن آذاين فقـــد آذى هللا، ومـــن آذى 

خــذه تيــه ٣»هللا فيوشــك أن  العــرتاف أن كــالم هللا اجمليــد ال  . وميكــن االحتــاد 
ن حكـــيم محيـــد، وأن مـــن قـــال فيـــه الباطـــل مـــن بـــني يديـــه وال مـــن خلفـــه، تنزيـــل مـــ

بتحريـــف وتغيـــري كـــان ضـــاال مضـــال خارجـــا عـــن اإلســـالم، تعـــالوا فلنتفـــق ونتحـــد 
   ٤على هذا.
وقــال: وأمـــا املولــد فقـــد صـــرح العلمــاء أن أول مـــن أحــدث هـــذه البدعـــة   -

كان مظفر الدين بــن زيــن الــدين صــاحب اإلربــل. كــان ملكــا مســرفا فــأمر علمــاء 
حــىت مالــت  ،اطهم واجتهادهم وأن ال يتبعوا ملذهب غريهمستنبزمانه أن يعملوا 

يف الربيــع  إليه مجاعة من العلماء وطائفة مــن الفضــالء، وكــان حيتفــل مبولــد النــيب 
األول، وهــو أول مــن أحــدث مــن امللــوك هــذا العمــل. وكــان ينفــق كــل ســنة علــى 

أبـــو  حنـــو ثالمثائـــة ألـــف. وكـــان معينـــه ومســـاعده علـــى هـــذه البدعـــة مولـــد النـــيب 

                                                            
 ).١٨الفتح اآلية ( ١

) وقال: "هــذا حــديث حســن غريــب". وضــعفه الشــيخ األلبــاين رمحــه هللا يف ضــعيف ٦٥٢/٣٨٥٨-٥/٦٥١الرتمذي ( ٢
 ).٦٢٧٧اجلامع برقم (

). ١٦/٢٤٤/٧٢٥٦) وقـــال: "هـــذا حــديث غريـــب". وابـــن حبـــان (٥/٦٥٣/٣٨٦٢) والرتمـــذي (٥/٥٤،٥٥أمحــد ( ٣
ـــدير ( ــاوي يف فـــــيض القــ ـــال املنـــ ــزان: يف احلـــــديث ٢/٩٨قــ ـــرف. ويف امليـــ ـــذهيب: ال يعــ ـــال الــ د، قــ ــدالرمحن بـــــن ز ــه عبـــ ): "فيـــ

 ).٢٩٠١انظر الضعيفة ( اضطراب".

  ).٩-٥الشيعة والسنة ( ٤
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اخلطــاب عمــر بــن دحيــة: اشــتغل بــبالد املغــرب مث رحــل إىل الشــام مث إىل العــراق 
ربل سنة أربع وستمائة ووجد ملكها املعظــم مظفــر الــدين بــن زيــن الــدين  واجتاز 
ملولـــد النبـــوي، فعمـــل لـــه كتـــاب 'التنـــوير يف مولـــد الســـراج املنـــري' وقـــرأ عليـــه  يعتـــين 

لـــف دينـــار. ونقـــل ا إلمـــام ابـــن كثـــري عـــن الســـبط يف ابـــن دحيـــة بنفســـه، فأجـــازه 
هـــذا: وقـــد كـــان كـــابن عنـــني يف ثلـــب املســـلمني والوقيعـــة مـــنهم، ويتزيـــد يف كالمـــه 

فلمــا أكشــف لــه  ،وقــد كــان الكامــل مقــبال عليــه ،فــرتك النــاس الروايــة عنــه وكــذبوه
حاله أخذ منه دار احلديث وأهانه. وقــد كتــب عنــه احلــافظ ابــن حجــر العســقالين 

إنـــه كـــان كـــذا كثـــري الكـــذب وضـــاعا، كثـــري الوقيعـــة يف األئمـــة ويف  مـــا خالصـــته:
الســلف مــن العلمــاء، خبيــث اللســان، أمحــق، شــديد الكــرب، قليــل النظــر يف أمــور 

: وحـــدثين علـــي بـــن -ونقـــل ذلـــك عـــن احلـــافظ ضـــياء، مث كتـــب-الـــدين متهـــاو 
هيــك بــه جاللــة ونــبال، قــال: ملــا قــدم ا بــن دحيــة احلســني أبــو العــالء األصــبهاين و

علينــــا أصــــبهان نــــزل علــــى أيب يف اخلانكــــاه، فكــــان يكرمــــه ويبجلــــه فــــدخل علــــى 
والـــدي يومـــا ومعـــه ســـجادة فقبلهـــا ووضـــعها بـــني يديـــه وقـــال: صـــليت علـــى هـــذه 
الســجادة كــذا وكــذا ألــف ركعــة وختمــت القــرآن يف جــوف الكعبــة، قــال: فأخــذها 

ــا، ف لمــا كــان آخــر النهــار والدي وقبلها ووضعها علــى رأســه وقبلهــا منــه مبتهجــا 
فتحــدث عنــد إىل أن اتفــق أن قــال: كــان  ،حضر عند رجــل مــن أهــل أصــبهان

الفقيـــه املغـــريب الـــذي عنـــدكم اليـــوم يف الســـوق اشـــرتى ســـجادة حســـنة بكـــذا وكـــذا 
حضـــار الســـجادة، فقـــال الرجـــل: أي وهللا هـــذه، فســـكت والـــدي  فـــأمر والـــدي 

ســيس وســقط ابــن دحيــة مــن عينيــه. فــذاك كــان امللــك و  هــذا كــان مســاعده يف 
ألن يكون هلم عيــد مــيالد  ،هذه البدعة الشنيعة اليت اخرتعوها مضاهني النصارى
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  النيب كما يوجد عندهم عيد ميالد املسيح عليه وعلى نبينا الصالة والسالم. 
مث وعنــــد القــــوم عــــادة أنــــه يقومــــون عنــــد قــــراءة املولــــد وذكــــره ويقولــــون: إن 

م حضـــر يف جملـــس ذكـــر مولـــده فنســـتقبله قائمـــا، مث الرســـول عليـــه الصـــالة والســـال
  نذكره بنصه يف اللغة األردية.  ،ينشدون هذا البيت املشهور

ــــــــــــــــــــــــــــو درود ــــــــــــــــــــــــــدم برهــــــــــــــــــــ  دم بــــــــــــــــــــــ
 صـــــــــــــــــــلوا صـــــــــــــــــــلوا علـــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــــي

  

ــــــي هــــــني يهــــــان موجــــــود   حضــــــرت 
 فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــه حضــــــــــــــــــــــــــــــــــر هاهنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

. ويعملــون ويقــول أحــد علمــاء القــوم: جيــب القيــام عنــد ذكــر والدة النــيب 
علــى حســاب ذلــك النــيب اهلــامشي صــلوات هللا وســالمه عليــه مــن كــان  هذه الفعلة

م حياتــه امليمونــة بقولــه:  مــن ســره أن يتمثــل لــه الرجــال «مينــع عــن القيــام حــىت وأ
. ويـــروي أنـــس بـــن مالـــك رضـــي هللا عنـــه، عـــن ١»قيامـــا فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار

وكــانوا ، مل يكــن شــخص أحــب إلــيهم مــن رســول هللا : (أصــحاب رســول هللا 
  ٣.اهـ٢إذا رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته لذلك)

م هــــذه أعمــــوا  - وقــــال يف حديثــــه عــــن الربيلويــــة: وللمحافظــــة علــــى جتــــار
م كــــي ال تنفلــــت مــــن أيــــديهم هــــذه  ــــم وختمــــوا علــــى قلــــو أبصــــارهم وصــــموا آذا

فحرمـــــوا علـــــيهم االســـــتماع إىل أحـــــد مـــــن املوحـــــدين،  ،األغنـــــام املـــــدرارة الســـــاذجة
واإلصــغاء إلــيهم، واجملالســة معهــم، واالخــتالط  املتبعــني كتــاب هللا وســنة رســوله 

                                                            
ــد ( ١ ــ ــ ـــو داود (٤/٩٣،١٠٠أمحـــ ــ ــ ـــذي (٣٩٨/٥٢٢٩-٥/٣٩٧) وأبــ ــ ــ ــــديث ٥/٨٤/٢٧٥٥) والرتمــ ــ ـــذا حـــ ــ ــ ــال: "هــ ــ ــ ) وقـــ

 ).٣٥٧). وصححه الشيخ األلباين رمحه هللا يف الصحيحة برقم (٩٧٧برقم ( املفرد لبخاري يف األدبحسن". وا

) وقــال: "هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب مــن هــذا الوجــه". والبخــاري ٥/٨٤/٢٧٥٤) والرتمــذي (٣/١٣٢أمحــد ( ٢
 ).٩٤٦يف األدب املفرد (

  ).١٣١-١٢٩(الربيلوية  ٣
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م، والنظــر يف كتــبهم، كــي ال يعقــل املغفــل،  م واجتماعــا م، واحلضور يف خطبا
لظـــالم، ويـــتعلم مـــن رغـــب عـــن الــــجهل فقـــال قـــائلهم: حـــرام  ويتنـــور مـــن أحـــيط 

ظــروا فيهــا. ومــن جــالس الوهابيــة علــى املســلمني أن يقــرؤوا كتــب الوهــابيني وأن ين
م ال جيوز مناكحته. وغري ذلك.    أو اختلط 

م ومناصـــبهم  ومل تكـــن هـــذه االحتياطـــات كلهـــا إال للحفـــاظ علـــى جهـــاال
النافعــة املفيــدة يف آن واحــد، ولكــن مــن أراد هللا هدايتــه واخلــري بــه فلــم مينعــه هــذا 

  الظلمـــــــــــات إىل النـــــــــــور احلصـــــــــــار ألن خيـــــــــــرج مـــــــــــن 
    

    وإلــــــــــيكم ١ .
لــــرد عليهــــا مــــن كتــــب  ،مــــن تعــــاليم القــــوم النصــــوص ــا  وأتبعنــــا كــــل واحــــدة منهــ
م إىل احلنفيـــة، كـــي يعـــرف أن هـــؤالء النـــاس  ،األحنـــاف ألن القـــوم يـــدعون انتســـا

هم، وال الفقــه لــيس هلــم مــن األمــر شــيء، فــال الكتــاب يؤيــدهم، وال الســنة تناصــر 
م ليسوا على دليل وبرهان، بــل هــم حقيقــة أخالفــا ألســالف  احلنفي حيالفهم، فإ
ملشـــركني والـــوثنيني، ويف اجلاهليـــة املتـــأخرة عبـــدة القبـــور  عرفـــوا يف اجلاهليـــة األوىل 

الخـــــتالفهم بعـــــض االخـــــتالف معهـــــم يف لـــــون البـــــدعات  ،واخلـــــرافيني والبـــــدعيني
مــي واجلغــرايف، ألن العامليــة للســنة، فســنة رســول وصورها حسب االخــتالف اإلقلي

ألن  ،هللا يف مجيـــع البلـــدان واملـــدن ويف مجيـــع أقطـــار األرض وأطرافهـــا ســـنة واحـــدة
مصدرها واحد وهو ذات الرسول العظيم صــلوات هللا وســالمه عليــه. وأمــا البدعــة 
خـــتالف املكـــان والزمـــان، وحبســـب القطـــر واإلقلـــيم، وحبســـب  فتختلـــف وتتنـــوع 

                                                            
 ).٤٠النور اآلية ( ١
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قتضـــــيات واملتطلبـــــات، وألن مصـــــدرها أشـــــخاص متعـــــددون متنوعـــــون حســـــب امل
واملـــــزاج، فالســـــنة عليهـــــا توثيـــــق: األغـــــراض واألهـــــواء، وخمتلفـــــون حســـــب الـــــذوق 

   
     

  والبدعــــة هــــي مصــــداق: ١ ،
    
   
   

٣.اهـ٢   
وقــال: فكــل شــيء أحــدث يف اإلســالم وال يؤيــده آيــة مــن كتــاب هللا أو  -

. وقــــال: ٤»مـــن أحـــدث يف أمـــر هـــذا فهـــو رد«أمـــر مـــن رســـول هللا فهـــو مـــردود. 
وشـــــر األمـــــور  فـــــإن أحســـــن احلـــــديث كتـــــاب هللا وخـــــري اهلـــــدى هـــــدى حممـــــد «

ا وكــل حمدثــة ب . ولــو كــان ٥»دعــة وكــل بدعــة ضــاللة وكــل ضــاللة يف النــارحمــد
تفصـــيله. فعـــدم  ذلـــك مـــن الـــدين أو مـــن املستحســـن ملـــا تـــرك هللا بيانـــه ورســـوله 

وروده ووجــوده يف الكتــاب والســنة يــدل علــى أنــه لــيس مــن الــدين. ولــو كــان مــن 
  ٦الدين ومل يرد ذكره فيهما ملا كان الدين كامال.

 من املشركني: موقفه  
                                                            

 ).٤و٣يتان (النجم اآل ١

 ).٨٢النساء اآلية ( ٢

  ).١١٥-١١٣الربيلوية ( ٣
 هـ).٧٩٥( سنة هـ) وابن رجب٣١١(سنة ضمن مواقف اخلالل تقدم خترجيه  ٤

 هـ).١٣٨٩( سنة ضمن مواقف حممد بن ابراهيم آل الشيختقدم خترجيه  ٥

  .)١٦١الربيلوية ( ٦
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نيـــة: والعجـــب كـــل العجـــب أن الفئـــة الضـــالة  قـــال - يف حديثـــه عـــن القاد
املضــــلة الــــيت مل تســــتطع مــــع كــــل إمــــدادات االســــتعمار واحلكومــــة االنكليزيــــة أوان 
ســــــلطتها أن تضــــــم إليهــــــا يف القــــــارة اهلنديــــــة، حيــــــث يقــــــع مركزهــــــا إال أشخاصــــــا 
معـــــدودين، ممــــــن نشــــــؤوا يف أحضـــــان االســــــتعمار طــــــوال ســـــبعني ســــــنة، وال يزيــــــد 

ددهم عـــــن األلـــــوف، ومســـــاجدهم عـــــن العشـــــرات، ومدارســـــهم عـــــن األعـــــداد عـــــ
ــوا حقيقـــتهم، واكتشـــفوا أمـــرهم، ويف إفريقيـــا  ــذا ألن املســـلمني قـــد عرفـ املفـــردة، وهـ
وغريها دعاة اإلسالم غري موفــورين، مل؟ هــل املســلمون صــاروا فقــراء إىل هــذا احلــد 

ذا؟ ينبغـــي أن يتفكــر كــل حــىت مل يســتطيعوا إرســال املبلغــني إىل تلــك الــبالد؟ أم مــا
منــــــا جــــــواب هــــــذا، وأن يســــــمح يل فــــــأقول جهــــــرا: إن كــــــل شــــــيء موفــــــور عنــــــد 

ولكـــن الفكـــر لإلســـالم والتـــأمل لـــه والنهـــوض بـــه  ،املســـلمني، أكثـــر مـــا كانـــت قبـــل
والـــدفاع عنـــه والتضـــحية يف ســـبيله صـــارت مفقـــودة فينـــا، وحنـــن نـــرى أنفســـنا بكـــل 

، وأشــقائنا، وأســرتنا، وعائلتنــا أي خــري ويف كــل خــري مــا دام مل يصــبنا حنــن، أو  الد
أذى، وأمـــــا اإلســـــالم فيكـــــون يف خطـــــر واملســـــلمون يكونـــــون يف طوفـــــان، طوفـــــان 
الكفــر واالرتــداد، طوفــان الضــاللة واإلحلــاد فــال يهمنــا مــا دام الطوفــان بعيــدا عــن 

الســـالم أبوابنـــا. فهـــذا عـــني الضـــاللة، وقـــد وصـــف هللا عـــز وجـــل أمـــة حممـــد عليـــه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ــــــــــــــــــــــــــــــ    بقولــــــــــــــــــــ
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١٣٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

 وقـــد أمهلنـــا هـــذه املنزلـــة وهـــذه املكرمـــة وفقـــد ميـــزة  ١
ألـــيس مـــن املبكـــي أن تغـــزو هـــذه الفئـــة  ،وتنبهـــوا .اخلرييـــة. فتيقظـــوا أيهـــا املســـلمون

د العــامل اإلســالمي بينمــا كــان املســلمون يف يقظــة لكــل عــدو وحــر الكثــري مــن بــال
علــى كــل ضــالل وفســاد للقضــاء عليــه يف موطنــه. فاملســئولية مشــرتكة كــل بقــدره. 
نيـــة إليقـــاف خطرهـــا أمـــر حيتمـــه ويوجبـــه كـــل مـــن الـــدين،  وإن العمـــل ضـــد القاد

  والسياسة، والوطنية.
  ن اإلسالم.أما الدين: فبتحريفها العقائد، وهدمها ألركا

ــا اجلســر الواســع لالســتعمار يف كــل شــعب حتــل فيــه   وأمــا السياســة: فلكو
  كما أنشأها وعاهدها.

وأما الوطنية: فكما بــني الكاتــب اهلندوســي الكبــري وكشــف شــاعر اإلســالم 
ها. رو يف تدعيمه إ   ٢الكبري حممد إقبال حينما رد على جواهر آلل 

 موقفه من الرافضة:  
وتقــويض  ،ســخر قلمــه ولســانه للــذب عــن املــنهج الســلفيهــذا العلَــم الــذي 

فقــد تصــدى هلــا الشــيخ رمحــه  ،أركــان أهــل الضــالل والبــدع خاصــة الرافضــة اللعينــة
  وألف يف ذلك املؤلفات العظيمة منها: ،هللا بكل ما أويت من قوة وجهد

  'الشيعة والتشيع'. -١
  'الشيعة والقرآن'. -٢
  'الشيعة والسنة'. -٣

                                                            
 ).١١٠آل عمران اآلية ( ١

نية ( ٢   ).١٧-١٥القاد
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  هل البيت'.'الشيعة وأ -٤
  'اإلمساعيلية'.  -٥

  وكلها مطبوعة ومتداولة وهلل احلمد واملنة.
 من الصوفية: موقفه  

ر السلفية:   . وهو مطبوع.'التصوف املنشأ واملصادر' له من اآل
كنـــت أظـــن أول األمـــر أن بعـــض الغـــالة هـــم   قـــال يف مقدمتـــه رمحـــه هللا: -

لتطـــــرف هـــــو الـــــذي جلـــــب الـــــذين أســـــاءوا إىل التصـــــوف والصـــــوفية، وأن الغلـــــو وا
علـــيهم الطعـــن وأوقعهـــم يف التشـــابه مـــع التشـــيع والشـــيعة، ولكنـــين وجـــدت كلمـــا 
م  ملـــــــت يف القـــــــوم ورســـــــائلهم، وتوغلـــــــت يف مجاعـــــــا تعمقـــــــت يف املوضـــــــوع، و

أنـــه ال اعتـــدال عنـــدهم كالشـــيعة متامـــا،  ،وطـــرقهم، وحققـــت يف ســـريهم وتـــرامجهم
لشــــيعي ال يعــــد شــــيعيا إال حــــني مــــا وا فــــإن االعتــــدال فــــيهم كالعنقــــاء يف الطيــــور،

يكـــــون مغاليـــــا متطرفـــــا، وكـــــذلك الصـــــويف متامـــــا، فمـــــن ال يعتقـــــد اتصـــــاف اخللـــــق 
  وصاف اخلالق، ال ميكن أن يعد صوفيا ووليا من أولياء هللا.

علـــى أن أمســـي جمموعـــة  ذلـــك كـــان جيعلـــين وحيثـــين ومـــن الطرائـــف أن ظـــين
ولكنـــــين ملـــــا كتبـــــت  'لتطـــــرفالتصـــــوف بـــــني االعتـــــدال وا'الكتابـــــة عـــــن املتصـــــوفة 

وجدت أن هذا االسم ال ميكن أن يناسب تلــك اجملموعــة مــن النــاس لعــدم وجــود 
االعتــــدال مــــع حمــــاوليت أن أجــــده ألدافــــع عــــنهم وأجــــادل، وأبــــرر بعــــض مــــواقفهم، 
ــرى، ولكنــــين بعــــد قــــراءيت الطويلــــة العميقــــة العريضــــة  وأجــــد املعــــاذير للــــبعض األخــ

وجدت نفسي، إما أن أجادل بغــري علــم وال لكتب الصوفية ومؤلفات التصوف، 
وإمــا أن  -وال جعلــين هللا مــنهم-هــدى وال كتــاب منــري، وأتبــع كــل شــيطان مريــد 
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 -أقـــــول احلـــــق وال أخـــــاف يف هللا لومـــــة الئـــــم، وأتقـــــي هللا وأكـــــون مـــــع الصـــــادقني
  ١.وجعلين هللا منهم ورزقين االستقامة والثبات عليه

علـــى الزهـــد، ولـــه كيانـــه وهيئتـــه،  وقـــال: فـــإن التصـــوف أمـــر زائـــد وطـــارئ -
نظامــه وأصــوله، قواعــده وأسســه، كتبــه ومؤلفاتــه، ورســائله ومصــنفاته، كمــا أن لــه 

.   رجاال وسدنة وزعماء وأعيا
فــــإن الزهــــد عبــــارة عــــن تــــرجيح اآلخــــرة علــــى الــــدنيا، والتصــــوف اســــم لــــرتك 

  الدنيا متاما.
بــــــــنعم هللا والتمتــــــــع  والزهــــــــد هــــــــو جتنــــــــب احلــــــــرام، واالقتصــــــــاد يف احلــــــــالل،

  لكفاف، وإشراك اآلخرين يف آالء هللا ونعمه وخدمة األهل واإلخوان واخلالن.
والتصــــوف حتــــرمي احلــــالل، وتــــرك الطيبــــات، والتهــــرب مــــن الــــزواج ومعاشــــرة 

لتجوع والتعري والسهر.   األهل واإلخوان، وتعذيب النفس 
، فالزهد منهج وسلوك مبــين علــى الكتــاب والســنة، ولــيس التصــوف كــذلك

 'قواعـــــد التصـــــوف'و 'التعـــــرف ملـــــذهب أهـــــل التصـــــوف'لـــــذلك احتـــــيج لبيانـــــه إىل 
وغريهــــا مــــن  'عــــوارف املعــــارف'و 'قــــوت القلــــوب'و 'اللمــــع'و 'الرســــالة القشــــريية'و

  ٢.الكتب
وقـــال: فخالصـــة الكـــالم أن اجلميـــع متفقـــون علـــى حداثـــة هـــذا االســـم،  -

  .وأصحابه والسلف الصاحلني وعدم وجوده يف عهد رسول هللا 
أزهــد خلــق هللا يف الــدنيا وزخارفهــا، وأصــحابه علــى  نعم، كــان رســول هللا 

                                                            
  ).٧-٦.ف املنشأ واملصادر (صالتصو  ١
  ).١٠-٩.التصوف املنشأ واملصادر (ص ٢
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ســريته وطريقتــه، يعــدون الــدنيا ومــا فيهــا هلــوا ولعبــا، زائلــة فانيــة، واألمــوال واألوالد 
ـــا، فلـــم يكونـــوا جيعلـــون أكـــرب مههـــم إال ابتغـــاء مرضـــاة هللا،  فتنـــة ابتلـــي املؤمنـــون 

ح هللا هلــم يرجــون لقــاءه وثوابــه، وخيــافون غضــ به وعقابــه، آخــذين مــن الــدنيا مــا أ
ـــى هللا عنــــه، ســـالكني مســــلك االعتـــدال، منتهجــــني  أخـــذه، وجمتنبــــني عنهـــا مــــا 

غــني وال عــادين،  مفــرطني وال متطــرفني، وعلــى رأســهم وال مــنهج املقتصــد، غــري 
اخللفــــــاء الراشــــــدون، وبقيــــــة العشــــــرة املبشــــــرة، مث البــــــدريون، مث  بعــــــد رســــــول هللا 

اب بيعــة الرضــوان، مث الســابقون األولــون مــن املهــاجرين واألنصــار، مث عامــة أصــح
األصــــحاب، علــــى ترتيــــب األفضــــلية كمــــا مــــر ســــابقا يف الفصــــل األول مــــن هــــذا 

  الباب.
ــابعني، أصــــحاب خــــري  ــاع التــ حســــان، وأتبــ وتــــبعهم يف ذلــــك التــــابعون هلــــم 

ــيلة، ومل يكــــن هلــــؤالء كلهــــم خلــــري والفضــ ــرون، املشــــهود هلــــم  يف غــــري رســــول هللا  القــ
  قـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــال:أســـــــــــــــــوة وال قـــــــــــــــــدوة، الـــــــــــــــــذي 

   
   

   
    

    
   
   

   
ــــذي .١ ــ وجــــــد طعامــــــا فأكــــــل وشــــــكر، وإذا مل جيــــــد فرضــــــي  إذا وال

ــى عـــن التصـــدق  وصــرب، وأحـــب لــبس الثيـــاب البــيض، واكتســـب جبــة روميـــة، و
                                                            

  إىل آخر السورة. ٦الضحى من اآلية  ١
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ــــى عــــن  كثــــر مــــن ثلــــث املــــال، وأمــــر حبفــــظ حقــــوق الــــنفس واألهــــل والولــــد، و
ــى هــو نف ســه عــن قيــام تعــذيب الــنفس وإتعــاب اجلســد فــوق الطاقــة، وكمــا أنــه 

الليـــل كلـــه، إلراحـــة اجلســـد والبـــدن، وحـــرض متبعيـــه علـــى طلـــب احلـــالل، وطلـــب 
احلســنات يف الــدنيا واآلخــرة، ومنــع هللا تعــاىل مــن التعنــت والتطــرف يف تــرك الــدنيا 
ت كثـــرية يف القـــرآن الكـــرمي، ســـنوردها يف موضـــعها مـــن الكـــالم إن  ـــا يف آ وطيبا

  شاء هللا.
رفـــــــوا، وذهبـــــــوا بعيـــــــدا يف نعـــــــيم الـــــــدنيا مث خلـــــــف مـــــــن بعـــــــدهم خلـــــــف فتط

وزخارفهــــــــا، وفتحــــــــت علــــــــيهم أبــــــــواب الــــــــرتف والرخــــــــاء، ودرت علــــــــيهم األرض 
والســـــماء، وأقبلـــــت علـــــيهم الـــــدنيا بكنوزهـــــا وخزائنهـــــا، وفتحـــــت علـــــيهم اآلفـــــاق، 
ا، وخباصــــــة العــــــرب الفــــــاحتون الغــــــزاة، والغــــــالبون  فانغمســــــوا يف زخارفهــــــا وملــــــذا

ويف نفـــــوس املغلـــــوبني املغـــــزوين واملقهـــــورين، مـــــن الظـــــاهرون، فحصـــــل رد الفعـــــل، 
املــوايل والفــرس واملفلســني وأصــحاب النفــوس الضــعيفة املتوانيــة خاصــة، فهربــوا عــن 
احليــــــاة ومناضــــــلتها، وجــــــدها وكـــــــدها، وجلــــــأوا إىل اخلانقــــــاوات والتكــــــا والـــــــزوا 

ـــزام و  طـــات، فـــرارا مـــن املبـــارزة واملناضـــلة، وصـــبغوا هـــذا الفـــرار واال رد الفعـــل والر
صبغة دينية، ولون قداسة وطهارة، وتنزه وقرابة، كمــا كــان هنالــك أســباب ودوافــع 
ومؤثرات أخرى، وكذلك أيدى خفية دفعتهم إىل تكــوين فلســفة جديــدة للحيــاة، 
وطــــراز آخــــر مــــن املشــــرب واملســــلك، وأســــلوب جديــــد للعــــيش واملعــــاش، فظهــــر 

قــــوم، وســــلكه  التصــــوف بصــــورة مــــذهب خمصــــوص، وبطائفــــة خمصوصــــة، اعتنقــــه
أشـــخاص ســـاذجون بـــدون تفكـــري كثـــري، وتـــدبر عميـــق كمســـلك الزهـــد، ووســـيلة 
ألسس الــيت قــام عليهــا هــذا املشــرب، والقواعــد الــيت  التقرب إىل هللا، غري عارفني 
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أســس عليهــا هــذا املــذهب، بســذاجة فطريــة، وطيبــة طبيعيــة، كمــا تســرت بقناعــه، 
نــه، وإدخــال اليهوديــة واملســيحية وتنقــب بنقابــه بعــض آخــرون هلــدم اإلســالم وكيا

يف اإلســالم، وأفكارمهــا مــن جانــب، والزرادشــتية واجملوســية والشــعوبية مــن جانــب 
حيــة أخــرى،  نية األفالطونية مــن  آخر، وكذلك اهلندوكية والبوذية والفلسفة اليو

، ونســـخ اإلســـالم وإبطـــال وتقـــويض أركـــان اإلســـالم وإلغـــاء تعـــاليم ســـيد الرســـل 
ن، وإجــراء النبــوة، وتــرجيح مــن يســمى شــريعته بنعــر  ة وحــدة الوجــود، ووحــدة األد

لــــويل علــــى أنبيــــاء هللا ورســــله، وخمالفــــة العلــــم، والتفريــــق بــــني الشــــريعة واحلقيقــــة، 
ســـم الكرامـــات و  طيـــل واألســـاطري،  ت واأل وغـــري ذلـــك  اخلـــوارقوتـــرويج احلكـــا

  ١.من اخلرافات والرتهات
كتــبهم أبــوا مســتقلة يف مــدح العزوبــة وذم وقال: ولقد بوب الصــوفية يف   -

خــــذه املتصــــوفة إال مــــن رهبــــان  التــــزويج، وهــــذا األمــــر ال حيتــــاج إىل بيــــان أنــــه مل 
النصـــارى ونســـاك املســـيحية الـــذين ألزمـــوا أنفســـهم التبتـــل، خالفـــا لفطـــرة هللا الـــيت 
م،  فطــــر النــــاس عليهــــا. تقليــــدا هلــــم واتباعــــا لســــنتهم، واقتــــداء ملســــالكهم ومشــــار

ن، املبعـــــوث  خمـــــالفني أوامـــــر هللا وأوامـــــر رســـــوله  الناســـــخ جلميـــــع الشـــــرائع واألد
ــؤمنني يف حمكـــم كتابـــه بنكـــاح  مـــر املـ مبكـــارم األخـــالق وفضـــائل العـــادات، فـــاهلل 
ع وعنـــد اخلـــوف مـــن عـــدم العـــدل بواحـــدة، فيقـــول جـــل  النســـاء مثـــىن وثـــالث ور

ــــــــــــــــــــــــــــــل:  ـــــــــــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــــــ
  

  
                                                            

  ).٤٥-٤٣.التصوف املنشأ واملصادر (ص ١
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ـــــــــــــــــــــــــــال:  .١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

   
   

    
    
الــــزواج ســــببا حلصــــول الســــكون والطمأنينــــة حيــــث قــــال عــــز. وجعــــل ٢ 

ـــــــــــــــــــــــــــل:     وجـــــــــــــــــ
    

  
   
     
   

 ـــالمه  .٣ ورســـــوله صـــــلوات هللا وســ
عليــه حيــذر املعرضــني عنــه يف حــديث طويــل أورده البخــاري ومســلم مــن حــديث أنــس 

                                                            
  ).٣( النساء اآلية ١
  ).٣٢( النور اآلية ٢
  ).٢١( الروم اآلية ٣
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ســـألوا أزواج النـــيب عليـــه  حاب رســـول هللا رضـــي هللا عنـــه أنـــه قـــال: إن نفـــرا مـــن أصـــ
م فقال بعضهم: ال آكــل اللحــم، وقــال بعضــهم: ال  السالم عن عمله يف السر فأخرب
م علـــى فـــراش. وقـــال بعضـــهم: أصـــوم وال أفطـــر،  أتـــزوج النســـاء، وقـــال بعضـــهم: ال أ

ل أقــوام قــال«فحمــد هللا النــيب عليــه الصــالة والســالم وأثــىن عليــه، مث قــال:  وا كــذا مــا 
م وأصــوم وأفطــر وأتــزوج النســاء. فمــن رغــب عــن ســنيت فلــيس  وكــذا، لكــين أصــلي وأ

وقــال  .٢»يــوم القيامــة األمــم بكــم فــإين مكــاثر الولــود والــودود تزوجــوا«وقــال:  .١»مــين
حبــب إيل مــن الــدنيا الطيــب والنســاء، وجعلــت قــرة عيــين يف «عليــه الصــالة والســالم: 

ويف بضــع أحــدكم « أنــه قــال: عنه عن رسول هللا  وعن أيب ذر رضي هللا .٣»الصالة
تى أحد شهوته ويكون فيها له أجــر؟. قــال: »صدقة أفــرأيتم لــو وضــعه يف «، قالوا: 

ــالوا نعـــم. قـــال:  »حـــرام، هـــل عليـــه وزر؟ ــان لـــه «قـ فكـــذلك إذا وضـــعها يف احلـــالل كـ
لــيس ( ومــا أحســن مــا قــال إمــام أهــل الســنة أمحــد بــن حنبــل رمحــة هللا عليــه:. ٤»أجــر

العزوبــة مــن أمــر اإلســالم يف شــيء، النــيب عليــه الصــالة والســالم تــزوج أربــع عشــرة امــرأة 
ومــات عــن تســع، مث قـــال: لــو كــان بشــر بـــن احلــارث تــزوج قــد مت أمـــره كلــه. لــو تـــرك 
النــاس النكــاح مل يغــزوا ومل حيجــوا ومل يكــن كــذا، وقــد كــان النــيب عليــه الصــالة والســالم 

خيتـــار النكـــاح وحيـــث عليـــه، وينهـــى عـــن التبتـــل، فمـــن  يصـــبح ومـــا عنـــده شـــيء، وكـــان
رغـــب عـــن عمـــل النـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم فهـــو علـــى غـــري احلـــق. ويعقـــوب عليـــه 

                                                            
  هـ).٥٣٥(سنة تقدم ضمن مواقف إمساعيل بن حممد األصبهاين  ١
  ) وحسن إسناده.٢٥٨اإلحسان) وأورده اهليثمي يف اجملمع ( ٩/٣٣٨/٤٠٢٨) وابن حبان (٣/١٥٨(أمحد  ٢
) وقـــال: "صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم" ٢/١٦٠احلـــاكم (و ) ٧/٧٢/٣٩٤٩النســـائي (و ) ٢٨٥و١٩٩و٣/١٢٨أمحـــد ( ٣

  ) من حديث أنس.٧/٧٨ووافقه الذهيب والبيهقي (
  ).٤٠٧/٥٢٤٣-٥/٤٠٦بو داود () وأ٦٩٨/١٠٠٦-٢/٦٩٧) ومسلم (١٦٨و٥/١٦٧أمحد ( ٤
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حبـــب إيل «الســـالم يف حزنـــه قـــد تـــزوج وولـــد لـــه. والنـــيب عليـــه الصـــالة والســـالم قـــال: 
: فهــذه هــي تعــاليم شــريعة اإلســالم املســتقاة مــن أصــلني أساســيني لشــرع هللا .»النســاء

  الكتاب والسنة.
خذوها مــن هــذا املــورد العــذب، واملنهــل  وتلك هي أقوال الصوفية، اليت مل 
الصايف، بل أخــذوها مــن الكهنــة والبوذيــة كمــا مــر ذلــك، ونســاك اجلينيــة، ورهبــان 
املســـيحية. وأمـــر أولئـــك يف هـــذا البـــاب مشـــهور ومعـــروف ال حيتـــاج إىل كثـــري مـــن 

  ١.البيان
  

صر ب   هـ) ١٤٠٨( ٢ن عبدهللا بن رشيدعبدالعزيز بن 
صـــــر بـــــن عبـــــدهللا بـــــن عبـــــدالعزيز بـــــن رشـــــيد بـــــن  الشـــــيخ عبـــــدالعزيز بـــــن 
حــــدجان، مــــن آل حصــــنان. ولــــد يف بلــــدة الــــرس ســــنة ثــــالث وثالثــــني وثالمثائــــة 
ض، فأخـــذ عـــن الشـــيخ حممـــد بـــن إبـــراهيم  وألـــف، ونشـــأ فيهـــا، مث رحـــل إىل الـــر

 بــن عبــدالعزيز آل الشــيخ. مث ســافر والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم والشيخ صــاحل
إىل مكـــة املكرمـــة ســـنة مثـــان ومخســـني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، فصـــار مدرســـا يف 
املســجد احلــرام، مث صــار قاضــيا يف بلجرشــي، ويف ســنة إحــدى وســبعني وثالمثائــة 
ض. ويف ســنة إحــدى ومثــانني  لــر وألــف للهجــرة عــني مدرســا يف املعهــد العلمــي 

ض. ولــه مؤلفــات تــدل علــى ســعة وثالمثائــة وألــف عــ لــر ني رئيســا هليئــة التمييــز 
  علمه واطالعه الواسع يف العلوم الشرعية. 

                                                            
  ).٦٢-٦١.التصوف املنشأ واملصادر (ص ١
  ).٥٣٤-٣/٥٣١علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
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  تويف رمحه هللا سنة مثان وأربعمائة وألف.
 من اجلهمية: موقفه  

ر السلفية:   له من اآل
  'التنبيهات السنية يف شرح العقيدة الواسطية'. -١
  ١احلسىن'. 'القول األسىن يف شرح أمساء هللا -٢

                                                            
  ).٣/٥٣٤علماء جند ( ١
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  هـ) ١٤٠٨( ١أبو يوسف عبدالرمحن عبدالصمد
الشـــيخ العلـــم عبـــدالرمحن بـــن يوســـف بـــن حممـــود بـــن حســـني بـــن علـــي بـــن 
عبدالصــمد، ولــد يف بلــدة عنبتــا قضــاء طــولكرم التابعــة لنــابلس يف فلســطني. نشــأ 

  يتيما ال أب وال أم وهو دون التاسعة من عمره.
ــ ا تصــوف علــى طريقــة الرفاعيــة حــىت خرج من فلسطني إىل لبنان فسور و

  منَّ هللا عليه مبعرفة احلق الواضح األبلج، فتربأ من التصوف وأهله وحذر منهم.
ض الذي افتتح عام إحــدى وســبعني وثالمثائــة  لر درس يف املعهد العلمي 
ز  وألــف للهجــرة، تعــرف علــى عــدة مشــايخ علــى رأســهم الشــيخ عبــدالعزيز بــن 

جلامعــة اإلســالمية حــني رمحــه هللا، وبقــي يف ا ض تســع ســنوات حــىت التحــق  لــر
  افتتاحها سنة مثانني وثالمثائة وألف.

مث رجــــع إىل ســــور فعمــــل إمامــــا وخطيبــــا يف منــــاطق خمتلفــــة، مث رحــــل إىل 
الكويـــت وبقـــي فيهـــا مـــدة، إىل أن وجهـــت لـــه دعـــوة مـــن اجلمعيـــة اإلســـالمية يف 

م ورحـــل إلـــيهم، ســـرتاليا، فأجـــاب دعـــو ســـرتاليا  ملبـــورن  فتـــويف رمحـــه هللا هنـــاك 
ا يف مساء اخلميس سبعة عشر شوال سنة مثان وأربعمائة وألف للهجرة.   ودفن 

 من املبتدعة: موقفه  
له رسالة ماتعة بعنوان: 'أسئلة طال حوهلا اجلدل'. وهــي رســالة تشــف عــن 

  منهج صاحبها الرقراق.
يــع البــدع الشــرعية قــال رمحــه هللا فيهــا: ممــا ال شــك فيــه عنــدي يف أن مج -

                                                            
) ٢٨٤- ١/٢٨٣'املقتصـــد مـــن حيـــاة الشـــيخ أيب يوســـف عبـــدالرمحن عبدالصـــمد' بقلـــم إبـــراهيم الســـاجر. وتتمـــة األعـــالم ( ١

ض املاحل.١٥١ألعالم (ص.حملمد خري رمضان يوسف. وإمتام ا ظه وحممد ر  ) لنزار أ
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ـــا تشـــريع مل  ـــا وصـــورها كلهـــا ضـــاللة ويف النـــار، أل املنســـوبة إىل الـــدين بشـــىت ألوا
ذن بــه هللا، وحــدث يف الــدين مــا أنــزل هللا بــه مــن ســلطان، وحتريــف للكلــم عــن 
مواضـــــعه، وإســـــاءة يف فهـــــم قواعـــــد الشـــــرع العامـــــة، وتالعـــــب يف نصـــــوص الـــــدين 

به منــــه ابتغــــاء الفتنــــة وضــــرارا وتفريقــــا بــــني اإلســــالمي احلنيــــف، ومتســــك مبــــا تشــــا
  املؤمنني،ومتزيقا لشملهم.

لكــن هللا جلــت قدرتــه أىب إال أن حيفــظ دينــه ويعلــي كلمتــه، فأرســل رســوله 
هلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املبطلون، وحيــق احلــق بكلماتــه 

علــى  -عــن اهلــوىالــذي ال ينطــق - ويزهق الباطل وأهلــه. فكــان حكــم الرســول 
ــــا ضــــاللة ويف النــــار، وكــــذلك اخللفــــاء والصــــحابة واألئمــــة رضــــوان هللا  مجيعهــــا 

ا. عليهم أمجعني ورثوا ذلك عنه    ١وحذروا أتباعهم من اختاذ البدع والعمل 
مث قـــال بعـــد ذكـــر األدلـــة علـــى ذلـــك وكـــالم األئمـــة املعتـــربين: وخالصـــة  -

دات كلهــا ضــاللة وكلهــا يف النــار، وأنــه ال القول: أنــه قــد ثبــت أن مجيــع بــدع العبــا
يوجد يف البدع الشرعية ما ميدح، وليس يف اإلسالم بدعة حسنة، بــل كلهــا ســيئة 
ومذمومة ومن زعم ذلك فينطبق عليه قول اإلمــام مالــك رمحــه هللا: (مــن ابتــدع يف 
اإلســــالم بدعــــة يراهــــا حســــنة فقــــد زعــــم أن حممــــدا خــــان الرســــالة). وتقســــيم مــــن 

ب علـــى بـــدع العـــادات والبدعـــة اللغويـــة ال غـــري كاملنخـــل واألشـــنان قســـمها منصـــ
وحنو ذلك من بدع العادات، ومعلوم أن األمــة متفقــة علــى أن اخلــري كلــه يف اتبــاع 
مــــن ســــلف والشــــر كلــــه يف ابتــــداع مــــن خلــــف، وأن االبتــــداع يف الــــدين شــــر كلــــه 

                                                            
 ).٥٤أسئلة طال حوهلا اجلدل (ص. ١
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  ١وليس فيه ما ميدح، وهللا تعاىل أعلم.
التقليــد: ممــا ال شــك فيــه أن املتــأخرين قــد نســبوا وقــال رمحــه هللا يف شــأن  -

إىل األئمــة األربعــة رضــوان هللا علــيهم أمجعــني (مــذاهب) وتعــارفوا فيمــا بيــنهم علــى 
ـــــا عبــــارة عـــــن (كتـــــب  صــــحة مـــــا نســــبوه إلـــــيهم مــــن تلـــــك املـــــذاهب وعرفوهــــا 
املــذهب) ســواء نســبت لإلمــام نفســه أو إىل أحــد تالمذتــه أو ألحــد مــن جمتهــدي 

وســـواء أكانـــت أصـــوال أو فروعـــا، متـــو أو حواشـــي أو شـــروحا، وألـــزم  املـــذهب،
خــذ مجيــع مــا فيــه مــن مســائل  ملــذهب و لتقيــد التــام  أولئك املتــأخرون أتبــاعهم 
وغريها، وعدوا اخلارج عنها ولو مبسألة واحدة خارجــا عــن املــذهب وعــدوه ملفقــا 

  ومرقعا.
ل ذلـــك، وبعيـــدون كـــل لكـــن األئمـــة رضـــوان هللا علـــيهم أمجعـــني بـــراء مـــن كـــ

البعـــد عـــن أن يـــدعوا ألنفســـهم مـــذهبا معينـــا علـــى النحـــو املعـــروف اليـــوم ويلزمـــوا 
م وأن  قــواهلم وأفعــاهلم واجتهــادا ن يلتزمــوه ويفرضــوا علــيهم أن يتقيــدوا  أتبــاعهم 
هلل أن يقــع مــنهم مثــل  مروهم بعدم اخلروج عنها، حاشــاهم مــن ذلــك ونعيــذهم 

ـــم زجـــروا ذلـــك. بـــل الـــذي حصـــل مـــن هم علـــى العكـــس ممـــا يدعيـــه املتـــأخرون، إ
أتبـــاعهم عـــن تقليـــدهم وتقليـــد غـــريهم مـــن األئمـــة قـــال اإلمـــام أمحـــد رمحـــه هللا: (ال 
تقلـــدين وال تقلـــد مالكـــا وال الشـــافعي وال األوزاعـــي وال الثـــوري، وخـــذ مـــن حيـــث 

) ٢/٣٠٢وأعـــــالم املـــــوقعني ( ١١٣أخـــــذوا) مـــــن إيقـــــاظ اهلمـــــم للفـــــالين صـــــفحة 
(رأي األوزاعـــي ورأي مالـــك ورأي أيب حنيفـــة كلـــه رأي وهـــو عنـــدي ســـواء  وقـــال:

                                                            
 ).٥٩أسئلة طال حوهلا اجلدل (ص. ١
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ر) ذكــــره ابــــن عبــــدالرب يف اجلــــامع ( ) وللمزيــــد راجــــع ٢/١٤٩وإمنــــا احلجــــة يف اآل
  مقدمة صفة صالة النيب لأللباين.

إال ويؤخــذ مــن قولــه ويــرتك إال  وقال اإلمام مالك: (ليس أحد بعــد النــيب 
). وقــال: (إمنــا أ بشــر أخطــئ وأصــيب، ٢/٩١جلــامع () ابــن عبــدالرب يف االنيب 

فــانظروا يف رأيــي فكــل مــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوه وكــل مــا مل يوافــق الكتــاب 
  ).٢/٣٢والسنة فاتركوه) ابن عبدالرب (

وقــال اإلمــام الشــافعي رمحــه هللا: (أمجــع املســلمون علــى أن مــن اســتبان لــه 
ول أحــــد) راجــــع صــــفة صــــالة النــــيب مل حيــــل أن يــــدعها لقــــ ســــنة عــــن رســــول هللا 

). وقــــــال: (إذا وجـــــدمت يف كتــــــايب خـــــالف ســــــنة ٣٠-٢٩لأللبـــــاين (املقدمـــــة ص 
  ودعوا ما قلت) املرجع السابق. فقولوا بسنة رسول هللا  رسول هللا 

هـــــو أبـــــو -وقـــــال اإلمـــــام أبـــــو حنيفـــــة رمحـــــه هللا تعـــــاىل: (وحيـــــك  يعقـــــوب 
رى الرأي اليوم وأتركــه غــدا، وأرى ال تكتب كل ما تسمع مين فإين قد أ -يوسف

  الرأي غدا واتركه بعد غد) نفس املرجع.
ــذا  هــذا مــا قالــه هــؤالء الفضــالء وُدوَِّن عــنهم رضــوان هللا علــيهم أمجعــني، و

  أمروا أتباعهم، ال كما يزعمه املقلدة.
صـــــحيح أن كلمـــــة املـــــذهب قـــــد وردت يف معـــــرض كالمهـــــم وجـــــرت علـــــى 

صــــح احلــــديث فهــــو مــــذهيب) ومعلــــوم أن كلمــــة  بعــــض ألســــنتهم مثــــل قــــوهلم: (إذا
(املـــذهب) مـــأخوذة مـــن ذهـــب يـــذهب ذهـــا ومـــذهبا فهـــو ذاهـــب، ومقصـــودهم 

ــم إذا وجــدوا حــديثا صــحيحا عــن رســول هللا  يف مســألة مــا  مــن هــذه العبــارة أ
ذهبــوا إليــه ومتســكوا بــه وعملــوا مبــا فيــه وتركــوا آراء الرجــال وأقيســتهم. وبعــد التتبــع 
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  جد مجيع مذاهبهم تقوم على ثالثة أركان:واالستقراء و 
  .: صحة احلديث عن رسول هللا األول
ردد أقـــواهلم وأخـــذ بقـــول النـــيب  : إذا خالفـــت أقـــواهلم قـــول النـــيب الثـــاين

.  
: إذا صــح احلــديث يف مســألة مــا خبــالف مــا قــالوا رجعــوا عمــا قــالوه الثالــث

م. م وبعد مو   ١يف حيا
تبــاع مــذهب معــني وحيملهــم علــى التقيــد إىل أن قــال: فالــذي يُلــ زم النــاس 

جبميـــع مـــا فيـــه مـــن املســـائل وعـــدم اخلـــروج عنـــه دون املـــذاهب األخـــرى فإنـــه غـــري 
موفـــق للصـــواب وخمـــالف جلميـــع مـــذاهب األئمـــة أنفســـهم، بـــل يكـــون جـــاهال أو 

كم من ذلك.   صاحب هوى متبعا هلواه أعاذ هللا وإ
تباع مــذهب معــني والتقيــد بــه دون املــذاهب  وهنا نسأل الذي يلزم الناس 

األخـــــرى؟ هـــــل يعتقـــــد بعصـــــمة مـــــن يـــــدعو النـــــاس التبـــــاع مذهبـــــه؟ وهـــــل أحـــــاط 
كاملــة   صاحب ذلك املذهب جبميع تعــاليم اإلســالم كمــا أنزهلــا هللا علــى رســوله 

مة؟.   و
فإن قال بعصــمة صــاحب املــذهب وعــدم اخلطــأ وأنــه أحــاط بـــجميع تعــاليم 

ــع صـــــة ومل يعـــــزب عنـــــه منهـــــا شـــــيء فقـــــد خـــــالف اإلســـــالم كاملـــــة غـــــري منقو  الواقـــ
عليــه وأنــه مل  احملسوس وما اتفقت عليــه األمــة. وإن قــال بعــدم العصــمة وجبــواز اخلطــأ

قــــوال  ن يتقيــــدوا  حيــــط جبميــــع تعــــاليم اإلســــالم، فنقــــول لــــه:كيف تلــــزم النــــاس 

                                                            
 ).١٣٤-١٣٢أسئلة طال حوهلا اجلدل (ص. ١
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سالم غري متكامل؟؟؟   حتتمل اخلطأ والصواب و
لــزام  النــاس مبــذهب واحــد معــني ال يعــدو عــن كونــه ويف احلقيقــة أن القــول 

ا الواقــع واقــع اإلســالم  نظريــة مــن نســج اخليــال وال متــت إىل احلقيقــة بصــلة، يكــذ
وواقــع املســلمني يف القــرون الثالثــة املفضــلة وتردهــا األصــول الــيت أّصــلها أصــحاب 

  ١املذاهب أنفسهم.
  وله أيضا كتاب 'الرسالة العظمى' لكنه مل يتمه. -

  وتعقبات على كثري من الرسائل منها: وله ردود
  'تبسيط عقائد املسلمني' حلسن أيوب. -
  'حنو كلمة سواء وحوار كرمي' لعبدهللا جنيب. -
  'اإلمام الشريازي' حملمد حسن هيتو. وغريها. -
 من اجلهمية: موقفه  

  له رسالة يف التوحيد.
هللا مـــن  أكـــرب عنـــد قـــال فيهـــا رمحـــه هللا: أقـــول: فـــأي حمـــادة هلل وللرســـول 

  ملحـــــــــــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــــــــــمع قـــــــــــــــــــــــــــــــول هللا: 
   
٢     
   
ويقــول: (ال أقــول حــي وال ال حــي) ويســمع قــول هللا:  ٣ 

                                                            
 ).١٣٧-١٣٦أسئلة طال حوهلا اجلدل (ص. ١

 ).٥٨الفرقان اآلية ( ٢

 ).٢٥٦البقرة اآلية ( ٣
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    وقولـــــه:  ١اآليـــــة

   
   

 ويقــــــول: (ال أقــــــول عــــــامل وال ال  ٢
  عامل). 

  ولكــــــــــــــــــــــن احلقيقــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــل احلقيقــــــــــــــــــــــة 
   
   

  وحســـــــــــبهم قـــــــــــول هللا:  ٣
   
  

   
٤.  

وهــم القــائلون: (مسيــع بــال مســع وبصــري بــال بصــر وحــي بــال حيــاة ومريــد بــال 
  إرادة ومقتدر بال قدرة... إخل).

لــرد علــيهم مبــا قالــه الفاضــل  فــرارا مــنهم مــن تعــدد القــدمي زعمــوا. ونكتفــي 
محــــه هللا: (ومــــذهبهم الباطــــل ال خيفــــى بطالنــــه الشــــيخ حممــــد األمــــني الشــــنقيطي ر 

وتناقضــه علــى أدىن عاقــل؛ ألن مــن املعلــوم أن الوصــف الــذي منــه االشــتقاق إذا 
ــدم الســـواد عـــن جـــرم مـــثال اســـتحال أن  عـــدم فاالشـــتقاق منـــه مســـتحيل، فـــإذا عـ

                                                            
 ).٧٣األنعام اآلية ( ١

 ).٣٨اآلية ( فاطر ٢

 ).٤٦احلج اآلية ( ٣

 ).٢٠اجملادلة اآلية ( ٤
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نقول هــو أســود إذ ال ميكــن أن يكــون أســود ومل يقــم بــه ســواد. وكــذلك إذا مل يقــم 
رة بــــذات اســــتحال أن نقــــول: هــــي عاملــــة قــــادرة الســــتحالة اتصــــافها العلــــم والقــــد

ـــا علـــم وال قـــدرة) [ ــا أســـأل أتبـــاع  ١/٣٠٩بـــذلك ومل يقـــم  أضـــواء البيـــان]. وهنـ
هــــؤالء ســــؤاال علــــى الــــنمط الــــذي وجــــه إىل بشــــر املريســــي يف فتنــــة خلــــق القــــرآن. 

ع وبصــري فأقول: "قولكم ال نقول عامل وال ال عامل وحــي وال ال حــي ومسيــع بــال مســ
بال بصر وحي بال حياة وقادر بال قدرة... إخل" هل هذا القــول مــن الــدين الــذي 

  أكمله هللا وأمته ورضيه لنا دينا أم ال؟
أم جهلــه؟ فــإن قلــتم:  فإن قلــتم: مــن الــدين، نقــول لكــم: هــل علمــه النــيب 

  اجلهل يف الدين. جهله، نقول لكم إنكم قد نسبتم إىل النيب 
تـــــان  لـــــه النــــيب شــــيء مــــن الــــدين جه وعلمتمــــوه أنـــــتم، ســــبحانك هــــذا 

  عظيم.
وإن قلــــتم علمــــه: نقــــول لكــــم: هــــل عّلمــــه أحــــدا مــــن أصــــحابه رضــــوان هللا 

؟ ويف علــيهم أم ســكت عنــه؟ فــإن قلــتم: علمــه، نقــول لكــم: مــن روى هــذا عنــه 
  أي الكتب روى؟ ودونكم خرط القتاد أن تثبتوا ذلك وأىن لكم التناوش.

ومل يعلمــــه أحــــد مــــن أصــــحابه، نقــــول لكــــم: شــــيء وإن قلــــتم ســــكت عنــــه 
ومل يعلمــه أحــدا مــن أصــحابه وســكت عنــه اخللفــاء والصــحابة  سكت عنه النيب 

حســــان إىل يومنــــا هــــذا ومل يعلمــــوه أحــــدا مــــن  بعــــوهم  وســــكت عنــــه التــــابعون و
العاملني أال يسعكم السكوت عنه؟ ال وّسع هللا على من مل يسعه مــا وســع رســول 

  ته رضوان هللا عليهم.وصحاب هللا 
دقــــة والباطنيــــة  ــلح أن يســــأل بــــه عــــن كــــل قــــول قالــــه الز وهــــذا الســــؤال يصــ
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احلاقدة وعلمــاء الكــالم وكــذلك أتبــاع املشــبهة واجملســمة واملعطلــة واملؤولــة والواقفيــة 
  ١واملفوضة وغريهم وهلل احلمد واملنة.

يف مقــالتهم  وقــال رمحــه هللا ردا علــى املؤولــة، ومبينــا فســاد مــذهبهم: أقــول - 
ــم مــــن معــــاين  ــابق إىل الفهــ هــــذه أن ظــــواهر هــــذه الصــــفات واملتبــــادر للــــذهب والســ
هلل جــل  ة صــفات املخلــوقني... إخل. إســاءة الظــن  االســتواء والنــزول... هــو مشــا

ــام لرســوله  هلل واليــوم اآلخــر أن يعتقــد أن وعــال وا ، وكيــف يســوغ مبســلم يــؤمن 
ــر، يف كــــالم هللا الــــذي أنزلــــه يف كتا ــبيه والكفــ ــاهره التشــ ــه ووصــــف بــــه نفســــه مــــا ظــ بــ

بعـــدم بيـــان مـــا ظـــاهره الكفـــر والتشـــبيه لألمـــة، مـــع أنـــه مـــأمور بتبليـــغ  ويـــتهم النـــيب 
الرســالة للنــاس كافــة وتبيــني هلــم مــا نــزل إلــيهم، وكيــف خيطــر ببــال مســلم أن اســتواء 

ــده ــه ويــ ــة ووجهــ ــدنيا وجميئــــه يــــوم القيامــ ــه إىل مســــاء الــ ــه ونزولــ ورضــــاه  هللا علــــى عرشــ
ــوقني وهــــو القائــــل جــــل  ــبه صــــفات املخلــ  وعــــال: وغضــــبه... إخل يشــ

    
  
٢ .  

دقـــة والباطنيـــة احلاقـــدة وأفـــراخ الفالســـفة امللحـــدين وتالمـــذة  ولكـــن أىب الز
يــف وزعزعــة عقائــد املتكلمــني واليهــود املــارقني، أبــوا إال الــدس يف هــذا الــدين احلن
ىب هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون.   ٣املسلمني، ولكن 

 

                                                            
 ).٥٢-٥٠املقتصد من حياة الشيخ أيب يوسف (ص. ١

 ).١١الشورى اآلية ( ٢

 ).٥٩املقتصد من حياة الشيخ أيب يوسف (ص. ٣
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١٥٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـ) ١٤٠٨( ١أسامة بن توفيق القصاص
الشاب اهلمام العامل أســامة بــن توفيــق القصــاص الداعيــة الفريــد، وضــع رمحــه 
هلل الواحـــد،  هللا نفســه يف خدمــة العلــم، ورفــع منـــار التوحيــد اخلــالص، والتعريــف 

ـــا وأحلـــدت يف والتصـــ دي بكـــل قـــوة لفرقـــة ضـــلت واحنرفـــت عـــن فهـــم صـــفات ر
أمسائــــه، وكفــــرت املســــلمني، وســــبت وشــــتمت علمــــاء اإلســــالم واســــتحلت دمــــاء 
املوحـــدين، وعاثـــت يف األرض فســـادا... وأن هـــذا اجلهبـــذ رمحـــه هللا رمحـــة واســـعة  

ســه كان يعلم أن وراء بيان احلق وإنكار منكــر هــذه الطائفــة الضــالة أن يعــرض نف
بــــه لــــذلك، بــــل قــــال يف كتابــــه هــــذا: (لقــــد هــــددوين  للقتــــل. ومــــع ذلــــك فإنــــه مل 
ن يطــاح برأســي  لفعــل، وهــم جيهلــون أنــين أرضــى  لقتــل، وأوعــزوا إىل أحــدهم 
مقابــــل رأســــهم وهــــم يظنــــون أن هللا غافــــل عمــــا يفعلــــون، أو أن املســــلمني عــــنهم 

  قريــــــب، وســــــبحان ربنــــــا القائــــــل: الهــــــون... أال إن الصــــــبح 
    

     
   

   
    

  ٢.  
قتلتـــه رمحـــه هللا فرقـــة األحبـــاش الضـــالة املنحرفـــة بطـــرابلس الشـــام. رمحـــه هللا 

  سيح جناته.وأسكنه ف
ليفه 'إشراقة الشــرعة يف احلكــم علــى تقســيم البدعــة' و'إثبــات علــو هللا  من 

                                                            
 من مقدمة كتابه 'إثبات علو هللا على خلقه والرد على املخالفني' بقلم الشيخ عبدالرمحن عبداخلالق. ١

 ).٥٢و٥١التوبة اآليتان ( ٢
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١٥٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

  على خلقه والرد على املخالفني'.
 من املبتدعة: موقفه  

قال يف كتابه 'إشراقة الشرعة' راد علــى مــن قســم البدعــة إىل حســنة وســيئة، 
ول رســول وأدحض فيه شبههم الواهية: فاعلم أخي أن حثالــة مــن النــاس محلــت قــ

وقــــول بعــــض الصــــحابة، بــــل وقــــول بعــــض العلمــــاء، علــــى فهمهــــا املعــــوج،  هللا 
دقــة  لــدين كفعــل الز لتضرب بذلك السنة الصرحية الواضحة، بل لتضرب الــدين 
ــــم أن يشــــككوا النــــاس يف إســــالمهم؛ وهكــــذا فالفعــــل  امللحــــدين الــــذين كــــان دأ

تــــأخرين قــــال بتقســــيم شــــاهد املقصــــد. وغايــــة مــــا يف األمــــر أن بعــــض العلمــــاء امل
ـــذا األمـــر  البدعـــة، وتبعـــه علـــى ذلـــك مـــن تبعـــه، ولكـــن تـــذرع مـــن ال فهـــم عنـــده 
ليقـــول: إن بعـــض االبتـــداع يف الـــدين يكـــون حســـنا أو واجبـــا أو مـــا شـــابه، رافعـــا 
هـــــذا القـــــول لـــــواء، وظـــــا أن بعـــــض الســـــنة يعاضـــــده ويســـــانده ففـــــرح املســـــكني، 

  ١واستمال بذلك قلوب العامة...
  يضا: عليك أن تعرف أخي أن االبتداع معناه أحد أمرين:وقال أ -
: ؛ وهـــذا كفـــر، إذ يقـــول هللا ســـبحانهإمـــا أن هللا تعـــاىل مل يكمـــل الـــدين  

   
  
  

   
 ٢.  

                                                            
 ).١٣إشراقة الشرعة (ص. ١

 ).٣املائدة اآلية ( ٢
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١٥٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــــام لــــه  أخفــــق ومل وإمــــا أن الرســــول  يبلــــغ الرســــالة حــــق التبليــــغ؛ وهــــذا ا
خليانـــة، وهـــو كفـــر، فـــاهلل تعـــاىل امتدحـــه وجعلـــه خـــامت الرســـل، وهـــو القائـــل عليـــه 

إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقــا عليــه أن يــدل أمتــه علــى مــا «الصالة والسالم: 
  .١»يعلمه خريا هلم، وينذرهم ما يعلمه شرا هلم

. وقالــت ٢»مــركم هللا بــه إال وقــد أمــرتكم بــهمــا تركــت شــيئا ممــا أ«: وقــال 
ومن حدثك أن حممدا كتم شيئا ممــا نــزل عليــه «عائشة ملسروق رضي هللا عنهما: 

  .٣»فقد كذب
وقــال مالــك رمحــه هللا يف هــذا الشــأن وهــو عــامل دار اهلجــرة: (مــن ابتــدع يف 

 حســــنة فقــــد زعــــم أن حممــــدا خــــان الرســــالة؛ ألن هللا تعــــاىلاإلســــالم بدعــــة يراهــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــول:    يقــــــــــــــــــــــ
   

  
   

 فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا).٤ ،  
خليانــة  فمــن ابتــدع إذا كــان هــذا معــىن فعلــه، وهــو أنــه مــتهم لرســول هللا 

  لدين هللا وحاشاه.
                                                            

ــد ( ١ ـــه: أمحــ ـــلم (٢/١٦١أخرجـ ـــائي (١٤٧٣/١٨٤٤-٣/١٤٧٢) ومسـ ـــه ١٧٣/٤٢٠٢-٧/١٧٢) والنسـ ) وابــــن ماجـ
 ). من حديث عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما.١٣٠٧/٣٩٥٦-٢/١٣٠٦(

) مرســال ١/٢٧٠) واخلطيــب يف الفقيــه واملتفقــه (٧/٧٦)، وعنــه البيهقــي (٢٨٩) فقــرة (٨٧أخرجــه: الشــافعي يف الرســالة: (ص. ٢
ا (الصحيحة:   ).٤/٤١٧عن املطلب بن حنطب. قال الشيخ األلباين إسناده مرسل حسن، وذكر للحديث شواهد يتقوى 

ــد ( ٣ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاري (٦/٤٩،٥٠أمحـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٨/٣٤٩/٤٦١٢) والبخـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــذي (١/١٥٩/١٧٧) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ -٥/٣٠٦٨) والرتمــ
٣٠٦٩/٣٢٧٨.( 

 ).٣املائدة اآلية ( ٤
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١٥٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

لـــيس ألحـــد أن يقـــول عـــن شـــيء هـــذا أمـــر صـــغري أو حســـن، ألن  وكـــذلك
الوصــف ال وزن لــه مــع قــبح الفعــل وهــو االبتــداع؛ ألن البدعــة مضــاهية للشــريعة، 
والتشــريع مــن حــق الشــارع. ومــن قــال عمــا مل يكــن مشــروعا: هــذا حســن، فكأمنــا 
نصــب نفســه إهلــا أو نــدا هلل تعــاىل، وكــذلك العقــل فهــو منــاط التكليــف، ومل يقــل 
أحــد هــو منــاط التشــريع، ولــو كــان ذلــك مــن حقوقــه ملــا كــان هنــاك مــن دافــع إىل 
إنـــزال الكتـــب وإرســـال الرســـل، إذ كـــل منـــا عندئـــذ يتخـــذ دينـــا يتعبـــد بـــه مبحـــض 
طــل، فالــدين واحــد وهــو كامــل ال حيتــاج إىل مــن يزيــد عليــه،  اختيــاره. وهــذا كلــه 

لـــ دة والنقصـــان، فـــإذا  ولـــيس للبشـــر وال للمالئكـــة وال للجـــن أن يتصـــرفوا فيـــه  ز
م؟!   كان هذا ليس من حق الرسل، فكيف يكون من حق من هو دو

  الألعظـــم: قـــال هللا تعـــاىل يف رســـوله 
     

   ١.  
ين لرســول هللا  يبــني لنــا أن كالمــه مل يكــن مــن عنــده،  فهــذا الوصــف الــر

مــا خــاليني مــن  بــل هــو وحــي مــن هللا، ويؤكــد وجــوب اتبــاع القــرآن والســنة، لكو
، ومــــن هنــــا كــــا دينــــا يتعبــــد بــــه ويلتــــزم. فكيــــف يتعبــــد إذاً بقــــول الرجــــال هــــواه 

  ٢وأهواء اجلهال؟!! اللهم غفرا.
إذا –وقــال: ومــن أشــنع وأبشــع مــا يســمع مــن الكــالم قــول بعــض اجلهــال  - 

يتـــه عـــن بدعـــة ــ- مـــا  غري بدعـــة؟) فمشـــكلة هـــؤالء أن أحـــدهم : (أهـــذا األمـــر الصـ

                                                            
 ).٤و٣النجم اآليتان ( ١

 ).١٧-١٥إشراقة الشرعة (ص. ٢
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١٥٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

هــذا النهــي  ينظــر إىل البدعــة يف شــكلها ال فعلهــا، ولــو فقهــوا معناهــا ألدركــوا قيمــة
م غشاوة االستحسان، فأصــبحوا ال يفرقــون بــني  ولكن هيهات، فقد غلفت قلو
الســـنة والبدعــــة خبــــالف الســــين فــــإن قلبــــه مــــرآة صــــافية، إذا مــــا عرضــــت لــــه نكتــــة 

ـــا تظهـــر بوضـــوح لنصـــاعة القلـــب وطهـــره، ولـــيعلم  ســـوداء ســـارع إىل حكهـــا، أل
ــي فإنــه ال بــد وال ريــب  فهــا يف عينــه ال حيتــاج إىل  ن األمــر إن كــان  اجلاهــل 
م حىت يصبح عند الناس سنة، وهــذا خطــر جســيم، ألن  سيرتسخ يف يوم من األ
دة أو  شـــــــرائع أو طبـــــــائع البشـــــــر تصـــــــبح بـــــــذلك دينـــــــا، واإلســـــــالم ال يقبـــــــل الـــــــز

  ١النقصان.
وقال: فاملبتدع كما ترى سفيه أمحق وعقله مغلق، يظــن بفعلــه أنــه يــؤجر  -

يــك بقـــول ســـاقط  ويثــاب، وال يـــدري مـــا ينتظــره مـــن العقـــاب، وهــو حيـــتج علـــى 
وخـــــيم، وهـــــو أنـــــه يصـــــلي أو يـــــذكر أو يصـــــوم، ويتجاهـــــل أن هـــــذه العبـــــادات هلـــــا  

ت وخرجــت عــن   كيفيــات وأوقــات، فــإن خرجــت عنهــا اســتحق صــاحبها العقــو
ت. ا قر    ٢كو
  :٣وقال

 عصــــــــابة ظهــــــــرت يف الــــــــدين مفتتنــــــــة
ا َ  وكــــان تقســــيم بعــــض النــــاس عمــــد
 تعســـــــا هلـــــــا جهلـــــــت أن كـــــــل حمدثـــــــة

 هقالــــت وجــــد وجــــد بدعــــة حســــن 
 مـــــــــع أنـــــــــه لغـــــــــوي عنـــــــــد مـــــــــن وزنـــــــــه
 يف الشـــــرع مذمومـــــة قـــــد خالفـــــت ســـــننه

                                                            
 ).٨٦إشراقة الشرعة (ص. ١

 ).٩٤إشراقة الشرعة (ص. ٢

  ).١٠٣-٩٩إشراقة الشرعة (ص. ٣
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 إذ مل يفـــــــــــرق بقـــــــــــول منـــــــــــه ينصـــــــــــرها
 وإن مـــــــن صـــــــحبوا املختـــــــار ســـــــائرهم
 حــىت الــذي صــنعوا مــن قولــه حججــا
م  مل يعرفــــــــــــوا عمــــــــــــرا  ويــــــــــــح نظــــــــــــر
 هـــــــو املـــــــداوي صـــــــبيغا مـــــــن ضـــــــاللته

 ا هلــم حبــديث املصــطفى اعتصــمواقلنــ
 لكـــــــنهم أعرضـــــــوا عـــــــن قولنـــــــا عجبـــــــا
 كــــم مــــن حقــــائق عــــن أحــــواهلم ظهــــرت
 فقــــــــد كشــــــــفنا معــــــــاين فعلهــــــــم ولــــــــذا
 الــــــنفس جاحمــــــة مثــــــل احلصــــــان فــــــإن

مـــــا االبتـــــداع ســـــوى أهـــــواء صـــــاحبها 
 فكــــــــــــــــــل مبتــــــــــــــــــدع ال بــــــــــــــــــد متبــــــــــــــــــع

 وديننــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــة أو ســــــــــــــــــنة أبــــــــــــــــــدا 
 فــــــــــــذاك موطننــــــــــــا النرتضــــــــــــي بــــــــــــدال

 زائـــــــــــرهفيـــــــــــه األمـــــــــــان فهـــــــــــال كنـــــــــــت 
 ال حتتقـــــــر أهـــــــل مـــــــن دانـــــــوا مبنهجنـــــــا
م هـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــزيتهم  يف هللا حـــــــــــــــــد
 فــــــــــاحلق غــــــــــايتهم والصــــــــــدق رايــــــــــتهم
لقــــــــــول تعرفــــــــــه لــــــــــنص ال   الشــــــــــرع 
طـــــــــــل فيـــــــــــه ألفـــــــــــاظ منمقـــــــــــة  كـــــــــــم 

 بـــــــل قولـــــــه (كـــــــل) يعـــــــين كلهـــــــا نتنـــــــه
 نصــــوا علــــى قبحهــــا ردا علــــى اخلونــــه
 وحرفـــــــوا قصـــــــده قـــــــد حوربـــــــت َزَمَنـــــــه
 فكيـــــــف يهـــــــدون إذ أفهـــــــامهم َزِمنَـــــــه
 بضــــرب عرجونــــة وهــــو الــــذي ســــجنه
لقــــــــــــرآن إن قرنــــــــــــه  فعصــــــــــــمة املــــــــــــرء 
هــــــــــــواء هلــــــــــــم عفنــــــــــــه  يستحســـــــــــنون 

 مـــــت تعرفهـــــا ســـــل أنفســـــا فطنـــــهإن ر 
ملــــــــــأثور واحتضــــــــــنه  تعلــــــــــق القلــــــــــب 
ــه رســـــنه ــ ــــك لـــــذا أحكـــــم لـ  ترتكـــــه يهلـ
 ألنــــــــــه مظهــــــــــر مــــــــــا الــــــــــنفس خمتزنــــــــــه
ــــــا وثنــــــه  هلــــــا فمــــــا خرجــــــت عــــــن كو
 دومــــا علــــى مثــــل هــــذا الــــروح مئتمنــــه
 وإن رأى غـــــــــــــــري يف غـــــــــــــــريه وطنـــــــــــــــه
 حـــــىت تســـــائل عمـــــا فيـــــه مـــــن ســـــكنه
ــاظهم خشــــنه  حــــىت وإن خرجــــت ألفــ

ــــه؟عنــــد التعــــدي أتب  قــــى الــــنفس متز
 مــــــاذا يــــــروم الفــــــىت بعــــــد الــــــذي أمنــــــه
 فلــــــــن يكــــــــون ألقــــــــوال الرجــــــــال زنــــــــه
 وكــــــم خبيــــــث يــــــرى يف عصــــــبة لســــــنه
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وكـــــــم طوائـــــــف هلكـــــــى يف ضـــــــاللتها 
ت كمــــــــــــوج فيــــــــــــه ملــــــــــــتطم  فاحملــــــــــــد
هلـــــوا اضـــــطربت هلـــــوى ال   أمواجـــــه 
ــــري املصــــــطفى وجنــــــا  فيهــــــا اهلــــــالك بغــ

احلـــديث هـــم النـــاجون وحـــدهم  أهـــل
ــو فيـــــه مـــــن خفـــــر ــ   قـــــبح شـــــانئهم لـ
 فهــــــــل ســــــــال غضــــــــبة اجلبــــــــار مبتــــــــدع
 ومســـــــتحق هلـــــــذا مـــــــن طغـــــــى وبغـــــــى
 تــــــــــراه عنــــــــــد لقــــــــــاء الــــــــــرعن مبتهجــــــــــا
 فــــــال جتــــــالس عــــــدوا للحــــــديث فكــــــم
 أنقـــــذ بـــــذلك مـــــن أمســـــى ضـــــحيتهم
 وإن أصــــــــابك مـــــــــن جـــــــــراء ذا ضـــــــــرر

ــــج الرســــول أخــــي  مــــن كــــان متبعــــا 
 تههــــــــــــيء وليــــــــــــدك وازرع فيــــــــــــه ســــــــــــن
 هــــــــذي الرعايــــــــة أعلــــــــى يف جاللتهــــــــا
 عـــــــــــود بنيـــــــــــك لـــــــــــزوم االقتـــــــــــداء بـــــــــــه
ــم ــ ــراس العقيـــــدة كـ ــ   وحيهـــــم حنـــــن حـ
 حنـــــــــن اهلـــــــــداة علينـــــــــا واجـــــــــب ولـــــــــذا
  عــــــــز عنــــــــدما نلقــــــــى اإللــــــــه غــــــــدا
 فــــــــأين هــــــــم؟  هلــــــــم زادوا ببــــــــدعتهم

  هذا الزمان عصيب فاجتنب فتـنه
  ويــــــــل خائضـــــــــه هــــــــال درى جننـــــــــه
رهـــــــــــــــــــا فئـــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــدين ممتهنـــــــــــــــــــه  أ
ره ســـــــــــــفنه  مـــــــــــــن كـــــــــــــان متخـــــــــــــذا آ
 وســـــــط اخلضـــــــم وإن القـــــــوا بـــــــه حمنـــــــه
 نـــــهلكـــــان منـــــه لســـــان الســـــوء قـــــد دف

ـــــــــِه كـــــــــم رســـــــــول هللا قـــــــــد لعنـــــــــه  َويـُْلمِّ
نــــــــــــه لســــــــــــوء مر  إذ تلــــــــــــك مهنتــــــــــــه 
 وإن يالقـــــــــــي مـــــــــــداري ســـــــــــنة طعنـــــــــــه
 بســـــمه حمـــــدث مـــــن صـــــاحب حقنـــــه
 وقــــــــل ليصــــــــرف عـــــــــن أقــــــــواهلم أذنـــــــــه
 فهـــــــب لغـــــــريك نصـــــــحا وانتظـــــــر مثنـــــــه
 إىل النهايـــــــــــــــة ســـــــــــــــنيا تـــــــــــــــرى كفنـــــــــــــــه
 كـــذا حبــــب الصــــحاب امـــزج لــــه لبنــــه
 مــــــــن أن تنمــــــــي أو ترعــــــــى لــــــــه بدنــــــــه

لعلـــــــى قمنـــــــهحـــــــىت يكونـــــــوا   رجـــــــاال 
 ختشـــى العيـــون لغـــدر اجلهـــل وطء ســـنه
ــــــــذا األمــــــــر ممتحنــــــــه  منــــــــا القلــــــــوب 
ح لنـــــــــا مـــــــــن فضـــــــــله عدنـــــــــه  وقـــــــــد أ
 علــــــــى البنــــــــاء الــــــــذي مل يفتقــــــــد لبنــــــــه
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ـــــــــــم ليســـــــــــوا بـــــــــــذا معنـــــــــــا  الشـــــــــــك أ
 إن قيـــــل مـــــا فعلـــــوا؟ قلنـــــا قـــــد اختـــــذوا

  

نيــــــــة للنــــــــار هــــــــم خزنــــــــه  بــــــــل مــــــــع ز
 هلــــــــــم مشــــــــــائخ كاألحبــــــــــار والكهنــــــــــه

  

 من اجلهمية:  موقفه  
خـــالفني'. أو 'إثبـــات لـــه كتـــاب: 'إثبـــات علـــو هللا علـــى خلقـــه والـــرد علـــى امل

علــو الــرمحن مــن قــول فرعــون هلامــان' كمــا مســاه يف مقدمتــه، وهــو مطبــوع متــداول 
  يف جزءين، طبع دار اهلجرة.

ر  ألدلــة الســمعية: القــرآن والســنة واآل قرر فيه صــفة (العلــو) هلل عــز وجــل 
ذه األدلة.    وضمنها نقوال عن األئمة يف األخذ 

حلجــج قــش فيــه املخــالفني  العقليــة، قــال رمحــه هللا يف مقدمــة الكتــاب:  و
أبدأ بعــون هللا تعــاىل فــأقول: إنــه مــن املصــائب الكــربى مــا يــردده أتبــاع اجلهميــة يف 
ــار علـــو هللا تعـــاىل علـــى خلقـــه، وإنكـــار اســـتوائه علـــى  عصـــر احلاضـــر، وهـــو إنكـ
عرشـــه، معتمــــدين بــــذلك علــــى عقــــول بعـــض اجلهــــال، الــــذين أخــــذوا ديــــنهم عــــن 

لشــبهات، احملــاوالت  الفلســفية، والسفســطات الكالميــة، وراحــوا يــردون ديــن هللا 
ممـــا أدخـــل علـــى فطـــر بعـــض النـــاس شـــوائب كثـــرية، حـــىت اجـــرتؤوا علـــى كـــالم هللا 
وكــالم رســوله، وظنــوا أن هــذا تنزيهــا هلل ســبحانه وتعــاىل ومــا هــو بتنزيــه فقــد ظنــوا 

  لى ذكرها القلم.التعطيل تنزيها، فعبدوا العدم، وقالوا أقواال، ال جيرؤ ع
لقـــد أعـــاد التـــاريخ نفســـه، ومللـــم معـــه بعـــض شـــتات االحنـــراف، فرمـــى علـــى 
درب الزمـــــان، نســـــخة ممســـــوخة، لـــــو قلبتهـــــا بـــــني يـــــديك، وأمعنـــــت فيهـــــا النظـــــر، 

  لنظرت فيها مناذج، من بعض أنواع البشر.
إن كــان قــد عـــري التــاريخ، مبثـــل جهــم بـــن صــفوان، وبشـــر املريســي، واجلعـــد 
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  هم من رموز الضالل.ابن درهم، وغري 
فاليــــزال العــــار آخــــذا بصــــفحة عنقــــه، ودامغــــا علــــى جبهتــــه، ولكــــن بصــــور 

  أخرى لتلك الرموز.
هــــا هــــم اليــــوم أفــــراخ اجلهميــــة يتخــــذون ألنفســــهم رؤوســــا، ليســــلكوا تلــــك 
م، لعلهم ينجحــون يف املهمــة املســتحيلة، و  الطريق، اليت عجز عن سلوكها أر

  لرشد، ويدركون تلك احلقيقة.. حقيقة الوعد.ليتهم يعودون عن غيهم إىل ا
نعم، حقيقة الوعد من هللا حبفظ هذا الــدين، فلينظــروا كيــف قــيض هللا عــرب 
العصـــور، وعلـــى امتـــداد الزمـــان هلـــذا الـــدين، مـــن ينـــافح عنـــه، ويـــذب كـــل دخيـــل، 
جــاعال مــن نفســه ســياجا يقــي صــفاءه مــن الكــدر، وحيمــي مساحتــه مــن شــياطني 

حيولــــوا بســــاطته إىل رمــــز خفــــي، تنقطــــع دون فهمــــه أعنــــاق اجلــــن والبشــــر، كــــيال 
  املطي.

  لقد اختذ بعضهم شيخا هلم الذي قال مدعيا كما قال غريه:
 اثنــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــذلين فيهمـــــــــــــــــــا
 حــــــــــــــب أيب بكــــــــــــــر إمــــــــــــــام اهلــــــــــــــدى

  

 فهــــــــــو علــــــــــى التحقيــــــــــق مــــــــــين بــــــــــري 
 مث اعتقـــــــــــــادي مـــــــــــــذهب األشـــــــــــــعري

  

  قلت: هذا زعم منك، وإين ألقول لك:
 بــــــــــدريبــــــــــل أنــــــــــت ال تصــــــــــدق  ع

بعــــــــــــــا لتعطيــــــــــــــل لــــــــــــــه   إن كنــــــــــــــت 
 أو كنـــــــــــــــــــت يف شـــــــــــــــــــك ويف ريبـــــــــــــــــــة
 قــــــــــد صــــــــــور التــــــــــاريخ عــــــــــارا، بــــــــــدى
 مثـــــــــــــــــل املريســـــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــرى

  

ملـــــــــــــــذموم واملنكـــــــــــــــر   هـــــــــــــــا جئـــــــــــــــت 
 قـــــــــد عـــــــــاد عـــــــــن تعطيلـــــــــه األشـــــــــعري
 فــــــــــــانظر هلــــــــــــذا "كــــــــــــذب املفــــــــــــرتي"
 يف صـــــــــــــورة مـــــــــــــن صـــــــــــــور األعصـــــــــــــر
 فيــــــــــــــــــــك ويف ســــــــــــــــــــيدك الكــــــــــــــــــــوثري
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ت هللا ال تقــــاس بصــــفات لقــــد غفــــل اإلمرباطــــور وعصــــابته، عــــن أن صــــفا
ت العظمـــة الـــيت ال  املخلـــوقني، ومل يـــدركوا مـــا لعلـــوه ســـبحانه فـــوق خلقـــه، مـــن آ
ــرد الـــدين لقـــول اجلاحـــدين واجلـــاهلني؟!! ســـبحانك ريب! هـــذا  حتصـــى. فكيـــف يـ

  تان عظيم. 
ــه وأحكمهـــا، فهـــي هـــدى ونـــور للمتقـــني، الـــذين أرادوا  تـ وقـــد فصـــل هللا آ

ا لق واعــد فلســفية بنيــت علــى املقــاييس!؟ ففــي كتــاب هللا، هللا، إذن كيــف يــدعو
  فصل املقال، يهرع إليه عند النزاع.

   يقـــــــــــــــــــــــــــــول: فـــــــــــــــــــــــــــــاهلل تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل 
   
    

 ويقــــــول ســــــبحانه:  ١ 
   فهـــــو يف كتابـــــه املفصـــــل  ٢
لعلـــــــو، مث جئـــــــتم أنـــــــتم تنكـــــــرون وا  حملكـــــــم، وصـــــــف نفســـــــه 

     
  ٣  

   
   

   
  ٤.  

                                                            
 ).١هود اآلية ( ١

 ).١٤٠البقرة اآلية ( ٢

  ).٥٩يونس اآلية ( ٣
 ).١٤الزمر اآلية ( ٤
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، وكـــل إنكـــم تـــردون احلـــق حبجـــج متهافتـــة وواهيـــة، كلهـــا مبنيـــة علـــى املقـــاييس
عــن  ذلك وحي من الشــيطان، كمــا أوحــى إىل مشــركي مكــة أن يســألوا رســول هللا 

فــأوحى إلــيهم أن يقولــوا لــه: "مــا  ١»هللا قتلها«الشاة، تصبح ميتة: من قتلها؟ فقال: 
يـــديكم حـــالل، ومـــا ذحبـــه هللا بيـــده الكرميـــة حـــرام، فـــأنتم إذن أحســـن مـــن  ذحبتمـــوه 

  تعــاىل: هللا؟" فأنزل هللا 
  

 
   

  
 ٢.  

فــــنحن ال حنــــب اجلــــدال واملــــراء، ألن هللا مــــا غضــــب علــــى قــــوم إال أورثهــــم 
الطريــــــــق، أتــــــــذكر قــــــــول هللا تعــــــــاىل: اجلــــــــدل، ويعلــــــــم هللا أنــــــــين عنــــــــدما أســــــــري يف 

     
  

    
  ٣.  

ــــة واملواجهــــة، والســــيما  ولكــــن احلاجــــة يف بعــــض األحيــــان، تســــتدعي اجملا
عندما يوجد معهم، بعض املساكني، الــذين يلبســون علــيهم احلقــائق، ويزرعــون يف 

م الشبهات.   أذها

                                                            
ـــو داود ( ١ ـــه: أبـ ــائي يف الكــــربى (٥/٢٤٦/٣٠٦٩لرتمــــذي () وا٣/٢٤٥/٢٨١٨أخرجـ ــنه والنســ ) ٦/٣٤٢/١١١٧١) وحســ

 ).٢/٧٠٥٩/٣١٧٣وابن ماجه (

 ).١٢١األنعام اآلية ( ٢

 ).٩٨و٩٧املؤمنون اآليتان ( ٣
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تســــقط حججهــــم يف كــــل جلســــة  -وهــــو ينصــــر دينــــه-فضــــل هللا تعــــاىل وب
ــــــــــــــــــــــــو األخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى،  ـــــــــــــــــــــــــدة تلـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــول: منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرة، الواحــــــــــــــــ وهللا يقــــــــــــــ

   
   

 ١.  
ــم ال  ــم، واملمارســات املتالحقــة، أ وقد عرفت حبكم االحتكاك املتواصــل 

ت واألحاديــث، لكــن يتــأولون خذون بظاهر النصوص، ف هم يقــرون بوجــود اآل
ذلــــــك علــــــى غــــــري حقيقتــــــه، األمــــــر الــــــذي دفعــــــين إىل أن أرد علــــــيهم ردا عقليــــــا، 
خيصــهم، لعلهــم يرجعــون عمــا هــم فيــه مــن التحريــف، وهللا يعلــم أنــين مل أكــن حمبــا 
ملـــا خـــط قلمـــي، مليلـــي إىل أســـلوب النصـــوص، ولكـــن احلاجـــة ماســـة، وتســـتدعي 

ع مــن الــردود، وهــو أمــر حبســب الضــرورة، ال ســيما أن املســلم حبكــم مثــل هــذا النــو 
  أن خيلو من رابطتني: -يف حيز العالقات-طبيعته، ال ينبغي 

  رابطة العبادة، وتكون بني العبد واملعبود.
  ورابطة الدعوة إىل العبادة، وتكون بني العبد والعبد.

نيـــة، حـــىت يســـتأثر العبـــد بـــه دون ســـوا ه، بـــل عليـــه أن ولـــيس يف التوحيـــد أ
  يوحد هللا، وأن يدعو غريه إىل توحيده.

ــا، كــان األمــر  ــم ال ينكــرون النصــوص، بــل يؤولو هــذا، وملــا عرفــت مــن أ
مســتدعيا، أن يــرد علــيهم رد يلزمــون بــه، وإن كــان عقليــا، والضــرورة تعظــم عنــدما 
يعلم املسلم أن رجوع أحدهم عن غيه، إمنا هو رجــوع خللــق معــه، بــل إحالــة دون 

                                                            
 ).٣٨األنفال اآلية ( ١
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١٦٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

ســـا   س يف هـــذا الشـــرك، ألن أحـــدهم البـــد مـــن أن يـــدعو إىل ضـــالله أ وقـــوع أ
  كثريين.

وقـــام بتوجيـــه مثـــل هـــذه الـــردود، علمـــاء عظمـــاء، وعلـــى رأســـهم إمـــام أهـــل 
الســنة واجلماعــة أمحــد بــن حنبــل، ونــرى ذلــك يف رده الــذي أقــام بــه احلجــة علــى 

دقـــــة، حيـــــث قـــــال رضـــــي هللا تعـــــاىل عنـــــه: (إذا أ ردت أن تعلـــــم أن اجلهميـــــة والز
اجلهمــــي كــــاذب علــــى هللا حــــني زعــــم أن هللا يف كــــل مكــــان وال يكــــون يف مكــــان 
دون مكــان، فقــل: ألــيس هللا كــان وال شــيء؟ فيقــول: نعــم. فقــل لــه: حــني خلــق 
اخللــق خلقــه يف نفســه أو خارجــا مــن نفســه، فإنــه يصــري إىل ثالثــة أقــوال البــد لــه 

  من واحد منهما.
ق اخللــــق يف نفســــه كفــــر، حــــني زعــــم أن اجلــــن إن زعــــم أن زعــــم أن هللا خلــــ

  واإلنس والشياطني يف نفسه.
وإن قـــال: خلقهـــم خارجـــا مـــن نفســـه مث دخـــل فـــيهم كـــان هـــذا كفـــرا أيضـــا 

  حني زعم أنه دخل يف مكان وحش قذر رديء.
وإن قال: خلقهم خارجــا مــن نفســه مث مل يــدخل فــيهم رجــع عــن قولــه أمجــع 

  وهو قول أهل السنة).
ردود العقليـــة، دعــت إليـــه احلاجـــة والضــرورة.. وقـــد يكـــون وهــذا مـــن منــط الـــ

  واجبا يف بعض األحيان كما قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
لنصـــوص، وملـــا كانـــت هنـــاك  ـــم  وكـــان العلمـــاء األوائـــل قـــد ردوا علـــى أر
شــبهات أخــرى حادثــة عنــد هــؤالء املوجــودين بــني أرجلنــا، دعــت احلاجــة إىل أن 

م يـــــرد علـــــيهم  م، ورد شـــــبها ـــــم وحتريفـــــا ويال لنصـــــوص أيضـــــا، مـــــع إســـــقاط 
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١٦٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

حلجـــج والرباهـــني، وهـــذا مـــا حبـــذه الكثـــري مـــن أهـــل احلـــق، وهـــو أن يـــرد علـــيهم 
م هلا، ال االكتفاء بسردها. ويال ت واألحاديث مع رد    آل

لظـــــن واتبـــــاع  اهلـــــوى، وهللا تبـــــارك وتعـــــاىل يقـــــول: ومـــــا كـــــان ضـــــالهلم إال 
    

    
   

  ١.  
ــا علــــى هللا،  ــهم حاكمــ ــبوا أنفســ ــوهلم وأهــــوائهم، ونصــ ــد أرادوا تنزيــــه هللا بعقــ فقــ

ــون  ــ ــ ــون لـــــــــه مـــــــــا يشـــــــــاؤون، وينفـــ ــ ــ عنـــــــــه مـــــــــا خيتـــــــــارون، فكـــــــــان مـــــــــثلهم كمثـــــــــل يثبتـــ
    

  
   

  ٢.  
 فهـــــؤالء هــــــم األخســــــرون أعمــــــاال، وهــــــم يف الــــــدنيا عمــــــي: 

    
   

   
٣.  

هلل تعاىل.وهذا ما عزمنا على القيام به، مستع   ينني 
وال ميكننــا جتاهــل ذلــك الفــرق العظــيم بيــنهم وبــني أجــدادهم، فهــم يقولــون 
(هللا لــــيس يف مكــــان علــــى اإلطــــالق) فهــــو عنــــدهم، لــــيس فــــوق، وال حتــــت، وال 

                                                            
 ).٢٣النجم اآلية ( ١

 ).١٠٤الكهف اآلية ( ٢

 ).٧٢اإلسراء اآلية ( ٣
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١٦٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

لعــامل، وال منفصــل عنــه. وال  ميــني، وال يســار، وال خلــف، وال أمــام، وال متصــل 
لعدم.داخل العامل وال خارجه. وهكذا شبهوا ال   رب سبحانه 

  فكان هذان الفريقان بني اإلفراط والتفريط.
أو لــيس كــان يســعهم أن يكونــوا علــى منهــاج أهــل الســنة واجلماعــة يثبتــون 

، فيقولـــون: ربنـــا يف الســـماء، كمـــا أخـــرب مـــا أثبـــت هللا لنفســـه، وأثبتـــه لـــه رســـوله 
لغـــىن، ولكـــن وأنـــزل، فريفعـــون أيـــديهم إليـــه، ويســـألونه اهلـــدى والتقـــى، والعفـــاف وا

  ماذا نقول!!
فال اعرتاض على قــدر هللا الــذي مــن يهــده فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فلــن 

  جتد له وليا مرشدا.
وأمــــا الــــذين يؤمنــــون بكتــــاب هللا تعــــاىل، أي الــــذي يتبعــــون مــــا فيــــه فهــــؤالء 

  املــــــــــــــــــــــــــــوىل: اتبعــــــــــــــــــــــــــــوا اهلــــــــــــــــــــــــــــدى، إذ يقــــــــــــــــــــــــــــول 
     

    
يزدادون من هدى هللا كلما ازداد اتباعهم له. وهم ١  

   
  يت٢  ، فهــــذا اهلــــدى ال 

ويــل وال تعطيــل،  ــا، ال  إلميــان بــه علــى احلقيقــة الــيت نــزل  تبــاع مــا أنــزل و إال 
   …بيلألن هللا أنزل الكتاب ليبني احلق وينري الس

وهـــا قـــد أضـــفت إىل صـــواعق العلمـــاء صـــاعقة جديـــدة، فيهـــا مـــن احلقـــائق 
                                                            

 ).٢و١البقرة اآليتان ( ١

 ).٧٦( مرمي اآلية ٢
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١٦٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

والرباهـــني النقليـــة عـــن هللا وعـــن رســـوله وعـــن علمـــاء األمـــة، مـــا يـــدمر األكاذيـــب 
لعقـــل، كانـــت حتتـــاج  قشـــتهم فيهـــا  طيـــل، الســـيما أن الرســـالة األوىل الـــيت  واأل

لعقـــل، و  لنقـــل ال  لكـــن ســـبحان هللا! فقـــد  إىل األصـــل، وهـــو أن يؤخـــذ الـــدين 
  كانت الظروف والدوافع إىل إخراج تلك قبل هذه كثرية.

ويف هــذه الرســالة برهــان لكبــارهم وصــغارهم، فمــن جحــد بعــدها، فــال أظــن 
، يناســــب  ت هللا، وقــــد اتبعــــت فيهــــا أســــلو جمــــد أنــــه يــــؤمن حبقيقــــة آيــــة مــــن آ

ت  والســنن مث جاوبــت الشبهات اجلديدة اليت أوردوها، إذ ذكــرت األدلــة مــن اآل
عــن كــل عــذر اعتــذروا بــه أو تــذرعوا، وأبطلــت كــل مــذهب ذهبــوا إليــه، وكشــفت 
ــا بــني النــاس ليلبســوا علــيهم ديــنهم، فكبلــت أقــواهلم  الســتار عــن شــبهات يطرحو
ـــــا عبـــــاده يف قرآنـــــه  بقيـــــود الكتـــــاب والســـــنة، ومـــــدلول العربيـــــة الـــــيت خاطـــــب هللا 

  ١العزيز.
  

                                                            
 ).٢٣-٦إثبات علو هللا على خلقه والرد على املخالفني (ص. ١
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١٦٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـ) ١٤٠٩حممد مجيل غازي (
الشيخ حممد مجيل غازي ولد سنة مخس ومخســني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، 

وقـــــد حصـــــل علـــــى الشـــــهادة  بقريـــــة كفـــــر اجلرايـــــدة مبحافظـــــة كفـــــر الشـــــيخ مبصـــــر،
االبتدائيــــة بتفــــوق يف عــــام ثــــالث وســــبعني وثالمثائــــة وألــــف مــــن املعهــــد األمحــــدي 

يســانس اللغــة بطنطا، مث أكمل دراسته بنفس املعهد وبعد حصوله على العامليــة "ل
العربيــة" يف عــام ثــالث ومثــانني وثالمثائــة وألــف عمــل الشــيخ موظفــا بــوزارة الثقافــة 

لقاهرة، فاتسع نشاطه وذاع    .صيتهمبحافظة املنصورة، مث انتقل للعمل 
حصـــــل الشـــــيخ علـــــى درجـــــة املاجســـــتري يف اآلداب، مث الـــــدكتوراة يف عـــــام  

متيــــاز مــــع مر  تبــــة الشــــرف، وكــــان موضــــوعها: اثنتــــني وتســــعني وثالمثائــــة وألــــف 
  .'حتقيق كتاب: أليب هالل العسكري'

تـــرأس الشـــيخ جملـــس إدارة املركـــز اإلســـالمي لـــدعاة التوحيـــد والســـنة بعـــد أن 
  أسسه.

هــــذا، وقــــد وصــــل الشــــيخ إىل درجــــة "كبــــري البــــاحثني" يف اجمللــــس األعلــــى 
جمللـــس األعلـــى لل -قبـــل وفاتـــه-للفنـــون واآلداب، كمـــا مت اختيـــاره  شـــؤون عضـــوا 

الطـــالق 'و 'مفـــردات القـــرآن الكـــرمي'اإلســـالمية. ولـــه مؤلفـــات عديـــدة مـــن بينهـــا: 
  .'الصوفية: الوجه اآلخر'و 'شريعة حمكمة ال أهواء متحكمة

وتــويف رمحــه هللا يف األول مــن ربيــع األول عــام تســع وأربعمائــة وألــف، وتظــل 
ام الصــوفية، القضــية الــيت شــغلت حياتــه هــي: حماربــة البــدع واخلرافــات، وكشــف أوهــ

  والدعوة إىل التوحيد اخلالص، ونشر العلم الصحيح بني الناس.
 من املبتدعة: موقفه  
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قــــال فيهــــا:  ،لــــه تقدمــــة علــــى كتــــاب 'العواصــــم مــــن القواصــــم' البــــن العــــريب
وينبغي لنا، وجيمل بنــا، أن نتوقــف عنــد هــذه النقطــة مــن هــذه املقدمــة لنقــول: إن 

ب ا الجتهـــاد املفتـــوح علـــى مصـــاريعه فيهـــا.. وإن ثـــراء الثقافـــة اإلســـالمية.. وإن 
ترحيبها املستمر بكل األمم والشعوب.. إن كل أولئــك كــان مــدخال تســللت منــه 
رواسب ثقافات، وبقا اعتقادات ومزيج من اخلرافات الــيت ال تتفــق مــع اإلســالم 
يف الشـــــكل أو يف املوضـــــوع. أرأيـــــت إىل النهـــــر العظـــــيم، وهـــــو يهـــــدر يف جمـــــراه.. 

 عظيمــا لــريوي الظمــاء مــن البشــر واحليــوان والطــري والقفــار.. أرأيــت وينســاب قــو 
ــر الثقافــة اإلســالمية.. مث..  إىل هــذا املنهــل العــذب وعطائــه العظــيم.. كــذلك.. 
ت طفيليــة.. وجنــادل وصــخور  ــذا النهــر مــن غثــاء.. ونبــا أرأيــت إىل مــا يعلــق 

ــــــر الثقافــــــة تئــــــة مــــــن شــــــطآنه.. أو ملقــــــاة يف ســــــبيل مــــــده اهلــــــادر. كــــــذلك.  .
ر يف حاجة إىل من يطهــر جمــراه.. ويعمقــه.. ويزيــل مــا  اإلسالمية. وإذا كان كل 
علق مبجراه، من كل ما يعوق تدفقه واندفاعــه فكــذلك اإلســالم.. وهــذا هــو دور 

إن هللا يبعــث هلــذه األمــة علــى رأس كــل : «اجملددين الذين قــال فــيهم رســول هللا 
.. وكلمــة (مــن) ال تعــين جمــددا واحــدا.. بــل ١»نهــامائــة ســنة مــن جيــدد هلــا أمــر دي

تعــين عشــرات، ومئــات، وألــوف اجملــددين.. علــى طــول الزمــان.. وعــرض املكــان. 
والتجديــد يكــون ألمــر الــدين ال للــدين نفســه. وأمــر الــدين كلــه يتســع ليشــمل كــل 
املعارف اليت فجرها هذا الدين، سواء أكانــت يف أصــول الــدين، أم أصــول الفقــه، 

                                                            
): "ســكت عليــه ٥٥٩) وقال الشــيخ األلبــاين رمحــه هللا يف الصــحيحة (٤/٥٢٢) واحلاكم (٤/٤٨٠/٤٢٩١أبو داود ( ١

الســـند احلـــاكم والـــذهيب، وأمـــا املنـــاوي فنقـــل عنـــه أنـــه صـــححه، فلعلـــه ســـقط ذلـــك مـــن النســـخة املطبوعـــة مـــن املســـتدرك، و 
 صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم".
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ل الـــــــدنيا.. إن األمـــــــم الكثـــــــرية واألمـــــــالء الـــــــيت ال تكـــــــاد تنتهـــــــي حصـــــــرا أم أصـــــــو 
واستقصــاء مــن الــداخلني يف هــذا الــدين.. قــد جــروا معهــم عــن قصــد أو عــن غــري 
قصــد، حبســن نيــة أو بســوء نيــة.. جمموعــة مــن األفكــار، واالجتاهــات، واملــأثورات 

احلزبيـــة. وكـــل  الشـــعبية، واألســـاطري القوميـــة واالجتاهـــات السياســـية، واالنتمـــاءات
لثقافـــة اإلســـالمية  -وغـــريه كثـــري-ذلـــك  شـــكل ركامـــا مـــن الـــدخيل الـــذي ألصـــق 

خلرافــــات والبــــدع واألقاصــــيص. ولقــــد كــــان اجملــــال  ــميه  إلصــــاقا.. ومثــــل مــــن نســ
ت املوضــوعة، الــيت  -وال زال، وسيظل-التارخيي  معــربا للتصــورات الباهتــة، والــروا

فريــق، إن "الروايــة التارخييــة" أصــبحت تؤيــد حــز ضــد حــزب، وتعــني فريقــا علــى 
ــا.. ويثــريون القالقــل يف  علــى لســان احملــاربني كالســيف الــذي يف أيــديهم يقتلــون 
صـــــــفوف أعـــــــدائهم.. وإذا كانــــــــت "احلـــــــرب البـــــــاردة" تعتمــــــــد علـــــــى "اإلشــــــــاعة" 
رخييــة.. بــل  ت  و"األكاذيــب".. فــإن "اإلشــاعة" و"األكاذيــب" حتولــت إىل روا

ت حديثيـــة ـــا بـــال خـــوف وال خجـــل إىل إىل روا .. يضـــعها الوضـــاعون، مث يرفعو
ــا بــال حيــاء وال اســتخزاء عنــد صــحابته رضــوان هللا علــيهم.. الرسول  ، أو يوقفو

وإن هللا الــذي تعهــد حبفـــظ "ذكــره" و"وحيــه" قـــيض هلــذه الثقافــة مـــن ينفــي عنهـــا 
  ١اخلبث والعبث والضالل والتضليل والزيف والدخيل.

  

                                                            
  ).٩-٨لعواصم من القواصم (ا ١
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  هـ) ١٤٠٩( ١د بن أمحد بن الدويشعبدهللا بن حمم
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد الـــدويش، ولـــد مبدينـــة الزلفـــي 
سنة ثــالث وســبعني وثالمثائــة وألــف، ونشــأ نشــأة صــاحلة، ورحــل إىل مدينــة بريــدة 
طالبـــا للعلـــم، فحصـــله وأصـــبح مـــن أعالمـــه. وكـــان رمحـــه هللا آيـــة يف احلفـــظ وكـــان 

حـــواهلم. مكبـــا علـــى كتـــب الســـلف الصـــ ـــم و احل، ولـــذلك جتـــده شـــديد التـــأثر 
ثــرا بشـــيخي اإلســالم ابــن تيميــة وحممـــد بــن عبــدالوهاب وتالميـــذمها  وكــان أشــد 

  من أئمة الدعوة. 
قال الشيخ عبدهللا البسام: وكان واســع األفــق، جيــد الفهــم واحلفــظ ملــا يقــرأ 

األمهــات ويلقــى عليــه، وشــاهد ذلــك بــروزه يف وقــت قصــري، فقــد قيــل إنــه حيفــظ 
الست وغريها من كتب احلديث، وكان عنده من كل فــن طــرف جيــد، ألنــه كــان 
لعقيـــدة والتوحيـــد والتفســـري والفقـــه  مكبـــا علـــى دراســـة هـــذه الفنـــون، فكـــان عاملـــا 
والنحو. من شيوخه الشيخ صاحل بن أمحد اخلــريص والشــيخ عبــدهللا بــن حممــد بــن 

غــريهم. جلــس للتــدريس واإلفــادة، محيــد والشــيخ عبــدهللا بــن عبــدالعزيز التــوجيري و 
فعة.    فنفع هللا بعلمه، وله مؤلفات مفيدة و

  تويف رمحه هللا على إثر مرض أصابه، وذلك سنة تسع وأربعمائة وألف.
 من املبتدعة: موقفه  

ر السلفية:   له من اآل
  'التوضيح املفيد لشرح مسائل كتاب التوحيد'. -١

                                                            
  ).٣٩١-٤/٣٨٦علماء جند خالل مثانية قرون ( ١
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  خلق آدم على صورة الرمحن'. 'دفاع أهل السنة واإلميان عن حديث - ٢
  'األلفاظ املوضحات ألخطاء دالئل اخلريات'. -٣
  'املورد الزالل يف التنبيه على أخطاء الظالل'. -٤
  ١'الزوائد على مسائل اجلاهلية'. -٥
  

  هـ) ١٤٠٩عبد هللا كنون (
رئيس رابطة علماء املغرب وأمينها العام. ولــد ســنة ســت وعشــرين وثالمثائــة 

ــــا،  وألــــف للهجــــرة لقــــرويني للدراســــة  بفــــاس، حفــــظ القــــرآن صــــغريا، مث التحــــق 
ــــم أبــــو شــــعيب  ثــــر  وبعــــدها رحــــل مــــع والــــده إىل طنجــــة. مــــن شــــيوخه الــــذين 

  الدكايل. 
ملعهـــد العـــايل بتطـــوان، مث  أســـس املعهـــد اإلســـالمي بطنجـــة وكـــان أســـتاذا 

ســــيس اجل معيـــــة مــــديرا ملعهـــــد احلســــن الثـــــاين، مث عــــني وزيـــــرا للعــــدل، شـــــارك يف 
الوطنيــــــة األوىل بقيــــــادة حممــــــد عبــــــدالكرمي اخلطــــــايب، عــــــني ســــــنة مخــــــس وســــــبعني 
وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة عضـــوا يف اجملمـــع العلمـــي العـــريب بدمشـــق، وســـنة إحـــدى 
لقــاهرة، وســنة ثــالث  ومثانني وثالمثائة وألف للهجرة عضوا يف جممع اللغة العربية 

ألزهــــر، ومثــــانني وثالمثائــــة وألــــف للهجــــرة عضــــوا يف جم مــــع البحــــوث اإلســــالمية 
جملمــع العلمــي العراقــي، وشــارك يف اجمللــس التأسيســي لرابطــة  واختــري أيضــا عضــوا 

سة صحيفة امليثاق لسان رابطة العلماء.   العامل اإلسالمي، أسندت إليه ر

                                                            
  .)٣٩١-٤/٣٩٠( علماء جند ١
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  تويف يف اخلامس من شهر ذي احلجة سنة تسع وأربعمائة وألف للهجرة.
  له حنو مخسني كتا منها:

  'أدب الفقهاء'.-١
  'اإلسالم أهدى'.  -٢
  'إسالم رائد'.  -٣
  'ترتيب أحاديث الشهاب البن احلسن القلعي'.  -٤
  'تفسري سور املفصل من القرآن الكرمي'.  -٥
  'تفسري الفاحتة'.  -٦
لقرآن'.  -٧   'الرد القرآين على كتاب: هل ميكن االعتقاد 
لقرآن -٨   املبني'.  'فضيحة املبشرين يف احتجاجهم 
  'مفاهيم إسالمية'.  -٩
  'النبوغ املغريب'.  -١٠
  ١'التعاشيب'. وكلها منشور مطبوع. -١١
 :موقفه من املبتدعة  
قــــال يف مقدمتــــه لفتــــاوى حممــــد كنــــوين املــــذكوري: تعتــــرب مهمــــة اإلفتــــاء  -

مســـؤولية دينيـــة ودنيويـــة معـــا، فـــاملفيت خمـــرب عـــن هللا كمـــا يقـــول الفقهـــاء، أي عـــن 
م دينـــــه، وهـــــو مبقتضـــــى ذلـــــك جيـــــب أن ال يصـــــدر فتـــــوى إال بعـــــد شـــــرعه وأحكـــــا

  التحري واملبالغة يف حترير مناط املسألة والتماس الدليل الشرعي عليها.

                                                            
  ).٢/١٥تتمة األعالم حملمد خري رمضان يوسف ( ١
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حكــــام  حكــــام املعــــامالت، كمــــا تتعلــــق  ومــــن حيــــث أن الفتــــوى تتعلــــق 
ــا حقـــوق وتســـتباح حرمــات؛ فـــإن املفـــيت يتحمــل بـــذلك عبئـــا  العبــادات، فتمنـــع 

  ر الدين والدنيا.ثقيال من أم
وكانــت الفتــوى قبــل اليــوم تــدور يف فلــك املــذهب وقواعــده، وتعتمــد أقــوال 
درا حينمـــا يكـــون الـــدليل  ــاد ختـــرج عـــن ذلـــك إال  علمائـــه وحـــاملي رايتـــه، ال تكـ
الشــــــرعي واضــــــحا ومبتنــــــاول اجلميــــــع، أمــــــا اليــــــوم وبعــــــد أن نشــــــرت كتــــــب الســــــنة 

املتعــددة، وأصــبحت متداولــة  وشــروحها وكتــب اخلــالف العــايل واملــذاهب الفقهيــة
ــــا مــــن أدلــــة ومــــدارك  بــــني أيــــدي النــــاس، واطلــــع الفقهــــاء وطلبــــة العلــــم علــــى مــــا 
ختالف ما كانوا يعهدونــه ويتمســكون بــه يف بعــض املســائل؛ فــإن املفــيت اآلن صــار 
مطالبا بتخــريج املســألة علــى مقتضــى الــدليل الشــرعي مــن الكتــاب والســنة ومــا يف 

  هب وأقوال األئمة والرتجيح بينها.حكمهما، ومقارنة املذا
لفقــــــه  - ملغــــــرب واهتمــــــامهم  ويف معــــــرض كالمــــــه عــــــن دولــــــة املــــــرابطني 

والفقهــاء قــال: علــى أن اهتمــام املــرابطني بعلــوم الــدين كــان يزينــه وصــف شــريف، 
لـــروح الســـلفي املتســـامح، اخلـــالص مـــن شـــوائب التنطـــع  وخلـــق نبيـــل هـــو تشـــبعه 

فـــات املذهبيـــة والبـــدع واألهـــواء الـــيت كانـــت حينئـــذ والتعمـــق، وعـــدم جماراتـــه للخال
لشرق.   ١تنخر جسم الوحدة اإلسالمية 

وقــال يف معــرض حتقيقــه ملســألة نســبة الدولــة املوحديــة ملــذهب الظاهريــة  -
م إليهـــا تشـــنيعا علـــيهم   خلـــص إىل نفيـــه عـــنهم مث قـــال: وإمنـــا كـــان الفقهـــاء ينســـبو

                                                            
  ).٦٨النبوغ املغريب (ص. ١
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ة: إنــه وهــايب تنكيتــا عليــه وتنفــريا كمــا يقــال اليــوم يف كــل مــن كــان ســلفي العقيــد
  ١من مذهبه.
 :موقفه من الصوفية  
قـــال: فأمـــا الطرقـــي فـــال كـــالم لنـــا عليـــه، ومهمـــا بلـــغ مـــا بلـــغ مـــن العلـــم  -

والفقـــه ودراســـة احلـــديث، ال ميكـــن أن يعـــد مـــن أتبـــاع الســـنة أو الـــداعني إليهـــا إال 
طرقيـــة كمـــا هـــو إذا قلبـــت احلقـــائق وغـــريت املفـــاهيم خصوصـــا إذا كـــان غاليـــا يف ال

  ٢شأن الكثري ممن أدركناهم وعرفنا أحواهلم.
لشـــيخ  - وقـــال عـــن دعـــوة الشـــيخ أيب شـــعيب الـــدكايل أيضـــا: وقـــد ختـــرج 

خلصــوص يف علــم احلــديث والــدعوة إىل  عــدد وفــري مــن أهــل العلــم وامتــاز مــنهم 
جــه واتبــع طريقــه، فهــذا  الســنة أفــراد معــدودون ولكــن قــّل مــنهم مــن ســار علــى 

مكن من املادة احلديثية واصــطالح احملــدثني ولكنــه طرقــي مل يرفــع رأســا ملــا  شيخ مت
كـــان أســـتاذه يصـــوبه مـــن أســـهم النقـــد إىل الطـــرقيني وبـــدعهم ودعـــاويهم... وعـــاد  
طلــة وشــعارات ال أصــل هلــا  كثري مــن الطــرقيني إىل مــا كــانوا عليــه مــن اعتقــادات 

  ٣من السنة.
  

  هـ) ١٤٠٩اخلميين الرافضي اخلبيث (
محــل اخلميــين لــواء الكيــد ألهــل اإلســالم أهــل الســنة، كلمــا أتيحــت لــه  لقــد

                                                            
  ).١٢٥املصدر السابق (ص. ١
  م.١٩٦٩)/السنة ٧.جملة دعوة احلق العدد السابع (ص ٢
  ).٩املصدر السابق (ص. ٣
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ل مــنهم ومــن أخيــارهم، وإن حــاول جاهــدا كــتم ذلــك تقيــة ونفاقــا، إال  الفرصــة 
حلقـــد علـــى أهـــل الســـنة عامـــة،  أن مـــا ســـطرته يـــده مـــن الكتـــب والرســـائل تطفـــح 

ــم الــدوائر، ووصــفهم بكــل ألقــاب الســوء كــال كفر والــردة والــبغض هلــم، والــرتبص 
  والنفاق وغريها.

وهــــو علــــى مــــذهب الــــروافض الغــــالة االثــــىن عشــــرية اجلعفريــــة، كمــــا صــــرح 
بذلك حيث يقول يف دستوره الذي وضعه لدولته يف املــادة الثانيــة عشــرة: (الــدين 
الرمســـي إليـــران هـــو اإلســـالم واملـــذهب اجلعفـــري االثـــىن عشـــري، وهـــذه املـــادة غـــري 

  . ١قابلة للتغيري إىل األبد)
وهــذه الشــهادة منــه علــى نفســه كافيــة ملعرفــة اخلميــين االثــىن عشــري، علــى 
وجه احلقيقة، وهذا االعرتاف قد يُلبـَّس بــه علــى كثــري مــن املغفلــني فيقــول أحــدهم 

  مثال: إمنا يدعو اخلميين إىل اإلسالم، فأي عيب يف ذلك؟
هلل التوفيق: أي إسالم تعين أنت؟ هل هو إســالم أيب بكــر وعمــ ر فنقول و

ومجيـــع الصـــحب واآلل؟ فبـــالطبع ســـتقول: نعـــم، فـــأقول: مـــن هنـــا ُأصـــبَت. فلـــيس 
هــذا هــو إســالم اخلميــين!! إمنــا اإلســالم املزعــوم عنــده هــو التكــذيب أوال مبصــادر 
األصــيلة كتــا وســنة مجلــة وتفصــيال،مث تكفــري خيــار هــذه األمــة مــن صــحابة النــيب 

  ذا كل من خــالف مــا هــم كأيب بكر وعمر وعثمان وغريهم من الصحب، وهك
  عليه إىل قيام الساعة.

  وإليك أقوال اخلميين من كتبه تدل على ما قلنا: 

                                                            
 ).٢٣الدستور (ص. ١
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قولــه بتحريــف القــرآن الــذي بــني أيــدينا، وزعمــه بوجــود مصــحف  -١

  فاطمة امللهم من عند هللا:
ــم وثيقــة كفريــة يكفــرون  أصــدر اخلميــين مبشــاركة مخســة مــن علمــائهم وآ

مــا بتحريــف الكتــاب فيهــا أ بكــر وعمــر، وي ما بصــنمي قــريش؛ يتهمو -ســمو
والشــاهد منهــا هنــا قــوهلم فيهــا: "وعصــيا رســولك،  -وســيأيت ذكــر الوثيقــة بتمامهــا

ــة  ــ ــالوا أيضـــــا: "اللهـــــم العـــــنهم بعـــــدد كـــــل آيـ ــ وقلبـــــا دينـــــك، وحرفـــــا كتابـــــك". مث قـ
حرفوها". فهذا تصريح منه ومن أمثاله يدل داللة واضــحة علــى أن قرآننــا مل يكــن 

ن عنــد هللا بكمالــه ومتامــه، وإمنــا زاد الصــحابة فيــه ونقصــوا وحرفــوا. فمــا جــواب مــ
  أهل اإلميان عن هذه الفرية؟!.

خــذ منهــا علمــه مملــوءة  وهذا ليس بغريب عــن اخلميــين؛ ألن مصــادره الــيت 
ـــــذا الزيـــــف والكـــــذب واالفـــــرتاء، علـــــى رأســـــها كتـــــاب الكـــــايف للكليـــــين، وكتـــــاب 

هـــــو صـــــاحب كتـــــاب 'فصـــــل اخلطـــــاب يف إثبـــــات مســـــتدرك الوســـــائل للطربســـــي و 
خــذ مــن الوســائل للحــر العــاملي، واخلميــين  ب' وكــذلك  حتريــف كتــاب رب األر

  شديد الرتضي على هؤالء.
هـــا،  كمـــا يفخـــر اخلميـــين مبصـــحف فاطمـــة امللفـــق، ويـــزعم أن هللا أهلمهـــا إ

ن األدعيـــــة وهـــــي القـــــرآ ١فقـــــال يف وصـــــيته العامليـــــة ن السياســـــية: "وحنـــــن نفخـــــر 

                                                            
للغــة العربيــة يف عــددها الصــادر يف  ١ ا صحيفة 'كيهان اإليرانية' الصادرة   ١٧هـــ املوافــق لـــ ١٤٠٩ذي القعــدة  ١٣نشر

ــا ١٩٨٩حزيــــران  ا أيضــ ــره. ونشــــر ــام القائــــد قــــدس هللا ســ ــة السياســــية لإلمــ ــوان: نــــص الوصــــية اإلهليــ ــام م بعنــ مؤسســــة اإلمــ
 ) بعنوان: اإلمام اخلميين، النداء األخري.١٢اخلميين الثقافية طهران (ص.
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الصاعد وفيها احلياة إمنــا هــي مــن فــيض أئمتنــا املعصــومني، وعنــد مناجــاة األئمــة 
الشــعبانية ودعــاء احلســني بــن علــي عليهمــا الســالم يف عرفــات، وعنــد الصــحيفة 
الســــجادية زبــــور آل حممــــد والصــــحيفة الفاطميــــة وهــــي الكتــــاب الــــذي أهلمــــه هللا 

  سبحانه وتعاىل للزهراء املرضية".
يت بعــد وفــاة النــيب وقال: "واحلد  يث اآلخر يقول فيــه: إن جربائيــل كــان 

نبــــاء مــــن الغيــــب، فيقــــوم أمــــري املــــؤمنني بتــــدوينها، وهــــذا هــــو مصــــحف  لفاطمــــة 
  ١فاطمة".
ا:  -٢   موقفه من السنة وكتبها وروا

ال يعـــــــرتف اخلميـــــــين بكتـــــــب الســـــــنة املعلومـــــــة عنـــــــد كصـــــــحيح البخـــــــاري 
ــا ونقلتهــا عنــده كلهــم  وصــحيح مســلم واملوطــإ وغريهــا. والســب ب يف ذلــك أن روا

كــذابون منــافقون ال خيــافون هللا، غــريوا وبــدلوا تبعــا ألهــوائهم وأغراضــهم. فلــذلك 
فــإن اخلميــين تبعــا للشــيعة الــروافض هلــم كتــب ختصــهم خمالفــة لكتــب أهــل الســنة، 
قــال اخلميــين وهــو يقــرر الدســتور يف مادتــه الثانيــة أن نظــامهم يقــوم: "علــى أســاس 

  . فأين سنة سيد املرسلني؟!.٢اب وسنة املعصومني"الكت
  موقفه من الصحب األخيار: -٣

لقــد طعــن هــذا اخلبيــث يف أفضــل األمــة بعــد نبيهــا أيب بكــر الصــديق وكــذا 
لــك بقولــه يف غــريهم  يف عمر وعثمان رضي هللا عنهم، بل وكفــرهم ولعــنهم، فمــا 

  من أهل اإلسالم، فإليك بعض أقواله:
                                                            

 ).١٤٣كشف األسرار (ص.  ١

 ).٢٠الدستور (ص. ٢
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لشــيخني ومــا قامــا بــه مــن خمالفــات للقــرآن، ومــن "إننا هنا ال  - شــأن لنــا 
حكام اإلله، وما حلاله وحرماه من عندمها، وما مارســاه مــن ظلــم ضــد  تالعب 

حكــــــام اإللــــــه  فاطمــــــة ابنــــــة النــــــيب  وضــــــد أوالده، ولكننــــــا نشــــــري إىل جهلهمــــــا 
  والدين. 

فقـــد قـــام أبـــو بكـــر بقطـــع اليـــد اليســـرى ألحـــد اللصـــوص، وأحـــرق شخصـــا 
ر؛ مــــع أن ذلــــك كــــان حرامــــا.. وكــــان جيهــــل أحكــــام القاصــــرين، واإلرث، ومل آخــــ

يطبــق أحكــام هللا يف خالــد بــن الوليــد الــذي قتــل مالــك بــن نــويرة وأخــذ زوجتــه يف 
  تلك الليلة نفسها.

أمـــا عمـــر؛ فـــإن أعمالـــه أكثـــر مـــن أن تعـــد وحتصـــى، فقـــد أمـــر بـــرجم امـــرأة 
ـــا ه عـــن ذلـــك، وأخطـــأ مـــرة فيمـــا حامـــل، وأخـــرى جمنونـــة، مـــع أن أمـــري املـــؤمنني 
خطــأه،  –مــن خلــف احلجــب  –خيص أحكام املهــر، فصــححت إحــدى النســوة 

فقــــال عمــــر يف ذلــــك: مجيــــع النــــاس يعرفــــون أحكــــام هللا خــــريا مــــين، حــــىت النســــوة 
الكائنــات خلــف احلجــب، وخــالف تعــاليم هللا والنــيب، فحــرم متعــة احلــج والنســاء، 

ب بيــــت الرســــول. أمــــا عثمــــان ومعا م وأحــــرق  ويــــة ويزيــــد، فــــإن اجلميــــع يعرفــــو
  ١جيدا".

ن معارضـــة القـــرآن  - "نـــورد هنـــا خمالفـــات عمـــر ملـــا ورد يف القـــرآن، لنبـــني 
ــم كــانوا ســيخالفون القــرآن أيضــا فيمــا إذا   لدى هؤالء كانــت أمــرا هينــا، ونؤكــد 

  ٢كان قد حتدث بصراحة عن اإلمامة".
                                                            

 ).١٢٧-١٢٦كشف األسرار له (ص.  ١

 ).١٣٥كشف األسرار (ص.  ٢
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القائمـــة علـــى الفريـــة، "وأغمـــض عينيـــه، ويف أذنيـــه كلمـــات ابـــن اخلطـــاب  -
ت ورد ذكرهــــــا يف القــــــرآن  والنابعــــــة مــــــن أعمــــــال الكفــــــر والزندقــــــة، واملخالفــــــة آل

  ١الكرمي".
"دعــاء صــنمي قـــريش: بســم هللا الـــرمحن الــرحيم، اللهــم صـــل علــى حممـــد  -

وآل حممــد اللهــم العــن صــنمي قــريش وجبتيهمــا وطاغوتيهمــا وإفكيهمــا وابنـــتيهما 
وحيــك وجحــدا إنعامــك وعصــيا رســولك وقلبــا دينــك اللــذين خالفــا أمــرك وأنكــرا 

وحرفــا كتابــك وأحبــا أعــداءك وجحــدا آالءك وعطــال أحكامــك وأبطــال فرائضــك 
تك وعاد أولياءك وواليا أعداءك وخر بالدك وأفسدا عبادك.   وأحلدا يف آ

اللهـــم العنهمـــا واتباعهمـــا وأولياءمهـــا وأشـــياعهما وحمبيهمـــا فقـــد أخـــر بيـــت 
رضــه وعاليــه بســافله وظــاهره بباطنــه  النبوة وردما به ونقضــا ســقفه وأحلقــا مســاءه 

دا أنصــاره وقــتال أطفالــه وأخليــا منــربه مــن وصــيه، ووارث علمــه  واستأصال أهله وأ
مـــا..! فعظـــم ذنبهمـــا وخلـــدمها يف ســـقر ومـــا أدراك مـــا  وجحـــدا إمامتـــه وأشـــركا بر

  سقر ال تبقي وال تذر.
تــوه وحــق أخفــوه ومنــرب علــوه ومــؤمن أرجــوه اللهــم العــنهم بعــدد كــل منكــر أ

ومنـــافق ولـــوه وويل آذوه وطريـــق أووه وصـــادق طـــردوه وكـــافر نصـــروه وإمـــام قهـــروه 
وفرض غريوه وأثــر أنكــروه وشــر آثــروه ودم أراقــوه وخــري بــدلوه وكفــر نصــبوه وكــذب 
طــــل  دلســــوه وإرث غصــــبوه ويفء اقتطعــــوه وســــحت أكلــــوه وخـــــمس اســــتحلوه و

نفــاق أســروه وغــدر أضــمروه وظلــم نشــروه ووعــد أخلفــوه أسســوه وجــور بســطوه و 

                                                            
 ).١٣٨-١٣٧كشف األسرار (ص.  ١
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وأمانــــة خــــانوه وعهــــد نقضــــوه وحــــالل حرمــــوه وحــــرام أحلــــوه وبطــــن فتقــــوه وجنــــني 
أســـقطوه وضـــلع دقـــوه وصـــك مزقـــوه ومشـــل بـــددوه وعزيـــز أذلـــوه وذليـــل أعـــزوه وذو 

  حق منعوه وكذب دلسوه وحكم قلبوه وإمام خالفوه!
ريضــة تركوهــا وســنة غريوهــا وأحكــام اللهــم العــنهم بعــدد كــل آيــة حرفوهــا وف

عطلوهــا ورســوم قطعوهــا ووصــية بــدلوها وأمــور ضــيعوها وبيعــة نكثوهــا وشــهادات  
كتموهــا ودعــوات أبطلوهــا وبينــة أنكروهــا وحيلــة أحــدثوها وخيانــة أوردوهــا وعقبــة 
ن لزموهــــا اللهــــم العــــنهم يف مكنــــون الســــر وظــــاهر  ب دحرجوهــــا وأز ارتقوهــــا ود

ا أبــدا دائمــا دائبــا ســرمدا ال انقطــاع لعــدده وال نفــاد ألمــده لعنــا العالنيــة لعنــا كثــري 
م وأنصــارهم وحمبــيهم ومــواليهم واملســلمني  يعــود أولــه وال ينقطــع آخــره هلــم وألعــوا
جنحــــــتهم واملقتــــــدين  حتجــــــاجهم والناهضــــــني  هلــــــم واملــــــائلني إلــــــيهم والنــــــاهقني 

حكامهم..!.   بكالمهم واملصدقني 
م عـــذا يســـتغيث منـــه أهـــل النـــار آمـــني رب قـــل أربـــع مـــرات: اللهـــم  عـــذ

  العاملني.
مث تقول أربع مرات: اللهم العنهم مجيعا! اللهــم صــل علــى حممــد وآل حممــد 
فــأغنين حباللــك عــن حرامــك وأعــذين مــن الفقــر رب إين أســأت وظلمــت نفســي 
واعرتفت بذنيب وها أ ذا بني يديك فخذ لنفسك رضاها مــن نفســي لــك العتــىب 

ملغفـــرة والعفـــو لـــك بفضـــلك وجـــودك مبغفرتـــك ال أعـــود،  فـــإن عـــدت فعـــد علـــي 
وكرمـــــك  أرحـــــم الـــــرامحني وصـــــلى هللا علـــــى ســـــيد املرســـــلني وخـــــامت النبيـــــني وآلـــــه 
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  ١الطيبني الطاهرين برمحتك  أرحم الرامحني".
"إننـــا ال نعبـــد إهلـــا يقـــيم بنـــاء شـــاخما للعبـــادة والعدالـــة والتـــدين، مث يقـــوم  -

يزيــدا ومعاويــة وعثمــان وســواهم مــن العتــاة يف مواقــع اإلمــارة  دمــه بنفســه وجيلــس
  ٢على الناس، وال يقوم بتقرير مصري األمة بعد وفاة نبيه".

"وتشــري كتــب التــاريخ أن هــذا الكفــر صــدر عــن عمــر بــن اخلطــاب، وأن  -
ن يكتب ما يريد".   ٣البعض قد أيده يف ذلك، ومل يسمحوا للنيب 

ال احلمقــى واألفــاقون واجلــائرون غــري جــديرين األفــراد اجلهــ ٤"مثــل هــؤالء -
   ٥ن يكونوا يف موقع اإلمامة، وأن يكونوا ضمن أويل األمر".

نـــه فيمـــا كـــان هـــؤالء منشـــغلني بـــدفن الرســـول؛ فــــإن  - "ويشـــهد التـــاريخ 
اجتمــــاع الســــقيفة اختــــار أ بكــــر للحكــــم، فــــتم بــــذلك وضــــع األســــاس بشــــكل 

  ٦خاطئ".
ومســرة بــن جنــدب فــأكثر مــن أن يــذكر، ولعــل  وأما قولــه يف عثمــان ومعاويــة

  العاقل يكفيه املثال واملثاالن.
  ادعاؤه أن األولياء يف مرتبة تفوق مرتبة األنبياء بكثري:  -٤

قـــال اخلميـــين: وأن مـــن ضـــرورات مـــذهبنا أن ألئمتنـــا مقامـــا ال يبلغـــه ملـــك 

                                                            
 ) املطبوع يف الهور.٤٢٣-٤٢٢مقبول (ص. نص الوثيقة اليت أشر إليها سابقا، انظر حتفة العوام ١

 )١٢٤-١٢٣كشف األسرار (ص.  ٢

 ).١٧٦كشف األسرار (ص.  ٣

  يعين بذلك الصحابة. ٤
 ).١٢٧كشف األسرار (ص.  ٥

 ).١٢٨كشف األسرار (ص.  ٦
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عها مقـــرب، وال نـــيب مرســـل، وقـــد ورد عـــنهم (ع): أن لنـــا مـــع هللا حـــاالت ال يســـ
  ١ملك مقرب وال نيب مرسل.

ويكفينــا ردا عليــه مــا قالــه اإلمــام القاضــي عيــاض رمحــه هللا يف كتابــه الشــفا: 
  ٢"وكذلك نقطع بتكفري غالة الروافض يف قوهلم أن األئمة أفضل من األنبياء".

وقــال ابــن تيميــة رمحــه هللا: "والرافضــة جتعــل األئمــة االثــىن عشــر أفضــل مــن 
ــــم أفضــــل مــــن الســــابقني األولــــني مــــن  ــــم يقولــــون إ املهــــاجرين واألنصــــار، وغال

  ٣األنبياء".
كمــا زعــم اخلميــين أن األئمــة عنــدهم ال يلحقهــم الســهو والنســيان، فقــال: 
ألن األئمــة الــذين ال تتصــور فــيهم الســهو أو الغفلــة، ونعتقــد فــيهم اإلحاطــة بكــل 

  ٤ما فيه مصلحة املسلمني.
  لى العاملني:تعصب اخلميين لشعبه، وتفضيل شعبه ع -٥
ــم شــعب هللا املختــار، اليــدانيهم   لقد ضاهى اخلميين اليهود يف ادعــائهم أ

أحد يف فضلهم ومرتبتهم، فادعى هو كذلك أن شعبه هو الشعب املختــار الــذي 
دة. فقال يف وصيته العامليــة السياســية الســابقة: إنــين أقوهلــا  انتهت له السيادة والر

ه املليونيــة يف العصــر احلاضــر هــو أفضــل مــن شــعب وجبرأة إن شعب إيران جبمــاهري 
وشـــعب الكوفـــة والعـــراق علـــى عهـــد أمـــري املـــؤمنني  احلجـــاز يف عهـــد رســـول هللا 

                                                            
 ).٥٢احلكومة اإلسالمية للخميين (ص. ١

 ).٢/٢٩٠الشفا ( ٢

 ).١/١٧٧منهاج السنة ( ٣

 ).٩١احلكومة اإلسالمية (ص. ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٨٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

واحلســـني بـــن علـــي صـــلوات هللا وســـالمه عليهمـــا، فأهـــل احلجـــاز وكـــذا املســـلمون 
ــون مــــن  علــــى عهــــد رســــول هللا  مل يكونــــوا يطيعونــــه، وبــــذرائع شــــىت كــــانوا يتهربــ

لعــذاب، القتــال، حــىت ت مــن ســورة التوبــة وأوعــدهم   إن هللا تعــاىل أنــبههم يف آ
  ١بل وافرتوا عليه حىت دعا عليهم كما يروى.

 -مـــن أعيـــاد الفــــرس-وقـــال أيضـــا يف خطـــاب لـــه مبناســـبة عيـــد النـــوروز  -
لســــنة اثنتــــني وأربعمائــــة وألــــف للهجــــرة املوافــــق الثنتــــني ومثــــانني وتســــعمائة وألــــف 

بــــه يف احلــــادي والعشــــرين مــــن آذار مــــن كــــل عــــام: أقــــول ميالديــــة، الــــذي حيتفــــل 
نه ال يوجد شعب كشعب إيران، وال جملس كمجلــس إيــران، وال شــرطة   صراحة 
ريــخ العــامل وحــىت يومنــا هــذا.. مــن أفضــل العهــود يف  كشــرطة إيــران، منــد صــدر 
اإلســالم عهــد الرســول األكــرم، ففــي عهــد الرســول األكــرم عنــدما كــان يف مكــة مل 

اك حكومــة، وعنــدما جــاء إىل املدينــة وقامــت احلكومــة تعرفــون مجــيعكم تكــن هنــ
ن مجيـــع الـــذين كـــانوا معـــه مـــاذا كـــانوا يعملـــون معـــه؟ لقـــد كـــانوا يتـــذرعون بشـــىت 
الذرائع، يعودون (مــن اجلهــاد) بذريعــة مــا. لقــد كــان النــيب يف عهــده مظلومــا أكثــر 

  من اآلن مل يكن يطيعونه.
ســــالمي مــــن اخلميــــين وهــــذه تصــــرحياته وجبــــرأة : مــــاذا ينتظــــر العــــامل اإلأقــــول

كلهــم حيملــون   -ال كثــرهم هللا-وصــراحة، واخلمينيــون الــذين هــم علــى منوالــه كثــر 
احلقد الدفني للعروبة واإلسالم، ويتمنون مجيعــا جمــيء يــوم ينقضــون فيــه علــى أهــل 
م يف نظرهم أسوأ من اليهــود والنصــارى، بــل ومــن  م، أل اإلسالم قاطبة ليفتكوا 

                                                            
 سبق ذكر املرجع. ١
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دقة.   املالحدة والز
  فأي تقارب يكون مع هؤالء؟! 

  وأي أخوة تكون مع هؤالء؟!
فقــد تقــدم معنــا حبمــد هللا يف هــذه املســرية املباركــة موقــف علمــاء الســنة مــن 
هؤالء، فما علينــا إال أن حنتــذي حــذوهم ونقتفــي أثــرهم، لنرجــع العــزة إىل أنفســنا، 

نهـــتم مبقدســـاتنا ونغـــار عليهـــا، بـــل ولنســـود العـــامل بـــديننا ديـــن احلـــق والســـماحة، ول
  ندافع وننافح قدر استطاعتنا، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

 
  هـ) ١٤١٠( ١صاحل بن إبراهيم بن حممد البليهي

الشـــيخ صـــاحل بـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن مـــانع البليهـــي، ولـــد ســـنة إحـــدى 
نــة بريــدة مث انتقــل مــع أســرته إىل مدي ،وثالثــني وثالمثائــة وألــف يف قريــة الشماســية

عـــام مخـــس وثالثـــني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، وأخـــذ علـــى علمائهـــا مـــنهم الشـــيخ 
حممـــد بـــن ســـليم والزمـــه، والشـــيخ عبـــدهللا بـــن حممـــد بـــن محيـــد والشـــيخ  بـــنعمـــر 

عبدالعزيز بن إبــراهيم العبــادي وغــريهم. قــرأ القــرآن يف مدرســة أهليــة مث اشــتغل مــع 
رغ لطلــب العلــم. عــني مدرســا يف املعهــد والده يف التجارة مث الزراعة وبعــد ذلــك تفــ

العلمـــي بربيـــدة عـــام إحـــدى وســـبعني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، مث إمامـــا مبســـجد 
الـــــوزان عـــــام أربـــــع ومثـــــانني وثالمثائـــــة وألـــــف للهجـــــرة ودّرس فيـــــه العلـــــوم الشـــــرعية، 
ـــا. كـــان رمحـــه هللا كـــرمي  لقصـــيم أصـــبح حماضـــرا  سســـت كليـــة الشـــريعة  وعنـــدما 

عمال الرب واخلري، أخذ عنه علمــاء أجــالء مــنهم الشــيخ النفس، متوا ضعا، قائما 
                                                            

  ).٣٠٣) وجملة الفرقان الكويتية (العدد ١٨٦- ١/١٧٣) وإحتاف النبالء (٤٣٤- ٢/٤٣٠علماء جند خالل مثانية قرون ( ١
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ســي وعبــدهللا املســند وعبدالســالم بــن بــرجس  صــاحل الفــوزان والشــيخ إبــراهيم الد
  وغريهم. 

قـــال أحـــد أبنائـــه: كـــان رمحـــه هللا مســـح احمليـــا دمـــث األخـــالق، عليـــه ســـيما 
شــــا ذا الوقــــار وهيبــــة العلمــــاء واســــع البــــال طويــــل املــــدى، رؤوفــــا  لكبــــار لطيفــــا 

يـــديهم إىل ســـاحل النجـــاة،  بســـمة عنـــد املقابلـــة حريصـــا علـــى الشـــباب واألخـــذ 
  وكان كرميا شجاعا يف ذات هللا غيورا على حمارمه. 

  تويف رمحه هللا يف مجادى األوىل سنة عشر وأربعمائة وألف.
 موقفه من املبتدعة  
  قال: السلف هم الوسط:  -

والتــابعني مــن الصــحابة  الرســول اجلماعــة أتبــاع السلف: وهم أهل السنة و 
حســــان، هــــم الوســــط يف فــــرق األمــــة، كمــــا أن هــــذه األمــــة هــــي الوســــط يف  هلــــم 

ـــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــم. قــــــــــــــــــــ  األمـــــــــــــ
  ١ 

  أي: عدًال خياراً.
وعقيـــدة أهـــل الســـنة واجلماعـــة: هـــي العقيـــدة الصـــافية، الســـاملة مـــن اإلحلـــاد 

لتحريــف، والتعطيــل والتمثيــل، والتكييــف. نعــم هــذه األمــة هــي الوســط يف فــرق وا
  األمة، فال غلو، وال جفاء، وال إفراط، وال تفريط.

                                                            
  ).١٤٣البقرة اآلية ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٨٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

فأهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة وســـــط بـــــني املعطلـــــة، واملشـــــبهة؛ فاملعطلـــــة جفـــــوا، 
  واملشبهة غلوا؛ املعطلة هم املعتزلة واجلهمية، عطلوا هللا من صفاته الالئقة به.

ملشــــــبهة الــــــذين شـــــــبهوا هللا خبلقــــــه. وهـــــــم بعــــــض اليهـــــــود، والــــــبعض مـــــــن وا
  الكرامية، وغالة الشيعة.

فقـــالوا مـــا معنـــاه: هللا لـــه وجـــه ويـــد ورجـــل كواحـــد مـــن خلقـــه، وحـــىت نقـــل 
الشهرســــتاين يف كتابــــه 'امللــــل والنحــــل' عــــن داود اجلــــواريب أنــــه قــــال: أعفــــوين عــــن 

: إن معبــوده جســم، وحلــم، ودم، الفــرج واللحيــة، واســألوين عمــا وراء ذلــك. وقــال
ولــه جــوارح، وأعضــاء مــن يــد ورجــل، ورأس، ولســان. تعــاىل هللا عــن قــول املعطلــة 

  واملشبهة علواً كبرياً.
ة  أمـــــــا أهـــــــل الســـــــنة: فـــــــأثبتوا هلل األمســـــــاء والصـــــــفات، ونفـــــــوا عنـــــــه مشـــــــا

  املخلوقات.
لقدريــة وأيضــاً؛ أهــل الســنة واجلماعــة وســط بــني القدريــة واجلربيــة، فاجلربيــة وا

متقابلتـــان تقابـــل التضـــاد؛ اجلربيـــة يف طـــرف، والقدريـــة يف الطـــرف اآلخـــر. اجلربيـــة 
غلوا يف إثبــات القــدر، فزعمــوا أن العبــد جمبــور علــى فعلــه، فــال إرادة لــه وال قصــد، 
وال اختيــار. فــإذا فعــل طاعــة أو فعــل معصــية، فإمنــا ذلــك فعــل هللا، تعــاىل هللا عــن 

  كبرياً.  هذا الفجور وهذا الزور علواً 
أمـــا القدريـــة: وهـــم املعتزلـــة، فغلـــوا يف نفـــي القـــدر، فقـــالوا مـــا معنـــاه: أفعـــال 
العبـــاد مـــن الطاعـــات واملعاصـــي، مل تـــدخل حتـــت قضـــاء هللا ومشـــيئته وقـــدره، إمنـــا 
ـــا، بقصـــد مـــنهم واختيـــار، فعليـــه؛ العبـــد هـــو الـــذي خيلـــق  العبـــاد هـــم الـــذين يفعلو

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٨٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

ً. فعل نفسه. فــالزم قــوهلم هــو أن هللا ال  يقــدر أن يهــدى ضــاًال، وال يضــل مهتــد
  وهذا القول، وهذا املذهب من أخبث املذاهب، وأبعدها عن احلق والصواب.

  عقيدة السلف:
طلـــني،  ــة هـــي حـــق بـــني  ــنة واجلماعـ ــدة أهـــل السـ ــدم؛ فعقيـ ــا تقـ إذا عـــرف مـ
وهــدًى بــني ضــاللتني، فــاهلل تعــاىل هــو خــالق العبــاد وخــالق أفعــاهلم، ومقــدر أرزاقهــم 

هلم، هو خالق العبيد وال يكون يف ملكه مــا ال يريــد، فمــا شــاء هللا كــان ومــا مل وآجا
    يشـــأ مل يكـــن 

  ١.  
وأيضـــاً: أهـــل الســـنة واجلماعـــة وســـط بـــني املرجئـــة، وبـــني املعتزلـــة واخلـــوارج. 

يت الكــالم علــى هــذه  فاملرجئة جفوا، واملعتزلة واخلوارج غلوا، ويف أثناء هذا اجلزء 
  الطوائف الضالة، إن شاء هللا تعاىل. 

خــري األعمــال عــن  يت نسبة إىل اإلرجاء وهو التأخري. أي:  واملرجئة كما 
  اإلميان.

لقلـــــب، والنـــــاس يف  فعنـــــد املرجئـــــة اخلالصـــــة: اإلميـــــان هـــــو جمـــــرد التصـــــديق 
  ، واملؤمنني األتقياء.اإلميان سواء، فإميان أفسق الناس كإميان األنبياء

وبنــاًء علـــى ذلـــك؛ فـــال يضـــر مـــع اإلميــان معصـــية، كمـــا ال ينفـــع مـــع الكفـــر 
طاعـــــة، فـــــالزم قـــــول املرجئـــــة هـــــو أن مـــــن فعـــــل شـــــيئاً مـــــن كبـــــائر الـــــذنوب وتـــــرك 

                                                            
  ).٢٣األنبياء اآلية ( ١
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الواجبــــات أو شــــيئاً منهــــا، ال يضــــر ذلــــك، وهــــذا يــــؤدي إىل االنســــالخ مــــن ديــــن 
  اإلسالم.

فقــالوا مــا معنــاه: مــن فعــل كبــرية مــن كبــائر أمــا املعتزلــة واخلــوارج فقــد غلــوا، 
ر جهــنم، علــى خــالف  الــذنوب، ومــات ومل يتــب منهــا، فهــو مــن املخلــدين يف 
بــني الطــائفتني؛ فعنــد اخلــوارج: هــو كــافر وحــالل الــدم واملــال. وعنــد املعتزلــة خيــرج 

  من اإلميان، وال يدخل يف الكفر، بل هو يف منزلة بني منزلتني.
ة وســـط بـــني جفـــاء املرجئـــة، وغلـــو اخلـــوارج واملعتزلـــة؛ وأهـــل الســـنة واجلماعـــ

فاإلميـــان نيـــة وقـــول وعمـــل، يزيـــد بطاعـــة هللا ويـــنقص معصـــيته. فمـــن فعـــل كبـــرية، 
قـــص  ميانـــه، فاســـق بكبريتـــه، أو يقـــال: هـــو مـــؤمن  يقـــال يف حقـــه: هـــو مـــؤمن 
ر اإلميــان. وإذا مــات ومل يتــب، فهــو يــوم القيامــة حتــت مشــيئة هللا، إن شــاء هللا غفــ

ر جهـــنم بقـــدر  لـــه، وأدخلـــه اجلنـــة مـــع الســـابقني، وإن شـــاء هللا بعدلـــه عذبـــه يف 
ذنبــه وجرميتــه، وال خيلــد يف النــار، ال خيلِّــد فيهــا إال الكــافرين، واملشــركني. هــذا هــو 
معتقــــــد الســــــلف الصــــــاحلني، وأهــــــل الســــــنة واجلماعــــــة أمجعــــــني، واحلمـــــــد هلل رب 

  اده والعمل به، والدعوة إليه.العاملني. احلمد هلل على قول احلق، واعتق
وأيضاً، أهل السنة واجلماعة وسط بــني غلــو الرافضــة، وجفــاء اخلــوارج؛ ألن 

  يف طريف نقيض.  الرسول الرافضة واخلوارج يف أصحاب 
فالرافضـــة: غلـــوا يف أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أيب طالـــب، وأهـــل البيـــت، غلـــواً 

  جاوز احلد واملشروع.
م كفـــر  وا عليـــاً، ومـــن كـــان مواليـــاً لـــه. وإذا عـــرف ذلـــك، وأمـــا اخلـــوارج: فـــإ

فأهــــل الســــنة وهلل احلمــــد واملنــــة، دائمــــاً وأبــــداً بــــني الغلــــو واجلفــــاء، وبــــني اإلفــــراط 
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م والتفريط، مع العلم أن الرافضة قبحهم هللا يسبون أصــحاب الرســول  ، ويلعنــو
م.   ويكفرو

ــون مجيــــع أصــــحاب النــــيب  م ويــــدعون وأهــــل الســــنة حيبــ هللا هلــــم،  ويوالــــو
ـــم رضــــي هللا عــــنهم؛ هــــم  ويرتمحـــون هللا هلــــم، ويســــألونه هلـــم املغفــــرة والرضــــوان؛ أل
ً، قــوم ال   صــفوة هــذه األمــة وخيارهــا، أبرهــا أقــواًال، وأزكاهــا أعمــاًال، وأقواهــا إميــا
كان وال يكون مثلهم، اختارهم هللا لصــحبة نبيــه ولنصــر دينــه. وبعــد مــا اســتنارت 

إلميـــان، صـــا م  روا رضـــي هللا عـــنهم مضـــرب املثـــل يف عبـــادة هللا، ويف الزهـــد قلـــو
والورع، واخلشية، والتقوى، والصــدق، واألمانــة، والشــجاعة، فهــم الرجــال إذا ذكــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــال.     الرجــــــــــــــــــــــــــــــ
    

    
    

   
١ ،  

  
  

   
   

  
   

 ٢.  

                                                            
  ).٢٣األحزاب اآلية ( ١
  ).١٠احلشر اآلية ( ٢
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وأيضـــاً هــــذه األمــــة اإلســـالمية وســــط بــــني غلـــو النصــــارى، وجفــــاء اليهــــود. 
لــث ثالثــة. وقالــت فالنصــ ارى غلــوا يف عيســى، فقــالوا: هــو هللا، أو ابــن هللا، أو 

. فعلى اليهود لعائن هللا املتتابعة إىل يوم الدين.    اليهود: عيسى ولد ز
واملســـلمون يقولـــون: عيســـى هـــو عبـــدهللا ورســـوله، وكلمتـــه ألقاهـــا إىل مـــرمي 

ة، والشــــــــطح، وروح منــــــــه. واحلمــــــــد هلل الــــــــذي عافــــــــا مــــــــن الفلســــــــفة والسفســــــــط
طيــل. ونســأله تعــاىل الثبــات  والشقشــقة، ومــن التعطيــل والتمثيــل، ومــن البــدع واأل

   ١على احلق، والعمل به.
  :االختالف مصيبةوقال أيضا:  -

اخلـــالف واالخـــتالف بـــني األفـــراد واجملتمعـــات اإلســـالمية مصـــيبة. االخـــتالف 
شــقاء وبــالء مصيبة كربى، وحمنة عظمى. [و]اخلــالف مــن حيــث هــو شــر وفتنــة و 

  وعناء.
ألخص اخلالف يف املســائل العقائديــة  االختالف نقمة، واالتفاق رمحة، و

  اليت هي األصل يف شريعة اإلسالم.
: فــــإذا كــــان -فــــاألمر يف ذلــــك أســــهل-أمــــا اخلــــالف يف املســــائل الفروعيــــة 

س بذلك.   على طريق االجتهاد وحتري الصواب يف املسائل الغامضة فال 
ى طريقــة اهلــوى والتعصــب للمــذاهب، وأقــوال الرجــال، فهــو أمــا إذا كــان علــ

  مذموم شرعاً وعقًال وفطرًة.

                                                            
  ).٣١٣-٢/٣٠٨( عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ١
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فهـــذا احلـــديث » ف أمـــيت رمحـــةاخـــتال«قـــال:  الرســـول وأمـــا مـــا يـــذكر أن 
ـــــــــــه ـــــــــــه خطـــــــــــام وال زمـــــــــــام، فـــــــــــال أصـــــــــــل ل ـــــــــــيس ل  . قـــــــــــال تعـــــــــــاىل: ١ل

  
  وقــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل: ٢ ،

   
  
    

 وقــــال تعـــــاىل: ٣ ،  
  

   
  

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وقــــــــــ

  
   

 وقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: ٥ ،  
    

   
  

   
  

    

                                                            
  ).٥٧وكذا قال الشيخ األلباين يف الضعيفة ( ١
  ).٤٦األنفال اآلية ( ٢
  ).١٥٩األنعام اآلية ( ٣
  ).١٥٣األنعام اآلية ( ٤
  ).١٠٣آل عمران اآلية ( ٥
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  ١.  

ت الئــتالف والنهــي عــن االخــتالف كثــرية، وكــذا أحاديــث  واآل يف األمر 
لوفـــــاق، والنهـــــي عـــــن الشـــــقاق، كثـــــرية جـــــداً، ســـــواء كـــــان  الرســـــول  يف األمـــــر 

نة أو غري ذلك.   االختالف يف العقائد وأصل الد
متفــق عليــه، مــن » أحدث يف أمر هــذا مــا لــيس منــه فهــو ردّ  من: «قال 

  .٢حديث عائشة رضي هللا عنها
وعلـــى ســـبيل العمـــوم؛ لـــيس للمســـلمني عـــز وال نصـــر إال إذا حصـــل بيـــنهم 
اتفـــاق ووفـــاق، وتكـــاتف وتســـاند. فهـــذا احلـــديث فيـــه رد علـــى كـــل مـــن ابتـــدع يف 

  دين هللا ما ليس منه.
ــد وأبــــو داود والرتمــــذي،  ض بــــن ســــارية الــــذي رواه أمحــ ويف حــــديث العــــر

رياً، فعلــــيكم بســــنيت وســــنة يَعِــــش مــــنكم فســــريى اختالفــــاً كثــــ فإنــــه مــــن: «يقــــول 
ت األمــور، فــإن   كــم وحمــد لنواجــذ، وإ اخللفاء الراشــدين املهــديني ُعضُّــوا عليهــا 

  .٣»كل بدعة ضاللة
ومن أعظم احلــدث: احلــدث يف العقائــد اإلهليــة، وكــذا احلــدث يف العبــادات 
واألحكــــام الشــــرعية، فــــال مســــرح للعقــــول، وال جمــــال للفهــــوم يف ذات هللا، وال يف 

ائــه وصــفاته، وال يف دينــه وشــرعه، إمنــا الواجــب الــتعلم والفهــم مث العمــل بــدين أمس
  اإلسالم كله.

                                                            
  ).١٣الشورى اآلية ( ١
  هـ).٣١١تقدم خترجيه ضمن مواقف اخلالل سنة ( ٢
  هـ).٢٣(تقدم خترجيه ضمن مواقف عمر بن اخلطاب سنة  ٣
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، يف كــل شــيء فال بد من التمسك واالعتصام بكتاب هللا، وسنة رســوله 
م  عقيــدة وعبــادة، وأحكامــاً وأخالقــاً، وهــذا هــو الــذي بــه عــز املســلمني، وســعاد

  .يف الدنيا واآلخرة، وهللا وّيل التوفيق
وفخــــر املســــلمني وعــــزهم ونصــــرهم، علــــى اليهــــود وغــــري اليهــــود مــــن أعــــداء 
ــوًال وعمـــــالً  ــ اإلســـــالم واملســـــلمني، ال يتحقـــــق إال إذا عملـــــوا بشـــــريعة اإلســـــالم، قـ
واعتقاداً، مع نبذ األحقاد والضــغائن، وحيــل حمــل ذلــك الوفــاق واحملبــة واالئــتالف، 

ســـالمية. حقـــق هللا ذلـــك مبنـــه والتكـــاتف والتســـاند، واألخـــوة اإلميانيـــة والرابطـــة اإل
رك علــــــى  مــــــن أمــــــر -وكرمــــــه وجــــــوده وإحســــــانه وفضــــــله. اللهــــــم صــــــّل وســــــلم و

ى عن االختالف   ١نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. -الئتالف و
 :موقفه من املشركني  
ر الســــــــلفية: 'عقيــــــــدة املســــــــلمني والــــــــرد علــــــــى امللحــــــــدين -  لــــــــه مــــــــن اآل
  ول، نفع هللا به نفعا عظيما.وهو مطبوع متدا 'واملبتدعني
قـــال رمحـــه هللا فيـــه: اإلحلـــاد يف لغـــة العـــرب: هـــو امليـــل، ومنـــه حلـــد القـــرب.  -

م أمســـاًء  ن: حيـــث اشـــتقوا ملعبـــودا وهـــو أنـــواع: فمنـــه إحلـــاد املشـــركني وعبـــدة األو
  من أمساء هللا، كالالت من اإلله، والعزى من العزيز، ومناة من املنان. 

ــاد اجله ــاين أمسائــــه ومنــــه: إحلــ ميــــة الــــذين عطلــــوا هللا مــــن صــــفاته، ومــــن معــ
وحقائقهـــا. فـــاهلل تعـــاىل أثبــــت لنفســـه الســـمع والبصــــر والوجـــه واليـــدين واالســــتواء 
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علـــــى العـــــرش واجملـــــيء والقـــــدرة واملشـــــيئة وغـــــري ذلـــــك مـــــن صـــــفات هللا، واملعتزلـــــة 
  واجلهمية تنكر ذلك.

عــاىل حــذر مــن اإلحلــاد، ومنــه إحلــاد املشــبهة الــذين شــبهوا هللا خبلقــه. وهللا ت
ت:  ، ويف ســورة األعــراف ١٠٣يف ســورة النحــل آيــة وعــاب امللحــدين يف أربــع آ

عانــــة هللا ٢٥، ويف ســــورة احلــــج آيــــة ٤٠، ويف ســــورة فصــــلت آيــــة ١٨٠آيــــة  . و
  يت الكالم على املعطلة واملشبهة يف اجلزء الثاين.

   تعاىل.ومن أنواع اإلحلاد إحلاد الدهرية الذين أنكروا وجود هللا
ومــن أنــواع اإلحلــاد املــذموم شــرعاً وعقــًال: إحلــاد النصــارى، حيــث قــالوا: هللا 

  لث ثالثة.
ومنــــه إحلــــاد اليهــــود قــــالوا مــــن كفــــرهم وتكــــذيبهم وغــــرورهم: هللا فقــــري ويــــده 

  مغلولة.
وعلــى ســبيل العمــوم: كــل مــن كــذب مبــا جــاء عــن هللا، أو عــن رســوله فهــو 

ول وحــّرف مــا جــاء عــن هللا أو جــاء عــن رســوله فهــو ملحــد  ملحــد. وكــذا مــن 
  ١وجمرم أثيم.
 :موقفه من الرافضة  
ر، إال  - قــال: ومعتقــد أهــل الســنة واجلماعــة: ال يشــهد ألحــد جبنــة، وال 

، كالعشـــرة، وهـــم: أبـــو بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان، وعلـــي، ملـــن شـــهد لـــه رســـول هللا 
يد ابــن زيــد، وطلحــة، والــزبري، وســعد بــن أيب وقــاص، وهــو ســعد بــن مالــك، وســع
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وعبـــدالرمحن بـــن عـــوف، وأبـــو عبيـــدة بـــن اجلـــراح، رضـــي هللا عـــن صـــحابة الرســـول 
  أمجعني.

واجبــــــة، وحمبــــــتهم ديــــــن وإحســــــان وإميــــــان،  ومــــــواالة أصــــــحاب الرســــــول 
  ١وبغضهم وسبهم كفر ونفاق وطغيان.

  وقال رمحه هللا: الشيعة: -
ــم. وأول مــن ابتــدع الــرفض ســم آخــر: الرافضــة، وهــو ألصــق  عبــدهللا  أو 

بـــن ســـبأ اليهـــودي املنـــافق الزنـــديق، أظهـــر الغلـــو يف علـــي بـــدعوى اإلمامـــة والـــنص 
عليـــه، مث انتشـــر هـــذا املـــذهب اخلبيـــث. وقـــد قـــال ابـــن ســـبأ لعلـــي رضـــي هللا عنـــه: 

  أنت اإلله حقاً.
والشــــيعة: اســــم لكــــل مــــن فّضــــل عليــــاً علــــى اخللفــــاء الراشــــدين، [ومــــنهم] 

  الشيعة اإلمامية االثين عشرية. 
الشـــيعة هـــم مـــن طوائـــف الضـــالل، الشـــيعة هلـــم أقـــوال شـــنيعة، واعتقـــادات 

م للمسلمني عظيمة، قدمياً وحديثاً.   طلة. الشيعة عداو
ــذا االســم  ــم شــيعة علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا  -بــزعم مــنهم-ومســوا  أ

ــم غلــوا فــيهم  عنــه، وليســوا كــذلك، بــل هــم أعــداء لعلــي وأعــداء ألهــل البيــت؛ أل
يت خــالف أهــل غلــواً جــ اوز احلــد واملشــروع، ورفعــوهم فــوق طبقــة البشــر. وكمــا 

الســنة مــع الرافضــة خــالف يف أصــول الــدين، وفروعــه، فــال لقــاء وال موافقــة، حــىت 
ن.   تشيب مفارق الغر
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ــــم بعــــدما  ــــذا االســــم؛ أل والرافضــــة: هــــم الشــــيعة أو طائفــــة مــــنهم، ومســــوا 
 بكــر وعمــر. فــأىب، وقــال: كــا وزيــري يعــوا زيــد بــن علــي، قــالوا لــه: تــربأ مــن أيب

جدي، بل أتوّالمها وأتربّأ ممن تربّأ منهما. فرتكــوه ورفضــوه، وأرفضــوا عنــه. والنســبة: 
رافضــي، والرافضــة شـــر مــن وطـــئ احلصــاء، وال يقــر هلـــم قــرار حـــىت يعيــدوها وثنيـــة 

هله.   قرمطية جموسية. مكر وخداع، واملكر حييق 
ازيهم كثـــرية جـــداً، وال يصـــدق مبـــا يعتقدونـــه ووقاحـــة الرافضـــة ومعـــائبهم وخمـــ

ويقولونــــــه إال مــــــن طــــــالع كتــــــبهم. فمــــــن ذلــــــك مــــــا صــــــرح بــــــه الشــــــاطيب يف كتابــــــه 
الفرقـــة الثانيـــة: الشـــيعة، وهـــم اثنتـــان  )، قـــال:١٨١الثـــاين، ص.'االعتصـــام' (اجلـــزء 

  وعشرون فرقة، يكفر بعضهم بعضاً. اهـ كالمه. 
كــومني مــن املســلمني كلهــم ُضــّالل وأكثــر الشــيعة يعتقــدون أن احلكــام واحمل

  وعلى غري هدى.
ت القــرآن، وصــرف معانيهــا، إىل  ويل آ ومن أصول الدين عند الرافضة: 

فهمــه منهــا علمــاء اإلســالم  ، وإىل غري ماعن النيب غري ما فهمه منها الصحابة 
  واملسلمني.

ت القـــرآن، حيـــث أجـــازت  ن هـــذه جرميـــة كـــربى، وإحلـــاد يف آ وال شـــك 
ت القــرآن، علــى حســب أهــوائهم وأغراضــهم الفاســدة الش يعة ألنفسهم حتريــف آ

  ومقاصدهم الباطلة.
ومــــن معتقـــــدات الشـــــيعة وأعمـــــاهلم اخلبيثـــــة: التقيّـــــة، فيظهـــــر املوافقـــــة، وهـــــو 
خبالف ذلك، وهذه هي أعمال املنافقني. وذلــك مكــر وخــداع، وخيانــة، ونفــاق. 

م. وحيــــث أن التقيــــة مــــن فالتقيــــة ديــــن الشــــيعة، والنفــــاق ركــــن أصــــيل يف ع قيــــد
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أصــول ديــن الرافضــة، فقــد كــذبوا وزوروا علــى جعفــر الصــادق رمحــه هللا أنــه قــال: 
ئي.   التقية ديين ودين آ

وبــدع الشــيعة املنكــرة، ومــذاهبهم اخلبيثــة كثــرية وكثــرية، ومــن اعتقــد أو قــال: 
  إن القرآن زيد فيه ونقص منه فال شك يف كفره وإحلاده.

ن القـــرآن ومـــن خمـــازي الشـــيع ـــم يعتقـــدون ويصـــرحون  ة ووقـــاحتهم: هـــو أ
هـ أّلف احلــاج مــريزا حســني ١٢٩٢ففي سنة الكرمي حمرف، وزيد فيه ونقص منه. 

ً أمســـــاه: 'فصـــــل اخلطـــــاب يف إثبـــــات حتريـــــف كتـــــاب رب  النـــــوري الطربســـــي كتـــــا
ن القــرآن قــد  ب' مجع فيه النصوص عن علمــاء الشــيعة يف خمتلــف العصــور  األر

هـــ. والطربســي هــو ١٢٩٨ه ونقــص منــه. وقــد طبــع الكتــاب يف إيــران ســنة زيــد فيــ
هـــ. وكثــري ١٣٢٠من كبار علماء النجــف، والطربســي معظــم عنــد الرافضــة. وتــويف 

ن القرآن نقص منه وزيد فيه. من علماء الشيعة   صرحوا 
ن هـــذا تكـــذيب هلل تعـــاىل، ومـــن كـــّذب هللا فهـــو كـــافر. يقـــول  وال شـــك 

   جـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــأنه: 
   

 ن ١ . وقـــــــــــــد أمجـــــــــــــع املســـــــــــــلمون 
دة والنقصـــان، ومـــن التغيـــري والتبـــديل، حمفـــوظ مـــن عبـــث  القـــرآن حمفـــوظ مـــن الـــز
العـــابثني وكيـــد الكائـــدين. والواقـــع شـــاهد بـــذلك، واحلمـــد هلل رب العـــاملني. مضـــى 

لقرآن وال نقص منه وال حرف واحــد، ومــن وال زيد يف ا سنة ١٤٠٢القرآن على 
مجاع املسلمني.   قال أو اعتقد أن القرآن زيد فيه أو نقص منه فهو كافر 
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والشـــيعة قـــد بلغـــت الغايـــة يف الوقاحـــة واخلبـــث، فإنـــه ممـــا يتـــدينون بـــه: لعـــن 
صــــحابة الرســــول، ولعــــن أيب بكــــر وعمــــر، بــــل يبغضــــون ويســــبون كــــل مــــن لــــيس 

كــر وعمــر وعثمــان، وكــل مــن تــوىل احلكــم يف اإلســالم بشيعي. فيلعن الشيعة أ ب
غـــري علـــي، بـــل مـــن خبـــث الشـــيعة يســـمون أ بكـــر وعمـــر: اجلبـــت والطـــاغوت، 

  وصنمي قريش.
ذكــر بعــض هــذه النقــاط الشــيخ حمــب الــدين اخلطيــب يف رســالة لــه أمساهــا: 

  'اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية االثين عشرية'.
ل الشيخ ابن تيمية: الرافضة الذين يبخسون الصديق حقــه، وهــم أعظــم وقا

لبشر.   املنتسبني إىل القبلة إشراكاً 
وقـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة: وأول مـــن ابتـــدع الـــرفض عبـــدهللا بـــن ســـبأ 
اليهودي، وكان منافقاً زنديقاً، أراد بذلك إفساد دين اإلســالم. وقــال أيضــاً شــيخ 

ً واختالفًا من الرافضة من حني نبغوا. اإلسالم: وليس يف فرق   ١األمة أكثر كذ
وقال: ومن أعظم منكــرات الرافضــة: هــو أن أكثــرهم يعتقــد أن احلــج إىل  -

قــرب علــي رضــي هللا عنــه يف النجــف، واحلــج إىل قــرب احلســني يف كــربالء أفضــل مــن 
احلــج إىل مكــة، مــع العلــم أن قــرب علــي لــيس يف النجــف، بــل دفــن رضــي هللا عنــه 

  يف قصر الكوفة. وكذا قرب احلسني مل يثبت أنه يف كربالء.
ومن بدع الرافضــة: ال يــرون صــالة اجلماعــة، ويف هــذا تكــذيب هلل ورســوله، 

  ومن كّذب هللا أو رسوله فقد كفر.

                                                            
  ).٣٥٢-٢/٣٤٩عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ١
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ــم جهميــون يف الصــفات، وقــدريون يف  ومــن بــدع الشــيعة وضــالهلم: هــو أ
  أفعال العباد.

لقــدمني يف الوضــوء. ويف هــذا تكــذيب ومــن بــدع الرافضــة: ال يــرون غســل ا
  لفعل الرسول وقوله، وقد أمجع املسلمون على وجوب غسل القدمني.

ومـــن بـــدع الرافضـــة: أكثـــرهم ال يقيمـــون صـــالة اجلمعـــة لعـــدم وجـــود اإلمـــام 
  العادل، والعادل: هو مهديهم املنتظر يف زعمهم.

هـــذه  ومـــن بـــدع الرافضـــة ال يـــرون املســـح علـــى اخلفـــني، ومـــا أنكـــر الشـــيعة
م، وفساد أقيستهم وآرائهم.   السنة الثابتة عن الرسول إال من زيغ قلو

وقـــد أمجعـــت األمـــة اإلســـالمية علـــى جـــواز املســـح علـــى اخلفـــني. وال عـــربة 
خبــالف الرافضــة. قــال النــووي: أمجــع مــن يعتــد بــه يف اإلمجــاع علــى جــواز املســح 

مــرأة املالزمــة بيتهــا، على اخلفني يف السفر واحلضــر حلاجــة أو غريهــا، حــىت جيــوز لل
  والزَِّمن الذي ال ميشي. وإمنا أنكرته الشيعة واخلوارج، وال يُعتّد خبالفهما.

  ميسح على اخلفني. اهـ كان  أنه  أصحاب النيب وقد روى سبعون من 
  وقال احلسن: روى املسح سبعون نفساً فعًال منه عليه السالم، وقوالً.

املسح على اخلفــني شــيء؛ فيــه أربعــون وقال اإلمام أمحد: ليس يف قليب من 
  .عن النيب حديثاً 

يف   والرافضــــة كــــذبت الرســــول يف املســــح علــــى اخلفــــني، وكــــذبت الرســــول 
  .كثري من أحكام شريعة اإلسالم
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هلل، كمــا أن  وقــد أمجــع املســلمون علــى أن مــن كــذب الرســول فهــو كــافر 
لرســول يف حتــرمي من عصى الرسول فقد عصى هللا، والشيعة كذبت مبــا ثبــت عــن ا

حة املتعة متعة النساء.   املتعة، ومن وقاحة الشيعة: إ
وقــــد حكــــى غــــري واحــــد مــــن علمــــاء اإلســــالم اإلمجــــاع علــــى حترميهــــا؛ ألن 
الرســـول عليـــه الســـالم حرمهـــا عـــن أمـــر مـــن هللا جـــل شـــأنه، فهـــي حـــرام، ملـــا رواه 

 النــيب  أنــه كــان مــع«اإلمام أمحد، ومسلم، والنسائي، من حديث سربة اجلهــين: 
عـــام فـــتح مكـــة، فقـــال:  أيهـــا النـــاس! إين كنـــت أذنـــت لكـــم يف االســـتمتاع مـــن 
ــان عنـــده مـــنهن شـــيء  النســـاء، وإن هللا قـــد حـــّرم ذلـــك إىل يـــوم القيامـــة، فمـــن كـ

خذوا مما آتيتموهن شيئاً    .١»فيلخّل سبيلها، وال 
عـــن متعـــة النســـاء يـــوم  ـــى أن رســـول هللا «وعـــن علـــي رضـــي هللا عنـــه: 

  .٢متفق عليه» ، وعن حلوم احلمر اإلنسيةخيرب
حتهــا كثــرية.  واألحاديــث الــيت هــي صــحيحة وصــرحية يف حتــرمي املتعــة بعــد إ

حتهـــا، كمـــا  -رضـــي هللا عنـــه-وعبـــدهللا بـــن عبـــاس  يف ســـنن رجـــع عنـــه القـــول 
  ).٣/٤٣٠الرتمذي (

قــــال اخلطــــايب: حتــــرمي املتعــــة كاإلمجــــاع إال عــــن بعــــض الشــــيعة. وقــــال ابـــــن 
: وأمجعــوا علــى أنــه مــىت وقــع اآلن أبطــل، ســواء كــان قبــل الــدخول أم بعــده. بطــال

وقــــال القاضـــــي عيــــاض: وقـــــع اإلمجــــاع مـــــن مجيــــع العلمـــــاء علــــى حتـــــرمي املتعـــــة إال 

                                                            
  ).٥/٤٣٧/٣٣٦٨) والنسائي (٢/١٠٢٥/١٤٠٦) ومسلم (٣/٤٠٦أخرجه: أمحد ( ١
ـــه: أمحــــد ( ٢ ــاري (١/٧٩أخرجـ ــلم (٩/٢٠٧/٥١١٥) والبخــ ـــذي (٢/١٠٢٧/١٤٠٧) ومســ ) ٣/٤٢٩/١١٢١) والرتمـ

  ).١/٦٣٠/١٩٦١) وابن ماجه (٦/٤٣٦/٣٣٦٦والنسائي (
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حــة املتعــة مل يطــل،  ت كلها متفقة علــى أن زمــن إ الروافض. وقال القرطيب: الروا
ن ال يلتفــــت إليــــه مــــن وأنــــه حــــرم، مث أمجــــع الســــلف واخللــــف علــــى حترميهــــا إال مــــ

  ١الروافض. اهـ
وقــــــال: والشــــــيعة الشــــــنيعة تــــــبغض أ بكــــــر وتلعنــــــه، فعلــــــى الشــــــيعة مــــــا  -

يعـــــين: قولـــــه تعـــــاىل: -تســـــتحقه مـــــن غضـــــب هللا وســـــخطه ولعنتـــــه. وهـــــذه اآليـــــة 
    

   
   
    
   

    
  فيهـــا دليـــل علـــى أن الشـــيعة كـــّذبوا  -٢

هلل.   هللا ورسوله، ومن كّذب هللا، أو كّذب رسوله فقد كفر 
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

  
    

 لصــــــــدق الــــــــذي جــــــــاء  ٣
ـــذا القـــول  هـــو الرســـول  ، والـــذي صـــّدق بـــه هـــو أبـــو بكـــر رضـــي هللا عنـــه. قـــال 

  ٤كثري من علماء التفسري.

                                                            
  ).٣٥٧-٢/٣٥٥عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ١
  ).٤٠التوبة اآلية ( ٢
  ).٣٣الزمر اآلية ( ٣
  ).٢/٣٥٩عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٤
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وقال: ومن معائب الشــيعة وخمــازيهم: عيــبهم وكــراهتهم لصــحابة الرســول  -
أل ــون  ــ ــ حاديـــــــث املـــــــذكورة يف الصـــــــحيحني والســـــــنن . وأكثـــــــر الشـــــــيعة ال يؤمنـ

ا.واملسانيد    وال يعملون 
فمن محاقة الشيعة وضالهلم: ال يقبلون األحاديث اليت رواهــا الصــحابة وال 

ــــــــــــــــــــــــــا، وهللا يقــــــــــــــــــــــــــول:     يعملــــــــــــــــــــــــــون 
   
   

    
  

  
   

وكــــان الصــــحابة ألفــــاً ومخســــمائة، ومــــن بيــــنهم أبــــو بكــــر وعمــــر ١ ،
وعثمــان. وكــان ذلــك عــام احلديبيــة ســنة ســت مــن اهلجــرة. وهــذا الرضــاء مــن هللا 

يعوا حتت الشجرة بيعة الرضوان.   جلميع الذين 
كرميـــة، ومـــن  والرافضـــة ال تـــؤمن، بـــل تكـــّذب مبـــا ذكـــره هللا يف هـــذه اآليـــة ال

كّذب بشيء من القــرآن فــال شــك يف كفــره وإحلــاده، ولــيس بغريــب مــن الرافضــة؛ 
م جموس، واجملوس أعداء لإلسالم واملسلمني دائماً وأبداً.   أل

ً، وأزكاهــا   قوم ال الرسول فصحابة  كــان وال يكــون مــثلهم، أبــرُّ األمــة قلــو
ً، قــــــوم هــــــم  مضــــــرب املثــــــل يف العبــــــادة أعمــــــاًال، وأصــــــدقها هلجــــــًة، وأقواهــــــا إميــــــا

والزهــــــــادة، والتقــــــــى واخلشــــــــية هلل تعــــــــاىل، وعلمــــــــاء وحكمــــــــاء، رضــــــــي هللا عــــــــنهم 
ـــارهم يف ميـــادين  ً يف لـــيلهم، ُأســـوداً يف  وأرضـــاهم، كـــانوا رضـــي هللا عـــنهم رهبـــا

                                                            
  ).١٨الفتح اآلية ( ١
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احلروب جهاداً يف سبيل هللا. قوٌم اختــارهم هللا لصــحبة نبيــه ومؤازرتــه، ونصــر دينــه 
م مـــدحهم هللا وأثـــىن علـــيهم، ونـــّوه بـــذكرهم يف التـــوراة واإلجنيـــل وتبليـــغ رســـالته. قـــو 

  والقرآن.
م  فــــدع الرافضــــة! دعهــــم يف ضــــالهلم يعمهــــون! دعهــــم للحقــــد حيــــرق قلــــو

كل نفوسهم!   والغيظ 
   قــال جــل شــأنه: 
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 والشـــــــيعة تنكـــــــر ذلـــــــك وتكّذبـــــــه، ومـــــــن   ١
مجاع املسلمني.   ٢كّذب هللا أو كّذب رسوله فهو كافر 
هـــم  األمـــة بعـــد الرســـول ويعتقـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة: أن أفضـــل هـــذه 

ً، وأزكاهــا أعمــاًال،  صحابة الرسول؛ قــوم ال كــان وال يكــون مــثلهم، أبــّر األمــة قلــو
ً. قوم اختارهم هللا لص   حبة نبيه، ومؤازرته، ونصر دينه.وأقواها إميا

خلالفــة بعــد الرســول  بكــر، مث عمــر،  هــو أبــو وأفضــل الصــحابة وأحقهــم 
  مث عثمان، مث علي رضي هللا عن صحابة الرسول أمجعني.

للــذين مــن بعــدي: أيب بكــر وعمــر«وقد قال عليه السالم:  رواه ». اقتدوا 
  .٣من حديث حذيفة أمحد وابن ماجه والرتمذي وحسنه، وابن حبان وصححه

وأفضـــل الصـــحابة بعـــد اخللفـــاء األربعـــة هـــم بقيـــة العشـــرة، مث أهـــل بـــدر، مث 
يعوا يف احلديبية بيعــة الرضــوان حتــت الشــجرة، مث املهــاجرون، مث األنصــار،  الذين 

  رضي هللا عن صحابة الرسول وأرضاهم أمجعني.
والـــــذين ســـــجلوا أحاديـــــث الرســـــول كالبخـــــاري ومســـــلم وأصـــــحاب الســـــنن 

لصـــحابة مث يســـوق بعـــض األحاديـــث وا ملســـانيد كـــل مـــنهم يعقـــد ترمجـــة خاصـــة 
  الواردة يف فضائل القوم.

، أزواج رســـــــول هللا وأهـــــــل الســـــــنة واجلماعـــــــة يتولـــــــون أمهـــــــات املـــــــؤمنني، 
  ويستغفرون هلن، وهن أزواج الرسول يف اآلخرة.

                                                            
  ).٢٩الفتح اآلية ( ١
  ).٣٦٢-٢/٣٦٠عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٢
  هـ).٢٣تقدم خترجيه ضمن مواقف عمر بن اخلطاب سنة ( ٣
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وأفضلهن عائشة وخدجية رضــي هللا عــنهن. ومــن ســّب الصــحابة أو واحــداً 
  ، أو واحدة من أزواج الرسول، فهو ضاّل مضّل، أضّل من محار أهله.منه

م هــــــم الشــــــيعة الشــــــنيعة، ويشــــــتمون  والــــــذين يســــــبون الصــــــحابة ويشــــــتمو
ويسبون زوجات الرسول وخاصة عائشة وحفصة فعلى الشــيعة مــا يســتحقونه مــن 

  ١لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني.
 :موقفه من الصوفية  
ومما هو معروف وشائع وذائع؛ أن أكثر الصــوفية يعبــدون قال رمحه هللا:  -

م،  م أعظـــم مـــن تعظـــيمهم هلل تعـــاىل فيـــدعو ويؤهلـــون أصـــحاب القبـــور، ويعظمـــو
ــــم يســــمعون  ت، اعتقــــادا مــــنهم:  م قضــــاء احلاجــــات وتفــــريج الكــــر ويســــألو
وينفعــون ويضــرون، وجييبــون دعــاء مــن دعــاهم. ومــن فعــل ذلــك أو اعتقــد جــوازه 

  املشركني. فهو من
وأعظــــم مــــن ذلــــك: أن أكثــــر الصــــوفية مــــن أهــــل وحــــدة الوجــــود، مالحــــدة 
ن  ئــن مــن خلقــه؛ بــل يعتقــدون  ن هللا مســتو علــى عرشــه،  دقــة، ال يؤمنــون  ز

  هذا الوجود هو هللا.
طيـــل الصـــوفية وردوا علـــيهم هـــم  واحلمـــد -وعلمـــاء اإلســـالم الـــذين بينـــوا أ

دالرمحن الوكيــل، وكيــل مجاعــة أنصــار الســنة خلق كثــري وجــم غفــري، ومــنهم عبــ -هلل
  ٢احملمدية يف كتابه 'هذه هي الصوفية'.

                                                            
  ).١١-١/٩ة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني (عقيد ١
  ).٥٠١-٢/٥٠٠عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٢
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وقـــــــد أورد منـــــــه نقـــــــوال مث قـــــــال: هـــــــذا الكتـــــــاب عظـــــــيم يف حتـــــــري احلـــــــق  -
والصواب، وعظيم يف حتقيقه وتنقيحه، وتنظيمه وإتقانــه، وعظــيم يف أســلوبه الرائــع 

  البديع.
الفـــات ملـــا يعتقـــده أهـــل فمـــن أراد االطـــالع علـــى مـــا عنـــد الصـــوفية مـــن خم

الســنة، فلرياجــع هــذا الكتــاب، وهللا املوفــق واهلــادي إىل ســواء الســبيل؛ مــع العلــم 
ه-أننـــــا واحلمـــــد هلل أعطينـــــا القـــــارئ  فكـــــرة يســـــتفاد منهـــــا خمالفـــــة  -وفقنـــــا هللا وإ

  الصوفية ملا يعتقده ويعمل به أهل السنة واجلماعة.
  تنبيه:

ــاد  الـــذي أراه وأعتقـــده: هـــو أن الصـــوفية ليســـوا علـــى حـــد ســـواء يف االعتقـ
ــــا  دقــــة مالحــــدة، قــــالوا بوحــــدة الوجــــود، وآمنــــوا  واألقــــوال واألعمــــال؛ فمــــنهم ز

  ودعوا إليها. 
م وكــرباءهم  ومــنهم مــن يــؤمن بوحدانيــة هللا تعــاىل، ولكــنهم يعظمــون ســادا
ــــم ينفعــــون ويشــــفعون ويضــــرون، وهلــــم قــــدرة ونفــــوذ  مــــن األمــــوات، ويعتقــــدون أ

هلل وخروج من دين اإلسالم.وتصرف يف    هذا الكون، وال شك أن هذا كفر 
صـــحاب القبـــور، وبعـــض الصـــوفية  وكثـــري مـــن الصـــوفية يتربكـــون ويتوســـلون 
لفـــــاظ  لفـــــاظ وأوراد مبتدعـــــة يف ديـــــن اإلســـــالم، وبعضـــــهم يتعبـــــد  يتعبـــــدون هلل 

ال إلــه مفــردة كقــوهلم: هــو هــو هــو، أو: هللا، هللا، هللا. ويــزعم بعــض الصــوفية أن "
  إال هللا" ذكر العامة، و"هللا" ذكر اخلاصة، و"هو" ذكر خاصة اخلاصة. 
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لــــرقص واألغــــاين، والتصــــفيق والشــــهيق، والشــــخري  وبعضــــهم يتعبــــدون هللا 
م واملنكرات الــيت تقوهلــا الصــوفية وتفعلهــا؛ كثــرية  والنخري. وبدع الصوفية وشطحا

  وكثرية.
، والرفاعيــــــــة، والنقشــــــــبندية، وطوائــــــــف الصــــــــوفية كثــــــــرية، مــــــــنهم: الشــــــــاذلية

هلل مــن كــل بدعــة وضــاللة، فقــد  قــال والتيجانيــة، واجليالنيــة، واجلنيــدات. ونعــوذ 
» :كم ت األمور، فإن كل بدعة ضاللة وإ   .١»وحمد

دقة ومالحدة، يقولون وال يســتحون  إذا «وقــدميا قيــل: -وبعض الصوفية ز
ايـــة يف الواليـــة، ســـقطت يقولـــون: مـــن بلـــغ الغ -٢»مل تســـتحي فاصـــنع مـــا شـــئت

  التكاليف، وحلت له احملرمات.
قــــال أبــــو حممــــد ابــــن حــــزم يف كتابــــه يف امللــــل والنحــــل: ادعــــت طائفــــة مــــن 
الصــوفية أن يف أوليــاء هللا تعــاىل مــن هــو أفضــل مــن مجيــع األنبيــاء والرســل. وقــال: 
مــــن بلــــغ الغايــــة القصــــوى مــــن الواليــــة ســــقطت عنــــه الشــــرائع كلهــــا؛ مــــن الصــــالة 

والزكـــاة وغـــري ذلـــك، وحلـــت لـــه احملرمـــات كلهـــا؛ مـــن الـــز واخلمـــر وغـــري  والصـــيام
ــذا نســاء غــريهم، وقــالوا: إننــا نــرى هللا ونكلمــه، وكلمــا قــذف  ذلــك. واســتباحوا 
يف نفوســنا فهــو حــق. مث ذكــر أبــو حممــد ابــن حــزم عــن الصــوفية أشــياء كثــرية مــن 

  اخلرافات واملنكرات. 
  ١ندهم من كفر وشرك وإحلاد.وكتب الصوفية هي الشواهد على ما ع

                                                            
  سبق قريبا. ١
) مـــن حـــديث ابـــن ٢/١٤٠٠/٤١٨٣) وابـــن ماجـــة (٣٤٨٤-٦/٦٣٨/٣٤٨٣) والبخـــاري (٤/١٢١أخرجـــه أمحـــد ( ٢

  مسعود رضي هللا عنه.
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 :موقفه من اجلهمية  
  ٢له: 'إثبات علو هللا تعاىل'. -
قــــــال: ويــــــؤمن أهــــــل الســــــنة بصــــــفات هللا العليــــــة، ومــــــن صــــــفاته تعــــــاىل:  -

الكـــــــالم، والســـــــمع، والبصـــــــر، والوجـــــــه، واليـــــــدان، والعينـــــــان، واحملبـــــــة، والرضـــــــاء، 
ة، واإلرادة، واملشــيئة، والغضب، واالســتواء علــى العــرش، والنــزول، واجملــيء، والقــدر 

وغــــري ذلــــك مــــن صــــفات هللا تعــــاىل الــــيت تليــــق جبــــالل هللا، مــــن غــــري حتريــــف وال 
  تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل.

يـــؤمن أهـــل الســـنة واجلماعـــة بصـــفات هللا جـــل وعـــال علـــى احلقيقـــة، ال مـــا 
ن ذلك على اجملاز.   ٣تقوله املعتزلة واجلهمية 

ن هللا وقــال رمحــه هللا: وأيضــاً: أ - هــل الســنة واجلماعــة يصــّدقون ويؤمنــون 
جــل شــأنه ينــزل إىل مســاء الــدنيا كــل ليلــة، حــني يبقــى ثلــث الليــل اآلخــر، فيقــول: 

. ٤»مــن يــدعوين فأســتجيب لــه؟ مــن يســألين فأعطيــه؟ مــن يســتغفرين فــأغفر لــه؟«
ينــزل هللا تبـــارك مــىت شـــاء كيــف شـــاء، وال تكييــف، وال متثيـــل. واجلهميــة واملعتزلـــة 

  ألشاعرة كما كّذبوا برؤية هللا تعاىل كّذبوا بنزول هللا جل شأنه.وا

                                                                                                                                                  
  ).٥٠٧-٢/٥٠٥مللحدين واملبتدعني (عقيدة املسلمني والرد على ا ١
  ).٢/٤٣٣علماء جند ( ٢
  ).١/٤عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٣
  هـ).١٦٤تقدم ضمن مواقف عبدالعزيز بن املاجشون سنة ( ٤
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بتــــة بكتــــاب هللا ً  ، فــــاملؤمنون، وســــنة رســـوله ورؤيـــة هللا  ــــم عيــــا يــــرون ر
بصارهم، وذلك يف عرصــات القيامــة، ويرونــه تعــاىل بعــد دخــول اجلنــان، يف جنــة 

  ١لياء هللا تعاىل.النعيم. ورؤية هللا تعاىل هي أعظم سرور، وأّمت نعيم ألو 
لــه أمســاء  -كما هــو صــريح القــرآن وصــريح الســنة-وقال: هللا جل وعال  -

يت-ولـــــه صـــــفات، وأمســـــاء هللا جـــــل شـــــأنه حســـــىن، وأمســـــاء هللا  ليســـــت  -كمـــــا 
ــه نـــذكر مـــن أمســـاء هللا ثالثـــة  حمصـــورة يف تســـع وتســـعني امســـاً. وبتوفيـــق هللا وإعانتـ

  وثالثني امساً يف أول اجلزء الثاين.
لــه صــفات،  -كما هــو صــريح القــرآن وصــريح ســنة الرســول - تعاىل وهللا

ــا هلل كمــا أثبتهــا هللا  ئــه. صــفات جيــب إثبا صــفات الئقــة بعظمتــه، وجمــده، وكرب
  لنفسه يف القرآن، وكما أثبتها الرسول لربه يف سنته املطهرة.

ـــــا هلل علــــى احلقيقـــــة ال علـــــى اجملــــاز، خالفـــــاً للمعتزلـــــة،  صــــفات جيـــــب إثبا
  اجلهمية، واملاتريدية، واألشاعرة، والقدرية.و 

ً مــــن غــــري  وجــــب رســــوله فمــــا أثبتــــه هللا لنفســــه، أو أثبتــــه لــــه  إثباتــــه إثبــــا
 تكييــــــــــــــف، وال متثيــــــــــــــل، ومــــــــــــــن غــــــــــــــري حتريــــــــــــــف، وال تعطيــــــــــــــل. 

    
  
٢.  

                                                            
  ).١/٨عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ١
  ).١١الشورى اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢١١   موسوعة مواقف السلف الصالح

ة، والغضـــب، والرضـــاء، والســـمع، ومـــن صـــفات هللا تعـــاىل: الكـــالم، والرمحـــ
والبصر، والوجه، واليدان، واجملــيء، والنــزول، واالســتواء علــى العــرش، وغــري ذلــك. 

ثبات مفصل ونفي جممل.   ١وهللا جل شأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل 
 :موقفه من اخلوارج  
قــال رمحــه هللا: ومــن عقائــد أهــل الســنة: أن مــن والّه هللا أمــر املســلمني،  -
ه واجبـــة بشـــرط أن يكـــون مســـلماً. واخلـــروج عليـــه، وشـــّق عصـــا املســـلمني فطاعتـــ

معصــية هلل وجرميــة كــربى وذنــب عظــيم إال إذا أمــر ويل األمــر مبعصــية، فــال طاعــة 
ملخلـــوق يف معصـــية اخلـــالق. وأهـــل الســـنة واجلماعـــة هـــم الصـــحابة والتـــابعون هلـــم 

  حسان.
ذا مـــات قبـــل أن ومـــن عقائـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة: أن صـــاحب الكبـــرية إ

يتوب، ومل يكن مستحًال ملا فعله، فهو يــوم القيامــة حتــت مشــيئة هللا، إن شــاء هللا 
غفــــر لــــه، وأدخلــــه اجلنــــة مــــع الســــابقني، وإن شــــاء هللا عّذبــــه بعدلــــه، بقــــدر ذنبــــه 

ر جهنم، وال خيلد فيها.   وجرميته، يف 
ن صــا حب واملعتزلــة واخلــوارج خــالفوا نصــوص الكتــاب والســنة، فحكمــوا 

ر جهــنم، فــال خيــرج منهــا، ال برمحــة أرحــم الــرامحني، وال  الكبرية من املخلــدين يف 
  بشفاعة الشافعني، إذا مات قبل أن يتوب من جرميته.

 :موقفه من املرجئة  

                                                            
  ).٣٣٢-١/٣٣١على امللحدين واملبتدعني ( عقيدة املسلمني والرد ١
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قــال: وصــريح القــرآن والســنة وهــو معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة؛ أن اإلميــان 
  يزيد وينقص، يزيد بطاعة هللا، وينقص مبعصيته.

النـــاس متفـــاوتون يف اإلميـــان، فليســـوا علـــى حـــد ســـواء، كمـــا قالـــت ذلـــك و 
يت بيــان مــذهب املرجئــة يف اجلــزء الثــاين إن شــاء هللا  ملرجئــة. و الطائفة املشــهورة 

  تعاىل.
وجمرد اإلميان ال يكفي، فال بد من العمل؛ وعند املرجئــة األعمــال الصــاحلة 

طــل، تبطلــه وتــرّده نصــوص الكتــاب  ليســت مــن اإلميــان. ومــذهب املرجئــة زور و
  والسنة؛ فعند املرجئة إميان املرسلني واملؤمنني كإميان اجملرمني والفاسقني. 

ت القـــرآن  نعـــم ال بـــد مـــن العمـــل بـــدين اإلســـالم. ففـــي ســـبعني آيـــة مـــن آ
 الكـــرمي يقـــرن هللا بـــني اإلميـــان والعمـــل. مثـــل قولـــه تعـــاىل: 

  
   

   
  

   
   
  

  
  

  
  
٢.اهـ١  

                                                            
ت ( ١   ).١٦-١٤الروم اآل
  ).١/٤٣عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٢
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 ة:موقفه من القدري  
قال: أشكل على كثري من طلبــة العلــم هــل العبــد خمــري أو مســري؟ والــذي  -

يظهــر يل أن العبــد لــيس مبخــري وال مســري؛ ألننــا إذا قلنــا إن العبــد خمــري، دخلنــا يف 
مذهب القدرية الذين قالوا: العبد خيلق فعل نفســه، وإن قلنــا العبــد مســري، دخلنــا 

بعــة يف مذهب اجلربية. فالــذي ينبغــي أن يقــال: ا لعبــد لــه إرادة ومشــيئة، ولكنهــا 
  إلرادة هللا ومشيئته.

  اجلربية:
  واجلرب لغة: هو اإللزام.

واجلربية هــم مــن طوائــف الضــالل، وهــم مــن أتبــاع اجلهــم بــن صــفوان. ومســوا 
ــول اجلربيــــة تعطيــــل  ــورون علــــى أفعالنــــا، ويف قــ ــــم قــــالوا: حنــــن جمبــ ــــذا االســــم أل

قتــل القاتــل، وال تقطــع يــد الســارق، وال يــرجم ألحكــام اإلســالم فــالزم قــوهلم: ال ي
  الزاين، وال يقام يف اإلسالم حد، فمن فعل جرمية ال عتب عليه، وال لوم.

ومــــن هــــذه الزاويــــة نعــــرف أن القدريــــة واجلربيــــة يف طــــريف نقــــيض؛ فالقدريــــة 
جفوا، حيث قالوا: إن أفعال العباد مــن الطاعــات واملعاصــي مل تكــن داخلــة حتــت 

  ره، بل هم الذين شاؤوها وفعلوها، استقالًال واختياراً منهم هلا.قضاء هللا وقد
فالقدريـــة جفـــوا حيـــث أبطلوهـــا مـــا قضـــاه هللا وقـــدره. وتقـــدمت األدلـــة الـــيت 

  فيها الرد على القدرية، وهلل احلمد واملنة.
أمـــا اجلربيـــة فهـــم غلـــوا يف إثبـــات القـــدر، وأهـــل الســـنة واجلماعـــة وســـط بـــني 

  ربية.جفاء القدرية، وغلو اجل
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وهكــذا أهــل الســنة دائمــاً، واحلمــد هلل، وســط بــني اإلفــراط والتفــريط، وبــني 
  الغلو واجلفاء.

نعــــم كمـــــا تقــــدم، اجلربيـــــة غلــــوا يف إثبـــــات القــــدر، فاعتقـــــدوا أن العبـــــاد، ال 
مشـــيئة هلـــم وال قصـــد وال اختيـــار، بـــل إذا فعلـــوا طاعـــة أو معصـــية، فهـــم جمبـــورون 

واملعاصــي عــني فعــل الــرب، ال أفعــاهلم. وهــذا  عليها. فعلى قول اجلربية: الطاعــات
لضرورة من دين اإلسالم.   القول معرف بطالنه 

فعنــد اجلربيــة حركــات العبــد وســكناته وأفعالــه اضــطرارية، كحركــة األشــجار 
ـــا تضـــطرب ومتايـــل مـــن  ح الـــيت تصـــفقها مينـــًة ويســـرًة، فإ لـــر ا وأوراقهـــا  وأغصـــا

  غري اختيارها.
أصـــابه مـــرض الفـــاجل، فإنـــه يضـــطرب ويتحـــرك مـــن  وكحركـــة املـــرتعش الـــذي

  غري اختيار منه وال قصد. هذا قول اجلربية اخلالصة.
طــل، فــاهلل أعظــم وأجــل قــدراً مــن أن  وهــذا القــول كــذب علــى هللا، وزور و

  جيرب أحداً على ذنب مث يعذبه عليه.
وكتــــاب هللا، وســــنة رســــوله، والعقــــل الصــــحيح، والفطــــرة املســــتقيمة، كلهــــا 

  ١براهني على بطالن ما تعتقده وتقوله اجلربية اخلالصة.حجج و 
ــر ســـابقاً: معتقـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة هـــو أن  - وقـــال أيضـــا: وكمـــا أشـ

بعــــــة إلرادة هللا  العبــــــد لــــــه إرادة ومشــــــيئة، ولكنهــــــا ليســــــت مســــــتقلة، بــــــل هــــــي 

                                                            
  ).٣٠٥-٢/٣٠٣عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ١
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حســــان،  ومشــــيئته، وكتــــاب هللا، وســــنة رســــوله، وقــــول الصــــحابة والتــــابعني هلــــم 
  ، والفطرة، يف اجلميع رّد وإبطال ملا تعتقده وتقوله اجلربية.والعقل

   قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: 
    

    
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــ   ، وقـــــــــــــــــــــــــ

   
    
   

 فهــذه اآليــة الكرميــة صــرحية ٢ .
  يف أن العبد ليس مبجبور على فعل الطاعات واملعاصي.

 نعــــــــــــــــم العبــــــــــــــــد لــــــــــــــــيس مبجبــــــــــــــــور، قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــاىل: 
  
  

   
   

    
    

  ٣.  

                                                            
  ).٢٩و٢٨التكوير اآليتان ( ١
  ).٤٦فصلت اآلية ( ٢
  ).٤١الزمر اآلية ( ٣
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ت القرآنيــــــة الــــــيت فيهــــــا الــــــرد علــــــى اجلربيــــــة كثــــــرية جــــــداً. فبعــــــد تتبــــــع  واآل
وســبعني  ســبعاً  ٧٧وجــد املصحف من سورة الفاحتة إىل (قل أعوذ برب النــاس) 

  آية، كلها صرحية يف الرد على اجلربية.
نــه يوجــد يف القــرآن الكــرمي أكثــر مــن هــذا العــدد؛ وإىل املــؤمنني وال ر  يــب 

ت: قـــــــال تعـــــــاىل:   واملؤمنـــــــات، واملســـــــلمني واملســـــــلمات، ســـــــبع آ
   

    
   

   
  

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــال تعـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وقـــ

   
   

  
   

  
ــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: ٢  ، وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــ

   
  

  
     

   
  

     

                                                            
  ).٧٩ة (النساء اآلي ١
  ).١٢٠األنعام اآلية ( ٢
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 وقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: ١ ، 
  
   

  فالعبـــــد لـــــه قصـــــد واختيـــــار  ٢
  مبجبـــــــــــــــــــــــــــــــور، وقـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل: فلـــــــــــــــــــــــــــــــيس 

    
   

   
  

  
     

  وقـــال ٣ ،
ـــــــــــــــــــــــــــأنه:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــل شــ   جــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
     

  
    

   
    

  وقـــــــــــــــــــــال ٤ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     تعـــــــــــــ
   
  

                                                            
  ).٢٨األعراف اآلية ( ١
  ).٧اإلسراء اآلية ( ٢
  ).٤٥و٤٤الروم اآليتان ( ٣
  ).١٠٨يونس اآلية ( ٤
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٢١٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ــرحية يف ١ ــة صـــ ت الكرميـــ . فهـــــذه اآل
ــاره، وال  ــده واختيــ ــد يفعــــل الطاعــــات واملعاصــــي بقصــ ــور، فالعبــ ــد لــــيس مبجبــ أن العبــ

  خيرج عن قضاء هللا وقدره.
وأحاديـــث الرســـول الـــيت فيهـــا إبطـــال لقـــول اجلربيـــة كثـــرية وشـــهرية واحلمـــد هلل 

.رب العاملني. فالرسول جلد يف اخلمر، وقطع يد السارق، ورجم يف    ٢الز
  

  هـ) ١٤١٠( ٣علي بن عبدهللا بن علي احلواس
الشيخ علي بن عبدهللا بن علي احلواس العســاف، ولــد يف بريــدة ســنة ســبع 
ا. أخذ عن الشــيخ حممــد الصــاحل املطــوع  وثالثني وثالمثائة وألف للهجرة، ونشأ 
والشـــيخ عمـــر بـــن حممـــد بـــن ســـليم والشـــيخ عبـــدالعزيز العبـــادي. عـــني مدرســـا يف 

هـــد العلمـــي حبائـــل، مث مدرســـا يف األحســـاء، مث عـــني موجهـــا دينيـــا يف جامعـــة املع
لتواضـــع واالبتعـــاد عـــن الـــدنيا  اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود. كـــان رمحـــه هللا موصـــوفا 
هيا عــن املنكــر. لــه مؤلفــات أكثرهــا  ملعروف و ومناصبها، حسن الصوت، آمرا 

  ردود. 
مــن العمــر ثــالث وســبعون  تــويف رمحــه هللا ســنة عشــر وأربعمائــة وألــف، ولــه

  سنة.
 من املبتدعة: موقفه  

                                                            
  ).٤٤يونس اآلية ( ١
  ).٣٠٨-٢/٣٠٦عقيدة املسلمني والرد على امللحدين واملبتدعني ( ٢
  ).٢٣٥-٥/٢٢٩علماء جند خالل مثانية قرون ( ٣
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ر الســــلفية: 'بيــــان أن املثــــل األعلــــى خــــاص لربنــــا وحــــده تبــــارك  لــــه مــــن اآل
ــو رد علــــى مــــن قــــال إن رســــول هللا  هــــو املثــــل األعلــــى يف الســــرية  وتعــــاىل'. وهــ

  وهو رد على من قال إن معية هللا خللقه معية ذاتية. ١واملنهج.
 من اجلهمية: موقفه  

ر الســــلفية: 'النقــــول الواضــــحة اجلليــــة عــــن الســــلف الصــــاحل يف  لــــه مــــن اآل
  ٢معىن املعية اإلهلية احلقيقية'.

  
  هـ) ١٤١٢( ٣مجيل الرمحن

الشيخ حممد حسني بن عبداملنان، املعروف جبميل الرمحن. ولد ســنة ســتني 
خــذ وثالمثائة وألف للهجرة. يف قرية وادي بيج بوالية كنــر. طلــب العلــم مبكــرا، فأ

عــــن الشــــيخ عبــــداخلالق اللغــــة الفارســــية واألرديــــة وعــــن الشــــيخ عبــــداملنان الســــلفي 
احلــديث وغــريه وعــن الشــيخ حممــد طــاهر البنجشــريي التوحيــد والتفســري. كــان لــه 
الفضـــل بعـــد هللا ســـبحانه وتعـــاىل يف نشـــر الـــدعوة الســـلفية يف أفغانســـتان بشـــكل  

كســتان، وبعــد حتريــ ر كنــر عــاد الشــيخ، فــأعلن كبــري، مث ضــيق عليــه فهــاجر إىل 
لصـــــالة فيهـــــا اإلمـــــارة اإلســـــالمية علـــــى كتـــــاب هللا وســـــنة رســـــوله  ، وأمـــــر فيهـــــا 

وقضى على مزارع احلشيش وغريه، فدب األمــن والســالم، لكــن أعــداء التوحيــد مل 
غتياله على يد رجل يــدعى أشــرف بــن أنــور بــن حممــد  يسرهم هذا األمر، فقاموا 

                                                            
 .)٥/٢٣٠علماء جند ( ١

  ).٥/٢٣٠علماء جند ( ٢
   .)١١-٨جملة اجملاهد (العدد اخلامس والثالثون ص. ٣
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٢٢٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

دعوة الســلفية وذلــك قبــل ظهــرية اجلمعــة، صــفر عــام النيلــي مــن احلاقــدين علــى الــ
  اثين عشرة وأربعمائة وألف للهجرة، فرمحه هللا رمحة واسعة.

 من املبتدعة: موقفه  
قــال رمحــه هللا يبــني عقيدتــه ومنهجــه: ونــرى هجــر أهــل البــدع واملعاصــي  -

   لقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: واجبــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  
   

 النــــيب  وألن ١  ـــر كعــــب هجـ
وكــذلك النصــح هلــم وحتــذيرهم  ٢بــن مالــك وصــاحبيه حــني ختلفــوا عــن غــزوة تبــوك

ملعــروف والنهــي عــن املنكــر، والــدعوة إىل اخلــري،  من البدعة واجب. ونــرى األمــر 
  ٣دينهم. وتعليم الكتاب والسنة، وتفقيه الناس وتثقيفهم يف

وقـــال أيضـــا: ونســـتدل يف املســـائل العلميـــة والعمليـــة بكتـــاب هللا وبســـنة  -
إلمجــــــاع، مث بســــــنة اخللفــــــاء الراشــــــدين املهــــــديني، حســــــب القواعــــــد  رســــــوله، مث 
واألصول اليت سلك عليها السلف الصــاحل وجمتهــدو األمــة، ونــرى أن اخلــروج عــن 

قــة. ونــرى الرجــوع يف مــوارد مــنهجهم يف فهــم الكتــاب والســنة مــن االبتــداع والزند
االخــتالف إىل الكتــاب والســنة، ولــيس الفصــل بــني احلــق والباطــل إال كتــاب هللا 
خلــــري،  وســــنة رســــوله، وهــــذا هــــو ســــبيل املــــؤمنني يف القــــرون الثالثــــة املشــــهود هلــــا 

                                                            
 ).٢٢اجملادلة اآلية ( ١

 هـ).٤٦٣(سنة ضمن مواقف ابن عبدالرب تقدم خترجيه  ٢

  ).٢٠مجاعة الدعوة إىل القرآن والسنة ( ٣
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وســــبيل جمتهــــدي األمــــة واألئمــــة األربعــــة رمحهــــم هللا، وكــــانوا ينفــــرون عــــن التقليــــد 
ال اإلمـــام مالـــك رمحـــه هللا: "إمنـــا أ بشـــر أخطـــئ وأصـــيب وينهـــون عنـــه. حيـــث قـــ

فــانظروا يف رأيــي فكــل مــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوه وكــل مــا مل يوافــق الكتــاب 
إال ويؤخــذ مــن قولــه ويــرتك إال  والســنة فــاتركوه". وقــال: "لــيس أحــد بعــد النــيب 

خــذ بقولنــا مــا  مل يعلــم مــن النــيب". وقــال اإلمــام أبــو حنيفــة: "ال حيــل ألحــد أن 
 " ويف روايــة: "حــرام علــى مــن مل يعــرف دليلــي أن يفــيت بكالمــي فإننــا -أيــن أخــذ

بشر نقــول القــول اليــوم ونرجــع عنــه غــدا". وقــال الشــافعي: "أمجــع املســلمون علــى 
أن مـــن اســـتبان لـــه ســـنة عـــن رســـول هللا مل حيـــل لـــه أن يـــدعها لقـــول أحـــد". وقـــال 

اب األم: "اختصرت هــذا الكتــاب مــن علــم تلميذه اإلمام املزين يف أول خمتصر كت
حممــد بــن إدريــس الشــافعي ومــن معــىن قولــه: "ألقربــه علــى مــن أراده مــع إعالميــة 
هلل التوفيــق".  يه عــن تقليــده وتقليــد غــريه، لينظــر فيــه لدينــه وحيتــاط فيــه لنفســه و
وقـــــــال اإلمـــــــام أمحـــــــد رمحـــــــه هللا: "ال تقلـــــــدين وال تقلـــــــد مالكـــــــا وال الشـــــــافعي وال 

زاعي وال الثوري، وخذ من حيث أخــذوا"، وقــال: "مــن رد حــديث رســول هللا األو 
فهــو علــى شــفا هلكــة". هــذه عقيــدتنا ومنهجنــا نــدعو إليــه، ونــرى أنــه ال صــالح 

. ذلــك هــو ســبيل النصــر للجهــاد إال بــه، مــع إخــالص التوحيــد ومتابعــة الرســول 
ليــف القلــوب وتوحيــد الصــفوف وســبيل التمكــني يف األرض،  نســأل هللا وســبيل 

تعـــاىل لنـــا ولكافـــة املســـلمني اهلدايـــة والرشـــاد واحلمـــد هلل رب العـــاملني وصـــل اللهـــم 
  ١وسلم على نبينا تسليما كثريا.

                                                            
  ).٢١مجاعة الدعوة إىل القرآن والسنة ( ١
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  ومن األسئلة اليت وجهت إليه ما يلي: -
نتهــاج الســلفية للوصــول إىل مــآرب سياســية وهــي  الســؤال: أنــتم متهمــون 

ســة والزعامــة؟ اجلــواب: بســم  هللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هلل وحــده الوصول إىل الر
والصـــالة والســـالم علــــى مـــن ال نــــيب بعـــده. اجلـــواب عــــن هـــذا الســــؤال مـــن أربعــــة 

  أوجه: 
شــئا عــن الوجه األول رة يكــون  لدعوة إىل احلق  : نعم إن رفع الصوت 

شــــئا عــــن داعيــــة  رة يكــــون  ســــة وطلبهــــا يف نفــــس اإلنســــان، و داعيــــة حــــب الر
شــئة إحساس املسئولية  ا الــدعاة قــد تكــون  أمام هللا، وكذلك التهمة اليت يرمى 

شـــئة مـــن أغـــراض سياســـية عدوانيـــة مثـــل  مـــن الشـــبهة وعـــدم الفهـــم، وقـــد تكـــون 
حلــق وصــد النــاس عــن اتباعــه ولــبس الــدين علــيهم. فــإذا  صد الدعاة عــن الصــدع 

ريــــخ اإلنســــانية مــــن بدئــــه إىل يومنــــا هــــذا ال جتــــد داعيــــا رفــــع صــــ وته نظــــرت يف 
امــات واالفــرتاءات. فهــؤالء قــوم  ال لبينــات إال رمــي  لــدعوة ولــو كــان حمفوفــا 

  عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــالم يقولـــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــه: نـــــــــــــــــــوح 
 ه: ويقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١

    
 معــىن يتفضــل أي: يتقــدم ويــرتأس علــيكم.  ٢

ا ملوســـــــــــــــــى وهـــــــــــــــــارون عليهمـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــالم: وهـــــــــــــــــؤالء قـــــــــــــــــوم فرعـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــالو 
  

   
                                                            

 ).٢٤املؤمنون اآلية ( ١

 ).٦٠ف اآلية (األعرا٢ 
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٢٢٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
  

  
ســـــة. وهكـــــذا قـــــال   ١ ء يف األرض: الر ومعـــــىن الكـــــرب

ــــــــــــــــــــــــــــاس يف مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  ــــــــــــــــــــــرباء النـــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــ
   
  

    
   
ومعــــــــىن ٢ ،  حممــــــــدا  أي أن

ــام  ســة علــيكم، كمــا يف التفســري. فظهــر أن ا ــذه الــدعوة أن تكــون لــه الر أراد 
ام قدمي من عهــد نــوح عليــه الســالم ولــيس مبحــد سة هو ا ث، الدعوة بطلب الر

فالـــدعوة والتهمـــة ســـنتان مـــن ســـنن هللا اجلاريــــة. فهـــذه ســـنة مـــن الســـنن الشــــرعية 
وتلك سنة من السنن الكونية والقدرية، وكلتامها متآخيتان، كلمــا وجــدت الــدعوة 

لتهمــــــــــــــــــــــــة، يقــــــــــــــــــــــــول هللا تعــــــــــــــــــــــــاىل  عــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــنته اخلالــــــــــــــــــــــــدة: رميــــــــــــــــــــــــت 
  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــه  ٣ وقولــــــــــــــ

  ســـــــــــــــــبحانه: 
   

                                                            
 ).٧٨يونس اآلية ( ١

 ).٦ص اآلية ( ٢

 ).٣١الفرقان اآلية ( ٣
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٢٢٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
  

   
   
مـــن ســـلك طريـــق األنبيـــاء يف الـــدعوة البـــد وأن يالقـــي مـــا القـــوه مـــن  ، وكـــل١

لف الصاحل هم: الصحابة والتــابعون رضــي هللا عــنهم التهم. فنقول إلزالتها إن الس
، ومـــنهجهم يف الـــدين هـــو املـــنهج احلـــق الـــذين هـــم خـــري القـــرون بشـــهادة النـــيب 

، وساروا عليه، وال تصــري األمــة املســلمة مســتحقة للبشــارة الذي تلقوه عن النيب 
ـــا يف قولــــه إال حبســـب الظــــاهر،  اىل: قـــال هللا تعــــالـــيت بشــــر هللا ســـبحانه وتعــــاىل 

  
   

 
  

   
  

  
  وقـــــــــــــــــال  ٢
خــذكم اآلن مبــا ظهــر لنــا مــن أ عمر عمــالكم، بن اخلطاب رضــي هللا عنــه: "وإمنــا 

فمـــن أظهـــر لنـــا خـــريا أمنـــاه وقربنـــاه، ولـــيس لنـــا مـــن ســـريرته شـــيء، هللا حياســـبه يف 
منــه ومل نصــدقه وإن قــال إن ســريرته حســنة" رواه  سريرته، ومن أظهر لنــا ســوءا مل 

                                                            
 ).١١٢األنعام اآلية ( ١

 ).١٠٥التوبة اآلية (٢ 
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٢٢٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــا املخــالفون ١البخاري ســة، قــد رمــا  امات بطلــب الر . وحنن نرى أن هذه اال
حلــق وصــد النــاس عــن اتبــاع  ملــآرب سياســية تســتهدف صــد الــدعاة عــن الصــدع 

لطعن يف نية الدعاة، فليحذر كل مسلم من هذا، ولــتكن لــه معــايريه  دعوة احلق 
  الشرعية يف التفريق بني احلق والباطل، وال يكن إمعة. 

: إن جريرتنـــا عنـــد املخـــالفني لنـــا أننـــا تكلمنـــا عنـــدما ســـكتوا، الوجـــه الثـــاين
حلقيقــة عنــدما  داهنــوهم، ونصــحناهم عنــدما غشــوهم بعــدم بــذل وواجهنــا النــاس 

النصــــح واإلصــــالح، حيــــث إننــــا نــــرى أن مــــا أصــــابنا وأصــــاب بــــالد مــــن الغــــزو 
الكــافر والــدمار هــو عقوبــة مــن هللا ســبحانه لنــا بســبب تفشــي املنكــرات فينــا مــع 

مــــن ســــنن هللا اخلالــــدة وهــــي قولــــه تعــــاىل: عــــدم اإلصــــالح، فتحققــــت فينــــا ســــنة 
   

  
  

 ـــــــــــــــــــبحانه:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــ وقول
    

   
   

  
    

   
  
هلــــــالك، أمــــــا  ، فــــــإذا عــــــم الظلــــــم٣ وقــــــل املصــــــلحون فقــــــد أذن هللا 

                                                            
٥/٣١٥/٢٦٤١( ١.( 

 ).١١٧هود اآلية (٢ 

 ).٥٩القصص اآلية ( ٣
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٢٢٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

العقــاب الــذي ســلطه هللا علينــا فهــو العــدو الروســي الكــافر وعمــالؤه مــن األفغــان 
هللا اخلالـــــــــــــــــدة امللحـــــــــــــــــدين، وحتققـــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنة أخـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة 

  
  

   
 املعـــىن املـــذكور يف قـــول  وهـــو ١

عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه يف وصــيته جلــيش ســعد بــن أيب وقــاص رضــي هللا 
ــد ســــريه لفــــتح فــــارس: "واعلمــــوا أن علــــيكم يف مســــريكم حفظــــة مــــن هللا  عنــــه عنــ
يعلمــون مــا تفعلــون، فاســتحيوا مــنهم، وال تعملــوا مبعاصــي هللا وأنــتم يف ســبيل هللا، 

. فـــرب قـــوم قـــد ســـلط  وال تقولـــوا إن عـــدو شـــر منـــا فلـــن يســـلط علينـــا وإن أســـأ
علـــيهم شـــر مـــنهم، كمـــا ســـلط علـــى بـــين إســـرائيل ملـــا عملـــوا مبســـاخط هللا الكفـــار 

ـــــــــــــــــــــــــــوس، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    واجملــــــــــــــــــ
   

  واســــــــألوا هللا العــــــــون٢ ، 
". وقــــول عمــــر رضــــي هللا عنــــه علــــى أنفســــكم كمــــا تســــألونه النصــــر علــــى عــــدوكم

(فـــرب قـــوم قـــد ســـلط علـــيهم شـــر مـــنهم): قـــد تكـــرر وقوعـــه يف األمـــة اإلســـالمية، 
حيـــث تســـلط الصـــليبيون علـــى ممالـــك األنـــدلس اإلســـالمية فمحوهـــا مـــن الوجـــود 
وصـــارت اليـــوم بـــالدا صـــليبية كـــافرة، وتســـلط التتـــار (املغـــول) الكفـــار علـــى دولـــة 

غــداد وذحبــوا اخلليفــة العباســي، وتســلط الصــليبيون اخلالفة العباسية فــدمروا مدينــة ب
                                                            

 ).١٢٩األنعام اآلية (١ 

 ).٥اإلسراء اآلية ( ٢
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٢٢٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

مرة أخرى على دولة اخلالفة العثمانيــة حــىت حموهــا وأزالــوا اخلالفــة، وتســلط الــروس 
ر   الشـــيوعيون علـــى بـــالد الرتكســـتان وخبـــارى ومسرقنـــد اإلســـالمية فحولوهـــا إىل د

ة أو كفـــر، ومل يقـــل أحـــد إن هـــذه املمالـــك اإلســـالمية اهلالكـــة كانـــت ممالـــك كـــافر 
مشــركة، ولكــن ملــا فشــت فيهــا املعاصــي واملنكــرات ســلط هللا علــيهم مــن هــو شــر 
مــنهم، ومــا حيــدث اليــوم يف أفغانســتان هــو مثــل آخــر، ســلط هللا الــروس الكــافرين 
لتوبــــــة واإلخــــــالص  علــــــى األفغــــــان مبعاصــــــيهم، فإمــــــا أن نســــــتدرك أمــــــر اليــــــوم 

الشــيوعية، كمــا حــدث يف  والطاعــة، وإمــا أن ينتهــي األمــر بــزوال اإلســالم وظهــور
هلل مــن ســخطه ونقمتــه. قــال تعــاىل:   خبــارى ومسرقنــد، نعــوذ 

   
   

   
وقــــــــــــال تعــــــــــــاىل:  ١  

     
   

   ٢ 
ــــــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــال ســــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وقـــــ
  

   
   

    
  

                                                            
 ).٣٠الشورى اآلية ( ١

 ).٧٩النساء اآلية ( ٢
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٢٢٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

وأي معصـــية أعظـــم مـــن خمالفـــة اعتقـــاد ســـلف األمـــة ومـــنهجهم، ١ ،
   قــال هللا تعــاىل: 

    
   
   

   
    

   
  وقــــــــــــال تعــــــــــــاىل: ٢ ،

   
     

  
  

  
   

   
 مبــــــــــن يــــــــــردون األحاديــــــــــث  ، فكيــــــــــف٣

ـــا ختـــالف املـــذهب، فيقـــدمون آراء الرجـــال علـــى الكتـــاب والســـنة،  الصـــحيحة 
لقبـــول أو الـــرد، وجيعلـــون آراء الرجـــال وقياســـا م حاكمـــة علـــى الكتـــاب والســـنة 

ويتبعون يف ذلك قاعدة تقول: (كل آية ختالف مــا عليــه أصــحابنا فهــي مؤولــة أو 
ــديث كـــــذلك فهـــــو مـــــؤول أو منســـــوخ). فكيـــــف مبـــــن جيـــــوز  ــ منســـــوخة، وكـــــل حـ

                                                            
 ).٦٢النساء اآلية ( ١

 ).٣٦األحزاب اآلية (٢ 

 ).١١٥النساء اآلية ( ٣
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ملوتى، وكيف مبن يرون أن هللا سبحانه موجود يف كــل مكــان،  االستغاثة والتربك 
الـــــيت تثبـــــت أن هللا ســـــبحانه يف الســـــماء، وهـــــم يعلمـــــون هـــــذا  ويـــــردون النصـــــوص

ءهــم. وهــذا لــيس مقــام حصــر  ألطفــاهلم جــيال بعــد جيــل اتباعــا ملــا وجــدوا عليــه آ
م الشــــــــــــــرعية بــــــــــــــل هــــــــــــــي أمثلــــــــــــــة منهــــــــــــــا. وقــــــــــــــد قــــــــــــــال هللا  تعــــــــــــــاىل: خمالفــــــــــــــا

  
   

    
   

خالفنـــا نصوصـــا كثـــرية مـــن الكتـــاب والســـنة فأصـــابتنا الفتنـــة  وقـــد ١
، فــــدمر وشــــرد وأهلــــك مــــا يعجــــز عنــــه  والعــــذاب يف الــــدنيا حبلــــول العــــدو بــــبالد
الوصف، والسعيد من اتعظ بغريه والشقي من اتعــظ بــه غــريه. فالواجــب علينــا أن 

ثــل مــا نــزل بكثــري مــن املمالــك اإلســالمية اهلالكــة، وأن نعلــم أن مــا نــزل بنــا هــو م
ايتنــــــــا كنهــــــــايتهم. قــــــــال هللا  تعــــــــاىل: علينــــــــا أن نتــــــــدارك أمــــــــر حــــــــىت ال تكــــــــون 

   
  

   
  

   
  ٢ 

  وقـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــاىل: 
    

                                                            
 ).٦٣النور اآلية ( ١

 ).٤١الروم اآلية ( ٢
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 اآلن يف إمهـــال مـــن هللا،  فـــنحن ١

ألمـــم الظاملـــة. فـــإذا كـــان مـــا  إمـــا أن نرجـــع ونتضـــرع، وإمـــا أن حييـــق بنـــا مـــا حـــاق 
حقيقــة األمــر يف أفغانســتان، وقمنــا بــدعوة شــرعية إصــالحية لــرد األمــة  ســبق هــو

وغضــبه  هإىل طريقــة الســلف، طريــق النجــاة والفــالح، حــىت يرفــع هللا ســبحانه نقمتــ
ن هـــذه الــدعوة ألغـــراض  ،عنــا وحــىت نكـــون أهــال لرضــاه ســـبحانه فكيــف يظــن 

  سياسية، فحسبنا هللا عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. 
: ممـــا ســـبق يتبـــني لـــك ضـــرورة الـــدعوة واإلصـــالح يف بـــالد ه الثالـــثالوجـــ

وحنــن مــن هــذا املفهــوم انتصــارا لــدين هللا احلــق  ،اســتدراكا لألمــر قبــل فــوات األوان
قــــــــــــد قمنــــــــــــا بتــــــــــــأليف مجاعتنــــــــــــا امتثــــــــــــاال لقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل: ولعقيــــــــــــدة التوحيــــــــــــد، 

   
   

 
 

  
  

  
 قـــــــــال اإلمـــــــــام  ٢

: أ رســـــــــــــول هللا ابـــــــــــــن كثـــــــــــــري رمحـــــــــــــه هللا: "قـــــــــــــال أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقر: قـــــــــــــر 

                                                            
 ).٤٢األنعام اآلية ( ١

 ).١٠٤آل عمران اآلية ( ٢
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    :مث قـــــــــــال

، واملقصــود أن تكــون فرقــة مــن هــذه رواه ابــن مردويــه ١»اخلري اتباع القرآن وسنيت«
  ،األمــة متصــدية هلــذا الشــأن وإن كــان ذلــك واجبــا علــى كــل فــرد مــن األمــة حبســبه

مـــن رأى : «كمـــا ثبـــت يف صـــحيح مســـلم عـــن أيب هريـــرة قـــال: قـــال رســـول هللا 
مــنكم منكــرا فليغــريه بيــده، فــإن مل يســتطع فبلســانه، فــإن مل يســتطع فبقلبــه وذلــك 

ــان حبــــة خــــردل«ويف روايــــة:  ٢»ضــــعف اإلميــــانأ ، ٣»ولــــيس وراء ذلــــك مــــن اإلميــ
وحنــن  .قامت للدعوة وللجهاد وكالمهــا مقــدم واجــب ال حيتمــل التــأخري نافجماعت

يف قولـــه نطمـــع يف نصـــر هللا ســـبحانه الـــذي وعـــد بـــه مـــن ينصـــر دينـــه ويـــدعو إليـــه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:     تعــــــــــــــــــــــــــ

 جبمـــــع مشـــــل  مجاعتنـــــا قامـــــت كـــــذلك فـــــإن  ٤
 تعــــــــــــــــاىل: أهــــــــــــــــل احلــــــــــــــــديث املستضــــــــــــــــعفني وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال هللا 

    
  

  
 

 
                                                            

 ذكره السيوطي يف الدر ونسبه البن مردويه. ١

ـــد ( ٢ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلم (٣/١٠،٢٠،٤٩،٥٠أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو داود (١/٦٩/٤٩) ومســــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــذي (٦٧٨/١١٤٠- ١/٦٧٧) وأبــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ - ٤/٤٠٧) والرتمــ
) مــن ١/٤٠٦/١٢٧٥) وابــن ماجــه (٤٨٦/٥٠٢٣- ٨/٤٨٥) وقــال: "هــذا حــديث حســن صــحيح". والنســائي (٤٠٨/٢١٧٢

 حديث أيب سعيد اخلدري وليس من حديث أيب هريرة.

 ) من حديث عبدهللا بن مسعود.٧٠/٥٠-١/٦٩مسلم ( ٣

 ).٤٠احلج اآلية ( ٤
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  فــــــــــــــإذا كانــــــــــــــت١ . 

محايــة املستضــعفني أصــحاب العقيــدة الصــادقة موجبــة للقتــال أفــال تكــون موجبــة 
ــم وكــذلك فــإن مــن أهــداف مجاعتنــا  ؟لتكوين مجاعة تكفلهم حىت يبلغوا رسالة ر

ا وأطفال الشهداء على منهج السلف الصــاحل الــذي ال ينــتهج بفضــل تربية أطفالن
قـــــــال هللا إال يف مدارســـــــنا، وحنـــــــن نقـــــــوم بـــــــدعوتنا إعـــــــذارا إىل هللا ســـــــبحانه كمـــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــبحانه:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــ
  

  
رة . ونطمـــع يف النجـــاة مـــن نقمـــة هللا وســـخطه يف الـــدنيا واآلخـــ٢

   حســــــــــــب وعــــــــــــده الصــــــــــــادق 
  
  
   

  
   

                                                            
 ).٧٥النساء اآلية ( ١

 ).١٦٤األعراف اآلية ( ٢
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وحنن علينا الدعوة والــبالغ أمــا هدايــة القلــوب فبيــد هللا وحــده  ١

ــــــــــــــــــــــــــــهال شــــــــــــــــــــــــــــريك       ل
   

   وقـــــــــال ســـــــــبحانه:  ٢
   

  
    

  وحنـــــن ٣ .
م مســـــتمرون بعـــــون هللا الـــــذين  يف دعوتنـــــا غـــــري مبـــــالني بـــــتهم املخـــــالفني وافـــــرتاءا

ــور هللا، ويقولــــون إن دعوتنــــا هــــي تنفيــــذ ملخططــــات أعــــداء  يريــــدون أن يطفئــــوا نــ
إلصــالح الشــرعي الــذي  اإلســالم لضــرب اجلهــاد، وأن اجلهــاد لــن يــؤيت مثــاره إال 
نــــدعو إليــــه. واحلمــــد هلل رب العــــاملني، وحنــــن مل نفــــرق الصــــفوف، ومل نــــدع إللقــــاء 

دعوة الســـلفية وضـــعها األعـــداء الســـالح حـــىت يـــتم اإلصـــالح، فكيـــف يقـــال إن الـــ
  لضرب اجلهاد. 

: ممــا ســبق تتبــني لــك الــدواعي الشــرعية الــيت دعــت إىل إنشــاء الوجــه الرابــع
سة اليت هــي مــن مواريــث أعــداء الرســل  مة طلب الر مجاعتنا ال نبايل بعد ذلك 
لصد الناس عن احلق واتباعه، بقي أن تعلــم هنــا أن اإلمــارة يف هــذا الــدين ليســت 

ة ألبتــه وليســت منهيــا عنهــا ملــن يقــوم حبقهــا بــل قــد ترتقــي أحيــا إىل مرتبــة مذمومــ
                                                            

 ).١٦٥األعراف اآلية ( ١

 ).٥٦القصص اآلية ( ٢

 ).٣٥األنعام اآلية ( ٣
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األمــة إىل االســتحباب أو الوجــوب الشــرعي إذا دعــت ضــرورة صــيانة امللــة ومحايــة 
ذلـــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــاىل عـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــف الصـــــــــــــــــديق عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــالم: 

  
    

  ووردت األحاديـــــــــــــــــث  ١
  . لبشارة العظيمة لإلمام العادل

  ٢مت اجلواب وهلل احلمد والفضل واملنة.
الســـؤال: يقـــال إن أســـلوبكم يف الـــدعوة إىل العقيـــدة الصـــحيحة أســـلوب  -

فـــظ منفـــر؟ اجلـــواب: بســـم هللا الـــرمحن الـــرحيم، احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــى 
 ،دعوة أن يراعــي الــداعي حــال املخاطــبرسول هللا. حنن نعلــم أن مــن واجبــات الــ

 غـــــري فـــــظ وال منفـــــر، يقـــــول هللا تعـــــاىل: وأن خيتـــــار أســـــلو لينـــــا 
   

   
 ويقـــــول هللا تعـــــاىل: ٣ . 

    
     

  
   ٤ .

                                                            
 ).٥٥يوسف اآلية ( ١

 ).٣١-٢٥الدعوة للقرآن والسنة (مجاعة  ٢

 ).٤٤طه اآلية ( ٣

 ).١٥٩آل عمران اآلية ( ٤
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٢٣٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــول هللا ســـــــــــــــــــــــــــــــــ   ويقــــــــــــــــــــــــــ
  

 
 

   
   ١ .

نبيائــــه  ،تلـــك احلـــدود تعظيمـــا ألمـــر هللا عـــز وجـــل وحنـــن ال نــــخرج عـــن واقتـــداء 
لفظا .لوات مــن هللا والســالمعلــيهم الصــ إن كــانوا -والشــدة  ظــةفالــذين يطعنوننــا 

مــن أصــحاب العقيــدة الصــحيحة ويعرفــون مــن واجــب الــدعوة إليهــا يــؤدون حقهــا 
م ودعوتــــــهم ويـــــرون يف  ويقفـــــون موقفـــــا صـــــرحيا حبيـــــث يعـــــرف النـــــاس مـــــن عقيـــــد

مناســب  فعلــيهم أن يصــلحوا مــا رأوا ويهــدوننا إىل أســلوب ظــة،أســلوبنا مــن الفظا
متلطف ألننا لسنا ندعي أن أسلوبنا أسلوب جيد راقــي يف الــدعوة إىل أقصــى مــا 

بـــل حيســـب هـــذا مـــن شـــأن األنبيـــاء علـــيهم  ،ينبغـــي أن يكـــون عليـــه طريـــق الـــدعوة
ـــم معصـــومون يف التبليـــغ والرســـالة بعصـــمة هللا  ،ومؤيـــدون بـــوحي هللا ،الســـالم أل

ــة  .ةغايــــة مــــا نــــدعي ونتــــيقن أن عقيــــدتنا عقيــــدة صــــحيح وأن الــــدعوة إليهــــا واجبــ
وجيـــــب علينـــــا أن خنتـــــار مـــــن بـــــني أســـــاليب الـــــدعوة الـــــيت نعرفهـــــا أســـــلو جامعـــــا 
للجهـــات املناســـبة وحمفوفـــا مبـــا يتـــوفر يف دواعـــي اإلجابـــة والقبـــول، وإن كـــانوا ممـــن 
خيــــالف يف العقيــــدة والــــدعوة أو الــــدعوة وحــــدها، فهــــؤالء ال يريــــدون مــــن الطعــــن 

ســلوب مــاكر. فنقــول هلــؤالء تعــالوا لفظاظــة إال خمالفــة أصــ ل الــدعوة وحماربتهــا 

                                                            
 ).١٢٥النحل اآلية ( ١
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٢٣٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

مث بعــــد القضــــاء واالتفــــاق  ،لنبحــــث أصــــل القضــــية وهــــي قضــــية العقيــــدة والــــدعوة
التفـــاق مـــن أســـاليب الـــدعوة أســـلو  نبحـــث يف كيفيـــة أســـلوب الـــدعوة وخنتـــار 
رضـــيا عنـــدكم، أمـــا إذا كنـــتم يف اخـــتالف مـــن مبـــدأ األمـــر أو كنـــتم اخـــرتمت موقـــف 

بــــل حاســــبوا  ،ســـكوت واملداهنــــة فــــال ينبغــــي أن تطعنــــوا يف طريــــق الــــدعوة احلقــــةال
 :أنفســكم قبــل أن حتاســبوا اآلخــرين. فبعــد وضــوح مــا مــر مــن داعيــة الطعــن نقــول

لفظاظــــــة والغلظــــــة،  إن أصــــــحاب البــــــدع واألهــــــواء دائمــــــا يقــــــابلون أهــــــل الســــــنة 
م مـــن امللـــة وال يصـــلون خ ،ويكفـــرون مـــن خـــالف أهـــواءهم لفهـــم بـــل ال وخيرجـــو

ويفتــــــون جبــــــواز قــــــتلهم وحيرضــــــون عامــــــة املســــــلمني علــــــى قــــــتلهم  ،جيــــــوزون ذلــــــك
 .وإيذائهم، وهذا واضــح لكــل مــن يعــرف مــن أحــوال املبتــدعني مــن ســالف الزمــان

لقــــض والقضــــيض فنقــــول هلــــؤالء الــــذين ينســــبوننا إىل الفظاظــــة  كيــــف حتاســــبوننا 
  تعــــــاىل: أهــــــل األهــــــواء وفظــــــاظتهم. يقــــــول هللاوتغمضــــــون عــــــن عــــــدوان 

   
    

   
   

     
  ٢.اهـ١  

 من املشركني: موقفه  
رون قــال رمحــه هللا جميبــا علــى ســؤال: يشــيع عــنكم بعــض النــاس أنكــم تكفــ

                                                            
 ).٨املائدة اآلية ( ١

  ).٤٨-٤٧مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة ( ٢
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٢٣٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  املسلمني واجملاهدين، فما قولكم يف هذا؟
اجلــواب: بســم هللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول 

  هللا.
تـــان وافـــرتاء علينـــا، وهـــو أحـــد األســـاليب الـــيت تســـتغل حملاربـــة  هـــذا القـــول 
ن دعوتنا وتنفري العامة عنــا وإغــراء أهــل العلــم بنــا. والــذين يشــيعون عنــا هــذا صــنفا

  من الناس:
: إذا مسعــــــوا منــــــا أن التمــــــائم ودعــــــاء غــــــري هللا واالســــــتغاثة الصــــــنف األول

وأن اعتقــاد أن  ،ألولياء واخلوف والرجاء مــن غــري هللا مــن أعمــال الكفــر والشــرك
غــري هللا ميلــك للنــاس نفعــا أو ضــرا اعتقــاد شــرك، وأن إنكــار صــفة الفوقيــة والعلــو 

ن مـــا نقـــرأ  هلل ســـبحانه يســـتلزم احللـــول واالحتـــاد أو عـــدم وجـــود هللا، وأن القـــول 
مــــن كــــالم هللا لــــيس كــــالم هللا حقيقــــة بــــل حيســــب كــــالم هللا جمــــازا، مــــن األقــــوال 
الكفرية. وإن وجــدت هــذه األشــياء فــيمن يقــر بكلمــة الشــهادتني ويصــوم ويصــلي 
ــم علــــى مــــرتكيب تلــــك األعمــــال والعقائــــد  ويلتــــزم الطاعــــة فــــيظن هــــؤالء أننــــا حنكــ

األمر كما تومهــوا، فــإن احلكــم بكــون العمــل كفــرا وشــركا ال يســتلزم  لكفر، وليس
  احلكم بكون املرتكبني له كافرين يف مجيع األحوال.

لشـــهادتني  فـــإن كـــال مـــن أعمـــال الكفـــر وعقائـــد الشـــرك ال خيـــرج مـــن يقـــر 
وأن ال يبقـــى لـــه عـــذر جهـــل أو  ،مـــن امللـــة واإلســـالم إال بعـــد إقامـــة احلجـــة عليـــه

  اند ويستمر يف أعمال الكفر وعقائد الشرك.شبهة ومع ذلك يع
: يعلمــــــون أن دعوتنــــــا دعــــــوة حقــــــة وأ ال حنكــــــم بكفــــــر الصــــــنف الثــــــاين

م العــزة واألغــراض السياســية واملاديــة فيبهتــون  املسلمني وال اجملاهدين لكنهم أخذ
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٢٣٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

لرتهيبــات الــيت  م لكــاذبون، وهــؤالء نــذكرهم  ويفرتون ويشيعون عنا، وهللا يعلم إ
، وال جتـــــرمنهم األغـــــراض السياســـــية واملاديـــــة يف كتـــــاب هللا وســـــنة رســـــوله وردت 

  ١على أال يعدلوا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
  وجاء يف جملة اجملاهد:  -

: هــل يوجــد يف كنــر أضــرحة وقبــور ظــاهرة، وبعضــها يعبــد كمــا هــو اجملاهــد
ت أفغانستان أم ال؟   احلال يف أكثر وال

وة التوحيد قامت يف كنــر مــن أكثــر مــن مخــس وثالثــني ســنة : إن دعالشيخ
فــأكثر النــاس واحلمــد هلل يعتقــدون العقيــدة الصــحيحة، وحيبــون اتبــاع الســنة، وإن  
لعقيــدة الشــركية، وقــد وجــدت القبــور واألضــرحة قبــل دعــوة  ثــر  كــان فــيهم مــن 

م، ولكــــن التوحيــــد ومــــا زال بعضــــها قائمــــا، إال أننــــا بــــدأ يف إزالتــــه يومــــا بعــــد يــــو 
بصــورة غــري منظمــة، فحــىت اآلن مل توظــف جلنــة تطــوف علــى مجيــع املنــاطق إلزالــة 

  ٢هذه األضرحة وتسوية القبور.
  وفيها أيضا: -

من اإلمارة اآلن من هجوم الشيوعيني؟اجملاهد   : هل 
مـــن هجـــوم الشـــيوعينيالشـــيخ ألن احلـــرب قائمـــة  ،: ال شـــك أننـــا مل ولـــن 

ن احملافظــة بكاملهــا قــد حــررت، واجملاهــدون متمركــزون بيننــا وبيــنهم، غايــة األمــر أ
على الثغور مرابطون فــإن حــدث أي هجــوم علــى كنــر قــام اجلميــع للــدفاع، وإن مل 
هلجـــــوم فـــــنحن نضـــــع اآلن اخلطـــــط للهجـــــوم علـــــيهم، ليســـــتمر  يقـــــم الشـــــيوعيون 

                                                            
  ).٤٥-٤٤اعة الدعوة إىل القرآن والسنة (ص.مج ١
  ).١٥/ص.٣٠جملة اجملاهد (العدد  ٢
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٢٣٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

  اجلهاد ولرتفع راية ال إله إال هللا عالية براقة فوق جبال أفغانستان.
لســيف بــني يــدي الســاعة حــىت يعبــد هللا : «ســول هللا وقــد قــال ر  بعثــت 

. فــإن اســتمرار القيــام بفريضــة اجلهــاد أمــر نــراه مــن صــلب ١»وحــده ال شــريك لــه
  عقيدتنا؛ فإن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة.

  وهناك جهادان: 
: وهــــــو دعــــــوة النــــــاس إىل العقيــــــدة والتوحيــــــد والــــــدعوة إىل جهـــــاد داخلـــــي

اجملاهــدين وغــريهم واســتتباب األمــن، وذيــوع الــروح اإلســالمية الكتاب والســنة بــني 
  يف مجيع األوساط ويف مجيع اجملاالت.

: هــو جهــاد العــدو اخلــارجي الكــافر الشــيوعي وغــريه، فــنحن واجلهاد الثــاين
ـــا حـــىت تكـــون مجيـــع  -ذن هللا-مل ولـــن نكتفـــي  بتحريـــر كنـــر وإقامـــة شـــرع هللا 

   ٢األرض عامرة بشرع هللا عز وجل.
  

                                                            
) وابـــن األعـــرايب يف معجمـــه ٨٤٨) وعبـــد بـــن محيـــد (رقـــم٤/٢١٢/١٩٤٠١) وابـــن أيب شـــيبة (٢/٥٠أخرجـــه: أمحـــد ( ١
ــه (٢/٧٥/١١٩٩) والبيهقــــي يف الشــــعب (٦/٣٣٦/١١٣٧( ــه واملتفقــ يف  ) واهلــــروي٢/١٤٢/٧٦٦) واخلطيــــب يف الفقيــ

ن عن حسن بن عطية عن أيب منيــب عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول هللا١٢٤ذم الكالم (ص.  ) كلهم من طريق ابن ثو
…) ـــع ـــره اهليثمـــــي يف اجملمــ ـــذكره. وذكــ ـــال: "وفيـــــه ٦/٤٩) ويف (٥/٢٦٧فــ ـــد وقــ ـــرة إىل أمحــ ــرباين ومــ ـــرة إىل الطـــ ــزاه مــ ) فعـــ

بت، وثقه ابن املديين وأبو حامت وغريمها ، وضعفه أمحــد وغــريه وبقيــة رجالــه ثقــات". قــال الــذهيب يف الســري عبدالرمحن بن 
) قولـــه: "ويـــذكر عـــن ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا ٦/١٢٢): "إســـناده صـــاحل". وعلقـــه البخـــاري يف صـــحيحه (١٥/٥٠٩(

أبــو »: مــن تشــبه بقــوم فهــو مــنهم«احلــديث، وأخــرج الطــرف األخــري منــه » جعــل رزقــي حتــت ظــل رحمــي..: «عــن النــيب 
ــريج اإلحيــــاء (٤/٣١٤/٤٠٣١داود ( ): "وســــنده صــــحيح". وقــــال ابــــن تيميــــة يف ٢/٦٧٦/٧٩٧). وقــــال العراقــــي يف ختــ

  ): "وهذا إسناد جيد". وللحديث شواهد من حديث أيب هريرة وأنس وحذيفة واألوزاعي مرسال.١/٢٣٦االقتضاء (
  ).١٦-١٥/ص.٣٠جملة اجملاهد (العدد ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٤٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـ) ١٤١٣( ١حممد نسيب الرفاعي
حممــد نســيب بــن عبــدالرزاق بــن حميــي الــدين الرفــاعي: مــن علمــاء حلــب، 
ا وتتلمذ لكبــار علمائهــا وعلمــاء  ولد سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة وألف، وتعلم 
دمشق. عمل مراقبا ومدرسا يف الكليــة اإلســالمية ودار األيتــام اإلســالمية مبســقط 

مقاومة الفرنسيني فاعتقــل وســجن بقلعــة راشــيا يف البقــاع الغــريب  رأسه، وشارك يف
ويف معتقــــــل امليّــــــة وامليّــــــة جنــــــوب صــــــيدا، وتعــــــرف يف أثنــــــاء ذلــــــك علــــــى العالمــــــة 
مصــطفى الســباعي واألديــب عمــر أيب النصــر فــأثرا فيــه إذ تــرك التصــوف والطريقــة 

ــــا، وأســــس بعــــد اإلفــــراج عنــــه مجعيــــة الــــدعوة خــــذ  الســــلفية  الرفاعيــــة الــــيت كــــان 
للصــراط املســتقيم. وغــادر إىل لبنــان عــام إحــدى وتســعني وثالمثائــة وألــف للهجــرة 
املوافــــق الثنتــــني وســــبعني وتســــعمائة وألــــف مــــيالدي؛ داعيــــا وأخــــذ ينشــــر الكتــــب 

  الشرتاك، مث أقام يف األردن حىت وفاته سنة ثالثة عشر وأربعمائة وألف.
 من املبتدعة: موقفه  

ر السلفية:   له من اآل
ــج الســلف الصــاحل'، وهــو خمطــوط كمــا أشــار  -١ 'التفســري الواضــح علــى 

  إىل ذلك صاحبا إمتام األعالم.
'تيســــري العلــــي القــــدير الختصــــار تفســــري ابــــن كثــــري'، وقــــد نفــــع هللا بــــه   -٢

دة تنقيح ألحاديثه.   كثريا، إال أنه حيتاج إىل ز
  'التوصل إىل حقيقة التوسل'. -٣

                                                            
ظه وحممد ر ١  ).٢٧٣ض املاحل (ص.إمتام األعالم لنزار أ
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٢٤١   موسوعة مواقف السلف الصالح

ـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــال رمحـــــــــــــــــــــــــه هللا تعليقـــــــــــــــــــــــــا ع -  تعـــــــــــــــــــــــــاىل: لـــــــــــــــــــــــــى قول

   ١: 
قلــــت: أي إن علــــيكم أن تعرضــــوا اإلســــالم يف عقيدتــــه الســــمحة اهلاديــــة املهديــــة 
علــى النــاس. وعلــى النــاس أن يتــدبروها ويطلعــوا علــى أدلتهــا وحججهــا وبراهينهــا 
ــتوى مفــــاهيمهم وال شــــك. ألن هللا تعــــاىل جعــــل اإلســــالم مــــن  الــــيت هــــي يف مســ

ة والســماحة لدرجــة: أن النــاس يف مقــدورهم مبــا وهــبهم هللا مــن عقــل وفهــم السهول
م يف ذلــك... اللهــم إال أن يكــون جمنــو أو مــا  أن يتــدبروه علــى اخــتالف درجــا
يشبه فال يكــون مكلفــا. ومــا ســوى ذلــك مــن اإلنــس واجلــن فمكلفــون أن يفهمــوا 

م علــى ذلــك. ومــن ويتدبروا كما أراد هللا وأمر فإن اختذوه دينا يسره هللا  هلم وأعا
ركـــب رأســـه، وتعصـــب لباطلـــه رغـــم فهـــم األدلـــة، وأعـــرض عـــن اإلســـالم فـــإن هللا 

كقولــه تعاىل جزاء طغيانه: يُعمي قلبه، وخيتم على مسعه وبصره جــزاء وفاقــا وذلــك  
ــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    تعـــــــــــــــــ
   

  
  

    
   

  
  

٣.اهـ٢  

                                                            
 ).٢٥٦البقرة اآلية ( ١

ت ( ٢  ).١٠-٥الليل اآل

 ).١/٢٢٠هامش تيسري العلي القدير ( ٣
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٢٤٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

م  - وقـــــال عقـــــب قـــــول ابـــــن كثـــــري: [أي تفِهمـــــون النـــــاس معانيـــــه وتعلمـــــو
ــره ونواهيـــه، ال أن حتفظـــوا ألفاظـــه فحســـب...] قـــال: قلـــت: لقـــد  أحكامـــه وأوامـ

فــظ ألفــاظ القــرآن فقــط يف زماننــا، صــنعة عنــد الــذين اختــذوا قــراءة القــرآن صــار ح
يف احلفــــالت واملــــآمت، يتعجلــــون أجــــره وال يتأجلونــــه! وهــــو ال يتجــــاوز حنــــاجرهم. 
لقــراء..!!! ومــا القــراء يف مفهــوم الشــرع، إال العلمــاء والفقهــاء، فــال  ومســوا ظلمــا 

هلل، وإ إليه راجعون.   ١حول وال قوة إال 
 من املشركني: وقفهم  
ايـــة  - قـــال رمحـــه هللا: هـــؤالء املالحـــدة هـــم أهـــل وحـــدة الوجـــود الـــيت هـــي 

ن  حقـــائق علـــم التصـــوف وآخـــر درجـــات احلقيقـــة عنـــدهم وهـــي مرتبـــة الوصـــول 
ن اخلـــــالق عـــــني  يعتقـــــد الواصـــــل إليهـــــا أنـــــه بلـــــغ احلقيقـــــة...!!! وهـــــي االعتقـــــاد 

واحـــد وهـــو هللا...!!! فـــإذا  املخلـــوق مهمـــا تعـــددت األشـــكال والـــذوات. فالكـــل
؟ وهنـــا تســـقط التكـــاليف نعـــوذ …أصـــبح العبـــد ر فمـــن يعبـــد...؟ أيعبـــد نفســـه

هلل مـــن الكفـــر واخلـــذالن، وســـوء املنقلـــب، ومـــن مهـــز الشـــيطان ونفثـــه؛ فـــإن مـــن 
إلسالم ويذوق حالوته، مث خيتار مرارة هــذا املنقلــب الشــركي املخيــف  يشرفه هللا 

  ٢نم، وأعظم عذاب أهل السعري.فهو أهل ألحط دركات جه
ــــا  - نيــــة مــــع أ وقــــال رمحــــه هللا: قلــــت: إن فكــــرة العــــودة إىل الــــدنيا مــــرة 

ــذه العــودة إىل الــدنيا  عقيدة الكافرين األول... ما يــزال بــني املســلمني مــن يقــول 
ــــــم لتفــــــريج الكــــــرب!!  م ويســــــتغيثون  وجيعلــــــون هــــــذا ألوليــــــائهم عنــــــدما ينــــــادو

                                                            
 ).١/٢٨٦هامش تيسري العلي القدير ( ١

 ).٢/٥٧٠هامش تيسري العلي القدير ( ٢
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ــرو  ـــم حيضـ م فيعتقـــدون أ ـــم يـــرو م يف هيـــآت خمتلفـــة ويـــدعون أ ن حـــاال لنجـــد
م، فتأمل  أخي املسلم كم هو أثر إبليس اللعــني يف نفوســهم إىل درجــة  ويكلمو
ـــم مـــا يزالـــون مـــن أمـــة  جعلهـــم يعتقـــدون بعقيـــدة الكفـــار الســـابقني وهـــم يظنـــون أ

ــا  ويقولــون: أشــهد أن ال إلــه إال هللا وأشــهد أن حممــدا رســول هللا، حممــد  يقولو
ا وهــــم ال يشــــعرون، وذلــــك بــــدعائهم  ــــم ينقضــــو تــــرادادا مــــن غــــري فهــــم بــــدليل أ
واســتغاثتهم بغــري هللا يف أمــور ال يكشــفها عــنهم إال هللا تعــاىل، وإن مــا يرونــه مــن 
اخليـــاالت مـــا هـــي إال الشـــيطان متثـــل هلـــم مبـــن ينـــادون ليزيـــدهم طغيـــا وتثبيتـــا يف 

هلل مـــــــــــن اخلـــــــــــذالن و  علـــــــــــى: ســـــــــــوء املنقلـــــــــــب. اللهـــــــــــم ثبتنـــــــــــا الشـــــــــــرك؛ نعـــــــــــوذ 
   

 ٢.اهـ١  
ــا  -  وله رد على قصيدة الــربدة مســاه: نقــد قصــيدة الــربدة ملــا يف بعــض أبيا

  من البدعة والكفر والردة.
 من الصوفية: موقفه  

شــبع بــه، كــان رمحــه هللا رفــاعي الطريقــة كمــا تقــدم معنــا، لكنــه ملــا علــم احلــق وت
، وهجره إىل غــري رجعــة، ويكفــي الصــوفية عــارا وخــز رجــوع  ترك التصوف وراءه ظهر

  أئمتهم وروادهم إىل احلق، فارين منهم، وما رأينا عاقال عاملا فارا إليهم.
حلديــــد  قــــال رمحــــه هللا: فمــــا يقــــول أهــــل الطــــرق الــــذين يضــــربون أنفســــهم 

ــــــــــم يتحســــــــــون الســــــــــم ادعــــــــــاء مــــــــــن هم أن هــــــــــذه مــــــــــن (الشــــــــــيش) ويزعمــــــــــون أ

                                                            
 ).٥الفاحتة اآلية ( ١

 ).٣/٥٦٨هامش تيسري العلي القدير ( ٢
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٢٤٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

(الكرامــات..؟!!) زعمــوا.. أال فليتوبــوا إىل هللا، وإال فــإن اخلامتــة الســيئة تنتظــرهم، 
ر جهنم ترتقبهم.   ١و

 من اجلهمية: موقفه  
  له كتاب 'الباقيات الصاحلات يف شرح األمساء والصفات'.

ل الــذين يقولــون  - هلل-قال رمحه هللا: قلــت: فمــا  (إن هللا يف   -والعيــاذ 
مكـــان) وال خيفـــى مـــا يف هـــذا الكـــالم مـــن معـــاين احللـــول واالحتـــاد والوحـــدة  كـــل

تعــاىل هللا عــن ذلــك، وهنــاك مــن يقــول: (أن هللا لــيس فــوق وال حتــت وال ميــني وال 
مشــال وال أمــام وال خلــف ولــيس هــو يف داخــل الكــون وال يف خارجــه) وهــذا كمــا 

هلل، والقوالن من دسا   ٢ئس اليهود لعنهم هللا.ال خيفى، وصف للمعدوم والعياذ 
   تعــاىل: وقــال عنــد قولــه  -
ت ٣ : قلــــــت: وهــــــذه اآليــــــة مــــــن مجلــــــة اآل

الـــــــــــــــــــــداالت علـــــــــــــــــــــى أن ذات هللا يف الســـــــــــــــــــــماء؛ وال يلـــــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــه: 
   

 هللا داخــــل الســــماء، تعــــاىل عــــن  أن يكــــون
كــرب ِمــن الســموات وِمــن كــل شــيء. ولــيس معــىن اآليــة أن ذلــك علــوا كبــريا. فــاهلل أ

السماء حتتويه سبحانه وتعاىل ألن (يف) ليست الظرفية، إمنــا هــي تفيــد العلــو. أي 
كقولــــــه تعــــــاىل علــــــى لســــــان فرعــــــون: مبعــــــىن (علــــــى) ومثــــــل هــــــذا وارد يف القــــــرآن  

   
                                                            

 ).١/٣٧٩هامش تيسري العلي القدير ( ١

 ).١/٤٢٢هامش تيسري العلي القدير ( ٢

 ).١٦امللك اآلية ( ٣
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٢٤٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

داخلهـــــــــا. جـــــــــذوع النخـــــــــل ال يف أي يف أعـــــــــايل ١ 
وعقيـــدة علـــو ذات هللا، هـــي عقيـــدة الســـلف الصـــاحل خبـــالف عقيـــدة اخللـــف الـــيت 
تقول أن هللا يف كل مكان خسيسا كان أم نفيسا، أو أن هللا لــيس فوقــا وال حتتــا، 
وال ميينــــا وال مشــــاال وال أمامــــا وال خلفــــا وال هــــو داخــــل العــــامل وال خارجــــه. وهــــذه 

هلل تعـــــاىل مـــــن الكفـــــر والضـــــالل. فمـــــا أهـــــدى عقيـــــدة  صــــفات املعـــــدوم والعيـــــاذ 
وصــحابته الكــرام والقــرون  السلف الصاحل! كيف ال والسلف الصــاحل هــم حممــد 

خلرييــــة. فــــنحن نــــؤمن يقينــــا أن ذات هللا يف  اخلــــرية الــــيت شــــهد هلــــا رســــول هللا 
الســـماء أي فـــوق الســـماء، وفـــوق العـــرش وفـــوق الكرســـي، بـــال تكييـــف وال متثيـــل 

ـــــا فوقيـــــة حقيقيـــــة تليـــــق جباللـــــه وال تشـــــبيه وال  ويـــــل وال تعطيـــــل وال جتســـــيم. إ
وعظمتـــه. وهـــو مـــع خلقـــه مجيعـــا يف صـــفاته العلـــى أينمـــا كـــانوا لـــيس كمثلـــه شـــيء 

  ٢وهو السميع البصري. اللهم  مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
   تعـــــــــاىل: وقـــــــــال عنـــــــــد قولـــــــــه  -
 لـــــــه، معلومـــــــة احلقيقـــــــة، : ويـــــــد هللا صـــــــفة ٣

جمهولـــــة الكيفيـــــة، ال هـــــي نعمتـــــه وال قدرتـــــه، إمنـــــا هـــــي يـــــده صـــــفة لـــــه حقيقـــــة ال  
   كاأليـــــــــــدي 

   
 ـــــــه وعظمتـــــــه  يـــــــد تليـــــــق ٤ جبالل

                                                            
 ).٧١طه اآلية ( ١

 ).٤/٤٠٢هامش تيسري العلي القدير ( ٢

 ).١٠الفتح اآلية ( ٣

 ).١١الشورى اآلية ( ٤
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٢٤٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١تعاىل وتقدس.
 من القدرية: موقفه  

رادة هللا تعـــــاىل فالـــــذي ال قـــــال رمحـــــه هللا: ال شـــــك وال ريـــــب أنـــــه ال راد إل
يريـــده ال ميكـــن أن يكـــون قطعـــا. والـــذي يريـــده ال بـــد أنـــه واقـــع قطعـــا. وال تكـــون 
رادتــه، وإال فيكــون هنــاك مريــد يغالــب إرادة هللا؛ وتنــزه هللا  حركــة وال ســكنة إال 
رادة  ســـبحانه أن يكـــون يف الكـــون مريـــد غـــريه يغالبـــه. فالـــذي آمـــن مـــا آمـــن إال 

رادة هللا، ولكن جيب أن ال يفهــم مــن هــذا أن هــذه هللا، والذي ك فر ما كفر إال 
اإلرادة جمــربة علــى فعــل اخلــري أو الشــر، مبعــىن أنــه لــيس للعبــد أيــة إرادة فــإن فعــل 
خـــريا فهـــو جمـــرب عليـــه أو فعـــل شـــرا فهـــو جمـــرب عليـــه.. ال وألـــف ال.. ألن إرادة هللا 

رادتــه، غري أوامــره، فــإن هللا أراد ومــا أمــر، أراد ألنــه ال  ميكــن أن يكــون شــيء إال 
لفحشاء، وال يرضى لعباده الكفر، وملا كــان هللا تعــاىل أمــر  مر  وما أمر ألنه ال 
ى عن نــواهي مــن أجــل أن يطــاع فــإن أطيــع فللمطيــع اجلنــة، وإن ُعصــي  وامر و
فللعاصي النار. وجعل للمكلف عقال مميزا للخري مــن الشــر فــإن فعــل اخلــري فألنــه 

بـــذلك، ولـــوال اختيـــاره هـــذا مـــا اســـتحق عليـــه اجلنـــة. وإن فعـــل الشـــر فألنـــه  خمتـــار
خمتــار أيضــا، ولــوال اختيــاره هــذا مــا اســتحق عليــه النــار. فــإن كــان جمــربا علــى فعلــه 
را. فمـــن أجـــل أن يســـتحق املكلـــف جـــزاء عملـــه جعلـــه هللا  مـــا اســـتحق جنـــة وال 

رادتــه تعــاىل ألن هللا خمــريا فيمــا كلفــه بــه، وكــل مــا فعلــه، خــريا كــان أو شــرا،  هــو 
تعــاىل يقــدر علــى أن مينــع عبــده مــن فعــل الشــر، كمــا أنــه يقــدر أن مينــع عبــده مــن 

                                                            
 ).٤/١٩٧هامش تيسري العلي القدير ( ١
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٢٤٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

لنـــار إن فعـــل  جلنـــة إن فعــل اخلـــري، والوعيــد  فعــل اخلـــري، ولكــن ملـــا ســبق الوعـــد 
الشــر، كــان مــن حكمتــه تعــاىل، أن يكــون عبــده خمــريا ال جمــربا، ألنــه إذا كــان خمــريا 

ـــو وفعــــل اخلــــري فهــــ و يســــتحق اجلنــــة بفعلــــه وعملــــه واختيــــاره، وإن فعــــل الشــــر فهـ
يســـتحق النـــار بعملـــه واختيـــاره، وإن كـــان جمـــربا علـــى ذلـــك فـــأي نعـــيم أو عـــذاب 
يستحق..؟ فلكي ال يكــون للنــاس علــى هللا احلجــة جعلهــم خمــريين يف عمــل اخلــري 
ى والشر، هذا ضمن دائرة التكليف الــذي حيصــل بوجــود العقــل والتمييــز، ألن علــ

العقــل مــدار التكليــف أمــا األمــور الــيت ال يســتطيع العقــل أن يبــدي فيهــا أو يعيــد 
هلل التوفيق.   ١وخارجة عن نطاق التكليف فاملخلوق جمرب يف هذا املضمار و

  
  هـ) ١٤١٣( ٢محود بن عبدهللا بن محود التوجيري

الشــيخ محــود بــن عبــدهللا بــن محــود بــن عبــدالرمحن التــوجيري مــن آل جبــارة، 
يف مدينة اجملمعــة ســنة أربــع وثالثــني وثالمثائــة وألــف. طلــب العلــم منــذ صــباه،  ولد

فقرأ خمتصرات يف التوحيــد واحلــديث والفقــه والنحــو. مث الزم حلقــة الشــيخ عبــدهللا 
لروايــــة عنــــه كتــــب  بــــن عبــــدالعزيز العنقــــري، فاســــتفاد منــــه وأجــــازه إجــــازة مطولــــة 

ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم. وقـــرأ  الصـــحاح واملســـانيد والســـنن وكتـــب شـــيخي اإلســـالم
علـــــى الشـــــيخ قاضـــــي مكـــــة ســـــليمان بـــــن محـــــدان، مث عـــــني قاضـــــيا ببلـــــدة رحيمـــــة 
ملنطقة الشرقية سنة مثان وستني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، مث ببلــدة الزلفــي. وكــان 
لتقى والصالح وحســن العشــرة والتواضــع، وكــان قــو يف احلــق،  رمحه هللا يوصف 

                                                            
 ).١٦٠-٢/١٥٩هامش تيسري العلي القدير ( ١

  ).١٩٧-١/١٨٩) وإحتاف النبالء (١٤٥-٢/١٤١علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
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خـــذه يف هللا لو  مـــة الئـــم، جمانبـــا ألهـــل البـــدع واألهـــواء، ومنكـــرا علـــيهم. وممـــن ال 
صــر الضــريري وغــريهم.  أخــذ عنــه عبــدهللا الرومــي وعبــدهللا بــن حممــد بــن حممــود و

لبحث والتأليف، وبلغت مؤلفاته أكثر من مخسني مؤلفا.    اعتىن 
ض سنة ثالث عشرة وأربعمائة وألف.   تويف رمحه هللا يف مدينة الر

 اجلهمية:من  موقفه  
ر السلفية:   له من اآل

ألثر على من أنكر املهدي املنتظر'. -١   'االحتجاج 
  ١'إثبات علو هللا على خلقه'. -٢
  

  هـ) ١٤١٤( ٢عبدهللا بن حممد بن عبدهللا اخلليفي
الشــيخ عبــدهللا بــن حممــد بــن عبــدهللا بــن عبــدالرمحن اخلليفــي، ولــد يف بلــدة 

وثالثـــني وثالمثائـــة وألـــف، وأخـــذ العلـــم عـــن  البكرييـــة مبنطقـــة القصـــيم ســـنة ثـــالث
والــده والشــيخ عبــدهللا بــن حســن آل الشــيخ والشــيخ عبــدالعزيز بــن ســبيل والشــيخ 
حممــد بـــن مقبـــل وغــريهم. عنـــدما بلـــغ اخلامســة عشـــر مـــن عمــره، أصـــبح إمامـــا يف 
مسجد يف البكريية، مث اســتدعاه األمــري فيصــل بــن عبــدالعزيز ليكــون إمامــا خاصــا 

ــنة ثـــــالث وســـــبعني  بـــــه يف مدينـــــة ــبح إمامـــــا للمســـــجد احلـــــرام ســـ الطـــــائف، مث أصـــ
وثالمثائــــة وألــــف للهجــــرة، فمكــــث فيــــه قرابــــة أربعــــني ســــنة. وكــــان رمحــــه هللا يتميــــز 

  حبسن الصوت، أحبه العامة واخلاصة وله أعمال خريية كثرية يعرفها الناس.
                                                            

  ).٢/١٤٣علماء جند ( ١
  ).٢١٥-١/٢٠١) وإحتاف النبالء (٤٧٩-٤/٤٧٢علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
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٢٤٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

ا قــال الشــيخ صــاحل بــن محيــد: كــان رمحــه هللا عاملــا فــذا، طيــب املعشــر، تقيــ
ملعاملـــة احلســـنة، بـــذل الكثـــري يف ســـبيل الـــدعوة اإلســـالمية  ورعـــا، يعامـــل النـــاس 
ونشــــرها مــــن خــــالل خطبــــه يف املســــجد احلــــرام، وعملــــه يف اجملــــال الرتبــــوي بــــوزارة 

  املعارف.
ه جمموعــــة مــــن  تــــويف رمحــــه هللا ســــنة أربــــع عشــــرة وأربعمائــــة وألــــف، وقــــد ر

  العلماء والشعراء.
 من املبتدعة: موقفه  

  ١'القول املبني يف رد بدع املبتدعني'. له:
  

ويت   هـ) ١٤١٤( ٢أمحد بن حممد ابن 
ويـــت الودراســـي النجـــار التطـــواين، ولـــد يف  أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عمـــر ابـــن 
شـــهر ذي احلجـــة عـــام إحـــدى وعشـــرين وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، حفـــظ القـــرآن 

ــراو  ــ ي، وأمحـــــد واملتـــــون علـــــى أبيـــــه. ومـــــن شـــــيوخه: أبـــــو بكـــــر زنيـــــرب، وأمحـــــد العمـ
  الكنسوسي، وغريهم.

كــــان قاضــــيا لتطــــوان وأســــتاذا مبعهــــدها الــــديين، مث مــــديرا لــــه، وعــــني أيضــــا 
ملدينـــة  جلامعـــة اإلســـالمية  ـــا، مث أســـتاذا  أســـتاذا بكليـــة أصـــول الـــدين وعميـــدا 
لفقـــه  قـــرتاح مـــن الشـــيخ عبـــدهللا كنـــون، ولـــه اشـــتغال جيـــد  النبويـــة مـــدة ســـنتني 

لدليل.وأصوله مييل إىل العم   ل 
                                                            

 .)٤/٤٧٤علماء جند ( ١

  ).٢٥'إحتاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علماء املغرب املعاصرين' حملمد بن الفاطمي السلمي ابن احلاج (ص. ٢
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٢٥٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

تــويف رمحــه هللا يف التاســع مــن ربيــع األول عــام أربــع عشــرة وأربعمائــة وألــف 
  للهجرة.
 :موقفه من املبتدعة  
قــــال رمحــــه هللا: قــــبح هللا التقليــــد األعمــــى الــــذي يــــؤدي بصــــاحبه إىل أن  -

يقبــــل عقلــــه تعــــارض اآلي احملكمــــة أو الســــنة الصــــحيحة وقــــول مقلَّــــد، مث يــــرجح 
ــول املعصــــوم الــــذي ال ينطــــق عــــن اهلــــوى أخــــريا قــــوال معرضــــا ل ، لخطــــأ علــــى قــ

بـــــدعوى أن اإلمـــــام مـــــا خـــــالف إال لـــــدليل قـــــام عنـــــده، فيـــــدعون احملقـــــق املوجـــــود 
 ملشكوك حمتمل مفقود، وينسون أو يتناســون قــول هللا تعــاىل: 

   
   

 وجــــل: ، وقولــــه عــــز ١ 
     

 م يف كــل  ٢ اآليــة، وهكــذا شــأ
مــــا جيدونــــه يف املــــذهب خمالفــــا للكتــــاب والســــنة، مــــع أن األئمــــة رضــــي هللا عــــنهم 

م بذلك إن شاء هللا.   تربؤوا كلهم من هذا كما تقف على تصرحيا
هــــ يف حواشـــيه علـــى ١١٣٨وقـــد نقـــل اإلمـــام أبـــو احلســـن الســـندي احلنفـــي 

ــى عنهــا  -سنن ابن ماجة قولة عبدهللا بــن عمــر املشــهورة: (أرأيــت إن كــان أيب 
؟ فقــــال ، أمــــر أيب يتبــــع أم أمــــر رســــول وصــــنعها رســــول هللا  -املتعــــة يف احلــــج

). وقولــة ابنــه ســامل . فقــال: لقــد صــنعها رســول هللا الرجــل: بــل أمــر رســول هللا 

                                                            
  ).٧احلشر اآلية ( ١
  ).٢١األحزاب اآلية ( ٢
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٢٥١   موسوعة مواقف السلف الصالح

قبيــل اإلحــرام وقبــل اإلفاضــة: (ســنة رســول هللا أحــق يف مســألة اســتعمال الطيــب 
  .أن تتبع) فخالف رضي هللا عنه رأي أبيه وجده لسنة رسول هللا 

م إذا  مث قــال الســندي رمحــه هللا مــا نصــه: وغالــب أهــل الزمــان علــى خالفــا
جــاءهم حــديث خيــالف قــول إمــامهم يقولــون: لعــل هــذا احلــديث، قــد بلــغ اإلمــام 

ال متنعــوا إمــاء هللا «عنــده منــه، وقــد روى ابــن عمــر حــديث:  وخالفه مبا هــو أقــوى
فقال له بعــض ولــده: حنــن اليــوم منــنعهن، فســبه ســبا مــا مســع مثلــه،  ١»مساجد هللا

  وهجره إىل أن مات. انتهى كالم السندي...
ومن الدواهي ما قــام بــه بعــض املتفقهــة يف الســنني القريبــة مــن إلقائــه خطبــة 

لـــزوا ذات األضـــرحة والقبـــور اجلمعـــة بـــبعض زوا تطـــوان  مؤيـــدا جـــواز الصـــالة 
لقرآن والسنة القوليــة والفعليــة، مث إمجــاع الصــحابة رضــي هللا عــنهم  -ولو مجعة؛ 

لنهــي عــن  -عفا هللا عنا وعنــه-، وزعم أيضا -هكذا قال أن األحاديــث الــواردة 
 الصــالة علــى القبــور ضــعيفة، وعلــى فــرض صــحتها وســالمتها فهــي حممولــة علــى

خــــــــــــوف عبــــــــــــادة املــــــــــــوتى. إىل آخــــــــــــر مــــــــــــا أتــــــــــــى بــــــــــــه مــــــــــــن هــــــــــــراء وترهــــــــــــات، 
   

    
   ٢ .  

لفقهــاء والعلمــاء علــى املســلمني  وامي هللا إن ضرر هذا الفريق من املســمني 
ــم  ــم شــديدة؛ ألن العامــة يغــرتون  ــم علــى حــق فيمــا لعظــيم، وللبليــة  ويظنــون أ

                                                            
  هـ).٧٣تقدم ضمن مواقف عبدهللا بن عمر سنة ( ١
  ).٥الكهف اآلية ( ٢
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٢٥٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ســـكتوا عنـــه مـــن البـــدع والعصـــيان، فيعتمـــدون علـــى ذلـــك فيضـــلون، ويـــوم القيامـــة 
  ١حيكم هللا بني عباده فيما كانوا فيه خيتلفون.

قــــــال يف ذم التقليــــــد: ولــــــو اتبعنــــــا ســــــنة رســــــول هللا وهديــــــه الــــــذي أمــــــر  -
بيـــة.. يف قولتـــه القتـــداء بـــه، ووصـــية إمامنـــا مالـــك رضـــي هللا عنـــه ونصـــيحته الذه

املشهورة: "إمنا أ بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي؛ فكــل مــا وافــق الكتــاب 
والسنة فخذوه، وكــل مــا مل يوافــق الكتــاب والســنة فــاتركوه". ومــا قالــه اإلمــام؛ مثلــه 
لألئمة الثالثة. قــال الشــافعي رمحــه هللا: "إذا وجــدمت يف كتــايب خــالف ســنة رســول 

-ودعوا ما قلت"، وقال أيضــا: "أمجــع املســلمون  سول هللا فقولوا بسنة ر  هللا 
مل حيـــل لـــه أن يـــدعها  علـــى أن مـــن اســـتبان لـــه ســـنة رســـول هللا  -أي علمـــاؤهم

لقــول أحــد". ولــذا قــال هــو وأبــو حنيفــة رضــي هللا عنــه: "إذا صــح احلــديث فهــو 
فهـــو  مـــذهيب". وقـــال اإلمـــام أمحـــد رضـــي هللا عنـــه: "مـــن رد حـــديث رســـول هللا 

  .-أي هلك-ى شفا هلكة" عل
لســنة والرجــوع   -كما ترى-فاألئمة  كلهم متفقون على وجوب التمسك 

أعظــــم،  إليهــــا، وتــــرك كــــل قــــول خيالفهــــا مهمــــا كــــان القائــــل عليمــــا؛ فــــإن شــــأنه 
وسبيله أقوم. فمخالفة األئمة رضي هللا عنهم يف بعض آرائهــم وأقــواهلم ألجــل آيــة 

عــن املــذهب؛ بــل اتباعــا هلــم وعمــال مبــا حمكمــة أو ســنة صــحيحة ال تعــد خروجــا 
نصحوا ووصوا به أتباعهم من لزوم الرجوع إليها، وبذلك يكونــون قــد خرجــوا مــن 
عهــــدة اتبــــاعهم وتقليــــدهم علــــى اخلطــــأ؛ فجــــزاهم هللا أفضــــل اجلــــزاء وأوفــــره علــــى 

                                                            
' نقــال عــن كتـــاب حــول شخصــية املؤلـــف نشــرها مصــطفى شعشـــوع  ١ لـــزوا 'إخــراج اخلبــا يف حتــرمي البنـــاء علــى القبــور 

  ).٤٢-٤٠(ص.

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٥٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

اجتهــادهم الواســع الشــامل ملســائل الــدين وأحكامــه، وخــدمتهم الصــادقة لإلســالم 
  صة للمسلمني. ونصيحتهم اخلال

وقـــد أوجـــب ذلـــك علـــى املســـلمني القـــرآن وصـــحيح األخبـــار، قـــال تعـــاىل: 
    

   
   

  
  ت،  ١ اآل

  وقـــــال عـــــز وجـــــل: 
قــــــــــــال: إىل أن  ٢  

   
   

  
   
   

  
 اآليــــــــــة. وقــــــــــال  ٣ :

ة اخللفـــــاء فإنـــــه مـــــن يعـــــش مـــــنكم فســـــريى اختالفـــــا كثـــــريا، فعلـــــيكم بســـــنيت وســـــن«
لنواجد   ٥احلديث.اهـ ٤»الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها 

                                                            
  ).٥٩النساء اآلية ( ١
  ).٤٧النور اآلية ( ٢
  ).٥١النور اآلية ( ٣
  هـ).٣٢تقدم خترجيه ضمن مواقف عمر بن اخلطاب سنة ( ٤
' نقــال عــن كتـــاب حــول شخصــية املؤلـــف نشــرها مصــطفى شعشـــوع  ٥ لـــزوا 'إخــراج اخلبــا يف حتــرمي البنـــاء علــى القبــور 

  ).٥٧-٥٤(ص.
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 :موقفه من املشركني  
' نشـــــرها  لـــــزوا لـــــه: كتـــــاب 'إخـــــراج اخلبـــــا يف حتـــــرمي البنـــــاء علـــــى القبـــــور 
مصطفى شعشــوع ضــمن كتــاب حــول شخصــية املؤلــف، وقــد قرظهــا حممــد كنــوين 

ومــن قولــه هنــاك: "ولقــد أجــاد  -عضــو رابطــة علمــاء املغــرب ومفتيهــا-املــذكوري 
لنصـــوص املســـتمدة مـــن الينبـــوع الصـــايف السلســـبيل كتـــاب هللا  حفظـــه هللا وأتـــى 

دى حيــا، ولكــن  وســنة رســول هللا  مبــا يشــفي الغليــل ويــربئ العليــل، وامســع لــو 
  ال حياة ملن تنادي".

وقـــد قـــرر رمحـــه هللا يف كتابـــه هـــذا وجـــوب املبـــادرة هلـــدم القبـــاب الـــيت علـــى 
ا أضر من مساجد الضــرار، ووجــوب إزالــة القناديــل والســرج الــيت علــى ال قبور، أل

ر وأقــوال  القبــور، وعــدم النــذر والوقــف هلــا. وحشــد فيــه رمحــه هللا األحاديــث واآل
الفقهاء املبينة حلرمة هذا العمل الشنيع، ومــن بــني أقوالــه العظيمــة يف ذلــك؛ قولــه: 

ــا بدعـــة يهوديــة منهـــي عن هـــا وحمــذر منهـــا بــنص احلـــديث الصـــحيح ..فــال مريـــة أ
ا وأنصــارها حمــادون هلل والرســول؛ ال ســند هلــم إال فعــل األمــراء  الشــريف، وأصــحا

  ١اجلهالء والفقهاء اجلبناء، و ما أكثرهم اليوم وقبل اليوم.
  

  هـ) ١٤١٤حممد املكي الناصري (
لــر ط يف هو أبــو عبــدهللا حممــد املكــي بــن اليمــين بــن ســعيد الناصــري ولــد 

  الرابع عشر من شوال عام أربع وعشرين وثالمثائة وألف للهجرة.
                                                            

' نقــال عــن كتـــاب حــول ش ١ لـــزوا خصــية املؤلـــف نشــرها مصــطفى شعشـــوع 'إخــراج اخلبــا يف حتــرمي البنـــاء علــى القبــور 
  ).٥٣(ص.
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٢٥٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

تتلمــــذ علــــى شــــيوخ كثــــري مــــن أشــــهرهم: أبــــو شــــعيب الــــدكايل واملــــدين بــــن 
احلسين وحممد السائح واحلجوي الثعاليب وشــقيقه حممــد الناصــري، ومــن املشــارقة: 

  مصطفى عبدالرزاق ومنصور فهمي ويوسف كرم وعبدالوهاب عزام.
ملغــرب ونفــي  كانــت لــه جهــود يف مقاومــة املســتعمر الفرنســي واإلسبانـــي 

  بسبب ذلك عدة مرات.
ره:   من آ

'إظهار احلقيقة وعالج اخلليقــة' وهــو يف بيــان اخلرافــات والبــدع الطرقيــة  -١
  . ١الصوفية
  'حرب صليبية يف مراكش'.  -٢
  'فرنسا وسياستها الرببرية يف املغرب األقصى'.  -٣
  سالمية يف اململكة املغربية'. 'األحباس اإل -٤
  'التيسري يف أحاديث التفسري'.  -٥
  'مكانة االجتهاد يف اإلسالم'.  -٦
  'كيف جندد رسالة اإلسالم'.  -٧
ريخ التشريع اإلسالمي'.  -٨ '  
  'نظام الفتوى يف العامل اإلسالمي'. وغريها كثري. -٩

                                                            
ســـم أحـــدهم وهـــو الشـــرقي ومسوهـــا 'غايـــة  ١ وهـــو أول مـــا ألـــف وقـــد اجتمـــع بعـــض أشـــياخ الـــزوا فـــردوا عليـــه يف مســـودة 

ايــة االنكســار' فــانتفض أخــوه للحــق والــدين وهــو حممــد بــن اليمــين الناصــري فــرد عليهــا برســالة 'ضــرب نطــاق  االنتصــار و
اية االنكسار'.احلصار على أصح   اب 
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ط وســــال، ووزيــــرا لألوقــــ لــــر اف والشــــؤون عــــني رئيســــا للمجلــــس العلمــــي 
اإلســـالمية والثقافـــة، وأمينـــا عامـــا لرابطـــة علمـــاء املغـــرب، اشـــتهر حبلقـــات التفســـري 

  إلذاعة املغربية.
  تويف يف شهر ذي احلجة سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة.

 :موقفه من املبتدعة  
قال عنه شيخه وشقيقه حممد بن اليمين الناصري: "أول مــن جــاهر بــني  -

الـــذي تعـــود أهلـــه الســـكون والســـكوت والتســـليم -ا الوســـط املغـــريب أقرانـــه يف هـــذ
وتطهــري  لــدعوة إىل العمــل بكتــاب هللا وســنة رســوله  -للرجــال علــى كــل حــال

العقائـــد مـــن اخلرافـــات، وذم البـــدع وحماربـــة أهلهـــا مـــن غـــري أن خيـــش يف هللا لومـــة 
  ١الئم، أو عذل عذول حبب البدع هائم".

ار احلقيقــــة': أمــــا بعــــد: فإنــــه يف هــــذا العصــــر قــــال يف مطلــــع كتابــــه 'إظهــــ -
حياء ما كان هلا من املفاخر واملــآثر، قــد اتســعت  الزاهر الذي اهتمت األمم فيه 
مــدارك شــبان املســلمني وتفتحــت بيــنهم أزهــار العلــوم، وانقشــع مــا غشــى أعيــنهم 
مـــن كثيـــف الســـحب ومتلبـــد الغيـــوم، الـــيت طاملـــا حالـــت بيـــنهم وبـــني ولـــوج أبـــواب 

والعرفان، وأوقعتهم يف مهاوي اهلالك واخلسران، فكثــر التباحــث والتفــاوض  العلوم
بينهم يف أسباب الرتقي إىل ذروة الكمــال، وإرجــاع مــا كــان هلــم مــن العــز والعظمــة 
واجلـــــالل، إىل أن وقفــــــوا علـــــى الغايــــــة املقصـــــودة، والضــــــالة املنشـــــودة، فعلمــــــوا أن 

وغ مـــــا هنالـــــك، هـــــو اتبـــــاع الســـــبب الوحيـــــد يف ذلـــــك، والوســـــيلة املوصـــــلة إىل بلـــــ

                                                            
  ).١٩ضرب نطاق احلصار (ص  ١
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، فســارعوا الكتــاب العزيــز واقتفــاء املشــرع األعظــم، وعــدم العــدول عمــا أتــى بــه 
ذا األمر العظيم، ومحلوا الناس على اتبــاع الســنة واخلــروج عمــا هــم فيــه  إىل القيام 
مـــــن مـــــورد البـــــدع الـــــوخيم، وغـــــدا كـــــل واحـــــد مـــــنهم ينشـــــر دعوتـــــه بـــــني مواطنيـــــه، 

ا املوضـــوع مـــن املعلومـــات، ويبـــني هلـــم أحســـن الوســـائل ويفيـــدهم مـــا عنـــده يف هـــذ
ملقاومــة البــدع وأســهل الطرقــات، رغبــة يف الرتقــي إىل ذروة اجملــد والشــرف والعــروج 
يف معارج الرقــي واملكرمــات، حــىت مل يبــق إشــكال لــدى جــل الــوطنيني يف أن احلــق 

لـــى هــو مـــا هـــم عليـــه، والصـــراط املســـتقيم هــو مـــا يـــدعون إليـــه، فاتفقـــت آراؤهـــم ع
ذلـــك املبـــدإ احلميـــد، وســـلكوه غـــري ملتفتـــني إىل مـــن خـــالفهم مـــن كـــل متعصـــب 
جامد وجاهل وبليد؛ فلما رأيت ذلــك مــنهم محلتــين الغــرية الدينيــة علــى أن اخنــرط 
يف سلكهم وأعينهم (وإن مل أكن أهــال لإلعانــة) بتقييــد مــوجز مفيــد، فشــرعت يف 

هلل تعـــاىل علـــى ســـلوك تلـــك املســـالك،  ملخصـــا لـــه مـــن بعـــض ذلـــك، مســـتعينا 
اعلـــم أن مـــا حـــدث بعـــد  -إىل أن قـــال-مقـــاالت نصـــراء اإلســـالم ومحـــاة الـــدين 

ينقســــم إىل قســــمني: قســــم تقتضــــيه أصــــول الــــدين وتتناولــــه أدلــــة الشــــرع  النــــيب 
الكـــرمي وهـــذا مـــن الـــدين قطعـــا. وقســـم ال تقتضـــيه أصـــول الـــدين وال تتناولـــه أدلـــة 

لبدعــــة والضــــاللة  ــذا هــــو املســــمى  وهــــو املــــردود علــــى صــــاحبه لقيــــام الشــــرع وهــ
ت واألحاديــث الــواردة يف -الربهان على منعــه مــن الكتــاب والســنة"  مث ســاق اآل

ذلــــــك مث قــــــال: "إىل غــــــري مــــــا ذكــــــر مــــــن األحاديــــــث الــــــواردة يف رد البــــــدع علــــــى 
حلــض علــى التمســك  مبتــدعيها وذمهــم واحلــط مــن مقــامهم، واألخبــار الطافحــة 

بـــذ مـــا خـــالف هـــذه األصـــول مـــن البـــدع احملدثـــة يف لكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع، ون
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الـــــدين، املنافيـــــة للشـــــريعة اإلســـــالمية؛ إذ اخلـــــري كلـــــه يف االتبـــــاع، والشـــــر كلــــــه يف 
  االبتداع.

 وخـــــــري أمـــــــور الـــــــدين مـــــــا كـــــــان ســـــــنة
  

ت البـــــــــــدائع   وشـــــــــــر األمـــــــــــور احملـــــــــــد
  

  

اتبــــــع صــــــراط املصــــــطفى يف كــــــل مــــــا
ن احلــــــــق مــــــــا كانــــــــت عليـــــــــ  واعلــــــــم 

  لدين القومي وبني الــمن أكمل ا

 يت وخـــــــــــــــل وســـــــــــــــاوس الشـــــــــــــــيطان 
 ــــــــــــه صــــــــــحابة املبعــــــــــوث مــــــــــن عدنـــــــــــان
ـــــــا الـــــــثقالن  ــــــــحجج الـــــــيت يهـــــــدي 

  

  

واطلـــــب جناتـــــك إن نفســـــك واهلـــــوى 
ر يراهــا ذو اجلهالــة جنــة     ويظــل 
 فيهـــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحب بدعـــــــــــــــــة

  

حبـــران يف الــــدركات يلتقيـــان وخيــــوض  
فيهــا يف محــيم ءان    يتخيــل اجلنــات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ريانيف النــــــــــــــــ
  

  

 ال تبتــــدع فلســــوف تصــــلى النــــار مــــذ
  

 مومـــــــــــا ومـــــــــــأخوذا علـــــــــــى العصـــــــــــيان 
  

  

متسك حببــل هللا واتبــع اهلــدى    ولــذ
بكتـــــــــــاب هللا والســـــــــــنة الـــــــــــيت    ودع 
 عنـــــــــــــــــــــك آراء الرجـــــــــــــــــــــال وقـــــــــــــــــــــوهلم

  

 وال تــــــــــــــك بــــــــــــــدعيا لعلــــــــــــــك تفلــــــــــــــح 
 أتـــــت عـــــن رســـــول هللا تنجـــــو وتـــــربح
 فقـــــــــــول رســـــــــــول هللا أزكـــــــــــى وأشـــــــــــرح

  

  

ــــاب ــ ــــديت فبالكتـــ ــ ــنة الـــــــــــوإذا اقتـــ ــ ــ  وســـ
 مث الصــــــــــحابة عنــــــــــد عــــــــــدمك ســــــــــنة

  

ـــــــــدين احلنيـــــــــف الزاهـــــــــر  ل ـــــــــمبعوث   ـ
ــــــــى وأهــــــــل بصــــــــائر  فــــــــأوالك أهــــــــل 

  

  

 فتــــــــــــــــــابع الصــــــــــــــــــاحل ممــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلفا
  

 وجانــــــــــــــــب البدعــــــــــــــــة ممــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــا 
  

  

فكــــــــل خــــــــري يف اتبــــــــاع مــــــــن ســــــــلف
  

وكــــــــل شــــــــر يف ابتــــــــداع مــــــــن خلــــــــف  
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٢٥٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

فبالسنة الغراء كن متمسكا   متســك 
ك ممـــا ـــا مســـك البخيـــ ل بــــماله  وإ

 أحــــــــــــــــــــــــــــدث النــــــــــــــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــــــــــــــدها
  

 هـــي العـــروة الـــوثقى الـــيت لـــيس تفصـــم 
لنواجــــــــــــذ تســــــــــــلم  وعــــــــــــض عليهــــــــــــا 
 فمرتـــــــــــع هاتيـــــــــــك احلـــــــــــوادث أوخـــــــــــم

  

ســــرها. واالبتــــداع رأس  فاالتبــــاع أصــــل الفضــــائل كلهــــا، وأس الكمــــاالت 
الفضــائح واملصــائب، والســبب يف اضــمحالل األمــم واحنطاطهــا، ومــا يصــب مــن 

ا كل حلظة من القوارع والنوائب.اللعنات ع   ١ليها وحيل 
ذكــر يف كتابــه 'إظهــار احلقيقــة وعــالج اخلليقــة' مقدمــة حافلــة يف احلــض  -

ت   علـــى اتبـــاع الـــوحيني الكتـــاب والســـنة واحلـــذر مـــن البدعـــة واملبتدعـــة، فســـاق آ
ر ســــلفية  -مــــع مــــا يشــــوب بعضــــها مــــن ضــــعف-كثــــرية وأحاديــــث عديــــدة  وآ
ياق بيان أن سبب ختلف األمــة هــو االبتعــاد عــن األصــلني وأشعار مرضية، ويف س

ت البــدع، هــو الســبب يف  الشــريفني قــال: فاتبــاع األصــول الدينيــة املــربأة مــن حمــد
  وض األمة وارتقائها، وشفائها من أدوائها.

والذي نــراه مــن عــارض خللهــا، وهبوطهــا عــن مكانتهــا، إمنــا نشــأ عــن طــرح 
، وحــدو  ث بــدع ليســت مــن الــدين يف شــيء؛ أقامهــا تلــك األصــول ونبــذها ظهــر

دعاة البدع مقام تلك األصول الثابتة، وأعرضوا عما يرشد إليــه الــدين، وعمــا أتــى 
  ألجله وأعدته احلكمة اإلهلية له.

ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاملون  لشــــــــــــــــــريعة مــــــــــــــــــذاهب وتقاليــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــم  فاســــــــــــــــــتبدلوا 
  

    
   

                                                            
  ).١٢-٥إظهار احلقيقة وعالج اخلليقة (ص. ١
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٢٦٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

 مليــــــزان،  ١ م احليــــــاة الــــــدنيا، فطغــــــوا  وغــــــر
لكلـــم اخلبيــــث،  هلل الغـــرور، فـــاحنرفوا عـــن صــــراط القـــرآن، وطلبـــوا العـــزة  وغـــرهم 
م قـــال، ومكـــروا  م ذال، وكثـــر دون العمـــل الصـــاحل والســـعي احلثيـــث، فكانـــت عـــز

طني واألمــراء، وأومهــوا الســيئات؛ فقــادوا العلمــاء والفقهــاء بسالســل سياســة الســال
ــر مـــــــن صـــــــلحاء امليتـــــــني  ــ ــ ن ســـــــيحمل أثقـــــــاهلم عـــــــنهم نفـ الـــــــوازرين واخلـــــــاطئني، 

    
    

   
  

  
  

  
  

  ٢ 
ففســدت بــذلك األعمــال والنيــات، واتكــل األحيــاء علــى شــفاعة األمــوات، وتبــع 
لباطــــل، وعــــدم االجتمــــاع علــــى نصــــرة احلــــق، فخــــال اجلــــو  ذلــــك تفــــرق الكلمــــة 

  لألمراء الظاملني، والرؤساء الغارّين، وفسد بذلك على األمة أمر الدنيا والدين.
 الكتــاب ففضــلوا األعمــى علــى البصــري، وطغــوا يف امليــزان فاختــاروا طغــوا يف

الظلمــات علــى النــور، وأخرجــوا األمــة مــن الظــل إىل احلــرور، وفقــدوا حيــاة العمــل 
  ٣والتعاون فاستمدوا املعونة من أصحاب القبور.

                                                            
  ).٥٣املؤمنون اآلية ( ١
  ).١٣و١٢العنكبوت اآليتان ( ٢
  ).١٧-١٥إظهار احلقيقة وعالج اخلليقة (ص. ٣
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٢٦١   موسوعة مواقف السلف الصالح

وقـــــــــال رمحـــــــــه هللا: ال بـــــــــد أن نقـــــــــف وقفـــــــــة ولـــــــــو قصـــــــــرية عنـــــــــد قولـــــــــه:  - 
   

    
    

 ذلـــــك أن كثـــــرياً مـــــن . ١
األفكــــار يتعصــــبون هلــــا، وجيمــــدون  النــــاس عنــــدما تســــبق إىل نفوســــهم فكــــرة مــــن

ا اعتقـــــاداً أعمـــــى، فـــــإذا أُلقـــــي إلـــــيهم بفكـــــرة جديـــــدة قـــــالوا:  عليهـــــا، ويعتقـــــدو
  ثـــــــرياً مـــــــن . كمــــــا أن ك

لفــون جــّوه العفــن،  الناس عندما يتورطون يف نوع مــرذول مــن أنــواع الســلوك، و
يصبحون أكثر الناس حذراً وخمافة من كل فكرة صاحلة تلقي األضــواء علــى مــا 
عتبــــــار أن الفكــــــرة اجلديــــــدة قــــــد تكشــــــف  هــــــم عليــــــه مــــــن احنــــــراف وشــــــذوذ، 

م الـــيت  أصـــبحوا أســـراء هلـــا، معـــايبهم، وتفضـــح أســـرارهم، وختـــرجهم عـــن مألوفـــا
وجتعلهــــم حقــــراء مــــرذولني أمــــام أنفســــهم أوًال، وأمــــام النــــاس أخــــرياً، وهكــــذا ال 
قفال أمساعهم عن مســاع أيــة فكــرة صــاحلة؛ بــل يتصــدون هلــا  يكتفي الفاسقون 
ملقاومــة واحملاربــة ســراً وعلنــاً، وبــذلك يــزدادون فســقاً علــى فســق، واحنرافــاً فــوق 

  ه اآليـــة الكرميـــة احنـــراف، وهـــذا مـــا تشـــري إليـــ
   

فقــــد أثبتــــت هلــــم هــــذه اآليــــة صــــفة الفســــوق أوالً وســــابقاً، وبتــــأثري هــــذه الصــــفة 
املالزمـــة هلـــم واملســـيطرة علـــيهم زادوا عتـــواً وضـــالالً، إذ اجلرميـــة تـــدفع إىل أختهـــا، 

 والســـــــــــــــيئة تعـــــــــــــــني علـــــــــــــــى مثلهـــــــــــــــا، علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل: 

                                                            
  ).١٦البقرة اآلية ( ١
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٢٦٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
   ١ 

وذلــــك بعكــــس (املّتقــــني) الــــذين الزمــــتهم صــــفة التقــــوى، فانفعــــاهلم مــــن تلقــــاء 
  ...أنفسهم يكون مزيداً من اهلداية، ومزيداً من الرشد

وأمــــــا فســــــاد الفاســــــقني وإفســــــادهم يف األرض، فيتجلّــــــى يف ســــــعيهم إىل 
اهرة والباطنــــة جبميــــع القــــيم، ويف حتطــــيم مجيــــع املقدســــات، ويف اســــتهانتهم الظــــ

ــارهم للغــــري علــــى  اعتــــدائهم املتــــوايل علــــى حقــــوق األفــــراد واجلماعــــات، ويف إجبــ
ألخــــص يف حمــــاربتهم ألوامــــر هللا  لفســــاد والعــــيش يف ظلــــه، ويتجلّــــى  الرضــــى 
خلصــوص علــى إقصــاء تعاليمــه وطردهــا مــن مجيــع  وانتهــاكهم حلرماتــه، والعمــل 

  ياة.جماالت العيش ومواكب احل
ــــا (الفاســــقني)؛ مــــن خيانــــة  وهــــذه الصــــفات الــــثالث الــــيت وصــــف هللا 
للعهـــــد، وقســـــوة يف القلـــــب، وإفســـــاد يف األرض، كانـــــت وال تـــــزال هـــــي شـــــعار 
الفاســـــــقني ال تتخلـــــــف واحـــــــدة منهـــــــا عـــــــن األخـــــــرى يف أي عصـــــــر وال يف أي 

  ٢جيل.
وقــال: واحلــل القــرآين والعملــي لكــل تنــازع يطــرأ بــني املســلمني كمــا نــص  -

عليــه كتــاب هللا؛ هــو الرجــوع إىل هللا ورســوله، والنظــر فيمــا أوجــب التنــازع بيــنهم، 
علــى ضــوء مــا يف كتــاب هللا وســنة رســوله، واســتخراج احلــل اإلســالمي املالئــم مــن 
مــــا، ومــــن القيــــاس علــــى نصــــوص الــــدين وســــوابقه يف عهــــد  تعاليمهمــــا وتوجيها
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مون إىل حــل واحــد يرضــاه الرســالة وعهــد اخلالفــة الراشــدة، وبــذلك يهتــدي املســل
اجلميع، ويلتــزم طاعتــه اجلميــع، ومــا دام املرجــع فيــه هــو هللا ورســوله فــال غالــب وال 
مغلـــــــوب، وال منتصـــــــر وال منهـــــــزم، وإمنـــــــا تكـــــــون كلمـــــــة هللا وحـــــــدها هـــــــي العليـــــــا 

    
   

  
 وهـــــــــذا هـــــــــو معـــــــــىن قولـــــــــه تعـــــــــاىل:  ١

    
   

   
  

  علـــــــــــــــــــــــــى  ٢
 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل يف آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى: 

   
   
 ٣.  

نـــه هـــو خـــري وســـيلة وأحســـن مث جـــاء  التعقيـــب علـــى هـــذا اإلرشـــاد اإلهلـــي 
طريقة لفض النزاع بــني املســلمني إذا طــرأ علــيهم مــا يــدفع إليــه، وأنــه أحســن عاقبــة 
ومـــآًال، ويف ذلـــك إميـــاء إىل أن أيّـــة وســـيلة أخـــرى قـــد يقـــع عليهـــا االختيـــار خـــارج 

فعـــة وال حامســـة للنـــزاع، و  جعـــة وال  إىل هـــذا يشـــري قولـــه هـــذا اإلطـــار، ال تكـــون 
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   تعـــــــــــــــــــاىل: 

 ٢.اهـ١  
 موقفه من املشركني  
  قال يف سياق ذكر بعض البدع الشركية:  -

  ذكر شيء مما فشا يف اإلسالم من البدع وإيضاح بعض ما نشأ عنها:
م يف اهلــدى واإلرشــاد، وميــل اجلهلــة الط ــاو غــام نظرا لغفلة علمــاء الــدين و

إىل كـــل مبتـــدع غريـــب؛ ولـــو أداهـــم إىل مشـــاركة املشـــركني فيـــه لصـــعوبة التكـــاليف 
الشرعية عليهم، وضعوا أوضــاعا تشــابه أعمــال املشــركني يف الصــورة أو يف احلكــم، 
ــــا لســــهولتها علــــيهم حيــــث مل يــــدخلوا بســــببها حتــــت أمــــر غــــريهم حــــىت  وقــــاموا 

د بيــنهم الــدين غريبــا كمــا أوشــكت حــالتهم أن تصــري شــبيهة حبالــة املشــركني، وعــا
بــــدأ واختلفــــوا يف ذلــــك اختالفــــا كثــــريا حســــب اجتهــــاد كــــل واحــــد مــــنهم، ووفــــور 

  ذكائه، وقوة فكره، وحدة ذهنه.
فمـــــــنهم الـــــــذين اختـــــــذوا القبـــــــور حرمـــــــات ومعابـــــــد، فبنـــــــوا عليهـــــــا املســـــــاجد 
واملشـــاهد، وزخرفوهـــا مبـــا جيـــاوز حـــد الســـرف مبراتـــب، واصـــطلحوا فيهـــا علـــى بنـــاء 

ث النفيســـــة،  النـــــواويس، واختـــــاذ الـــــدرابيز والكســـــا املذهبـــــة، وتعليـــــق الســـــتور واأل
وتزويــق احليطــان وتنميقهــا، وإيقــاد الســرج فــوق تلــك القبــور ككنــائس النصــارى، 
ـــا  ـــا، ومحـــل ترا ا، والتمســـح  ئح إليهـــا، وإراقـــة الـــدماء علـــى جـــدرا وســـوق الـــذ

ــا، والطــ واف حوهلــا، والنــذر ألهلهــا، تربكا، والسجود هلا، وتقبيلهــا، واســتالم أركا
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هلل ليقضــــــوا لســــــائليهم احلــــــوائج  ــــــم، والتوســــــل إلــــــيهم  كمــــــا -وتعليــــــق اآلمــــــال 
ـــم: (قـــدمت لـــك وجـــه هللا  ســـيدي فـــالن إال مـــا  -يزعمـــون ر فيقولـــون عنـــد ز

قضـــــيت يل حـــــاجيت) جـــــاعلني احلـــــق ســـــبحانه وتعـــــاىل وســـــيلة تقـــــدم إىل أولئـــــك 
مـــع أن امليـــت قـــد انقطـــع عملـــه، وال ميلـــك  املقبـــورين للتوصـــل إىل نيـــل أغراضـــهم؛

لنفســه نفعــا وال ضــرا، فكيــف ملــن اســتغاث بــه، أو ســأله قضــاء حاجتــه، أو ســأله 
ذنــه، واســتعانة  أن يشفع له إىل هللا فيها؛ فإن هللا تعاىل ال يشفع عنــده أحــد إال 
ذلــك امليــت وســؤاله مل جيعلهمــا ســبحانه ســببا إلذنــه، وإمنــا الســبب يف إذنــه كمــال 

لتوحيـــد، فجـــاء هـــذا بســـبب مينـــع اإلذن، وهـــو مبنزلـــة مـــن اســـتعان يف حاجتـــه مبـــا ا
مينــع حصــوهلا، علــى أن امليــت حمتــاج إىل مــن يــدعو لــه ويــرتحم عليــه ويســتغفر لــه، 

إذا زر قبــور املســلمني أن نــرتحم علــيهم ونســأل هلــم العافيــة  كمــا أوصــا النــيب 
ــوائج واملغفــــرة، فعكــــس أولئــــك القبوريــــون هــــذا، وزاروهــــ رة العبــــادة لقضــــاء احلــ م ز

ـــم، وجعلـــوا قبـــورهم قريبـــة مـــن أن تصـــري أو تعبـــد، وقـــد شـــاع هـــذا  واالســـتعانة 
  ١بني املسلمني وذاع وعم كل ما يستوطنون به من البقاع.

-  ً تــا وقــال: إن اليهوديــة والنصــرانية الــيت تنتمــي كــل واحــدة منهمــا زوراً و
فية؛ قد انقطعــت عالقتهمــا مــع ملــة إبــراهيم انقطاعــاً إىل إبراهيم اخلليل وملته احلني

مــاً منــذ دخلهمــا التحريــف والتأويــل، والتغيــري والتبــديل، وإن وثنيــة اجلاهليــة الــيت 
ا املشركون العرب هي نقيض احلنيفية الســمحة، حبيــث ال ميكــن أن يلتقيــا  يدين 

وثنيــــة مــــن يف أي خــــط مــــن اخلطــــوط، ومهمــــا ادعــــت اليهوديــــة أو النصــــرانية أو ال
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قرابـــة مـــع ملـــة إبـــراهيم، ومـــن اقتبـــاس مـــن عقائـــدها أو شـــعائرها؛ فإمنـــا تـــدعي زوراً 
.ً تا   وتقول 

ـــا مل تـــزل تتناقـــل بعـــض العقائـــد أو بعـــض الشـــعائر عـــن ملـــة  وعلـــى فـــرض أ
ا قد غّريت حقيقة امللة احلنيفيــة، وشــّوهت معاملهــا،  إبراهيم؛ فإن ذلك ال ينفي أ

اصـــر الغريبـــة والدخيلـــة مـــا جعلهـــا مناقضـــة لألصـــل كـــل وأدخلـــت عليهـــا مـــن العن
  ١املناقضة، جوهراً ومظهراً.

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  -  وقـــــــــــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــــــــــد قول
   

   
  ويف هــــــــــــــــــــــــــــــذه ٢ :

اده اخلامتــة يســتنكر كتــاب هللا مــن جديــد موقــف املشــركني الــذي يتخــذون مــن عبــ
م حمـــــــل اخلـــــــوف والرجـــــــاء،  م مـــــــن دون هللا، فيجعلـــــــو م ويعبـــــــدو أوليـــــــاء، يوالـــــــو
ســــني أن العابــــد واملعبــــود يف هــــذه احلالــــة  ويعتقــــدون أن بِيَــــِدهم املنــــع والعطــــاء، 
ســّيان، إذ يف العجـــز والضــعف واالفتقـــار إىل هللا خـــالق اخللــق ورازقهـــم، ال يفـــرتق 

علــى عبــادة عــاجز فقــري مثلــه نــوع مــن يـــر إنســان عــن إنســان، وإقبــال العــاجز الفق
  ٣َخَور الرأي، وضرب من العبودية واهلوان.

 موقفه من الصوفية  

                                                            
  ).١/٨٣التيسري يف أحاديث التفسري ( ١
  ).١٠٢الكهف اآلية ( ٢
  ).٤/٢٠التيسري يف أحاديث التفسري ( ٣
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قــال يف عــد بعــض البــدع الفاشــية: ومــنهم مجاعــات اختــذوا ديــن هللا هلــوا  -
ولعبا، فجعلوا منــه القيــام والــرقص حالــة الــذكر اجلهــري، ظــانني أن مــا يفعلونــه مــن 

ظـــر الــرقص حالـــة الـــذكر عبـــادة،  مـــع أن مـــن ظـــن ذلـــك جتـــب عليـــه التوبـــة؛ فـــإن 
ــــا إىل هللا تعــــاىل خيــــالف اإلمجــــاع؛ فيكــــون  علــــى ذلــــك وقــــال إنــــه عبــــادة يتقــــرب 

  عاصيا آمثا، إن مل يكن كافرا بناء على القول بتكفري خمالف اإلمجاع.
ه ممــا يعبــد  وكيــف يعتقــد مــن أودع هللا فيــه نــور العقــل أن الشــطح ومــا شــا

  قنه أن ذلك جمرد هلو ولعب؟هللا به، مع تي
مىت علــم النــاس يف ديننــا         وأن 
كــــــل املــــــر أكــــــل احلمــــــا     وقــــــالوا 
ســكر حبــب اإللـــ     كــذلك البهــائم 
إن أشــــــبعت        فيــــــا للعقــــــول و 
ــان مســـاجد  للنهــى               
ـــــــــــــــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  لســــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ن الغنــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــنة تتبــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 ر ويــــــــــرقص يف اجلمــــــــــع حــــــــــىت يقــــــــــع

 ا أســــــــكر القــــــــوم إال القصــــــــعـــــــــه ومــــــــ
 يُرقصـــــــــــــــــــــــــــــها ريهـــــــــــــــــــــــــــــا والشـــــــــــــــــــــــــــــبع
أال منكــر مــنكم للبــدع            ع 
 وتكـــــــــــــــرم عـــــــــــــــن مثـــــــــــــــل ذاك البيـــــــــــــــع

  

نشـــاد  ـــم خيلـــون ذكـــر هللا وقتئـــذ  وممـــا يزيـــد الطـــني بلـــة، والطنبـــور نغمـــة، أ
ــــا عنــــه ســــيد املتواضــــعني حــــىت لنفســــه  ــا فيهــــا اإلطــــراء الــــذي  مــــدائح أهــــون مــ

طـــروين كمـــا أطـــرت النصـــارى عيســـى، ولكـــن قولـــوا عبـــدهللا ال ت«الشـــريفة فقـــال: 
  . ١»ورسوله

                                                            
  ) من حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.٦/٥٩١/٣٤٤٥) والبخاري (٥٥و١/٤٧أمحد ( ١
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وال تسأل عن تغــاليهم يف االســتغاثة بشــيوخهم واالســتمداد مــنهم بصــيغ لــو 
مسعهـــا مشـــركو قـــريش لنســـبوهم إىل الكفـــر والزندقـــة واملـــروق مـــن الـــدين؛ ألن أبلـــغ 

كا هــو صيغة تلبية كانــت ملشــركي قــريش هــي قــوهلم (لبيــك ال شــريك لــك إال شــري
لــك متلكــه ومــا ملــك). وهــي كمــا تــرى أخــف شــركا مــن املقامــات الشــيوخية الــيت 
صــوات عاليــة جمتمعــة وقلــوب حمرتقــة خاشــعة. ومــنهم أقــوام   ــا إنشــادا  يهــدرون 
كثــــريون اصــــطلحوا علــــى جعــــل يــــوم مــــن الســــنة خمصوصــــا بفضــــيلة أكــــل اللحــــوم 

واق، وتلطـــيخ الثيـــاب النيئـــة، والطـــواف يف األســـواق، ودق الطبـــول والـــنفخ يف األبـــ
ء الشــــيطان، مــــع أكــــل  لــــدماء املســــفوحة طــــول يــــومهم الــــذي يكونــــون فيــــه قــــر

  الزجاج والشوك واحليات والعقارب وشرب القطران. 
ت  ويزيـــدهم قبحـــا وبشـــاعة ومتكنـــا يف اهلمجيـــة مـــا يتمثلـــون بـــه مـــن احليـــوا
ا البهيميــــة، ويتشــــبهون بــــه مــــن الوحــــوش الضــــارية، فيشخصــــون لإلنســــان كــــل مــــ

ت بغايــــة الرباعــــة واإلتقــــان، ويســــتميلون نفــــوس الــــراءين  امتــــازت بــــه تلــــك احليــــوا
ويســـرتعون أمســـاعهم مبـــا حيســـنون بـــه تلـــك األدوار مـــن أنـــواع املهايتـــات والصـــياح، 
وجيــــوزون الشــــوارع الواســــعة، ذات األطــــراف الشاســــعة علــــى هــــذه احلالــــة البشــــيعة 

ت الشــــي لنســــاء، حــــاملني الــــرا طانية جــــاعلني أبنــــاء شــــيوخهم املنظــــر، خمتلطــــني 
وســــطهم راكبــــني علــــى عتــــاق اخليــــل، البســــني أحســــن مــــا عنــــدهم مــــن الثيــــاب، 
لعز والتأييد واملهابــة واإلقبــال منظــورين بعــني التعظــيم واإلجــالل؛ وذلــك  حمفوفني 
تــون مــن   م سحائب فضالت اجلهــال، مــن النســاء والرجــال، الــذين  ليستمطروا 

يف ذلـــك اليـــوم املشـــهود  -حســـب زعمهـــم–هلـــم  كـــل فـــج عميـــق ليشـــهدوا منـــافع
ش  عنــد الشــياطني، احملبــوب عنــد أعــداء األمــة والــدين، ولينــالوا بركــة أولئــك األو
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ت الشـــيطانية، واإلمـــدادات اجلاريـــة طبـــق  الطغـــام الـــذين ينــــزل علـــيهم مـــن اإلعـــا
  األهواء النفسانية ما ال حيصى ِبَعّد، وال يقف عند حد.

وم آخــرون؛ أبشــع مــنهم منظــرا وأقــبح حالــة، يطوفــون ومثل هــؤالء الرعــاع: قــ
ألســـواق ويضـــربون الطبـــول، وينفخـــون يف األبـــواق مثـــل ســـابقيهم، إال أن هـــؤالء 
ألســـــــلحة  ا ويســـــــيلون دماءهـــــــا  يشـــــــدخون رءوســـــــهم أثنـــــــاء تطـــــــوفهم، ويضـــــــربو
والفئوس والقالل، وغريها من أنواع اآلالت احملددة الــيت ال أقــدر علــى وصــفها ممــا 

ذا األمر الفظيع.يتخذ   ونه قصدا للقيام 
ويســـــتعينون علـــــى كـــــل مـــــا ذكـــــر بشـــــرب املســـــكرات، واســـــتعمال املرقـــــدات 
هم ســـابقا وقـــدمنا وصـــفهم يف هـــذا الفعـــل  واملخـــدرات، وهـــم ســـواء مـــع مـــن ذكـــر
القبيح والعمل الســمج؛ ولكــن مــع هــذا كلــه؛ فقــد حصــلوا علــى مراكــز عظمــى يف 

انــت فارغــة يف النفــوس؛ ملــا هلــم مــن القــدرة القلــوب، واســتعمروا متســعات كبــرية ك
ســاليب اخلــداع الــيت  علــى متلــك املشــاعر، والســيطرة علــى اإلحســاس والوجــدان، 
حلضــرة  م سـموا أفعــاهلم تلــك  ا، حىت إ ا وطرق التدليس اليت يسلكو يستعملو

ــم وقتئــذ يكونــون يف حضــرة هللا تعــاىل، وحاشــا هلل،  فمــاهم إال يف مومهني بذلك أ
  حضرة الشيطان لعنه هللا، حمى هللا مددهم وعددهم.

ولـــيس العجـــب مـــن انتشـــار ذلـــك بـــني العامـــة الـــذين هـــم كاألنعـــام، يف كـــل 
ــــم مــــن اخلــــواص  األمــــم واألقــــوام، بــــل العجــــب دخولــــه علــــى كثــــري ممــــن يــــدعون أ
والعلماء، وانتصارهم ألهله، كأنه من غريز الكمــاالت يف الــدين اإلســالمي؛ حــىت 

مـــة اإلســـالمية بســـبب ذلـــك أمـــراض فعالـــة، وســـرت يف عروقهـــا أصـــاب جســـم األ
  مسوم قتالة: 
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: احتجــاب نــور الشــريعة عــن أنظــار العــامل اإلســالمي وراء ســرت تقليــد أوهلــا
لدين.    من ال عالقة له 

  : شيوع البدع واألحداث ونزوهلا منزلة أمهات املسائل الدينية. نيها
لركــوع أمامهــا مــن العلمــاء جهــال أو : اســتكانة النفــوس لتلــك البــدع والثها

وال أو تقوال، ومن العامة تقليدا هلم.    جتاهال، أو 
: قعـــــود أهـــــل اإلميـــــان والنظـــــر الصـــــحيح عـــــن بيـــــان حقيقـــــة الـــــدين رابعهـــــا

أن يثــريوا العامــة علــيهم كمــا  -وهــم كثــريون-اإلســالمي خوفــا مــن علمــاء الســوء 
  وبعض العلماء املوجودين.  اتفق ذلك لكثري من أهل العلم الصحيح املتقدمني،

: وقـــــوع املســـــلمني يف احلـــــرية إذا توجـــــه علـــــيهم اعـــــرتاض يف أمـــــر خامســـــها
  وقامت عليهم حجة العقل يف قبحه ظنا منهم أن ما هم عليه هو الدين.
ال قــدر -وهــذه األمــراض واألعــراض كافيــة؛ ألن تفقــد الــدين حياتــه األدبيــة 

غيري والتبديل مل تصــل إليهــا يــد عابــث ، ولوال أن أصول الدين حمفوظة من الت-هللا
لــت  ن الــيت  ملا بلغنا شيء من حقائق الــدين، والنــدثر كمــا انــدثر غــريه مــن األد

  ١واألمر هلل ما شاء فعل.-أصوهلا أيد املتالعبني 
ر الســيئة للتصــوف املنتشــر يف بــالد املغــرب وشــؤمه علــى  - وقــال عــن اآل

ن أنـــــواع االحنطـــــاط واجلمـــــود والفشـــــل الـــــبالد والعبـــــاد: ...إن كـــــل مـــــا أصـــــابنا مـــــ
واالفــــرتاق، والتنــــازع والتبــــاغض، والتحاســــد والشــــقاق؛ إمنــــا هــــو مــــن نتــــائج بــــدع 
املتصـــوفة املبطلـــني الـــيت اتبعنـــاهم فيهـــا، واعتكفنـــا معهـــم علـــى إقامتهـــا، وســـرت يف 
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٢٧١   موسوعة مواقف السلف الصالح

ن الدم يف العروق، فــال شــك أن الــنفس احليــة الثــائرة علــى األكاذيــب  نفوسنا سر
طيــل  تشــمئز مــن ذلــك، وتســعى جبــد واجتهــاد يف مقاومتــه، وتســتعمل مجيــع واأل

  ١الوسائل حلسم مادته وإزالته...
وقال رمحــه هللا يف معــرض حديثــه عــن قصــة موســى واخلضــر: ومــن املفيــد  -

يف هـــذا املقـــام القضـــاء علـــى بعـــض الشـــبه واألوهـــام، ذلـــك أن االعرتاضـــات الـــيت 
ـــا موســـى علـــى تصـــرفات صـــاحبه إمنـــا مل  يكـــن هلـــا قبـــول؛ ألن تصـــرفات اعـــرتض 

صـــاحبه صـــدرت علـــى مقتضـــى مـــا أُوحـــي إليـــه مـــن عنـــد هللا، ومل تصـــدر منـــه عـــن 
رأيــه اخلــاص وحمــض هــواه، ولــذلك مل يُعــّد عملــه خروجــاً علــى شــريعة موســى عليــه 
ويلـــه وفارقـــه بســـالم، اقتناعـــاً منـــه بقولـــه  الســـالم، وأقـــرّه موســـى يف النهايـــة علـــى 

   دفاعـــــــــــاً عـــــــــــن نفســـــــــــه: 
     

    
٢.  

ملــــــرة،  لكــــــن يف حالــــــة مــــــا إذا أكمــــــل هللا دينــــــه، وانقطــــــع الــــــوحي اإلهلــــــي 
لنســـبة للرســـالة احملمديـــة الـــيت هـــي  وختمـــت الرســـالة إىل األبـــد، كمـــا هـــو احلـــال 

نــــا وال رســــول؛ فإنــــه ال يقبــــل مــــن أحــــد مــــن خامتــــة الرســــاالت، إذ ال نــــيب بعــــد نبي
املسلمني مهما كانت درجته يف العلــم والصــالح والواليــة أّي قــول أو فعــل خمــالف 
لنصــــوص الــــوحي الثابتــــة يف كتــــاب هللا وســــنة رســــوله، فنصــــوص الشــــريعة حاكمــــة 
على ما سواها، ومهيمنــة علــى مــا عــداها، وكــل مــا يصــدر عــن النــاس مــن األقــوال 
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٢٧٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ـــد  ــان واألفعــــال ال بـ ــا خالفهــــا كــ ــا كــــان مقبــــوًال، ومــ ــــا، فمــــا وافقهــ أن يــــوزن مبيزا
مرفوضاً، ومن هنا كان كل مــا َخيْــرِم قاعــدة شــرعية أو حكمــاً شــرعياً لــيس حبــق يف 
نفســه؛ بــل هــو إمــا خيــال أو وهــم، وإمــا مــن إلقــاء الشــيطان، حســبما نــص عليــه 

   الشـــاطيب يف 'املوافقـــات'، قـــال تعـــاىل: 
  

   
    

   
  

  
٢.اهـ١  
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  هـ) ١٤١٥( ١عبدالرزاق عفيفي
الشيخ اإلمام عبــدالرزاق بــن عفيفــي بــن عطيــة العفيفــي النــويب األصــل. ولــد 

مـــن عـــام ثـــالث وعشـــرين وثالمثائـــة وألـــف مـــن اهلجـــرة يف مدينـــة يف شـــهر رجـــب 
ششور من البالد املصرية. طلب العلم منــذ الصــغر فــدرس يف األزهــر الشــريف، مث 
سة مجاعة أنصــار الســنة احملمديــة مبصــر، مث رئيســا عامــا هلــا. ويف عــام مثــان  توىل ر

يـــــة الســـــعودية وســـــتني وثالمثائـــــة وألـــــف للهجـــــرة، ســـــافر الشـــــيخ إىل اململكـــــة العرب
ــا، شــاغال مناصــب عــدة يف التعلــيم وغــريه. تتلمــذ عليــه الشــيخ  حاجــا، فاســتقر 
حممــــد بــــن العثيمــــني والشــــيخ عبــــدالعزيز آل الشــــيخ وإبــــراهيم آل الشــــيخ والشــــيخ 

  عبدهللا بن جربين والشيخ صاحل البسام وغريهم. 
م قـــال فيـــه الشـــيخ عبـــدالعزيز ابـــن عبـــدهللا آل الشـــيخ: الشـــيخ أحـــد األعـــال

الفضــالء الــذين هيــأ هللا هلــم فرصــة تربيــة األجيــال، وهــو أحــد العلمــاء الــذين عرفــوا 
جلد واالجتهاد واإلخــالص يف أداء الواجــب، وهــو ذو علــم واســع. وقــال الشــيخ 

شخصــية علميــة  -يرمحــه هللا-صاحل الفوزان: إن شيخنا الشيخ عبدالرزاق عفيفــي 
-لفيني يف هــذا الوقــت، لــه الفضــل فذة، فهو شيخ املدرسني، وقدوة العلمــاء الســ

علــــى كـــل متعلمــــي هــــذا اجليـــل ممــــن خترجـــوا يف الدراســــات الشــــرعية يف  -بعـــد هللا
صــر الــدين األلبــاين: إنــه مــن  التفسري واحلديث والعقيدة واألصــول. وقــال الشــيخ 
ــم ولطفهــم  أفاضــل العلمــاء، ومــن القالئــل الــذين نــرى مــنهم مســت أهــل العلــم وأد

م وفقههم.    وأ
                                                            

ـــالل ١ ـــد خــــ ــ ــاء جنــ ــ ــرون ( علمـــ ــ ــة قـــ ــ ــــاف (٣/٢٧٥مثانيـــ ــادى األوىل ٢/١١) واإلحتـــ ــ ـــامس مجـــ ــ ـــدد اخلــ ــ ـــد (العــ ــ ـــة التوحيــ ــ ) وجملــ
  ).٤٦-٢٤هـ/ص.١٤١٥
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تـــويف رمحـــه هللا ســـنة مخـــس عشـــرة وأربعمائـــة وألـــف، وصـــلي عليـــه يف جـــامع 
ض.   اإلمام تركي، وكانت جنازته مشهودة، ودفن يف مقربة العود يف الر

 من املبتدعة: موقفه  
ا  بعـــد أن حتـــدث رمحـــه هللا عـــن أعـــداء اإلســـالم واألســـاليب الـــيت يســـتعملو

  . -وذكر بعضها-لبث أفكارهم وشبههم 
ــــا علــــى عقــــول البســــطاء، قــــال: وغري  هــــا مــــن الشــــبه الــــيت زانوهــــا واســــتولوا 

ا زورا إىل رســــول هللا عليــــه الصــــالة والســــالم،  وأحيــــا ينتحلــــون أحاديــــث ينســــبو
ـــا علـــى مســـامع األغـــرار وأهـــل الغفلـــة واجلهـــل بفـــن احلـــديث مـــن الـــذين ال  ويلقو

؛  يســتطيعون التمييــز بــني صــحيحه ومكذوبــه، بــل يصــغون لكــل مــا نســب إليــه
لــرواة، وظــنهم أنــه ال جيــرؤ أحــد علــى الكــذب علــى املشــرع، ولكــن  حلسن ظــنهم 

  وعــده، ىب هللا تعاىل إال أن ينصر دينه وينجــز 
  

   
ىب احلق١ إال أن يصرع الباطل على يد النقــاد مــن رجــال احلــديث  ، و

ايــة؛ بكــالءة هــذا الفــن وحفظــه بتدوينــه ومتييــز األصــيل مــن الــدخيل، وعلمــاء الرو 
والكشــف عــن أحــوال الرجــال جرحــا وتعــديال يقظــة وغفلــة؛ إال أن بعــض رجــال 
العلــم مــن بعــد أمهلــوا هــذا املــرياث الثمــني، ومل يســلكوا ســبل ســلفهم يف رد الفــروع 

األحاديــــث إىل األصــــول، ومل يســــريوا علــــى ضــــوء مباحــــث األولــــني يف رد الشــــبه و 
املفــــرتاة؛ فغمـــــرهم ظــــالم اإلفـــــك، وطغـــــى علــــيهم التلبـــــيس فتخبطــــوا يف كثـــــري مـــــن 

                                                            
 ).٩احلجر اآلية ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٧٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

مبــاحثهم، وأكثــروا مــن االحتمــاالت الــيت ال داعــي هلــا وال حاجــة إليهــا، فضــعفت  
كلمـــتهم أمـــام احملـــرفني واملشـــبهني امللحـــدين. وإن مـــا تـــرزح حتتـــه األمـــم اإلســـالمية 

خــر إىل  اليــوم؛ مــن تفــرق يف الكلمــة، واحنــراف يف الــرأي، وضــعف يف الــدفاع، و
الــوراء حــني يتقــدم غــريهم؛ لــيس كــل ذلــك إال نتيجــة غفلــتهم عــن تــراث الســلف 
الصـــاحل وســـلوكهم لغـــري خطـــتهم علمـــا وعمـــال. ولقـــد راجـــت شـــبه امللحـــدين مـــن 
ـــــم رجعـــــوا إىل أقـــــوال ســـــلفهم  جديـــــد رواجـــــا خميفـــــا مجـــــد إزاءه املســـــلمون، ولـــــو أ

دوا كيـــد الكائـــدين إىل حنـــورهم؛ فإنـــه مـــا مـــن شـــبهة الصـــاحل وســـلكوا طـــريقهم، لـــر 
تـــذاع اليـــوم إال وقـــد ســـبق إليهـــا شـــياطني امللحـــدين الســـابقني يف العصـــور األوىل، 
ووقفهـــا وردهـــا وأبطلهـــا أجلـــة علمـــاء الســـلف برباعـــة فائقـــة؛ فـــال ســـبيل أرشـــد مـــن 

ب هللا سبيلهم، وال هدي أقــوم ممــا كــانوا عليــه؛ فــاخلري كــل اخلــري يف العــودة إىل كتــا
 تعـــاىل تـــالوة لـــه وتفقهـــا فيـــه، وإىل أحاديـــث املصـــطفى صـــاحب جوامـــع الكلـــم 

ـــذين األصـــلني وعـــرض أعمـــال النـــاس عليهمـــا؛ فهـــذا هـــو  درايـــة وروايـــة، والفتيـــا 
   ١الفالح والرشاد الذي ليس بعده رشاد.

  ومن مقاالته رمحه هللا: -
  من أسباب االحنراف والصدود عن احلق: 

املني، والصــالة والســالم علــى رســوله األمــني، وعلــى مجيــع احلمد هلل رب العــ
حســـان إىل يـــوم الـــدين، وبعـــد: فللصـــدود عـــن  األنبيـــاء واملرســـلني، ومـــن تـــبعهم 
احلــق أســباب عديــدة وموانــع كثــرية؛ منهــا: الغــرور الفكــري والتقليــد عــن غــري بينــة 
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ســــــد وبصــــــرية، وحتكــــــم العــــــادات الســــــيئة يف النفــــــوس، واألنفــــــة واالســــــتكبار، واحل
ملركــــز واجلــــاه وكثــــرة املــــال، ومــــا إىل ذلــــك، وكلهــــا  املمقــــوت، وطــــاغوت االفتتــــان 
أمـــراض أخالقيـــة وبيلـــة، وأدواء مستعصـــية فتاكـــة، واحلـــديث عنهـــا يطـــول؛ فلـــيكن 
حديثي يف هذه احللقة عن الغرور الفكري. الغرور الفكري هــو إعجــاب اإلنســان 

هــل لــه بعقله، وافتتانه برأيــه، وإنزالــه فــوق منزلتــه، و  إعطــاؤه مــن القداســة مــا لــيس 
حىت يتدخل فيما ال يعنيه، وما ليس يف وسعه وحدود طاقتــه؛ فيعــارض العبــد ربــه 
يف خلقــه وتشــريعه، فضــال عــن معارضــته لنظرائــه ومــن هــو أوســع منــه فكــرا وأكثــر 
جتربـــة مـــن العلمـــاء. لقـــد وجـــد الشـــيطان منفـــذا لوسوســـته يف اغـــرتار قـــوم بعقـــوهلم 

م، وأن يهجمــوا وعلــومهم؛ فاســته واهم، وزيــن هلــم أن خيوضــوا فيمــا لــيس مــن شــأ
  ١على حبث ما ليس يف وسعهم حبثه.

فهـــو كـــافر،  -أي كلهـــا-قـــال رمحـــه هللا: احلكـــم فـــيمن رد الســـنة مجلـــة و  -
ألنــه معــارض للقــرآن، منــاقض  ،فمن مل يقبل منها إال ما كان يف القرآن فهو كافر

ت القــــرآن:    وهللا تعــــاىل يقــــول: آل
  ويقـــــــــــول تعـــــــــــاىل: ٢ ،

   
   

  ويقـــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــاىل:  ٣
  
  

                                                            
  ).١٨٨-٢/١٨٧إحتاف النبالء ( ١
  ).٣٢آل عمران اآلية ( ٢
  ).٧احلشر اآلية ( ٣
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ــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ ـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــ  . وقــــــــــــــــ
  

  
  

    
    

   
   

  
   

   
 ويقـــــــــــول تعـــــــــــاىل: ٢   

   
  

فقولـــــــــــــــه:٣ ،   هـــــــــــــــذا
 عــــــــام، فحــــــــد املفعــــــــول طريــــــــق مــــــــن طــــــــرق إفــــــــادة العمــــــــوم، 

  
،  :ومـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــيغ العمـــــــــــــــــــــــــــــوم، وقولـــــــــــــــــــــــــــــه

  
                                                            

  ).٩٢املائدة اآلية ( ١
  ).٥٩النساء اآلية ( ٢
  ).٣١آل عمران اآلية ( ٣
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   أي: تنـــازع الرعيـــة، وأولـــو األمـــر
، فلــم فــردوه إىل هللا والرســول  مــن العلمــاء واحلكــام 

ل، ورده إىل هللا رده إىل كتــاب جيعلــه إىل هللا وحــده، بــل جعلــه إىل هللا وإىل الرســو 
هللا، ورده إىل الرســول بعــد وفاتــه رده إىل ســنته عليــه الصــالة والســالم، فــدعواه أنــه 

لقــرآن عقيــدة وعمــال ويــرد الســنة مجلــة  هــذه الطائفــة الــيت تســمي نفســها -يعمــل 
ت القــرآن الــيت فيهــا  -(القرآنيــة) طلــة، وهــو منــاقض لنفســه ألنــه كــذب آ دعــوة 

، وأخـــذ مـــا جـــاء بـــه، وطاعتـــه فيمـــا جـــاء بـــه مـــن عنـــد هللا تبـــاع الرســـول األمـــر 
ت القرآن، مث هو يف الوقت نفسه كيــف يصــلي؟ وكيــف  عموما دون أن خيص آ

حيدد أوقات الصلوات؟ وكيف يصوم؟، وعن أي شيء يصــوم؟ وتفاصــيل الصــيام  
مـــن وكيـــف حيـــج بيـــت هللا احلـــرام؟ فلـــيس هنـــاك إال أركـــان حمـــدودة  كيـــف يعرفهـــا؟

ــذلك أيـــــن أنصـــــبة الزكـــــاة؟ وكيـــــف يزكـــــي؟ كـــــل هـــــذه  ــ احلـــــج يف ســـــورة البقـــــرة، وكـ
لقـــرآن  خـــذ  التفاصـــيل موجـــودة يف الســـنة وليســـت يف القـــرآن. فمـــن يـــدعي أنـــه 
تـــه  لســـنة فإنـــه مغـــالط ومنـــاقض لنفســـه، ومنـــاقض للقـــرآن، ألنـــه رد آ خـــذ  وال 

والســالم واألخــذ مبــا جــاء  الكثرية اليت ورد فيها األمر بطاعــة الرســول عليــه الصــالة
م مجيعــا  بــه، ومنــاقض إلمجــاع املســلمني وإلمجــاع الصــحابة رضــوان هللا علــيهم، فــإ
لقـــرآن وإن ادعـــى أنـــه  لســـنة، فـــإذا هـــو كـــافر  مل يشـــذ واحـــد مـــنهم عـــن األخـــذ 
إلمجـــاع منكـــر لـــه أي  تـــه، كـــافر  يـــة منـــه كالكـــافر بكـــل آ مـــؤمن بـــه، والكـــافر 

 ، عليهم، فما فيهم واحد شذ عن الســنة وأنكرهــا مجلــةإمجاع الصحابة رضوان هللا
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وإذا أنكر أحدهم شيئا فإمنــا ينكــر حــديثا مــن جهــة الــراوي ال مــن جهــة أنــه كــالم 
  الرسول عليه الصالة والسالم، أي: السنة.

لصــلوات اخلمــس علــى وجههــا املعلــوم  وهذا أيضا ال يقــوى علــى أن يقــوم 
لضــرورة، فصــالة العصــر أ ربــع ركعــات، وصــالة الصــبح ركعتــان ال جيــد مــن الــدين 

هذا يف كتاب هللا فمن أين جاء هذا؟ ما جاء إال مــن تعلــيم جربيــل للرســول عليــه 
يت  الصالة والسالم، وتعلــيم الرســول عليــه الصــالة والســالم ألصــحابه، فمــن أيــن 
إلمجــاع اليقيـــين،   لقــرآن، كــافر  ــذا؟ فهــذا جممــل الـــرد عليــه، وإثبــات أنــه كـــافر 
لضـــرورة، مـــن مثـــل أن ركعـــات الظهـــر أربـــع، والعصـــر  ملعلـــوم مـــن الـــدين  كـــافر 
أربــــع، والعشــــاء أربــــع، واملغــــرب ثــــالث، والصــــبح ركعتــــان، وكــــافر أيضــــا بتفاصــــيل 
لضــرورة، فلــذلك كــان   ــا ليســت يف القــرآن، وهــي معلومــة مــن الــدين  الصــيام أل

  ١كافرا.
ــم مبتدعــة وحمرفــون وأصــحاب قال رمحه هللا يف مجاعــة التبليــغ: الواقــع أو  -

طــرق قادريــة وغــريهم، وخــروجهم لــيس يف ســبيل هللا، ولكنــه يف ســبيل إليــاس، هــم 
 ،ال يــدعون إىل الكتــاب والســنة، ولكــن يــدعون إىل إليــاس شــيخهم يف بــنجالدش

أمــا اخلــروج بقصــد الــدعوة إىل اإلســالم فهــو جهــاد يف ســبيل هللا، ولــيس هــذا هــو 
أعــرف مجاعــة التبليــغ مــن زمــان قــدمي، وهــم املبتدعــة يف  خــروج مجاعــة التبليــغ، وأ

، وأمريكــا، والســعودية، كلهــم مرتبطــون ٢أي مكــان كــانوا. هــم يف مصــر، وإســرائيل

                                                            
  .)٣٠٥-٣٠٣فتاوى ورسائل ( ١
هذه التسمية األوىل أن ال تطلق على دولــة يهــود فــإن يف ذلــك تزكيــة هلــم وانظــر يف ذلــك معجــم املنــاهي اللفظيــة للشــيخ  ٢

  ).٩٣بكر بن عبدهللا أيب زيد (
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  ١بشيخهم إلياس.
 من املشركني: موقفه  
قال رمحه هللا: وتطرف الربامهة، فأحالوا أن يصــطفي هللا نبيــا ويبعــث مــن  -

ث، إمـــا لعـــدم احلاجـــة إلـــيهم اعتمـــادا علـــى عبـــاده رســـوال، وزعمـــوا أن إرســـاهلم عبـــ
العقل يف التمييز بني املصاحل واملفاسد، واكتفاء مبا يدركــه ممــا حيتــاج إليــه العبــاد يف 
املعــاش واملعــاد، وإمــا الســتغناء هللا عــن عبــاده، وعــدم حاجتــه إىل أعمــاهلم، خــريا  

  كانت أو شرا، إذ هو سبحانه ال ينتفع بطاعتهم، وال يتضرر مبعصيتهم.
وقد سبق بيان عدم كفاية العقل يف إدراك املصاحل واملفاســد، وحاجــة العــامل 
إىل رســـالة حتقيقـــا ملصـــاحلهم، مـــع غــــىن هللا عـــن اخللـــق وأعمـــاهلم، فلـــيس إرســــاهلم 

  ٢عبثا، بل هو مقتضى احلكمة والعدالة.
 موقفه من الرافضة:  
ن قال رمحه هللا: يــرى أهــل الســنة أن حــب الصــحابة ديــن وإميــان وإحســا -

لكونـــه امتثـــاال للنصـــوص الـــواردة يف فضـــلهم، وأن بغضـــهم نفـــاق وضـــالل لكونـــه 
معارضـــا لـــذلك، ومـــع ذلـــك فهـــم ال يتجـــاوزون احلـــد يف حـــبهم أو يف حـــب أحـــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم    لقول
    

مــنهم، وال يتــربءون منــه، وهلــذا ورد  وال خيطئــون أحــدا ٣

                                                            
  )٣٧٣-٣٧٢فتاوى ورسائل ( ١
  ).١٨٠فتاوى ورسائل ( ٢
  ).٧٧املائدة اآلية ( ٣
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عــن مجاعــة مــن الســلف كــأيب ســعيد اخلــدري واحلســن البصــري وإبــراهيم النخعــي، 
ــم قــالوا: الشــهادة بدعــة، والــرباءة بدعــة، ومعــىن ذلــك أن الشــهادة علــى مســلم  أ
معني أنه كافر أو من أهل النار، بدون دليل يرشد إىل احلكــم عليــه بــذلك بدعــة، 

  ١وأن الرباءة من بعض الصحابة بدعة.
لشــيعة هنــا: كــل مــن شــايع علــي بــن أبـــي طالــب وقال رمحه هللا - : واملراد 

لنص علــى إمامتــه، وقصــر اإلمامــة علــى آل البـــيت. وقــال بعصــمة  خاصة، وقال 
لبـــراء مــن غــريه  األئمــة مــن الكبــائر، والصــغائر، واخلطــأ، وقــال: ال والء لعلــي إال 

لتقيــة. وقــد يثبــت من اخللفاء الــذين يف عصــره قــوال وفعــال، وعقيــدة، إال يف حــال ا
  بعض الزيدية الوالء دون الرباء.

فهــذه أصــول الشــيعة الــيت يشــرتك فيهــا مجيــع فــرقهم، وإن اختلفــت كــل فرقــة 
عـــــن األخـــــرى يف بعـــــض املســـــائل، فمـــــن قـــــال ممـــــن ينتســـــب إىل اإلســـــالم بــــــهذه 
األصــول فهــو شــيعي. وإن خــالفهم فيمــا ســواها ومــن قــال بشــيء مـــنها، ففيــه مــن 

  ٢التشيع حبسبه.
 من اجلهمية: وقفهم  
قـــال رمحـــه هللا: إرســـال هللا للرســـل ممـــا يـــدخل يف عمـــوم قدرتـــه، وتقتضـــيه  -

ــه فضـــــال مـــــن هللا ورمحـــــة، وهللا علـــــيم حكـــــيم، وهـــــذا هـــــو القـــــول الوســـــط  ــ حكمتـ
  واملذهب احلق.

نــة للحــق، وإقامــة  وقــد أفــرط املعتزلــة فقــالوا: إن بعثــة الرســل واجبــة علــى هللا إ
                                                            

  .)٣٢٢-٣٢١( عبدالرزاق عفيفي فتاوى ورسائل ١
  .)٣٣٧( عبدالرزاق عفيفي فتاوى ورسائل ٢
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لتحســني والتقبــيح للعدل ورعاية لألصلح، و  هذا مبين على ما ذهبوا إليه مــن القــول 
  ١وهو أصل فاسد. - ولو مل يرد شرع- العقليني وبناء األحكام عليهما 

ه هللا مــن قــوة يف العقــل وســعة يف  -  وقــال رمحــه هللا: وال يغــرتن إنســان مبــا آ
ة التفكــري، وبســطة يف العلــم، فيجعــل عقلــه أصــال، ونصــوص الكتــاب والســنة الثابتــ

فرعـــا، فمـــا وافـــق منهمـــا عقلـــه قبلـــه واختـــذه دينـــا، ومـــا خالفـــه منهمـــا لـــوى بـــه لســـانه 
ويلــه إن مل يســعه إنكــاره، وإال رده مــا وجــد  وحرفــه عــن موضــعه، وأولــه علــى غــري 

 ،واطمئنــا إىل القواعــد الــيت أصــلها بتفكــريه - ثقــة بعقلــه- يف ظنــه إىل ذلــك ســبيال 
امــا لرســول هللا   ،همــة رســالته وتضــييقا لــدائرة مــا جيــب اتباعــه فيــه، أو حتديــدا ملوا

امــا لثقــاة األمــة وعــدوهلا، وأئمــة العلــم، وأهــل األمانــة الــذين نقلــوا إلينــا نصــوص  وا
  الشريعة، ووصلت إلينا عن طريقهم قوال وعمال.

فإن يف ذلك قلبا للحقائق، وإهدارا لإلنصاف مــع كونــه ذريعــة إىل تقــويض 
أصوهلا إذ طبائع النــاس خمتلفــة واســتعدادهم الفكــري  دعائم الشريعة والقضاء على

متفــــــاوت وعقــــــوهلم متباينــــــة، وقــــــد تتســــــلط علــــــيهم األهــــــواء، ويشــــــوب تفكــــــريهم 
األغــراض، فــال يكــادون يتفقــون علــى شــيء، اللهــم إال مــا كــان مــن احلســيات أو 
ت، فأي عقل جيعل أصــال حيكــم يف نصــوص الشــريعة فــرتد أو تنــزل علــى  الضرور

ويال. مقتضاه فهما   و
حــة الــدماء؟ أم  أعقــل اخلــوارج يف اخلــروج علــى الــوالة، وإشــاعة الفوضــى وإ
ويــل نصــوص االســتواء والصــفات وحتريفهــا عــن موضــعها ويف  عقــل اجلهميــة يف 

                                                            
  ).١٨٠فتاوى ورسائل (ص. ١
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جلرب   ؟القبول 
ويــل نصــوص أمســاء هللا وصــفاته ونصــوص  أم عقل املعتزلة ومن وافقهم يف 

م يوم القيامة؟القضاء والقدر وإنكار رؤية املؤمنني    ر
أم عقـــل الغـــالة يف إثبـــات األمســـاء والصـــفات، والغـــالة يف ســـلب املكلفـــني 

  ؟املشيئة والقدرة على األعمال
  ١أم عقل من قالوا بوحدة الوجود... إخل.

 من اخلوارج: موقفه  
قـــال رمحـــه هللا: خـــرج مجاعـــة مـــن املســـلمني علـــى اخلليفـــة الثالـــث عثمـــان  -

ـــم اللجـــاج يف ابـــن عفـــان ألمـــور نقموهـــا م نـــه، وأحـــداث أنكروهـــا عليـــه، ومـــازال 
اخلصــومة معــه حــىت قتلــوه. وملــا انتهــت اخلالفــة إىل علــي بــن أيب طالــب كــان ممــن 
اختلـــف عليـــه وقاتلـــه طلحـــة بـــن عبيـــدهللا القرشـــي، والـــزبري بـــن العـــوام، فأمـــا الـــزبري 
فقتلــــه ابــــن جرمــــوز، وأمــــا طلحــــة فرمــــاه مــــروان بــــن احلكــــم بســــهم فقتلــــه، وكانــــت 

علــى مجــل هلــا، ولكنهــا رجعــت ســاملة مكرمــة مل  -رضــي هللا عنهــا-معهما عائشــة 
واختلـــف علـــى  .٢"موقعـــة اجلمـــل" يعـــرتض عليهـــا أحـــد، وتســـمى هـــذه املوقعـــة بــــ

ودارت احلــرب بــني الفــريقني  -رضــي هللا عــنهم-معاويــة ومــن تبعــه  -أيضــا-علــي 
يش علـــــي، حــــىت كـــــان التحكــــيم الـــــذي زاد الفتنــــة اشـــــتعاال ودب اخلــــالف يف جـــــ

ســم  لشــراة. واشــتهرت  حلروريــة و وخرج عليه ممــن كــان مــن أنصــاره فرقــة تعــرف 
  اخلوارج.

                                                            
  ).٣١٣فتاوى ورسائل (ص. ١
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وحديث العلماء يف الفرق اإلسالمية عن اخلوارج إمنا هــو عــن هــؤالء الــذين 
مــــن أجــــل التحكــــيم. أمــــا طلحــــة والــــزبري،  - عنــــهرضــــي هللا-علــــي  خرجــــوا علــــى

ذا االسم.ومعاوية، ومن تبعهم، فلم يعرفوا عند علم   اء املسلمني 
مث صـــارت كلمـــة اخلـــوارج تطلـــق علـــى كـــل مـــن خـــرج علـــى إمـــام مـــن أئمـــة 
يت  املســــلمني اتفقــــت اجلماعــــة علــــى إمامتــــه يف أي عصــــر مــــن العصــــور دون أن 
ذلــــك اإلمــــام بكفــــر ظــــاهر لــــيس لــــه عليــــه حجــــة وإذن، فــــأول مــــن أحــــدث هــــذه 

هـــ، ٣٩ أيب طالــب ســنةالبدعة يف هذه األمة اجلماعة اليت خرجت علــى علــي بــن 
وأشــــدهم يف التمـــــرد، واخلـــــروج عليـــــه، األشـــــعث بـــــن قـــــيس، ومســـــعود بـــــن فـــــدكي 
التميمــــي، وزيــــد بــــن حصــــني الطــــائي، والــــذي دعــــاهم إىل ذلــــك مســــألة التحكــــيم 
ــم الــذين أمــروه بــه، واضــطروه إليــه، مث  املشهورة يف التــاريخ، ورضــا امللومــة بــه مــع أ

  ل؟ ال حكم إال هلل.أنكروه عليه فقالوا: مل حكمت الرجا
ضــــية،  ــدات، والصــــفرية، والعجــــاردة، واإل ورؤوســــهم ســــتة: األزارقــــة، والنجــ

  والثعالبة، وعنها تتفرع فرقهم.
ومــن أصــوهلم الــيت اشــرتكت فيهــا فــرقهم، الــرباءة مــن علــي، وعثمــان وطلحــة 

  وتكفريهم. -رضي هللا عنهم-والزبري، وعائشة، وابن عباس 
ن اخلالفــة ليســت يف  بــين هاشــم فقــط، كمــا تقــول الشــيعة، ال يف والقــول 

ــا وعجمهــا، فمــن كــان أهــال  قريش فقط، كما يقول أهل السنة، بل يف األمــة عر
  هلا علما واستقامة يف نفسه، وعدالة يف األمة جاز أن خيتار إماما للمسلمني. 

ومــــن أصــــوهلم: اخلــــروج علــــى أئمــــة اجلــــور، وكــــل مــــن ارتكــــب مــــنهم كبــــرية. 
خل   وارج. واإلميان عندهم: عقيدة، وقول، وعمل.ولذلك مسوا 
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وقـــد وافقـــوا يف هـــذا أهـــل الســـنة يف اجلملـــة، وخـــالفوا غـــريهم مـــن الطوائـــف. 
لكبــائر، فمــن ارتكــب كبــرية فهــو كــافر، وختليــد -أيضــا-ومــن أصــوهلم  : التكفــري 

  من ارتكب كبرية يف النار إال النجدات يف األخريين. ولذا مسوا وعيدية.
: القول خبلق القرآن وإنكار أن يكون هللا قــادرا علــى -يضاأ-ومن أصوهلم 

أن يظلـــم. وتوقـــف التشـــريع والتكليـــف علـــى إرســـال الرســـل، وتقـــدمي الســـمع علـــى 
العقـــــل علـــــى تقـــــدير التعـــــارض، فمـــــن وافقهـــــم يف هـــــذه األصـــــول فهـــــو مـــــنهم وإن 
خالفهم يف غريها، ومن وافقهم يف بعضها، ففيه مــنهم بقــدر ذلــك. وقــد اجتمعــوا 

ســـــة عبـــــدهللا بـــــن الكـــــواء، وعتـــــاب بـــــن األعـــــور، وعبـــــدهللا بـــــن وهـــــب حبـــــر  وراء بر
الراسيب، وعروة بن حدير، ويزيــد بــن عاصــم احملــاريب، وحرقــوص بــن زهــري املعــروف 
بذي الثدية. وكانوا يف اثين عشر ألف رجل، فقاتلهم علي يــوم النهــروان، فمــا جنــا 

اثنــان إىل كرمــان، واثنــان إىل منهم إال أقل من عشرة، فر مــنهم اثنــان إىل عمــان، و 
سجســتان، واثنــان إىل اجلزيــرة، وواحــد إىل مــوزان، فظهــرت بــدع اخلــوارج يف هــذه 

  املواضع.
خلالفــــــة عبــــــدهللا بــــــن وهــــــب الراســــــيب، فتــــــربأ مــــــن  وأول مــــــن بويــــــع مــــــنهم 
يعــه عليــا لتحكيمــه الرجــال ورضــاه  مــا، وكفــر هــو ومــن  احلكمــني، وممــن رضــي 

  ١بذلك.
 ئة:من املرج موقفه  

ســــــــئل الشــــــــيخ: اإلميــــــــان الــــــــركن هــــــــل يزيــــــــد ويــــــــنقص كاإلميــــــــان الواجــــــــب 
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  واملستحب؟
قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل: فقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ رمحــــــــــــــــه هللا: نعــــــــــــــــم بــــــــــــــــدليل عمــــــــــــــــوم 

 وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ١
 ٢ 

  ٣يعم مجيع أقسام اإلميان. وهذا
  
  

                                                            
  ).١٢٤( اآلية التوبة ١
  ).٤( اآلية الفتح ٢
  ).٣٧١فتاوى ورسائل الشيخ عبدالرزاق عفيفي (ص. ٣
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٢٨٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـ) ١٤١٥عد سنة (ب ١أبو عبدهللا مشس الدين بن حممد األفعاين
أبـــو عبـــدهللا مشـــس الـــدين بـــن حممـــد أشـــرف بـــن قيصـــر، األفغـــاين الســـلطاين 
املـــدين الســـلفي، ولـــد حـــوايل ســـنة اثنـــني وســـبعني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، قـــرأ يف 
صغره على والده القرآن ومبادئ النحو والصرف وشــيئا مــن الفقــه احلنفــي مث تــويف 

  والده فصار يتيما.
ر الســعودية، واصــل دراســته يف أ كســتان إىل أن رحــل إىل الــد فغانســتان و

ملدينــــــة النبويــــــة حــــــىت حصــــــل شــــــهادة "ليســــــانس"  جلامعــــــة اإلســــــالمية  فــــــدرس 
  وشهادة "ماجستري" مث الدكتوراه.

  أسس رمحه هللا اجلامعة األثرية ببشاور.
 من املبتدعة: موقفه  

ليــف كثــرية يــذب فيهــا عــن مــنهج أهــل احلــديث، ويــرد فيهــا  علــى مــن لــه 
  خالفه من أهل الزيغ والضالل منها:

  'األلفية السلفية اجملتناة من القصيدة النونية'. -١
  'اإلرشاد والتسديد يف مباحث االجتهاد والتقليد'. -٢
  'السري احلثيث إىل فضل أهل احلديث'. -٣
ر والسنن'. -٤ حياء اآل   'إطفاء احملن والفنت 
  د والبدع'.'القواعد واللمع ملعرفة العوائ -٥
  'منهج السلف يف الرد على بدع اخللف'. -٦

                                                            
 ).١٥٧-١/١٥١مقتطف من سرية ذاتية للمؤلف نفسه، انظر 'عداء املاتوريدية للعقيدة السلفية' ( ١
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٢٨٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

  'عمدة الُعّدة لكشف األستار عن أسرار أيب غدة'. -٧
  'االجتهاد يف الرد على البدع من أفضل اجلهاد'. -٨

ليفــه الــيت تصــب يف هــذا املضــمار، ولعــل جمــرد ذكــر التــآليف  وغريهــا مــن 
  السابقة يغين عن تفصيل القول فيها.

 شركني:من امل موقفه  
ر:   له من اآل

  'جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية'. يف ثالث جملدات ضخمة. - ١
  'الفريد الوحيد لقمع الشرك ومحاية التوحيد'. -٢
  'إزاحة القناع عن مكر أهل الشرك واالبتداع'. -٣

قـــــال رمحـــــه هللا يف خامتـــــة كتابـــــه 'جهـــــود علمـــــاء احلنفيـــــة يف إبطـــــال عقائـــــد 
': لقــد وصـــلت يف التفتــيش والتنقيـــب جلمــع مــادة هـــذا الكتــاب وتصـــنيفه القبوريــة

  إىل عدة من النتائج، وفيما يلي ذكر أمهها:
أن القبوريــة أشــد بــالء وأعظــم حمنــة علــى اإلســالم واملســلمني مــن مجيــع  -١

  فرق أهل القبلة.
قضــوا توحيــد األمســاء والصــفات  -٢ م مجعــوا بــني التعطيــل والتشــبيه، و أل
  األلوهية؛ بل عارضوا توحيد الربوبية أيضا. وتوحيد
ب االســـتغاثة بغـــري هللا  -٣ أن القبوريـــة أشـــد شـــركا مـــن الوثنيـــة األوىل يف 

  تعاىل.
أن القبوريـــــــة أعظـــــــم عبـــــــادة وأكثـــــــر خشـــــــوعا لألمـــــــوات مـــــــنهم خلـــــــالق  -٤
ت.   الرب
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القبوريـــــة والصـــــوفية، واملتكلمـــــون إخـــــوان أشـــــقاء خلطـــــاء يف كثـــــري مـــــن  -٥
  اخلرافات.الشركيات و 
م  -٦ القبوريـــــــة جعلـــــــوا توحيـــــــد األلوهيـــــــة عينـــــــا لتوحيـــــــد الربوبيـــــــة؛ كـــــــإخوا

  املتكلمني.
  فالغاية العظمى عندهم هي توحيد الربوبية. -٧
القبوريــــة جـــــانبوا اجلـــــادة الصـــــحيحة يف تفســـــري املطالـــــب العظيمـــــة مـــــن  -٨

معــان  التوحيــد، والشــرك والعبــادة والتوســل واالســتغاثة وحنوهــا؛ حيــث حرفوهــا إىل
  أخرى تدعم وثنيتهم.

ت وجلـــب  -٩ ألمـــوات لـــدفع الكـــر أهـــم عقيـــدة للقبوريـــة هـــو االســـتغاثة 
  اخلريات، أما بقية عقادئهم فهي وسائل إىل حتقيق هذه الغاية.

تربقعــــت القبوريــــة لتنفيــــذ خططهــــم املــــدبرة ضــــالال وإضــــالال بتعظــــيم  -١٠
  األنبياء واألولياء وحبهم.

اإلشــــراك حتــــت ســــتار الواليــــة والكرامــــة واحلــــب فــــارتكبوا أنواعــــا مــــن  -١١
  والتعظيم.
مســاء برّاقــة؛ حيــث مســوا اإلشــراك  -١٢ مســت القبوريــة عقائــدهم الفاســدة 

لتوســـــل، وتصـــــرف  رة قبـــــورهم، واالســـــتغاثة بغـــــري هللا  لتعظـــــيم لألوليـــــاء وز هلل 
ملكاشفة، وحنوها. لكرامة، وعلم الغيب هلم    األولياء يف الكون 

القبوريـــة فرقـــة بعيـــدة املـــدى، هـــي أم كثـــري مـــن الطوائـــف الباطلـــة عـــرب  -١٣
وتطــورت؛ فكانــت األمــم اخلاليــة  القــرون، فهــي بــدأت يف عهــد نــوح رســول هللا 

نيــــة واليهــــود والنصــــارى ومشــــركي العــــرب  مــــن عــــاد ومثــــود ومــــدين والفالســــفة اليو
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  وأمثاهلم كلهم قبورية.
لقبوريـــــة قبوريـــــة هـــــذه ا -١٤ ألمـــــة، وهـــــي شـــــاملة للـــــروافض ولكـــــن أعـــــين 

والباطنيـــة واملتفلســـفة يف اإلســـالم والصـــوفية الطرقيـــة والشـــيعة والزيديـــة، وكثـــريا مـــن 
  املنتسبني إىل األئمة األربعة.

  إىل أن قال:
إن القبوريـــة مـــن الفـــرق الضـــالة الباطلـــة، املوجـــودة يف واقعنـــا املاضـــي  -٣٨

لكثــرة الكــاثرة، وليســت مــن الفــرق وحياتنــا املعاصــرة، املنتشــرة يف العبــاد والــبالد 
  املنقرضة كما يزعم ذلك بعض اجلهلة الضالة املضلة.

القبوريـــــة هلـــــم طـــــرق ومكـــــر ودهـــــاء وخطـــــط مـــــدبرة لنشـــــر عقائـــــدهم  -٣٩
ســــم  رة  مســــاء شــــىت ودعــــوات متنوعــــة،  الباطلــــة بشــــىت الطــــرق، وهــــم يظهــــرون 

رة يف صـــور  ـــذيب األخـــالق، و ة منظمـــة سياســـية اإلصـــالح واإلرشـــاد والتبليـــغ و
ســـيس اجلامعـــات لنشـــر العلـــم واملعـــارف؛ فهـــم طـــرق  رة يف لـــون  أو جهاديـــة، و
تـــان وســـلطان، وهلـــم اهتمـــام  وألـــوان، وأنـــواع وأفنـــان وهلـــم ظلـــم وعـــدوان وبغـــي و

  ونشاط لتحقيق ما هم عليه من التفريط واإلفراط.
لتوحيــد والســنة، وهــم  - ٤٠ يف احلقيقــة أن كثريا من القبوريــة قــد تظــاهروا 

علـــــــى توحيـــــــد املاتريديـــــــة اجلهميـــــــة وعلـــــــى ســـــــنة الصـــــــوفية النقشـــــــبندية اخلرافيـــــــة؛  
كالديوبنديــــة التبليغيــــة؛ ال ينتبــــه هلــــم إال املــــتمكن مــــن العقيــــدة الســــلفية، احلكــــيم 

  اجملرب العارف بواقع هذه األمة عامة وحقيقة القبورية خاصة.
بطــال عقائــد الق -٤١ بوريــة وقطــع دابــرهم لعلمــاء احلنفيــة جهــود عظيمــة 

م وقمــــع مجــــوعهم وكســــر جنــــودهم، وهلــــم يف ذلــــك مؤلفــــات مفيــــدة  وقلــــع شــــبها
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فعــة كثــرية بلغــات شــىت، وال ســيما العربيــة والفارســية واألرديــة واألفغانيــة، مــع مــا 
  يف غالبها من العقائد املاتريدية واألفكار الصوفية.

  حمهم.فجزاهم هللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، وسا
لوهابيــــة  -٤٢ وهــــذا دليــــل علــــى أن أئمــــة الســــنة الــــذين ينبــــذهم القبوريــــة 

لــــرد علــــى القبوريــــة، بــــل شــــاركهم يف ذلــــك هــــؤالء األعــــالم مــــن  ليســــوا منفــــردين 
  احلنفية.

 فلســــت وحيــــدا  ابــــن محقــــاء فانتبــــه
  

 ورائـــــــــــــي جنـــــــــــــود كالســـــــــــــيول تـــــــــــــدفق 
  

  ١وهللا املستعان وعليه التكالن.
 من الصوفية: موقفه  
ال: وهذا املثال ينطبق على كتاب 'تبليغى نصاب' الــذي هــو كاملصــحف ق

للتبليغيــــة، ففيــــه نفــــع قليــــل انتفــــع بــــه كثــــري مــــن النــــاس ولكنــــه مشــــوب بشــــر كثــــري 
حمكــم األســاس وخرافات قبورية صوفية، وهذا النقد يف غاية مــن اإلنصــاف وعلــى 

    
 ٢ .  

لـــى هـــذا املنـــوال كتـــاب 'املثنـــوى' للرومـــي احلنفـــي إمـــام الطريقـــة الصـــوفية وع
افــت عليــه كثــري مــن احلنفيــة الروميــة والرتكيــة واإليرانيــة واألفغانيــة  املولويــة، الــذي 
لغوا يف إكبار هذا الكتاب اخلــرايف إىل حــد مســوه 'قــرآن البهلــوي'،  واهلندية، فقد 

لــغ مؤلفــه املولــوي الرومــي ال صــويف احلنفــي يف إجــالل كتابــه املثنــوي وإكبــار ولقــد 

                                                            
 ).١٦٧٥-٣/١٦٦٧جهود علماء احلنفية ( ١

 ).٢١٩البقرة اآلية ( ٢
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هـــذا املعـــدن اخلـــرايف. فقـــال: "وهـــو أصـــول أصـــول أصـــول الـــدين يف كشـــف أســـرار 
الوصـــول واليقـــني، وهـــو فقـــه هللا األكـــرب، وشـــرع هللا األزهـــر، وبرهـــان هللا األظهـــر، 
مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا مصــباح، يشــرق إشــراقا أنــور مــن اإلصــباح...، يضــل بــه  

ويهـــــــدي بـــــــه كثـــــــريا، وإنـــــــه شـــــــفاء الصـــــــدور وجـــــــالء األحـــــــزان، وكشـــــــاف كثـــــــريا، 
تيــــه  ــرام بــــررة، مينعـــون أن ال ميســــه إال املطهـــرون، ال  يـــدي ســــفرة كـ القـــرآن...، 

  الباطل من بني يديه وال من خلفه..". 
قلــت: هــذا كمــا تــرى فيــه مضــارعة ومضــاهئة ومصــارعة للقــرآن، مــع مــا فيــه 

  لبهتان.من الضالل واإلضالل والعدوان وا
أقـــــول: وللحنفيـــــة املولويـــــة، الصـــــوفية الروميـــــة الرتكيـــــة، عجائـــــب أخـــــرى يف 

  ١إجالل املثنوى، وغرائب أخرى يف إكبار هذا الكتاب اخلرايف.
 من اجلهمية: موقفه  

لقــد ســخر قلمــه رمحــه هللا لــدحض شــبه اجلهميــة غابرهــا وحاضــرها، فــألف 
  مؤلفات تدل على ذلك منها:

  لى علو هللا'.'تنبيه الساه الاله ع -١
  'تقويل التأويل'. -٢
  'موقف اللصوص من النصوص'. -٣
  'طبقات املاتريدية وأشقائهم األشعرية'. -٤
  'اجلارية إىل حتقيق حديث اجلارية'. -٥

                                                            
 ).٥٤-١/٥٣عداء املاتريدية للعقيدة السلفية ( ١
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ت اجلهمية'. -٦   'احلمالت القسورية على ثرثر
'عـــــداء املاتريديـــــة للعقيـــــدة الســـــلفية ومـــــوقفهم مـــــن األمســـــاء والصـــــفات  -٧

   ثالث جملدات.اللهية'. يف
  'الصارم البأسي على الكالم النفسي'. -٨
 :موقفه من اخلوارج  

  له كتاب: 'مصاعد املعارج يف عقيدة اخلوارج'.
  

  هـ) ١٤١٦( ١حممد أمان اجلامي
الشــيخ العالمــة حممــد أمــان اجلــامي بــن علــي جــامي علــي، أبــو أمحــد. ولــد 

حلبشــة. نشــأ ســنة تســع وأربعــني وثالمثائــة وألــف بقريــة طغاطــاب يف منطقــ ة هــرر 
الشـــــيخ نشـــــأة علميـــــة حيـــــث حفـــــظ القـــــرآن الكريــــــم ودرس العربيـــــة والفقـــــه علـــــى 
مذهب اإلمام الشافعي. مث رحل إىل مكــة وتعــرف علــى مساحــة الشــيخ عبــدالعزيز 
ز رمحـــه هللا والزمـــه واســـتفاد منـــه، وأخـــذ عـــن العالمـــة حممـــد بـــن إبـــراهيم آل  بـــن 

الشــــيخ حممــــد األمــــني الشــــنقيطي والشــــيخ الشــــيخ والشــــيخ عبــــدالرمحن اإلفريقــــي و 
  محاد األنصاري والشيخ عبدالرمحن السعدي وغريهم رمحهم هللا. 

لعلــم والفضــل وحســن العقيــدة،  ز عنــه: معــروف لــدي  قــال الشــيخ ابــن 
ــذير مـــــن البـــــدع واخلرافـــــات. وقـــــال  ــ والنشـــــاط يف الـــــدعوة إىل هللا ســـــبحانه، والتحـ

ولقد كان رمحه هللا على خــري مــا حنــب مــن الشيخ حممد عبدالوهاب مرزوق البنا: 

                                                            
  دالقادر الفالين.خمتصر ترمجة فضيلة الشيخ حممد أمان اجلامي لتلميذه مصطفى بن عب ١
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حسن اخللق وسالمة العقيدة وطيب العشرة. وقــال الشــيخ عمــر بــن حممــد فالتــه:  
كــان رمحــه هللا صــادق اللهجــة، عظــيم االنتمــاء ملــذهب أهــل الســنة، قــوي اإلرادة 
داعيا إىل هللا بقوله وعمله ولسانه. وقال الشيخ عبداحملسن العبــاد: عرفــت الشــيخ 

جلامعــة حممــد أ ض العلمــي مث مدرســا  مــان بــن علــي اجلــامي طالبــا يف معهــد الــر
ملدينــــــة يف املرحلــــــة الثانويــــــة مث يف املرحلــــــة اجلامعيــــــة، عرفتــــــه حســــــن  اإلســــــالمية 
ــة يف بيـــــان العقيـــــدة علـــــى مـــــذهب الســـــلف،  ــ العقيـــــدة، ســـــليم االجتـــــاه، ولـــــه عنايـ

ته.   والتحذير من البدع وذلك يف دروسه وحماضرات وكتا
صــر فقيهــي والشــيخ ربيــع املــدخلي والشــيخ مــن  تالميــذه الشــيخ علــي بــن 

عبدالقادر السندي والشيخ صاحل الســحيمي والشــيخ بكــر أبــو زيــد وغــريهم كثــري. 
ومن مؤلفاته رمحه هللا كتاب 'الصفات اإلهليــة' وكتــاب 'أضــواء علــى طريــق الــدعوة 

ا ليست من اإل   سالم' وغريها. إىل اإلسالم' ورسالة 'حقيقة الدميقراطية وأ
تويف رمحــه هللا يــوم األربعــاء الســادس والعشــرين مــن شــهر شــعبان ســنة ســت 
عشـــرة وأربعمائـــة وألـــف للهجـــرة، فصـــلي عليـــه بعـــد الظهـــر ودفـــن يف بقيـــع الغرقـــد 

  ملدينة النبوية.
 من املبتدعة: موقفه  
ــا بيــان وتفســري  - قــال: حفــظ هللا للقــرآن الكــرمي يتضــمن حفــظ الســنة أل
هــا مــن حفظــه، وعلــى كــل حــال فــإن الســنة املطهــرة حمفوظــة وال شــك، لــه فحفظ

وهــو أمــر يكــاد أن يكــون ملموســا ملــس اليــد، إذ قــيض هللا هلــا رجــاال أمنــاء ونقــادا 
أذكيــاء يــدركون مــن العلــل اخلفيــة مــا يعجــز عــن إدراكهــا غــريهم. مــنهم مــن قــاموا 

ربلتهــا وتصــفيتها بدراستها وحفظها سندا ومتنا، ومجعها، ومنهم مــن عمــدوا إىل غ
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ــــم  حــــىت يتبــــني املقبــــول مــــن املــــردود. ومــــنهم مــــن دققــــوا يف أحــــوال الــــرواة حــــىت إ
ءهــم وأجــدادهم ومشــاخيهم،  م ليعرفــون آ ، بل حىت إ يدرسون أحواهلم راو راو
م الـــذين حـــدثوا عـــنهم، إىل آخـــر تلـــك اخلدمـــة الفريـــدة الـــيت قـــدمت وال  وتالمـــذ

  ١ احلمد واملنة.تزال تقدم للسنة املطهرة، وهلل
وقـــال: ويتضـــح ممـــا تقـــدم أن مـــدلول الســـلفية أصـــبح اصـــطالحا معروفـــا  -

ــم يف تلقــي العلــم، وطريقــة فهمــه  يطلــق علــى طريقــة الرعيــل األول ومــن يقتــدون 
رخيـــي معـــني. بـــل جيـــب أن  وبطبيعـــة الـــدعوة إليـــه. فلـــم يعـــد إذا حمصـــورا يف دور 

ة وضــرورة احنصــار الفرقــة الناجيــة يف يفهــم علــى أنــه مــدلول مســتمر اســتمرار احليــا
قيـــة إىل يـــوم  علمـــاء احلـــديث والســـنة وهـــم أصـــحاب هـــذا املـــنهج وهـــي ال تـــزال 

ال تــــزال طائفــــة مــــن أمــــيت منصــــورين علــــى احلــــق ال : «القيامــــة أخــــذا مــــن قولــــه 
  ٣.اهـ٢»يضرهم من خالفهم وال من خذهلم

ال خيتلفــون إال  وقــال: ومــا ميتــاز بــه املــنهج الســلفي، أن الــذين ينهجونــه -
يف األســـلوب والتعبـــري علـــى اخـــتالف أزمنـــتهم ومشـــاكلهم. وذلـــك راجـــع لوحـــدة 

م، وهــو كتــاب هللا وســنة رســوله  ر الصــحابة املوضــحة ملعــاين  املصــدر لــدعو وآ
النصــوص، إذ هــم الــذين حضــروا نــزول الــوحي وفهمــوا النصــوص فــور نزوهلــا، قبــل 

حقــــــون مــــــن الســــــلف أن يقتــــــدوا أن يطــــــول عليهــــــا العهــــــد، ولــــــذلك حيــــــرص الال

                                                            
  .)٣٠-٢٩الصفات اإلهلية ( ١
 هـ).١٨١(سنة ضمن مواقف عبدهللا بن املبارك تقدم خترجيه  ٢

  .)٦٥-٦٤الصفات اإلهلية ( ٣
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  ١لسابقني.
قــال رمحــه هللا: بعــد أن استعرضــنا األدلــة النقليــة والعقليــة إلثبــات حجيــة  -

ب العقيدة، بل أثبتنا أنه ال فــرق بــني األحاديــث املتــواترة وبــني  القرآن والسنة يف 
  أخبار اآلحاد يف هذا الباب.

عيهم، وهـــــم نـــــرى أن نتبـــــع ذلـــــك مبناقشـــــة موقـــــف أولئـــــك الـــــذين ضـــــل ســـــ
لقـــرآن دون  ـــم حيســـنون صـــنعا، وهـــم الـــذين زعمـــوا وجـــوب االكتفـــاء  حيســـبون أ
ب األمســـــاء والصـــــفات خاصـــــة، ويف إثبـــــات مجيـــــع  الســـــنة، أو جـــــواز ذلـــــك يف 

هلل التوفيق:   األحكام عامة، فنقول و
لقرآن دون السنة:   إبطال شبه الزاعمني االكتفاء 

ــا علــى الــرغم مــن إمجــاع األمــة اإلســالمي ة علــى أن الســنة صــنو القــرآن، وأ
ت، وعلـــــى الـــــرغم ممـــــا هـــــو  هـــــي احلكمـــــة املـــــذكورة يف القـــــرآن يف عديـــــد مـــــن اآل
ــــروف مـــــن أن الـــــدين اإلســـــالمي مســـــتمد مـــــن الكتـــــاب والســـــنة معـــــا عقيـــــدة  معـ
وأحكامـــا، علـــى الـــرغم مـــن كـــل ذلـــك، مل تســـلم الســـنة مـــن أقـــالم بعـــض املتهـــورين 

لقــرآن املتطــرفني، ولفــرط جهلهــم أطلقــوا  علــى أنفســهم (القرآنيــون) أي العــاملون 
املكتفــون بــه، املســتغنون عــن الســنة، هــذا تفســري كلمــة (القرآنيــون)  -يف زعمهــم-

م-بناء على زعمهم. ولكن التفسري املطابق لــواقعهم  ــم  -إذا نظــر إىل تصــرفا أ
دقــة التقليــد األعمــ ــم املخــالفون للقــرآن، اتباعــا للهــوى، وتقليــدا لــبعض الز ى. أل

مــا كالشــيء الواحــد  يف واقعهــم قــد خرجــوا علــى القــرآن خبــروجهم علــى الســنة أل

                                                            
  .)١١٢الصفات اإلهلية (ص. ١
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مـــا، إذ الســـنة تفســـري القـــرآن، وألن القـــرآن نفســـه يـــدعو إىل  مـــن حيـــث العمـــل 
ــــــــــــا إجيــــــــــــا وســــــــــــلبا. إذ يقــــــــــــول هللا عــــــــــــز وجــــــــــــل لســــــــــــنة والعمــــــــــــل  : األخــــــــــــذ 

   
   

  خـــــذ١ مـــــا  . واألمـــــر 
يشــمل كــل مــا صــحت بــه الســنة املطهــرة مــن األحكــام وإثبــات  جاء به الرسول 

صــــفات هللا وإثبــــات املعــــاد وغــــري ذلــــك، ورد يف القــــرآن أو مل يــــرد ألن ذلــــك مــــن 
لقــرآن إال لرسول ورســالته. وممــا ال شــك فيــه أنــه ال يــتم اإلميــان   مقتضى اإلميان 

إمنــــا يعــــين تصــــديقه يف  إلميــــان الصــــادق مبــــن أنــــزل عليــــه القــــرآن، واإلميــــان بــــه 
أخبـــاره واتبـــاع أوامـــره ونواهيـــه، وقـــد أوجـــب هللا طاعتـــه علـــى وجـــه االســـتقالل يف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــ   قولـــــــــــــــــــــ
  

   ٢ .
مســـلمان، وأمـــا هـــؤالء القرآنيـــون اجلـــدد فلـــيس هلـــم ال خيتلـــف فيـــه اثنـــان  وهـــو أمـــر

م مــرض كراهــة  دقــة الــذين يف قلــو ســلف فيمــا ذهبــوا إليــه إال غــالة الرافضــة والز
  ، ورضي هللا عن أصحاب رسوله. أصحاب رسول هللا 

وجــــــوب  -وبــــــئس مــــــا زعمــــــوا-وهــــــؤالء الــــــروافض مرضــــــى القلــــــوب زعمــــــوا 
لقــــرآن واالســــتغناء عــــن الســــنة مط لقــــا يف أصــــول الــــدين وفروعــــه، ألن االكتفــــاء 

روايــــة قــــوم كفــــار حيــــث كــــانوا يعتقــــدون أن النبــــوة إمنــــا   -يف زعمهــــم-األحاديــــث 
                                                            

 ).٧احلشر اآلية ( ١

 ).٥٩النساء اآلية ( ٢
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ــا إىل حممــد   كانت لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأن جربيل أخطــأ فنــزل 
ا إىل علــي رضــي هللا عنــه، وهــذا الــزعم الفاســد والقولــة اجلريئــة هــي  بدل أن ينزل 

  وافض يف رد األحاديث النبوية، وهي شبهة خمتلقة كما ترى.أساس شبهة الر 
ومـــن لـــوازم رأيهـــم الفاســـد هـــذا: أن أمـــر الـــوحي مضـــطرب فـــال يصـــدر مـــن 
لـــدن علـــيم حكـــيم الـــذي يـــدبر األمـــر مـــن الســـماء إىل األرض، بـــل يتصـــرف فيـــه 
لــوحي علــى مــن يشــاء ويعــدل عمــن يشــاء  ملك الوحي كمــا يشــاء وخيتــار، ينــزل 

فهــم مــن قــول هــؤالء الــروافض أن ملــك الــوحي نفســه غــري معصــوم لوحي، كمــا ي
أو غري أمني على الوحي وعلى أداء أمانة الرســالة. إذاً فمــا مــدى إيـــمان الــروافض 
لكتــاب الــذي نــزل  ملالئكة والنبيني عامة، وخبامت النبيني خاصــة، و هلل أوال، مث 

  عليه؟
دقـــــة والـــــروافض إزا لـــــة الســـــنن مـــــن الوجـــــود وبعـــــد: فلقـــــد حـــــاول هـــــؤالء الز

أو أن جيعلـــــوا وجودهـــــا وجـــــودا شـــــكليا فاقـــــدا  -لـــــو اســـــتطاعوا-والقضـــــاء عليهـــــا 
للقيمـــة. إال أنــــهم مل ينـــالوا خـــريا ومل يســـتطيعوا أن ينـــالوا مـــن الســـنة شـــيئا، فـــانقلبوا 
خاسرين ومهزومني، مثلهم كمثل الذي حياول قلع جبــل (أحــد) مــثال فأخــذ حيــوم 

أحجـــاره حجـــرا حجـــرا، ظنـــا منـــه أنـــه ميكنـــه بصـــنيعه حولـــه ويف ســـفحه لينقـــل مـــن 
هــذا قلــع اجلبــل وإزالتــه مــن مكانــه، أو كالــذي يغــرتف مــن البحــر اغرتافــا بيــده أو 

  بدلوه حماوال بذلك أن ينفد البحر أو ينقص.
ومــا مــن شــك أن هــذا املســكني ســوف تنتهــي أوقاتــه وجيــيء أجلــه احملــدود 

ق مكانـــه شـــاخما ليصـــعد  أصـــحاب اخلـــربة ويـــرتددوا بـــني شـــعابه واحملتـــوم، واجلبـــل 
ليعثــروا علــى مــا قــد خيفــى علــى غــريهم، بــني تلــك الشــعاب املتنوعــة الــيت ال يفطــن 
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  هلا غريهم، إذ لكل ميدان رجال. 
بتـــا مكانـــه ليغوصــه الغواصـــون مـــن رجـــال هـــذا الشـــأن،  كمــا يبقـــى البحـــر 

فضــل هللا  فيخرجــوا للنــاس الــآليل والــدرر مــن مســائل علــم احلــديث النافعــة، ذلــك
م وقــد أرادوا أن  ايــة حماولــة الــروافض ومــن يســريون يف ركــا يؤتيه من يشاء. هذه 
 ،جيدوا ما يتعللون به من األخبار اليت تشهد ملا ذهبوا إليه من قريــب أو مــن بعيــد

طل بطــالن مــذهبهم ونصــه هكــذا: (مــا جــاءكم  فعثروا يف أثناء حبثهم على كالم 
وكــل  ١ا وافقــه فــأ قلتــه ومــا خالفــه فــإين مل أقلــه)عــين فاعرضــوه علــى الكتــاب فمــ

من له نظر يف هذا العلــم الشــريف يــدرك أن هــذا الكــالم لــيس مــن منطــق الرســول 
وعلــى الــرغم مــن  -كمــا تــرى-عليه الصالة والسالم، إذ ال يظهر عليه نور النبــوة 

فــع هلــم، ولكــنهم مل يســتط يعوا ذلك فإن القــوم قــد طــاروا بــه فرحــا، ظنــا مــنهم أنــه 
م الســـاهرة  ــذا مـــن أيـــدي حـــراس الســـنة الـــذين مل تـــنم عيـــو أن ينفلتـــوا حبـــديثهم هـ
طــيلهم  حفاظــا علــى الســنة، بــل عثــروا علــى حــديثهم ذلــك فــأعلنوا عنــه أنــه مــن أ
ودسائسهم، حىت عرفه الناس علــى حقيقتــه بعــد أن ســجلوه يف كتــبهم، فــأجروا لــه 

القــراء حــىت انكشــف حالــه، فللــه (عمليتهم) اخلاصة، وفندوه وجرحوه وعــروه أمــام 
  احلمد واملنة.

ومــا بعــدها):  ٢١٤يقــول الســيوطي يف رســالته الطليقــة 'مفتــاح اجلنــة' (ص.
ب بطالن ما حيتج به بعض من رد السنة من األخبــار الــيت رواهــا  قال البيهقي: 
بعض الضعفاء يف عرض السنة على القرآن، قــال الشــافعي رمحــه هللا: احــتج علــي 

                                                            
 سيأيت خترجيه قريبا. ١
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قــال: (مــا جــاءكم عــين فاعرضــوه علــى  األخبــار مبــا روي أن النــيب  بعــض مــن رد
الكتــاب، فمــا وافقــه فــأ قلتــه، ومــا خالفــه فــأ مل أقلــه) فقلــت لــه: مــا روى هــذا 
أحـــد يثبـــت حديثـــه يف شـــيء صـــغري أو كبـــري، وإمنـــا هـــي روايـــة منقطعـــة عـــن رجـــل 

  جمهول، وحنن ال نقبل مثل هذه الرواية. اهـ كالم الشافعي.
البيهقي: أشار اإلمام الشافعي إىل ما رواه خالد بــن أيب كرميــة عــن أيب قال 

أنه دعا اليهود، فسأهلم فحــدثوه حــىت كــذبوا علــى عيســى عليــه  جعفر عن النيب 
ن احلــديث سيفشــو عــين، فمــا  الســالم، فصــعد النــيب املنــرب فخطــب النــاس فقــال 

كـــــم خيـــــالف القـــــرآن ف كـــــم يوافـــــق القـــــرآن فهـــــو عـــــين، ومـــــا أ قـــــال  ١لـــــيس عـــــينأ
البيهقـــــي: خالـــــد جمهـــــول وأبـــــو جعفـــــر لـــــيس صـــــحابيا، فاحلـــــديث منقطـــــع. وقـــــال 

يبــني معــىن مــا  الشــافعي لــيس خيــالف احلــديث القــرآن ولكــن حــديث رســول هللا 
سخا ومنسوخا.    أراد خاصا أو عاما، و

فمـــن هللا  مث التـــزم النـــاس مـــا ســـن بفـــرض هللا، فمـــن قبـــل عـــن رســـول هللا 
سيوطي بقية كــالم البيهقــي حــول احلــديث، وقــد نقــل البيهقــي عــن قبل، مث ذكر ال

  اإلمام الشافعي نقوال كثرية يف هذا الصدد خنتار منها اآليت:
علــى  قال البيهقــي: قــال اإلمــام الشــافعي رمحــه هللا: "ســنة رســول هللا  -١

  ثالثة أوجه:
                                                            

عبــدهللا عــن عبــدهللا  بــن من طريق أيب حاضــر عــن الوضــني عــن ســامل) ١٢/٣١٦/١٣٢٢٤أخرجه: الطرباين يف الكبري ( ١
 ) وقال بعــد عــزوه للطــرباين: "وفيــه أبــو حاضــر١/١٧٠قال: فذكره بنحوه. وذكره اهليثمي يف اجملمع ( ابن عمر عن النيب 

ن أ حاضــر هــذا لــيس هــو عبــدامل عبدامللك بن لك بــن عبــد ربــه. عبد ربه وهو منكر احلديث". وتعقبه الشــيخ األلبــاين، 
). وكــذا الــذهيب يف امليــزان وابــن ١٥٤٨وأبــو حاضــر هــذا عــداده يف اجملهــولني ذكــر ذلــك ابــن عبــدالرب يف االســتغناء (ترمجــة 

ربع علل.١٠٨٨حجر يف اللسان. واحلديث أعله الشيخ األلباين يف الضعيفة (  ( 
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مبثـــــل نـــــص  : مـــــا أنـــــزل هللا فيـــــه نـــــص كتـــــاب، فســـــن رســـــول هللا أحـــــدها
  الكتاب.

عــن هللا معــىن مــا أراد  : مــا أنــزل فيــه مجلــة كتــاب، فبــني رســول هللا نيهــا
يت به العباد.   جلملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن 

ممــا لـــيس فيـــه نـــص كتـــاب، فمـــنهم مـــن قـــال:  : مـــا ســـن رســـول هللا لثهــا
ورضــاه أن يســن  من توفيقه لــه علمهجعله هللا له مبا افرتض من طاعته، وسبق يف 

فيمــا لــيس فيــه نــص كتــاب، ومــنهم مــن قــال: مل يســن ســنة قــط إال وهلــا أصــل يف 
الكتاب، كتبيني عدد الصالة وعملها على أصل مجلة فرض الصالة، وكــذلك مــا 

مــــــــــــن التشــــــــــــريع، ألن هللا تعــــــــــــاىل ذكــــــــــــره قــــــــــــال: ســــــــــــن مــــــــــــن البيــــــــــــوع وغريهــــــــــــا 
  
   

  
   

    
 ل: وقــــــــــــــــــــا ١  

  
 وحــــرم ممــــا بــــني فيــــه  فمــــا أحــــل ٢

عـــن هللا كمـــا بـــني يف الصـــالة، ومـــنهم مـــن قـــال: بـــل جاءتـــه بـــه رســـالة هللا فثبتـــت 
  عاىل.سنته بفرض هللا ت

                                                            
 ).٢٩النساء اآلية ( ١

 ).٢٧٥البقرة اآلية ( ٢
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ومنهم من قال: كل ما ســن، وســنته هــي احلكمــة الــيت ألقيــت يف روعــه مــن 
هللا تعاىل". انتهى كــالم الشــافعي. وقــال الشــافعي يف موضــع آخــر: "كــل مــا ســن 
فقــد ألزمنــا هللا تعــاىل اتباعــه، وجعــل اتباعــه طاعتــه، والعــدول عــن اتباعــه معصــيته، 

ا خلقا، ومل جيعل له يف اتباع    سنن نبيه خمرجا".اليت مل يعذر 
ب مــا أمــر هللا بــه مــن طاعــة رســوله  والبيــان أن طاعتــه  قــال البيهقــي: "

ت التاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: قـــــــــــــــــــــــــــــــــــال   هللا: طاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه" مث ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاق اآل
  

   
     
    

    
   
   

  وقـــــــال عـــــــز مـــــــن  ١
    قائــــــــــل: 
  ت ٢ البينــــات الــــيت  إىل غريمهــــا مــــن اآل

ا أن طاعــة رســوله طاعتــه ســبحانه، وأن معصــيته معصــيته تعــاىل. مث أورد  مضــمو
ال ألفـــني «حـــديث أيب رافـــع رضـــي هللا عنـــه: قـــال رســـول هللا:  ٣لبيهقـــي رمحـــه هللا

يـــت عنـــه  تيـــه األمـــر مـــن أمـــري، ممـــا أمـــرت بـــه، أو  أحـــدكم متكئـــا علـــى أريكتـــه 

                                                            
 .)١٠الفتح اآلية ( ١

 ).٨٠النساء اآلية ( ٢

٧/٧٦( ٣.( 
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  .١»يقول: ال أدري؟ ما وجد يف كتاب هللا اتبعناه
حــــرم أشــــياء يــــوم  ومــــن حــــديث املقــــدام بــــن معــــدي كــــرب قــــال أن النــــيب 

يوشــك أن يقعــد رجــل علــى : «ار األهلــي وغــريه مث قــال رســول هللا خيــرب كاحلمــ
أريكته حيدث حبديثي فيقــول: بينـــي وبيــنكم كتــاب هللا فمــا وجــد فيــه مــن حــالل 
استحللناه، وما وجد فيــه مــن حــرام حرمنــاه، أال وإن مــا حــرم رســول هللا مثــل مــا 

عمـــا يكـــون  هللا مث قـــال البيهقـــي رمحـــه هللا: وهـــذا خـــرب مـــن رســـول  ٢»حـــرم هللا
بعده مــن رد املبتدعــة حديثــه، فوجــد تصــديقه فيمــا بعــد، وممــا قالــه اإلمــام البيهقــي 

لســـنة ملـــا قـــال رســـول هللا  يف خطبتـــه بعـــد  يف هـــذا املقـــام: ولـــوال ثبـــوت احلجـــة 
أال فليبلـــغ الشـــاهد مـــنكم الغائـــب، فـــرب مبلـــغ «تعليمـــه مـــن شـــهده أمـــر ديـــنهم: 

  .٣»أوعى من سامع
دقــــة يف رد أحاديــــث الرســــول   هــــذا... وإذا  كانــــت شــــبهة الــــروافض والز

لقـــرآن   -مـــا تقـــدم ذكـــره مـــن مـــوقفهم العـــدائي مـــن الصـــحابة-زاعمـــني االكتفـــاء 
فما حجــة القــرآنيني اجلــدد؟ فلــيس هلــم شــبهة تــذكر إال مــا كــان مــن حــب الظهــور 

أو جمـــرد التقليـــد األعمـــى، أو مـــا كانـــت  -ولـــو علـــى حســـاب الكفـــر برســـول هللا-
عــداء كــامن لإلســالم مل ميكــن إظهــاره إال يف هــذه الصــورة، ومهمــا يكــن مــن  مــن

أمرهم فإن القرآنيني اجلدد أصــل مــذهبهم راجــع إىل مــا كــان عليــه غــالة الــروافض. 
                                                            

) وقـــال: "هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح". وابـــن ٥/٣٦/٢٦٦٣) والرتمـــذي (٥/١٢/٤٦٠٥) وأبـــو داود (٦/٨أمحـــد ( ١
) وقـــال: "قـــد أقـــام ســـفيان بـــن عيينـــة هـــذا اإلســـناد وهـــو صـــحيح علـــى ١٠٩-١/١٠٨). واحلـــاكم (٧/١٣-١/٦ماجـــه (

ما ترك  اه الختالف املصريني يف هذا اإلسناد" ووافقه الذهيب.شرط الشيخني ومل خيرجاه والذي عندي أ

 هـ).١٣٦١(سنة ضمن مواقف علي حمفوظ تقدم خترجيه ٢ 

 هـ).١٣٩٢(سنة ضمن مواقف فاحل الدوسري تقدم خترجيه  ٣
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َقلَّــد، وبعــد أن ذكــر اإلمــام 
ُ
َقلِّــد وامل

ُ
وقــد عرفــت شــبهتهم فبــئس التــابع واملتبــوع أو امل

لســــنة' شــــبهتهم تلــــك، قــــال الســــيوطي يف رســــالته 'مفتــــاح اجلنــــة يف ا الحتجــــاج 
مستهجنا هلا ومستقبحا: "ما كنت أستحل حكايتها لوال مــا دعــت إليــه الضــرورة 
مــن بيــان أصــل هــذا الــرأي الفاســد الــذي كــان النــاس يف راحــة منــه مــن أعصــار"، 
إىل أن قـــال: "وقــد كــان أهــل هــذا الــرأي موجــودين بكثــرة يف زمــن األئمــة األربعــة، 

م وتصــــانيفهم" مث وتصــــدى األئمــــة وأ م للــــرد علــــيهم يف دروســــهم ومنــــاظر صــــحا
ساق من نصوص كالمهــم الشــيء الكثــري يف الرســالة املــذكورة، والبــن خزميــة كــالم 

  نفيس يف هذا املعىن.
لقـــرآن وحماولـــة االســـتغناء عـــن الســـنة إمنـــا تعـــين  وبعـــد: فـــدعوى االكتفـــاء 

ســلوب ملتــ و غــري صــريح ألمــر مــا، االســتغناء عــن اإلســالم، أي تعــين (الكفــر) 
فأصـــــحاب هـــــذه الفكـــــرة ال حـــــظ هلـــــم يف اإلســـــالم مـــــا مل يراجعـــــوا اإلســـــالم مـــــن 

  جديد.
وبعد أن استعرضنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعــض أهــل العلــم يف أن 
الســنة صــنو القــرآن، وال يفــرق بينهمــا، فلننــاقش هــؤالء الــزاعمني عقليــا ومــن واقــع 

م،  لقــرآن دون أن حيــاة املســلمني يف عبــادا م، فهــل ميكــنهم االكتفــاء  ومعــامال
م، حيــث  م ومعــامال جيــدوا أنفســهم مضــطرين ملراجعــة الســنة يف كثــري مــن عبــادا

وتقييــد مــا أطلــق وعمــم  -وما أكثــره-جيدون يف السنة تفصيل ما أمجل يف القرآن 
ن كمــا فيه. بل رمبا وجدوا أحكامــا جديــدة هــم حباجــة إليهــا مل يــرد ذكرهــا يف القــرآ

ــا الســنة ومل يــرد هلــا ذكــر يف القــرآن. إن  جيــدون بعــض الصــفات اإلهليــة جــاءت 
مــر  ت  الواقــع الــذي يعيشــه املســلمون جييــب علــى هــذا التســاؤل، ويف القــرآن آ
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وجـــل: هللا فيهـــا نبيـــه أن يبـــني للنـــاس القـــرآن الـــذي أنـــزل عليـــه، إذ يقـــول هللا عـــز 
   

    
     

   
 ـــــــــــــــــــــــــبحانه:  ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــــ ويقـــــــــــــــــــ

  
  
   

ويقـــــول ســـــبحانه آمـــــرا ألتباعـــــه وحـــــا هلـــــم علـــــى  ٢
ــــــــــــــــــــــــــــه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طاعتـــــــــــــــــــــــــــ
   
  

 ٣.   
   

 ٤.  
وهذه األوامر القرآنية والتوجيهات اإلهلية تشري إىل أن هنــاك بيــا يقــوم بــه  

مـــــرهم بـــــه، رســـــول هللا  يت بـــــه و خـــــذوا مـــــا  ، وأن علـــــى أتباعـــــه طاعتـــــه، وأن 
وا عما ينهاهم عنه، ألن طاعتــه مــن طاعــة هللا عــز وجــل، وألنــه ال وعليهم أن ينته

                                                            
 ).٦٧املائدة اآلية ( ١

 ).٤٤النحل اآلية ( ٢

 ).٧احلشر اآلية ( ٣

 ).٨٠النساء اآلية ( ٤
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  ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
وإذا أرد أن نســــــوق أمثلــــــة لألحكــــــام الــــــيت أشــــــر إليهــــــا لوجــــــد الشــــــيء 
الكثـــري، منهـــا: أن الصـــالة الـــيت هـــي الـــركن الثـــاين مـــن أركـــان اإلســـالم جـــاءت يف 

ـــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــذالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن جمملــــــــــــــــــــ  ا: هكـــــــــــــــــــ
كيــــف يقــــيم القرآنيــــون الصــــالة؟!   فيــــا تــــرى ١

ــا وحمــل اجلهــر والســر  فسوف ال جيدون صــفة الصــالة وكيفيتهــا، وبيــان عــدد ركعا
إال يف الســــنة الفعليــــة أو القوليــــة. فيقــــول  ،فيهــــا وغــــري ذلــــك مــــن هيئــــات الصــــالة

  .٢»صلوا كما رأيتموين أصلي«مشريا إىل هذا املعىن:  الرسول 
نـــا الكـــالم يف الصـــالة، وانتقلنـــا إىل الزكـــاة لوجـــد القـــرآن قـــد أمجـــل ولـــو ترك

جنــــــــــــــــد القــــــــــــــــرآن يقــــــــــــــــول: أمــــــــــــــــر الزكــــــــــــــــاة كمــــــــــــــــا أمجــــــــــــــــل أمــــــــــــــــر الصــــــــــــــــالة، إذ 
  

 ٣ .
   

 لتقــوم الســنة ببيــان األمــوال الــيت جتــب فيهــا  ٤
وبيـــــان أنصـــــبة الزكـــــاة، واملقـــــدار املـــــأخوذ مـــــن كـــــل نصـــــاب علـــــى اخـــــتالف  الزكـــــاة

ب الصـــيام أحكامـــا مل تـــرد يف القـــرآن، وبينتهـــا الســـنة،  األمـــوال، وهكـــذا جنـــد يف 
ار رمضان وهو صائم ما الذي جيــب عليــه؟ ومــن  منها: حكم من أتى امرأته يف 

                                                            
 ).٧٢( األنعام اآلية ١

 ) مطوال وفيه قصة.٢/١٤٢/٦٣١) من حديث مالك بن احلويرث وأخرجه البخاري (٥/٥٣أخرجه: أمحد ( ٢

 ).٤٣البقرة اآلية ( ٣

 ).١٤١األنعام اآلية ( ٤
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سيا ماذا يصنع؟ هل يتم صيامه أو يف   طر؟أكل يف رمضان أو شرب 
أمــا احلــج فمــؤمتر إســالمي عــام وضــع لــه القــرآن اخلطــوط العريضــة، فقامــت 
ب  الســـنة ببيـــان تفاصـــيله مـــن أولـــه إىل آخـــره، ولـــو تتبعنـــا األبـــواب الفقهيـــة مـــن 
ب يف الفقــه لوجــد الســنة وهــي تبــني مــا أمجــل يف القــرآن، أو  الطهــارة إىل آخــر 

ت السالفة الذكر.   يت جبديد على ضوء اآل
ــنة  ولــــو تركنــــا األحكــــام الفقهيــــة وانتقلنــــا إىل مباحــــث العقيــــدة لوجــــد للســ

ــا، إذ جنــد صــفات هللا تعــاىل  دورهــا الــذي ال ينكــره إال مــن جيهلهــا أو ال يــؤمن 
بتــة  لكتاب والسنة معا مــع الــدليل العقلــي التــابع للــدليل النقلــي، وإمــا  بتة  إما 

الكـــــرمي مثـــــل الفـــــرح والضـــــحك  لســـــنة الصـــــحيحة، ومل يـــــرد هلـــــا ذكـــــر يف القـــــرآن
  والنزول والقدم مثال.

لقـــرآن جيـــد مفـــرا بعـــد هـــذا البيـــان إال إىل أحـــد  فـــال أظـــن الـــزاعم االكتفـــاء 
  أمرين:

ن يعامـــل الســـنة معاملتـــه  -١ اإلميـــان واالستســـالم، وهـــو خـــري لـــه وأســـلم 
عتبارها تفسريا للقرآن.   للقرآن 

لقــرآن والســنة َمعــا دون حماولــة -٢ تفريــق بينهمــا، وهــو غــري عملــي   الكفر 
  ١كما ترى وميكن أن يقال: إنه إميان شكلي ببعض الوحي، وكفر سافر ببعض.

 من اجلهمية: موقفه  
لــه 'الصــفات اإلهليــة يف الكتــاب والســنة'، بــني فيهــا مــذهب الســلف رضــي 

                                                            
 )٥٦-٤٧الصفات اإلهلية ( ١
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فــــح عنــــه رمحــــه هللا ودافــــع، كمــــا أنــــه رد مــــذهب اخللــــف مــــن معطلــــة  هللا عــــنهم و
. فللـــه دره مـــن إمـــام رمحـــه هللا ولـــه كـــذلك رســـالة لطيفـــة أمساهـــا: ومؤولـــة ومشـــبهة

رخيها'.   'العقيدة اإلسالمية و
 من القدرية: موقفه  

رخيهـــا'قــال يف  ويــدخل يف املطالـــب اإلهليـــة اإلميـــان  :'العقيـــدة اإلســـالمية و
  بقدر هللا السابق وقضائه النافذ، وأنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن.

صاب العبد يف علم هللا ال خيطئه، وما أخطــأه يف علمــه ال يصــيبه، وأن ما أ
  إذ ال يقع شيء يف ملكه دون قدره وقضائه وفعله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لقولــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: وذلــــــــــــــــــــــــ   تعــــــــــــــــــــــــ
    

     
   

 وقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل:  ١
    
    

     
    

   
 ت واألحاديـــــــث يف وجـــــــوب  ٢ واآل

ه  ــدا كمـــا ال خيفـــى، وهـــذا املقـــدار الـــذي ذكـــر لقـــدر والقضـــاء كثـــرية جـ اإلميـــان 

                                                            
  ).٥١( التوبة اآلية ١
  ).٢( فاطر اآلية ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٠٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

لقــدر، مــع الكــف عــن اخلــوض يف أســرار الــرب تعــاىل يف قــدره يكفــي يف اإل ميــان 
وقضــائه وأفعالــه الــيت ال تصــدر إال عــن حكمــة، فكمــا ال جيــوز الســؤال عــن كيفيــة 

 ـ(كيــــف)، كــــذلك ال جيــــوز الســــؤال عــــن أســــرار قــــدره وقضــــائه بــــ ـصــــفاته تعــــاىل بــــ
ومل أعطــى فــال  (مل)، فــال جيــوز للمــؤمن أن يقــول: مل خلــق هللا هــذا، ـ(ملــاذا) أو بــ

نــه ســبحانه ال خيلــق وال يــرزق وال يعطــي وال  ، مثال. بل جيب اإلميــان  ومنع فال
ملفعــول، كمــا  مينع وال حييي وال مييت إال حلكمة، وليس ذلك جملرد تعلــق اإلرادة 

  يزعم بعض أهل الكالم ذلك (وهم األشاعرة الكالبية).
م: (القــدر ســر هللا، فــال وقــد ثبــت عــن غــري واحــد مــن الســلف الصــاحل قــوهل

نكشفه)، فالتعرض هلذا الســر اإلهلــي مزلــة األقــدام، ومــن أســباب الزيــغ والضــالل، 
  ١.فليحذر كل احلذر

  
جة األثري   هـ) ١٤١٦( ٢حممد 

ألثــري، ولــد ســنة  جــة بــن حممــود بــن عبــدالقادر العراقــي املعــروف  حممــد 
ه حممـــــود شـــــكري ثنتـــــني وعشـــــرين وثالمثائـــــة وألـــــف للهجـــــرة. مـــــن أشـــــهر مشـــــاخي

ر لّقبــه شــيخه  حلــديث واآل اآللوسي، وعلي عالء الدين اآللوسي. ولشدة ولعه 
ألثــــري. كــــان عضــــواً يف اجمللــــس األعلــــى االستشــــاري  حممــــود شــــكري اآللوســــي 
نتخــــاب مــــن امللــــك ســــعود ســــنة إحــــدى  جلامعــــة اإلســــالمية يف املدينــــة النبويــــة 

                                                            
رخيها (ص ١   ).١١-١٠.العقيدة اإلسالمية و
ض املاحل (ص.إمتام اإلعالم لنزار  ٢ ظة وحممد ر   ).٢٢٥-٢٢٤أ
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ل عــد ة أومســة، وكــان كبــري مفتشــي اللغــة العربيــة ومثانني وثالمثائــة وألــف للهجــرة. 
جملمع العلمي العراقي واملصري والسوري.   بوزارة املعارف العراقية، عني عضوا 

ريــخ  ــذيب)، و'اجملمــل يف  ريــخ مســاجد بغــداد' ( لــه 'أعــالم العــراق'، و'
ريــــخ األدب العــــريب'، و'دعــــوة التوحيــــد والســــنة'،  األدب العــــريب'، و'املــــدخل يف 

مـــــد بـــــن عبـــــدالوهاب داعيـــــة التوحيـــــد والتجديـــــد يف العصـــــر احلـــــديث' (وقـــــد و'حم
ض).  لر   طبعتها جامعة اإلمام 

  مات رمحه هللا عام ست عشرة وأربعمائة وألف للهجرة. 
 :موقفه من املبتدعة  
ييــــده لرســــالة القســــام والقصــــاب الــــيت قــــررا فيهــــا بدعيــــة اجلهــــر  - قــــال يف 

اإلســالمي يكفــل للبشــر الســعادة يف كــل زمــان  لــذكر يف تشــييع اجلنــائز: الــدين
ومكـــان، ويفـــي حباجّياتـــه يف كـــل عصـــر ومصـــر؛ النطباقـــه علـــى نـــواميس العمـــران، 
وابتناء أحكامه على قواعد حمكمة، ال تكاد تزعزعهــا األعاصــري والعواصــف، كمــا 

  يشهد بذلك فالسفة االجتماع وعلماء العمران.
ل الصـــــدر األول مـــــن الســـــعادة التامـــــ ة، وامللـــــك الكبـــــري، والســـــلطان وقـــــد 

ــه إنســـان، ذلـــك مبـــا نفخـــه هـــذا  العظـــيم مـــا ال يقـــوم بوصـــفه البيـــان، وال ميـــرتي فيـ
حلق، والتعــاون علــى الــرب والتقــوى،  الدين فيهم من روح العلم والعمل، والتواصي 
ٌس مــن أعــداء الــدين أنفَســهم فيــه، وتزيّــوا بــزّي  حــىت إذا دار الزمــان دورتــه؛ دّس أ

صــــاروا يعملــــون علـــــى هدمــــه مبــــا يضــــعون مـــــن أحاديــــث، ويدســــون مـــــن أهلــــه، و 
ت ليس هلا أقــل حــظ مــن الصــحة والصــدق، ففشــت بــذلك البــدع واألهــواء،  روا
رت أعاصــري القالقــل والفــنت بــني املســلمني، وكثــر بيــنهم الشــقاق، وزاد النفــاق،  و
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م، وانقســموا إىل فِــرق وأحــزاب، كــل حــزب فــرح مبــ ا حىت إذا انشــقت عصــا وحــد
هــــا يف  لديــــه، وكــــّل فرقــــة تكّفــــر األخــــرى؛ ملخالفتهــــا هلــــا يف املشــــرب ومباينتهــــا إ

  املذهب.
ــم  ظــل أهــل اإلســالم علــى هــذه احلالــة حينــا مــن الــدهر، والعــدو يــرتبص 

ـــــــــــــــــــدوائر،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ن م١ صـــــريهم، ، ال يكـــــادون يشـــــعرون حبـــــالتهم، وال يعلمـــــون أ
خلطــر  حــىت قــيض هللا يف هــذا العصــر فئــة مــن عقــالء األمــة وحكمائهــا، أحّســت 
ــاق  ــ ــعى حملـــــو اخلرافـــــات املتغلغلـــــة يف أعمـ ــ ألمـــــة وأخـــــذت تسـ احملـــــدق، فأهابـــــت 
ــا العــامل اإلســالمي، وصــارت  ت الــيت غــص  ر البــدع واحملــد النفــوس، وإعفــاء آ

رى عظيمــة هلــا مقــام غــري هــذا شــارَة عــاٍر يف جبــني اإلســالم، هــذا إىل أعمــال أخــ
  املقام.

جنحـــت هـــذه الفئـــة بعـــض النجـــاح فيمـــا دعـــت إليـــه مـــن تنقيـــة الـــدين مـــن 
الشــوائب، وأيقظــت أذهــان كثــري مــن النــاس، وصــار هلــا أتبــاع ومريــدون، ينشــرون 
ــا، ويعــززون كلمتهــا، ويــدعون إىل اطــراح مــا مل يــرد بــه الــدين، ممــا عليــه عامــة  دعو

مــن املقاومــة واملناهضــة مــن فريــق املبتدعــة: أولئــك الــذي املســلمني علــى مــا القــت 
م ومنوا به!   مين اإلسالم 

ت، العاّضـــــون عليهـــــا  ـــــون أو أولئـــــك اجلامـــــدون علـــــى احملـــــد هـــــؤالء املخرّق
ــا  لنواجــذ: قــوم عالــة، نشــؤوا علــى املســكنة، فاّختــذوا الــدين أحبولــة يصــطادون 

                                                            
  ).١٠٤الكهف اآلية ( ١
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هلــم طائر الرزق، وآنسوا من أهله الغــافلني مــيال هلــ ذ ومــا أشــد تعلــق -م، وتعلقــا 
فاختــذوا هلــم مــنهم جنــة، تقــيهم مــن ســالح أهــل  -العامــة مبــن يظهــر هلــم التقــوى!

اإلصـــالح املاضـــي، وحتفـــظ هلـــم منـــزلتهم املوهومـــة، فهـــم أبـــداً، ينزلـــون علـــى إرادة 
الرعاع، وال خيالفون هلم أمرا خشــية مــن نفــورهم، وحمافظــة علــى مكــانتهم عنــدهم، 

وم عقبة يف سبيل املصلحني كؤود، ولو تسّىن لرجــال اإلصــالح القضــاء فهؤالء الق
يت يــوم يظهــر هللا  علــيهم؛ لرأيــت النســاء يــدخلون يف ديــن هللا أفواجــاً، والبــد أن 

  دينه الذي ارتضاه، ويتم نوره. -على أيدي املصلحني-فيه 
علــى أن هــؤالء املبتــدعني، فضــال عــن حرصــهم علــى حفــظ مكــانتهم عنــد 

قــوم استأنســوا بظــالم اجلهــل، وأخلــدوا إىل املســكنة والــذل، حــىت طبــع هللا  الرعــاع،
م، وعلــى أبصــارهم غشــاوة، فهــم يتــأذى بصــرهم مــن نــور العلــم، ويعــّز  علــى قلــو
عليهم اخلروج من غيابة اجلّب إىل استنشــاق اهلــواء الطلــق يف هــذا الفضــاء الواســع 

ــــم رجــــال  ال خيجلــــون مــــن -مــــع ذلــــك كلــــه-املرتامــــي األطــــراف، وهــــم  دعــــوى أ
تبــــاع منــــاهجهم وســــبُلهم!  اإلصــــالح والصــــالح، وأن ســــعادة البشــــر ال تــــتم إال 

ـــــم ليســـــوا إال حشـــــرات ســـــامة، حتـــــارب الســـــعادة والبـَُلْهنيّـــــة ، ومتـــــزق ١ويعلـــــم هللا أ
م ألضــّر علــى الــدين  أشالء اإلنسانية بسّمها الناقع، وشرها املستطري، وأن حمد

  وأجلب للشرور إليه من أشد مناوئيه.من طعنات ألّد أعدائه، 

                                                            
  الرخاء وسعة العيش. ١
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ــا الــدين، وتفهــيمهم الــدين  م املخزيــة الــيت شــّوهوا  أجــل! فإنــه لــوال حمــد
للناس تفهيما مقلو ملا جتــرأ أحــد علــى الطعــن فيــه، وملــا خســر كــل يــوم عــدداً مــن 

  أبنائه غري قليل.
ــاراً، مــن ضــروب املوبقــات،  وجيــرأون وليس ما يرتكبه هؤالء جهــاراً، لــيًال و

ً بضــروب الوســائل، خبــاٍف علــى أحــد،  عليه من مقاومــة املصــلحني جهــًال وعــدوا
وقــد كنــت إخــال أن للعــراق النصــيب األوفــر واحلــظ األكــرب، مــن هــؤالء املبتدعــة 
م إىل بــالد الشــام، ووقفــت عــن كثــب علــى  حىت إذا ُكتبت الرحلة يل يف هذه األ

م، واطلعت على بعض ما هلم مــن  املؤلفــات يف الــدعوة إىل حشــوهم، أحوال قاد
والتهويـــــل علـــــى املصـــــلحني؛ دهشـــــت ممـــــا رأيـــــت، وعجبـــــت النقيـــــاد العامـــــة هلـــــم 
م علـــــى مناهضـــــته مـــــن رجـــــال اإلصـــــالح الـــــديين  لّـــــبهم علـــــى كـــــل مـــــن حيّضـــــو و

طًال، حىت كأن الشاعر العريب قد قصدهم بقوله:   والعلمي، إن حّقاً، وإن 
م  ال يســـــــــألون أخـــــــــاهم حـــــــــني ينـــــــــد

  

! يف   النائبـــــات علـــــى مـــــا قـــــال برهـــــا
  

ومــن مجلــة األمــور الــيت وقفــت عليهــا: أن عاملــاً مــن رجــال اإلصــالح ســئل 
نـــــه  عـــــن (حكـــــم الصـــــياح يف التهليـــــل والتكبـــــري، وغريمهـــــا أمـــــام اجلنـــــائز)، فـــــأفىت 
"مكــروه حترميــا، وبدعــة قبيحــة، جيــب علــى علمــاء املســلمني إنكارهــا، وعلــى كــل 

يــ ة قرآنيــة، وحــديث صــحيح وأقــوال الفقهــاء"، وســأل هــذا قادر إزالتها، مستدال 
املســــتفيت عــــن الســــؤال نفســــه رجــــالً آخــــر ينتمــــي يف الظــــاهر إىل العلــــم، فأجــــاب 
جمــا علــى احلــق بقــول الــزور،  لغيب، و لسلب، ونفى ما قرره األول نفيا رمجا 
ومل يكتــــف بــــذلك وحــــده، بــــل جتــــاوز حــــدود األدب واإلنصــــاف، ورمــــى الرجــــل 
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الضالل، وأسند إليه ما مل يقل به، ومل جير به قلمه، شــأن أصــحاب اهلــوى لزيغ و 
  واإلفك، وأن يف قصة اإلفك لعربة لقوم يعلمون.

إن هــــــذه املســــــألة، وكــــــذا مســــــألة املولــــــد النبــــــوي، ونظائرهــــــا؛ ملــــــن األمــــــور 
البديهية، اليت ال حيسن مبنتم إىل العلم وشاد شــيئا مــن الفقــه، أن ينــازع أو خيتلــف 

قلية، وجهالة غبشانية!فيها،  زع فقد أعرب عن جهل عريق، وفهاهة    ومن 
فقـــد أمجعـــت كلمـــة احملققـــني مـــن الســـلف واخللـــف علـــى إنكـــار هـــذه البـــدع 

ا من سلطان، ومل خيتلف منهم قط اثنان.   اليت مل ينّزل هللا 
وإن فيمــا ســاقه األســتاذان اجللــيالن: الشــيخ كامــل القّصــاب، والشــيخ عــز 

م، مــن األدلــة الشــافية، والنقــول الوافيــة، عــن فطاحــل علمــاء املــذاهب الدين القّســا
الــــذي أعــــرب عــــن -األربعــــة يف رســــالتهما: 'النقــــد والبيــــان يف الــــرّد علــــى خزيــــران' 

َلغُنيــة عــن ســرد مــا نعرفــه مــن أقــوال احملققــني يف هــذه  -مبلــغ علمــه وفهمــه للــدين
ــــا املســــائل، وعســــى أن يــــرتّوى خزيــــران وشــــيخه يف رســــالة الفاضــــ لني، فيســــتعينا 

علــى الرجــوع إىل احلــق، ويعلنــا للنــاس خطأمهــا املطلــق؛ لــئال يــزل معهمــا مــن يــزل 
ما، ويرجع يف فهم أمور الدين إليهما...!   ممن حيّسن الظّن 

عصـــر - علـــى أن اجلـــدال يف مثـــل هـــذه املســـائل البســـيطة، أصـــبح يف هـــذا العصـــر 
ــناعات واملخرتعــــات ــاراة، عصــــر الصــ ــابقة واملبــ ضــــر مــــن املضــــحكات، الــــيت  ،- املســ

ــا عاقــل، وإنــين ألعتقــد أن األســتاذين اهلمــامني: القصــاب والقّســام  خيجــل أن يفــوه 
مـــا كـــا ليبحثـــا يف هـــذه املســـألة ويؤلّفـــا هلـــا رســـالة، لـــوال وجـــوب نصـــرة  - ومهـــا مهـــا- 

  احلّق، ودحر شبه املضّلني يف الدين.
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األمة، والســالم علــى مــن سّدد هللا خطوات اجلميع، ووّفقنا إىل ما فيه خري 
  ١اتّبع اهلدى.

ــوة التوحيـــد والســـنة': وأشـــهد خملصـــا أن بـــني ســـرية  - وقـــال يف كتابـــه: 'دعـ
حممد بن عبدالوهاب ودعوته، وألمسها: الدعوة التجديديــة، رمحــا واشــجة، وآصــرة 
وثيقـــة حمكمـــة يبـــدوان مـــن غـــري تكلـــف للرؤيـــة يف هـــذا التطـــابق التـــام بـــني الفكـــر 

العة الــــدعوة وضــــالعة صــــاحب الــــدعوة وشخصــــيته املتميــــزة والتطبيــــق، وبــــني ضــــ
نــــواع مــــن الصــــفات األصــــلية، ومنهــــا ضــــالعة تكوينــــه البــــدين وضــــالعة إميانــــه، 

لّسنة.   وصالبته، ومتّسكه 
وقــال: مــا الصــنع العظــيم الــذي صــنعه حممــد بــن عبــدالوهاب؟ اجلــواب عــن 

   من يصوغه. هذا السؤال الكبري، يصوغه واقع التاريخ وحقائقه، ولست أ
واقع التاريخ يقرر يف صراحة ووضوح بيان أنــه الرجــل الــذي أيقــظ العمــالق 
العــريب املســلم مــن ســبات يف جزيــرة العــرب دام دهــراً داهــراً، وأشــعره وجــوده احلــّي 
الفاعـــــل، وأعـــــاد إليـــــه دينـــــه الصـــــحيح، ودولتـــــه العزيـــــزة املؤمنـــــة، ودفعـــــه إىل احليـــــاة 

  عزائم وعظائم وفتوحاً.. الفاعلة ليعيد سرية الصدر األول
ويقـــرر غـــري منـــازَع أنـــه رجـــل التوحيـــد والوحـــدة، والثـــائر األكـــرب الـــذي رفـــض 
لــدعوات ليضــيفوا  تــون  التفرق يف الدين رفضا حامساً، فلم يكن مــن جــنس مــن 
إىل أرقام املذاهب والطرائق املَِزق رقما جديداً، يزيــد العــدد ويكثــره، ولكنــه أوجــب 

                                                            
  ) ضمن 'السلفيون والقضية الفلسطينية'.١٧١-١٦٧النقد والبيان (ص. ١
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ودعــا لتحقيــق الــرقم الفــرد وحــده: الــرقم الــذي ال يقبــل التجزئــة   إلغاء هذه األرقــام،
  كاجلوهر الفرد، أال وهو اإلسالم. واإلسالم طريقة واحدة ال تتفرع وال تتعّدد.

ــذا اجملــد  فلمــا أفســد التوحيــد، وزالــت الوحــدة، ذهــب التفــرق يف العقيــدة 
ذي قــام عليـــه العظــيم.. فجــاء حممـــد بــن عبـــدالوهاب داعيــاً للعـــودة إىل األصــل الـــ

ذلك اجملــد وعــال مسكــه وعــّز وطــال، وقــد حقــق مــا أراده يف جزيــرة العــرب، وأشــاع 
اليقظــــة يف العــــامل املســــلم، وكــــان لدعوتــــه يف كــــل صــــقع أثــــر مشــــهود.. فهــــذا هــــو 

  ١الصنع العظيم، الذي صنعه الرجل العظيم.
وقــال رمحــه هللا: وأمــا الــدعوة الســنية الســلفية الــيت هــي املظهــر الصــحيح  -

لعقائــد الســنية قبــل أن تغشــاها التحريفــات والبــدع فقــد كانــت خلفهــا قــوة عربيــة ل
صـــغرية يف أواســـط اجلزيـــرة العربيـــة، بـــدأ ظهورهـــا يف أواخـــر الربـــع األول مـــن القـــرن 

  ٢الرابع عشر اهلجري، وهي حتاول استعادة سلطان سياسي كبري ذاهب..
لقتــ - ال والدعايـــة مث بــني أن حــرب األتــراك هلــذه الــدعوة الســلفية كانــت 

ليـــــف الكتـــــب والرســـــائل يف تشـــــويه صـــــورة  قـــــال: قامـــــت حـــــرب الدعايـــــة علـــــى 
  اإلصالح الذي تتبناه.. 

مــن علمــاء جنــد والعــراق والشــام -وقد قوبلت هــذه الرســائل والكتــب مبثلهــا 
ر قيمــة مــن  -ومصر واهلند بدافع ديين؛ فكانت هذه احلركة ومــا نــتج عنهــا مــن آ

                                                            
ـــة' (ص. ١ ـــكري األلوســـــي وآراؤه اللغويــ ــود شــ ـــب ٢٠-١٨'حممـــ ـــذاب علـــــى مـــــن ســ ــق 'صـــــب العــ ـــة حمقـــ ـــن مقدمــ ) نقـــــال عــ

  ).٣٤األصحاب' (ص.
ــود  ٢ ـــة' (ص.'حممـــ ـــكري األلوســـــي وآراؤه اللغويــ ـــب ٢٠-١٨شــ ـــذاب علـــــى مـــــن ســ ــق 'صـــــب العــ ـــة حمقـــ ـــن مقدمــ ) نقـــــال عــ

  ).٣٤األصحاب' (ص.
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٣١٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

الــيت ظهــرت يف عصــر النهضــة؛ زعزعــت النــاس عــن املــألوف أكــرب املظــاهر العقليــة 
مـــن البـــدع واخلرافـــات، ووجهـــت العقـــول إىل منـــابع اإلســـالم الصـــحيح كتـــاب هللا 
وســـــنة الرســـــول وهـــــدي الســـــلف الصـــــاحل، ولـــــذلك نعتـــــت بــــــ"السلفية" كمـــــا هـــــي 

  ١طبيعتها، وبـ"الوهابية" على سبيل التنفري.
  

  هـ) ١٤١٧( ٢عبدهللا بن زيد بن عبدهللا آل حممود
الشيخ عبدهللا بــن زيــد بــن عبــدهللا بــن راشــد بــن حممــود، ولــد يف حوطــة بــين 
ــا، وتلقــى مبــادئ العلــم علــى يــد  متيم ســنة تســع وعشــرين وثالمثائــة وألــف، ونشــأ 
الشـــيخ عبـــدامللك بـــن إبـــراهيم آل الشـــيخ والقاضـــي عبـــدالعزيز بـــن حممـــد الشـــثري. 

يز بــن مــانع ثــالث ســنني. ويف ســنة رحل إىل قطر، فالزم الشيخ حممد بن عبــدالعز 
تســع ومخســني وثالمثائــة وألــف للهجــرة تــوىل القضــاء يف قطــر، فعــرف عنــه العــدل 

  والنزاهة وحتري الصواب.
وكــان رمحــه هللا معروفــا بكثــرة احلفــظ وســرعة االستحضــار، فقــد كــان حيفــظ 

مــن  بلوغ املرام وألفية السيوطي يف احلديث وألفية ابن مالك وقطر النــدى والكثــري
ســـانيدها ولـــه اطـــالع علـــى كتـــب اليهـــود والنصـــارى وامللـــل  ،األحاديـــث النبويـــة 

  األخرى. 
قـــال الشـــيخ عبـــدهللا البســـام: وهـــو حنبلـــي املـــذهب ســـلفي العقيـــدة، ومــــن 

                                                            
ـــة' (ص. ١ ـــكري األلوســـــي وآراؤه اللغويــ ــود شــ ـــب ٢٠-١٨'حممـــ ـــذاب علـــــى مـــــن ســ ــق 'صـــــب العــ ـــة حمقـــ ـــن مقدمــ ) نقـــــال عــ

  ).٣٤األصحاب' (ص.
  ).١٣٣-٤/١٢٠علماء جند خالل مثانية قرون ( ٢
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٣١٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

أشــد املتحمســني لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم. وقــال أيضــا: كــان 
ايــــــة اإلســــــالم وحماربــــــة البــــــدع الشــــــيخ مــــــن املــــــدافعني اجملاهــــــدين يف ســــــبيل رفــــــع ر 

واملنكــرات، وكانــت لــه مواقــف كثــرية مــن نصــيحة احلــاكمني إىل تطبيــق اإلســالم، 
والعمـــل بـــه، وقـــد كـــافح بلســـانه وقلمـــه يف ســـبيل االحتفـــاظ بعقيـــدة األمـــة طـــاهرة 
نقية عن البدع واالحنرافات، وكان ال يرتدد يف نصح أولياء أمور املســلمني مبــا يــراه 

  أو ضارا مبجموع األمة. خمالفا للشرع، 
  تويف رمحه هللا يف قطر يف شهر شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة وألف.

 من املبتدعة: موقفه  
ر السلفية:   له من اآل

'كلمــــة احلــــق يف االحتفــــال مبولــــد ســــيد اخللــــق'، رد فيــــه علــــى رســــالة:  -١
ال 'االحتفــال بــذكر الــنعم واجــب' ألحــد املــؤلفني حــاول مــن خاللــه تربيــر االحتفــ

  ملولد النبوي.
  ١'عقيدة اإلسالم واملسلمني'. -٢
 من القدرية: موقفه  

ره السلفية:   من آ
لقضاء والقدر'. كتاب  -   ٢'اإلميان 
  

                                                            
 .)٤/١٢٩علماء جند ( ١

  .)٤/١٢٩علماء جند ( ٢
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٣١٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـ) ١٤١٩( ١صاحل بن علي بن غصون رمحه هللا
هو الشيخ صاحل بن علي بن غصون من قبيلــة آل محيــدان، وهبــة مــن أهــل 

لقصيم. ولد عام إحدى وأربع ني وثالمثائة وألف للهجــرة، وتــويف والــده ولــه الرس 
ض والزم  مــن العمــر ثــالث عشــرة عامــاً، وبعــد ســنتني كــف بصــره. ســافر إىل الــر
جمـــــالس مساحـــــة الشـــــيخ حممـــــد ابـــــن إبـــــراهيم، وكـــــذلك أخـــــذ عـــــن فضـــــيلة الشـــــيخ 

  عبداللطيف بن إبراهيم الفرائض.
إىل حمكمــة  عــني قاضــياً يف ســدير، وكانــت لــه دروس علميــة. انتقــل بعــد ذلــك 

سة حماكم األحساء، مث عمل يف حمكمة التمييز.    شقراء وتوابعها، مث انتقل إىل ر
صــحاب  عــني عضــوا يف هيئــة كبــار العلمــاء يــوم تشــكلها. وكــان لــه صــلة 
الفضــيلة الشــيخ عبــدالرمحن بــن ســعدي، والشــيخ حممــد بــن مــانع، والشــيخ عبــدهللا 

ً ابــن محيــد رمحهــم هللا، ومساحــة الشـــيخ عبــدال ز رمحــه هللا، وكــان متعـــاو عزيز بــن 
ملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف ســدير والوشــم واألحســاء أثنــاء  مــع هيئــات األمــر 

مج نور على الدرب يف اإلذاعة القرآن الكرمي.    عمله. وكان له مشاركة يف بر
  تويف رمحه هللا بعد موسم احلج سنة تسع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة.

 وارج:من اخل موقفه  
ســـئل رمحـــه هللا: يف الســـنتني املاضـــيتني نســـمع بعـــض الـــدعاة يدنـــدن حـــول 
مســـألة وســـائل الـــدعوة وإنكـــار املنكـــر ويـــدخلون فيهـــا املظـــاهرات، واالغتيـــاالت، 
ب اجلهـــاد اإلســـالمي. نرجـــوا بيـــان مـــا إذا   واملســـريات ورمبـــا أدخلهـــا بعضـــهم يف 

                                                            
  كتاب قتل الغيلة للمرتجم.  ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٢٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

نطــــاق البــــدع املذمومــــة كانــــت هــــذه األمــــور مــــن الوســــائل الشــــرعية أم تــــدخل يف 
  والوسائل املمنوعة؟ 

ونرجــوا توضــيح املعاملــة الشــرعية ملــن يــدعو إىل هــذه األعمــال، ومــن يقــول 
  ا ويدعو إليها؟ 

ملعــروف والنهــي عــن املنكــر  فأجــاب رمحــه هللا: احلمــد هلل: معــروف أن األمــر 
 حمكــم  والــدعوة واإلرشــاد مــن أصــل ديــن هللا عــز وجــل، ولكــن هللا جــل وعــال قــال يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــز:  كتابـــــــــــــــ   العزيــــــــــــــــ
  

 
 

  
 
  

  ــارون إىل  ١ ــا أرســــل عــــز وجــــل موســــى وهــ وملــ
   فرعــــــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــــــال: 

  
  

 ــنيب ٢ ــ ــ ــــ ــة وأمـــــــر   وال ــ حلكمـــ جـــــــاء 
ــذا يف القـــرآن  لصـــرب، هـ ــة وأن يتحلـــى  العزيـــز يف ســـورة ن يســـلك الداعيـــة احلكمـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:     العصـــــــــــــــــــ
                                                            

  ).١٢٥النحل اآلية ( ١
  ).٤٤طه اآلية ( ٢
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ملعــروف والنــاهي عــن املنكــر عليــه  هللا . فالداعي إىل عــز وجــل واآلمــر 
لصــرب وعليــه أن حيتســب األجــر والثــواب وعليــه أيضــاً أن يتحمــل مــا  أن يتحلــى 
قــــد يســــمع أو مــــا قــــد ينالــــه يف ســــبيل دعوتــــه، وأمــــا أن اإلنســــان يســــلك مســــلك 

هلل أذى ا لنــــاس أو مســــلك التشــــويش أو العنــــف أو أن يســــلك مســــلك والعيــــاذ 
مســـلك اخلالفـــات والنزاعـــات وتفريـــق الكلمـــة، فهـــذه أمـــور شـــيطانية وهـــي أصـــل 
ــا  لســالح وينكــرون األمــور الــيت ال يرو دعوة اخلــوارج، هــم الــذين ينكــرون املنكــر 
لقتــــال وبســــفك الــــدماء وبتكفــــري النــــاس ومــــا إىل ذلــــك مــــن  م  وختــــالف معتقــــدا

وســلفنا الصــاحل وبــني دعــوة اخلــوارج ومــن  النــيب  أمور، ففرق بني دعــوة أصــحاب
ملوعظـــة وببيـــان احلـــق  حلكمـــة و ـــج مـــنهجهم وجـــرى جمـــراهم، دعـــوة الصـــحابة 
لتحلـــــي واحتســـــاب األجـــــر والثـــــواب، ودعـــــوة اخلـــــوارج بقتـــــال النـــــاس  لصـــــرب و و
وسفك دمائهم وتكفــريهم وتفريــق الكلمــة ومتزيــق صــفوف املســلمني، هــذه أعمــال 

  ال حمدثة.خبيثة، وأعم
ــــم  واألوىل للــــذين يــــدعون إىل هــــذه األمــــور ُجيــــانبوَن ويُبعــــد عــــنهم ويســــاء 
الظــن، هــؤالء فرقــوا كلمــة املســلمني، اجلماعــة رمحــة والفرقــة نقمــة وعــذاب والعيــاذ 
هلل، ولــو اجتمــع أهــل بلــد واحــد علــى اخلــري واجتمعــوا علــى كلمــة واحــدة لكــان 

  هلم مكانة وكانت هلم هيبة.
لــد اآلن أحــزاب وشــيع، متزقــوا واختلفــوا ودخــل علــيهم األعــداء لكن أهل الب
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مــــن أنفســــهم ومــــن بعضــــهم علــــى بعــــض، هــــذا مســــلٌك بــــدعي ومســــلك خبيــــث 
ومســلك مثلمــا تقــدم، أنــه جــاء عــن طريــق الــذين شــقوا العصــا والــذين قــاتلوا أمــري 

ومــن معــه مــن الصــحابة وأهــل بيعــة  -رضــي هللا عنــه-املؤمنني علي بن أيب طالب 
، قــاتلوه يريــدون اإلصــالح وهــم رأس الفســاد ورأس البدعــة ورأس الشــقاق الرضــوان

فهــم الــذين فرقـــوا كلمــة املســـلمني وأضــعفوا جانـــب املســلمني، وهكـــذا أيضــاً حـــىت 
ا ويتبناها وحيسنها فهذا سيئ املعتقد وجيب أن يبتعد عنه.   الذي يقول 

هلل أن شخصــاً ضــاراً ألمتــه وجللســائه وملــن هــو مــن بيــنهم.  واعلــم والعيــاذ 
والكلمـــة احلـــق أن يكـــون املســـلم عامـــل بنـــاء وداعيـــا للخـــري وملتمســـا للخـــري متامـــاً 

للني.  ليت هي أحسن و   ويقول احلق ويدعو 
خوانـــه ويعلـــم أن الكمـــال منـــاٌل صـــعب، وأن املعصـــوم هـــو  وحيســـن الظـــن 

ــو ذهــــب هــــؤالء النــــاس  النــــيب  ِت أحســــن مــــنهم، فلــ وأن لــــو ذهــــب هــــؤالء مل 
ون سواء منهم احلكــام أو املســؤولون أو طلبــة العلــم أو الشــعب، لــو ذهــب املوجود

يت عــاٌم إال والــذي بعــده شــٌر  هــذا كلــه، شــعب أي بلــد. جلــاء أســوأ منــه فإنــه ال 
منه. فالذي يريد من الناس أن يصــلوا إىل درجــة الكمــال أو أن يكونــوا معصــومني 

ارج. هــؤالء هــم الــذين من األخطاء والسيئات، هذا إنســان ضــال، هــؤالء هــم اخلــو 
لبــدع  فرقــوا كلمــة النــاس وآذوهــم، هــذه مقاصــد املنــاوئني ألهــل الســنة واجلماعــة 

  من الرافضة واخلوارج واملعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع.
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ز   هـ) ١٤٢٠( ١عبدالعزيز بن 
الشــيخ الفاضــل عبــدالعزيز بــن عبــدهللا بــن عبــدالرمحن بــن حممــد بــن عبــدهللا 

ز. ولــــ ض يف شــــهر ذي احلجــــة عــــام ثالثــــني وثالمثائــــة وألــــف مــــن آل  د يف الــــر
اهلجـــــرة. فقـــــد بصـــــره بســـــبب مـــــرض أمل بـــــه ســـــنة ســـــت وأربعـــــني وثالمثائـــــة وألـــــف 

أخـــذ عـــن حممـــد بـــن عبـــداللطيف بـــن عبـــدالرمحن بـــن حســـن آل الشـــيخ  .للهجـــرة
وحممـــد بـــن إبـــراهيم وصـــاحل بـــن عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرمحن بـــن حســـني آل الشـــيخ 

محــد بــن علــي بــن حممــد بــن عتيــق، وغــريهم. ويل القضــاء فمكــث فيــه وســعد بــن 
ئبـــا لـــرئيس  لكليـــات واملعاهـــد العلميـــة، مث  أربعـــة عشـــر عامـــا تقريبـــا، مث مدرســـا 

ملدينـــــة النبويـــــة، ورئيســـــا هليئـــــة كبـــــار العلمـــــاء ومفتيـــــا عامـــــا  ،اجلامعـــــة اإلســـــالمية 
ه هللا علمــــا مــــن للمملكــــة، وغريهــــا مــــن الوظــــائف واملناصــــب الشــــاخمة. كــــان رمحــــ

 ةجلــــأأعـــالم الـــدعوة الســــلفية، ومصـــباحا مــــن مصـــابيح اهلــــدى، ختـــرج علــــى يـــده 
العلمــاء، وعــرف حبــدة الــذكاء وســيالن الــذهن وســرعة اإلجابــة، مــع رحابــة صــدر 

  ومساحة خاطر.
ز. عرفتـــه قلــت : الشـــيخ اإلمـــام البحــر العالمـــة عبــدالعزيز بـــن عبــدهللا بـــن 

ملعهــد الثــانوي، زرتــه يف مكتبــه غــري مــا مــرة، جلامعة اإلسالمية ملا قدمت  طالبــا 
وكـــان علـــى عادتـــه متواضـــعا يســـتقبل كـــل الفئـــات، الصـــغرية والكبـــرية، وهـــو فيمـــا 
ــا   علمــت ممــن مجــع بــني العلــم والعمــل، وكــأن املســلمني يف مشــارق األرض ومغار

أكبـــاده، يســـأل عـــن كبــريهم واحـــدا واحـــدا ويـــدعو  فلــذاتكلهــم مـــن أبنائـــه ومـــن 
                                                            

ز (٢٨٥-٢/٢٨٣النـــبالء بســـري العلمـــاء ( إحتـــاف ١ ) وإمـــام العصـــر ١٢-١/٩) ومقدمـــة جممـــوع الفتـــاوى للشـــيخ ابـــن 
  ).٤٦-٤٤ص.هـ/١٤١٥للدكتور الزهراين وجملة التوحيد (العدد اخلامس مجادى األوىل 
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لتوفيق واهلداية، شخص ال لعمو  امللل وال تسمع مــن فيــه الشــكاوى،  يعرفمهم 
منهاجــه االحتســاب يف كــل خطــوات حياتــه، حنســبه كــذلك وهللا حســيبه، أموالــه 
الـــيت تصـــل إىل يـــده كلهـــا تنفـــق علـــى طلبـــة العلـــم واحملتـــاجني مـــن أهـــل اإلســـالم. 

امللــــوك وكبــــار  مـــن ورغـــم مــــا يصـــل إىل يــــده مـــن كثــــرة األمـــوال علــــى يـــد احملســــنني
األغنيــاء، ومــع ذلــك جتــد الشــيخ رمحــه هللا حيتــاج إىل مــن يــدفع لــه الــديون لينفقهــا 

اره .يف حاجة املسلمني وإمــا يف احملاضــرة  ،إما يف الفتــوى وإمــا يف الــدرس ؛ليله و
وإما يف الدروس العلمية والقراءة يف الكتب الســلفية. فمــا رأيــت للشــيخ  ،والتوجيه

ض وهــــو يتــــوىل و  بــــه يف اجلامعــــة اإلســــالمية االلتصــــاقة كثــــر   مــــع-رمحــــه هللا  لــــر
ســة  يســتجم فيــه ويســرتيح اســرتاحة خيــرج فيهــا  اوقتــ -والبحــوث العلميــة اإلفتــاءر

خــذون فرصــة  ،عن دائــرة العمــل الــذي يتقــرب بــه إىل هللا رغــم أن امللــوك والكبــار 
الشــيخ رمحــه هللا  استجمام يسرتحيون فيها مــن عنــاء األشــغال وأتعــاب الــدنيا، وأمــا

يف حياتــه كلهــا، ال جتــد لــه حلظــة مــن حياتــه إال  فكأنــه يتتبــع خطــوات الرســول 
  وهي مصحوبة بعمل يتقرب به إىل هللا.

ويف الليلـــــــة الـــــــيت تـــــــويف فيهـــــــا رمحـــــــه هللا، أصـــــــدر فيهـــــــا فتـــــــاوى وشـــــــفاعات 
صــح  للمســلمني، فكــان رمحــه هللا منوذجــا عمليــا وعلميــا مــع كــل األحــوال، فهــو 

صـــح لـــوال ة األمـــور، ومســـاعد هلـــم علـــى تطبيـــق شـــرع هللا يف تلـــك الـــبالد، وهـــو 
يف  للعلمــاءللعلمــاء ومستشــري هلــم يف كــل القضــا الكــربى، فكــم تــرأس مــن مــؤمتر 

ض ويف مكـــة، وكـــان هـــذا دأبـــه رمحـــه هللا،  اجلامعـــة اإلســـالمية ويف جـــدة ويف الـــر
ألمــة اإلســالمية حنــو األفضــل، ومــا مــن مكرمــة علم يــة أو دعويــة أو فقهيــة يســري 

أو جهاديــــة إال وجتــــد للشــــيخ عبــــدالعزيز رمحــــه هللا يــــدا بيضــــاء، وكــــم انتفــــع العــــامل 
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يعجـــز عـــن الوفـــاء لالقلـــم إن غـــري اإلســـالمي مـــن مساحتـــه رمحـــه هللا. و و اإلســـالمي 
وصــاف هــذا اإلمــام، وقــد مجــع هللا لــه رمحــه هللا مــن أوصــاف اخلــري مــا مل جيمعــه 

وجــزى هللا آل ســـعود  ،ه هللا عــن اإلســالم واملســـلمني خــريالعــامل معاصــر لــه. فجـــزا
ا األمة اإلسالمية.   الذين كانوا جبانبه يف كل طلباته رمحه هللا اليت خيدم 

لشــــــــيخ يف دروســــــــه يف البخــــــــاري يف املســــــــجد النبــــــــوي ويف  وإن معــــــــرفيت 
لتتلمــذ  ض، وإين تشــرفت  لــر حلقــات الطــائف ويف دروســه يف املســجد الكبــري 

ه مــــدة طويلــــة، وأعتــــرب الشــــيخ مــــن النــــوادر الــــذين يقــــل يف العــــامل اإلســــالمي عليــــ
خيـــص بفضـــله مـــن يشـــاء وكيـــف  عوهللا تبـــارك وتعـــاىل ذو الفضـــل الواســـ ،أمثـــاهلم

  يشاء. اللهم أسكنه فسيح اجلنان واجعله يف أعلى عليني، إنك مسيع جميب.
ملعـــىن وقـــال فيـــه الشـــيخ عبـــدالرزاق عفيفـــي: يغلـــب علـــى مؤلفاتـــه وضـــوح ا 

وســهولة العبــارة وحســن االختيــار مــع قــوة احلجــة واالســتدالل وغــري ذلــك ممــا يــدل 
علـــــى النصـــــح وصـــــفاء الـــــنفس وســـــعة األفـــــق واالطـــــالع وحـــــدة الـــــذكاء وســـــيالن 
الــــذهن. وقــــال أيضــــا: نبــــغ يف كثــــري مــــن علــــوم الشــــريعة، وخاصــــة احلــــديث متنــــا 

لـــة حـــىت صـــار وســـندا، والتوحيـــد علـــى طريـــق الســـلف، والفقـــه علـــى مـــذهب احلناب
  فيها من العلماء املربزين.

وقــــــال فيــــــه الشــــــيخ عطيــــــة حممــــــد ســــــامل: كــــــان عالمــــــة يف احلــــــديث والفقــــــه 
والتوحيد، وكان موسوعة يف هذه العلوم ومربزا فيها. وقــال أيضــا: ال أعتقــد مهمــا 
ز أن نوفيــه حقــه يف التعريــف بــه، ولكــن كــان يرمحــه هللا  حتــدثنا عــن الشــيخ ابــن 

ودا أشـــم، وجـــبال يتميـــز بتوحيـــده وحلمـــه، وكـــان ال يتحـــزب وال علمـــا عامليـــا، وطـــ
يتعصـــب يف البحـــث ويف املســـائل اخلالفيـــة، إمنـــا يبحـــث مبقتضـــاه اخلـــاص ويـــتكلم 
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٣٢٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

  فيه برأيه. 
تويف الشيخ رمحه هللا قبل فجــر يــوم اخلمــيس يف اليــوم الســابع والعشــرين مــن 

ه شــــهر حمــــرم لعــــام عشــــرين وأربعمائــــة وألــــف مــــن اهلجــــرة يف مدينــــة  الطــــائف، ور
  جمموعة من العلماء والشعراء. 

 من املبتدعة: موقفه  
قال: ومن املعلوم أن كتــاب هللا عــز وجــل مــن أولــه إىل آخــره، فيــه الــذكرى، 
ســـباب النجـــاة والســـعادة، وفيـــه العظـــة  وفيـــه الـــدعوة إىل كـــل خـــري، وفيـــه التـــذكري 

ملســـــلمني مجيعـــــا أن يعتنـــــوا بتـــــدب ره وتعقلـــــه، وأن والرتغيـــــب والرتهيـــــب؛ فجـــــدير 
ــى عنــه، حــىت يعلــم املــؤمن مــا أمــر هللا  يكثروا من تالوته ملعرفة ما أمر هللا بــه ومــا 
ــى هللا عنــه. فكتــاب هللا فيــه اهلــدى والنــور، وفيــه الداللــة  به فيمتثله، ويبتعد عما 
علــى كــل خــري والتحــذير مــن كــل شــر، وفيــه الــدعوة إىل مكــارم األخــالق وحماســن 

 ســـــبحانه:ير مـــــن ســـــيء األخـــــالق وســـــيء األعمـــــال، يقـــــول األعمـــــال، والتحـــــذ
   

   
أي إىل الطريقـــــــة والســـــــبيل الـــــــيت هـــــــي أهـــــــدى الســـــــبل  ١

  وأقومهــــــــــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــــــــــلحها، وقــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــبحانه: 
   

 وقــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل٢ ،:  
  

                                                            
 ).٩اإلسراء اآلية ( ١

 ).٤٤فصلت اآلية ( ٢
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٣٢٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
  

  ١ ،
    ل تعـــاىل:وقـــا

  
   فيـــــه  فكتـــــاب هللا .٢

ومــن يســمع كلمــيت  اهلدى والنور، وفيه العظة والذكرى. فوصييت لنفسي وللجميــع
ــذا الكتــاب العظــيم، فهــو أشــرف كتــاب، وأعظــم كتــاب، وهــو  أو تبلغــه: العنايــة 
خامت الكتب املنزلــة مــن الســماء، ومــن تــدبره وتعقلــه بقصــد طلــب اهلدايــة، ومعرفــة 
احلق، وفقه هللا وهداه. وأهم مــا اشــتمل عليــه هــذا الكتــاب العظــيم، بيــان حــق هللا 

هـــذا أعظـــم موضـــوع اشـــتمل عليـــه القـــرآن، وهـــو علـــى عبـــاده، وبيـــان ضـــد ذلـــك. 
بيـــــان حقـــــه ســـــبحانه علـــــى عبـــــاده مـــــن توحيـــــده، وإخـــــالص العبـــــادة لـــــه، وإفـــــراده 
لعبـــادة، وبيـــان ضـــد ذلـــك مـــن الشـــرك األكـــرب، والـــذنب الـــذي ال يغفـــر، وأنـــواع 
ـــــذا  الكفـــــر والضـــــالل. ولـــــو مل يكـــــن يف تـــــدبر هـــــذا الكتـــــاب العظـــــيم إال العلـــــم 

ر مــا ذكــره هللا يف ذلــك، لكــان ذلــك خــريا عظيمــا، وفضــال  الواجــب العظــيم، وتــدب
كبريا، فكيف وفيه الداللة علــى كــل خــري، والرتهيــب مــن كــل شــر، كمــا تقــدم. مث 
ــــا األصــــل الثــــاين، والــــوحي الثــــاين، وفيهــــا التفســــري  لســــنة: فإ بعــــد ذلــــك العنايــــة 
لكتــــاب هللا والداللـــــة علــــى مـــــا قـــــد خيفــــى مـــــن كالمـــــه ســــبحانه، فهـــــي املوضـــــحة 

 لكتـــــاب هللا كمـــــا قـــــال هللا عـــــز وجـــــل: 
                                                            

 ).٢٩ص اآلية ( ١

 ).١٩األنعام اآلية ( ٢
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ــــــــــــــــــــــــبحانه: .١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ويقـــــــــ
  
   

  
 لــدعوة النــاس  و أنــزلفه ٢

إىل اخلري، وتعليمهم سبيل النجاة، وحتذيرهم من سبل اهلــالك، وأمــر هللا نبيــه عليــه 
وأن يشــرح هلــم مــا اشــتبه علــيهم.  ،الصــالة والســالم أن يبــني للنــاس مــا أنــزل إلــيهم

فلـــم يـــزل عليـــه الصـــالة والســـالم مـــن حـــني بعثـــه هللا إىل أن توفـــاه ســـبحانه يـــدعو 
ـــى النـــاس إىل مـــا دل ع ليـــه كتـــاب هللا، ويشـــرح هلـــم مـــا دل عليـــه، وحيـــذرهم ممـــا 

عنه. وكانت املدة من حني بعثه هللا إىل أن توفاه ثال وعشرين ســنة، كلهــا دعــوة 
  ٣وبيان وترهيب وترغيب، إىل أن نقل إىل الرفيق األعلى عليه الصالة والسالم.

أن ال إلــه وقال: وإذا علم أن التحاكم إىل شــرع هللا مــن مقتضــى شــهادة  -
إال هللا، وأن حممدا عبده ورسوله، فإن التحــاكم إىل الطواغيــت والرؤســاء والعــرافني 

هلل عـــز وجـــل؛ وهـــو كفـــر وظلـــم وفســـق؛ يقـــول هللا   :تعـــاىلوحنـــوهم ينـــايف اإلميـــان 
    

   

                                                            
 ).٤٤النحل اآلية ( ١

 ).٦٤النحل اآلية ( ٢

  ).٣٠-١/٢٩جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( ٣
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  ويقـــــــــــــــــــول:  ١
  

   
  

  
  
  

 
   

    
     

    
  

 ـــــــــــــــــــــــــــول:  ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويقـــــــــــــــ
  

   
     
    

  
 وبـــــــــني تعـــــــــاىل أن ٣ .

احلكم بغري ما أنزل هللا حكم اجلاهلني، وأن اإلعراض عن حكــم هللا تعــاىل ســبب 
ســـــــه الـــــــ حللـــــــول عقابـــــــه ذي ال يـــــــرد عـــــــن القـــــــوم الظـــــــاملني، يقـــــــول ســـــــبحانه: و

                                                            
 ).٤٤املائدة اآلية ( ١

 ).٤٥املائدة اآلية ( ٢

 ).٤٧املائدة اآلية ( ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٣٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
    
  

  
    

     
   

    
   

   
   
  
    

    
 القــارئ هلــذه اآليــة واملتــدبر هلــا  . وإن١

لتحاكم إىل ما أنزل هللا، أكد مب   ؤكدات مثانية: يتبني له أن األمر 
  قولـــــه تعـــــاىل: : األمــــر بـــــه يف األول

   
.  
ي حــال الثــاين م مانعــة مــن احلكــم بــه  : أن ال تكــون أهــواء النــاس ورغبــا

   وذلــــــــــــــــــــــك يف قولــــــــــــــــــــــه: ،مــــــــــــــــــــــن األحــــــــــــــــــــــوال
.   

يف القليـــل والكثـــري، والصـــغري  : التحـــذير مـــن عـــدم حتكـــيم شـــرع هللالثالـــث
  ســـــبحانه: والكبـــــري، بقولـــــه 

    
                                                            

 ).٥٠و٤٩املائدة اآليتان ( ١
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    .  
: أن التويل عن حكم هللا وعدم قبول شيء منــه ذنــب عظــيم موجــب الرابع

  قــــــــــــال تعــــــــــــاىل:  ،للعقــــــــــــاب األلــــــــــــيم
   

   
  .   

: التحــذير مــن االغــرتار بكثــرة املعرضــني عــن حكــم هللا، فــإن الشــكور اخلــامس
  تعــــــاىل: يقــــــول  ،مــــــن عبــــــاد هللا قليــــــل

   
.  

نــــه حكــــم اجلاهليــــةالســــادس قــــول ي ،: وصــــف احلكــــم بغــــري مــــا أنــــزل هللا 
ــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــ
 .   

ــم هللا أحســــن األحكــــام وأعــــدهلا، الســــابع ن حكــ : تقريــــر املعــــىن العظــــيم 
   يقــــــــــــــــول عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل: 

  .  
ن حكــــم هللا هــــو خــــري األحكــــام الثــــامن : أن مقتضــــى اليقــــني هــــو العلــــم 

االنقيـــاد لـــه، مـــع الرضـــا والتســـليم يقـــول وأن الواجـــب  ،وأكملهـــا، وأمتهـــا وأعـــدهلا
ـــــــــــــــــــــــــبحانه:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ســـــــــــــــــــــــ
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٣٣٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

 .١   
ــحبه  -  ــه وصــ وقـــال: احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا وعلـــى آلـ

ـــداه. أمـــا بعـــد: فقـــد تكـــرر الســـؤال مـــن كثـــري عـــن حكـــم االحتفـــال  ومـــن اهتـــدى 
يــام لــه يف أثنــاء ذلــك، وإلقــاء الســالم عليــه، وغــري ذلــك ممــا يفعــل والق مبولــد النــيب 

ــول ــوز االحتفـــال مبولـــد الرسـ وال غـــريه، ألن   يف املوالـــد. واجلـــواب أن يقـــال: ال جيـ
مل يفعلــه وال خلفــاؤه الراشــدون وال  ذلك من البدع احملدثة يف الدين، ألن الرســول 

إلحســان يف القــرون وال التــاب - رضــوان هللا علــيهم- غــريهم مــن الصــحابة  عون هلــم 
لســنة، وأكمــل حبــا لرســول هللا  ومتابعــة لشــرعه ممــن  املفضــلة، وهــم أعلــم النــاس 

مــن أحــدث يف أمــر هــذا مــا لــيس منــه «أنــه قــال:  بعــدهم، وقــد ثبــت عــن النــيب 
علــيكم بســنيت وســنة اخللفــاء «أي مــردود عليــه، وقــال يف حــديث آخــر:  ٢»فهــو رد

ــدين املهـــــديني مـــــن ــ ــم  الراشـ ــ كـ ــذ، وإ ــ لنواجـ ــا  ــ ــا، وعضـــــوا عليهـ ــ ـ بعـــــدي متســـــكوا 
ت األمــور فــإن كــل حمدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــاللة ففــي هــذين احلــديثني  ٣»وحمــد

ــا، وقــد قــال ســبحانه وتعــاىل يف   كتابــه حتــذير شــديد مــن إحــداث البــدع، والعمــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــني:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   املبــــــــ
   
   

ــــــــــــــــــــــــــــــل:  ،٤ ـــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــ
                                                            

  .)٨٢-١/٨٠جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( ١
 هـ).٧٩٥(سنة يف مواقف ابن رجب تقدم خترجيه  ٢

 هـ).٤١٨(سنة يف مواقف الاللكائي رمحه هللا تقدم خترجيه  ٣

 ).٧احلشر اآلية ( ٤
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٣٣٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
   

   
  وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه ،١ :

    
   

   
  

  
   
وقــــال تعــــاىل٢ .:  

  
 

  
  

   
   

   
  

   
   
 وقــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ،٣

   
  
   

                                                            
 ).٦٣النور اآلية ( ١

 ).٢١األحزاب اآلية ( ٢

 ).١٠٠التوبة اآلية ( ٣
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٣٣٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

   ١ .
ت  ســبحانه مل يف هــذا املعــىن كثــرية، وإحــداث مثــل هــذه املوالــد يفهــم منــه أن هللا واآل

يكمل الدين هلذه األمة، وأن الرسول عليه الصالة والســالم مل يبلــغ مــا ينبغــي لألمــة أن 
ذن بــه، زاعمــني أن  تعمل به، حــىت جــاء هــؤالء املتــأخرون فأحــدثوا يف شــرع هللا مــا مل 
م إىل هللا، وهــذا بــال شــك فيــه خطــر عظــيم، واعــرتاض علــى هللا ســبحانه  ذلك مما يقر

  ، وهللا سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأمت عليهم النعمة. وعلى رسوله 
قــد بلــغ الــبالغ املبــني، ومل يــرتك طريقــا يوصــل إىل اجلنــة، ويباعــد  والرســول 

مـــن النـــار إال بينـــه لألمـــة، كمـــا ثبـــت يف احلـــديث الصـــحيح عـــن عبـــدهللا بـــن عمـــرو 
كــان حقــا عليــه مــا بعــث هللا مــن نــيب إال  : «رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا 

رواه مســلم يف  ٢»أن يدل أمته على خــري مــا يعلمــه هلــم، وينــذرهم شــر مــا يعلمــه هلــم
ـــا  ــ ــوم أن نبينـ ــ ــحيحه، ومعلــ ــ ــاء وخــــــامتهم، وأكملهــــــم بالغــــــا  صــ ــ هــــــو أفضــــــل األنبيــ

ملوالــد مــن الــدين الــذي يرضــاه هللا ســبحانه، لبينــه   ونصــحا، فلــو كــان االحتفــال 
فلمــا مل يقــع شــيء مــن  ؛ه أصحابه رضــي هللا عــنهملألمة، أو فعله يف حياته، أو فعل

ت الــيت حــذر الرســول  ذلك علم أنه ليس من اإلسالم يف شيء، بــل هــو مــن احملــد
  منهـــا أمتـــه، كمـــا تقـــدم ذكـــر ذلـــك يف احلـــديثني الســـابقني؛ وقـــد جـــاء يف معنامهـــا

ــة:  أحاديــــث أخــــرى مثــــل قولــــه  ــة اجلمعــ أمــــا بعــــد: فــــإن خــــري احلــــديث  «يف خطبــ

                                                            
 ).٣املائدة اآلية ( ١

) وابن ماجــه ١٧٣/٤٢٠٢- ٧/١٧٢) والنسائي (١٤٧٣/١٨٤٤- ٣/١٤٧٢١) ومسلم (٢/١٩١أمحد ( أخرجه ٢
)١٣٠٧/٣٩٥٦- ٢/١٣٠٦.( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٣٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

ا وكــل بدعــة ضــاللة وخــري اهلــدي هــدي حممــد  كتــاب هللا  ١»وشــر األمــور حمــد
  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه. 

ت واألحاديـــث يف هـــذا البـــاب كثـــرية، وقـــد صـــرح مجاعـــة مـــن العلمـــاء  واآل
ألدلــــة املــــذكورة وغريهــــا، وخــــالف بعــــض  نكــــار املوالــــد والتحــــذير منهــــا عمــــال 

يء مــن املنكــرات، كــالغلو يف رســول هللا املتــأخرين فأجازهــا إذا مل تشــتمل علــى شــ
  لرجـــال، واســـتعمال آالت املالهـــي، وغـــري ذلـــك ممـــا ينكـــره وكــاختالط النســـاء 

ـــا مـــن البـــدع احلســـنة. والقاعـــدة الشـــرعية رد مـــا تنـــازع فيـــه  الشـــرع املطهـــر وظنـــوا أ
 كمــــــــــا قــــــــــال هللا عــــــــــز وجــــــــــل:  النــــــــــاس إىل كتــــــــــاب هللا وســــــــــنة رســــــــــوله حممــــــــــد 

  
  

  
  
    

   
   

   
  

   
   

 اىل: وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢ 
   

   
                                                            

ــد ( ١ ــ ــلم (٣٧١و٣١٩و٣١١-٣/٣١٠أمحـ ــ ـــن ماجـــــه  )٢١٠/١٥٧٧-٣/٢٠٩) والنســـــائي (٢/٥٩٢/٨٦٧) ومسـ وابــ
 ) من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما.١/١٧/٤٥(

 ).٥٩النساء اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٣٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ملوالــد إىل كتــاب  .١ وقد ردد هــذه املســألة وهــي االحتفــال 
تبـــاع الرســـول  مـــر  ه  ـــى  هللا ســـبحانه، فوجـــد فيمـــا جـــاء بـــه، وحيـــذر عمـــا 

ن هللا ســبحانه قــد أكمــل هلــذه األمــة دينهــا، ولــ يس هــذا االحتفــال عنــه، وخيــرب 
تبــاع  ،مما جاء به الرسول  فيكون لــيس مــن الــدين الــذي أكملــه هللا لنــا، وأمــر 

فلم جند فيها أنــه فعلــه، وال  الرسول فيه. وقد ردد ذلك أيضا إىل سنة الرسول 
أمر به وال فعله أصــحابه رضــي هللا عــنهم، فعلمنــا بــذلك أنــه لــيس مــن الــدين، بــل 

هــــل الكتــــاب مــــن اليهــــود، والنصــــارى يف هــــو مــــن البــــدع احملدثــــة ، ومــــن التشــــبه 
أعيــادهم، وبــذلك يتضــح لكــل مــن لــه أدىن بصــرية ورغبــة يف احلــق، وإنصــاف يف 
ت،  ملوالــد لــيس مــن ديــن اإلســالم، بــل هــو مــن البــدع احملــد طلبــه أن االحتفــال 

غـــرت برتكهـــا واحلـــذر منهـــا، وال ينبغـــي للعاقـــل أن ي الـــيت أمـــر هللا ســـبحانه ورســـوله 
بكثـــــرة مــــــن يفعلــــــه مــــــن النــــــاس يف ســــــائر األقطــــــار، فــــــإن احلــــــق ال يعــــــرف بكثــــــرة 

ألدلـــة الشـــرعية، كمـــا قـــال تعـــاىل عـــن  اليهـــود والنصـــارى: الفـــاعلني، وإمنـــا يعـــرف 
   
    

     
   

   
  وقــال تعــاىل:  ٢

     
   

                                                            
 ).١٠اآلية ( الشورى ١

 ).١١١البقرة اآلية ( ٢
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٣٣٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ٢.اهـ١  
 من املشركني: موقفه  

جـــاء يف جممـــوع فتاويـــه: بيـــان األدلـــة علـــى كفـــر مـــن طعـــن يف القـــرآن أو يف 
  . -عليه الصالة والسالم-الرسول 

ســــالمي والنصــــيحة هلل ولعبــــاده، كــــل ذلــــك، يوجــــب علينــــا إن الواجــــب اإل
نــه متنــاقض، أو مشــتمل علــى بعــض  بيان حكــم اإلســالم فــيمن طعــن يف القــرآن 

ي نــــــوع مــــــن أنــــــواع الطعــــــن غــــــرية هلل  اخلرافــــــات، وفــــــيمن طعــــــن يف الرســــــول 
وانتصــارا لكتابــه العزيــز، ولرســوله الكــرمي، وأداء  -عــز وجــل-ســبحانه، وغضــبا لــه 

ه علينــا، ســواء كــان مــا ذكــر عــن أي شــخص واقعــا أم كــان غــري واقــع، لــبعض حقــ
وســواء أعلــن إنكــاره لــه، أو التوبــة منــه، أم مل يعلــن ذلــك، إذ املقصــود بيــان حكــم 

 ؛هللا فــــيمن أقــــدم علــــى شــــيء ممــــا ذكــــر مــــن التــــنقص لكتــــاب هللا، أو لرســــوله 
الم وإمجـــاع فنقــول: قـــد دل كتــاب هللا عـــز وجـــل وســنة رســـوله عليـــه الصــالة والســـ

األمــة علــى أن كتــاب هللا ســبحانه حمكــم غايــة اإلحكــام، وعلــى أنــه كلــه كــالم هللا 
عــز وجــل ومنــزل مــن عنــده، ولــيس فيــه شــيء مــن اخلرافــات والكــذب، كمــا دلــت 

وتــوقريه ونصــرته، ودلــت أيضــا علــى  األدلــة املــذكورة علــى وجــوب تعزيــر الرســول 
كفــر أكــرب، وردة عــن اإلســالم،   أن الطعــن يف كتــاب هللا أو يف جنــاب الرســول 

  وإليك أيها القارئ الكرمي بيان ذلك: 
   ســــــــــــورة يــــــــــــونس: قــــــــــــال هللا تعــــــــــــاىل يف 

                                                            
 ).١١٦األنعام اآلية ( ١

  ).١٨٦-١/١٨٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ( ٢
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٣٣٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
 وقـــــــــــــــــــــال يف أول ســـــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــود:  ١

    
    

   وقـــــــال ٢ ،
   عـــز وجـــل يف أول ســـورة لقمـــان: 

  
 وذكـــر علمـــاء التفســـري رمحهـــم هللا يف  ٣

ت، أن معـــــىن ذلـــــك أنـــــه مـــــتقن األلفـــــاظ واملعـــــاين، مشـــــتمل علـــــى  :تفســـــري هـــــذه اآل
م بــني العبــاد فيمــا األحكام العادلة، واألخبار الصــادقة، والشــرائع املســتقيمة، وأنــه احلــاك

  ســبحانه: خيتلفــون فيــه، كمــا قــال هللا 
   
  

  
  

  
   

   ٤ 
   نه: اآليــــــــــــــــــــــــــــــة، وقــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــبحا

   
   

                                                            
  ).١يونس اآلية ( ١
  ).١هود اآلية ( ٢
  ).٢و١لقمان اآليتان ( ٣
  ).٢١٣البقرة اآلية ( ٤
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٣٣٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

    
فكيـــــــف يكـــــــون حمكــــــم األلفـــــــاظ واملعـــــــاين،  اآليــــــة. ١

وكيـــف يكـــون  ؟!وهـــو متنـــاقض مشـــتمل علـــى بعـــض اخلرافـــات ،وحاكمـــا بـــني النـــاس
رســول الــذي جــاء بــه إنســا بســيطا ال يفــرق بــني احلــق مـــحكما وموثوقــا بــه إذا كــان ال

الشـــتمال علـــى بعـــض  ؟!واخلرافـــة لتنـــاقض أو  فعلـــم بـــذلك أن مـــن وصـــف القـــرآن 
مبا ذكر فإنــه متــنقص لكتــاب هللا، ومكــذب خلــرب هللا،  اخلرافات أو وصف الرسول 

الم إن  فيكــون بــذلك كــافرا مرتــدا عــن اإلســ ؛ويف كمــال عقلــه وقــادح يف رســول هللا 
يوســــف: وقــــال هللا ســــبحانه يف أول ســــورة  كــــان مســــلما قبــــل أن يقــــول هــــذه املقالــــة،

    
   

  
  
   

    
  

   
    

  
 وقــــــــال ســــــــبحانه يف ســــــــورة  ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــر:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ    الزمــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــىن  ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــة، ومعــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ اآليـــــــــــــــــــــــ
                                                            

  ).٢٣آل عمران اآلية ( ١
ت ( ٢   ).٣-١يوسف اآل
  ).٢٣الزمر اآلية ( ٣
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٣٤٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

  يشــبه بعضــه  - عنــد أهــل العلــم- يف هــذه اآليــة
ــــذا املعــــىن ؛بعضــــا بعضــــا، ويصــــدق بعضــــه وكيــــف يكــــون أحســــن  ؟!فكيــــف يكــــون 

ســبحانك  ؟!احلــديث وأحســن القصــص وهــو متنــاقض مشــتمل علــى بعــض اخلرافــات
تان عظيم   !.هذا 

أمــا بعــد: فــإن خــري احلــديث «أنــه كــان يقــول يف خطبــه:  وصــح عــن رســول هللا 
و غــريه مــن ، فمــن طعــن يف القــرآن مبــا ذكــر أ١»كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد 

نـــــه أحســـــن القصـــــص  أنـــــواع املطـــــاعن فهـــــو مكـــــذب هلل عـــــز وجـــــل يف وصـــــفه لكتابـــــه 
   .يف قوله: إنه خري احلديث وأحسن احلديث. ومكذب للرسول 
 وصـــــف القـــــرآن الكـــــرمي: وقـــــال ســـــبحانه وتعـــــاىل يف 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــال: ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ، وقـــــــــــــــــــ

   
   

   
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٣  
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٤

   
   
                                                            

  ه قريبا.تقدم خترجي ١
  ).٢فصلت اآلية ( ٢
  ).١٩٣و١٩٢الشعراء اآليتان ( ٣
  ).١٥٥األنعام اآلية ( ٤
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٣٤١   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــال: ١ ــــــــــــــــــــــــــــــ   وقــ
  

  
   
    
   

    
    

  إىل أمثــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــذه ٢ 
ت الكثـــــرية  ــتمل علـــــى بعـــــض اآل ــه متنـــــاقض أو مشـــ يف كتـــــاب هللا، فمـــــن زعـــــم أنـــ

ديــ اخلرافــات الــيت أدخلهــا فيــه الرســول  ة الصــحراء أو غــريهم فقــد ممــا تلقــاه مــن 
زعــم أن بعضــه غــري منــزل مــن عنــد هللا وأنــه غــري حمفــوظ، كمــا أنــه بــذلك قــد وصــف 

نه كذب علــى هللا وأدخــل يف كتابــه مــا لــيس منــه، وهــو مــع ذلــك يقــول  الرسول 
لكــذب  للنــاس: إن القــرآن كــالم هللا، وهــذا غايــة يف الطعــن يف الرســول  ووصــفه 

ــر والضــــالل والظلــــم، كمــــا قــــال هللا علــــى هللا وعلــــى عبــــاده، و  هــــذا مــــن أقــــبح الكفــ
ــــــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ســــــــــ

    

   
     
 وقــــــــــــال عــــــــــــز وجــــــــــــل:  ٣

   
                                                            

  ).٩احلجر اآلية ( ١
  ).٤٢و٤١فصلت اآليتان ( ٢
  ).٣٢الزمر اآلية ( ٣
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٣٤٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ١ ـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة، وقـــــــــــــــــــ  اآليـــــــــــــــــــــــ

  
  

   
   

  ٣اآلية. ٢  
ا صــــحيفة وقـــال رمحــــه هللا يف الــــرد علـــى أبيــــات لــــبعض الك - اتبـــات نشــــر

  اجملتمع الكويتية: ودين اإلسالم مبين على أصلني عظيمني: 
  : أن ال يعبد إال هللا وحده. أحدمها
وهــذا معــىن شــهادة أن ال إلــه  : أن ال يعبــد إال بشــريعة نبيــه ورســوله والثــاين

أو  ،فمــن دعــا األمــوات مــن األنبيــاء وغــريهم، أو دعــا األصــنام أو األشــجار .إال هللا
ئح  لــذ ــم، أو تقــرب إلــيهم  األحجار أو غــري ذلــك مــن املخلوقــات، أو اســتغاث 
ــم  ــذهم أر مــــن دون هللا، وجعلهــ ــد اختــ ــذور، أو صــــلى هلــــم، أوســــجد هلــــم، فقــ والنــ
أنــدادا لــه ســبحانه، وهــذا ينــاقض هــذا األصــل، وينــايف معــىن ال إلــه إال هللا، كمــا أن 

ذن بــه هللا مل  ،حيقــق معــىن شــهادة أن حممــدا رســول هللا مــن ابتــدع يف الــدين مــا مل 
ــد قـــــال هللا  ــ ـــل: وقـ   عـــــز وجــ
    

                                                            
  ).٩٣األنعام اآلية ( ١
  ).٦٦و٦٥اآليتان ( التوبة ٢
ز ( ٣   ).٩٥-١/٩٣جمموع الفتاوى للشيخ ابن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٤٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
 األعمـــال هـــي أعمـــال مـــن مـــات  وهـــذه ١

ـــا  ـــا هللا، فإ ذن  هلل عـــز وجـــل، وهكـــذا األعمـــال املبتدعـــة الـــيت مل  علـــى الشـــرك 
ـــا مل توافـــق شـــرعه املطهـــر، كمـــا قـــال النـــيب تكـــون يـــ : وم القيامـــة هبـــاء منثـــورا لكو

ــيس منــــه فهــــو رد« ــذا مــــا لــ ــحته »مــــن أحــــدث يف أمــــر هــ . وهــــذه ٢متفــــق علــــى صــ
ــتغاثتها ودعاءهــــا للرســــول  ــة قــــد وجهــــت اســ وأعرضــــت عــــن رب العــــاملني،  الكاتبــ

شـــك أن  الـــذي بيـــده النصـــر والضـــر والنفـــع، ولـــيس بيـــد غـــريه شـــيء مـــن ذلـــك. وال
هــذا ظلــم عظــيم وخــيم، وقــد أمــر هللا عــز وجــل بدعائــه ســبحانه، ووعــد مــن يــدعوه 

وجـــل: الســـتجابة، وتوعـــد مـــن اســـتكرب عـــن ذلـــك بـــدخول جهـــنم، كمـــا قـــال عـــز 
   

    
  

   
  أي  ٣

وقـــد دلـــت هـــذه اآليـــة الكرميـــة علـــى أن الـــدعاء عبـــادة، وعلـــى أن  .صـــاغرين ذليلـــني
مــن اســتكرب عنــه فمــأواه جهــنم، فــإذا كانــت هــذه حــال مــن اســتكرب عــن دعــاء هللا، 
فكيف تكون حال من دعا غريه، وأعرض عنه، وهــو ســبحانه القريــب املالــك لكــل 

ــادر علـــــــى كـــــــل شـــــــيء، كمـــــــ ــ  ا قـــــــال ســـــــبحانه: شـــــــيء، والقـــ
                                                            

  ).٢٣الفرقان اآلية ( ١
ـــد (أ ٢ ــه أمحــ ــ ــاري (٦/٢٤٠خرجـ ــ ــلم (٥/٣٧٧/٢٦٩٧) والبخـ ــ ــو داود (٣/١٣٤٣/١٧١٨) ومسـ ) ٥/١٢/٤٦٠٦) وأبـــ

  .)١/٧/١٤وابن ماجه (
  ).٦٠غافر اآلية ( ٣
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٣٤٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
    
   
   

   
  ١ 
، وقــال البــن ٢يف احلــديث الصــحيح أن الــدعاء هــو العبــادة أخــرب الرســول هللا  وقد

احفـــظ هللا حيفظـــك احفـــظ هللا جتـــده «عمـــه عبـــدهللا بـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمـــا: 
هلل ــتعن  ــ ــــك إذا ســــــألت فاســــــأل هللا وإذا اســــــتعنت فاســ ــه الرتمــــــذي ». جتاهــ ــ أخرجــ

  .٣وغريه
. ويف ٤رواه البخــاري» مــن مــات وهــو يــدعو هلل نــدا دخــل النــار: «وقــال 

جتعــل هلل نــدا وهــو  أن«أنــه ســئل أي الــذنب أعظــم قــال:  الصحيحني عن النيب 
فكــل مــن دعــا غــري هللا أو اســتغاث بــه أو نــذر  .والند هو النظري واملثيل ٥»خلقك

لـــه أو ذبـــح لـــه أو صـــرف لـــه شـــيئا مـــن العبـــادة ســـوى مـــا تقـــدم، فقـــد اختـــذه نـــدا، 
ــا، أو صـــــــنما أو غـــــــري ذلـــــــك مـــــــن  ــ ــ ســـــــواء كـــــــان نبيـــــــا أو وليـــــــا، أو ملكـــــــا أو جنيـ

                                                            
  ).١٨٦البقرة اآلية ( ١
) ٥/٣٤٩/٣٢٤٧) والرتمــذي (٢/١٦١/١٤٧٩) وأبــو داود (٤/٢٦٧أخرجــه مــن حــديث النعمــان بــن بشــري: أمحــد ( ٢

)، وصـــححه ابـــن ٢/١٢٥٨/٣٨٢٨) وابـــن ماجـــه (٦/٤٥٠/١١٤٦٤ســـائي يف الكـــربى (وقـــال: "حســـن صـــحيح". والن
) ووافقـــه الـــذهيب. وأورد لـــه شـــاهدا مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس وصـــححه ٤٩١-١/٤٩٠) واحلـــاكم (٣/١٧٢/٨٩٠حبـــان (

  ووافقه الذهيب.
  ) من حديث ابن عباس وقال: "حسن صحيح".٥٧٦/٢٥١٦-٤/٥٧٥) والرتمذي (١/٢٩٣أمحد ( ٣
  ) من حديث عبدهللا بن مسعود.١/٩٤/٩٢) ومسلم (٨/٢٢٩/٤٤٩٧) والبخاري (١/٣٧٤أمحد ( ٤
ــد ( ٥ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاري (١/٤٣٤أمحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٨/٢٠٧/٤٤٧٧) والبخــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــو داود (١/٩٠/٨٦) ومسـ ــ ــ ـــ ــ ) ٧٣٣/٢٣١٠-٢/٧٣٢) وأبــ

  ) من حديث ابن مسعود.١٠٤/٤٠٢٤-٧/١٠٣) والنسائي (٥/٣١٤/٣١٨٢والرتمذي (
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٣٤٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١املخلوقات.
  دئ االشرتاكية والشيوعية:حكم من يطالب بتحكيم املبا

قـــال رمحـــه هللا: احلمـــد هلل والصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا وعلـــى آلـــه  -
وصـــــحبه. أمـــــا بعـــــد: فقـــــد ورد إيل ســـــؤال مـــــن بعـــــض اإلخـــــوة الباكســـــتانيني هـــــذا 

  ملخصه:
مــا حكــم الــذين يطــالبون بتحكــيم املبــادئ االشــرتاكية والشــيوعية، وحيــاربون 

م يف هــــذا املطلــــب، ويــــذمون مــــن حكــــم اإلســــالم، ومــــا حكــــم الــــذين  يســــاعدو
م ويفــرتون علــيهم، وهــل جيــوز اختــاذ هــؤالء أئمــة  يطالــب حبكــم اإلســالم، ويلمــزو

  وخطباء يف مساجد املسلمني؟
واجلــواب: احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول هللا وعلــى آلــه وأصــحابه 

ــداه، ال ريــب أن الواجــب علــى أئمــة املســلمني وقــاد م أن حيكمــوا ومن اهتــدى 
م، وأن حيـــاربوا مـــا خالفهـــا، وهـــذا أمـــر جممـــع  الشـــريعة اإلســـالمية يف مجيـــع شـــؤو
عليـــه بـــني علمـــاء اإلســـالم، لـــيس فيـــه نـــزاع حبمـــد هللا، واألدلـــة عليـــه مـــن الكتـــاب 

 معلومـــــــــة عنـــــــــد أهـــــــــل العلـــــــــم، منهـــــــــا قولـــــــــه ســـــــــبحانه: والســـــــــنة كثـــــــــرية 
   

   
    

   
   

  

                                                            
  ).١٥٥-١/١٥٤جمموع الفتاوى ( ١
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وجــــــــــــــــــــــــــل:  وقولــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــز ١ 
  

  
  

    
    

   
   

  
   

   
 وقولـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــبحانه:  ٢ 

   
   

 ـــــــــــــــــــبحانه:  ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــ  وقولـــــــــــــــ
   

    
   

ــبحانه:  ٤ ــ ــه ســ ــ    وقولــ
   

  
 ٥  

    
                                                            

  ).٦٥ية (النساء اآل ١
  ).٥٩النساء اآلية ( ٢
  ).١٠الشورى اآلية ( ٣
  ).٥٠املائدة اآلية ( ٤
  ).٤٤املائدة اآلية ( ٥
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 ١  

    
   

 ت .٢ يف هـــــــــــــــذا  واآل
وقــد أمجــع العلمــاء علــى أن مــن زعــم أن حكــم غــري هللا أحســن مــن  .املعــىن كثــرية

  ؛فهــو كــافر أحسن من هدي الرسول  حكم هللا، أو أن هدي غري رسول هللا 
ن من زعم أنــه جيــوز ألحــد مــن النــاس اخلــروج عــن شــريعة حممــد كما أمجعوا على أ

 ه مــن األدلــة القرآنيــة، وإمجــاع أهــل  .أو حتكيم غريها فهــو كــافر ضــال ومبــا ذكــر
العلم يعلم السائل وغريه، أن الذين يــدعون إىل االشــرتاكية أو الشــيوعية أو غريمهــا 

أكفـــر مـــن اليهـــود  مـــن املـــذاهب اهلدامـــة املناقضـــة حلكـــم اإلســـالم، كفـــار ضـــالل،
ليـــوم اآلخـــر، وال جيـــوز أن جيعـــل  هلل وال  ـــم مالحـــدة ال يؤمنـــون  والنصـــارى، أل
أحـــد مـــنهم خطيبـــا وإمامـــا يف مســـجد مـــن مســـاجد املســـلمني، وال تصـــح الصـــالة 
خلفهـــم، وكـــل مـــن ســـاعدهم علـــى ضـــالهلم، وحســـن مـــا يـــدعون إليـــه، وذم دعـــاة 

لطائفــة امللحــدة، الــيت ســار يف اإلســالم وملــزهم، فهــو كــافر ضــال، حكمــه حكــم ا
ـــا وأيـــدها يف طلبهـــا وقـــد أمجـــع علمـــاء اإلســـالم علـــى أن مـــن ظـــاهر الكفـــار  .ركا

ي نــوع مــن املســاعدة، فهــو كــافر مــثلهم، كمــا  علــى املســلمني وســاعدهم علــيهم 
  ســبحانه: قــال هللا 

   
 

                                                            
  ).٤٥املائدة اآلية ( ١
  ).٤٧املائدة اآلية ( ٢
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ـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ١ ــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــ

   
  

 
  
  

    
  

  
 ٢.  

ه كفايــة ومقنــع لطالــب احلــق، وهللا يقــول احلــق  وأرجــو أن يكــون فيمــا ذكــر
وهو يهدي السبيل، ونسأله سبحانه أن يصــلح أحــوال املســلمني، وجيمــع كلمــتهم 

احلق، وأن يكبــت أعــداء اإلســالم، ويفــرق مجعهــم، ويشــتت مشلهــم، ويكفــي على 
املســلمني شــرهم، إنــه علــى كــل شــيء قــدير، وصــلى هللا وســلم علــى عبــده ورســوله 

  نبينا حممد وآله وصحبه.
: مـــــا رأيكـــــم يف املســـــلمني الـــــذين حيتكمـــــون إىل القـــــوانني الوضـــــعية مـــــع س

                                                            
  ).٥١املائدة اآلية ( ١
  ).٢٣اآلية ( التوبة ٢
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  هم؟وجود القرآن الكرمي والسنة املطهرة بني أظهر 
ملســلمني، يف ج : رأيــي يف هــذا الصــنف مــن النــاس الــذين يســمون أنفســهم 

الوقت الذي يتحاكمون فيه إىل غــري مــا أنــزل هللا، ويــرون شــريعة هللا غــري كافيــة، وال 
م حيـــث  صـــاحلة للحكـــم يف هـــذا العصـــر. هـــو مـــا قـــال هللا ســـبحانه وتعـــاىل يف شـــأ

   وتعـــــــــــــــــــــــــــاىل: يقـــــــــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــــــــبحانه 
  

   
    

   
  

  
ويقــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــاىل:  ١  

    
  

 ٢  
    
   

 ٣  
    
   

                                                            
  ).٦٥النساء اآلية ( ١
  ).٤٤املائدة اآلية ( ٢
  ).٤٥املائدة اآلية ( ٣
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٣٥٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ــــــــــــــــــــذين  ،إذا ١ فالـــــــــــــــــــــ
إىل شريعة غــري شــريعة هللا، ويــرون أن ذلــك جــائز هلــم، أو أن ذلــك أوىل  يتحاكمون

ــاكم إىل شـــــ ــرة اإلســـــالم، مـــــن التحـــ ـــــم خيرجـــــون بـــــذلك عـــــن دائـــ ريعة هللا ال شـــــك أ
ت الســابقة وغريهــا، وقولــه ويكونون بذلك كفارا ظاملني فاسقني، كمــا  جــاء يف اآل

ــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــ
   

    
   

٣وهللا املوفق. ٢  
رمحــه هللا: مــن الوجــوه الدالــة علــى بطــالن الــدعوة إىل القوميــة العربيــة  وقــال - 

جملتمــع وال بــد إىل رفــض  أن يقــال: إن الــدعوة إليهــا والتكتــل حــول رايتهــا يفضــي 
حكم القــرآن، ألن القــوميني غــري املســلمني لــن يرضــوا حتكــيم القــرآن، فيوجــب ذلــك 

ــالف حكــــ لزعمــــاء القوميــــة ــعية ختــ ــذوا أحكامــــا وضــ م القــــرآن، حــــىت يســــتوي أن يتخــ
ســلف. وهــذا وقــد صــرح الكثــري مــنهم بــذلك كمــا  ؛جمتمع القومية يف تلك األحكام

ــا قـــال تعـــاىل:  ــاد العظـــيم، والكفـــر املســـتبني والـــردة الســـافرة، كمـ  هـــو الفسـ
   

   
    

   
   

  
                                                            

  ).٤٧اآلية ( املائدة ١
  ).٥٠املائدة اآلية ( ٢
  ).٢٧٥-١/٢٧٣جمموع الفتاوى ( ٣
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٣٥١   موسوعة مواقف السلف الصالح

ـــــــــــــــــــــــــــال .١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــاىل: وقــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعــــ
  

     
   

وقــــــــال تعــــــــاىل:  ،٢   
   

  
 وقـــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــاىل:  ٣

    
   

  وقـــــــــــــــــــــال ٤ ،
     تعــــــــــــــــــــــاىل:

   
  وكـــــــــــل  ٥

وال ترضـــاه فهـــي دولـــة جاهليـــة   دولـــة ال حتكـــم بشـــرع هللا، وال تنصـــاع حلكـــم هللا،
ت احملكمــــات جيــــب علــــى أهــــل اإلســــالم  ،كــــافرة، ظاملــــة فاســــقة بــــنص هــــذه اآل

هلل وحـــده،  ـــا حـــىت تـــؤمن  ـــا ومواال ـــا يف هللا، وحتـــرم علـــيهم مود بغضـــها ومعادا
ــا قــــال عــــز وجــــل:  ــريعته، وترضــــى بــــذلك هلــــا وعليهــــا، كمــ  وحتكــــم شــ

                                                            
  ).٦٥النساء اآلية ( ١
  ).٥٠املائدة اآلية ( ٢
  ).٤٤املائدة اآلية ( ٣
  ).٤٥املائدة اآلية ( ٤
  ).٤٧املائدة اآلية ( ٥
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٣٥٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
   

   
   

   
    
   
  

 
  

   
٢هـ.ا١  

  التحذير من بناء املساجد على القبور:
ــوز أن يبـــىن علـــى موضـــع أهـــل الكهـــف  - قـــال رمحـــه هللا: وســـئلت هـــل جيـ

مســجد؟ فأجبــت قــائال: بســم هللا، واحلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول هللا. 
أمــــا بعــــد فقــــد اطلعــــت علــــى مــــا نشــــر يف العــــدد الثالــــث مــــن جملــــة رابطــــة العلــــوم 

ب (أخب   ار املسلمني يف شهر).اإلسالمية يف 
إن رابطــــــة العلــــــوم اإلســــــالمية يف اململكــــــة األردنيــــــة اهلامشيــــــة تنــــــوي إشــــــادة 

وهــــو الكهــــف  ،مســــجد علــــى الكهــــف الــــذي اكتشــــف حــــديثا يف قريــــة الرحيــــب
  انتهى. -الذي يقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم يف القرآن الكرمي رقدوا فيه

مـــة يف اجمللـــة نفســـها لرابطـــة ولواجـــب النصـــح هلل ولعبـــاده رأيـــت أن أوجـــه كل
ا نصــيحة الرابطــة عــن تنفيــذ  العلوم اإلسالمية يف اململكة األردنيــة اهلامشيــة مضــمو

                                                            
  ).٤املمتحنة اآلية ( ١
  ).٣٠٦-١/٣٠٥جمموع الفتاوى ( ٢
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٣٥٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

مـــــا نوتـــــه مـــــن إشـــــادة مســـــجد علـــــى الكهـــــف املـــــذكور. ومـــــا ذاك إال ألن إشـــــادة 
رهـــم ممـــا جـــاءت الشـــريعة اإلســـالمية  املســـاجد علـــى قبـــور األنبيـــاء والصـــاحلني وآ

ملنع منه  ولعن من فعلــه لكونــه مــن وســائل الشــرك والغلــو  ،والتحذير عنهالكاملة 
يف األنبيــاء والصــاحلني، والواقــع شــاهد بصــحة مــا جــاءت بــه الشــريعة ودليــل علــى 

ا من عند هللا عز وجل وبرهان ســاطع وحجــة قاطعــة علــى صــدق رســول هللا   أ
مـــل أحـــوال العـــامل اإلســـال .فيمـــا جـــاء بـــه عـــن هللا وبلغـــه األمـــة مي ومـــا وكـــل مـــن 

 ،حصــل فيــه مــن الشــرك والغلــو بســبب إشــادة املســاجد علــى األضــرحة وتعظيمهــا
ـــا مـــن وســـائل الشـــرك وأن مـــن  وفرشـــها وجتميلهـــا واختـــاذ الســـدنة هلـــا علـــم يقينـــا أ
ا وممــا ورد يف ذلــك مــا  حماســن الشــريعة اإلســالمية املنــع منهــا والتحــذير مــن إشــاد

ليهمــــا عــــن عائشــــة رضــــي هللا عنهــــا رواه الشـــيخان البخــــاري ومســــلم رحـــــمة هللا ع
لعـــــن هللا اليهـــــود والنصـــــارى اختـــــذوا قبـــــور أنبيـــــائهم : «قالـــــت: قـــــال رســـــول هللا 

قالــت عائشــة: حيــذر مــا صــنعوا، قالــت: ولــوال ذلــك ألبــرز قــربه غــري أنــه » مساجد
. ويف الصــحيحني أيضــا أن أم ســلمة وأم حبيبــة رضــي ١خشــي أن يتخــذ مســجدا

رض احلبشــة ومــا فيهــا مــن الصــور.    هللا عنهما ذكــر لرســول هللا هــا  كنيســة رأ
أولئــك إذا مــات فــيهم الرجــل الصــاحل بنــوا علــى قــربه مســجدا وصــوروا : «فقــال 

ويف صــحيح مســلم عــن جنــدب  ٢»فيــه تلــك الصــور أولئــك شــرار اخللــق عنــد هللا
قبــل أن ميــوت خبمــس وهــو  مسعــت رســول هللا  :بــن عبــدهللا رضــي هللا عنــه قــال

ين أبرأ إىل هللا أن يكــون يل مــنكم خليــل فــإن هللا قــد اختــذين خلــيال كمــا إ«يقول: 
                                                            

  هـ).٧٢٨(سنة الم ابن تيمية تقدم خترجيه ضمن مواقف شيخ اإلس ١
  هـ).١٣٩١تقدم خترجيه ضمن مواقف حممد ابن اليمين سنة ( ٢
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٣٥٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

اختذ إبراهيم خليال ولو كنــت متخــذا مــن أمــيت خلــيال الختــذت أ بكــر خلــيال أال 
وإن مــــن كــــان قــــبلكم كــــانوا يتخــــذون قبــــور أنبيــــائهم وصــــاحليهم مســــاجد أال فــــال 

ــــاكم عــــن ذلــــك يف هــــذا البــــاب   واألحاديــــث ١»تتخــــذوا القبــــور مســــاجد فــــإين أ
وقــد نــص األئمــة مــن علمــاء املســلمني مــن مجيــع املــذاهب األربعــة وغــريهم  .كثــرية

وحــــذروا مــــن ذلــــك عمــــال بســــنة  ،علــــى النهــــي عــــن اختــــاذ املســــاجد علــــى القبــــور
ونصــحا لألمـــة وحتــذيرا هلـــا أن تقــع فيمـــا وقــع فيـــه مــن قبلهـــا مــن غـــالة  الرســول 

  ٢مة.اليهود والنصارى وأشباههم من ضالل هذه األ
  حكم إتيان الكهان وحنوهم وسؤاهلم وتصديقهم:

قـــال رمحـــه هللا: احلمـــد هلل وحـــده، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء  - 
أمــا بعــد: فقــد شــاع بــني كثــري مــن  .واملرســلني نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني

لكهــان واملنجمــني والســحرة والعــرافني وأشــباههم، ملعرفــة  النــاس أن هنــاك مــن يتعلــق 
املســـتقبل واحلـــظ وطلـــب الـــزواج والنجـــاح يف االمتحـــان وغـــري ذلـــك مـــن األمـــور الـــيت 

ــبحانه  ــ ــ ــ ــا كمــــــــــا قــــــــــالاخــــــــــتص هللا ســ ــ ــ ــ ــاىل بعلمهــ ــ ــ ــ  تعــــــــــاىل:  وتعــ
    
    

    
   

   
  ــبحانه:  ٣ ــ ــ وقــــــــال ســ

     
                                                            

  ).١/٣٧٧/٥٣٢مسلم ( ١
  ).٤٣٥-١/٤٣٣جمموع الفتاوى ( ٢
  ).٢٧و٢٦اجلن اآليتان ( ٣
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٣٥٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
     
  

 ــان .١ ــ والعرافــــــون والســــــحرة  فالكهــ
 ،بتهم يف اآلخـــرةضــالهلم وســـوء عـــاق وأمثــاهلم قـــد بـــني هللا ســبحانه وتعـــاىل ورســـوله 

م ال يعلمون الغيب، وإمنا يكذبون علــى النــاس ويقولــون علــى هللا غــري احلــق وهــم  وأ
  تعــــــــــــاىل: يعلمــــــــــــون، قــــــــــــال 

  
    
   

  
  
   

   
   

    
    
     

   
   
   

    
    

    
    

                                                            
  ).٦٥النمل اآلية ( ١
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٣٥٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
    
    
   

    
  ١ 

ـــــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــ    وقـــــــــــــــــــــ
   

   
    

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢ 

  
    

     
   
   

  
ت. ٣ وأمثاهلـــا تبـــني خســـارة الســـاحر ومآلـــه يف الـــدنيا  فهـــذه اآل

يت خبــري وأن مــا يتعلمــه أو يعلمــه غــريه يضــر صــاحبه وال ينفعــه،   ،واآلخــرة، وأنــه ال 
ــل، وصــــح عـــن رســـول هللا  طـ ــم  ــوا «نـــه قـــال: أ كمـــا نبـــه ســـبحانه أن عملهـ اجتنبــ

                                                            
  ).١٠٢البقرة اآلية ( ١
  ).٦٩طه اآلية ( ٢
  ).١١٨و١١٧األعراف اآليتان ( ٣
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٣٥٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــبع املوبقــــات قــــالوا ومــــا هــــن  رســــول هللا هلل، والســــحر، وقتــــل  ؟الســ ــال: الشــــرك  قــ
، وأكــل مــال اليتــيم، والتــويل يــوم الزحــف،  حلــق، وأكــل الــر النفس الــيت حــرم هللا إال 

  .١متفق على صحته» وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات
لشـــرك، وأخـــرب أنـــه مـــن وهـــذا يـــدل علـــى عظـــم جرميـــة الســـحر ألن هللا  قرنـــه 

لكفــر، كمــا قــال املوبقــات وهــي  املهلكــات، والســحر كفــر ألنــه ال يتوصــل إليــه إال 
   تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

    
    وقـــــــــــــــــد ٢ .
لســـيف«أنـــه قـــال:  عـــن النـــيب  روي أمـــري  . وصـــح عـــن٣»حـــد الســـاحر ضـــربه 

املــــؤمنني عمــــر بــــن اخلطــــاب رضــــي هللا عنــــه أنــــه أمــــر بقتــــل الســــحرة مــــن الرجــــال 
وهكـــذا صـــح عـــن جنـــدب اخلـــري األزدي رضـــي هللا عنـــه أحـــد أصـــحاب  ؛والنســـاء

ــا  ؛أنه قتل بعض السحرة النيب  وصح عن حفصة أم املــؤمنني رضــي هللا عنهــا أ
ا فقتلــت، وعــن عائشــة رضــي هللا  عنهــا قالــت: ســأل أمرت بقتل جارية هلا ســحر

، فقــــالوا:  رســــول هللا »ليســــوا بشــــيء«س عــــن الكهــــان، فقــــال:  رســــول هللا 
ــم حيــدثو أحيــا بشــيء فيكــون حقــا، فقــال رســول هللا  تلــك الكلمــة مــن «: إ

                                                            
ـــاري ( ١ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٥/٤٩٤/٢٧٦٦البخــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــو داود (١/٩٢/٨٩) ومســ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــائي  )٢٩٥/٢٨٧٤-٣/٢٩٤) وأبــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ والنســ
  ) من حديث أيب هريرة.٦/٥٦٨/٣٦٧٣(
  ).١٠٢البقرة اآلية ( ٢
) مـــن طريـــق إمساعيـــل بـــن مســـلم عـــن احلســـن عـــن جنـــدب اخلـــري ٤/٣٦٠) واحلـــاكم (٤/٤٩/١٤٦٠أخرجـــه الرتمـــذي ( ٣

قــد تركــا حــديث إمساعيــل بــن مســلم، فإنــه غريــب صــحيح"،  مرفوعــا. قــال احلــاكم: "صــحيح اإلســناد، وإن كــان الشــيخان
ــه، وإمساعيــــل بــــن املكــــي يضــــعف يف  ــذا الوجــ ــال الرتمــــذي: "هــــذا حــــديث ال نعرفــــه مرفوعــــا إال مــــن هــ ووافقــــه الــــذهيب. وقــ

  ).١٠/٢٩٠والصحيح عن جندب موقوفا". واحلديث ضعف إسناده احلافظ يف الفتح (… احلديث
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٣٥٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

رواه » احلــــــق خيطفهــــــا اجلــــــين فيقرقرهــــــا يف أذن وليــــــه فيخلطــــــوا معهــــــا مائــــــة كذبــــــة
مــــن اقتــــبس «عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــا:  فيمــــا رواه عنــــه ابــــن . وقــــال ١البخــــاري

رواه أبـــــو داود  »شـــــعبة مـــــن النجـــــوم فقـــــد اقتـــــبس شـــــعبة مـــــن الســـــحر زاد مـــــا زاد
أنــه قــال:  . وللنســائي عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه عــن النــيب ٢وإســناده صــحيح

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن ســحر فقــد أشــرك ومــن تعلــق شــيئا «
هلل تعــاىل كمــا تقــدم، وذلــك ألنــه وهذا يدل على  .٣»وكل إليه أن الســحر شــرك 

ال يتوصـــل إليـــه إال بعبـــادة اجلـــن والتقـــرب إلـــيهم مبـــا يطلبـــون مـــن ذبـــح وغـــريه مـــن 
هلل عــز وجــل. فالكــاهن مــن يــزعم أنــه يعلــم بعــض  م شــرك  أنــواع العبــادة، وعبــاد
املغيبـــــات، وأكثـــــر مـــــا يكـــــون ذلـــــك ممـــــن ينظـــــرون يف النجـــــوم ملعرفـــــة احلـــــوادث أو 

حلــديث الــذي مــر يس تخدمون من يسرتقون السمع من شياطني اجلــن، كمــا ورد 
ذكـــره، ومثـــل هـــؤالء مـــن خيـــط يف الرمـــل أو ينظـــر يف الفنجـــان أو يف الكـــف وحنـــو 
ــم يعرفــون بــذلك علــم الغيــب وهــم   ذلــك، وكــذا مــن يفــتح الكتــاب زعمــا مــنهم أ

ــذا االعتقـــاد ـــذا الــزعم يـــدعون مشــاركة هللا يف  ؛كفــار  ــم  صـــفة مــن صـــفاته أل
  : اخلاصــــــــــــة وهــــــــــــي علــــــــــــم الغيــــــــــــب، ولتكــــــــــــذيبهم بقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل

   
  

                                                            
  ).٤/١٧٥٠/٢٢٢٨) ومسلم (١٠/٢٦٦/٥٧٦٢) والبخاري (٦/٨٧أمحد ( ١
ــد ( ٢ ــو داود (٣١١و١/٢٢٧أمحـــ ــه (٢٢٧/٣٩٠٥-٤/٢٢٦) وأبـــ ــن ماجـــ ـــديث ابـــــن ٢/١٢٢٨/٣٧٢٦) وابـــ ) مـــــن حــ

ض (ص.   )٥/٢١٥٩/٣٤٠٤) والعراقي يف ختريج اإلحياء (٥٧٤عباس، وصحح إسناده النووي يف الر
ســن، عــن أيب هريــرة مرفوعــا، وابــن عــدي ) مــن طريــق عبــاد بــن ميســرة املنقــري عــن احل٧/١٢٨/٤٠٩٠رواه النســائي ( ٣
رواه النســائي مــن روايــة احلســن عــن أيب هريــرة، ومل يســمع مــن أيب هريــرة "): ٤/٣٢). قــال املنــذري يف الرتغيــب (٤/٣٤٢(

  ."هذا احلديث ال يصح للني عباد، وانقطاعه"): ٢/٣٧٨. وقال الذهيب يف امليزان ("عند اجلمهور
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٣٥٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

   وقولـــــــــــــــــــه:  ١ 
  

   
  وقولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــاىل لنبيـــــــــــــــــــــــــــه  ٢ :  

   
    
   

     
    

 هــم وصــدقهم مبــا يقولــون مــن علــم الغيــب فهــو   ومــن .٣اآليــة أ
  ٤كافر.

وقــال رمحــه هللا يف الــرد علــى رشــاد خليفــة املنكــر للســنة: وإن مــا تفــوه بــه  -
كفـــــر وردة عـــــن   :والقـــــول بعـــــدم احلاجـــــة إليهـــــا ،مـــــن إنكـــــار الســـــنةرشـــــاد خليفـــــة 

اإلســالم، ألن مــن أنكــر الســنة فقــد أنكــر الكتــاب ومــن أنكرمهــا أو أحــدمها فهــو  
إلمجاع، والجيوز التعامل معه وأمثالــه، بــل جيــب هجــره والتحــذير مــن فتنتــه  كافر 

ة معلنــة يف وبيــان كفــره وضــالله يف كــل مناســبة حــىت يتــوب إىل هللا مــن ذلــك توبــ
  عــز وجــل: الصــحف الســيارة لقــول هللا 
   

  
    

                                                            
  ).٦٥النمل اآلية ( ١
  ).٥٩اآلية (األنعام  ٢
  ).٥٠األنعام اآلية ( ٣
  ).١٢١-٢/١١٨جمموع الفتاوى ( ٤
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السيوطي رمحه هللا كفر مــن جحــد الســنة يف   وقد ذكر اإلمام .١

لســنة' فقــال  -رمحكــم هللا-(اعلمــوا  :كتابــه املســمى 'مفتــاح اجلنــة يف االحتجــاج 
قــــوال كــــان أو فعــــال بشــــرطه املعــــروف يف  النــــيب  أن مــــن أنكــــر أن كــــون حــــديث

األصــول حجــة كفــر وخــرج عــن دائــرة اإلســالم وحشــر مــع اليهــود والنصــارى، أو 
  ٢مع من شاء هللا من فرق الكفرة) انتهى املقصود.

  حكم الشريعة يف غالم أمحد برويز:
قـــــال رمحـــــه هللا: احلمـــــد هلل والصـــــالة والســـــالم علـــــى رســـــول هللا وعلـــــى آلـــــه 

فقــــد اطلعــــت علــــى مــــا نشــــرته (جملــــة احلــــج) يف  :أمــــا بعــــد .ه ومــــن واالهوأصــــحاب
هـــ مــن االســتفتاء املقــدم إليهــا ١٣٨٢شــعبان عــام  ١٦عــددها الثــاين الصــادر يف 

مــن أخينــا العالمــة الشــيخ حممــد يوســف البنــوري مــدير املدرســة العربيــة اإلســالمية 
ي ظهــر أخــريا يف بكراتشي عن حكم الشريعة اإلسالمية يف غــالم أمحــد برويــز الــذ

 ،بالد اهلند، وعن حكم معتقداته اليت قدم فضــيلة املســتفيت منــاذج منهــا الســتفتائه
                                                            

  ).١٦٠و١٥٩البقرة اآليتان ( ١
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  ؟وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها إخل..
مل تلك النماذج الــيت ذكرهــا املســتفيت يف اســتفتائه مــن  واجلواب: كل من 

حة يف االســتفتاء املنشــور يف عقائد غــالم أمحــد برويــز وهــي عشــرون أمنوذجــا موضــ
مــل هــذه النمــاذج املشــار إليهــا مــن ذوي العلــم والبصــرية  اجمللــة املــذكورة، كــل مــن 
يعلم علمــا قطعيــا ال حيتمــل الشــك بوجــه مــا أن معتنقهــا ومعتقــدها والــداعي إليهــا  

ب توبـــة ظـــاهرة ،كـــافر كفـــرا أكـــرب مرتـــد عـــن اإلســـالم جيـــب أن يســـتتاب  ،فـــإن 
ظــاهرا ينشــر يف الصــحف احملليــة كمــا نشــر فيهــا الباطــل مــن  وكــذب نفســه تكــذيبا
وهـــذا شـــيء  .وإال وجـــب علـــى ويل األمـــر للمســـلمني قتلـــه ،تلـــك العقائـــد الزائفـــة

لضــرورة واألدلــة عليــه مــن الكتــاب والســنة وإمجــاع أهــل  ،معلوم من دين اإلسالم 
لـــك وكـــل أمنـــوذج مـــن ت .العلـــم كثـــرية جـــدا ال ميكـــن استقصـــاؤها يف هـــذا اجلـــواب

النماذج اليت قدمها املستفيت من عقائد غــالم أمحــد برويــز يوجــب كفــره وردتــه عــن 
  اإلسالم عند علماء الشريعة اإلسالمية.

وإىل القـــارئ الكـــرمي نبـــذة مـــن تلـــك النمـــاذج الـــيت أشـــر إليهـــا لـــيعلم مـــدى 
هلل واليـــــوم  ،بشـــــاعتها وشـــــناعتها وبعـــــدها عـــــن اإلســـــالم وأن معتقـــــدها ال يـــــؤمن 

لرسول وال ،اآلخر عــن اآلخــرة  وال مبا أخرب هللا به عز وجــل ورســوله  ، يؤمن 
 ،واجلنــة والنــار، ولــيعلم أيضــا أن معتقــدها بعيــد كــل البعــد عمــا جــاءت بــه الرســل

 ،رع يف املكـــــر والتلبـــــيس ،شـــــديد العـــــداوة واحلقـــــد والكيـــــد لإلســـــالم واملســـــلمني
لســالمة لنــا وللمســلمني مــن نســأل هللا تعــاىل العافيــة وا ،متجرد مــن احليــاء واألدب

  شر ما ابتلي به هذا الزنديق امللحد.
النمــوذج األول: مــن عقائــد امللحــد غــالم أمحــد برويــز علــى مــا نشــرته اجمللــة 
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املذكورة يف االستفتاء املنوه عنه آنفا يقول: إن مجيــع مــا ورد يف القــرآن الكــرمي مــن 
ذلــك مؤقــت تــدرجيي الصــدقات والتوريــث ومــا إىل ذلــك مــن األحكــام املاليــة كــل 

فــإذا جــاء ذلــك الوقــت  ،إمنــا يتــدرج بــه إىل دور مســتقل يســميه هــو نظــام الربوبيــة
ا كانت مؤقتة غري مستقلة.   تنتهي هذه األحكام أل

النمــوذج الثــاين: أن الرســول والـــذين معــه قــد اســـتنبطوا مــن القــرآن أحكامـــا 
ة مركزيــة فكانــت شــريعة، وهكــذا كــل مــن جــاء بعــده مــن أعضــاء شــورائية حلكومــ

 ،فتكون تلــك األحكــام شــريعة ذلــك العصــر ،هلم أن يستنبطوا أحكاما من القرآن
وليســـــوا مكلفـــــني بتلـــــك الشـــــريعة الســـــابقة. مث ال ختـــــتص تلـــــك ببـــــاب واحـــــد بـــــل 

ومــن أجــل ذلــك القــرآن مل  ،العبادات واملعامالت واألخالق كلهــا جيــري فيــه ذلــك
  ١يعني تفصيالت العبادة.

مــا يعتقــده بعــض املتصــوفة  :العقائــد املضــادة للحــق قــال رمحــه هللا: ومــنو  - 
ألوليــاء يشــاركون هللا يف التــدبري، ويتصــرفون يف شــؤون  م  من أن بعــض مــن يســمو
ــاء الـــــيت  د واألغـــــواث، وغـــــري ذلـــــك مـــــن األمســـ ألقطـــــاب واألو م  ــامل، ويســـــمو العـــ

ليــة اخرتعوهــا آلهلــتهم، وهــذا مــن أقــبح الشــرك يف الربوبيــة، وهــو شــر مــن شــرك جاه
ــادة، وكـــــان  ؛العـــــرب ــ ــة وإمنـــــا أشـــــركوا يف العبـ ــ ألن كفـــــار العـــــرب مل يشـــــركوا يف الربوبيـ

هللا شــركهم يف حــال الرخــاء، أمــا يف حــال الشــدة فيخلصــون هلل العبــادة، كمــا قــال 
ـــــــــــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    : ســــــــ
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 ــا ١ . أما الربوبية فكــانوا معرتفــني 
ــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه ـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــ   :هلل وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كمـــــــــــــــــ

   
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل٢ .: 

    
  

   
   

   
   
   

   
     

ت يف هذا املعىن كثرية. ،٣   واآل
  أما املشركون املتأخرون فزادوا على األولني من جهتني: 

  رك بعضهم يف الربوبية. : شإحدامها
: شـــركهم يف الرخـــاء والشـــدة، كمـــا يعلـــم ذلـــك مـــن خـــالطهم وســـرب والثانيـــة

أحواهلم، ورأى مــا يفعلــون عنــد قــرب احلســني والبــدوي وغريمهــا يف مصــر، وعنــد قــرب 

                                                            
  ).٦٥العنكبوت اآلية ( ١
  ).٨٧الزخرف اآلية ( ٢
  ).٣١يونس اآلية ( ٣
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وابــن عــريب يف الشــام، والشــيخ عبــدالقادر  ،العيدروس يف عدن، واهلادي يف الــيمن
من القبور املشهورة الــيت غلــت فيهــا العامــة وصــرفوا هلــا اجليالين يف العراق، وغريها 

الكثـــري مـــن حـــق هللا عـــز وجـــل، وقـــل مـــن ينكـــر علـــيهم ذلـــك ويبـــني هلـــم حقيقـــة 
، ومـــن قبلـــه مـــن الرســـل علـــيهم الصـــالة التوحيـــد الـــذي بعـــث هللا بـــه نبيـــه حممـــدا 

أن والســالم، فــإ هلل وإ إليــه راجعــون، ونســأله ســبحانه أن يــردهم إىل رشــدهم، و 
يكثــر بيــنهم دعــاة اهلــدى، وأن يوفــق قــادة املســلمني وعلمــاءهم حملاربــة هــذا الشــرك 

  ١والقضاء عليه ووسائله، إنه مسيع قريب.
وقال رمحــه هللا: ومــن أنــواع الــردة العقديــة الــيت يعتقــدها بقلبــه وإن مل يــتكلم  - 

ــه أن هللا جــــل وعــــال فقــــري،  ــد: إذا اعتقــــد بقلبــ ــه يعتقــ ــل، بــــل بقلبــ أو أنــــه ــــا ومل يفعــ
مبجــرد هــذه - خبيــل، أو أنــه ظــامل، ولــو أنــه مــا تكلــم، ولــو مل يفعــل شــيئا، هــذا كفــر 

  مجاع املسلمني. - العقيدة
اعتقد بقلبه أنــه ال يوجــد بعــث وال نشــور، وأن كــل مــا جــاء يف هــذا لــيس  أو

ر، وال حيــاة أخــرى، إذا اعتقــد  لــه حقيقــة، أو اعتقــد بقلبــه أنــه ال يوجــد جنــة أو 
ــه  ــذا كفــــر وردة عــــن اإلســــالم ذلــــك بقلبــ ــتكلم بشــــيء، هــ هلل مــــن - ولــــو مل يــ نعــــوذ 

طلة، ويكون مصريه إىل النار بسبب هذه العقيدة. - ذلك   وتكون أعماله 
لــيس بصــادق، أو أنــه  أن حممــدا  -ولــو مل يــتكلم-وهكذا لو اعتقد بقلبه 

دق، لــيس خبــامت األنبيــاء وأن بعــده أنبيــاء، أو اعتقــد أن مســيلمة الكــذاب نــيب صــا
ذه العقيدة.   فإنه يكون كافرا 
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اعتقد بقلبه أن نوحــا أو موســى أو عيســى أو غــريهم مــن األنبيــاء علــيهم  أو
م كاذبون أو أحدا منهم، هذا ردة عن اإلسالم.   السالم أ

س أن يدعى مع هللا غــريه، كاألنبيــاء أو غــريهم مــن النــاس،  أو اعتقد أنه ال 
اعتقــد بقلبــه ذلــك صــار مرتــدا عــن اإلســالم، أو الشــمس والكواكــب أو غريهــا، إذا 

   هللا تعـــــــــــــــــــاىل يقـــــــــــــــــــول: ألن 
    

    
ـــــــــــــــــــــبحانه١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :، وقــــــــــــــــ

  
      

  
وقـــــــــــــــــــــــــــال:٢ ،   
  وقـــــــــــــــــــال: ٣ ،
    
  وقــــــــال:  ،٤

   
   

  ٥، 

                                                            
  .)٦٢احلج اآلية ( ١
  ).١٦٣البقرة اآلية ( ٢
  ).٥الفاحتة اآلية ( ٣
  ).٢٣اإلسراء اآلية ( ٤
  ).١٤غافر اآلية ( ٥
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ــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــــــــ
   

    
  

  
 ت يف هــــــــــــــــــــــــــــــــذا  ،١ واآل

  املعىن كثرية.
فمـــن زعـــم أو اعتقـــد أنـــه جيـــوز أن يعبـــد مـــع هللا غـــريه، مـــن ملـــك أو نـــيب أو 

وإذا نطــق وقــال بلســانه ذلــك صــار كــافرا  .شــجر أو جــن أو غــري ذلــك فهــو كــافر
والعقيـــدة مجيعـــا، وإن فعـــل ذلـــك ودعـــا غـــري هللا واســـتغاث بغـــري هللا صـــار  لقـــول 

لقول والعمل والعقيدة مجيعا، نسأل هللا العافية من ذلك.   كافرا 
وممــا يــدخل يف هــذا: مــا يفعلــه ُعبَّــاد القبــور اليــوم يف كثــري مــن األمصــار مــن 

ـــم وطلـــب املـــدد مـــنهم، فيقـــول بعضـــهم:  ســـيدي،  دعـــاء األمـــوات واالســـتغاثة 
 املــدد املــدد،  ســيدي، الغــوث الغــوث، أ جبــوارك، اشــف مريضــي، وُردَّ غــائيب،

م هـــــذا  وأصـــــلح قلـــــيب. م: األوليـــــاء، ويســـــألو خيـــــاطبون األمـــــوات الـــــذين يســـــمو
فهــــذا كفــــر قــــويل  -تعــــاىل هللا عــــن ذلــــك-الســــؤال، نســــوا هللا وأشــــركوا معــــه غــــريه 

  وعقدي وفعلي.
ــــن مكـــــان بعيـــــد ويف  أمصـــــار متباعـــــدة:  رســـــول هللا، وبعضـــــهم ينـــــادي مـ

انصرين... وحنو هذا، وبعضهم يقــول عنــد قــربه:  رســول هللا، اشــف مريضــي،  

                                                            
  ).٦٥الزمر اآلية ( ١
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رسول هللا، املدد املدد، انصر على أعدائنا، أنــت تعلــم مــا حنــن فيــه، انصــر علــى 
  أعدائنا.

ال يعلـــم الغيـــب، إذ ال يعلـــم الغيـــب إال هللا ســـبحانه، هـــذا مـــن  والرســـول 
س بــه صــار  .ك القويل والعمليالشر  وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جــائز، وأنــه ال 

، نسأل هللا العافية من ذلك.   شركا قوليا وفعليا وعقد
وهذا واقع يف دول وبلدان كثرية، وكان واقعا يف هــذه الــبالد، كــان واقعــا يف 

ض والدرعيـــة قبـــل قيـــام دعـــوة الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــدالوهاب رمحـــه هللا، ف قـــد  الـــر
س  ض والدرعيــة وغريمهــا، أشــجار تعبــد مــن دون هللا، وأ كانــت هلــم آهلــة يف الــر

م مــع هللا، وقبــور تعبــد مــع هللا. ــم مــن األوليــاء يعبــدو وكــان قــرب زيــد بــن  يقــال: إ
م  اخلطـــــاب رضـــــي هللا عنـــــه موجـــــودا يف اجلُبَـْيلـــــة حيـــــث قتـــــل يف حـــــروب الـــــردة أ

 هــدم ذلــك القــرب، ونســي اليــوم واحلمــد مسيلمة، كان قربه يعبــد مــن دون هللا حــىت
ســــباب دعــــوة الشــــيخ حممــــد، قــــدس هللا روحــــه وجــــزاه عنــــا وعــــن املســــلمني  هلل، 

  أفضل اجلزاء.
وقد كان يف جند واحلجــاز مــن الشــرك العظــيم واالعتقــادات الباطلــة، ودعــوة 
غــري هللا مــا ال يعــد وال حيصــى، فلمــا جــاء الشــيخ حممــد بــن عبــدالوهاب رمحــه هللا 

لنصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين عشــر، أي: قبــل مــا يزيــد عــن مــائيت ســنة، دعــا يف ا
إىل هللا وأرشد الناس، فعاداه كثري من العلمــاء اجلهلــة وأهــل اهلــوى، لكــن هللا أيَّــده 

ل ســـعود فـــدعا إىل هللا، وأرشـــد النـــاس إىل  -رحـــم هللا اجلميـــع- بعلمـــاء احلـــق، و
األحجــــار واألوليــــاء والصــــاحلني وغــــريهم توحيــــد هللا، وبــــني هلــــم: أن عبــــادة اجلــــن و 

ــــا أعمــــال أيب جهــــل وأمثالــــه مــــن كفــــار قــــريش يف  شــــرك مــــن عمــــل اجلاهليــــة، وأ
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م الالت والعزى ومناة وعبادة القبور، هذه هي أعماهلم.   عباد
للناس وهدى هللا على يديه من هــدى، مث عمــت الــدعوة  -رمحه هللا-فبني 

ربيـــة، وانتشــــر فيهـــا التوحيــــد واإلميـــان، وتــــرك بـــالد جنـــد واحلجــــاز وبقيـــة اجلزيــــرة الع
ا إال مـــن رحـــم  هلل وعبـــادة القبـــور واألوليـــاء بعـــد أن كـــانوا يعبـــدو النـــاس الشـــرك 
م: أوليــاء، وهــذا  ســا جمــانني ال عقــول هلــم، ويســمو هللا، بــل كــان بعضــهم يعبــد أ

  ١من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعني فيه.
وع عظــيم هــو أســاس امللــة وأســاس مجيــع مــا وقــال رمحــه هللا: التوحيــد موضــ - 

وال ريــب أن هــذا  جــاءت بــه الرســل علــيهم الصــالة والســالم مــن أوهلــم إىل آخــرهم.
لعناية، وإمنا ضل من ضل وهلك من هلك بسبب إعراضــه عــن هــذا  ،املقام جدير 

األصــل وجهلــه بــه وعملــه خبالفــه، وكــان املشــركون قــد جهلــوا هــذا األمــر مــن توحيــد 
وخلــق مــن  ،وأنزلــت بــه الكتــب ،ذي هــو األســاس الــذي بعثــت بــه الرســلالعبــادة الــ

وظنــوا أن مــا هــم عليــه مــن الشــرك ديــن صــاحل وقربــة  ،أجلــه الــثقالن "اجلــن واإلنــس"
ــا إىل هللا مــع أنــه أعظــم اجلــرائم وأكــرب الــذنوب وظنــوا جبهلهــم وإعراضــهم  ،يتقربــون 

ئهم ومن قبلهم من الضالني أنــه ديــن وقر  وأنكــروا علــى الرســل  ،بــة وحــقوتقليدهم آل
 ســـبحانه: وقـــاتلوهم علـــى هـــذا األســـاس الباطـــل كمـــا قـــال 

  
    
  

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٢
                                                            

  ).٢٠-٨/١٧جمموع الفتاوى ( ١
  ).٣٠األعراف اآلية ( ٢
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 وقـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــبحانه:  ١ 
   

  
  

   
    

     
     

    
 ــد هــــــذا  .٢ ــ ــبالء واعتقــ ــ ــ ــذا ال ــ ــع يف هــ ــ ــــن وقــ وأول مــ

م أول األمــم الواقعــة يف الشــرك، وقلــدهم  ،قوم نوح عليه الصالة والســالم :الشرك فــإ
ــدهم ــاحلني .مـــــن بعـــ ــو يف الصـــ ــم غلـــــوا يف ود وســـــواع  ،وكـــــان ســـــبب ذلـــــك: الغلـــ ـــ وأ

صــاحلني فــيهم، فمــاتوا يف زمــن متقــارب وكــان هــؤالء رجــاال  ،ويغــوث ويعــوق ونســر
فــزين هلــم الشــيطان الغلــو  ،وحزنــوا علــيهم حــز شــديدا ،فأســفوا علــيهم أســفا عظيمــا

ــويرهم ونصــــب صــــورهم يف جمالســــهم ــيهم وتصــ ــــذا تســــريون علــــى  ،فــ ــم  ــال لعلكــ وقــ
فلمــا طــال علــيهم األمــر عبــدوهم.  ،ويف ذلــك هالكهــم وهــالك مــن بعــدهم .طريقتهم

 ،فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم عبدت هــذه األصــنام :سلفوقال مجاعة من ال
ــبحانه: وأنــــــزل هللا  ــ ــه ســ ــ ــــال قولــ ــيهم جــــــل وعــ ــ   فــ

   
                                                            

  ).١٨يونس اآلية ( ١
  ).٣الزمر اآلية ( ٢
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  الصــاحلني  فالغلو يف .١

واألصـــنام هـــو أصـــل هـــذا الـــبالء، وهللا بـــني  مـــن البشـــر ويف املالئكـــة واألنبيـــاء واجلـــن
وأنـــه ال  ،وأنـــه اإللـــه احلـــق ،حـــده ســـبحانهعلـــى أيـــدي الرســـل أن الواجـــب عبادتـــه و 

جيــوز اختـــاذ الوســـائط بينـــه وبـــني عبـــاده، بـــل جيـــب أن يعبـــد وحـــده مباشـــرة مـــن دون 
ــطة ــزل الكتــــب بــــذلك ،واســ ــاىل: وخلــــق الثقلــــني لــــذلك  ،وأرســــل الرســــل وأنــ قــــال تعــ

   
   

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه:  ،٢ 
  
   

  وقــــــــــــــــــال ،٣ 
    عــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــــل: 

   
 

                                                            
ت ( ١   ).٢٥-٢٣نوح اآل
ت اآلية ( ٢   ).٥٦الذار
  ).٢١البقرة اآلية ( ٣
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 وقــــــــــــال ســــــــــــبحانه: . ١ 
  

 وقال عز وجــل:  ،٢ 
    

   
  

 ــام  .٣ ــ ــذا املقــ ــ ــام- وهــ ــ ــــين مقــ ــد أعــ ــ  - التوحيــ
دائمـــا وأبـــدا حيتـــاج إىل مزيـــد العنايـــة بتوجيـــه النـــاس إىل ديـــن هللا وتوحيـــده وإخـــالص 

أكثــر النــاس قــدميا وحــديثا،  العبــادة لــه، ألن الشــرك هــو أعظــم الــذنوب وقــد وقــع فيــه
لـــدعوة إىل توحيـــد هللا  ،فالواجـــب بيانـــه للنـــاس والتحـــذير منـــه يف كـــل وقـــت وذلـــك 

سبحانه والنهي عن الشرك وبيــان أنواعــه للنــاس حــىت حيــذروه، وقــد قــام خــامت األنبيــاء 
ومــع هــذا فقــد ملئــت الــدنيا مــن هــذا  ،بــذلك أكمــل قيــام يف مكــة واملدينــة حممــد 

لمـــاء الســـوء ودعـــاة الضـــاللة وإعـــراض األكثـــر عـــن ديـــن هللا وعـــدم الشـــرك بســـبب ع
وحســـن ظـــنهم بـــدعاة الباطـــل ودعـــاة  ،وعـــدم إقبـــاهلم علـــى احلـــق ،تفقههـــم يف الـــدين

 ســــــــــــــبحانه: كمــــــــــــــا قــــــــــــــال هللا الشــــــــــــــرك إال مــــــــــــــن رحــــــــــــــم هللا، 
   

  ٤، 
   وقــــال تعــــاىل: 

                                                            
  ).٢٣اإلسراء اآلية ( ١
  ).٥الفاحتة اآلية ( ٢
  ).٣٦النحل اآلية ( ٣
  ).١٠٣يوسف اآلية ( ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com
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  وقـــــــــــال  ١
    وجـــــــــــــــل:  عـــــــــــــــز
    

    
   

    
٢.  

ــر ا  ــم بعــــد نــــوح يف عــــاد ومثــــود وقــــوم إبــــراهيم وقــــوم فلهــــذا انتشــ ــرك يف األمــ لشــ
ــم ،شــــعيب وقــــوم لــــوط ــدهم مــــن ســــائر األمــ ــا  ،ومــــن بعــ وصــــاروا يقلــــد بعضــــهم بعضــ

ـــــــــــــــــــــــــــــون:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ   يقول
   

   
 هــذا الــبالء قــد عــم وطــم  وإذا كــان .٣

أعــين -نــه إال القليــل، فالواجــب علــى أهــل العلــم أن يقــدموه علــى غــريه ومل يسلم م
وأن تكــون عنــايتهم بــه أكثــر مــن كــل نــوع مــن أنــواع العلــم  ،-بيان التوحيــد وضــده

لشــرك بطــل غــريه مــن األعمــال،  ،ألنــه األســاس فــإذا فســد هــذا األســاس وخــرب 
  ه: كمــــــــــــا قــــــــــــال ســــــــــــبحان
   

                                                            
  ).٢٠سبأ اآلية ( ١
  ).١١٦األنعام اآلية ( ٢
  ).٢٢الزخرف اآلية ( ٣
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  ١ 
ــــــــــــــــــــــــــبحانه:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــ   وقـــــــــــــــــــــــ

   
    

  
  

   
    

 والصـــــــــــوم واحلـــــــــــج وغـــــــــــري  ٢
  ٣العبادات ال تنفع.ذلك من 
 موقفه من الرافضة:  
ســــئل رمحــــه هللا: مــــن خــــالل معرفــــة مســــاحتكم بتــــاريخ الرافضــــة، مــــا هــــو  -

  موقفكم من مبدأ التقريب بني أهل السنة وبينهم؟
فأجــاب: التقريــب بــني الرافضــة وبــني أهــل الســنة غــري ممكــن، ألن العقيــدة 

الص العبـــادة هلل ســـبحانه توحيـــد هللا وإخـــ :خمتلفـــة، فعقيـــدة أهـــل الســـنة واجلماعـــة
وأن هللا ســبحانه  ،وتعاىل، وأنه ال يدعى معــه أحــد ال ملــك مقــرب وال نــيب مرســل

حمبــة الصــحابة رضــي هللا  :ومــن عقيــدة أهــل الســنة .وتعــاىل هــو الــذي يعلــم الغيــب
ـــم أفضـــل خلـــق هللا بعـــد األنبيـــاء ،عـــنهم مجيعـــا والرتضـــي عـــنهم وأن  ،واإلميـــان 

 .ق، مث عمــر، مث عثمــان، مث علــي، رضــي هللا عــن اجلميــعأفضــلهم أبــو بكــر الصــدي
فـــال ميكـــن اجلمـــع بينهمـــا كمـــا أنـــه ال ميكـــن اجلمـــع بـــني  ،والرافضـــة خـــالف ذلـــك

                                                            
  ).٨٨األنعام اآلية ( ١
  ).٦٦و٦٥( الزمر اآليتان ٢
  ).٦٦-٩/٦٣جمموع الفتاوى ( ٣
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٣٧٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

اليهــود والنصــارى والــوثنيني وأهــل الســنة، فكــذلك ال ميكــن التقريــب بــني الرافضــة 
  وبني أهل السنة الختالف العقيدة اليت أوضحناها.

ميكــــن التعامــــل معهــــم لضــــرب العــــدو اخلــــارجي   هــــل :مث ســــئل رمحــــه هللا -
  كالشيوعية وغريها؟

فأجـــاب: ال أرى ذلـــك ممكنـــا، بـــل جيـــب علـــى أهـــل الســـنة أن يتحـــدوا وأن 
يكونـــوا أمـــة واحـــدة وجســـدا واحـــدا، وأن يـــدعوا الرافضـــة أن يلتزمـــوا مبـــا دل عليـــه  

نــا أن من احلق، فإذا التزمــوا بــذلك صــاروا إخواننــا وعلي كتاب هللا وسنة الرسول 
وســب  ،نتعاون معهم، أما ما داموا مصرين على ما هم عليــه مــن بغــض الصــحابة

وعبــادة أهــل البيــت كعلــي رضــي  ،الصــحابة إال نفــرا قلــيال، وســب الصــديق وعمــر
ـــــم  هللا عنـــــه وفاطمـــــة واحلســـــن واحلســـــني، واعتقـــــادهم يف األئمـــــة االثـــــىن عشـــــرة أ

م يعلمون الغيب، كل هذا من أبطل البا طــل، وكــل هــذا خيــالف مــا معصومون وأ
  ١عليه أهل السنة واجلماعة.

 من الصوفية: موقفه  
س عنـــد يقولـــون - إننـــا  :ســـأله رمحـــه هللا ســـائل مـــن ســـور قـــال: يوجـــد 

تــون يســألون  ، و أبنــاء الشــيخ عيســى أو أبنــاء غــريه مــن الشــيوخ املعــروفني عنــد
م أســياخ مــن النــاس وقــد لبســوا لباســا أخضــر علــى رؤوســهم مــن حريــر، يف أيــديه

ــــــذا  حديــــــد، إذا أعطيــــــتهم أرضــــــيتهم، وإذا مل تعطهــــــم غضــــــبوا وضــــــربوا أنفســــــهم 
م ويف رؤوسهم؟   احلديد يف بطو

                                                            
  ).١٥٧-٥/١٥٦(جمموع الفتاوى  ١
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٣٧٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

وهــؤالء يلعبــون  ،فأجــاب: هــؤالء مــن بعــض الطوائــف الــيت تســمى الصــوفية
ــــــم أوالد فــــــالن أو فــــــالن م، بــــــزعمهم أ ــــــم  ،علــــــى النــــــاس وخيــــــدعو ويزعمــــــون أ

ديــبهم يســتحقون علــى النــاس املســا عدة، وهــؤالء ينبغــي مــنعهم مــن هــذا العمــل و
ــذه  عليه من جهة الدولــة، ملــا يف ذلــك مــن كــف شــرهم عــن النــاس علــى الســؤال 

  الطريقة املنكرة.
وإذا ضــربوا أنفســهم فــال  وال يعطــى مثــل هــؤالء، ألن عطــاءهم يشــجعهم..

حـــرج عليـــك مـــن ذلـــك، وإمنـــا احلـــرج علـــيهم. والواجـــب نصـــيحتهم وحتـــذيرهم مـــن 
وهو من التشويش والتلبيس الذي خيدعون بــه النــاس، وهــم يف  ،هذا العمل املنكر

احلقيقة يعملون هذه األمور الشــيطانية بتــزيني مــن الشــيطان وتلبــيس منــه، وهــو مــا 
لتقمـــري، وهـــو مـــن أنـــواع الســـحر، يفعلـــون هـــذا الشـــيء يف رأي النـــاظر،  يســـمى 

رهم، ألن الســــالح واحلديــــد وهــــم ال يفعلونــــه يف احلقيقــــة، ولــــو فعلــــوه حقيقــــة لضــــ
وأشـــباه ذلـــك يضـــر اإلنســـان إذا ضـــرب بـــه نفســـه، ولكـــنهم يســـحرون العيـــون مبـــا 

ســورة يفعلــون، كمــا ذكــر هللا عــن ســحرة فرعــون، حيــث قــال ســبحانه وتعــاىل يف 
ــــــــــــــــــــــــــــــراف:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   األعـــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

 
   

وقـــــــــــال تعـــــــــــاىل يف ســـــــــــورة طـــــــــــه:  ،١ 
   

    
                                                            

  ).١١٦عراف اآلية (األ ١
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ســــــــالم أن يســــــــاعدوا مثــــــــل هــــــــؤالء، ألن ألهــــــــل اإل فــــــــال ينبغــــــــي ١

م معناهـــا مســـاعدة علـــى املنكـــر وعلـــى التلبـــيس وعلـــى الشـــعوذة وعلـــى  مســـاعد
  إيذاء املسلمني وخداعهم.

ألدب  م  فالواجــب منــع هــؤالء والقضــاء علــى منكــرهم هــذا، وحســم مــاد
وفــق هللا قــادة  البليغ، أو السجن من جهة الدولة، حىت يرتدعوا عن هذا العمــل..

  ٢سلمني لكل ما فيه رضاه وصالح عباده.امل
ت الكرميــات واألحاديــث الصــحيحة عــن  - وقــال رمحــه هللا: قــد دلــت اآل

أن أفضــل الكــالم كلمــة التوحيــد: وهــي ال إلــه إال هللا، كمــا يف قــول النــيب  النــيب 
» :وقـــال عليـــه ٣»اإلميـــان بضـــع وســـبعون شـــعبة، فأفضـــلها قـــول: ال إلـــه إال هللا ،

أحــب الكــالم إىل هللا أربــع: ســبحان هللا، واحلمــد هلل، وال إلــه «الم: الصــالة والســ
وقــــد ذكــــر هللا يف كتابــــه العظــــيم هــــذه الكلمــــة يف مواضــــع   .٤»إال هللا، وهللا أكــــرب

   :ســــــــــــــــــــــــبحانهقولــــــــــــــــــــــــه  كثــــــــــــــــــــــــرية، منهــــــــــــــــــــــــا
                                                            

  ).٦٦طه اآلية ( ١
  ).٤٤٨-٣/٤٤٧جمموع الفتاوى ( ٢
) والرتمـــذي ٥٦/٤٦٧٦-٥/٥٥) وأبـــو داود (١/٦٣/٣٥) ومســـلم (١/٧١/٩) والبخـــاري (٢/٤٤٥أخرجـــه: أمحـــد ( ٣
) كلهـــم مـــن حـــديث أيب هريـــرة إال أنـــه اختلـــف ١/٢٢/٥٧) وابـــن ماجـــه (٨/٤٨٤/٥٠٢٠) والنســـائي (٥/١٢/٢٦١٤(

  هم من يرويه بلفظ: بضع وستون ومنهم من يرويه بلفظ بضع وسبعون ومنهم من يرويه على الشك.يف لفظه فمن
ـــد ( ٤ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــلم (٥/١٠أمحـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــه (٣/١٦٨٥/٢١٣٧) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ماجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــربى ٢/١٢٥٣/٣٨١١) واب ــ ــ ــ ـــ ــ ـــائي يف الكــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ) والنسـ
  ) من حديث مسرة بن جندب.٦/٢١١/١٠٦٨١(
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٣٧٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

    وقولــــه ١ ،
   : وجــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــز

   
 ٢.  

ــــــذا اللفــــــظ: ال إلــــــه إال هللا،  واملشــــــروع للمســــــلمني مجيعــــــا أن يــــــذكروا هللا 
ويضـــاف إىل ذلـــك: ســـبحان هللا، واحلمـــد هلل، وهللا أكـــرب، وال حـــول وال قـــوة إال 

  هلل. كل هذا من الكالم الطيب املشروع.
هــــذا مــــن البــــدع، وال جيــــوز أمــــا قــــول الصــــوفية: (هللا هللا)، أو (هــــو هــــو)، ف

، وال عــن أصــحابه رضــي هللا عــنهم فصــار التقيد بــذلك، ألنــه مل ينقــل عــن النــيب 
، وقولــه عليــه ٣»مــن عمــل عمــال لــيس عليــه أمــر فهــو رد: «بدعــة، لقــول النــيب 
  .٤متفق عليه »من أحدث يف أمر هذا ما ليس منه فهو رد«الصالة والسالم: 
ي: فهــو مــردود، وال جيــوز العمــل بــه وال يقبــل. أ» فهــو رد: «ومعىن قولــه 

فال جيوز ألهل اإلسالم أن يتعبدوا بشيء مل يشــرعه هللا، لألحاديــث املــذكورة ومــا 
 ســـــــــبحانه منكـــــــــرا علـــــــــى املشـــــــــركني: جـــــــــاء يف معناهـــــــــا لقـــــــــول هللا 

   
    

                                                            
  ).١٨آل عمران اآلية ( ١
  ).١٩حممد اآلية ( ٢
  )) عن عائشة رضي هللا عنها.١٨(١٣٤٤/١٧١٨-٣/١٣٤٣) ومسلم (٦/١٨٠أخرجه أمحد ( ٣
ـــد ( ٤ ــ ـــاري (٦/٢٤٠أمحـــ ـــ ــلم (٥/٣٧٧/٢٦٩٧) والبخــ ـــ ــو داود (٣/١٣٤٣/١٧١٨) ومســـ ــ ـــــن ٥/١٢/٤٦٠٦) وأبــــ ) وابـــ

  .)١/٧/١٤ماجه (
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٣٧٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

    وفــــــــــــق هللا  .١
  ٢اجلميع ملا يرضيه.

 من اجلهمية: موقفه 

ــا وأســأله ســبحانه أن يتوفــاين عليهــا  -  قال رمحــه هللا: عقيــديت الــيت أديــن هللا 
نه سبحانه هو اإلله احلق املستحق للعبادة، وأنه سبحانه فــوق العــرش  هي: اإلميان 

لعلــو قد استوى عليه استواء يليق جبالله وعظمته بال كيــف، وأنــه ســب حانه يوصــف 
ـــع  ــ ــ ــق، كمـــــــــا قـــــــــال ســـــــــبحانه: فـــــــــوق مجيــ ــ ــ  اخللـــ
   

وقــال عــز وجــل: ٣ ،   
  

  
    

   
 لكرســـــــــــــــــــــي: ، وقـــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل يف آخــــــــــــــــــــر آيـــــــــــــــــــــة ا٤اآليــــــــــــــــــــة

   
  

 وقـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل: ٥ ،
   

                                                            
  ).٢١الشورى اآلية ( ١
  ).٤٠٠-٨/٣٩٩جمموع الفتاوى ( ٢
  ).٥طه اآلية ( ٣
  ).٥٤األعراف اآلية ( ٤
  ).٢٥٥ية (البقرة اآل ٥
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٣٧٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه:  ،١
   

  
  ت  ٢ واآل

نه سبحانه له األمساء احلســىن والصــفات العلــى، كمــا ثرية. يف هذا املعىن ك وأومن 
   قــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل:

  
 ٣.  

مسائــــه وصــــفاته الــــواردة يف  والواجــــب علــــى مجيــــع املســــلمني: هــــو اإلميــــان 
ــا لــه ســبحانه علــى الوجــه الالئــ ق جباللــه الكتــاب العزيــز والســنة الصــحيحة، وإثبا

كمــــــــا قــــــــال ســــــــبحانه: مــــــــن غــــــــري حتريــــــــف وال تعطيــــــــل وال تكييــــــــف وال متثيــــــــل،  
    

  
 ل:وقــــال عــــز وجــــ ،٤  

    
    

  وقــــــال ســــــبحانه: ٥ ، 
     

    
                                                            

  ).١٢غافر اآلية ( ١
  ).١٠فاطر اآلية ( ٢
  ).١٨٠األعراف اآلية ( ٣
  ).١١الشورى اآلية ( ٤
  ).٧٤النحل اآلية ( ٥
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٣٨٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

     
   وهـــــــي١ ، 

توقيفيــــــة ال جيــــــوز إثبــــــات شــــــيء منهــــــا هلل إال بــــــنص مــــــن القــــــرآن أو مــــــن الســــــنة 
هــو أعلــم بــه،  الصحيحة، ألنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلــم مبــا يليــق بــه، ورســوله 

ســـــــــــــبحانه: املبلـــــــــــــغ عنـــــــــــــه، وال ينطـــــــــــــق عـــــــــــــن اهلـــــــــــــوى، كمـــــــــــــا قـــــــــــــال هللا وهـــــــــــــو 
   

    
    

    
     

٢.  
ن القـــرآن كالمـــه عـــز وجـــل ولـــيس مبخلـــوق، وهـــذا قـــول أهـــل الســـنة  وأومـــن 

ومــن بعــدهم، وأومــن بكــل مــا أخــرب هللا بــه ورســوله  ماعــة مــن أصــحاب النــيب واجل
من أمر اجلنة والنار واحلساب واجلزاء وغري ذلك ممــا كــان ومــا ســيكون، ممــا دل عليــه 

  .القرآن الكرمي، أو جاءت به السنة الصحيحة عن النيب 
كــم علــى دينــه، وأن يعيــذ وســائر امل ســلمني مــن وهللا املســؤول أن يثبتنــا وإ

ــه، وأن يصـــــلح  ــيطان، وأن ينصـــــر دينــــه ويعلــــي كلمتــ مضــــالت الفــــنت ونزغــــات الشــ
ــتهم علــــى  ــدين، وأن جيمــــع كلمــ ــه يف الــ ــنحهم الفقــ ــا، وأن ميــ ــوال املســــلمني مجيعــ أحــ

م، إنه ويل ذلك والقادر عليه.   ٣احلق، وأن يوفق والة أمرهم ويصلح قاد
                                                            

  سورة اإلخالص. ١
ت (ا ٢   ).٤-١لنجم اآل
  ).٤٥-٨/٤٣جمموع الفتاوى ( ٣
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٣٨١   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ا كــالم رســول هللا وقــال رمحــه هللا ردا علــى ســؤال يف صــفة النــزول: هــذ -
ينزل ربنا تبارك وتعــاىل إىل الســماء الــدنيا كــل «فهو القائل عليه الصالة والسالم: 

مــن يســألين  ،مــن يــدعوين فأســتجيب لــه :ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقــول
، وقــد ١متفــق علــى صــحته »حىت ينفجــر الفجــر ،فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له

هلل وليس مثل نزولنــا، ال يعلــم كيفيتــه إال هــو ســبحانه بني العلماء أنه نزول يلي ق 
وال يلــزم مــن ذلــك خلــو العــرش فهــو نــزول يليــق بــه  ،وتعــاىل، فهــو ينــزل كمــا يشــاء

ال  ،وهـــذا شـــيء خيـــتص بـــه تعـــاىل ،جـــل جاللـــه، والثلـــث خيتلـــف يف أحنـــاء الـــدنيا
 ه: يشـــــــــابه خلقـــــــــه يف شـــــــــيء مـــــــــن صـــــــــفاته كمـــــــــا قـــــــــال ســـــــــبحان

    
  

وقــــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــــال:  ،٢  
   

   
  وقــــــــال عــــــــز وجــــــــل يف  ،٣

   آيـــــة الكرســـــي: 
    

 ت يف هذا ، ٤    .املعىن كثريةواآل
وهو سبحانه أعلم بكيفيــة نزولــه، فعلينــا أن نثبــت النــزول علــى الوجــه الــذي 

                                                            
  هـ).١٦٧مواقف محاد بن سلمة سنة ( ضمنقدم من حديث أيب هريرة ت ١
  ).١١الشورى اآلية ( ٢
  ).١١٠طه اآلية ( ٣
  ).٢٥٥لبقرة اآلية (ا ٤
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٣٨٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

هلل، ومع كونه استوى على العــرش، فهــو ينــزل كمــا يليــق بــه عــز وجــل لــيس   يليق 
كنزولنا إذا نزل فالن من الســطح خــال منــه الســطح، وإذا نــزل مــن الســيارة خلــت 

ه ســبحانه ال يقــاس خبلقــه، وال يشــبه خلقــه فهذا قياس فاسد له، ألنــ ،منه السيارة
  يف شيء من صفاته.

كما أننا نقول اســتوى علــى العــرش علــى الوجــه الــذي يليــق بــه ســبحانه وال 
خللق وال منثلــه اســتوى اســتواء يليــق  :وإمنــا نقــول ،نعلم كيفية استوائه، فال نشبهه 

   .جبالله وعظمته
ل هلــــم بــــذلك حــــرية وملــــا خــــاض املتكلمــــون يف هــــذا املقــــام بغــــري حــــق حصــــ
لكليــة حــىت قــالوا م الكالم إىل إنكــار هللا  ال داخــل العــامل وال  :عظيمة حىت آل 

ــامل حــــىت وصــــفوه بصــــفات معناهــــا العــــدم وإنكــــار  ،وال كــــذا وال كــــذا ،خــــارج العــ
لكليـــــة ، وأهـــــل الســـــنة وهلـــــذا ذهـــــب أصـــــحاب رســـــول هللا  ؛وجـــــوده ســـــبحانه 

ال  :ه النصــوص مــن الكتــاب والســنة، وقــالواواجلماعــة تبعــا هلــم فــأقروا مبــا جــاءت بــ
يعلم كيفية صفاته إال هــو ســبحانه، ومــن هــذا مــا قالــه مالــك رمحــه هللا: (االســتواء 

عــن  :والســؤال عنــه بدعــة) يعــين ،معلوم، والكيف جمهول،و اإلميان بــذلك واجــب
الكيفيــة. ومثــل ذلــك مــا يــروى عــن أم ســلمة رضــي هللا عنهــا وعــن ربيعــة بــن أيب 

 ،والكيــف غــري معقــول ،ن شــيخ مالــك رمحــه هللا: (االســتواء غــري جمهــولعبــدالرمح
ـــذا األمـــر ســـلم مـــن شـــبهات كثـــرية، ومـــن  واإلميـــان بـــذلك واجـــب)، ومـــن التـــزم 
 ،اعتقــادات ألهــل الباطــل كثــرية عديــدة، وحســبنا أن نثبــت مــا جــاء يف النصــوص

ضــى وير  ،ويبصــر ويغضــب ،يسمع ويــتكلم :وهكذا نقول .وأن ال نزيد على ذلك
وهــــذا هــــو طريــــق  .وال يعلــــم كيفيــــة صــــفاته إال هـــو ،علـــى وجــــه يليــــق بــــه ســـبحانه
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٣٨٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

السالمة وطريق النجاة وطريق العلم، وهو مذهب الســلف الصــاحل، وهــو املــذهب 
األســـــــلم واألعلـــــــم واألحكـــــــم، وبـــــــذلك يســـــــلم املـــــــؤمن مـــــــن شـــــــبهات املشـــــــبهني، 

لســنة والكتــاب املبــني، ويــرد علــم ا لكيفيــة إىل ربــه وضــالالت املضــللني، ويعتصــم 
  ١سبحانه وتعاىل. وهللا سبحانه ويل التوفيق.

ز إىل حضــرة األخ املكــرم و  - قال رمحه هللا: من عبدالعزيز بن عبدهللا بــن 
  فضيلة الشيخ س.خ وفقه هللا ملا فيه رضاه آمني.
  سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أما بعد:

أثنــاء حتقــيقكم لكتــاب فقــد وصــلين كتــابكم الكــرمي الــذي ذكــرمت فيــه أنكــم 
'فضـــائل األوقـــات' للبيهقـــي مـــر علـــيكم هـــذا الـــنص: (مسعـــت أ عبـــدهللا احلـــافظ 

قــد ثبــت  ٢يقــول: مسعــت أ حممــد أمحــد بــن عبــدهللا املــزي يقــول: حــديث النــزول
مــــا يصــــدقه وهــــو قولــــه:  التنزيــــلمــــن وجــــوه صــــحيحة، وورد يف  عــــن رســــول هللا 

  
   

واجملــــــيء صــــــفتان منفيتــــــان عــــــن هللا مــــــن طريــــــق احلركــــــة  والنــــــزول ٣
واالنتقـــال مـــن حـــال إىل حـــال، بـــل مهـــا صـــفتان مـــن صـــفات هللا بـــال تشـــبيه جـــل 

ا علوا كبريا.اهـ   عما يقول املعطلة لصفاته واملشبهة 
طــل خمــالف ملــا عليــه أهــل الســنة واجلماعــة، فــإن  وال شــك أن هــذا القــول 

لنــزول ومل يبــني لنــا  وكما أخرب عنه رســوله  ،انه قد أثبت لنفسه اجمليءهللا سبح
                                                            

  ).٧٧-٩/٧٦جمموع الفتاوى ( ١
  هـ).١٦٧تقدم من حديث أيب هريرة ضمن مواقف محاد بن سلمة سنة ( ٢
  ).٢٢الفجر اآلية ( ٣
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٣٨٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ،فوجــب الكــف عــن ذلــك .كيفيــة النــزول وال كيفيــة اجملــيء  ســبحانه وال رســوله 
كمـــا وســـع الســـلف الصـــاحل رضـــي هللا عـــنهم ذلـــك، ومل يزيـــدوا علـــى مـــا جـــاء يف 

ت الصــــفات النصــــوص. فالواجــــب الســــري علــــى منهــــاجهم ولــــزوم طــــريقهم يف إثبــــا
نــه ســبحانه  ،الــواردة يف الكتــاب العزيــز والســنة الصــحيحة بــال كيــف مــع اإلميــان 

 لـــــه وال مثيـــــل لـــــه كمـــــا قـــــال عـــــز وجـــــل: ال كفـــــو لـــــه وال شـــــبيه 
    

١ ،   
 ٢،  

    
  
أن نفي احلركة واالنتقــال دخــول يف التكييــف بغــري علــم،  ومعلوم. ٣

وحنــن ممنوعــون مــن ذلــك لعــدم علمنــا بكيفيــة صــفاته ســبحانه، ألنــه عــز وجــل مل 
  .خيرب بذلك وال رسوله 

كــم للعلــم النــافع والعمــل بــه والثبــات علــى الـــحق  ونســأل هللا أن يوفقنــا وإ
ت الفـــــنت إنـــــه مسيـــــع قريـــــب.. والســـــالم علـــــيكم ورمحـــــة هللا والســـــالمة مـــــن مضـــــال

  ٤وبركاته..
 من اخلوارج: موقفه  
لـــــمعاصي، وَخلَّــــدوا العصــــاة يف النــــار،  - ــــروا  قــــال رمحــــه هللا: فــــاخلوارج َكفَّ

                                                            
  ).٤( اإلخالص اآلية ١
  ).٧٤النحل اآلية ( ٢
  ).١١الشورى اآلية ( ٣
  ).٥٥-٥/٥٤جمموع الفتاوى ( ٤
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٣٨٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

ـــم يف  ـــم يف النـــار خملـــدون فيهـــا؛ ولكـــن قـــالوا: إ واملعتزلـــة وافقـــوهم يف العاقبـــة، وأ
  ، وكله ضالل.الدنيا مبنزلة بني املنزلتني

أن العاصــي ال يكفــر مبعصــيته مــا مل  -وهــو احلــق-والــذي عليــه أهــل الســنة 
يســـتحلها، فـــإذا ز ال يكفـــر، وإذا ســـرق ال يكفـــر، وإذا شـــرب اخلمـــر ال يكفــــر، 
ولكــن يكــون عاصــيا ضــعيف اإلميــان فاســقا تقــام عليــه احلــدود، وال يكفــر بــذلك 

ا حالل.   إال إذا استحل املعصية وقال: إ
طــل، وهلــذا قــال فــيهم  ومــا طــل، وتكفــريهم للنــاس  قالــه اخلــوارج يف هــذا 

ــــم ميرقـــون مــــن الـــدين مــــروق الســـهم مــــن الرميـــة مث ال يعــــودون إليــــه، : «النـــيب  إ
ن ــوارج بســــبب ١»يقــــاتلون أهــــل اإلســــالم، ويــــدعون أهــــل األو . هــــذه حــــال اخلــ

لشباب وال غــري الشــباب أن ي قلــدوا اخلــوارج غلوهم وجهلهم وضالهلم، فال يليق 
واملعتزلـــة، بـــل جيـــب أن يســـريوا علـــى مـــذهب أهـــل الســـنة واجلماعـــة علـــى مقتضـــى 
األدلــــة الشــــرعية، فيقفــــوا مــــع النصــــوص كمــــا جــــاءت، ولــــيس هلــــم اخلــــروج علــــى 
ملكاتبــة  الســلطان مــن أجــل معصــية أو معــاص وقعــت منــه، بــل علــيهم املناصــحة 

لــ جلــدال  لطــرق الطيبــة احلكيمــة، و يت هــي أحســن، حــىت ينجحــوا، واملشــافهة، 
  ٢وحىت يقل الشر أو يزول ويكثر اخلري.

قال يف تعليقه على العقيدة الطحاويــة: قولــه: (وال نكفــر أحــدا مــن أهــل  -
القبلـــــة بـــــذنب، مـــــا مل يســـــتحله): مـــــراده رمحـــــه هللا: أن أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة ال 

                                                            
ــ ١ ــ ــ ـــه أمحــ ـــ ـــه أخرجــ ــ ــ ــاري (٧٣و٣/٦٨د (أخرجـ ــ ــ ــلم (٨/٨٤/٤٣٥١) والبخــ ــ ــ ـــو داود  )٧٤٢/١٠٦٤-٢/٧٤١) ومســ ــ ــ وأبـ
  ).٩٣/٢٥٧٧-٥/٩٢) والنسائي (١٢٢/٤٧٦٤-٥/١٢١(
  ).٨/٢٠٥جمموع الفتاوى ( ٢
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هلل واليـــوم اآلخـــر بـــذنب يرتكبـــه ، وشـــرب   ؛يكفـــرون املســـلم املوحـــد املـــؤمن  كـــالز
الـــخمر، والــر وعقــوق الوالــدين وأمثــال ذلــك مــا مل يســتحل ذلــك. فــإن اســتحله  
كفـــر؛ لكونـــه بـــذلك مكــــذ هلل ولرســـوله، خارجـــا عــــن دينـــه. أمـــا إذا مل يســــتحل 
ذلــك؛ فإنــه ال يكفــر عنــد أهــل الســنة واجلماعــة، بــل يكــون ضــعيف اإلميــان، ولــه 

ا مامـــة احلـــدود وغـــري ذلـــك، حســـبحكـــم مـــا تعاطـــاه مـــن املعاصـــي يف التفســـيق وإق
ــذا هــــو قــــول أهــــل الســــنة واجلماعــــة خالفــــا للخــــواج  جــــاء يف الشــــرع املطهــــر. وهــ

لــذنوب واملعتزلــة  ،واملعتزلــة ومــن ســلك مســلكهم الباطــل. فــإن اخلــوارج يكفــرون 
وأمــــا يف  ،جيعلونــــه يف منزلــــة بــــني املنــــزلتني، يعــــين: بــــني اإلســــالم والكفــــر يف الــــدنيا

لكتــاب  اآلخــرة فيتفقــون مــع طــل  نــه خملــد يف النــار. وقــول الطــائفتني  اخلــوارج 
والســنة وإمجاعــة ســلف األمــة. وقــد التــبس أمرمهــا علــى بعــض النــاس لقلــة علمــه، 

هلل التوفيق.   ١ولكن أمرمها حبمد هللا واضح عند أهل احلق كما بينا و
 من املرجئة: موقفه  
هلل، : «عـــــن اإلميـــــان قـــــال قــــال رمحـــــه هللا: وهلـــــذا ملـــــا ســـــئل  - أن تـــــؤمن 

لقـــدر خـــريه وشـــره ففســـر اإلميـــان  ٢»ومالئكتـــه، وكتبـــه، ورســـله، واليـــوم اآلخـــر، و
 ،وهــي يف نفســها أصــول الــدين كلــه ،ــذه األمــور الســتة الــيت هــي أصــول اإلميــان

ــذه األصــول  ألنه ال إميان ملن ال إسالم له، وال إســالم ملــن ال إميــان لــه، فاإلميــان 
قصــاً، وهلــذا قــال ال بــد منــه لصــحة اإلســ الم لكــن قــد يكــون كــامالً وقــد يكــون 

ــــــــــــــــــــــل يف    حـــــــــــــــــــــــــــــــــــق األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب: هللا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــ
                                                            

  ).٥٢(ص.امش حاشية ابن عتيق  ١
  هـ).٢٤٢تقدم خترجيه ضمن مواقف حممد بن أسلم الطوسي سنة ( ٢
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 ١.  

قــــص مل يســــتكمل واجبــــات   م لــــيس بكامــــل، بــــل إميــــان  فلمــــا كــــان إميــــا
لواجبــات  اإلميــان نفــى عــنهم اإلميــان يعــين بــه الكامــل ألنــه ينفــى عمــن تــرك بعــض ا

، ومنــه ٢»ال يــؤمن أحــدكم حــىت حيــب ألخيــه مــا حيــب لنفســه: «كمــا يف قولــه 
هلل واليــوم اآلخــر فليقــل خــرياً أو ليصــمت، ومــن  : «قــول النــيب  مــن كــان يــؤمن 

هلل واليــوم اآلخــر  هلل واليــوم اآلخــر فليكــرم ضــيفه، ومــن كــان يــؤمن  كــان يــؤمن 
هلل واليــوم اآل إىل غــري ذلــك،  ٣»خــر فــال يــؤذ جــارهفليصــل رمحــه ومــن كــان يــؤمن 

واملقصـــود أن اإلميـــان يقتضـــي العمـــل الظـــاهر، كمـــا أن اإلســـالم بـــدون إميـــان مـــن 
عمـــل املنـــافقني، فاإلميـــان الكامـــل الواجـــب يقتضـــي فعـــل مـــا أمـــر هللا بـــه ورســـوله، 
ى عنه هللا ورسوله، فإذا قصر يف ذلك جاز أن ينفى عنــه ذلــك اإلميــان  وترك ما 

  عــــــــــن األعــــــــــراب بقولــــــــــه تعــــــــــاىل: نفــــــــــي  بتقصــــــــــريه كمــــــــــا
  

 وكمــــــــــــا نفــــــــــــي ٤ 
  عمن ذكر يف األحاديث السابقة.

واخلالصـــة أن هللا ســـبحانه ورســـوله نفيـــا اإلميـــان عـــن بعـــض مـــن تـــرك بعـــض 
                                                            

  ).١٤احلجرات اآلية ( ١
وابـــن ماجـــه  )٤/٥٧٥/٢٥١٥) والرتمـــذي (١/٦٧/٤٥) ومســـلم (١/٧٨/١٣) والبخـــاري (٣/١٧٦د (أخرجـــه: أمحـــ ٢
  ) من حديث أنس١/٢٦/٦٦(
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ـــ ــه: أمحــ ــ ــ ــ ــ ـــاري (٢/٢٦٧أخرجـــ ــ ــ ــ ـــ ـــلم (٦١٣٨و٦٥٢/٦١٣٦و١٠/٦٥١) والبخـ ــ ــ ــ ــ ـــو داود  )١/٦٨/٤٧) ومســ ــ ــ ــ ــ وأبــ
  ) من حديث أيب هريرة.٤/٥٦٩/٢٥٠٠) والرتمذي (٥/٣٥٨/٥١٥٤(
  ).١٤احلجرات اآلية ( ٤
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٣٨٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

واجبــات اإلميــان وأثبتــا لــه اإلســالم، فهــذه األصــول الســتة هــي أصــول الــدين كلــه، 
ـــا فــــال ف ت  ـــا مــــع األعمـــال الظــــاهرة صـــار مســــلماً مؤمنـــاً، ومــــن مل  مـــن أتــــى 

م ملا أظهــروا اإلســالم وادعــوا اإلميــان وصــلوا مــع   ؛إسالم له وال إميان كاملنافقني فإ
النــاس وحجــوا مــع النــاس وجاهــدوا مــع النــاس إىل غــري ذلــك، ولكــنهم يف البــاطن 

ــم مكــذبون هلل ليســوا مــع املســلمني بــل هــم يف جانــب واملســلمو  ن يف جانــب، أل
إلســالم حلظــوظهم  ورسوله، منكرون ملا جاءت به الرسل يف البــاطن، متظــاهرون 
م هللا يف ذلــك، وصــاروا كفــاراً ضــالًال، بــل صــاروا  العاجلــة وملقاصــد معروفــة أكــذ
أكفــر وأشــر ممــن أعلــن كفــره، وهلــذا صــاروا يف الــدرك األســفل مــن النــار، ومــا ذاك 

ــم علــى دينــه ورمبــا أفشــى  إال ألن خطرهم ــم إخوتــه وأ أعظم؛ ألن املســلم يظــن أ
إلـــيهم بعـــض األســـرار، فضـــروا املســـلمني وخـــانوهم، فصـــار كفـــرهم أشـــد وضـــررهم 

  أعظم.
ــذه األصــول مث مل يــؤدِّ شــرائع اإلســالم الظــاهرة،  وهكذا مــن ادعــى اإلميــان 

صــل، أو مل يصــم، أو مل فلــم يشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا، أو مل ي
يــزك، أو مل حيــج، أو تــرك غــري ذلــك مــن شــعائر اإلســالم الظــاهرة الــيت أوجبهــا هللا 
عليه، فإن ذلــك دليــل علــى عــدم إميانــه أو علــى ضــعف إميانــه. فقــد ينتفــي اإلميــان 
لكليـــة كمـــا ينتفـــي بـــرتك الشـــهادتني إمجاعـــاً، وقـــد ال ينتفـــي أصـــله ولكـــن ينتفـــي 

ائــــه ذلــــك الواجــــب املعــــني كالصــــوم واحلــــج مــــع االســــتطاعة متامــــه وكمالــــه لعــــدم أد
والزكــاة وحنــو ذلــك مــن األمــور عنــد مجهــور أهــل العلــم؛ فــإّن تركهــا فســق وضــالل 
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ا.   ١ولكن ليس ردة عن اإلسالم عند أكثرهم إذا مل جيحد وجو
للســان  - قال رمحه هللا معلقــا علــى قــول الطحــاوي: (واإلميــان هــو اإلقــرار 

جلنــا والصــواب الــذي عليــه أهــل  !!ن): هــذا التعريــف فيــه نظــر وقصــوروالتصــديق 
ــنقص  لطاعـــــة، ويـــ الســـــنة واجلماعـــــة: أن اإلميـــــان قـــــول، وعمـــــل، واعتقـــــاد، يزيـــــد 
ملعصــية. واألدلــة علــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة أكثــر مــن أن ُحتصــر. وقــد ذكــر 

ميــان الشــارح ابــن أيب العــز مجلــة منهــا، فراجعهــا إن شــئت. وإخــراج العمــل مــن اإل
هو قول املرجئة. وليس اخلالف بينهم وبني أهــل الســنة فيــه لفظيــاً، بــل هــو لفظــي 
ومعنــوي. ويرتتــب عليــه أحكــام كثــرية، يعلمهــا مــن تــدبر كــالم أهــل الســنة وكــالم 

  ٢املرجئة، وهللا املستعان.
 من القدرية: موقفه  

لــه رســائل وفتــاوى يف العقيــدة والــدفاع عــن حياضــها، مجــع بعــض تالمذتــه  
ا من ذلــك، منهــا مــا مجعــه الشــيخ عبــدهللا بــن حممــد بــن أمحــد الطيــار يف عــدة كثري 

بــني فيــه الشــيخ  ،٣أجزاء منها ثالثة يف العقيــدة، عقــد فيهــا  يف القضــاء والقــدر
لقضــــاء والقــــدر وأنــــه الــــركن الســــادس مــــن أركــــان اإلميــــان  ز أمهيــــة اإلميــــان  ابــــن 

وإمجــــاع ســــلف األمــــة: علــــى فقــــال: قــــد دل الكتــــاب العزيــــز والســــنة الصــــحيحة 
لقـــدر خـــريه وشـــره، وأنـــه مـــن أصـــول اإلميـــان الســـتة، الـــيت ال يـــتم  وجـــوب اإلميـــان 
ت مـــن القـــرآن الكـــرمي  ـــا، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك آ إســـالم العبـــد وال إميانـــه إال 

                                                            
ز ( ١   ).١٦٢-١/١٦٠جمموع فتاوى الشيخ ابن 
ز (ص. ٢   ).٦٠العقيدة الطحاوية تعليق ابن 
  .)٢/٥٠٢) إىل (٢/٤٧٥من ( ٣
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وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرســول األمــني عليــه مــن ربــه أفضــل 
  الصالة والتسليم.

   :وجـــــــــل عـــــــــزولـــــــــه ومـــــــــن ذلـــــــــك ق
     

   
      

    
وقولــــــــــه تعــــــــــاىل: ١ ،   

    
     
    

     
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ، 

   
٣.  

ملــا ســأله جربائيــل  ويف الصــحيحني عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه أن النــيب 
هلل، ومالئكتــــه، وكتابــــه، «عــــن اإلميــــان قــــال عليــــه الصــــالة والســــالم:  أن تــــؤمن 

لقــدر كلــهولقائــه،  لبعــث، وتــؤمن   .. قــال: صــدقت. احلــديث»ورســله، وتــؤمن 
. وخــرج مســلم يف صــحيحه مــن حــديث أمــري املــؤمنني عمــر بــن ٤وهذا لفظ مســلم

عـــــن اإلميـــــان  اخلطـــــاب رضـــــي هللا عنـــــه أن جربائيـــــل عليـــــه الســـــالم ســـــأل النـــــيب 
                                                            

  ).٧٠( احلج اآلية ١
  ).٢٢( احلديد اآلية ٢
  ).٤٩( القمر اآلية ٣
ــد ( ٤ ــاري (و ) ٢/٤٢٦أمحـــ ــلم (و ) ١/١٥٣/٥٠البخـــ ) وابـــــن ماجـــــه ٤٧٦/٥٠٠٦-٨/٤٧٥النســـــائي (و ) ١/٣٩/٩مســـ
  ) خمتصرا.٥/٧٤/٤٦٩٨). وأخرجه أبو داود (١/٢٥/٦٤(
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هلل، ومالئكتــه، وكتبــه،«فأجابــه بقولــه:  وتــؤمن  ورســله، واليــوم اآلخــر، أن تــؤمن 
. واألحاديــــث يف هــــذا املعــــىن  ١صــــدقت فقــــال لــــه جربائيــــل: »لقــــدر خــــريه وشــــره

  كثرية.
لقدر جيمع أربعة أمور:   وقد ذكر العلماء رمحهم هللا أن اإلميان 

ن هللا ســــبحانه علــــم األشــــياء كلهــــا قبــــل وجودهــــا بعلمــــه األمـــر األول : اإلميــــان 
ــــا وآجــــال العبــــاد وأرزاقهــــم وغــــري ذلــــك، كمــــا قــــال  األزيل، وعلــــم مقاديرهــــا وأزما

   ســـــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ،

   
    
    

   ٣، 
    وقــــــــــــال تعــــــــــــاىل:

   
      

   
    

     
   

     
  ت يف هـــــــــــــــــــــــــــــــذا ٤ ، واآل

                                                            
  هـ).٨٩( سنة تقدم خترجيه يف مواقف حيىي بن يعمر ١
  ).٦٢( العنكبوت اآلية ٢
  ).١٢( الطالق اآلية ٣
  ).٥٩( األنعام اآلية ٤
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  املعىن كثرية.
لقــدر: كتابتــه ســبحانه جلميــع األشــياء مــن مــن مرا األمــر الثــاين تــب اإلميــان 

ــية وآجــــــال وأرزاق وغــــــري ذلــــــك، كمــــــا قــــــال ســــــبحانه: ــ  خــــــري وشــــــر وطاعــــــة ومعصــ
    
    

     
     

  ت كثــ١ رية ســبق بعضــها ، يف آ
  آنفا.

مـــا «قـــال:   ويف الصـــحيحني مـــن حـــديث علـــي رضـــي هللا عنـــه: أن النـــيب
فقـــالوا:   »مـــنكم مـــن أحـــد إال وقـــد كتـــب مقعـــده مـــن اجلنـــة ومقعـــده مـــن النـــار

اعملوا فكــل ميســر ملــا «: رسول هللا، أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
أهـــل الســـعادة، وأمـــا أهـــل الشـــقاوة خلـــق لـــه، أمـــا أهـــل الســـعادة فييســـرون لعمـــل 

 تعــاىل:مث قرأ رسول هللا عليه الصــالة والســالم قولــه  »فييسرون لعمل أهل الشقاوة
   

   
 ويف هـــــــــذا املعـــــــــىن ٢.٣ ،

كــر كثرية، ومنها حديث عبدهللا بن مســعود املخــرج يف الصــحيحني يف ذ   أحاديث
  .٤خلق اجلنني وأنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

                                                            
  ).٧٠( احلج اآلية ١
  ).٦و٥( الليل اآليتان ٢
صر السعدي  ٣   هـ).١٣٧٦(سنة تقدم خترجيه يف مواقف عبدالرمحن بن 
  هـ).١٤٤(سنة تقدم خترجيه يف مواقف السلف من عمرو بن عبيد  ٤
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٣٩٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

لقـــدر: أنـــه ســـبحانه وتعـــاىل ال يوجـــد يف  األمـــر الثالـــث مـــن مراتـــب اإلميـــان 
يقــع شــيء يف الســماء واألرض إال مبشــيئته؛ كمــا قــال تعــاىل: ملكــه مــا ال يريــد، وال 
    

   
    

   
ــــــــــــــــــــــــــاىل:١ ـــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــ    ، وقـــــــــــــــــــــــ

   
    

    
  

 وقــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ،
    

    
 وقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــاىل:٣ ،  

    
    

 وجــــــــــل: ، وقـــــــــال عـــــــــز٤  
    

  
     
   
   

                                                            
  ).٢٩و٢٨( التكوير اآليتان ١
  ).٥٦و٥٥( املدثر اآليتان ٢
  ).١٣٧( األنعام اآلية ٣
  ).٣٩( األنعام اآلية ٤
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٣٩٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

   ١ ،
ت يف هذا املعىن كثرية جدا معلومة من كتاب هللا.   واآل

واإلرادة يف هذه اآلية مبعىن املشيئة، وهي إرادة كونيــة قدريــة خبــالف اإلرادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف قولـــــــــــــ

  
  

   
    
    
    

  
  

   
    

    
  

 ت الـــــــــثالث ٢ ، فـــــــــاإلرادة يف هـــــــــذه اآل
  إرادة شرعية أو دينية مبعىن احملبة.

والفرق بني اإلرادتني: األوىل ال يتخلــف مرادهــا أبــدا، بــل مــا أراده هللا كــو 
 كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــاىل: فالبــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن وقوعــــــــــــــــــه،  
   

     
 الشـــرعية: فقـــد يوجـــد مرادهـــا  مـــا اإلرادة. أ٣

                                                            
  ).١٢٥( األنعام اآلية ١
ت ٢   ).٢٨-٢٦( النساء اآل
  ).٨٢( يس اآلية ٣
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٣٩٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

مـــن بعـــض النـــاس، وقـــد يتخلـــف. وإيضـــاح ذلـــك أن هللا ســـبحانه أخـــرب أنـــه يريـــد 
البيــان للنــاس واهلدايــة والتوبــة، ومــع ذلــك أكثــر اخللــق مل يهتــد ومل يوفــق للتوبــة، ومل 
يتبصـــر يف احلـــق، ألنـــه ســـبحانه وتعـــاىل قـــد أوضـــح احلجـــة والـــدليل وبـــني الســـبيل 

اب التوبــة وبينهــا، ولكنــه مل يشــأ لــبعض النــاس أن يهتــدي أو يتــوب أو وشــرع أســب
يتبصـــر، فـــذلك مل يقـــع منـــه مـــا أراده هللا شـــرعا، ملـــا قـــد ســـبق يف علـــم هللا وإرادتـــه 
الكونية من أن هذا الشخص املعني ال يكون من املهتدين، وال ممــن يوفــق للتوبــة. 

تــــه، ليســــلم املــــؤمن مــــن وهــــذا حبــــث عظــــيم ينبغــــي تفهمــــه وتعقلــــه والتبصــــر يف أدل
إشـــكاالت كثـــرية وشـــبهات مضـــلة، حـــار فيهـــا الكثـــري مـــن النـــاس لعـــدم حتقـــيقهم 

  للفرق بني اإلرادتني.
: أن اإلرادتــني جتتمعــان يف حــق املــؤمن، فهــو إمنــا آمــن  وممــا يزيــد املقــام بيــا
ميانــه وعملــه اإلرادة  مبشــيئة هللا وإرادتــه الكونيــة، وهــو يف نفــس الوقــت قــد وافــق 

شرعية، وفعل مــا أراده هللا منــه شــرعا وأحبــه منــه، وتنفــرد اإلرادة الكونيــة يف حــق ال
الكــافر والعاصــي، فهــو إمنــا كفــر وعصــى مبشــيئة هللا وإرادتــه الكونيــة، وقــد ختلفــت 
مــل،  ت مبرادهــا وهــو اإلســالم والطاعــة، فتنبــه و عنــه اإلرادة الشــرعية لكونــه مل 

  وهللا املوفق.
لقــدر: أن هللا ســبحانه وتعــاىل هــو الــمــن مرا األمر الرابــع خالق ـتــب اإلميــان 

ــبحانه،  ــاجلميع خلـــق هللا سـ ــال، فـ املوجـــد جلميـــع األشـــياء مـــن ذوات وصـــفات وأفعـ
م ومعاصــيهم كلهــا خلــق  وكــل ذلــك واقــع مبشــيئته وقدرتــه، فالعبــاد وأرزاقهــم وطاعــا

ى خبيثهــا، هللا، وأفعاهلم تنسب إلــيهم، فيســتحقون الثــواب علــى طيبهــا والعقــاب علــ
هـــا، وهللا ســـبحانه هـــو  والعبـــد فاعـــل حقيقـــة ولـــه مشـــيئة ولـــه قـــدرة قـــد أعطـــاه هللا إ
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٣٩٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

  قــال تعــاىل: خالقــه وخــالق أفعالــه وقدرتــه ومشــيئته، كمــا 
    

ــــــــــــــــــــــــاىل:، ١    وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــ
    
    

   
 ــيء مـــــن ٢ ، فـــــال خيـــــرج شـــ

عــن قــدرة هللا وال عــن مشــيئته، فعلــم هللا شــامل، ومشــيئته  أفعــال العبــاد وال غــريهم
فـــذة، وقدرتـــه كاملـــة، ال يعجـــزه ســـبحانه شـــيء، وال يفوتـــه أحـــد، كمـــا قـــال عـــز 

ــــــــــــــــــــــــــــــل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     وجــــــــــــــــــ
   

   
  

   
    
    

   ٣.  
ــار وحيــوان وغــري  والعرش وما دونه من مساوات وأرضــني ومالئكــة وحبــار وأ

مبشـــيئة هللا وقدرتـــه، ال خـــالق غـــريه وال رب  ذلـــك مـــن املوجـــودات، كلهـــا وجـــدت
ســواه وال شــريك لــه يف ذلــك كلــه، كمــا أنــه ال شــريك لــه يف عبادتــه وال يف أمسائــه 

   وصفاته، كما قــال تعــاىل: 
     

                                                            
  ).٢٠( البقرة اآلية ١
  ).٢٩و٢٨( ر اآليتانالتكوي ٢
  ).١٢الطالق اآلية ( ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٩٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  وقــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــاىل: ١ ،
  

      
  

وقــــــــال ســــــــبحانه: ٢ ،   
    

     
     

 ـــــــــــــــــبحانه:٣ ــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــ   ، وقـــــــــــــــــ
    

  
٤ .  

فــاهلل ســبحانه هــو اخلــالق ومــا ســواه خملــوق، وصــفاته كذاتــه ليســت خملوقــة، 
، فهــو كــالم وكالمــه مــن صــفاته، والقــرآن الكــرمي مــن كالمــه املنــزل علــى رســوله 

مجـــاع أهـــل الســـنة،وهم أصـــحاب رســـول هللا  وجـــل، هللا عـــز  منـــزل غـــري خملـــوق 
  ومن سلك سبيلهم إىل يوم القيامة.

ـــــا  ومبـــــا ذكـــــر يتضـــــح لطالـــــب احلـــــق أن مراتـــــب القـــــدر أربـــــع، مـــــن آمـــــن 
لقدر خريه وشره.   وأحصاها فقد آمن 

دلتهــا؛ وممــن  وقــد ذكــر العلمــاء هــذه املراتــب يف كتــب العقائــد وأوضــحوها 
ختصــــــار شــــــيخ اإلســــــالم ابــــــن تيميــــــة رمحــــــه هللا يف كتابــــــه  العقيــــــدة 'ذكــــــر ذلــــــك 

                                                            
  ).٦٢( الزمر اآلية ١
  ).١٦٣( البقرة اآلية ٢
ت ٣   ).٤-١( اإلخالص اآل
  ).١١( الشورى اآلية ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٩٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

قــق العالمــة الكبــري أبــو عبــدهللا ، وذكرهــا وأوســع فيهــا الكــالم تلميــذه احمل'الواســطية
، 'شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة والتعليــل'ابــن القــيم يف كتابــه 

در املثـــــــل أو معدومـــــــه، ننصـــــــح بقراءتـــــــه  وهـــــــو كتـــــــاب نفـــــــيس عظـــــــيم الفائـــــــدة 
واالســتفادة منــه. وهللا أســأل ســبحانه أن يوفقنــا مجيعــا للفقــه يف دينــه واالســتقامة 

ــراطه املســـتقيم، إنـــه جـــواد كـــرمي. والســـالم عليـــه، وأن يهـــدي نا وســـائر املســـلمني صـ
  ١عليكم ورمحة هللا وبركاته.

  

                                                            
ز ( ١   ).٤٨١-٢/٤٧٥جمموع فتاوى ابن 
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صر الدين األلباين   هـ) ١٤٢٠( ١حممد 
صــر الــدين بــن نــوح  الشــيخ احملــدث، عالمــة الشــام أبــو عبــدالرمحن حممــد 

عــني جنــايت األلبــاين. ولــد الشــيخ يف مدينــة أشــقودرة، عاصــمة ألبانيــا ســنة أربــع وأرب
ــام أربـــع عشـــرة وتســـعمائة وألـــف مـــيالدي، يف  وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة املوافـــق لعـ

أسرة فقرية متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، وكان والــده فقيهــا حنفيــا مــن أهــل 
العلــم. وبعــد تــويل "أمحــد زوغــو" احلكــم يف ألبانيــا حّوهلــا إىل بــالد علمانيــة، فقــرر 

سرت   ه إىل بالد الشام فرارا بدينه. الشيخ نوح رمحه هللا اهلجرة 
قــرأ الشــيخ القــرآن جمــودا علــى والــده وتلقــى عليــه بعــض علــوم اللغــة وبعــض  
كتب املذهب احلنفي، كمــا درس علــى الشــيخ ســعيد الربهــاين 'مراقــي الفــالح' يف 
الفقـــه احلنفـــي و'شـــذور الـــذهب' يف النحـــو، وأجـــازه الشـــيخ حممـــد راغـــب الطبـــاخ 

تـــه. وجذبـــه علـــم احلـــدي ثـــر بـــه، وأول عمـــل حـــديثي قـــام بـــه هـــو نســـخ  مبرو ث و
ــــن  كتـــــاب 'املغـــــين عـــــن محـــــل األســـــفار يف األســـــفار يف ختـــــريج مـــــا يف اإلحيـــــاء مـ
لــــدعوة إىل هللا يف دمشــــق، ورفــــع رايــــة  األخبــــار' للحــــافظ العراقــــي. قــــام الشــــيخ 
هلل مث بـــــبعض العلمـــــاء الدمشـــــقيني أمثـــــال  التوحيـــــد والســـــنة، مســـــتعينا يف ذلـــــك 

جـــــة البيطـــــار والشـــــيخ عبـــــدالفتاح اإلمـــــام والشـــــيخ توفيـــــق البـــــزرة العالمـــــة حم مـــــد 
وغـــريهم، فنصـــر الســـنة ونفـــض عنهـــا غبـــار القـــرون، وأعلنهـــا بكـــل قـــوة وجـــرأة، ال 
خيـــاف يف هللا لومـــة الئـــم. ومـــا مـــن أحـــد يف العصـــر احلاضـــر لـــه اشـــتغال يف علـــم 

ا أو جحد.   احلديث إال ولأللباين يف عنقه منة، اعرتف 

                                                            
ره وثناء العلماء عليه' لتلمي٢٤٣-١٧٥'مقاالت األلباين' لنور الدين طالب ( ١   ذه الشيباين.) و'حياة األلباين وآ
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ملدينــة : العقلــت المــة الفحــل شــيخ الســنة يف عصــره بــدون منــازع، عرفتــه 
النبويـــة وأ يف املعهـــد الثــــانوي وحضـــرت جمالســـه العلميــــة ومناظراتـــه القيمـــة، فمــــا 

يف  كــان لــه الفضــل الكبيـــررأيــت أحســن منــه يف علــم املنــاظرة والــدفاع عــن الســنة.  
لطـــــرق العلميـــــة الصـــــحيحة أحيـــــا عمـــــل و  ،نشـــــر علـــــم احلـــــديث وإظهـــــاره للنـــــاس 

لــدليل،  لســنة والتمســك  أشــاع يف األمــة اإلســالمية و الســلف الصــاحل يف العنايــة 
علـــم اجلـــرح والتعـــديل والتصـــحيح والتضـــعيف الـــذي مـــات ذكـــره مـــن زمـــان. تنـــور 

ر ذلــك حفيظــة األعــداء وحــاولوا أو  ،الشــباب بكتبــه، وأصــبحت منوذجــا عنــدهم
لقدح والثلب، ولكن كما قال    القائل:أن ينالوا منه 

 كنــــــــــــاطح صــــــــــــخرة يومــــــــــــا ليوهنهــــــــــــا
  

 فلــــــــم يضــــــــرها وأوهــــــــى قرنــــــــه الوعــــــــل 
  

اإلمــــام األلبــــاين مل يعــــرف امللــــل والكلــــل يف البحــــث العلمــــي، والــــدعوة إىل 
الكتــاب والســنة، فكــان النمــوذج الصــاحل خلدمــة الكتــاب والســنة، فكــان موفقــا يف  

  كل خطواته العلمية والدعوية.
  فرمحة هللا عليه رمحة واسعة.

ز رمحـــه هللا: ال أ ثـــىن عليـــه كبـــار علمـــاء عصـــره، فقـــد قـــال فيـــه الشـــيخ ابـــن 
صــر. وقــال العالمــة  أعلم حتت قبة الفلك أعلم حبديث رســول هللا  مــن الشــيخ 

حممــــد بــــن إبــــراهيم آل الشــــيخ رمحــــه هللا: صــــاحب ســــنة ونصــــرة للحــــق ومصــــادمة 
ه هللا: األلبانـــي اآلن ألهل الباطل. وقال فيه الشيخ محود بن عبدهللا التــوجيري رمحــ

علم على الســنة، الطعــن فيــه إعانــة علــى الطعــن يف الســنة. وقــال فيــه الشــيخ حمــب 
م علـــــى العمـــــل  الــــدين اخلطيـــــب رمحــــه هللا: مـــــن دعـــــاة الســــنة الـــــذين وقفـــــوا حيــــا

  إلحيائها. 
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تــويف رمحــة هللا عليــه بعــد عصــر يــوم الســبت لثمــان بقــني مــن مجــادى األوىل 
وألــف هجريــة املوافــق لعــام تســع وتســعني وتســعمائة وألــف ســنة عشــرين وأربعمائــة 

  ميالدي يف عمان.
 من املبتدعة: موقفه  
قــــال الشــــيخ رمحــــه هللا وهــــو يتحــــدث عــــن مســــألة التشــــهد يف الصــــالة:  -

لرجـــوع إىل مــا كـــان  وهلــذه املســألة وحنوهـــا ممــا ال ميكـــن معرفــة الصـــواب فيهــا إال 
مـــنهم، نلـــح دائمـــا يف دروســـنا  عليـــه الســـلف الصـــاحل، وخباصـــة أصـــحاب النـــيب 

لكتـــاب والســـنة أن نقتصـــر  وحماضـــراتنا أنـــه اليكفـــي إذا دعـــو النـــاس إىل العمـــل 
علــى هــذا فقــط يف الــدعوة، بــل ال بــد مــن أن نضــم إىل ذلــك مجلــة: "علــى مــنهج 
الســـلف الصـــاحل" أو حنوهـــا، لقيـــام األدلـــة الشـــرعية علـــى ذلـــك، وهـــي مـــذكورة يف 

ن ذلـــك، وخصوصـــا يف هـــذا العصـــر، حيـــث صـــارت غـــري هـــذا املوضـــع. ال بـــد مـــ
الــــــدعوة إىل الكتــــــاب والســــــنة موضــــــة العصــــــر احلاضــــــر، ودعــــــوة كــــــل اجلماعــــــات 

علـــــى مـــــا بيـــــنهم مـــــن اختالفـــــات أساســـــية أو -اإلســـــالمية، والـــــدعاة اإلســـــالميني 
وقــد يكــون فــيهم مــن هــو مــن أعــداء الســنة عمليــا، ومــن يــزعم أن الــدعوة  -فرعيــة

  هلل منهم.إليها يفرق الصف، عياذا 
أسأل هللا تعاىل أن حييينــا علــى الســنة وأن مييتنــا عليهــا، متبعــني ملــن أثــىن هللا 

 علـــــــــيهم بقولـــــــــه: تبـــــــــارك وتعـــــــــاىل 
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 وأن جيعلنـــــــــا ممـــــــــن قـــــــــال ١ .

    فــــــــــــــــــيهم:
  

   
  

  
    

   
   

 ٣.اهـ٢  
وقــال رمحـــه هللا: مث إن هنـــاك ومهـــا شــائعا عنـــد بعـــض املقلـــدين، يصـــدهم  -

عـــن اتبـــاع الســـنة الـــيت تبـــني هلـــم أن املـــذاهب علـــى خالفهـــا، وهـــو ظـــنهم أن اتبـــاع 
طئـــــة صـــــاحب املـــــذهب، والتخطئـــــة معناهـــــا عنـــــدهم الطعـــــن يف الســـــنة يســـــتلزم خت

اإلمــام، وملــا كــان الطعــن يف فــرد مــن أفــراد املســلمني ال جيــوز، فكيــف يف إمــام مــن 
  أئمتهم؟

طـــل، وســـببه االنصـــراف عـــن التفقـــه يف الســـنة،  واجلـــواب: أن هـــذا املعـــىن 

                                                            
  ).١٠٠التوبة اآلية ( ١
  ).١٠احلشر اآلية ( ٢
 ).٢٥(ص. مقدمة صفة صالة النيب  ٣
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ــول ذلــــك املعــــىن مســــلم عاقــــل؟ ورســــول هللا  إذا «هــــو القائــــل:  وإال فكيــــف يقــ
حكم احلاكم، فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر 

، فهــذا احلــديث يــرد ذلــك املعــىن، ويبــني بوضــوح ال غمــوض فيــه أن قــول ١»واحــد
ــدا"، فـــإذا كـــان  القائـــل: "أخطـــأ فـــالن" معنـــاه يف الشـــرع: "أثيـــب فـــالن أجـــرا واحـ

ه  الطعــن فيــه؟ ال شــك مــأجورا يف رأي مــن خطــأه، فكيــف يتــوهم مــن ختطئتــه إ
طـــل جيـــب علـــى كـــل مـــن قـــام بـــه أن يرجـــع عنـــه، وإال فهـــو  أن هـــذا التـــوهم أمـــر 
الــذي يطعــن يف املســلمني، ولــيس يف فــرد عــادي مــنهم، بــل يف كبــار أئمــتهم، مــن 
الصحابة والتابعني ومن بعدهم مــن األئمــة اجملتهــدين وغــريهم، فإننــا نعلــم يقينــا أن 

عضــــا، ويــــرد بعضــــهم علــــى بعــــض، أفيقــــول هــــؤالء األجلــــة كــــان خيطــــئ بعضــــهم ب
خطــأ أ  عاقــل: إن بعضــهم كــان يطعــن يف بعــض، بــل لقــد صــح أن رســول هللا 

ويلــه لــرؤ كــان رآهــا رجــل، فقــال  أصــبت بعضــا «لــه:  بكــر رضــي هللا عنــه يف 
ذه الكلمة؟. ، فهل طعن ٢»وأخطأت بعضا   يف أيب بكر 

ثــري هــذا الــوهم علــى أصــحابه، أنــه يصــدهم عــن اتبــاع الســنة  ومن عجيــب 
ــا معنـــــاه عنـــــدهم الطعـــــن يف اإلمـــــام، وأمـــــا  ــ هـ املخالفـــــة ملـــــذهبهم، ألن اتبـــــاعهم إ

ه  فمعنــــاه احرتامــــه وتعظيمــــه، ولــــذلك فهــــم  -ولــــو يف خــــالف الســــنة-اتبــــاعهم إ
  يصرون على تقليده فرارا من الطعن املوهوم.

                                                            
 هـ).٤٥٦(سنة يف مواقف ابن حزم تقدم خترجيه  ١

ــد ( ٢ ــ ــ ــ ـــ ـــه: أمحـ ــ ــ ــ ــ ــاري (١/٢٣٦أخرجـ ــ ــ ــ ــ ــلم (١٢/٥٣٤/٧٠٤٦) والبخــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود ١٧٧٨/٢٢٦٩-٤/١٧٧٧) ومســ ــ ــ ــ ــ ) وأبـ
ـــذي٥٧٩/٣٢٦٨-٣/٥٧٨( ــه ) و ٤٧١/٢٢٩٣-٤/٤٧٠( ) والرتمــ ـــديث حســـــن صـــــحيح". وابـــــن ماجـــ ـــذا حــ ــال: "هــ قـــ
). كلهم من طريق ابن شهاب أن عبيدهللا بن عبدهللا أخــربه أن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا  ١٢٩٠/٣٩١٨-٢/١٢٨٩(

 فذكره. كان حيدث أن رجال أتى النيب 
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ــم بســبب هــذا الــوهم وق -وال أقــول: تناســوا-ولقــد نســي هــؤالء  عــوا فيمــا أ
هــو شــر ممــا منــه فــروا، فإنــه لــو قــال هلــم قائــل: إذا كــان االتبــاع يــدل علــى احــرتام 
املتبوع، وخمالفته تدل علــى الطعــن فيــه، فكيــف أجــزمت ألنفســكم خمالفــة ســنة النــيب 

 ،وتـــرك اتباعهـــا إىل اتبـــاع إمـــام املـــذهب يف خـــالف الســـنة، وهـــو غـــري معصـــوم ،
كم خمالفــة اإلمــام تعتــرب طعنــا فيــه، فمخالفــة والطعن فيه ليس كفرا؟ فلــئن كــان عنــد 

ـــا طعنـــا فيـــه، بـــل ذلـــك هـــو الكفـــر بعينـــه  الرســـول  هلل -أظهـــر يف كو ــاذ  والعيـ
، اللهــم، إال كلمــة واحــدة  -منه -لو قال هلم ذلك قائل، مل يستطيعوا عليه جــوا

مــام املــذهب -طاملــا مسعناهــا مــن بعضــهم ، وهــي قــوهلم، إمنــا تركنــا الســنة ثقــة منــا 
لسنة منا.   وأنه أعلم 

وجوابنا على هذه الكلمــة مــن وجــوه يطــول الكــالم عليهــا يف هــذه املقدمــة، 
ذن هللا، فــأقول:  ولذلك فإين أقتصر على وجــه واحــد منهــا، وهــو جــواب فاصــل 

لســــنة، بــــل هنــــاك عشــــرات  بــــل -لــــيس إمــــام مــــذهبكم فقــــط هــــو أعلــــم مــــنكم 
لســنة، فــ -مئات إذا جــاءت الســنة الصــحيحة علــى األئمة هم أعلــم أيضــا مــنكم 

ـــا أحـــد مـــن أولئـــك األئمـــة-خـــالف مـــذهبكم  ـــا  -وكـــان قـــد أخـــذ  -فاألخـــذ 
حــــــتم الزم عنــــــدكم، ألن كلمــــــتكم املــــــذكورة ال تنفــــــق هنــــــا، فــــــإن  -واحلالــــــة هــــــذه

إلمــام الــذي أخــذ  ــذه الســنة ثقــة منــا  خمالفكم سيقول لكم معارضا، إمنا أخذ 
إلمــام الــذي خالفهــا. وهــذا بــني ال خيفــى علــى أحــد ــا، فاتباعــه أوىل مــن اتبــاع ا

  ١إن شاء هللا تعاىل.

                                                            
  ).٧٢-٧٠( مقدمة صفة صالة النيب  ١
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ومن الشبه الــيت ردهــا رمحــه هللا قــال: قــال بعضــهم: "ال شــك أن الرجــوع  -
يف شـــؤون ديننـــا أمـــر واجـــب، ال ســـيما فيمـــا كـــان منهـــا عبـــادة  إىل هـــدي نبينـــا 

ـــا توقيفيـــة، كالصـــالة مـــ ثال، ولكننـــا ال حمضـــة ال جمـــال للـــرأي واالجتهـــاد فيهـــا، أل
مــــــر بــــــذلك، بــــــل جنــــــدهم يقــــــرون  نكــــــاد نســــــمع أحــــــدا مــــــن املشــــــايخ املقلــــــدين 

-االخـــتالف، ويزعمـــون أنـــه توســـعة علـــى األمـــة، وحيتجـــون علـــى ذلـــك حبـــديث 
اخــتالف أمــيت « -طاملــا كــرروه يف مثــل هــذه املناســبة راديــن بــه علــى أنصــار الســنة

ي تــــدعو إليــــه، وألفــــت  ، فيبــــدو لنــــا أن هــــذا احلــــديث خيــــالف املــــنهج الــــذ»رمحــــة
  كتابك هذا وغريه عليه، فما قولك يف هذا احلديث؟".

  واجلواب من وجهني:
طــــل ال أصــــل لــــه، قــــال العالمــــة األول : أن احلــــديث ال يصــــح، بــــل هــــو 

  السبكي: "مل أقف له على سند صحيح، وال ضعيف، وال موضوع".
أصــــحايب  «و». اخــــتالف أصــــحايب لكــــم رمحــــة«قلــــت: وإمنــــا روي بلفــــظ: 

  .١»النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتمك
وكالمها ال يصح: األول واه جدا، واآلخر موضوع، وقــد حققــت القــول يف 

  ).٦١و٥٩و٥٨ذلك كله يف 'سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة' (رقم 
ت الــواردة الثــاين : أن احلــديث مــع ضــعفه خمــالف للقــرآن الكــرمي، فــإن اآل

التفـــاق فيـــهيف النهـــي عـــن االخـــتالف يف الـــ-فيـــه  أشـــهر مـــن أن  -دين، واألمـــر 
س مـــن أن نســوق بعضـــها علـــى ســبيل املثـــال، قـــال هللا تعـــاىل  :تــذكر، ولكـــن ال 

  
                                                            

 ).هـ٤٤٩( سنة يف مواقف أيب عثمان الصابوينتقدم خترجيه  ١
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ،١ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــــــــ

  
   

   
    

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــال: ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، وقـــــــــــــــــــــــ

  
     
ربــك ال خيتلفــون، وإمنــا خيتلــف أهــل الباطــل، فكيــف  ، فــإذا كــان مــن رحــم٣

  يعقل أن يكون االختالف رمحة؟
ال متنــا، وحينئــذ يتبــني بوضــوح فثبــت أن هــذا احلــديث ال يصــح، ال ســندا و 

لكتــــاب والســــنة الــــذي أمــــر بــــه  أنــــه ال جيــــوز اختــــاذه شــــبهة للتوقــــف عــــن العمــــل 
  ٤األئمة.

إن مـــــن املـــــؤمنني مـــــن يلـــــني يل «وقـــــال رمحـــــه هللا تعقيبـــــا علـــــى حـــــديث:  -
ملـــودة واحملبـــة. وهللا أعلـــم. ٥»قلبـــه : ومعـــىن (يلـــني يل قلبـــه) أي يســـكن ومييـــل إيل 

                                                            
  ).٤٦األنفال اآلية ( ١
  ).٣٢و٣١الروم اآليتان ( ٢
  ).١١٩و١١٨هود اآليتان ( ٣
  ).٦٠-٥٨( مقدمة صفة صالة النيب  ٤
ـــد ( ٥ ـــري (٥/٢٦٧أمحـــ ــرباين يف الكبـــ ــ ـــع (٨/١٠٣/٧٤٩٩) والطــ ــــي يف اجملمـــ ـــره اهليثمــ ـــد ١/٦٣). وذكـــ ـــال: "رواه أمحـــ ) وقـــ

 : "رواه الطرباين ورجاله وثقوا".) وقال١٠/٢٧٦ورجاله رجال الصحيح". ويف اجملمع أيضا (
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دون سواه من البشر، ألن هللا تعــاىل جعــل  خالص االتباع له وليس ذلك إال 
  فقــــــــال: ذلــــــــك وحــــــــده دلــــــــيال علــــــــى حبــــــــه عــــــــز وجــــــــل، 

   
  

   
 ١.  

ن للـــذين يزعمـــون حبـــه  شـــيدهم، أن يرجعـــوا إ أفلـــم  ىل يف أحـــاديثهم وأ
ــذا احلـــب الصـــادق املوصـــل إىل حـــب هللا تعـــاىل، وال يكونـــوا كالـــذي  ـ التمســـك 

  قال فيه الشاعر:
 تعصــــــــي اإللــــــــه وأنــــــــت تظهــــــــر حبــــــــه
 لوكـــــــــــــان حبـــــــــــــك صـــــــــــــادقا ألطعتـــــــــــــه

  

 هــــــــــــذا لعمــــــــــــرك يف القيــــــــــــاس بــــــــــــديع 
 ٢إن احملــــــــــــــب ملــــــــــــــن حيــــــــــــــب مطيــــــــــــــع

  

  
 من املشركني: موقفه  
: ويف هــــذه ٣»أجعلتــــين مــــع هللا عــــدال«قــــال رمحــــه هللا يف فقــــه حــــديث:  -

                                                            
  ).٣١آل عمران اآلية ( ١
  )٣/٨٧/١٠٩٥الصحيحة ( ٢
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ــرد (١/٢١٤أمحـ ــ ــ ــاري يف األدب املفـــ ــ ـــ ــــربى (٧٨٣) والبخــ ــ ــ ــائي يف الكـ ــ ــ ـــه  )٦/٢٤٥/١٠٨٢٥) والنســـ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ وابـ
رفوعــا. ) ولــيس فيــه: أجعلتــين مــع هللا عــدال. مــن طريــق األجلــح عــن يزيــد بــن األصــم عــن ابــن عبــاس م١/٦٨٤/٢١١٧(

  قال البوصريي يف الزوائد: "يف إسناده األجلح بن عبدهللا، خمتلف فيه".
قــي  وضــعفه اإلمــام أمحــد وأبــو حــامت والنســائي وأبــو داود وابــن ســعد. ووثقــه ابــن معــني ويعقــوب بــن ســفيان والعجلــي. و

ــ ــناده الشــ ــدوق شــــيعي". واحلــــديث حســــن إســ ــال ابــــن حجــــر يف التقريــــب: "صــ ـــناد ثقــــات. وقــ ــاين يف رجــــال اإلسـ يخ األلبــ
  ).١٣٩الصحيحة (
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األحاديـــث أن قـــول الرجـــل لغـــريه: "مـــا شـــاء هللا وشـــئت" يعـــد شـــركا يف الشـــريعة، 
وهـــــو مـــــن شـــــرك األلفـــــاظ، ألنـــــه يـــــوهم أن مشـــــيئة العبـــــد يف درجـــــة مشـــــيئة الـــــرب 
ســــبحانه وتعــــاىل، وســــببه القــــرن بــــني املشــــيئتني، ومثــــل ذلــــك قــــول بعــــض العامــــة 

"، و"توكلنــا علــى هللا وعليــك"، وأشباههم ممن يدعي العلم: "مــا يل غــري هللا وأنــت
ســم هللا والشــعب"، وحنــو  ســم هللا والــوطن"، أو " ومثله قول بعــض احملاضــرين: "
ذلـــك مـــن األلفـــاظ الشـــركية الـــيت جيـــب االنتهـــاء عنهـــا والتوبـــة منهـــا، أد مـــع هللا 

  تبارك وتعاىل.
ولقد غفل عن هذا األدب الكرمي كثــري مــن العامــة، وغــري قليــل مــن اخلاصــة 

م غــــري هللا يف الشــــدائد، الــــ ذين يســــوغون النطــــق مبثــــل هــــذه الشــــركيات، كمنــــادا
ــم مــن دون هللا تعــاىل، واإلقســام  ألمــوات مــن الصــاحلني، واحللــف  واالســتنجاد 
م  لكتــاب والســنة، فــإ ــم علــى هللا عــز وجــل، فــإذا مــا أنكــر ذلــك علــيهم عــامل 

إلنكــار عليــه، وقــالوا: إن  بــدل أن يكونــوا معــه عــو علــى إنكــار املنكــر، عــادوا
لنيات كما جاء يف احلديث   .١نية أولئك املنادين غري هللا طيبة، وإمنا األعمال 

أن النيــة الطيبــة وإن وجــدت عنــد  -إرضاء للعامــة-فيجهلون أو يتجاهلون 
املــذكورين، فهــي ال جتعــل العمــل الســيء صــاحلا، وأن معــىن احلــديث املــذكور إمنــا 

لنيــات اخلالصــة، ال أن األعمــال املخالفــة للشــريعة تنقلــب إىل األعمــال الصــاحلة 
ـــا، ذلـــك مـــا ال يقولـــه إال  أعمـــال صـــاحلة مشـــروعة بســـبب اقـــرتان النيـــة الصـــاحلة 

                                                            
ــاري (١/٢٥أمحــــد ( ١ ) ٦٥٢/٢٢٠١-٢/٦٥١وأبــــو داود ( )١٥١٦/١٩٠٧-٣/١٥١٥) ومســــلم (١/١١/١) والبخــ

ـــذي ( ــ ـــحيح".٤/١٥٤/١٦٤٧والرتمــ ــ ــــن صــ ــ ـــديث حسـ ــ ــذا حــ ــ ــ ــال: "هـ ــ ــائي ( ) وقـــ ــ ــ ـــه ٦٣/٧٥-١/٦٢والنسـ ــ ــــن ماجــ ــ ) وابـ
  ) من حديث عمر.٢/١٤١٣/٤٢٢٧(
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جاهل أو مغرض، أال تــرى أن رجــال لــو صــلى جتــاه القــرب، لكــان ذلــك منكــرا مــن 
ر الواردة يف النهي عــن اســتقبال ال لصــالة، العمل، ملخالفته لألحاديث واآل قــرب 

 -بعــد علمــه بنهــي الشــرع عنــه-فهــل يقــول عاقــل: إن الــذي يعــود إىل االســتقبال 
إن نيتــه طيبــة وعملــه مشــروع؟ كــال مث كــال، فكــذلك هــؤالء الــذين يســتغيثون بغــري 
هللا تعــاىل، وينســونه تعــاىل يف حالــة هــم أحــوج مــا يكونــون فيهــا إىل عونــه ومــدده، 

م طيبة، فضال  عن أن يكون عملهم صــاحلا، وهــم يصــرون ال يعقل أن تكون نيا
  ١على هذا املنكر وهم يعلمون.

وهــذا احلــديث »: ال مهــدي إال عيســى«وقــال رمحــه هللا حتــت حــديث:  -
ين  نيـــة يف الـــدعوة لنبـــيهم املزعـــوم، مـــريزا غـــالم أمحـــد القـــاد تســـتغله الطائفـــة القاد

زولــــه يف آخــــر الــــذي ادعــــى النبــــوة، مث ادعــــى أنــــه هــــو عيســــى بــــن مــــرمي املبشــــر بن
الزمـــان، وأنـــه ال مهـــدي إال عيســـى بنـــاء علـــى هـــذا احلـــديث املنكـــر، وقـــد راجـــت 
طلــة ال تعــدم  دعــواه علــى كثــريين مــن ذوي األحــالم الضــعيفة، شــأن كــل دعــوة 

  ٢من يتبناها ويدعو إليها.
وقـــال رمحـــه هللا: ال جيـــوز يف الشـــرع أن يقـــال: فـــالن خليفـــة هللا. ملـــا فيـــه  -

هلل تعــــاىل مــــن الــــنقص والعجــــز، وقــــد بــــني ذلــــك شــــيخ مــــن إيهــــام مــــا ال ي ليــــق 
: وقــد ظــن بعــض القــائلني ٣اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا تعــاىل، فقــال يف الفتــاوى

ئــب هللا، وهللا تعــاىل  الغالطني كابن عــريب، أن اخلليفــة هــو اخلليفــة عــن هللا، مثــل 

                                                            
  ).٢٦٧/١٣٩-١/٢٦٦الصحيحة ( ١
  ).١/١٧٦فة (الضعي ٢
٢/٤٦١( ٣.(  
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قـــال: "لســـت خبليفـــة ال جيـــوز لـــه خليفـــة، وهلـــذا قـــالوا أليب بكـــر:  خليفـــة هللا، ف
، حســـيب ذلـــك"، بـــل هـــو ســـبحانه يكـــون خليفـــة هللا، ولكـــن خليفـــة رســـول هللا 

اللهــم أنــت الصــاحب يف الســفر، واخلليفــة يف األهــل، اللهــم : «لغريه، قــال النــيب 
، واخلفنا يف أهلنا   .١»اصحبنا يف سفر

وذلـــك ألن هللا حـــي شـــهيد مهـــيمن قيـــوم رقيـــب حفـــيظ غـــين عـــن العـــاملني، 
ذنـــه، واخلليفـــة إمنـــا يكـــون لــيس  لـــه شـــريك وال ظهـــري، وال يشـــفع أحـــد عنـــده إال 

عنـــد عـــدم املســـتخلف مبـــوت أو غيبـــة، ويكـــون حلاجـــة املســـتخلف، ومســـي خليفـــة 
ألنــــه خلــــف عــــن الغــــزو وهــــو قــــائم خلفــــه، وكــــل هــــذه املعــــاين منتفيــــة يف حــــق هللا 

وال جيــوز أن  تعاىل، وهو منزه عنها، فإنــه حــي قيــوم شــهيد ال ميــوت وال يغيــب...
يكون أحد خلفا منــه، وال يقــوم مقامــه، إنــه ال مســي لــه وال كــفء، فمــن جعــل لــه 

  ٢خليفة فهو مشرك به.
إن هللا عـــز وجـــل ملـــا قضـــى خلقـــه «قـــال رمحـــه هللا تعليقـــا علـــى حـــديث:  -

: احلــديث يستشــم منــه رائحــة اليهوديــة الــذين يزعمــون أن هللا تبــارك ٣»اســتلقى..
خلـــق الســـموات واألرض اســـرتاح، تعـــاىل هللا عمـــا يقـــول وتعـــاىل بعـــد أن فـــرغ مـــن 

                                                            
). ٢/٩٧٨/١٣٤٢) مــن حــديث ابــن عمــر. وأصــله يف صــحيح مســلم (٥/٤٦٨/٣٤٤٧) والرتمــذي (٢/١٤٤أمحد ( ١

  ويف الباب عن عبدهللا بن سرجس.
  ).١٩٨/٨٥-١/١٩٧الضعيفة ( ٢
 عــن ) مــن طريــق عبيــد بــن حنــني١٩٩/٧٦١-٢/١٩٨) والبيهقــي يف األمســاء والصــفات (١٩/١٣/١٨رواه الطــرباين ( ٣

وذكــره اهليثمــي يف اجملمــع …". قتادة بــن النعمــان رضــي هللا عنــه. وقــال: "هــذا حــديث منكــر ومل أكتبــه إال مــن هــذا الوجــه
) وقال: "رواه الطرباين عن مشايخ ثالثــة جعفــر بــن ســليمان النــوفلي وأمحــد بــن رشــدين املصــري وأمحــد ابــن داود ٨/١٠٠(

ــان مل أع ــد بــــن رشــــدين ضــــعيف، واالثنــ ــه رجــــال الصــــحيح". واحلــــديث أورده يف الضــــعيفة املكــــي فأمحــ رفهمــــا، وبقيــــة رجالــ
  ) وتكلم عليه بكالم نفيس، فانظره هناك.١٨٠/٧٥٥-٢/١٧٧(
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الظاملون علوا كبريا، وهذا املعىن يكاد يكــون صــرحيا يف احلــديث فــإن االســتلقاء ال 
يكــون إال مــن أجــل الراحــة، ســبحانه وتعــاىل عــن ذلــك. وأ أعتقــد أن أصــل هــذا 
  احلــــديث مــــن اإلســــرائيليات وقــــد رأيــــت يف كــــالم أيب نصــــر الغــــازي أنــــه روي عــــن

كعب األحبار، فهــذا يؤيــد مــا ذكرتــه، وذكــر أبــو نصــر أيضــا أنــه روي موقوفــا عــن 
مــــا تلقيــــاه  عــــن   -إن صــــح عنهمــــا-عبــــدهللا بــــن عبــــاس وكعــــب بــــن عجــــرة، فكأ

كعــب كمــا هــو الشــأن يف كثــري مــن اإلســرائيليات، مث وهــم بعــض الــرواة فرفعــه إىل 
  ١.النيب 

قـــــى والتمـــــائم والتولـــــة الر «وقـــــال رمحـــــه هللا تعـــــاىل تعقيبـــــا علـــــى حـــــديث:  -
جلـــن، أو ال يفهـــم معناهـــا، ٢»شـــرك : (الرقـــى): هـــي هنـــا كـــل مـــا فيـــه االســـتعاذة 

كبــيكج) حلفــظ الكتــب  م لفظــة ( مثل كتابة بعض املشايخ من العجم على كتــا
  من األرضة زعموا.

و(التمـــائم): مجـــع متيمـــة، وأصـــلها خـــرزات تعلقهـــا العـــرب علـــى رأس الولـــد 
ا كل عوذة.لدفع العني، مث توسع   وا فيها، فسموا 

ب الــدار، أو يف صــدر  قلت: ومن ذلك تعليق بعضــهم نعــل الفــرس علــى 
ـــا، أو اخلـــرز  املكـــان، وتعليـــق بعـــض الســـائقني نعـــال يف مقدمـــة الســـيارة أو مؤخر
األزرق علـــى مـــرآة الســـيارة الـــيت تكـــون أمـــام الســـائق مـــن الـــداخل، كـــل ذلـــك مـــن 

  أجل العني زعموا.
التمــائم) احلجــب الــيت يعلقهــا بعــض النــاس علــى أوالدهــم وهــل يــدخل يف (

                                                            
  ).٢/١٧٨/٧٥٥الضعيفة ( ١
  هـ).٣٢(سنة خترجيه ضمن مواقف عبدهللا بن مسعود تقدم  ٢
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؟ للســلف يف أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو األدعية الثابتــة عــن النــيب 
ذلــك قــوالن، أرجحهمــا عنــدي املنــع، كمــا بينتــه فيمــا علقتــه علــى 'الكلــم الطيــب' 

  ).٣٤لشيخ اإلسالم ابن تيمية (رقم التعليق 
فــتح الــواو: مــا حيبــب املــرأة إىل زوجهــا مــن الســحر و(التولــة): بكســر التــاء و 

وغــــريه، قــــال ابــــن األثــــري: (جعلــــه مــــن الشــــرك العتقــــادهم أن ذلــــك يــــؤثر ويفعــــل 
  ١خالف ما قدره هللا تعاىل).

وقــــال رمحــــه هللا: فائــــدة: (التميمــــة): خــــرزات كانــــت العــــرب تعلقهــــا علــــى 
ــا العــني يف زعمهــم، فأبطلهــا اإلســالم، كمــا  يف 'النهايــة' البـــن أوالدهــم، يتقــون 

  األثري.
قلت: وال تزال هذه الضاللة فاشــية بــني البــدو والفالحــني وبعــض املــدنيني، 
ـــا علـــى  ومثلهـــا اخلـــرزات الـــيت يضـــعها بعـــض الســـائقني أمـــامهم يف الســـيارة يعلقو
ــــا، وغــــريهم  املــــرآة، وبعضــــهم يعلــــق نعــــال عتيقــــة، يف مقدمــــة الســــيارة أو يف مؤخر

ة الدار أو الدكان، كل ذلك لــدفع العــني زعمــوا، وغــري يعلقون نعل فرس يف واجه
لتوحيــد، ومــا ينافيــه مــن الشــركيات والوثنيــات  ذلــك ممــا عــم وطــم بســبب اجلهــل 
اليت ما بعثت الرسل وال أنزلت الكتب إال من أجل إبطاهلا والقضــاء عليهــا، فــإىل 

  هللا املشتكى من جهل املسلمني اليوم، وبعدهم عن الدين.
ــا إىل ومل يقــف األ مــر ببعضــهم عنــد جمــرد املخالفــة، بــل تعــداه إىل التقــرب 

هللا تعاىل، فهذا الشيخ اجلزويل صاحب 'دالئــل اخلــريات' يقــول يف احلــزب الســابع 

                                                            
  ).٦٥٠/٣٣١-١/٦٤٩الصحيحة ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٤١٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

طبـــــع بـــــوالق): "اللهـــــم صـــــل علـــــى حممـــــد وعلـــــى آل  ١١١يف يـــــوم األحـــــد (ص.
  حممد، ما سجعت احلمائم، ومحت احلوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم".

ن "التمــــائم مجــــع متيمــــة، وهــــي الورقــــة الــــيت  ـــــ 'الــــدالئل'  ويــــل الشــــارح ل و
ت، وتعلــق علــى الــرأس مــثال للتــربك" فممــا  يكتــب فيهــا شــيء مــن األمســاء أو اآل
ال يصح، ألن التمائم عند اإلطالق إمنا هي اخلرزات، كمــا ســبق عــن ابــن األثــري، 

ــذا التأويــل، فــال دليــل يف الشــرع ــذا املعــىن  علــى أنــه لــو ســلم  علــى أن التميمــة 
  ١تنفع، ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك.

: ٢»النشـــرة مـــن عمـــل الشـــيطان«وقـــال رمحـــه هللا تعقيبـــا علـــى حـــديث:  -
و(النشــرة): الرقيـــة. قـــال اخلطـــايب: "النشـــرة: ضـــرب مـــن الرقيـــة والعـــالج، يعـــاجل بـــه 

  من كان يظن به مس اجلن".
وهـــــي مـــــا لـــــيس مـــــن القـــــرآن والســـــنة قلـــــت: يعـــــين الرقـــــى غـــــري املشـــــروعة، 

الصـــحيحة وهـــي الـــيت جـــاء إطـــالق لفـــظ الشـــرك عليهـــا يف غـــري مـــا حـــديث، وقـــد 
)، وقـــــد يكـــــون الشـــــرك مضـــــمرا يف ١٠٦٦و٣٣١تقـــــدم بعضـــــها، فـــــانظر مـــــثال: (

حــرف مقطعــة، كمــا يــرى يف بعــض  بعض الكلمات اجملهولة املعىن، أو مرموزا لــه 
الرقـــى املشـــروعة حيمـــل مـــا علقـــه  احلجـــب الصـــادرة مـــن بعـــض الدجاجلـــة، وعلـــى

البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن املسيب: رجــل بــه طــب (أي ســحر) أو 
                                                            

  ).١/٨٩٠/٤٩٢الصحيحة ( ١
) من حــديث جــابر بــن عبــدهللا وحســن إســناده ابــن حجــر يف الفــتح ٤/٢٠١/٣٨٦٨أبو داود () وعنه ٣/٢٩٤أمحد ( ٢
) وتعقبه الشيخ األلباين بقوله: "هــذا إســناد صــحيح رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني، غــري عقيــل بــن معقــل وهــو ١٠/٢٨٦(

ح علــى حتســني إســناده يف هــذا ابــن منبــه اليمــاين، وهــو ثقــة اتفاقــا، فقــول احلــافظ فيــه "صــدوق" وبنــاء عليــه اقتصــر يف الفــت
  ).٦/٦١٢احلديث، فهو تقصري ال وجه له عندي" الصحيحة (
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س بــــــه، إمنــــــا يريــــــدون بــــــه  يؤخــــــذ عــــــن امرأتــــــه، أحيــــــل عنــــــه أو ينشــــــر؟ قــــــال: ال 
  اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.

 ) من رواية األثــرم وغــريه مــن طــرق عــن١٠/٢٣٣ووصله احلافظ يف الفتح (
) بســــند صــــحيح عنــــه ٨/٢٨قتــــادة عنــــه. وروايــــة قتــــادة أخرجهــــا ابــــن أيب شــــيبة (

  خمتصرا.
هـــذا وال خـــالف عنـــدي بـــني األثـــرين، فـــأثر احلســـن حيمـــل علـــى االســـتعانة 
حلــديث،  جلــن والشــياطني والوســائل املرضــية هلــم كالــذبح هلــم وحنــوه، وهــو املــراد 

لرقــى والتعاويــذ املشــر  لكتــاب والســنة. وإىل هــذا وأثر سعيد على االســتعانة  وعة 
مــال البيهقــي يف 'الســنن'، وهــو املــراد مبــا ذكــره احلــافظ عــن اإلمــام أمحــد أنــه ســئل 

س به".   عمن يطلق السحر عن املسحور؟ فقال: "ال 
ـــا خـــريا، وإال  لقصـــد، فمـــن قصـــد  وأمـــا قـــول احلـــافظ: "وخيتلـــف احلكـــم 

  فهو شر".
جيتمــــع قصــــد اخلــــري مــــع كــــون  قلــــت: هــــذا ال يكفــــي يف التفريــــق، ألنــــه قــــد

  الوسيلة إليه شر، كما قيل يف املرأة الفاجرة:
. . . . . . . . . . . . . . 

  

 ليتهــــــــــــــــــــــــا مل تــــــــــــــــــــــــزن ومل تتصــــــــــــــــــــــــدق 
  

ــ  لصــالح للنــاس مبــا يســمونه بـ ومــن هــذا القبيــل معاجلــة بعــض املتظــاهرين 
 (الطــب الروحــاين) ســواء كــان ذلــك علــى الطريقــة القدميــة مــن اتصــاله بقرينــه مــن

ستحضــار األرواح،  اجلن كما كانوا عليه يف اجلاهلية، أو بطريقة ما يســمى اليــوم 
وحنــوه عنــدي التنــومي املغناطيســي، فــإن ذلــك كلــه مــن الوســائل الــيت ال تشــرع، ألن 
جلن اليت كانت من أسباب ضالل املشركني كمــا جــاء يف  مرجعها إىل االستعانة 
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ــــــــــــــــــــــــــرآن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي: القـــــــــــــــــــــــــــ   الكـــــــــــــــــــ
   

   
  

 وادعـــــــــاء بعـــــــــض املبتلـــــــــني أي خوفـــــــــا وإمثـــــــــا ١ .
ـــم ممـــا ال  لصـــاحلني مـــنهم، دعـــوى كاذبـــة أل ـــم إمنـــا يســـتعينون  ـــم أ الســـتعانة 

م، الــيت تكشــف عــن صــالحهم أو طالحهــم،  -عــادة-ميكــن  خمــالطتهم ومعاشــر
لتجربة أن كثريا ممن تصاحبهم أشد املصــاحبة مــن اإلنــس، يتبــني لــك وحن ن نعلم 

ـــــــــــــــــــــــم ال    يصـــــــــــــــــــــــلحون، قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــاىل:أ
   

  
  

  هـــــــــــــــــــــــــــــذا يف  ٢
جلـــــــــــــن الـــــــــــــذين قـــــــــــــال هللا لـــــــــــــك  فـــــــــــــيهم:  تعـــــــــــــاىل اإلنـــــــــــــس الظـــــــــــــاهر، فمـــــــــــــا 

   
    

 ٤.اهـ٣  
مــن لقــي هللا ال يشــرك بــه شــيئا، «وقــال رمحــه هللا تعليقــا علــى حــديث:  -

                                                            
  ).٦اجلن اآلية ( ١
  ).١٤التغابن اآلية ( ٢
  ).٢٧األعراف اآلية ( ٣
  ).٦١٥/٢٧٦٠-٦/٦١٣الصحيحة ( ٤
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: ويف هــذا احلــديث داللــة ١»يصلي الصلوات اخلمس، ويصوم رمضان غفــر لــه...
إال إذا لقــي هللا عــز وجــل ومل يشــرك  ظــاهرة علــى أن املســلم ال يســتحق مغفــرة هللا

بــــــه شــــــيئا، ذلــــــك ألن الشــــــرك أكــــــرب الكبــــــائر كمــــــا هــــــو معــــــروف يف األحاديــــــث 
الصـــحيحة. ومـــن هنـــا يظهــــر لنـــا ضـــالل أولئـــك الــــذين يعيشـــون معنـــا، ويصــــلون 
صـــــــالتنا، ويصـــــــومون صـــــــيامنا، و... ولكـــــــنهم يواقعـــــــون أنواعـــــــا مـــــــن الشـــــــركيات 

ملــوتى مــن األ وليــاء والصــاحلني ودعــائهم يف الشــدائد مــن والوثنيــات، كاالســتغاثة 
م إىل هللا زلفــــى،  ــــم بــــذلك يقربــــو دون هللا، والــــذبح هلــــم والنــــذر هلــــم، ويظنــــون أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــات.  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــات هيهــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   هيهــــــــــــ
   

  
   

٢.  
ا املســلمني أن يبــادروا فعلى كل من كان مبتلى بشيء مــن ذلــك مــن إخواننــ

لعلــــــم النــــــافع املســــــتقى مــــــن  فيتوبــــــوا إىل رب العــــــاملني، وال ســــــبيل إىل ذلــــــك إال 
الكتــاب والســنة. وهــو مبثــوث يف كتــب علمائنــا رمحهــم هللا تعــاىل، وخباصــة مــنهم 
ــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة وتلميــــذه ابــــن قــــيم اجلوزيــــة، ومــــن حنــــا حنــــوهم، وســــار  شــ

م عــن ذلــك  ن هــذه ســبيلهم. وال يصــد بعــض مــن يــوحي إلــيهم مــن املوسوســني 
م يف ذلــك شــأن مــن أخــرب عــنهم  ت وتوســالت، فــإن شــأ الشركيات إمنــا هــي قــر

                                                            
  ).١٣١٥) وصحح إسناده الشيخ األلباين رمحه هللا يف الصحيحة (رقم ٥/٢٣٢أمحد ( ١
  .)٢٧ص اآلية ( ٢
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ا بغري امسها«ممن يستحلون بعض احملرمات بقوله:  النيب    ...١»يسمو
هـــــذه نصـــــيحة أوجههـــــا إىل مـــــن يهمـــــه أمـــــر آخرتـــــه مـــــن إخواننـــــا املســـــلمني 

يت يــوم حيــاملضــللني،  ق فيــه قــول رب العــاملني يف بعــض عبــاده األبعــدين: قبــل أن 
   

   
  

 ٣.اهـ٢  
نتهـــاء  - ب هـــؤالء الضـــالل يف القـــول  وقـــال رمحـــه هللا: واعلـــم أن مـــن أذ

نيـــــة، بـــــل هـــــم قـــــد زادوا يف ذلـــــ م عـــــذاب الكفـــــار الطائفـــــة القاد ك علـــــى إخـــــوا
الضـــالل، فـــذهبوا إىل أن مصـــري الكفـــار إىل اجلنـــة، نـــص علـــى ذلـــك ابـــن دجـــاهلم 
األكــــرب حممــــود بشــــري بــــن غــــالم أمحــــد يف كتــــاب 'الــــدعوة األمحديــــة'. فمــــن شــــاء 

  ٤التأكد من ذلك فلرياجعها فإين مل أطلها اآلن.
نيــة اليــوم الــذين أنكــروا بطريــق التأ -  ويــل كثـــريا وقــال رمحــه هللا: طائفــة القاد

ــة ــا بــــني األمــ ــرعية اجملمــــع عليهــ ــوة بعــــد النــــيب   ،مــــن احلقــــائق الشــ  كقــــوهلم ببقــــاء النبــ
                                                            

ــد ( ١ ــه: أمحــ ــه (٤/٩١/٣٦٨٨) وأبــــو داود (٥/٣٤٢أخرجــ -١٥/١٦٠) وابــــن حبــــان (٢/١٣٣٣/٤٠٢٠) وابــــن ماجــ
) عن معاوية بــن صــاحل قــال: حــدثين حــامت بــن حريــث عــن مالــك بــن أيب مــرمي قــال: دخــل علينــا عبــدالرمحن ١٦١/٦٧٥٨

س مــن أمــيت اخلمــر «يقــول:   بن غنم، فتذاكر الطالء، فقال: حدثين أبو مالك األشعري، أنــه مســع رســول هللا ليشــربن 
ا بغــري امسهــا ) دون ذكــر حمــل الشــاهد، وبــوب عليــه: (مــا جــاء ١٠/٦٣/٥٥٩٠وعلقــه البخــاري يف صــحيحه (». يســمو

فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه). وللحــديث شــواهد كثــرية عــن مجــع مــن الصــحابة: عــن عائشــة وأيب أمامــة وعبــادة 
  ).٤١٤و٩١و٩٠صحح بعضها الشيخ األلباين (انظر الصحيحة بن الصامت وغريهم. وقد 

  ).٢٣الفرقان اآلية ( ٢
  ).٣٠٢/١٣١٥-٣/٣٠١الصحيحة ( ٣
  ).٢/٧٣/٦٠٧الضعيفة ( ٤
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ــن قبلــــه ابــــن عــــريب يف 'الفتوحــــات  ــد، ومــ متأســــني يف ذلــــك بنبــــيهم مــــريزا غــــالم أمحــ
ولـــــــــــــــوا قولـــــــــــــــه    تعـــــــــــــــاىل: املكيـــــــــــــــة'، و

  
 ــــىن ١   ولــــــيسزينــــــة النبيــــــني ن املعــ

وأنكــروا وجــود اجلــن مــع  !بقــوهلم: أي معــي ٢»ال نــيب بعــدي: «آخــرهم! وقولــه 
م فيهمــا، وزعمـــوا  تــردد ذكــرهم يف القــرآن الكــرمي، فضــال عـــن الســنة وتنــوع صــفا

ــم طائفــة مــن البشــر م، وكلهــا مــن بركــات التأويــل  !أ إىل غــري ذلــك مــن ضــالال
ت الصفات.الذي أخذ به اخللف يف آية االستواء وغريها م   ٣ن آ

 وقال رمحه هللا تعاىل تعقيبا على احلديث املوضوع يف توســل آدم مبحمــد -
ر الســيئة الــيت تركتهــا هــذه األحاديــث الضــعيفة يف التوســل، ٤ : هذا وإن من اآل

ــا صــرفت كثــريا مــن األمــة عــن التوســل املشــروع إىل التوســل املبتــدع، ذلــك ألن  أ
ســـم مـــن علـــ -فيمـــا أعلـــم-العلمـــاء متفقـــون  ى اســـتحباب التوســـل إىل هللا تعـــاىل 

                                                            
  ).٤٠األحزاب اآلية ( ١
) من حديث ســعد بــن أيب وقــاص ٤/١٨٧٠/٢٤٠٤) ومسلم (٨/١٤١/٤٤١٦) والبخاري (١٨٣-١/١٨٢أمحد ( ٢

  رضي هللا عنه.
  ).٣٢و (ص.خمتصر العل ٣
) ويف ٧/٢٥٩/٦٤٩٨) والطــرباين يف األوســط (٤٨٩-٥/٤٨٨) وعنــه البيهقــي يف الــدالئل (٢/٦١٥أخرجه احلــاكم ( ٤

) كلهم من طريق عبدالرمحن بن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــده عــن عمــر بــن اخلطــاب مرفوعــا. ٢/٣٥٥/٩٧١الصغري (
ــدالرمح ــو قـــال احلــــاكم: "صـــحيح اإلســــناد وهـــو أول حــــديث ذكرتـــه لعبــ ــه الــــذهيب بقولـــه: بــــل هــ ــد بـــن أســــلم وتعقبـ ن بـــن زيــ

موضــوع، وعبــدالرمحن واه". وقــال البيهقــي: "تفــرد بــه عبــدالرمحن بــن زيــد بــن أســلم وهــو ضــعيف". قــال اهليثمــي يف اجملمــع 
ــاوى ٨/٢٥٣( ــ ــــوع الفتــ ــــن جممــ ــيلة مــ ــ ــة يف التوســــــل والوســ ــ ـــدة اجلليلــ ـــة يف القاعـــ ـــن تيميـــ ـــال ابـــ ـــرفهم". وقـــ ـــه مــــــن مل أعـــ ): "وفيـــ
): "ورواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه، فإنه نفســه قــد قــال يف كتابــه 'املــدخل إىل معرفــة الصــحيح ٢٥٥-١/٢٥٤(

ملهــا مــن أهــل الصــنعة أن  من السقيم' عبدالرمحن بن زيد بن أســلم روى عــن أبيــه أحاديــث موضــوعة، ال خيفــى علــى مــن 
  ).٢٥احلمل فيها عليه". انظر الضعيفة للشيخ األلباين (
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أمسائــه، أو صــفة مــن صــفاته تعــاىل، وعلــى توســل املتوســل إليــه تعــاىل بعمــل صــاحل 
  قدمه إليه عز وجل.

ومهما قيل يف التوسل املبتــدع، فإنــه ال خيــرج عــن كونــه أمــرا خمتلفــا فيــه، فلــو 
مــا يريبــك إىل مــا  دع: «أن الناس أنصفوا النصرفوا عنه، احتياطا، وعمال بقوله 

مــــــع -إىل العمــــــل مبــــــا أشــــــر إليــــــه مــــــن التوســــــل املشــــــروع، ولكــــــنهم  ١»ال يريبـــــك
لتوســـل املختلـــف فيـــه كأنـــه مـــن األمـــور  -األســـف أعرضـــوا عـــن هـــذا، ومتســـكوا 

الالزمـــة الـــيت ال بـــد منهـــا، والزموهـــا مالزمـــتهم للفـــرائض، فإنـــك ال تكـــاد تســـمع 
ريه إال ضــمنه التوســل املبتــدع، وعلــى شــيخا أو عاملــا يــدعو بــدعاء يــوم اجلمعــة وغــ

لتوســـل املســـتحب،   العكـــس مـــن ذلـــك، فإنـــك ال تكـــاد تســـمع أحـــدهم يتوســـل 
ن لـــك احلمـــد، ال إلـــه إال أنـــت وحـــدك ال  كـــأن يقـــول مـــثال: اللهـــم إين أســـألك 
شريك لك، املنان،  بديع الســماوات واألرض،  ذا اجلــالل واإلكــرام،  حــي، 

مـــع أن فيـــه االســـم األعظـــم الـــذي إذا دعـــي بـــه أجـــاب،   قيـــوم، إين أســـألك...
  .٢فيما صح عنه وإذا سئل به أعطى، كما قال 

ــذا أو بغــريه ممــا يف معنــاه؟  فهــل مسعــت أيهــا القــارئ الكــرمي أحــدا يتوســل 
أمــا أ فــأقول آســفا: إنــين مل أمســع ذلــك، وأظــن أن جوابــك ســيكون كــذلك، فمــا 

                                                            
ــد ( ١ ــ ــ ــ ــ ــــذي (١/٢٠٠أمحـ ــ ــ ــ ــائي ٥٧٧/٢٥١٨-٤/٥٧٦) والرتمـ ـــ ــ ــ ـــحيح". والنســ ــ ــ ـــ ــــن صـ ــ ــ ـــديث حســـ ــ ــ ــ ــذا حــ ــ ــ ــ ــال: "هـــ ــ ــ ــ ) وقـــ
) مـــن حـــديث احلســـن بـــن علـــي رضـــي هللا ٢/١٣اإلحســـان) واحلـــاكم ( ٢/٤٩٨/٧٢٢) وابـــن حبـــان (٨/٧٣٢/٥٧٢٧(

  عنهما، وصححه ووافقه الذهيب.
ــد ( ٢ ــ ــ ــ ـــه أمحــ ــ ـــ ـــو داود (٢٤٥و٣/١٥٨أخرجــ ــ ــ ـــذي (١٦٨/١٤٩٥-٢/١٦٧) وأبـــ ــ ـــ ــائي  )٥/٥١٤/٣٥٤٤) والرتمــ ـــ ــ والنســـ
ــة (٦٠/١٢٩٩-٣/٥٩( ـــديث أنــــس.٢/١٢٦٨/٣٨٥٨) وابــــن ماجــ ـــن حـ ـــان ( ) مـ ـــن حبـ ـــححه ابـ ) ٣/١٧٥/٨٩٣وصـ

  .) ووافقه الذهيب٥٠٤-١/٥٠٣واحلاكم (
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ر انتشــــ ار األحاديــــث الضــــعيفة بــــني النــــاس، الســــبب يف هــــذا؟ ذلــــك هــــو مــــن آ
تــــدوا  ــــا أيهــــا املســــلمون علمــــا وعمــــال،  لســــنة الصــــحيحة، فعلــــيكم  وجهلهــــم 

  وتعزوا.
وبعـــد طبـــع مـــا تقـــدم اطلعـــت علـــى رســـالة يف جـــواز التوســـل املبتـــدع ألحـــد 
لضــالل  لتناقض الدال علــى اجلهــل البــالغ، و مشايخ الشمال املتهورين، متخمة 

طيـــل والتـــأوي الت الباطلـــة واالفـــرتاء علـــى العلمـــاء، بـــل اإلمجـــاع. مثـــل جتـــويز واأل
ملــــــوتى، والنــــــذر هلــــــم، وزعمــــــه أن توحيــــــد الربوبيــــــة وتوحيــــــد األلوهيــــــة  االســــــتغاثة 

  ١متالزمان، وغري ذلك مما ال يقول به عامل مسلم.
توســلوا جبــاهي، فــإن جــاهي عنــد «وقــال رمحــه هللا تعقيبــا علــى حــديث:  -
ــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة يف : ال أصــــل ٢»هللا عظــــيم لــــه. وقــــد نــــص علــــى ذلــــك شــ

ومقامــــه عنــــد هللا عظــــيم، فقــــد  'القاعــــدة اجلليلــــة'. وممــــا ال شــــك فيــــه أن جاهــــه 
  : موســــــــــــــى بقولــــــــــــــهوصــــــــــــــف هللا تعــــــــــــــاىل 

  املعلـــوم أن نبينـــا  ، ومـــن٣
وتعــاىل، أفضــل مــن موســى، فهــو بــال شــك أوجــه منــه عنــد ربــه ســبحانه  حممــدا 

شـــيء آخـــر، فـــال يليـــق اخللـــط بينهمـــا كمـــا  ولكـــن هـــذا شـــيء، والتوســـل جباهـــه 
يقصــــد بــــه مــــن يفعلــــه أنــــه أرجــــى لقبــــول  يفعــــل بعضــــهم، إذ إن التوســــل جباهــــه 

                                                            
  ).٩٥/٢٥-١/٩٤الضعيفة ( ١
) وقــال: "هــذا احلــديث كــذب لــيس يف شــيء مــن كتــب املســـلمني ١٢٩ذكــره شــيخ اإلســالم يف القاعــدة اجلليلــة (ص. ٢

حلديث".اليت    يعتمد عليها أهل احلديث، وال ذكره أحد من أهل العلم 
  ).٦٩األحزاب اآلية ( ٣
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لعقــل، إذ إنــه مــن األمــور الغيبيــة الــيت ال جمــال  دعائــه، وهــذا أمــر ال ميكــن معرفتــه 
حيح الــذي تقــوم بــه احلجــة، وهــذا للعقــل يف إدراكهــا، فــال بــد فيــه مــن النقــل الصــ

تنقســـــم إىل  ممـــــا ال ســـــبيل إليـــــه البتـــــة، فـــــإن األحاديـــــث الـــــواردة يف التوســـــل بـــــه 
  قسمني: صحيح، وضعيف.

يف  أمــــا الصــــحيح: فــــال دليــــل فيــــه البتــــة علــــى املــــدعى، مثــــل توســــلهم بــــه 
، ال جباهــه وال بذاتــه ، فإنــه توســل بدعائــه ٢ ، وتوســل األعمــى بــه١االستســقاء

 ملـــا كـــان التوســـل بدعائـــه ، و  بعـــد انتقالـــه إىل الرفيـــق األعلـــى غـــري ممكـــن، كـــان
  بعد وفاته غري ممكن، وغري جائز. لتايل التوسل به 

وممـــا يـــدلك علـــى هـــذا أن الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم ملـــا استســـقوا يف زمـــن 
ـــم يعلمـــون العبـــاس، ومل يتوســـلوا بـــه  عمـــر، توســـلوا بعمـــه  ، ومـــا ذلـــك إال أل

ه مـــن التوســـل بدعائـــه معـــىن  ، ولـــذلك توســـلوا التوســـل املشـــروع، وهـــو مـــا ذكـــر
بدعاء عمه، ألنه ممكــن ومشــروع، وكــذلك مل ينقــل أن أحــدا مــن العميــان  بعده 

توســل بــدعاء ذلــك األعمــى، ذلــك ألن الســر لــيس يف قــول األعمــى: "اللهــم إين 

                                                            
ـــد ( ١ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاري (٣/٢٧١أمحــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلم (٦٣٧/١٠١٣- ٢/٦٣٦) والبخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود ( )٦١٣/٨٩٧- ٢/٦١٢) ومســ ــ ــ ــ ــ ـــ - ١/٦٩٣وأبــ

  ) من حديث أنس.١٧٨/١٥١٤- ٣/١٧٧) والنسائي (٦٩٤/١١٧٤
ـــد ( ٢ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــذي (٤/١٣٨أمحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ٥/٥٣١/٣٥٧٨) والرتمـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــن ماجـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــربى ١/٤٤١/١٣٨٥ه () وابــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــائي يف الكــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ) والنســ
بــت، عــن عثمــان بــن حنيــف: أن رجــال ضــرير البصــر أتــى النــيب ٦/١٦٩/١٠٤٩٥( فقــال:  ) عن عمارة بــن خزميــة بــن 

ــال:  ــري، وإن شــــئت دعــــوت«ادع هللا يل أن يعــــافيين، فقــ ــو خــ فقــــال: ادعــــه، فــــأمره أن يتوضــــأ » إن شــــئت أخــــرت لــــك وهــ
ــذا الــدعاء: فيحسن وضــوءه ويصــلي ركعتــني، ويــدع اللهــم إين أســألك، وأتوجــه إليــك مبحمــد نــيب الرمحــة،  حممــد إين «و 

وقـــال الرتمـــذي: "هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح ». قـــد توجهـــت بـــك إىل ريب يف حـــاجيت هـــذه لتقضـــى، اللهـــم فشـــفعه يف
لـــى ) وقـــال: "ع١/٣١٣غريـــب ال نعرفـــه إال مـــن هـــذا الوجـــه، مـــن حـــديث أيب جعفـــر وهـــو اخلطمـــي". وصـــححه احلـــاكم (

  شرط الشيخني" ووافقه الذهيب.
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لـــه   يف دعائـــه أســـألك وأتوجـــه إليـــك بنبيـــك نـــيب الرمحـــة..."، وإمنـــا الســـر األكـــرب 
لــدعاء لــه، ويشــعر بــه قولــه يف دعائــه:  كمــا يقتضــيه وعــده  ه  اللهــم فشــفعه "إ

، أي: دعــاءه يف. "وشــفعين فيــه"، أي: اقبــل شــفاعيت. ، أي: اقبــل شــفاعته "يف
  يف. أي: دعائي يف قبول دعائه 

ــذا  فموضوع احلديث كله يدور حول الــدعاء، كمــا يتضــح للقــارئ الكــرمي 
لتوســــل املبتــــدع، وهلــــذا أنكــــره اإلمــــام أبــــو الشــــرح املــــ وجز، فــــال عالقــــة للحــــديث 

هلل"، كمــا يف 'الــدر املختــار'، وغــريه مــن   حنيفــة، فقــال: "أكــره أن يســأل هللا إال 
  كتب احلنفية.

): "وتوســــل اإلمــــام الشــــافعي ٣٨١وأمــــا قــــول الكــــوثري يف 'مقاالتــــه' (ص.
ريخ اخلطيب بسند   صحيح". يب حنيفة مذكور يف أوائل 

فمــــن مبالغاتــــه، بــــل مغالطاتــــه، فإنــــه يشــــري بــــذلك إىل مــــا أخرجــــه اخلطيــــب 
) مــن طريــق عمــر بــن إســحاق بــن إبــراهيم قــال: نبــأ علــي بــن ميمــون ١/١٢٣(

يب حنيفـــة، وأجـــيء إىل قـــربه يف كـــل  قـــال: مسعـــت الشـــافعي يقـــول: "إين ألتـــربك 
ــرا-يــــوم  إىل قــــربه، فــــإذا عرضــــت يل حاجــــة صــــليت ركعتــــني، وجئــــت  -يعــــين زائــ

  وسألت هللا تعاىل احلاجة عنده، فما تبعد عين حىت تقضى".
طلـــة، فـــإن عمـــر بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم غـــري  ــذه روايـــة ضـــعيفة، بـــل  فهـ
معــــروف، ولــــيس لــــه ذكــــر يف شــــيء مــــن كتــــب الرجــــال، وحيتمــــل أن يكــــون هــــو 

ابــن إســحاق بــن إبــراهيم بــن محيــد بــن الســكن أبــو حممــد  –بفــتح العــني-"عمــرو 
)، وذكــر أنــه خبــاري قــدم بغــداد حاجــا ١٢/٢٢٦( وقد ترمجه اخلطيــب "،التونسي
)، ومل يــــذكر فيــــه جرحــــا وال تعــــديال، فهــــو جمهــــول احلــــال، ويبعــــد أن ٣٤١ســــنة (
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) علـــى أكثـــر ٢٤٧يكـــون هـــو هـــذا، إذ إن وفـــاة شـــيخه علـــي بـــن ميمـــون ســـنة (
  األقوال، فبني وفاتيهما حنو مائة سنة، فيبعد أن يكون قد أدركه.

حال، فهي رواية ضعيفة ال يقــوم علــى صــحتها دليــل، وقــد ذكــر  وعلى كل
ــا،  شيخ اإلسالم يف 'اقتضاء الصراط املســتقيم' معــىن هــذه الروايــة، مث أثبــت بطال

الضـــــطرار عنـــــد مـــــن لـــــه معرفـــــة ١٦٥فقـــــال (ص. ): هـــــذا كـــــذب معلـــــوم كذبـــــه 
لبتــة، لنقــل، فالشــافعي ملــا قــدم بغــداد مل يكــن ببغــداد قــرب ينتــاب للــدعاء عنــده ا

حلجــاز والــيمن  بل ومل يكن هذا على عهد الشافعي معروفــا، وقــد رأى الشــافعي 
ا  والشــام والعــراق ومصــر مــن قبــور األنبيــاء والصــحابة والتــابعني مــن كــان أصــحا
لــه مل يتــوخ  عنده وعند املســلمني أفضــل مــن أيب حنيفــة وأمثالــه مــن العلمــاء، فمــا 

ــوه مثــــل أيب يوســــف، الــــدعاء إال عنــــده؟ مث إن أصــــحاب أيب حن يفــــة الــــذين أدركــ
د، وطبقتهم، مل يكونــوا يتحــرون الــدعاء، ال عنــد أيب  وحممد، وزفر، واحلسن بن ز
بـــت يف كتابـــه مـــن كراهـــة  حنيفـــة، وال غـــريه، مث قـــد تقـــدم عـــن الشـــافعي مـــا هـــو 
ت مــن يقــل  ا، وإمنا يضع مثل هذه احلكــا تعظيم قبور املخلوقني، خشية الفتنة 

ت عن جمهول ال يعرف".علمه ودينه   ، وإما أن يكون املنقول من هذه احلكا
وأمــــا القســــم الثــــاين مــــن أحاديــــث التوســــل، فهــــي أحاديــــث ضــــعيفة، تــــدل 
ــــذه املناســــبة التحــــذير منهــــا، والتنبيــــه  بظاهرهــــا علــــى التوســــل املبتــــدع، فيحســــن 

  ١عليها.

                                                            
  ).٧٩/٢٢-١/٧٦الضعيفة ( ١
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دم: «وقال رمحه هللا: قوله  - ه الســالم ، أي: طلبوا منــه عليــ١»استغاثوا 
ــذا املعــىن كثــرية  أن يــدعو هلــم، ويشــفع هلــم عنــد هللا تبــارك وتعــاىل. واألحاديــث 

  معروفة يف الصحيحني وغريمها.
ألمـــــوات، كمـــــا يتـــــوهم كثـــــري مـــــن املبتدعـــــة  ولـــــيس فيـــــه جـــــواز االســـــتغاثة 

حلي فيما يقــدر عليــه، كمــا يف قولــه تعــاىل:األموات. بل هو  ب االستغاثة   من 
   

    
اآلية. ٢   

أن يقــــول احلــــي القــــادر للمقيــــد  -مــــثال-ومــــن الواضــــح البــــني أنــــه ال جيــــوز 
العــــاجز: أعــــين. فامليــــت الــــذي يســــتغاث بــــه مــــن دونــــه تعــــاىل أعجــــز منــــه، فمــــن 

أنــه مسيــع خــالف، فهــو إمــا أمحــق مهبــول، أو مشــرك خمــذول، ألنــه يعتقــد يف ميتــه 
بصــري، وعلــى كــل شــيء قــدير، وهنــا تكمــن اخلطــورة، ألنــه الشــرك األكــرب، وهــو 
ألمــوات مــن دون هللا تبــارك  الــذي خيشــاه أهــل التوحيــد علــى هــؤالء املســتغيثني 

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو القائـــــــــــــــــــــــــــــــــل: وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل، 
    
   

 
   

                                                            
ـــاري ( ١ ــ ـــ ـــلم (١٤٧٥-٣/٤٣١/١٤٧٤البخـــ ــ ــ ــ ــــظ: ١٠٤(٢/٧٢٠/١٠٤٠) ومســ ــ ــ ـــدون لفـــ ــ ــ ــ ــرا بــ ــ ــ ــ ــتغاثوا «..)) خمتصـــ ــ ــ ــ اســـ

يت يــوم : «مــن حــديث عبــدهللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: قــال النــيب » …دم مــا يــزال الرجــل يســأل النــاس حــىت 
إن الشمس تدنو يوم القيامــة حــىت يبلــغ العــرق نصــف األذن. فبينــا هــم كــذلك «وقال: ». ه مزعة حلمالقيامة ليس يف وجه

دم، مث مبوسى، مث مبحمد  فيشــفع ليقضــى بــني اخللــق، «وزاد عبدهللا: حدثين الليــث حــدثين ابــن أيب جعفــر ». استغاثوا 
خذ حبلقة الباب. فيومئذ يبعثه هللا مقاما حممودا حيمد   ».ه أهل اجلمع كلهمفيمشي حىت 

  ).١٥القصص اآلية ( ٢
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٤٢٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
   
     

    
   
    

   
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال١ ، :  

    
    

   
  

  
   

  
   

   
 ٣.اهـ٢  

 موقفه من الرافضة:  
 أحاديــث ســبب نــزول قــول هللا تعــاىل: قال رمحه هللا عقب إيراده  - 

  
    

     
   

   
                                                            

  ).١٩٥و١٩٤األعراف اآليتان ( ١
  ).١٤و١٣فاطر اآليتان ( ٢
  ).٥/١٩١/٢٤٦٠الصحيحة ( ٣
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٤٢٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

    
    

  
أن  -خالفـــا لألحاديـــث املتقدمـــة- يزعمـــون : واعلـــم أن الشـــيعة١

اآليــة املــذكورة نزلــت يــوم غــدير (خــم) يف علــي رضــي هللا عنــه، ويــذكرون يف ذلــك 
ت عديــــدة مراســــيل ومعاضــــيل أكثرهــــا، ومنهــــا عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري، وال  روا

ت األخـــرى أشـــار إليهـــا ٤٩٢٢يصـــح عنـــه كمـــا حققتـــه يف 'الضـــعيفة ( )'، والـــروا
)' دون أي حتقيــق يف أســانيدها كمــا ٣٨ي يف 'مراجعاتــه (ص.عبد احلســني الشــيع

هي عادته يف كل أحاديــث كتابــه، ألن غايتــه حشــد كــل مــا يشــهد ملذهبــه، ســواء 
م: "الغايـــة تـــربر الوســـيلة" تـــه  ،صـــح أم مل يصـــح علـــى قاعـــد فكـــن منـــه ومـــن روا

إن مل أقـــل يكـــذب -علـــى حـــذر، ولـــيس هـــذا فقـــط، بـــل هـــو يـــدلس علـــى القـــراء 
فإنــــه قــــال يف املكــــان املشــــار إليــــه يف ختــــريج [حــــديث] أيب ســــعيد هــــذا  -علــــيهم

املنكـــــــر، بـــــــل الباطـــــــل: "أخرجـــــــه غـــــــري واحـــــــد مـــــــن أصـــــــحاب الســـــــنن، كاإلمـــــــام 
  …".الواحدي

ــون أن الواحــــدي لــــيس مــــن أووجــــه كذبــــه  ن املبتــــدئني يف هــــذا العلــــم يعلمــ
ســانيده مــا صــح ومــا مل يصــ ح، أصحاب السنن األربعة، وإمنــا هــو مفســر، يــروي 

وحـــديث أيب ســـعيد هـــذا ممـــا مل يصـــح، فقـــد أخرجـــه مـــن طريـــق فيـــه مـــرتوك شـــديد 
  الضعف؛ كما هو مبني يف املكان املشار إليه من 'الضعيفة'.

ــم يســتحلون الكــذب علــى أهــل  ؛وهــذه مــن عــادة الشــيعة قــدميا وحــديثا أ
ســتحالهلم للتقيــة، كمــا صــرح  السنة، عمــال يف كتــبهم وخطــبهم، بعــد أن صــرحوا 

                                                            
  ).٦٧( املائدة اآلية ١
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٤٢٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

)'، وليس خيفــى علــى ١٤٨-١٤٧يف كتابه 'كشف األسرار (ص. اخلميين بذلك
ــم؛ شــيخ اإلســالم ابــن  أحد أن التقية أخت الكذب، ولذلك قال أعرف النــاس 

  تيمية: "الشيعة أكذب الطوائف".
م ملــس اليــد يف بعـــض مــؤلفيهم، وخباصــة عبـــد  وأ شخصــيا قــد ملســت كـــذ

ــاهد بــــني يــــديك، فإنــــه فــــوق   ــذا، والشــ ــراء أن احلســــني هــ ــذكورة، أوهــــم القــ كذبتــــه املــ
احلـــديث عنـــد أهـــل الســـنة مـــن املســـلمات بســـكوته عـــن علتـــه، وادعائـــه كثـــرة طرقـــه، 
ــــاب املـــــــذكور  ــــذب اخلميـــــــين؛ فإنـــــــه صـــــــرح يف الكتـــ فقـــــــد كـــــــان أصـــــــرح منـــــــه يف الكـــ

) أن آيــة العصــمة نزلــت يــوم غــديرخم بشــأن إمامــة علــي بــن أيب طالــب ١٤٩(ص.
  ١ة، كذا قال عامله هللا مبا يستحق.عرتاف أهل السنة واتفاق الشيع

إين قــــد تركــــت فــــيكم مــــا إن أخــــذمت بــــه لــــن «وقــــال رمحــــه هللا حتــــت حــــديث:  - 
: واعلــم أيهــا القــارئ الكــرمي أن مــن املعــروف أن ٢»تضــلوا، كتــاب هللا، وعــرتيت أهــل بيــيت

ــم  احلــديث ممــا حيــتج بــه الشــيعة، يلهجــون بــذلك كثــريا، حــىت يتــوهم بعــض أهــل الســنة أ
  ن يف ذلك، وهم مجيعا وامهون يف ذلك، وبيانه من وجهني:مصيبو 

أكثــر ممــا يريــده الشــيعة، » عــرتيت: «: أن املــراد مــن احلــديث يف قولــه األول
وال يــرده أهــل الســنة، بــل هــم مستمســكون بــه، أال وهــو أن العــرتة فيــه هــم أهــل بيتــه 

 وأهــل » وعــرتيت أهــل بيــيت«، وقد جاء موضحا يف بعــض طرقــه، كحــديث الرتمجــة
كمــا   ،وفــيهن الصــديقة عائشــة رضــي هللا عــنهن مجيعــا ،بيته يف األصل هــم نســاؤه 

                                                            
  ).٦٤٦-٥/٦٤٥الصحيحة ( ١
ـــذي ( ٢ ــرباين (٥/٦٢١/٣٧٨٦الرتمـ ــال الرتمـــــذي: "حــــديث حســـــن ٣/٦٣/٢٦٨٠) والطــ ـــابر بـــــن عبــــدهللا. وقــ ) عـــــن جـ

  ن هذا الوجه".غريب م
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٤٢٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

  قولـــه تعـــاىل يف األحـــزاب: هـــو صـــريح 
   

   
  

والــــــــــــــــــــــــــــيت بعــــــــــــــــــــــــــــدها  اآليــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــيت قبلهــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــدليل ١
  

   
   
   

  
    
    
    

  
   

  
  
  

   
   
   

  
   

    
   

    
   
الشـــيعة أهـــل البيـــت يف اآليـــة بعلـــي وفاطمـــة واحلســـن  وختصـــيص ،٢

                                                            
  ).٣٣( األحزاب اآلية ١
ت ٢   ).٣٤-٣٢( األحزاب اآل
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٤٢٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

ت هللا تعــــاىل انتصــــارا  واحلســــني رضــــي هللا عــــنهم دون نســــائه  مــــن حتــــريفهم آل
 مــاألهــوائهم، كمــا هــو مشــروح يف موضــعه، وحــديث الكســاء ومــا يف معنــاه غايــة 

لــــي وأهلــــه فيهــــا كمــــا بينــــه احلــــافظ ابــــن كثــــري فيــــه توســــيع داللــــة اآليــــة، ودخــــول ع
ملعـــىن  أن املقصـــود أهـــل بيتـــه  وغـــريه، وكـــذلك حـــديث العـــرتة قـــد بـــني النـــيب 

  الشامل لزوجاته وعلي وأهله.
): "عـــرتة الرجــل أهـــل بيتـــه ٥/٦٠٠ولــذلك قـــال التوربشـــيت كمــا يف املرقـــاة (

بقولــه:  ا رســول هللا ورهطــه األدنــون، والســتعماهلم العــرتة علــى أحنــاء كثــرية، بينهــ
  ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته األدنني وأزواجه".» أهل بييت«

ــاحلون والوجــــه اآلخــــر ــم العلمــــاء الصــ : أن املقصــــود مــــن أهــــل البيــــت إمنــــا هــ
لكتـــاب والســـنة. قـــال اإلمـــام أبـــو جعفـــر الطحـــاوي رمحـــه هللا  مـــنهم، واملتســـمكون 

مــره" وذكــر الــذين هــم ع تعــاىل: "العــرتة هــم أهــل بيتــه  لــى دينــه وعلــى التمســك 
ــار  ــيخ علــــي القــ ــه يف  يحنــــوه الشــ ــتظهر أن الوجــ ــه آنفــــا. مث اســ يف املوضــــع املشــــار إليــ

لــذكر مــا أفــاده بقولــه: "إن أهــل البيــت غالبــا يكونــون  أعــرف ختصيص أهل البيــت 
م أهل العلم مــنهم املطلعــون علــى ســريته، الواقفــون  بصاحب البيت وأحواله، فاملراد 

ــذا يصــلح أن يكــون مقــابال لكتــاب علــى  هللا طريقتــه العــارفون حبكمــه وحكمتــه، و
  ل:ســــــــــــــــــــــــــــبحانه، كمــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــا

 ١ 
ـــه قولـــــــــه ــ ــ ــــت: ومثلــ ــ ــاىل يف خطـــــــــاب أزواجـــــــــه  قلـــ ــ ــ ـــة تعـــ ــ ــ ــــري املتقدمــ ــ : يف آيـــــــــة التطهـــ

    
                                                            

  ).٢( اجلمعة اآلية ١
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   املــــــــــــــراد  فتبــــــــــــــني أن

لذات يف احلديث. هل البيت املتمسكون منهم بسنته    ١فتكون هي املقصودة 
، فـــــإن مـــــن ٢وقـــــال رمحـــــه هللا: مث إن روح التشـــــيع واضـــــح مـــــن احلـــــديث -

الثابت عند أهل السنة أن فضل اخللفاء األربعة علــى تــرتيبهم املعــروف، فأفضــلهم 
عثمــان، مث علــي رضــي هللا عــنهم أمجعــني، وهــذا التفضــيل،  أبــو بكــر، مث عمــر، مث

يب بكــر أحــدا كمــا   بت عن علي نفسه، بل ويف زمــن النــيب  كــانوا ال يعــدلون 
يف البخــاري وغــريه، فكيــف ميكــن أن يقــول: "وعلــي ســيد العــرب"، فــال شــك أن 
هــذا مــن وضــع الشــيعة. وحنــن نشــم رائحــة التشــيع مــن هــذا الغمــاري وإخوتــه مــن  

ن أحدهم ألــف رســالة خاصــة يف توثيــق احلــارث األعــور الشــيعي، إم، حىت كتا
  ٣وهللا املستعان.

 من الصوفية: موقفه  
قــال رمحــه هللا: وأمــا قــول العامــة وكثــري مــن اخلاصــة: هللا موجــود يف كــل مكــان،  - 

أو يف كل الوجود، ويعنون بذاته، فهو ضالل بل هو مــأخوذ مــن القــول بوحــدة الوجــود، 
ول به غالة الصــوفية الــذين ال يفرقــون بــني اخلــالق واملخلــوق ويقــول كبــريهم: كــل الذي يق

  ٤ما تراه بعينك فهو هللا! تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا.
وقـــال رمحـــه هللا تعقيبـــا علـــى مـــا أثـــر عـــن عمـــر رضـــي هللا عنـــه مـــن قولـــه   - 

                                                            
  ).٣٦٠-٤/٣٥٩الصحيحة ( ١
  .»أ سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب«أي حديث  ٢
  ).٢٨بداية السول (ص. ٣
  ).٣/٣٨/١٠٤٦الصحيحة ( ٤
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امـــا مـــن هللا تعـــاىل ســـارية اجلبـــل: "وممـــا ال شـــك فيـــه، أن النـــداء املـــذكور إمنـــا كـــان إهل
، ولكــن لــيس ١ لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه "حمدث" كما ثبت عــن النــيب

ــتدالل بعــــض  ــيش، وأنــــه رآهــــم رأي العــــني، فاســ ــه حــــال اجلــ ــر كشــــف لــ ــه أن عمــ فيــ
املتصــوفة بـــذلك علـــى مـــا يزعمونـــه مـــن الكشـــف لألوليـــاء، وعلـــى إمكـــان اطالعهـــم 

وذلــك مــن صــفات رب العــاملني،  علــى مــا يف القلــوب مــن أبطــل الباطــل، كيــف ال
املنفرد بعلم الغيب واالطالع على ما يف الصدور. وليــت شــعري كيــف يــزعم هــؤالء 

ــــل وهللا عــــــــــز وجــــــــــل يقــــــــــول يف كتابــــــــــه:  ــ ــ ــزعم الباطــ ــ ــ ــ  ذلــــــــــك الــ
    
    

   ٢ .  
أن أولئــك األوليــاء رســل مــن رســل هللا حــىت يصــح أن يقــال  فهــل يعتقــدون

تان عظيم. هم، سبحانك هذا  طالع هللا إ م يطلعون على الغيب    ٣إ
تبــاع  - وقال رمحه هللا: إذا عرفت مــا ســبق بيانــه أن حــب هللا ال ينــال إال 

فاحرص إذا على اتباع سنته كل احلرص، وأنفق يف سبيل ذلك كــل جهــاد  نبيه 
فس، وال تغرت مبا عليه بعض الضــالني املغــرورين، مــن املتصــوفة والالهــني، الــذين ون

ــم بــذلك يرضــون حممــدا  ، مبــا اختذوا دينهم هلوا ولعبا، ونشيدا ونغما، يزعمون أ
شــيد الدينيــة، ويكثــرون منهــا يف  أل ا يســمونه  م الــيت يعقــدو أذكــارهم واجتماعــا

م يف بعـــض األعيـــاد البدعيـــة، كعيـــد امل لفـــي ضـــالل مبـــني،  - وهللا- ولـــد وحنـــوه، فـــإ
                                                            

  تقدم خترجيه قريبا. ١
  ).٢٧و٢٦اجلن اآليتان ( ٢
  ).٣/١٠٢/١١١٠الصحيحة ( ٣
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للهــو الباطــل، وقلــدوا  وعــن احلــق متنكبــني، كيــف ال وهــم قــد خلطــوا الــدين احلــق 
املغنــني املــاجنني، يف مــوازينهم وأنغــامهم املوســيقية، ويلتزمــون يف كــل ذلــك طــرائقهم 

س منـــا لـــي«يقـــول:  املميتـــة للقلـــوب، الصـــادة عـــن ذكـــر هللا وتـــالوة القـــرآن، والنـــيب 
لقــــــرآن ــد يضــــــيفون إىل ذلــــــك بعــــــض اآلالت  ١»مــــــن مل يــــــتغن  ــ ــــــم قــ ــيما وأ ــ ال ســ

ة بــني الفــريقني، ولــذلك تــذيعها بعــض  ألكــف لتــتم املشــا املوســيقية، أو التصــفيق 
ســـم الـــذكر أو  اإلذاعـــات األجنبيـــة، فضـــال عـــن اإلذاعـــات العربيـــة، إرضـــاء للنـــاس 

ــة ومــــــن املؤســــــف أن بعــــــض اإلذاعــــــ ــ ــيد الدينيــ ــ شــ ــدأت حتــــــذو األ ــ ــالمية بــ ــ ات اإلســ
  حذوها. وهللا املستعان. 

وقد بلغين أن بعض حمطات الرائي (التلفزيون) عرضت شيئا مــن هــذا علــى 
ملسلمني احلنفاء.    أنه اإلسالم الذي يدعو إليه من مستهم 

وإن نســــيت فلــــن أنســــى أنــــين حضــــرت قــــدميا يف مركــــز لــــبعض اجلماعــــات 
لـــة موســـيقية فســـألت  اإلســـالمية، وإذا يب أفاجـــأ بســـماع صـــوت تلحـــني لـــألذان 

                                                            
) من طريق أيب عاصم عن ابن جريج عــن الزهــري عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة رضــي هللا ١٣/٦١٢/٧٥٢٧البخاري ( ١

): "وهــذا يقــال إن أ عاصــم وهــم فيــه. والصــواب مــا ١٢٨-١٢٧عنــه مرفوعــا. قــال الــدارقطين يف اإللزامــات والتتبــع (ص
مــا : «مد بــن عمــرو وغــريهم عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة عــن النــيب رواه الزهري وحممد بن إبراهيم وحيىي بن أيب كثري وحم

لقــرآن جيهــر بــه وقــول أيب عاصــم وهــم وقــد رواه عقيــل ويــونس وعمــرو ». أذن هللا لشــيء أذنــه لنــيب حســن الصــوت يتغــىن 
عاصــم  بن احلارث وعمرو بن دينــار وعمــرو بــن عطيــة وإســحاق بــن راشــد ومعمــر وغــريهم عــن الزهــري خبــالف مــا رواه أبــو

لقــرآن«عــن ابــن جــريج. وقــال أبــو بكــر النيســابوري: قــول أيب عاصــم فيــه:  ، وهــم مــن أيب عاصــم »لــيس منــا مــن مل يــتغن 
ريــخ بغــداد بعـــه اخلطيــب البغــدادي يف  ) علـــى تــوهيم روايــة أيب عاصــم النبيـــل. ١/٣٩٥( لكثــرة مــن رواه عنــه هكــذا". و

) وصــححه، ووافقــه الــذهيب. ١/٥٦٩) واحلاكم (١٥٦/١٤٦٩-٢/١٥٥) وأبو داود (١/١٧٥واحلديث أخرجه: أمحد (
يــك عــن ســعد بــن  ٣٢٧/١٢٠-١/٣٢٦وابن حبان ( اإلحسان) عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عبدهللا بــن أيب 
  أيب وقاص.
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عـــن اخلـــرب؟ فقيـــل: هـــؤالء بعـــض الشـــباب املســـلم مـــن بعـــض الـــبالد العربيـــة نزلـــوا 
ضيوفا على اجلماعة، وأحدهم يســمعهم األذان ملحنــا تلحينــا موســيقيا، وهــذا ممــا 
نســمعه اليــوم مــن بعــض اإلذاعــات اإلســالمية كثــريا ومــا أحســن مــا قالــه ابــن القــيم 

ذ   :١ه املناسبة يف 'إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان'رمحه هللا 
 برئنـــــــــــــــــــــــــا إىل هللا مـــــــــــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــــــــــر

 علــــــــــى قــــــــــوم أنــــــــــتم وكــــــــــم قلــــــــــت: 
 هــــــــــــــــــــوة شــــــــــــــــــــفا جــــــــــــــــــــرف حتــــــــــــــــــــت

 هلــــــــــــــــم منـــــــــــــــا وتكـــــــــــــــرار يف النصــــــــــــــــح
 بتنبيهنـــــــــــــــــــــــــــا فلمـــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــتهانوا

 املصــــــــــــــطفى ســــــــــــــنة فعشــــــــــــــنا علــــــــــــــى
  

 مســـــــــــــاع الغــــــــــــــنا ـــــــــــــم مـــــــــــــرض مـــــــــــــن 
 شـــــــــــفا جـــــــــــرف مـــــــــــا بـــــــــــه مـــــــــــن بنـــــــــــا

 مــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه إىل درك كــــــــــــــــــم
 إىل ربنـــــــــــــــــــــــــــــــا يهمفـــــــــــــــــــــــــــــــ لنعـــــــــــــــــــــــــــــــذر

ـــــــــــــــــــــــــــــا إىل هللا يف أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  رجعنــــــــــ
 ٢تنتنـــــــــــــــــــا تنتنــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــاتوا علــــــــــــــــــــى

  

ال »: حســــيب مــــن ســــؤايل علمــــه حبــــايل«وقــــال رمحــــه هللا حتــــت حــــديث:  -
أصـــــل لـــــه. أورده بعضـــــهم مـــــن قـــــول إبـــــراهيم عليـــــه الصـــــالة والســـــالم، وهـــــو مـــــن 

يــاء اإلسرائيليات، وال أصل لــه يف املرفــوع، وقــد ذكــره البغــوي يف تفســري ســورة األنب
مشــــــريا لضــــــعفه، فقــــــال: "روي عــــــن كعــــــب األحبــــــار أن إبــــــراهيم عليــــــه الصــــــالة 
والســـالم... ملـــا رمـــوا بـــه يف املنجنيـــق إىل النـــار اســـتقبله جربيـــل، فقـــال:  إبـــراهيم 
ألــــك حاجــــة؟ قــــال: أمــــا إليــــك فــــال. قــــال جربيــــل: فســــل ربــــك. فقــــال إبــــراهيم: 

  حسيب من سؤايل علمه حبايل".
مـــن صــنف يف احلكمــة علــى طريقــة الصـــوفية، وقــد أخــذ هــذا املعــىن بعــض 

                                                            
١/٢٢٦( ١.(  
  ).١١-٩.بداية السول يف تفضيل الرسول (ص ٢
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ام له". -يعين هللا تعاىل-فقال: "سؤالك منه    ا
م  وهـــذه ضـــاللة كـــربى فهـــل كـــان األنبيـــاء صـــلوات هللا علـــيهم متهمـــني لـــر

عليــــــه الصــــــالة والســــــالم يقــــــول: حــــــني ســــــألوه خمتلــــــف األســــــئلة؟ فهــــــذا إبــــــراهيم 
   

   
    

  
  

  
   

  
  
  

  إىل  ١
ت، وكلهــا أدعيــة، وأدعيــة األنبيــاء يف الكتــاب والســنة ال تكــاد حتصــى،  آخــر اآل

والقائــل املشــار إليــه قــد غفــل عــن كــون الــدعاء الــذي هــو تضــرع والتجــاء إىل هللا 
 :قـــال تعـــاىل عبـــادة عظيمـــة، بغـــض النظـــر عـــن ماهيـــة احلاجـــة املســـؤولة، وهلـــذا 

 مث تـــــــــــــــــال قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــاىل: ». هـــــــــــــــــو العبـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــدعاء«
  

    
  

   
  ٢اهـ٢.١  

                                                            
  ).٣٨و٣٧إبراهيم اآليتان ( ١
  ).٦٠غافر اآلية ( ٢
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ــه هللا حتــــــت حــــــديث:  - ــ يهــــــم اقتــــــديتم «وقــــــال رمحــ ــــحايب كــــــالنجوم  أصــ
): "وهـــذا احلـــديث، وإن كـــان ١/٢٨: وأمـــا قـــول الشـــعراين يف امليـــزان (٣»اهتـــديتم

ح عنــــد أهــــل الكشــــف"، فباطــــل وهــــراء ال فيــــه مقــــال عنــــد احملــــدثني، فهــــو صــــحي
يلتفـــت إليـــه، ذلـــك ألن تصـــحيح األحاديـــث مـــن طريـــق الكشـــف بدعـــة صـــوفية 
طلــة ال أصــل هلــا، كهــذا  مقيتــة، واالعتمــاد عليهــا يــؤدي إىل تصــحيح أحاديــث 

أن يكـــــون كـــــالرأي، وهـــــو  -إن صـــــح-احلـــــديث، ألن الكشـــــف أحســـــن أحوالـــــه 
نســأل هللا الســالمة منــه، ومــن كــل  خيطــىء ويصــيب، وهــذا إن مل يداخلــه اهلــوى،

  ٤ما ال يرضيه.
 من اجلهمية: موقفه  
الرامحـــــون يـــــرمحهم «قـــــال رمحـــــه هللا يف معـــــرض كالمـــــه علـــــى حـــــديث:  - 
: فائــدة: ٥»تبــارك وتعــاىل، ارمحــوا مــن يف األرض يــرمحكم مــن يف الســماء الــرمحن

 تعــاىل: قوله يف هذا احلديث: "يف": هو مبعىن "على" كما يف قولــه 

                                                                                                                                                  
ـــ ١ ـــ ــ ــو داود (٤/٢٦٧د (أمحـ ــ ــ ــ ــــذي (٢/١٦١/١٤٧٩) وأبـ ـــ ــــن ١٩٥/٢٩٦٩-٥/١٩٤) والرتمــ ـــ ــــديث حســ ــ ــ ـــال: "حـ ــ ــ ) وقــ

ــائي يف الكــــربى ( ــحيح". والنســ ــه (٦/٤٥٠/١١٤٦٤صــ ) ٣/١٧٢/٨٩٠) وابــــن حبــــان (٢/١٢٥٨/٣٨٢٨) وابــــن ماجــ
  ) وصححه، ووافقه الذهيب. عن النعمان بن بشري.٤٩١-١/٤٩٠واحلاكم (

  ).٧٥/٢١-١/٧٤الضعيفة ( ٢
هــذا إســناد ") عــن جــابر مرفوعــا. قــال ابــن عبــدالرب: ٦/٨٢) وابــن حــزم يف اإلحكــام (٢/٩٢٥دالرب يف اجلــامع (ابــن عبــ ٣

  ).٥٨. وانظر الضعيفة للشيخ األلباين رمحه هللا ("هذه رواية ساقطة". وقال ابن حزم: "ال تقوم به حجة
  ).١٤٥/٥٨-١/١٤٤الضعيفة ( ٤
ـــد ( ٥ ــو داود (٢/١٦٠أمحــ ــ ــــذي () وا٥/٢٣١/٤٩٤١) وأبــ ــال: ٤/٢٨٥/١٩٢٤لرتمــ ــ ــاكم ") وقــ ــ ــــحيح". واحلــ ـــن صــ حســـ
  ) وصححه ووافقه الذهيب.٤/١٥٩(
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  فاحلــــديث مــــن ١ ،
هللا تعــاىل فــوق املخلوقــات كلهــا، ويف ذلــك ألــف احلــافظ  األدلة الكثرية علــى أن

الــذهيب كتابــه 'العلــو للعلــي العظــيم'، وقــد انتهيــت مــن اختصــاره قريبــا، ووضــعت 
ره، ونزهتــه مــن األخبــار الواهيــة. وقــد  لــه مقدمــة ضــافية، وخرجــت أحاديثــه وآ

  ٢طبعه، واحلمد هلل.يسر هللا 
وقــال رمحــه هللا: وهــذا إمنــا جيــري علــى قاعــدة اخللــف وعلمــاء الكــالم يف  -

ويل أحاديث الصــفات، خالفــا لطريقــة الســلف رضــي هللا عــنهم، كمــا خــالفوهم 
ن املعــىن نــزول رمحتــه. وهــذا  ويل أحاديث نزول هللا تعاىل إىل السماء الدنيا  يف 

ويــل كلــه خمــالف ملــا كــان عليــه الســ لف مــن تفســري النصــوص علــى ظاهرهــا دون 
  قـــــــال تعـــــــاىل: أو تشـــــــبيه كمـــــــا 
    

 نــــزول حقيقــــي يليــــق  فنزولــــه، ٣
جباللــه ال يشــبه نــزول املخلــوقني، وكــذلك دنــوه عــز وجــل دنــو حقيقــي يليــق بعظمتــه، 

عتــه، ووقــوفهم بعرفــة تلبيــة لدعوتــه عــز وجــل. فهــذا هــو وخاص بعباده املتقــربني إليــه بطا
ــزول والــــدنو، فكــــن علــــى علــــم بــــذلك حــــىت ال تنحــــرف مــــع  ـــذهب الســــلف يف النــ مـ
الـمنحرفني عن مذهبهم. وجتد تفصيل هــذا اإلمجــال وحتقيــق القــول فيــه يف كتــب شــيخ 

- ٥/٤٦٤ج( اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة، وخباصـــــة منهـــــا جمموعـــــة الفتـــــاوى. فراجـــــع مـــــثال

                                                            
  ).١١األنعام اآلية ( ١
  ).٢/٥٩٦/٩٢٥الصحيحة ( ٢
  ).١١الشورى اآلية ( ٣
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، واســــتدل بــــه علــــى )٣٧٣.(ص علــــى الصــــواب فيهــــا قــــد أورد احلــــديث). و ٤٧٨
  ١نزوله تعاىل بذاته عشية عرفة، وحبديث جابر املشار إليه آنفا.

وقال رمحه هللا: العجب غري الضحك، فهما صفتان هلل عز وجــل عنــد أهــل  - 
ما بـمعىن الرضا. ما، بل يتأولو م ال يعتقدو   ٢السنة خالفا لألشاعرة، فإ

ل رمحــــه هللا تعليقــــا علــــى حــــديث ضــــحك هللا تعــــاىل للمــــؤمنني يــــوم وقــــا -
جيــب إمــراره  -كغــريه مــن أحاديــث الصــفات-: واعلــم أن هــذا احلــديث ٣القيامــة

علــى ظــاهره دون تعطيــل، أو تشــبيه، كمـــا هــو مــذهب الســلف، ولــيس مـــذهبهم 
ه التفويض كما يزعم الكوثري وأمثاله من املعطلة، كمــا شــرحه ابــن تيميــة يف رســالت

'التدمريــــة' وغريهــــا، والتفــــويض بــــزعمهم إمــــرار النصــــوص بــــدون فهــــم مــــع اإلميــــان 
عز شــيء لــديهم وأقدســه عنــدهم  لفاظها، والزم ذلك نسبة اجلهل إىل السلف 

 وهو أمساء هللا وصفاته.

ومن عرف هذا علم خطورة ما ينســبونه إلــيهم. وهللا املســتعان. وراجــع هلــذا 
  ٤للذهيب'، يسر هللا طبعه، مث طبع واحلمد هلل.مقدميت لكتايب 'خمتصر العلو 

: ويف احلديث دليــل علــى أن ٥وقال رمحه هللا تعليقا على حديث البطاقة -
ــــا  ن، وأن األعمــــال وإن كانــــت أعراضــــا فإ ميــــزان األعمــــال لــــه كفتــــان مشــــاهد

                                                            
  ).٦/١٠٨/٢٥٥١الصحيحة ( ١
  ) بتصرف.٦/٧٣٨/٢٨١٠الصحيحة ( ٢
  هـ).٥١٦ملفسر سنة (تقدم خترجيه من حديث جابر. انظر مواقف احلسني البغوي اإلمام ا ٣
  ).٢/٣٨٥/٧٥٦الصحيحة ( ٤
ــد ( ٥ ــه (٥/٢٥/٢٦٣٩) والرتمـــــذي (٢/٢١٣أمحـــ ــ ــال: "حســـــن غريـــــب". وابـــــن ماجـ ــاكم ٢/١٤٣٧/٤٣٠٠) وقـــ ) واحلـــ
  ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب.١/٦(
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تــوزن، وهللا علــى كــل شــيء قــدير، وذلــك مــن عقائــد أهــل الســنة، واألحاديــث يف 
  ١إن مل تكن متواترة.ذلك متضافرة 

بــــت ولــــه كفتــــان، وهــــو مــــن  - وقــــال رمحــــه هللا: امليــــزان يــــوم القيامــــة حــــق 
عقائــد أهــل الســنة، خالفــا للمعتزلــة وأتبــاعهم يف العصــر احلاضــر ممــن ال يعتقــد مــا 
ــــا أخبــــار آحــــاد ال تفيــــد  ثبــــت مــــن العقائــــد يف األحاديــــث الصــــحيحة، بــــزعم أ

 كتــايب 'مــع األســتاذ الطنطــاوي' يســر هللا اليقــني، وقــد بينــت بطــالن هــذا الــزعم يف
  ٢إمتامه.

: مــن ٣»إن هــذه األمــة تبتلــى يف قبورهــا«قــال رمحــه هللا تـــحت حــديث:  -
فوائــــد احلــــديث: إثبــــات عــــذاب القــــرب، واألحاديــــث يف ذلــــك متــــواترة، فــــال جمــــال 
ــــا، ألن  ــــا آحــــاد، فيجــــب األخــــذ  ــــا آحــــاد، ولــــو ســــلمنا أ للشــــك فيــــه بــــزعم أ

   ل تعـــــــــاىل:قـــــــــاهلـــــــــا، القـــــــــرآن يشـــــــــهد 
  

   
  

    
  

   
  ٤.   

ــلمنا أنـــــه ال يوجـــــد يف القـــــرآن مــــا يشـــــهد هلـــــا، فهـــــي و   ــدها كافيـــــة ولــــو ســـ حـــ
                                                            

  ).١/٢٦٣/١٣٥الصحيحة ( ١
  ).١/٢٦٠/١٣٤الصحيحة ( ٢
بت رضي هللا عنه.٢٢٠٠/٢٨٦٧-٤/٢١٩٩) خمتصرا ومسلم (٥/١٩٠أمحد ( ٣   ) عن زيد بن 
  ).٤٦و٤٥غافر اآليتان ( ٤
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٤٣٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

ن العقيــدة ال تثبــت بـــما صــح مــن أحاديــث اآلحــاد  إلثبات هــذه العقيــدة، والــزعم 
طل  - كاألربعــة وغــريهم- دخيل يف اإلسالم، مل يقل به أحد مــن األئمــة األعــالم زعم 
ممــا جــاء بــه بعــض علمــاء الكــالم بــدون برهــان مــن هللا وال ســلطان، وقــد   ، بــل هــو

وع اخلطــري يف كتــاب لنــا، أرجــو أن أوفــق لتبييضــه كتبنــا فصــال خاصــا يف هــذا املوضــ
  ٢.اهـ١ونشره على الناس

لقـــد وضـــح مـــن كـــالم اجلـــويين رمحـــه هللا تعـــاىل الســـبب  وقـــال رمحـــه هللا: -
علـــــى خمالفـــــة الســـــلف يف تفســـــري آيـــــة  -إال مـــــن شـــــاء هللا-الـــــذي محـــــل اخللـــــف 

م فهموا منه  ملخلــوق، اســتواء ال يليــق إال -خطأ كمــا قلنــا-(االستواء)، وهو أ  
الستيالء. ه    وهذا تشبيه، فنفوه بتأويلهم إ

لتأويــل، قــد وقعــوا بــه فيمــا هــو أشــر  ومــن الغريــب حقــا أن الــذي فــروا منــه 
ألمور اآلتية:   منه بكثري، وميكن حصر ذلك 

: التعطيــل، وهــو إنكــار صــفة علــو هللا علــى خلقــه علــوا حقيقيــا يليــق األول
  مام اجلويين.به تعاىل. وهو بني يف كالم اإل

: نســبة الشــريك هلل يف خلقــه يضــاده يف أمــره، فــإن االســتيالء لغــة ال الثــاين
يكون إال بعد املغالبــة كمــا ســرتاه يف ترمجــة اإلمــام اللغــوي ابــن األعــرايب، فقــد جــاء 
فيهــــا: أن رجــــال قــــال أمامــــه مفســــرا االســــتواء معنــــاه: اســــتوىل. فقــــال لــــه اإلمــــام: 

اســــتوىل علــــى الشــــيء، حــــىت يكــــون لــــه فيــــه  "اســــكت، العــــرب ال تقــــول للرجــــل:
مضـــــاد، فأيهمـــــا غلـــــب قيـــــل: اســـــتوىل. وهللا تعـــــاىل ال مضـــــاد لـــــه". وســـــنده عنـــــه 

                                                            
  حتت عنوان: 'احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام'. وقد يسر هللا طبعه ونشره. ١
  ).٢٩٦/١٥٩-١/٢٩٥الصحيحة ( ٢
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  صحيح... واحتج به العالمة نفطويه النحوي يف "الرد على اجلهمية"...
فنســأل املتأولــة: مــن هــو املضــاد هلل تعــاىل حــىت متكــن هللا تعــاىل مــن التغلــب 

  ه منه؟عليه واالستيالء على ملك
وهـــذا إلـــزام ال خملـــص هلـــم منـــه إال برفضـــهم لتـــأويلهم، ورجـــوعهم إىل تفســـري 
ول  الســــلف، وملــــا تنبــــه هلــــذا بعــــض متكلمــــيهم جــــاء بباقعــــة أخــــرى، وذلــــك أنــــه 
نــه اســتيالء جمــرد عــن معــىن  "االســتيالء" الــذي هــو عنــدهم املــراد مــن "االســتواء" 

  املغالبة.
ســبق عــن ابــن األعــرايب، فــإن أحســن قلت: وهذا مع كونــه خمالفــا للغــة كمــا 

ــم إىل  ويــل للتأويــل، وليــت شــعري مــا الــذي دخــل  ما يـمكن أن يقال فيه: إنــه 
ــم أن يقولـــــوا: اســـــتعلى اســـــتعالء جمـــــردا عـــــن  ــ ـ ــذه املـــــآزق، ألـــــيس كـــــان األوىل  ــ هـ
ة، فكيــف وهــي غــري الزمــة؟  ة. هــذا لــو كــان االســتعالء لغــة يســتلزم املشــا املشــا

كمــا يف القــرآن فضــال عــن اللغــة قــد جــاء منســو إىل هللا تعــاىل، ألن االســتواء يف 
ت االستواء على العرش. وقــد مضــى بعضــها كمــا جــاء منســو إىل غــريه ســبحانه   آ

ــفينة نـــــــوح: كمـــــــا قـــــــال يف  ــ   ســـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ويف ١ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت: النبـــــــــــــــــــــــــــ
  
اء النبــات. وكــذلك اســتواء السفينة غــري اســتو  ، فاستواء٢

اإلنســــان علــــى ظهــــر الدابــــة، واســــتواء الطــــري علــــى رأس اإلنســــان واســــتواؤه علــــى 

                                                            
  ).٤٤( هود اآلية ١
  ).٢٩الفتح اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com
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الســطح، فكــل هــذا اســتواء، ولكــن اســتواء كــل شــيء حبســبه، تشــرتك يف اللفــظ، 
وختتلــف يف احلقيقــة، فاســتواء هللا تعــاىل هــو اســتواء واســتعالء يليــق بــه تعــاىل لــيس  

  كمثله شيء.
ت إطالقــــه علــــى هللا تعــــاىل مطلقــــا إال علــــى ألســــنة  وأمــــا االســــتيالء فلــــم 

هلــه، لقــد زيــن هلــم أن يصــفوا هللا بشــيء هــو  املتكلمــني، فتأمــل مــا صــنع الكــالم 
الســتعالء الــذي ال مياثلــه  من طبيعــة املخلــوق واختصاصــه، ومل يرضــوا أن يصــفوه 
م شــيء وقــد قــال بــه الســلف، فــال عجــب بعــد ذلــك أن اجتمعــوا علــى ذم الكــال

  ١وأهله.
 من اخلوارج: موقفه  

أبشـــروا وبشـــروا «قـــال رمحـــه هللا تعليقـــا علـــى حـــديث أيب موســـى األشـــعري: 
ـــا دخـــل اجلنـــة : هـــذا وقـــد اختلفـــوا يف ٢»النـــاس، مـــن قـــال ال إلـــه إال هللا صـــادقا 

ويــل حــديث البــاب ومــا يف معنــاه مــن حتــرمي النــار علــى مــن قــال ال إلــه إال هللا، 
ســـائرها  )، وتـــرى٢/٢٣٨بعضـــها املنـــذري يف الرتغيـــب ( علـــى أقـــوال كثـــرية، ذكـــر

يف الفــتح. والــذي تطمــئن إليــه الــنفس وينشــرح لــه الصــدر، وبــه جتتمــع األدلــة، وال 
  تتعارض، أن حتمل على أحوال ثالثة:

: مــــــن قــــــام بلــــــوازم الشــــــهادتني مــــــن التــــــزام الفــــــرائض واالبتعــــــاد عــــــن األوىل

                                                            
  ).٣١-٣٠خمتصر العلو للعلي الغفار ( ١
. وصــححه األلبــاين علــى "رجالــه ثقــات"). قــال اهليثمــي: ١/١٦رباين يف الكبــري كمــا يف اجملمــع () والطــ٤/٤٠٢أمحــد ( ٢

 الكــربى). وللحــديث شــواهد منهــا حــديث زيــد بــن خالــد اجلهــين مرفوعــا عنــد النســائي يف ٧١٢شــرط مســلم (الصــحيحة 
  ).٧١٢وسنده حسن يف الشواهد". (انظر الصحيحة "). قال الشيخ األلباين: ٦/٢٧٣/١٠٩٤٩(
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٤٤٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ل اجلنــــة وحتــــرم عليــــه النــــار احلرمــــات، فاحلــــديث حينئــــذ علــــى ظــــاهره، فهــــو يــــدخ
  مطلقا.

ــــاون الثانيـــة ألركــــان اخلمســــة، ولكنــــه رمبــــا  : أن ميـــوت عليهــــا، وقــــد قــــام 
بــــبعض الواجبــــات، وارتكــــب بعــــض احملرمــــات، فهــــذا ممــــن يــــدخل يف مشــــيئة هللا 
ويغفـــــر لـــــه كمـــــا يف احلـــــديث اآليت بعـــــد هـــــذا وغـــــريه مـــــن األحاديـــــث املكفـــــرات 

  املعروفة.
ولكنه مل يقــم حبقهــا، ومل حتجــزه عــن حمــارم هللا كمــا يف  : كالذي قبله،الثالثة

احلــــــديث، مث هــــــو إىل  ١»وإن زىن وإن ســــــرق...«حــــــديث أيب ذر املتفــــــق عليــــــه: 
ذلــك مل يعمــل مــن األعمــال مــا يســتحق بــه مغفــرة هللا، فهــذا إمنــا حتــرم عليــه النــار 
هــا الــيت وجبــت علــى الكفــار، فهــو وإن دخلهــا فــال خيلــد معهــم فيهــا، بــل خيــرج من

مــن قــال ال : «لشــفاعة أو غريهــا مث يــدخل اجلنــة والبــد، وهــذا صــريح يف قولــه 
. وهـــو حـــديث ٢»إلـــه إال هللا نفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره، يصـــيبه قبـــل ذلـــك مـــا أصـــابه

  ٣صحيح.
ت  -   الــــــــــــــثالث: وقــــــــــــــال رمحــــــــــــــه هللا: إذا علمــــــــــــــت أن اآل

    
   

                                                            
) والنســائي ٥/٢٧/٢٦٤٤) والرتمــذي (١/٩٤/٩٤) ومســلم (٣١٨/٦٤٤٤-١١/٣١٧) والبخــاري (٥/١٦٦أمحــد( ١

  ).١٠٩٦٢-٦/٢٧٥/١٠٩٥٨يف الكربى (
ــزار ( ٢ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــط ( ١/١٠/٣البـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــرباين يف األوسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــف) والطـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــغري ٧/٢٠٤/٦٣٩٢)،(٤/٢٨٧/٣٥١٠الكشـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ) ويف الصـ
وانظــر تفصــيل الكــالم عليــه  ،"رجالــه رجــال الصــحيح"): ١/١٧) من طرق عن أيب هريــرة. قــال اهليثمــي (١/١٥٨/٣٨٥(

  ).١٩٣٢يف الصحيحة (
  ).٣٠٠/١٣١٤-٣/٢٩٩الصحيحة ( ٣
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  ،
  

  ،
  

 يف اليهــــــــــود  نزلــــــــــت ١
: إن أعطاكم ما تريدون حكمتمــوه، وإن مل يعطكــم حــذرمت فلــم وقوهلم يف حكمه 

ــوه، وقـــــــــــد أشـــــــــــار القـــــــــــرآن إىل قـــــــــــوهلم هـــــــــــذا قبـــــــــــل هـــــــــــذه  ــ ــ ــ تحتكمـــ فقـــــــــــال:  اآل
   

    
 إذا عرفــــــــت  ،٢

م الــذين  ت علــى بعــض احلكــام املســلمني وقضــا هــذا، فــال جيــوز محــل هــذه اآل
حيكمون بغري مــا أنــزل هللا مــن القــوانني األرضــية، أقــول: ال جيــوز تكفــريهم بــذلك، 

هلل ورســـوله، وإن كـــانوا جمـــرمني حبكمهـــم وإخـــراجهم مـــن امللـــة، إذا كـــانوا  مـــؤمنني 
ـــم وإن كـــانوا كـــاليهود مـــن جهـــة حكمهـــم  بغـــري مـــا أنـــزل هللا، ال جيـــوز ذلـــك، أل
م وتصــديقهم مبــا أنــزل  املــذكور، فهــم خمــالفون هلــم مــن جهــة أخــرى، أال وهــي إميــا
م كـــــانوا جاحـــــدين لـــــه كمـــــا يـــــدل عليـــــه قـــــوهلم  هللا، خبـــــالف اليهـــــود الكفـــــار، فـــــإ

ــــم ليســــوا امل إلضــــافة إىل أ ــدم: "...وإن مل يعطكــــم حــــذرمتوه فلــــم حتكمــــوه"،  تقــ
مســـلمني أصـــال، وســـر هـــذا أن الكفـــر قســـمان: اعتقـــادي وعملـــي. فاالعتقـــادي 
مقره القلب. والعملي حملــه اجلــوارح. فمــن كــان عملــه كفــرا ملخالفتــه للشــرع، وكــان 

                                                            
ت ( ١   ).٤٧-٤٤املائدة اآل
  ).٤١املائدة اآلية ( ٢
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قــادي، وهــو الكفــر الــذي مطابقا ملــا وقــر يف قلبــه مــن الكفــر بــه، فهــو الكفــر االعت
ال يغفــره هللا، وخيلــد صــاحبه يف النــار أبــدا. وأمــا إذا كــان خمالفــا ملــا وقــر يف قلبــه، 
فهو مؤمن حبكــم ربــه، ولكنــه خيالفــه بعملــه، فكفــره كفــر عملــي فقــط، ولــيس كفــرا 
، فهـــو حتـــت مشـــيئة هللا تعـــاىل إن شـــاء عذبـــه، وإن شـــاء غفـــر لـــه، وعلـــى  اعتقـــاد

حتمـــل األحاديـــث الـــيت فيهـــا إطـــالق الكفـــر علـــى مـــن فعـــل  هـــذا النـــوع مـــن الكفـــر
س من ذكر بعضها:   شيئا من املعاصي من املسلمني، وال 

ـــم كفـــر، الطعـــن يف األنســـاب، والنياحـــة علـــى « -١ اثنتـــان يف النـــاس مهـــا 
  . رواه مسلم.١»امليت

  .٢»اجلدال يف القرآن كفر« -٢
  .. رواه مسلم٣»سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر« -٣
هلل تربؤ من نسب وإن دق« -٤   .٤»كفر 
  .٥»التحدث بنعمة هللا شكر، وتركها كفر« -٥

                                                            
  ) عن أيب هريرة.١/٨٢/٦٧) ومسلم (٢/٤٩٦أمحد ( ١
ــو داود (٢/٢٥٨أمحــــد ( ٢ ــاكم (٥/٩/٤٦٠٣) وأبــ ــلم و ٢/٢٢٣) واحلــ ــه الــــذهيب. وابــــن ) وصــــححه علــــى شــــرط مســ وافقــ

  ) من حديث أيب هريرة.٣٢٥/١٤٦٤-٤/٣٢٤حبان (
ـــد ( ٣ ــ ــ ــ ـــ ـــاري (١/٣٨٥أمحـ ـــ ــ ــ ــ ــلم (١/١٤٧/٤٨) والبخـ ــ ــ ـــ ــ ـــذي (١/٨١/٦٤) ومســ ــ ــ ـــ ــ ــائي ٤/٣١١/١٩٨٣) والرتمـ ـــ ــ ــ ــ ) والنســ
  ) عن ابن مسعود.١/٢٧/٦٩( ) وابن ماجه٧/١٣٨/٤١٢١(
مــرئ ادعــاء نســب «بلفظ: ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واحلديث أخرجه ٢/٢١٥أخرجه أمحد ( ٤ كفــر 

) ويف الصـــغري ٨/٤٤٦/٧٩١٥) والطـــرباين يف األوســـط (٢/٢١٦/٢٧٤٤وابـــن ماجـــه (». ال يعرفـــه، أو جحـــده وإن دق
. ومل يــذكره املــزي يف األطــراف. "هذا احلديث يف بعض النسخ دون بعــض") قال البوصريي يف الزوائد: ٢/٣٧٧/١٠٤٥(

دات ابن    القطان.وإسناده صحيح. وأظنه من ز
) والبيهقــي ٨/٢٢٦/٣٢٨٢( الزخــار) والبــزار: البحــر ٣٧٥و ٤/٢٧٨أخرجه عبدهللا بن أمحد يف زوائده على املســند ( ٥

ـــعب ( ــكر (ص.٥١٧/٩١١٩-٦/٥١٦) و(٤/١٠٢/٤٤١٩يف الشـ ) والقضـــــاعي ٧١-٧٠) واخلرائطــــي يف فضـــــيلة الشــ
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. متفــــق ١»ال ترجعــــوا بعــــدي كفــــارا، يضــــرب بعضــــكم رقــــاب بعــــض« -٦
  عليه.

إىل غري ذلك من األحاديث الكثــرية الــيت ال جمــال اآلن الستقصــائها. فمــن 
، أي إنــه يعمــل قــام مــن املســلمني بشــيء مــن هــذه املعاصــي، فكفــره كفــر عملــي

ــا معصــية فهــو حينئــذ كــافر حــالل  عمــل الكفــار، إال أن يســتحلها، وال يــرى كو
م أيضــا. واحلكــم بغــري مــا أنــزل  خيــرج عــن  هللالــدم، ألنــه شــارك الكفــار يف عقيــد

ــاء عـــن الســـلف مـــا يـــدعمها، وهـــو قـــوهلم يف تفســـري  هـــذه القاعـــدة أبـــدا، وقـــد جـ
ان القــرآن عبــدهللا بــن عبــاس رضــي اآليــة: "كفــر دون كفــر"، صــح ذلــك عــن ترمجــ

هللا عنه، مث تلقاه عنه بعض التــابعني وغــريهم، وال بــد مــن ذكــر مــا تيســر يل عــنهم 
رة للسبيل أمام مــن ضــل اليــوم يف هــذه املســألة اخلطــرية، وحنــا حنــو  لعل يف ذلك إ
م املعاصــــــــي، وإن كــــــــانوا يصــــــــلون  رتكــــــــا اخلــــــــوارج الــــــــذين يكفــــــــرون املســــــــلمني 

  ويصومون.
ســـناد صـــحيح عـــن ١٠/٣٥٥/١٢٠٥٣وى ابـــن جريـــر الطـــربي (ر  -١  (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاسابـــــــــــــــــــــــ    : عبــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                  

) مـــن طـــرق عـــن النعمـــان ٢٥شـــكر (ص) وابـــن أيب الـــدنيا يف ال١/٢٣٩/٣٧٧) و(٤٤/١٥-١/٤٣يف مســـند الشـــهاب (
) وقـــال: "رواه عبـــدهللا بـــن أمحـــد والبـــزار والطـــرباين ٢١٨-٥/٢١٧بـــن بشـــري رضـــي هللا عنهمـــا. وذكـــره اهليثمـــي يف اجملمـــع (

س بــه". وحســنه ٩٧٦ورجــاهلم ثقــات". وقــال املنــذري (صــحيح الرتغيــب  ســناد ال  ): "رواه عبــدهللا بــن أمحــد يف زوائــده 
  ) وكذا يف صحيح الرتغيب. ٦٦٧ه هللا يف الصحيحة (الشيخ األلباين رمح

ــد ( ــام أمحــ ــند مــــن روايــــة اإلمــ ــع هــــذا احلــــديث يف املســ ــه: وقــ ــو ٤/٣٧٥) يف موضــــعني (٤/٢٧٨تنبيــ ) يف موضــــع واحــــد وهــ
لفوائد املبتكرة ( )٥/٤١٣/٧٤٥٧املسند املعتلي (انظر أطراف  ،خطأ   ).٥٢٧/١٧٠٩٣-١٣/٥٢٦وإحتاف املهرة 
) والنســـائي ٥/٦٣/٤٦٨٦) وأبـــو داود (١/٨٢/٦٦) ومســـلم (١٣٤/٤٤٠٣-٨/١٣٣البخـــاري () و ١/٢٣٠أمحـــد ( ١
  ) عن ابن عمر رضي هللا عنهما.٢/١٣٠٠/٣٩٤٣) وابن ماجه (٧/١٤٣/٤١٣٦(
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 كفـــــر،   قـــــال: هـــــي بـــــه ١
هلل ومالئكته وكتبه ورسله.   وليس كفرا 

لكفــر الــذي يــذهبون إليــ -٢ ه، إنــه ويف رواية عنه يف هذه اآلية: إنــه لــيس 
  ليس كفرا ينقل عن امللة، كفر دون كفر.

)، وقــــال: "صــــحيح اإلســــناد". ووافقــــه الــــذهيب، ٢/٣١٣أخرجــــه احلــــاكم (
  وحقهما أن يقوال: على شرط الشيخني.فإن إسناده كذلك.

' عــــن احلــــاكم أنــــه )٦/١٦٣(مث رأيــــت احلــــافظ ابــــن كثــــري نقــــل يف 'تفســــريه 
 نســـــــخة 'املســـــــتدرك' قـــــــال: "صـــــــحيح علـــــــى شـــــــرط الشـــــــيخني"، فالظـــــــاهر أن يف

  املطبوعة سقطا، وعزاه ابن كثري البن أيب حامت أيضا ببعض اختصار.
ويف أخرى عنه من رواية علي بن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس قــال: مــن  -٣

جحد ما أنزل هللا فقــد كفــر، ومــن أقــر بــه ومل حيكــم فهــو ظــامل فاســق. أخرجــه ابــن 
  ).١٢٠٦٣جرير (

  ابن عباس، لكنه جيد يف الشواهد.قلت: وابن أيب طلحة مل يسمع من 
ح قولــه: (وذكــر ١٢٠٥١-١٢٠٤٧مث روى ( -٤ ) عــن عطــاء بــن أيب ر

ت الـــثالث): كفـــر دون كفـــر، وفســـق دون فســـق، وظلـــم دون ظلم.وإســـناده  اآل
  صحيح.
) عــــن ســــعيد املكــــي عــــن طــــاووس (وذكــــر اآليــــة)، ١٢٠٥٢مث روى ( -٥

                                                            
  ).٤٤املائدة اآلية ( ١
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د قـــال: لـــيس بكفـــر ينقـــل عـــن امللـــة. وإســـناده صـــحيح، و  ســـعيد هـــذا هـــو ابـــن ز
  الشيباين املكي، وثقه ابن معني والعجلي وابن حبان وغريهم، وروى عنه مجع.

) مــن طــريقني عـــن عمــران بـــن حــدير قـــال: ١٢٠٢٦و١٢٠٢٥وروى ( - ٦
ــرو بــــن ســــدوس (ويف الطريـــــق األخــــرى: نفــــر مـــــن  س مــــن بـــــين عمــ أتــــى أ جملــــز 

ضــــــــــــــــــــــــية) فقــــــــــــــــــــــــالوا: أرأيــــــــــــــــــــــــت    قــــــــــــــــــــــــول هللا: اإل
    

  
 أحــق هــو؟ قــال: نعــم.  ١

    قـــــــــــــــــــــــــــــــالوا: 
   

  أحـــق هـــو؟  ٢
    قـــــــــــــــــــــــــــــــال: نعـــــــــــــــــــــــــــــــم. قـــــــــــــــــــــــــــــــالوا:

   
  

 ؟ قــــــال: هــــــو أحــــــق ٣
نعم. قــال: فقــالوا:  أ جملــز فــيحكم هــؤالء مبــا أنــزل هللا؟ قــال: هــو ديــنهم الــذي 

فــإن هــم تركــوا شــيئا منــه  -[يعــين األمــراء]-يــدينون بــه، وبــه يقولــون وإليــه يــدعون 
م أصابوا ذنبا. فقالوا: ال وهللا، ولكنك تفــرق. قــال: أنــتم أوىل ــذا مــين،  عرفوا أ

ال أرى، وإنكــم أنــتم تــرون هــذا وال حترجــون، ولكنهــا أنزلــت يف اليهــود والنصــارى 
                                                            

  ).٤٤املائدة اآلية ( ١
  ).٤٥املائدة اآلية ( ٢
  ).٤٧املائدة اآلية ( ٣
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٤٤٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

  وأهل الشرك. أو حنوا من هذا،وإسناده صحيح.
وقـــد اختلـــف العلمـــاء يف تفســـري الكفـــر يف اآليـــة األوىل علـــى مخســـة أقـــوال 

ســانيده إىل قائليهــا، مث خــتم ذلــك٣٥٧-١٠/٣٤٦( ســاقها ابــن جريــر بقولــه  ) 
لصـــواب قـــول مـــن قـــال: نزلـــت هـــذه ١٠/٣٥٨( ): "وأوىل هـــذه األقـــوال عنـــدي 

ت ففـــــيهم  ت يف كفـــــار أهـــــل الكتـــــاب، ألن مـــــا قبلهـــــا ومـــــا بعـــــدها مـــــن اآل اآل
ـــا خـــربا عـــنهم  ت ســـياق اخلـــرب عـــنهم، فكو ـــا، وهـــذه اآل نزلـــت، وهـــم املعنيـــون 

  أوىل.
خلــرب بــذلك  عــن مجيــع مــن مل فــإن قــال قائــل: فــإن هللا تعــاىل ذكــره قــد عــم 

  حيكم مبا أنزل هللا، فكيف جعلته خاصا؟
خلــرب بــذلك عــن قــوم كــانوا حبكــم هللا الــذي حكــم  قيــل: إن هللا تعــاىل عــم 

ــم بــرتكهم احلكــم    -علــى ســبيل مــا تركــوه-بــه يف كتابــه جاحــدين، فــأخرب عــنهم أ
هلل   كـــافرون. وكـــذلك القـــول يف كـــل مـــن مل يــــحكم مبـــا أنـــزل هللا جاحـــدا بـــه هـــو 
كافر، كما قال ابن عباس، ألنه جبحوده حكم هللا بعــد علمــه أنــه أنزلــه يف كتابــه، 

  نظري جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نيب".
ومجلـــــة القـــــول، أن اآليـــــة نزلـــــت يف اليهـــــود اجلاحـــــدين ملـــــا أنـــــزل هللا، فمـــــن 
، ومــن مل يشــاركهم يف اجلحــد فكفــره  شــاركهم يف اجلحــد، فهــو كــافر كفــرا اعتقــاد

نــه عمــل عملهــم، فهــو بــذلك جمــرم آمث، ولكــن ال خيــرج بــذلك عــن امللــة  عملــي أل
كمــــا تقــــدم عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنــــه. وقــــد شــــرح هــــذا وزاده بيــــا اإلمــــام 
ب الـــخروج مــن اإلميــان  احلافظ أبو عبيد القاسم بــن ســالم يف 'كتــاب اإلميــان' (

  لتحقيق.بتحقيقي)، فلرياجعه من شاء املزيد من ا ٩٧-٨٤ملعاصي) (ص.

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٤٤٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

وبعـــد كتابـــة مـــا ســـبق، رأيـــت شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه هللا يقـــول يف 
': "أي هـــو املســـتحل )٣/٢٦٨( تفســـري آيـــة احلكـــم املتقدمـــة يف 'جممـــوع الفتـــاوى

  للحكم بغري ما أنزل هللا".
) أن اإلمــام أمحــد ســئل عــن الكفــر املــذكور فيهــا؟ فقــال: ٧/٢٥٤مث ذكــر (

ل اإلميان بعضه دون بعــض، فكــذلك الكفــر، حــىت "كفر ال ينقل عن اإلميان، مث
  جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه".

): "وإذا كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيــه إميــان ٧/٣١٢وقال (
ونفاق، فكذلك يف قوهلم أنه يكون فيــه إميــان وكفــر، لــيس هــو الكفــر الــذي ينقــل 

  عبـــــــاس وأصـــــــحابه يف قولـــــــه تعـــــــاىل:عـــــــن امللـــــــة، كمـــــــا قـــــــال ابـــــــن 
    
   

 كفـــرا ال ينقـــل ، قـــالوا١ :
  ٢عن امللة. وقد اتبعهم على ذلك أمحد وغريه من أئمة السنة.

(وال نكفــر أحــدا مــن أهــل تعليقــا علــى قــول أيب جعفــر الطحــاوي:  وقال -
، وإال فكـــل  قلـــت: يعـــين :القبلـــة بـــذنب مـــا مل يســـتحله) اســـتحالال قلبيـــا اعتقـــاد

ه، ولـــذلك فـــال بـــد مـــن التفريـــق بـــني لـــمـــذنب مســـتحل لذنبـــه عمليـــا أي مرتكـــب 
ــو  املســــتحل اعتقــــادا، فهــــو كــــافر إمجاعــــا، وبــــني املســــتحل عمــــال ال اعتقــــادا، فهــ
مـــذنب يســـتحق العـــذاب الالئـــق بـــه إال أن يغفـــر هللا لـــه، مث ينجيـــه إميانـــه خالفـــا 

                                                            
  ).٤٤املائدة اآلية ( ١
  ).١١٦/٢٥٥٢-٦/١١١(الصحيحة  ٢
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٤٥٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

خللــود يف النــار، وإن اختلفــوا يف تســميته  للخــوارج واملعتزلــة  الــذين حيكمــون عليــه 
بتـــــة جديـــــدة اتبعـــــوا هـــــؤالء يف تكفـــــريهم مجـــــاهري  كـــــافرا أو منافقـــــا، وقـــــد نبتـــــت 
املســـلمني رؤوســـا ومرؤوســـني، اجتمعـــت بطوائـــف مـــنهم يف ســـور ومكـــة وغريهـــا، 

فــر، وهلم شبهات كشبهات اخلوارج مثــل النصــوص الــيت فيهــا مــن فعــل كــذا فقــد ك
وقد ساق الشارح رمحه هللا تعاىل طائفة منهــا هنــا، ونقــل عــن أهــل الســنة القــائلني 

هــــو كفــــر  -أن الــــذنب أي ذنــــب كــــان-ن اإلميــــان قــــول وعمــــل، يزيــــد ويــــنقص 
عملـــي ال اعتقـــادي، وأن الكفـــر عنـــدهم علـــى مراتـــب: كفـــر دون كفـــر، كاإلميـــان 

ه النابتــة املشـــار عنــدهم، مث ضــرب علــى ذلـــك مثــاال هامــا طاملــا غفلـــت عــن فهمــ
): "وهنا أمــر جيــب أن يــتفطن لــه، وهــو أن ٣٦٣.ص(إليها، فقال رمحه هللا تعاىل 

احلكم بغري ما أنــزل هللا قــد يكــون كفــرا ينقــل عــن امللــة، وقــد يكــون معصــية: كبــرية 
أو صـــغرية، ويكـــون كفـــرا: إمـــا جمـــاز وإمـــا كفـــرا أصـــغر، علـــى القـــولني املـــذكورين. 

إنــه إن اعتقـــد أن احلكــم مبــا أنــزل هللا غــري واجـــب، وذلــك حبســب حــال احلــاكم ف
فهـــذا كفـــر أكـــرب. وإن  :-وأنـــه خمـــري فيـــه، أو اســـتهان بـــه مـــع تيقنـــه أنـــه حكـــم هللا

اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا، وعلمه يف هــذه الواقعــة، وعــدل عنــه مــع اعرتافــه 
، أو كفــرا أصــغ ر. وإن نه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا جمــاز

جهــل حكــم هللا فيهــا مــع بــذل جهــده واســتفراغ وســعه يف معرفــة احلكــم وأخطــأه، 
  ١.فهذا خمطيء له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور

ال للحكــــام فقــــط، بــــل -وقــــال رمحــــه هللا: فــــإن مســــألة التكفــــري عمومــــا  -

                                                            
  ).٤١-٤٠( شرح وتعليق العقيدة الطحاوية ١
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٤٥١   موسوعة مواقف السلف الصالح

فتنـــــة عظيمـــــة قدميـــــة، تبنتهـــــا فرقـــــة مـــــن الفـــــرق اإلســـــالمية  -وللمحكـــــومني أيضـــــا
  "اخلوارج". ـهي املعروفة بالقدمية، و 

قــد يقــع  -مــن الــدعاة أو املتحمســني-ومع األسف الشديد فــإن (الــبعض) 
ســم الكتــاب والســنة، والســبب يف هــذا  يف اخلــروج عــن الكتــاب والســنة ولكــن: 

  يعود إىل أمرين اثنني: 
  : هو ضحالة العلم.أحدمها

لقواعــد ال -وهو مهــم جــدا- :واألمر اآلخر ــم مل يتفقهــوا  شــرعية، والــيت أ
هــي أســاس الــدعوة اإلســالمية الصــحيحة الــيت تعــد كــل مــن خــرج عنهــا داخــال يف 

يف غـــــري مـــــا  الـــــيت أثـــــىن عليهـــــا رســـــول هللا  ؛تلـــــك الفـــــرق املنحرفـــــة عـــــن اجلماعـــــة
خــرج عنهــا يكــون قــد شــاق  مــنحديث، بل واليت ذكرها ربنا عز وجــل، وبــني أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــك يف قولـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــز    وجـــــــــــــــــــــــــــــل:هللا ورســـــــــــــــــــــــــــــوله، وذل
   

    
  

  
  

   
   

  .١  
وقــال: ومــن هــؤالء املنحــرفني: اخلــوارج؛ قــدماء وحمــدثني؛ فــإن أصــل فتنــة  -

                                                            
  ).٥٣-٥١التحذير من فتنة التكفري ( ١
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٤٥٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

هــو آيــة يدنــدنون دائمــا حوهلــا؛ أال وهــي  -بل منذ أزمان-هذا الزمان  التكفري يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــ     قولـــــــــــــــــــــــ

   
  

 ا مــــن غــــري ١ ؛ فيأخــــذو
ا بال معرفة دقيقة.   فهوم عميقة، ويوردو

لفــاظ ثالثــة، وحنــن نعلــم أن هــذه اآليــة الكرميــة قــد تكــررت، و  جــاءت خامتتهــا 
ــــــــــــــــــــــــــــي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ    هـــــــــــــــ

 ، 
  

 ، 
  

  ؛ فمــــــــــن متــــــــــام جهــــــــــل
للفــــــــــــــــــظ - األول منهــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــذين حيتجــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه اآليــــــــــــــــــة 

  
  - ـــــــــم مل يلمـــــــــوا علـــــــــى  أ

الــــيت جــــاء فيهــــا ذكــــر لفظــــة  -قــــرآ أم ســــنة-األقــــل بــــبعض النصــــوص الشــــرعية 
ــا تعــين اخلــروج مــن الــدين وأنــه ال فــرق  -بغــري نظــر-(الكفــر)؛ فأخــذوها  علــى أ

بـــــني هـــــذا الـــــذي وقـــــع يف الكفـــــر وبـــــني أولئـــــك املشـــــركني مـــــن اليهـــــود والنصـــــارى 
  ملة اإلسالم.وأصحاب امللل األخرى اخلارجة عن 

                                                            
  ).٤٤( املائدة اآلية ١
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٤٥٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

هــذا الــذي  -دائمــا-بينمــا لفظــة (الكفــر) يف لغــة الكتــاب والســنة ال تعــين 
  ويسلطون هذا الفهم اخلاطئ املغلوط عليه. ،يدندنون حوله
مـــــن حيـــــث -  لفظـــــة:فشـــــأن 

ــــــــــا ال تــــــــــدل علــــــــــى معــــــــــىن واحــــــــــد  هــــــــــو ذاتــــــــــه شــــــــــأن اللفظــــــــــني اآلخــــــــــرين: -إ
 

نـــــــه  ؛ فكمـــــــا أن مـــــــنو وصـــــــف 
نــه كــافر،  لضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك مــن وصــف  ظامل أو فاسق ال يلزم 

  سواء بسواء.
وهــذا التنــوع يف معــىن اللفــظ الواحــد هــو الــذي تــدل عليــه اللغــة، مث الشــرع 

  . -لغة القرآن الكرمي-الذي جاء بلغة العرب 
ار األحكـــام فمـــن أجـــل ذلـــك كـــان الواجـــب علـــى كـــل مـــن يتصـــدى إلصـــد

أن يكـــون علـــى علـــم واســـع  -ســـواء أكـــانوا حكامـــا أم حمكـــومني-علـــى املســـلمني 
  وعلى ضوء منهج السلف الصاحل. ،لكتاب والسنة

إال بطريــق  -وكــذلك مــا تفــرق عنهمــا-والكتــاب والســنة ال ميكــن فهمهمــا 
ا معرفة خاصة دقيقة.    معرفة اللغة العربية وآدا

يف معرفــة اللغــة العربيــة: فــإن ممــا يســاعده فإن كان لدى طالــب العلــم نقــص 
يف استدراك ذلك الــنقص الرجــوع إىل فهــم مــن قبلــه مــن األئمــة والعلمــاء، وخباصــة 

خلريية.   أهل القرون الثالثة املشهود هلم 
  [كفر دون كفر:]

   إىل آيـــــــــــــــــــــــــــة: ولنرجـــــــــــــــــــــــــــع 
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٤٥٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
  

 لكفـــــــــر  ؛ فمـــــــــا املـــــــــراد 
  فيها؟ هل هو اخلروج عن امللة؟ أو أنه غري ذلك؟

ــا قــد تعــين الكفــر العملــي؛  فــأقول: البــد مــن الدقــة يف فهــم هــذه اآليــة؛ فإ
عــــن بعــــض أحكــــام اإلســــالم. ويســــاعد يف هــــذا الفهــــم  ألعمــــالوهــــو اخلــــروج 

ــع حــــرب األمــــة وترمجــــان القــــرآن عبــــدهللا بــــن عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــ ا، الــــذي أمجــ
علـــــى أنـــــه إمـــــام فريـــــد يف  -إال مـــــن كـــــان مـــــن الفـــــرق الضـــــالة-املســـــلمون مجيعـــــا 

  التفسري.
ســا يفهمــون  فكأنه طرق مسعه يومئذ ما نســمعه اليــوم متامــا مــن أن هنــاك أ
هــذه اآليــة فهمــا ســطحيا، مــن غــري تفصــيل، فقــال رضــي هللا عنــه: "لــيس الكفــر 

، ١ملة"، و"هــو كفــر دون كفــر"ـل عــن الــالذي تذهبون إليه"، و"إنه لــيس كفــرا ينقــ
اخلوارج الذين خرجوا على أمري املؤمنني علــي رضــي هللا عنــه، مث  كولعله يعين بذل

ــــم ســــفكوا دمــــاء املــــؤمنني، وفعلــــوا فــــيهم مــــا مل يفعلــــوا  كــــان مــــن عواقــــب ذلــــك أ
  ما هو كفر دون كفر.ـإن ،ملشركني، فقال: ليس األمر كما قالوا، أو كما طنوا

جلواب املختصر الواضح من ترمجــان القــرآن يف تفســري هــذه اآليــة هــو فهذا ا
  احلكم الذي ال ميكن أن يفهم سواه من النصوص اليت أشرت إليها قبل.

مث إن كلمــــة الكفــــر ذكــــرت يف كثــــري مــــن النصــــوص القرآنيــــة واحلديثيــــة، وال 
ــا تســاوي اخلــروج مــن امللــة، مــن ذلــك -فيهــا مجيعــا-حمل ـميكــن أن تــ - علــى أ

                                                            
  ).٢٥٥٢وهي خمرجة مجيعا يف السلسلة الصحيحة حتت حديث ( ١
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٤٥٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

عــــن عبــــدهللا بــــن مســــعود رضــــي هللا  ١'الصــــحيحني'احلــــديث املعــــروف يف  -المــــث
؛ فــالكفر »سباب املسلم فســوق، وقتالــه كفــر«: تعاىل عنه قال: قال رسول هللا 

هنــــا هــــو املعصــــية، الــــيت هــــي اخلــــروج عــــن الطاعــــة، ولكــــن الرســــول عليــــه الصــــالة 
  .»وقتاله كفر«...لغ يف الزجر قائال:  -وهو أفصح الناس بيا-والصالة 

حية أخــرى؛ هــل ميكــن لنــا أن حنمــل الفقــرة األوىل مــن هــذا احلــديث  ومن 
علــى معــىن الفســق املــذكور يف اللفــظ الثالــث ضــمن  -»ســباب املســلم فســوق«-

ـــــــــــــــــــــــــابقة:  ــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــ    اآليــــــــــــــــــــــ
   

  
 .؟  

د يكــون فســقا مرادفــا للكفــر الــذي هــو مبعــىن اخلــروج واجلــواب: أن هــذا قــ
عــن امللــة، وقــد يكــون الفســق مرادفــا للكفــر الــذي ال يعــين اخلــروج عــن امللــة، وإمنــا 

  يعين ما قاله ترمجان القرآن: إنه كفر دون كفر.
ــذا املعــىن؛ وذلــك ألن هللا عــز وجــل وهــذا  احلــديث يؤكــد أن الكفــر قــد يكــون 
ــــــــــــــــــــــــال:     قــــــــــــــــــــ

  
   

   
   

   

                                                            
النســـائي و ) ٤/٣١١/١٩٨٣الرتمـــذي (و ) ١١٧-١/٨١/١١٦مســـلم (و ) ١/١٤٧/٤٨البخـــاري (و ) ١/٤٣٩أمحـــد ( ١
  ) عن ابن مسعود رضي هللا عنه.١/٢٧/٦٩ابن ماجه (و ) ٤١٢٤-١٣٨/٤١١٦-٧/١٣٧(
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٤٥٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

    ١ 
ذلــك  ربنــا عــز وجــل هنــا الفرقــة الباغيــة الــيت تقاتــل الفرقــة احملقــة املؤمنــة، ومــع إذ قد ذكر

لكفر، مع أن احلديث يقول:    .٢»وقتاله كفر…«فلم حيكم على الباغية 
إذا؛ فقتالـــه كفـــر دون كفـــر؛ كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس يف تفســـري اآليـــة الســـابقة 

  متاما.
فقتـــال املســـلم للمســـلم بغـــي واعتـــداء، وفســـق وكفـــر، ولكـــن هـــذا يعـــين أن 

.   الكفر قد يكون كفرا عمليا، وقد يكون كفرا اعتقاد
 - حبــق- هنــا جــاء هــذا التفصــيل الــدقيق الــذي تــوىل بيانــه وشــرحه اإلمــام ومــن 

شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة يرمحـــه هللا، وتـــوىل ذلـــك مـــن بعـــده تلميـــذه البـــار ابـــن قـــيم 
اجلوزيـــة، إذ هلمـــا الفضـــل يف التنبيـــه والدندنـــة علـــى تقســـيم الكفـــر إىل ذلـــك التقســـيم 

يرمحـــه - عـــة املـــوجزة؛ فـــابن تيميـــة الـــذي رفـــع رايتـــه ترمجـــان القـــرآن بتلـــك الكلمـــة اجلام
ن دائمـــا حـــول ضـــرورة التفريـــق بـــني  - هللا وتلميـــذه وصـــاحبه ابـــن قـــيم اجلوزيـــة: يدنـــد

ــة  ــلم مـــن حيـــث ال يـــدري يف فتنـ ــر العملـــي، وإال وقـــع املسـ ــر االعتقـــادي والكفـ الكفـ
م حديثا.   اخلروج على مجاعة املسلمني اليت وقع فيها اخلوارج قدميا، وبعض أذ

اخلــروج  -مطلقــا-ال يعــين  »...وقتالــه كفــر«: القــول: إن قولــه وخالصــة 
حجــــة دامغــــة علــــى  -مجيعــــا-عــــن امللــــة، واألحاديــــث يف هــــذا كثــــرية جــــدا؛ فهــــي 

ــون تفســــريها  أولئــــك الــــذي يقفــــون عنــــد فهمهــــم القاصــــر لآليــــة الســــابقة، ويلتزمــ
  لكفر االعتقادي.

                                                            
  ).٩( احلجرات اآلية ١
  تقدم خترجيه. ٢
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٤٥٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

املســلم ألخيــه فحســبنا اآلن هــذا احلــديث؛ ألنــه دليــل قــاطع علــى أن قتــال 
  املسلم هو كفر مبعىن الكفر العملي، وليس هو الكفر االعتقادي.

وإطالقهــــم علــــى  -أو مــــن تفــــرع عــــنهم-فــــإذا عــــد إىل (مجاعــــة التكفــــري) 
م وتـــوظيفهم-احلكـــام   -وعلـــى مـــن يعيشـــون حتـــت رايـــتهم، وينتظمـــون حتـــت إمـــر

قائمــة علــى أن الكفر والردة، فإن ذلك منهم مبين على وجهــة نظــرهم الفاســدة؛ ال
  ١.هؤالء ارتكبوا املعاصي فكفروا بذلك

 من املرجئة: موقفه  
ــو «قــــال رمحــــه هللا تعقيبــــا علــــى حــــديث:  - ال يــــزين الــــزاين حــــني يــــزين وهــ

: واحلقيقــــة أن احلــــديث وإن كــــان مــــؤوال، فهــــو حجــــة علــــى احلنفيــــة ٢»مــــؤمن...
ن اإلميــــان ال يزيــــد وال  الــــذين ال يزالــــون مصــــرين علــــى خمالفــــة الســــلف يف قــــوهلم 

قصـــا، ولـــذلك  .يـــنقص فاإلميـــان عنـــدهم مرتبـــة واحـــدة، فهـــم ال يتصـــورون إميـــا 
ويلـــه علـــى الوجـــه الصـــحيح يصـــري  حيـــاول الكـــوثري رد هـــذا احلـــديث، ألنـــه بعـــد 
حجة عليهم، فإن معناه: "وهو مؤمن إميا كامال". قــال ابــن بطــال: "ومحــل أهــل 

ي يصــري أنقــص حــاال يف اإلميــان ممــن الســنة اإلميــان هنــا علــى الكامــل، ألن العاصــ
  ال يعصي".

عــن اإلمــام النــووي قــال: "والصــحيح الــذي  ٤. ومثلــه مــا نقلــه٣ذكــره احلــافظ

                                                            
  ).٦٧-٥٨التحذير من فتنة التكفري (ص ١
  هـ).١١٠(سنة ه ضمن مواقف احلسن البصري تقدم خترجي ٢
١٠/٢٨( ٣(.  
١٢/٤٩( ٤(.  
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٤٥٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

قالــــه احملققــــون أن معنــــاه: ال يفعــــل هــــذه املعاصــــي وهــــو كامــــل اإلميــــان، هــــذا مــــن 
األلفــاظ الــيت تطلــق علــى نفــي الشــيء، واملــراد نفــي كمالــه، كمــا يقــال: ال علــم إال 

  وال مال إال ما نيل، وال عيش إال عيش اآلخرة". ما نفع،
  مث أيده احلافظ يف حبث طويل ممتع، فراجعه.

فســر احلــديث  -مــع كونــه حنفيــا متعصــبا-ومن الغرائــب أن الشــيخ القــارئ 
): "وأصــحابنا ١/١٠٥مبثــل مــا تقــدم عــن ابــن بطــال والنــووي، فقــال يف 'املرقــاة' (

ن املـــراد املـــؤمن الكامـــل..."، مث قـــال: "علـــى أن اإلميـــان هـــو التصـــديق،  ولـــوه 
  "!.واألعمال خارجة عنه

  ١فهذا يناقض ذاك التأويل. فتأمل.
إمنا حر جهنم علــى أمــيت  «وقال رمحه هللا تعقيبا على احلديث املوضوع:  -

: وحـــري مبثـــل هـــذا احلـــديث الباطـــل أن ال يرويـــه إال مثـــل هـــذين ٢»كحـــر احلمـــام
ب كبــــــري مــــــن أبــــــواب الرتبيــــــة الكــــــذابني، فإنــــــه حــــــديث خطــــــري يق ــــي علــــــى  ضــ

ت واألحاديـــث يف  ب الوعيــد ومــا فيــه مــن اآل واإلصــالح يف الشــرع، أال وهــو 
لنـــــــــــار املوقـــــــــــدة   إيعـــــــــــاد العصـــــــــــاة مـــــــــــن هـــــــــــذه األمـــــــــــة 

   
أذكــــر بعــــض مــــا  ،، واألحاديــــث الصــــحيحة يف بيــــان هــــذا كثــــرية جــــدا

  على سبيل املثال:حيضرين اآلن منها 
                                                            

  ).١٢٧٧-٦/١٢٧٦الصحيحة ( ١
ــوع، رواه الطـــــرب  ٢ ـــع (و ) ٣١٥/٦٥٩٩-٧/٣١٤اين يف األوســـــط (موضـــ ـــال: "فيـــــه ١٠/٣٦٠أورده اهليثمـــــي يف اجملمــ ) وقــ

لوضــعحممد بن عمر الواقدي وهو ضــعيف جــدا"، بــل  . قــال الشــيخ األلبــاين رمحــه هللا تعــاىل يف الضــعيفة رمــاه غــري واحــد 
  ): "سند هالك وفيه آفات وعلل..".٢/١٤٥(
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٤٥٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

ثالثــــة ال يكلمهــــم هللا يــــوم القيامــــة وال ينظــــر إلــــيهم وال يــــزكيهم وهلــــم « -١
عـــذاب ألـــيم: املســـبل إزاره واملنـــان الـــذي ال يعطـــي شـــيئا إال منـــة، واملنفـــق ســـلعته 

) ٨٩٢رواه مسلم عــن أيب ذر، وهــو خمــرج يف 'إرواء الغليــل' ( ».حللف الكاذب
  ١).١٧٠و'ختريج احلالل' (

ثالثــــة ال يكلمهــــم هللا يــــوم القيامــــة وال يــــزكيهم وال ينظــــر إلــــيهم وهلــــم « -٢
رواه مســـلم عـــن أيب ». عـــذاب ألـــيم: شـــيخ زان، وملـــك كـــذاب، وعائـــل مســـتكرب

  .٢هريرة
حىت إذا فرغ هللا من القضاء بــني عبــاده «يف حديث الشفاعة:  قوله  -٣

أمــر  ، إلــه إال هللاوأراد أن خيــرج مــن النــار مــن أراد أن خيــرج ممــن كــان يشــهد أن ال
ر الســـجود. وحـــرم هللا علـــى النـــار  م بعالمـــة آ هللا املالئكـــة أن خيرجـــوهم، فيعرفـــو

م قـــد امتحشـــوا كـــل مـــن ابـــن آدم أثـــر الســـجود، فيخرجـــو رواه الشـــيخان ». أن 
  .٣عن أيب هريرة

فيخرجـــــون خلقـــــا كثـــــريا قـــــد أخـــــذت النـــــار إىل « ويف حـــــديث أيب ســـــعيد: 
  .٤رواه مسلم» يه و...نصف ساقيه، وإىل ركبت

فهــذه األحاديــث وغريهــا صــرحية يف بطــالن هــذا احلــديث، إذ كيــف يكــون 
العـــذاب أليمـــا وهـــو كحـــر احلمـــام؟ بـــل كيـــف يكـــون كـــذلك وقـــد أحـــرقتهم النـــار، 

                                                            
ـــد ( ١ ــ ـــ ــلم (٤/١٤٨أمحـ ـــ ــ ـــــ١/١٠٢/١٠٦) ومســ ــ ـــذي (٣٤٧/٤٠٨٧-٤/٣٤٦و داود () وأبــ ـــ ــ ) ٣/٥١٦/١٢١١) والرتمـ

  ) بنحوه.٧٤٥/٢٢٠٨-٢/٧٤٤) وابن ماجه (٨/٢٠٨/٥٣٤٨( . والنسائي"حسن صحيح"وقال: 
  ».والعامل املزهو«) بلفظ: ٥/٨٦/٢٥٧٤) والنسائي (٢/٤٣٣) وأمحد (١٠٣/١٠٧-١/١٠٢مسلم ( ٢
  ).١٦٧/١٨٢-١/١٦٣مسلم (و  )٥١٧/٧٤٣٧-١٣/٥١٦) والبخاري (٢٩٤-٢/٢٩٣أخرجه: أمحد ( ٣
  ).١/٢٣/٦٠وابن ماجه ( )٤٨٧/٥٠٢٥-٨/٤٨٦) والنسائي (١٧١/١٨٣-١/١٦٧) ومسلم (٣/٩٤أمحد ( ٤
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٤٦٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

جلملــة فــأثر هــذا احلــديث ســيء جــدا ال  وأكلــت حلمهــم، حــىت ظهــر عظمهــم؟ و
احملرمـــات، بعلـــة أن لـــيس فإنـــه يشـــجع النـــاس علـــى اســـتباحة  ،خيفـــى علـــى املتأمـــل

  ١هناك عقاب إال كحر احلمام.
وقــال رمحــه هللا تعــاىل ردا علــى أيب غــدة: املســألة اخلامســة: يقــول اإلمــام  -

تبعا لألئمة مالك والشافعي وأمحــد واألوزاعــي وإســحاق بــن  -يعين ابن أيب العز-
جلنــــان ، راهويــــه وســــائر أهــــل احلــــديث وأهــــل املدينــــة: "إن اإلميــــان هــــو تصــــديق 

ألركان. وقالوا: يزيد وينقص". للسان، وعمل    وإقرار 
وشــيخك تعصــبا أليب حنيفــة خيــالفهم مــع صــراحة األدلــة الــيت تؤيــدهم مــن 
ر الســـلف الصـــاحل رضـــي هللا عـــنهم، بـــل ويغمـــز مـــنهم مجيعـــا  الكتـــاب والســـنة وآ

ــم ٤٥-٤٤مشــريا إلــيهم بقولــه يف 'التأنيــب' (ص. س صــاحلون" يشــري أ ) إىل "أ
ـــم، مث ال  علـــم عنـــدهم فيمـــا ذهبـــوا إليـــه وال فقـــه، وإمنـــا الفقـــه عنـــد أيب حنيفـــة دو

يقــول: إنــه اإلميــان والكلمــة، وإنــه احلــق الصــراح. وعليــه فالســلف وأولئــك األئمــة 
ن األعمــال مــن اإلميــان، وأنــه يزيــد  الصــاحلون هــم عنــده علــى الباطــل يف قــوهلم: 

لنــا موضــوع الشــاهد منــه، نقلــه وينقص.؟ وقد نقل أبو غدة كــالم شــيخه الــذي نق
)، مث أشــار إليــه يف مكــان ٦٩-٦٧حبرفه، يف التعليق على 'الرفع والتكميــل' (ص.
): "وانظـــر لزامـــا مـــا ســـبق نقلـــه ٢١٨آخـــر منـــه ممجـــدا بـــه ومكـــربا لـــه بقولـــه (ص.

لــغ ٢٢٣فإنك ال تظفر مبثله يف كتاب "مث أعاد اإلشارة إليه (ص. ،تعليقا ) مــع 
أن هــذا التعريــف لإلميــان الــذي زعــم شــيخه أنــه -أنــه جيهــل  إعجابــه بــه. وظــين بــه

                                                            
  .)١٤٨/٧٠٩-٢/١٤٧(الضعيفة  ١
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٤٦١   موسوعة مواقف السلف الصالح

مــع مــا فيــه مــن املخالفــة ملــا عليــه الســلف كمــا عرفــت، خمــالف ملــا  -احلــق الصــراح
عليـــــه احملققـــــون مـــــن علمـــــاء احلنفيـــــة أنفســـــهم الـــــذين ذهبـــــوا إىل: إن اإلميـــــان هـــــو 

فـــــي التصـــــديق فقـــــط لـــــيس معـــــه اإلقـــــرار، كمـــــا يف 'البحـــــر الرائـــــق' البـــــن جنـــــيم احلن
)، والكـــوثري يف كلمتـــه املشـــار إليهـــا حيـــاول فيهـــا أن يصـــور للقـــارئ أن ٥/١٢٩(

ــال  ــة يف اإلميـــــان لفظـــــي، يشـــــري بـــــذلك إىل أن األعمـــ اخلـــــالف بـــــني الســـــلف واحلنفيـــ
نــه يزيــد ويــنقص، وهــذا مــا ال يقــول بــه  ــم يقولــون:  ليست ركنا أصليا، مث يتناسى أ

ــــم قــــالوا يف صــــدد بيــــا ــة إطالقــــا، بــــل إ ــرة عنــــدهم: "وبقولــــه: احلنفيــ ــاظ املكفــ ن األلفــ
ب أحكــام املرتــدين) فالســلف علــى  اإلميــان يزيــد ويــنقص" كمــا يف 'البحــر الرائــق' (

 )، و'التنكيــل'٣٦٠- ٣٣٨هــذا كفــار عنــدهم مرتــدون. راجــع شــرح الطحاويــة (ص.
  ) الذي كشف عن مراوغة الكوثري يف هذه املسألة.٣٧٣- ٢/٣٦٢(

أن  :مــا يقــال يف اخلــالف املــذكور يف املســألةولــيعلم القــارئ الكــرمي أن أقــل 
: أ مـــؤمن حقـــا، -ولـــو كـــان فاســـقا فـــاجرا-احلنفيـــة يتجـــاهلون أن قـــول أحـــدهم 

التأدب مع القــرآن ولــو مــن الناحيــة اللفظيــة علــى  –ينايف مهما تكلفوا يف التأويل 
ــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــول:  ،األقــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــذي يقـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ال
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٤٦٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
   
١.  

اه هللا تعــاىل ممــا ابتلــى بــه هــؤالء املتعصــبة، مــن هــو فليتأمل املؤمن الذي عافــ
  ٢املؤمن حقا عند هللا تعاىل، ومن هو املؤمن حقا عند هؤالء؟.

 من القدرية: موقفه  
إن كثــريا مــن  قــال رمحــه هللا يف معــرض كالمــه علــى أحاديــث القبضــتني: -

تفيـــد أن اإلنســـان  -وحنوهـــا أحاديـــث كثـــرية-النـــاس يتومهـــون أن هـــذه األحاديـــث 
جمبور علــى أعمالــه االختياريــة، مــا دام أنــه حكــم عليــه منــذ القــدمي وقبــل أن خيلــق: 

  جلنة والنار.
وقد يتوهم آخرون أن األمــر فوضــى أو حــظ، فمــن وقــع يف القبضــة اليمــىن،  

  كان من أهل السعادة، ومن كان من القبضة األخرى، كان من أهل الشقاوة.
  فيجــــــــــــــــــــــــــــــــب أن يعلــــــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء مجيعــــــــــــــــــــــــــــــــا أن هللا

 ال يف ذاتـــــــــــــــــــــــــــــه، وال يف  ،٣
ليمــىن  صفاته، فإذا قبض قبضة، فهــي بعلمــه وعدلــه وحكمتــه، فهــو تعــاىل قــبض 
ألخــرى علــى مــن ســبق يف  على من علم أنه سيطيعه حني يؤمر بطاعته، وقــبض 
علمــه تعــاىل أنــه سيعصــيه حــني يــؤمر بطاعتــه، ويســتحيل علــى عــدل هللا تعــاىل أن 

لي مــــىن علــــى مــــن هــــو مســــتحق أن يكــــون مــــن أهــــل القبضــــة األخــــرى، يقــــبض 
                                                            

ت ( ١   ).٤-٢األنفال اآل
  .)٥٨-٥٧(شرح العقيدة الطحاوية  ٢
  ).١١الشورى اآلية ( ٣
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٤٦٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

لعكــــــــــــــــــــــــــــــس ، كيــــــــــــــــــــــــــــــف وهللا عــــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــــــــــول: والعكــــــــــــــــــــــــــــــس 
  

   
   
؟!١  

ما أن يكونــوا مــن أهــل  مث إن كال مــن القبضــتني لــيس فيهــا إجبــار ألصــحا
أهــل النــار، بــل هــو حكــم مــن هللا تبــارك وتعــاىل علــيهم مبــا سيصــدر اجلنــة أو مــن 

هلل تعــاىل منهــا، وكــل  منهم، من إميان يستلزم اجلنة، أو كفر يقتضي النار والعياذ 
ن، ال يكــره هللا تبــارك وتعــاىل أحــدا مــن خلقــه من اإلميان أو  الكفــر أمــران اختيــار

   علـــى واحـــد منهمـــا، 
   وهــــــــــــــــذا ٢ ،

لضرورة، ولوال ذلك، لكان الثواب والعقاب عبثــا، وهللا منــزه عــن  مشاهد معلوم
  ذلك.

حـــــىت مـــــن بعـــــض -ومـــــن املؤســـــف حقـــــا أن نســـــمع مـــــن كثـــــري مـــــن النـــــاس 
ن اإلنسان جمبور ال إرادة له! -املشايخ وبذلك يلزمــون أنفســهم القــول  التصريح 

نــه ال يظلمهــم مثقــال ذرة، ن هللا جيــوز لــه أ ن يظلــم النــاس! مــع تصــرحيه تعــاىل 
نــه قــادر علــى الظلــم، ولكنــه نــزه نفســه عنــه، كمــا يف احلــديث القدســي  وإعالنــه 

  .٣» عبادي! إين حرمت الظلم على نفسي...«املشهور: 
                                                            

  ).٣٦و٣٥القلم اآليتان ( ١
  ).٢٩الكهف اآلية ( ٢
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ـــلم (٥/١٦٠أمحـ ــ ــ ـــذي (١٩٩٥/٢٥٧٧-٤/١٩٩٤) ومســ ــ ــ ــــديث ٥٦٧/٢٤٩٥-٤/٥٦٦) والرتمــ ــ ــ ـــال: "حـ ــ ــ ) وقــ

  ) عن أيب ذر.٢/١٤٢٢/٤٢٥٧حسن". وابن ماجه (
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ــــــــذه احلقيقــــــــة،  ــــــــوا   دروا إىل االحتجــــــــاج بقولــــــــه تعـــــــــاىل: وإذا جو
  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــرين١ ، 

بـــذلك علـــى أن هللا تعـــاىل قـــد يظلـــم، ولكنـــه ال يســـأل عـــن ذلـــك! تعـــاىل هللا عمـــا 
  يقول الظاملون علوا كبريا!

ا  م أن اآلية حجة عليهم، ألن املراد  كما حققه العالمــة ابــن القــيم -وفا
أن هللا تعــاىل حلكمتــه وعدلــه يف حكمــه لــيس ألحــد أن  -يف 'شفاء العليل' وغــريه

  ه عما يفعل، ألن كل أحكامه تعاىل عدل واضح، فال داعي للسؤال.يسأل
وللشـــيخ يوســـف الـــدجوي رســـالة مفيـــدة يف تفســـري هـــذه اآليـــة، لعلـــه أخـــذ 

ا من كتاب ابن القيم املشار إليه آنفا، فلرياجع.   ماد
هذه كلمة سريعة حول األحاديث املتقدمة، حاولنــا فيهــا إزالــة شــبهة بعــض 

ت لــــذلك، فبهــــا ونعمــــت، وإال فــــإين أحيــــل القــــارئ إىل النــــاس حوهلــــا، فــــإن وفقــــ
املطــوالت يف هــذا البحــث اخلطــري، مثــل كتــاب ابــن القــيم الســابق، وكتــب شــيخه 

  ٢ابن تيمية الشاملة ملواضيع هامة هذا أحدها.
لــــن يــــدخل أحــــدا مــــنكم «وقــــال رمحــــه هللا تعــــاىل تعقيبــــا علــــى حــــديث:  -

علــى بعــض النــاس، ويتــوهم أنــه  : واعلم أن هذا احلــديث قــد يشــكل٣»عمله اجلنة
   تعــــــاىل:خمــــــالف لقولــــــه 

  
                                                            

  ).٢٣األنبياء اآلية ( ١
  .)٥٠-١١٧/٤٦-١/١١٥الصحيحة ( ٢
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاري (٢/٢٦٤أمحـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (١١/٣٥٥/٦٤٦٣) والبخــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــه ٧٥(٤/٢١٧٠/٢٨١٦) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــن ماجــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ )) وابــ
  م.ن أيب هريرة. ويف الباب عن عائشة وجابر وأيب سعيد وغريه) ع٢/١٤٠٥/٤٢٠١(
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ت واألحاديـــــث الدالـــــة علـــــى أن دخـــــول اجلنـــــة  وحنوهـــــا ١ مـــــن اآل

ــا إىل الصــواب: أن البــاء يف قولــه يف احلــديث:  جوبــة، أقر لعمــل، وقــد أجيــب 
ء السببية، أي أن العمــل الصــاحل ســبب  "بعمله" ء الثمنية، والباء يف اآلية  هي 

ال بـــد منـــه لـــدخول اجلنـــة، ولكنـــه لـــيس مثنـــا لـــدخول اجلنـــة، ومـــا فيهـــا مـــن النعـــيم 
املقــيم والــدرجات. قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا تعــاىل يف بعــض فتاويــه: 

يف التوحيــد، وحمــو األســباب أن "وهلذا قال بعضهم: االلتفات إىل األسباب شرك 
لكليــة قــدح يف الشــرع،  تكــون ســببا نقــص يف العقــل، واإلعــراض عــن األســباب 
وجمـــرد األســـباب ال يوجـــب حصـــول املســـبب، فـــإن املطـــر إذا نـــزل وبـــذر احلـــب مل 
ذن هللا، وال بــد  يكــن ذلــك كافيــا يف حصــول النبــات، بــل ال بــد مــن ريــح مربيــة 

د مــــن متــــام الشــــروط وزوال املوانــــع، وكــــل ذلــــك مــــن صــــرف االنتفــــاء عنــــه، فــــال بــــ
بقضــاء هللا وقــدره. وكــذلك الولــد ال يولــد مبجــرد إنــزال املــاء يف الفــرج، بــل كــم ممــن 
أنــزل ومل يولــد لــه، بــل ال بــد مــن أن هللا شــاء خلقــه فتحبــل املــرأة وتربيــه يف الــرحم 

  وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال املوانع.
يس مبجـــرد العمـــل ينـــال اإلنســـان الســـعادة، بـــل هـــي وكـــذلك أمـــر اآلخـــرة لـــ

تعــــــــــــاىل: : (فــــــــــــذكر احلــــــــــــديث)، وقــــــــــــد قــــــــــــال ســــــــــــبب، وهلــــــــــــذا قــــــــــــال النــــــــــــيب 
  

   
ء الســـبب٢  ، أي بســـبب أعمـــالكم، والـــذي نفـــاه النـــيب . فهـــذه 

                                                            
  ).٧٢الزخرف اآلية ( ١
  ).٣٢النحل اآلية ( ٢
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ــذا. أي لــيس ا لعمــل عوضــا ومثنــا كافيــا يف ء املقابلة، كما يقــال: اشــرتيت هــذا 
دخــــول اجلنــــة، بــــل ال بــــد مــــن عفــــو هللا وفضــــله ورمحتــــه،فبعفوه ميحــــو الســــيئات، 

خلريات، وبفضله يضاعف الدرجات. يت    وبرمحته 
  ويف هذا املوضع ضل طائفتان من الناس:

لقــدر وظنــوا أن ذلــك كــاف يف حصــول املقصــود فأعرضــوا عــن  فريق آمنــوا 
ــــم األمــــر إىل أن يكفــــروا األســــباب الشــــرعية واألع مــــال الصــــاحلة. وهــــؤالء يــــؤول 
  بكتب هللا ورسله ودينه.

وفريــــق أخــــذوا يطلبــــون اجلــــزاء مــــن هللا كمــــا يطلبــــه األجــــري مــــن املســــتأجر، 
م وعملهــــم، وكمــــا يطلبــــه املماليــــك، وهــــؤالء جهــــال  متكلــــني علــــى حــــوهلم وقــــو

مر العباد مبا أمرهم به حاجة إليــه، و  ــاهم عنــه ضالل: فإن هللا مل  ــاهم عمــا  ال 
ــاهم عمــا فيــه فســادهم. وهــو ســبحانه   خبال به، ولكن أمرهم مبا فيــه صــالحهم، و

 عبـــــادي إنكـــــم لـــــن تبلغـــــوا ضـــــري فتضـــــروين، ولـــــن تبلغـــــوا نفعـــــي «كمـــــا قـــــال: 
م ١»فتنفعوين مــر أمــرهم حلاجتــه إلــيهم، وهــم فعلــوه بقــو . فامللــك إذا أمــر مملوكيــه 

لبون جبـــــزاء ذلـــــك، وهللا تعـــــاىل غـــــين عـــــن العـــــاملني، فـــــإن الـــــيت مل خيلقهـــــا هلـــــم فيطـــــا
اكتســبوا، أحســنوا أحســنوا ألنفســهم، وإن أســاؤا فلهــا. هلــم مــا كســبوا، وعلــيهم مــا 

   
   

    
  

                                                            
  هذا جزء من حديث أيب ذر، وقد تقدم قريبا. ١
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 ١.  
، ومثلــه ٢رمحــه هللا منقــوال مــن 'جمموعــة الفتــاوى'كــالم شــيخ اإلســالم   انتهــى

لتلميـــــذه احملقــــــق العالمـــــة ابــــــن قـــــيم اجلوزيــــــة، و'جتريــــــد  ٣يف 'مفتـــــاح دار الســــــعادة'
  ٥للمقريزي. ٤التوحيد املفيد'

قـــد أردت منـــك «وقـــال رمحـــه هللا تعـــاىل تعقيبـــا علـــى احلـــديث القدســـي:  -
د أردت منــك) أي: : قولــه: (قــ٦احلديث» أهون من هذا وأنت يف صلب آدم...

  أحببت منك.
ــا مــا يعــم اخلــري والشــر واهلــدى والضــالل،   واإلرادة يف الشــرع تطلــق ويــراد 

    كمـــــا يف قولـــــه تعـــــاىل: 
  

    
    

   
   

 وهذه اإلرادة ال تتخلف.٧ ،  
ـــا مـــا يـــرادف احلـــب والرضـــى، كمـــا يف قولـــه تعـــاىل:  وتطلـــق أحيـــا ويـــراد 

   
                                                            

  ).٤٦فصلت اآلية ( ١
٧١-٨/٧٠( ٢(.  
  .)١٠-٩(ص. ٣
  )٤٣-٣٦(ص. ٤
  .)٢٠٠/٢٦٠٢-٦/١٩٨الصحيحة ( ٥
  ) عن أنس.٢١٦١/٢٨٠٥-٤/٢١٦٠) ومسلم (٥٠٨/٦٥٥٧-١١/٥٠٧) والبخاري (٣/١٢٧أمحد ( ٦
  ).١٢٥األنعام اآلية ( ٧
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 وهـــذا املعـــىن هـــو املـــراد مـــن ١ .

ـــذا املعـــىن قولـــه تعـــاىل يف هـــذا احلـــديث: "أردت منـــك"، أي: أحببـــت.  واإلرادة 
قــد تتخلــف، ألن هللا تبــارك وتعــاىل ال جيــرب أحــدا علــى طاعتــه، وإن كــان خلقهــم 

   مــــــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــــــا، 
   وعليـــــــه، ٢ ،

فقـــد يريـــد هللا تبـــارك وتعـــاىل مـــن عبـــده مـــا ال حيبـــه منـــه، وحيـــب منـــه مـــا ال يريـــده. 
إلرادة الكونيــة، أخــذا مــن قولــه وهــذه اإلرادة يســميه ا ابــن القــيم رمحــه هللا تعــاىل 

ــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــــــــــ
    

    
إلرادة الشرعية.٣   ، ويسمي اإلرادة األخرى املرادفة للرضى 

لة القضــاء وهــذا التقســيم، َمــن َفهمــه، احنلــت لــه كثــري مــن مشــكالت مســأ
جلــــرب أو االعتــــزال، وتفصــــيل ذلــــك يف الكتــــاب  والقــــدر، وجنــــا مــــن فتنــــة القــــول 
اجلليـــل 'شـــفاء العليـــل يف القضـــاء والقـــدر واحلكمـــة والتعليـــل' البـــن القـــيم رمحـــه هللا 

  تعاىل.
"يشـــري بــــذلك إىل  ، قــــال القاضـــي عيــــاض:»وأنــــت يف صـــلب آدم«قولـــه: 

ـــــــــــــــــــــــــــــه     تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: قول
    

                                                            
  ).١٨٥البقرة اآلية ( ١
  ).٢٩الكهف اآلية ( ٢
  ).٨٢يس اآلية ( ٣
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 ١ ،
الــــذي أخــــذ علــــيهم يف صــــلب آدم، فمــــن وىف بــــه بعــــد وجــــوده يف  فهــــذا امليثــــاق

يـــوف بـــه، فهـــو كـــافر، فمـــراد احلـــديث: أردت منـــك  الـــدنيا، فهـــو مـــؤمن، ومـــن مل
حـــــــني أخـــــــذت امليثـــــــاق، فأبيـــــــت إذ أخرجتـــــــك إىل الـــــــدنيا إال الشـــــــرك. ذكـــــــره يف 

  ٢'الفتح'.
  

  هـ) ١٤٢١( ٣ن عثيمنياب
الشـــيخ الفاضـــل، اإلمـــام الفقيـــه أبـــو عبـــدهللا حممـــد بـــن صـــاحل بـــن حممـــد بـــن 

ولـــد الشـــيخ يف مدينـــة عنيـــزة ســـنة ســـبع وأربعـــني  التميمـــي. الوهيــــيبعثيمـــني املقبـــل 
  وثالمثائة وألف يف أسرة يعرف عنها الدين واالستقامة.

ة وبعضــــهم يف واســــتفاد يف طلبــــه للعلــــم مــــن عــــدة مشــــايخ بعضــــهم يف عنيــــز 
ض مــنهم: الشــيخ عبــدالرمحن الســعدي، أخــذ عنــه والزمــه قرابــة إحــدى عشــرة  الــر
ز، قـــرأ عليـــه مـــن  ســـنة، ويعتـــرب الشـــيخ مـــن أبـــرز طالبـــه، والشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن 
صــحيح البخــاري وبعــض كتــب الفقــه، والشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي صــاحب 

ض، والشــيخ حممــد التفسري املشهور، درس عليه الشــيخ يف املعهــد ال علمــي يف الــر
بــــن عبــــدالعزيز املطـــــوع، قــــرأ عليـــــه خمتصــــر العقيــــدة الواســـــطية ومنهــــاج الســـــالكني  
ــيخ عبــــدالرمحن الســــعدي واآلجروميــــة واأللفيــــة يف النحــــو والصــــرف،  كالمهــــا للشــ

                                                            
  ).١٧٢األعراف اآلية ( ١
  .)٣٣٤/١٧٢-١/٣٣٣الصحيحة ( ٢
صر الزهراين. 'ابن عثيمني اإلمام الزاهد' ٣   للدكتور 
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والشــيخ عبــدالرمحن بــن علــي بــن عــودان، قــرأ عليــه بعــض كتــب الفقــه ودرس عليــه 
ض، حيـــث فتحـــت املعاهـــد الفـــرائض. مل يرحـــل الشـــيخ لط لـــب العلـــم إال إىل الـــر

ــا، وبعــد وفــاة شــيخه عبــدالرمحن الســعدي رشــح إلمامــة اجلــامع  العلميــة فــالتحق 
حملكمـــة الشـــرعية  الكبـــري والتـــدريس فيـــه واإلفتـــاء، وقـــد عـــرض عليـــه تـــويل القضـــاء 
ــتح رب  ــه فكثـــرية جـــدا منهـــا فـ ألحســـاء، لكـــن طلـــب اإلعفـــاء منـــه. أمـــا مؤلفاتـ

بتلخـــيص احلمويـــة، وشـــرح الواســـطية البـــن تيميـــة، والشـــرح املمتـــع علـــى زاد  الربيـــة
املستقنع، وملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد، والقواعــد املثلــى يف صــفات هللا 
وأمسائـــه احلســـىن والقـــول املفيـــد شـــرح كتـــاب التوحيـــد وغريهـــا. للشـــيخ مـــن األوالد 

عزيز وعبـــد الـــرحيم ولـــه مـــن اإلخـــوة: الـــذكور: عبـــدهللا وعبـــدالرمحن وإبـــراهيم وعبـــدال
  الدكتور عبدهللا رئيس قسم التاريخ يف جامعة امللك سعود وعبدالرمحن.

كــان رمحــه هللا زاهــدا ورعــا متواضــعا، مشــهودا لــه مبواقــف اخلــري واجلهــاد يف 
  سبيل هللا والدعوة إليه.

قال عنه مساحة الشــيخ عبــدالعزيز آل الشــيخ: والشــيخ حممــد ال ختفــى علــى 
ره العلميــة مــن خــالل التــأليف والفتــاوى واحملاضــرات والــدروس اجل ميــع مكانتــه وآ

ــــا كــــل خــــري، ومــــن حيــــث  واملقــــاالت ومــــن خــــالل األشــــرطة الــــيت حتمــــل يف طيا
اعتدالــه وبعــده عــن اإلفــراط والتفــريط وكونــه يف أمــوره علــى طريــق مســتقيم، ولكــم 

فنســـأل هللا أن رىب مـــن طـــالب وكـــم شـــرح مـــن كتـــاب واســـتفاد منـــه املســـتفيدون، 
  جيازيه عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء.

وقال عنه الشيخ صــاحل بــن محيــد: لقــد كــان رمحــه هللا لســان صــدق صــادعا 
حلــق ملتزمــا بــه، مقيمــا عليــه، مــع رعايــة احلكمــة، يف حديثــه ألفــة، ويف ابتســامته 
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  مودة ويف كالمه بيان.
شوال ســنة إحــدى  تويف رمحه هللا جبدة يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر

وعشرين وأربعمائة وألف، وصلي عليه يف احلرم املكــي بعــد صــالة العصــر مــن يــوم 
اخلمــــيس، فرمحــــه هللا تعــــاىل رمحــــة واســــعة وأجــــزل مثوبتــــه ورفــــع يف العليــــني درجتــــه 

  وعوض املسلمني عنه خريا.
لشـــيخ رمحـــه هللاقلـــت وآخـــر لقـــاء كـــان  ،: لقـــد كـــان يل لقـــاءات متعـــددة 

بيــت الشــيخ ســليمان الراجحــي مــع زمــرة مــن العلمــاء واملشــايخ، ويف بيين وبينــه يف 
هــذه األثنــاء كــان مريضــا ورغــم مرضــه فقــد ألقــى كلمــة فســر فيهــا آيــة مــن القــرآن، 

وكــان الشــيخ  .جعــل احلاضــرين يــدعون لــه مــا وأبــدى فيهــا مــن االســتنباط واخلــري
ه علــى العلـــم الـــروح وحــب اخلــري لعمــوم املســـلمني، أمــا حرصــ خبفــةرمحــه هللا ميتــاز 

 ،والطلبــــة فــــأمر ظــــاهر، وكانــــت جمالســــه رمحــــه هللا ال ختلــــو مــــن فوائــــد ومناقشــــات
  فرمحة هللا عليه رمحة واسعة. 

 من املبتدعة: موقفه  
قال رمحه هللا يف رسالته 'االبداع يف بيان كمــال الشــرع وخطــر االبتــداع':  -

  ر ستة: املتابعة ال تتحقق إال إذا كان العمل موافقا للشريعة يف أمو 
فــإذا تعبــد اإلنســان هلل عبــادة مقرونــة بســبب لــيس شــرعيا  ،: الســبباألول

فهي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك: أن بعض النــاس حييــي ليلــة الســابع 
ــــا الليلـــة الــــيت عــــرج فيهـــا برســــول هللا  ، فالتهجــــد والعشـــرين مــــن رجـــب حبجــــة أ

ذا السبب كان بدعة ألنــه  هــذه العبــادة علــى ســبب مل  بــىنعبادة، ولكن ملا قرن 
أمــر مهــم يتبــني  -موافقة العبادة للشــريعة يف الســبب-يثبت شرعا. وهذا الوصف 
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  به ابتداع كثري مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. 
فـــال بـــد أن تكـــون العبـــادة موافقـــة للشـــرع يف جنســـها فلـــو  ،: اجلـــنسالثـــاين

قبولة. مثال ذلــك: أن يضــحي تعبد إنسان هلل بعبادة مل يشرع جنسها فهي غري م
رجــل بفــرس، فــال يصــح أضــحية ألنــه خــالف الشــريعة يف اجلــنس، فاألضــاحي ال 

يمة األنعام، اإلبل، البقر، الغنم.   تكون إال من 
ــا فريضــة فنقــول:  ،: القــدرالثالــث فلــو أراد إنســان أن يزيــد صــالة علــى أ

ـــــا خمالفـــــة للشـــــرع يف القـــــدر ومـــــن  ب أوىل لـــــو أن هـــــذه بدعـــــة غـــــري مقبولـــــة أل
التفاق.   اإلنسان صلى الظهر مثال مخسا فإن صالته ال تصح 

: الكيفيــة فلــو أن رجــال توضــأ فبــدأ بغســل رجليــه، مث مســح رأســه مث الرابــع
طل ألنه خمالف للشرع يف الكيفية.ؤ غسل يديه، مث وجهه فنقول: وضو    ه 

م ذي احلجـــة فـــال تقاخلـــامس بـــل : الزمـــان فلـــو أن رجـــال ضـــحى يف أول أ
  األضحية ملخالفة الشرع يف الزمان.

ومسعــــت أن بعــــض النــــاس يف شــــهر رمضــــان يــــذحبون الغــــنم تقــــر هلل تعــــاىل 
لذبح، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه، ألنه ليس هنــاك شــيء يتقــرب بــه إىل 
لــــذبح إال األضــــحية، واهلــــدي والعقيقــــة، أمــــا الــــذبح يف رمضــــان مــــع اعتقــــاد  هللا 

لــذبح يف عيـــد األضـــحى فبدعـــة. وأمــا الـــذبح ألجـــل اللحـــم األجــر علـــى الـــذبح كا
  فهذا جائز.

فلــو أن رجــال اعتكــف يف غــري مســجد فــإن اعتكافــه ال  ،: املكــانالســادس
يصح، وذلك ألن االعتكاف ال يكون إال يف املساجد، ولو قالــت امــرأة أريــد أن 
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 أعتكــف يف مصــلى البيــت. فــال يصــح اعتكافهــا ملخالفــة الشــرع يف املكــان. ومــن
األمثلــة لــو أن رجــال أراد أن يطــوف فوجــد املطــاف قــد ضــاق ووجــد مــا حولــه قــد 
ضاق فصار يطوف من وراء املسجد فال يصح طوافه ألن مكــان الطــواف البيــت 

  ل:قـــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل إلبـــــــــــــــــــــــــــــــراهيم اخلليـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١.   

   فالعبادة ال تكون عمال صاحلا إال إذا حتقق فيها شرطان:
  : اإلخالص.األول
ألمور الستة اآلنفة الذكر.الثاين   : املتابعة، واملتابعة ال تتحقق إال 

لبــدع  الــذين قــد تكــون مقاصــدهم حســنة -وإنين أقــول هلــؤالء الــذين ابتلــوا 
نعلــم طريقــا خــريا مــن طريــق الســلف  -وهللا-إذا أردمت اخلــري فــال  -ويريــدون اخلــري

  رضي هللا عنهم.
لنواجــذ واســلكوا طريــق الســلف  ا علــى ســنة الرســول أيهــا اإلخــوة عضــو 

  الصاحل وكونوا على ما كانوا عليه وانظروا هل يضريكم ذلك شيئا؟.
هلل أن أقـــول مـــا لـــيس يل بـــه علـــم-وإين أقـــول  أقـــول إنـــك لتجـــد  -وأعـــوذ 

الكثري من هؤالء احلريصــني علــى البــدع يكــون فــاترا يف تنفيــذ أمــور ثبتــت شــرعيتها 
لفتــور، وهــذا كلــه وثبتت سنيتها ، فــإذا فرغــوا مــن هــذه البــدع قــابلوا الســنن الثابتــة 

مــــن نتيجــــة أضــــرار البــــدع علــــى القلــــوب فالبــــدع أضــــرارها علــــى القلــــوب عظيمــــة، 
وأخطارها علــى الــدين جســيمة، فمــا ابتــدع قــوم يف ديــن هللا بدعــة إال أضــاعوا مــن 
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  السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف.
بــع ال مشــرع حصــل لــه بــذلك كمــال اخلشــية  لكــن اإلنســان إذا شــعر أنــه 
واخلضــــوع، والــــذل، والعبــــادة لــــرب العــــاملني، وكمــــال االتبــــاع إلمــــام املتقــــني وســــيد 

  ١.املرسلني ورسول رب العاملني حممد 
وقال يف شرحه على العقيدة الواسطية: ولكن وهلل احلمــد مــا ابتــدع أحــد  -

حلــق وهــذا بدعــة، إال قــيض هللا لــ ه مبنــه وكرمــه مــن يبــني هــذه البدعــة ويدحضــها 
  تبــــــــارك وتعــــــــاىل: مــــــــن متــــــــام مــــــــدلول قــــــــول هللا 
  

   
من حفظ هللا هلذا الــذكر، وهــذا أيضــا هــو مقتضــى حكمــة هللا  ، هذا٢

بيــني، والرســالة ال بــد أن تبقــى يف خــامت الن عزوجــل، ألن هللا تعــاىل جعــل حممــدا 
األرض، وإال لكـــان للنـــاس حجـــة علـــى هللا وإذا كانـــت الرســـالة البـــد أن تبقـــى يف 
األرض، لـــزم أن يقـــيض هللا عزوجـــل مبقتضـــى حكمتـــه عنـــد كـــل بدعـــة مـــن يبينهـــا 

  ٣ويكشف عورها، وهذا هو احلاصل.
: إذا لــو وقال يف رسالته منهــاج أهــل الســنة واجلماعــة يف العقيــدة والعمــل -

أن أحدا من أهل البدع ابتــدع طريقــة عقيــدة (أي تعــود للعقيــدة) أو عمليــة (تعــود 
مــن ســن «يقــول:  إىل العمل) من قول أو فعــل، مث قــال إن هــذه حســنة. والنــيب 
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ــا إىل يــوم القيامــة . قلنــا لــه ١»يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر مــن عمــل 
بــت يف هــذه البدعــة هــل كــان خافيــا  بكل بساطة هذا احلسن الذي ادعيت أنــه

لـــدى الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم أو كـــان معلومـــا عنـــده لكنـــه كتمـــه ومل يطلـــع 
  عليه أحد من سلف األمة حىت ادخر لك علمه؟

ألول فشر لثاين فأطم وأشر. ،واجلواب: إن قال    وإن قال 
عـــة فـــإن قـــال: إن الرســـول عليـــه الصـــالة والســـالم ال يعلـــم حســـن هـــذه البد

  ولذلك مل يشرعها.
  مر عظيم حيث جهلته يف دين هللا وشريعته. قلنا: رمينا رسول هللا 

  وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن اخللق.
الــذي هــو األمــني  قلنــا لــه: وهــذه أدهــى وأمــر ألنــك وصــفت رســول هللا 

خليانـــة وعـــدم اجلـــود بعلمـــه، وهـــذا أشـــر مـــن وصـــفه بعـــدم اجلـــود  ،الكـــرمي وصـــفته 
ن الرســول  ،كــان أجــود النــاس  ه، مع أنه مبال لثــا  وهنــا شــر قــد يكــون احتمــاال 
  علمهــــا وبلغهــــا ولكــــن مل تصــــل إلينــــا، فنقــــول لــــه وحينئــــذ طعنــــت يف كــــالم هللا

  تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل يقــــــــــــــــــــــــــــــــول: عزوجــــــــــــــــــــــــــــــــل ألن هللا 
  

   
الــــذكر فمعــــىن ذلــــك أن هللا مل يقــــم  شــــريعة مــــن شــــريعة وإذا ضــــاعت ٢

ه بقــدر مــا فــات مــن هــذه الشــريعة الــيت نــزل مــن  حبفظــه بــل نقــص مــن حفظــه إ
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  أجلها هذا الذكر.
وعلى كل حال فــإن كــل إنســان يبتــدع مــا يتقــرب بــه إىل ربــه مــن عقيــدة أو 

وهــذه   ١»كــل بدعــة ضــاللة: «عمــل قــويل أو فعلــي فإنــه ضــال لقــول رســول هللا 
ـــا ضـــاللة كليـــة عامـــة ال  يســـتثىن منهـــا شـــيء إطالقـــا فكـــل بدعـــة يف ديـــن هللا فإ

 يقـــــــول: ولـــــــيس فيهـــــــا مـــــــن احلـــــــق شـــــــيء فـــــــإن هللا تعـــــــاىل 
   

   
 ٣.اهـ٢  

وقــال: وإن مــن مجلــة البــدع مــا ابتدعــه بعــض النــاس يف شــهر ربيــع األول  -
ولــد النبــوي، جيتمعــون يف الليلــة الثانيــة عشــر منــه يف املســاجد أو مــن بدعــة عيــد امل

ــم  بصلوات مبتدعــة ويقــرؤون مــدائح للنــيب  البيوت فيصلون على النيب  ختــرج 
ى عنه النيب  ورمبا صنعوا مع ذلــك طعامــا يســهرون عليــه  ،إىل حد الغلو الذي 

 وال رســــوله وال عملــــه فأضــــاعوا املــــال والزمــــان وأتعبــــوا األبــــدان فيمــــا مل يشــــرعه هللا
اخللفــــــاء الراشــــــدون وال الصــــــحابة وال املســــــلمون يف القــــــرون الثالثــــــة املفضــــــلة وال 

حسان ولــو كــان خــريا مــا حرمــه هللا تعــاىل  ،ولو كان خريا لسبقو إليــه .التابعون 
وفـــيهم اخللفـــاء الراشـــدون واألئمـــة ومـــا كـــان هللا تعـــاىل ليحـــرم  ،ســـلف هـــذه األمـــة
س مــن القــرن الرابــع اهلجــري سلف هذه األمــة  يت أ ذلــك اخلــري لــو كــان خــريا مث 

                                                            
 هـ).٤١٨(سنة يف مواقف الاللكائي تقدم خترجيه  ١

 ).٣٢يونس اآلية ( ٢

 ).١٩٣-٥/١٩٢جمموع فتاوى ورسائل ( ٣
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٤٧٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

   ١فيحدثون تلك البدعة.
 من املشركني: موقفه  

قــــــال رمحــــــه هللا يف تقريــــــب التدمريــــــة: القرامطــــــة، والباطنيــــــة، والفالســــــفة ال 
يؤمنــون مبــا أخــرب هللا بــه عــن نفســه، وال عــن اليــوم اآلخــر بــل ينكــرون حقــائق هــذا 

أخــــرب هللا بــــه عــــن نفســــه وعــــن اليــــوم اآلخــــر أنــــه ختييــــل ال  وهــــذا. فمــــذهبهم فيمــــا
حقيقــــة لــــه. وأمــــا يف األمــــر والنهــــي فكثــــري مــــنهم جيعلــــون للمــــأمورات واملنهيــــات 
لصــلوات معرفــة  طنة ختالف ما يعرفــه املســلمون منهــا، فيقولــون: املــراد  ويالت 

حلــج الســفر إىل شــيوخهم، وحنــ لصــيام كتمــان أســرارهم، و و ذلــك ممــا أسرارهم، و
لضرورة من دين اإلسالم أنه كذب وافرتاء وكفر وإحلاد.   يعلم 

وقـــد يقولـــون إن الشـــرائع تلـــزم العامـــة دون اخلاصـــة، فـــإذا وصـــل الرجـــل إىل 
درجــة العــارفني واحملققــني عنــدهم ارتفعــت عنــه التكــاليف فســقطت عنــه الواجبــات 

  وحلت له احملظورات.
لســلوك مــن يــدخل يف بعــض هــذه وقــد يوجــد يف املنتســبني إىل التصــوف وا

  املذاهب.
ـــم أكفـــر مـــن  وهــؤالء الباطنيـــة هـــم املالحــدة الـــذين أمجـــع املســـلمون علــى أ

  ٢.اليهود والنصارى لعظم إحلادهم وخمالفتهم جلميع الشرائع اإلهلية
  له كتاب القول املفيد على كتاب التوحيد أفاد فيه وأجاد.

  ة وغريها.وكذلك شرح كشف الشبهات وشرح األصول الثالث
                                                            

 ).١٩٩-٦/١٩٨ائل (جمموع فتاوى ورس ١

  ).١٤٣-٤/١٤٢جمموع فتاوى ورسائل ( ٢
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٤٧٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

 موقفه من الرافضة:  
قــــال رمحــــه هللا يف شــــرحه علــــى الواســــطية: فالرافضــــة هــــم الــــذين يســــمَّون  -

م رفضوا زيد بن علي بن احلسني بــن علــي بــن أيب  اليوم: شيعة، ومسوا رافضة؛ أل
ــم ســألوه: مــا  طالــب رضــي هللا عنــه، الــذي ينتســب إليــه اآلن الزيديــة؛ رفضــوه أل

ولكنــه رضــي هللا  !؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهمــاتقول يف أيب بكر وعمر
؛ فــأثىن عليهمــا، عنه قال هلم: نعــم الــوزيران وزيــرا جــدي. يريــد بــذلك رســول هللا 

  فسموا رافضة. !فرفضوه، وغضبوا عليه، وتركوه
هلل-هــــؤالء الــــروافض  ــبح  -والعيــــاذ  هلــــم أصــــول معروفــــة عنــــدهم، ومــــن أقــ

عصــــمة اإلمــــام، وأنــــه ال يقــــول خطــــأ، وأن مقــــام أصــــوهلم: اإلمامــــة الــــيت تتضــــمن 
اإلمامــة أرفــع مــن مقــام النبــوة؛ ألن اإلمــام يتلقــى عــن هللا مباشــرة، والنــيب بواســطة 
ــــم يــــدعون أن  الرســــول، وهــــو جربيــــل، وال خيطــــئ اإلمــــام عنــــدهم أبــــدا، بــــل غال

  !!اإلمام خيلق؛ يقول للشيء: كن فيكون
؛ حــىت أبــو بكــر دوا بعــد النــيب وهم يقولون: إن الصحابة كفار، وكلهم ارت

هلل، وال يســتثنون مــن  وعمر عند بعضــهم كــا كــافرين ومــا علــى النفــاق والعيــاذ 
م أولياء آل البيت.   الصحابة إال آل البيت، ونفرا قليال ممن قالوا: إ

ــم كفــروا علــي بــن أيب طالــب؛  قــدو  قــال صــاحب كتــاب 'الفصــل': إن غال
يــع أ بكــر وعمــر، وكــان الواجــب عليــه  قالوا: ألن علّيا أقر الظلم والباطل حــني 

حلـــق والعـــدل، ووافـــق علــى الظلـــم؛ صـــار ظاملـــا   خــذ  أن ينكــر بيعتهمـــا، فلمـــا مل 
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٤٧٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١كافراً.
وقــــال فيــــه أيضــــاً: الــــروافض: طائفــــة غــــالة يف علــــي بــــن أيب طالــــب وآل  -

مــن البيت، وهم من أضل أهل البدع، وأشدهم كرهاً للصحابة رضــي هللا عــنهم، و 
  أراد معرفة ما هم عليه من الضالل؛ فليقرأ يف كتبهم ويف كتب من رد عليهم.

م رفضوا زيد بن علي بن احلسني بــن علــي بــن أيب طالــب  ومسوا روافض أل
  عندما سألوه عن أيب بكر وعمر، فأثىن عليهما وقال: مها وزيرا جدي.

يهم، أمـــا النواصـــب؛ فهـــم الـــذي ينصـــبون العـــداء آلل البيـــت، ويقـــدحون فـــ
م؛ فهم على النقيض من الروافض.   ويسبو

لقلوب واأللسن.   فالروافض اعتدوا على الصحابة 
ففــي القلــوب يبغضــون الصــحابة ويكرهونـــهم؛ إال مــن جعلهــم وســيلة لنيــل 

م وغلوا فيهم، وهم آل البيت.   مآر
ــم ظلمــة م ويقولــون: إ م فيلعنــو ــم ارتــدوا  !ويف األلســن يســبو ويقولــون: إ

  كتبهم.  إال قليالً، إىل غري ذلك من األشياء املعروفة يف النيب بعد 
ويف احلقيقـــة إن ســـب الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم لـــيس جرحـــاً يف الصـــحابة 

ويف شــريعة هللا ويف  بــل هــو قــدح يف الصــحابة ويف النــيب  ،رضــي هللا عــنهم فقــط
  ذات هللا عز وجل:

  أما كونه قدح يف الصحابة؛ فواضح.
؛ فحيـــث كـــان أصـــحابه وأمنـــاؤه وخلفـــاؤه ا يف رســـول هللا وأمـــا كونـــه قـــدح

                                                            
  ).٨/٤٤٧جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني ( ١
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٤٨٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

مــــن وجــــه آخــــر، وهــــو  علــــى أمتــــه مــــن شــــرار اخللــــق، وفيــــه قــــدح يف رســــول هللا 
  تكذيبه فيما أخرب به من فضائلهم ومناقبهم.

يف  وأمــا كونــه قــدحاً يف شــريعة هللا؛ فــألن الواســطة بيننــا وبــني رســول هللا 
طت عـــدالتهم؛ مل يبـــق ثقـــة فيمـــا نقلـــوه مـــن نقـــل الشـــريعة هـــم الصـــحابة، فـــإذا ســـق

  الشريعة.
يف شــــرار اخللــــق،  وأمــــا كونــــه قــــدحاً يف هللا ســــبحانه؛ فحيــــث بعــــث نبيــــه 

  !!واختارهم لصحبته ومحل شريعته ونقلها ألمته
  فانظر ماذا يرتتب من الطوام الكربى على سب الصحابة رضي هللا عنهم.

م، وحنــن نتــربأ مــن طريقــة هــؤالء الــروافض الــذين  يســبون الصــحابة ويبغضــو
 -وهلل احلمــد-ونعتقد أن حمبتهم فرض، وأن الكف عــن مســاوئهم فــرض، وقلوبنــا 

مملـــوءة مـــن حمبـــتهم؛ ملـــا كـــانوا عليـــه مـــن اإلميـــان والتقـــوى ونشـــر العلـــم ونصـــرة النـــيب 
.١  

م وألســنتهم  - وقــال أيضــاً: فمــن أصــول أهــل الســنة واجلماعــة ســالمة قلــو
ســــالمة القلــــب مــــن الــــبغض والغــــل واحلقــــد والكراهــــة، ؛ ألصــــحاب رســــول هللا 

م.   وسالمة ألسنتهم من كل قول ال يليق 
حلب والتقدير والتعظــيم ألصــحاب رســول  م ساملة من ذلك، مملوءة  فقلو

م. هللا    عل ما يليق 
م علـــى مجيـــع اخللـــق؛ ألن حمبـــتهم فهـــم حيبـــون أصـــحاب النـــيب  ، ويفضـــلو

                                                            
  ).٦١٦-٨/٦١٥جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني ( ١
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٤٨١   موسوعة مواقف السلف الصالح

من حمبة هللا، وألســنتهم أيضــاً ســاملة مــن  بة رسول هللا ، وحممن حمبة رسول هللا 
يت بــه أهــل البــدع؛  السب والشــتم واللعــن والتفســيق والتكفــري ومــا أشــبه ذلــك ممــا 
فإذا سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والرتضــي عــنهم والــرتحم واالســتغفار 

  وغري ذلك، وذلك لألمور التالية:
م خري القرون يف مجأوالً  حــني  يع األمم، كما صرح بذلك رســول هللا : أ

م، مث«قال:  م الذين خري الناس قرين، مث الذين يلو   ».يلو
ــاً  ــم هــم الواســطة بــني رســول هللا ني وبــني أمتــه؛ فمــنهم تلقــت األمــة  : أ

  عنه الشريعة.
  : ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة.لثاً 
م نشروا الفضارابعاً  ئل بــني هــذه األمــة مــن الصــدق والنصــح واألخــالق : أ

واآلداب الــيت ال توجــد عنــد غــريهم، وال يعــرف هــذا مــن كــان يقــرأ عــنهم مــن وراء 
رخيهـــم وعـــرف منـــاقبهم وفضـــائلهم  جـــدر، بـــل ال يعـــرف هـــذا إال مـــن عـــاش يف 

  .وإيثارهم واستجابتهم هلل ولرسوله 
ونثـــــين علـــــيهم  نحن نشـــــهد هللا عـــــز وجـــــل علـــــى حمبـــــة هـــــؤالء الصـــــحابة،فـــــ

لســنتنا مبــا يســتحقون، ونــربأ مــن طــريقني ضــالني: طريــق الــروافض الــذين يســبون 
الصحابة ويغلــون يف آل البيــت، ومــن طريــق النواصــب الــذين يبغضــون آل البيــت، 
ونــــــرى أن آلل البيــــــت إذا كــــــانوا صــــــحابة ثالثــــــة حقــــــوق: حــــــق الصــــــحبة، وحــــــق 

  ١.اإلميان، وحق القرابة من رسول هللا 
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يف القــول املفيــد: وأصــل مــذهبهم مــن عبــدهللا بــن ســبأ، وهــو يهــودي  وقال - 
إلســـالم، فـــأظهر التشـــيُّع آلل البيـــت والغلـــو فـــيهم ليشـــغل النـــاس عـــن ديـــن  تلـــبَّس 

لنصرانية.   اإلسالم ويُفسده كما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبَّس 
ه جــاءه وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته يف عهد علي بن أيب طالب، حىت إنــ

هلل-وقـــــال: أنـــــت هللا حقـــــاً  ألخـــــدود فحفـــــرت، وأمـــــر -والعيـــــاذ  . فـــــأمر علـــــي 
ــا؛ إال أنــه يقــال: إن عبــدهللا ابــن  لنــار فأوقــدت، مث أحــرقهم  حلطــب فجمــع، و

  سبأ هرب وذهب إىل مصر ونشر بدعته؛ فاهلل أعلم.
األلوهيــة  فاملهم أن علياً رضــي هللا عنــه رأى أمــراً مل حيتملــه، حيــث اّدعــوا فيــه

لنــــار إحراقــــاً، مث بــــدأت هــــذه الفرقــــة اخلبيثــــة تتكــــاثر؛ ألن شــــعارها يف  فــــأحرقهم 
احلقيقــة النفــاق الـــذي يســمونه التقيـــة، وهلــذا كانــت هـــذه الفرقــة أخطـــر مــا يكـــون 
إلســــالم والــــدعوة إليــــه، وتقــــيم شــــعائره الظــــاهرة؛   ــــا تتظــــاهر  علــــى اإلســــالم؛ أل

ا تناقضه يف الباطن؛ فهــم يــرون أئمــتهم آهلــة كتحرمي اخلمور وما أشبه ذلك، لكنه
ــم يف مرتبــة ال يناهلــا  م أفضل من األنبياء واملالئكــة واألوليــاء، وأ تدير الكون، وأ
ملك مقرب وال نيب مرســل، وهــؤالء كيــف يصــح أن تقبــل مــنهم دعــوى اإلســالم، 

إذا ولــذلك يقــول عــنهم شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا يف كثــري مــن كتبــه قــوال 
ــم أشــد  ــم النــاس اطلــع عليــه اإلنســان عــرف حــاهلم: "إ ضــررا علــى اإلســالم، وأ

هجروا املساجد وعمَّروا املشاهد"؛ فهــم يقولــون: ال نصــلي مجاعــة إال خلــف إمــام 
معصوم وال معصوم اآلن، وهم أّول َمن بىن املشاهد على القبــور كمــا قــال الشــيخ 

لنفــاق،  -ومهــا أبــو بكــر وعمــر-ق هنــا، ورمــوا أفضــل أتبــاع الرســول علــى اإلطــال
هلل؛ فــانظر  مــا مــا علــى ذلك؛كعبــدهللا بــن أّيب بــن ســلول وأشــباهه والعيــاذ  وإ
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  ١.!مباذا حتكم على هؤالء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟
 من الصوفية: موقفه  

م  قــال رمحــه هللا: أمــا فيمــا يتعلــق مبســألة الصــوفية وغنــائهم ومــدحيهم وضــر
لســـوط فمـــا كـــان أكثـــر غبـــارا فهـــو  لـــدف والتغبـــري الـــيت يضـــربون الفـــراش وحنـــوه 

أشــد صــدقا يف الطلــب، ومــا أشــبه ذلــك ممــا يفعلونــه، فــإن هــذا مــن البــدع احملرمــة 
الــيت جيــب عليــه أن يقلــع عنهــا، وأن ينهــى أصــحابه عنهــا وذلــك ألن خــري القــرون 

ــذا التعبــد،  وهــم القــرن الــذين بعــث فــيهم النــيب  وألن هــذا التعبــد مل يتعبــدوا هلل 
بــــة إىل هللا وال انكســــارا لديــــه وال خشــــوعا لديــــه وإمنــــا يــــورث  ال يــــورث القلــــب إ
ـــــا اإلنســـــان مـــــن مثـــــل هـــــذا العمـــــل، كالصـــــراخ وعـــــدم  انفعـــــاالت نفســـــية يتـــــأثر 
االنضـــباط واحلركـــة الثـــائرة ومـــا أشـــبه ذلـــك، وكـــل هـــذا يـــدل علـــى أن هـــذا التعبـــد 

واقعــي غــري الــدليل األثــري الــذي قــال فيــه طــل وأنــه لــيس بنــافع للعبــد وهــو دليــل 
ا وعضـــوا عليهـــا «: رســـول هللا  علـــيكم بســـنيت وســـنة اخللفـــاء الراشـــدين متســـكوا

ت األمــــور فــــإن كــــل بدعــــة ضــــاللة كــــم وحمــــد . فهــــذا التعبــــد مــــن »لنواجــــذ وإ
الضــــالل املبــــني الــــذي جيــــب علــــى العبــــد أن يقلــــع عنــــه، وأن يتــــوب إىل هللا، وأن 

أكمـــل هـــدي وخلفـــاؤه الراشـــدون، فـــإن هـــديهم  ن عليـــه النـــيب يرجـــع إىل مـــا كـــا
 وطـــــــــــــــــــــــــريقهم أحســـــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــق. قـــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــــــاىل: 
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 يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون . وال١ 
مـــرين: اإلخـــالص هلل، واملوافقـــة ل ـــا رســـوله العمـــل صـــاحلا إال  شـــريعته الـــيت جـــاء 

.٢  
 من اجلهمية: موقفه  

ر السلفية:   له من اآل
  'فتح رب الربية بتلخيص احلموية'. -١
  'تقريب التدمرية'. -٢
  'تعليقات على الواسطية' (رسالة). -٣
  'شرح الواسطية' (جملد ضخم). -٤
  'شرح ملعة االعتقاد'. -٥
  ا'.'أمساء هللا وصفاته وموقف أهل السنة منه -٦
  'القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن'. -٧
قال رمحه هللا يف كتابه 'القول املفيد': وأما اجلهميــة فهــم أتبــاع اجلهــم ابــن  -

صــــــفوان، وأول بدعتــــــه أنــــــه أنكــــــر صــــــفات هللا، وقــــــال: إن هللا مل يتخــــــذ إبــــــراهيم 
ه البدعـــة خلـــيال، ومل يكلـــم موســـى تكليمـــا؛ فـــأنكر احملبـــة والكـــالم، مث بـــدأت هـــذ

تنتشــر وتتســع، فاعتنقهــا طوائــف غــري اجلهميــة؛ كاملعتزلــة ومتــأخري الرافضــة؛ ألن 
لتشــــبيه  ألول مشــــبهة، وهلــــذا قــــال أهــــل العلــــم: أول مــــن عــــرف  الرافضــــة كــــانوا 
هشـــام بـــن احلكـــم الرافضـــي، مث حتّولـــوا مـــن التشـــبيه إىل التعطيـــل، وصـــاروا ينكـــرون 

                                                            
  ).٣٣( فصلت اآلية ١
  ).٢٠٧-١/٢٠٦فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمني ( ٢
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  الصفات.
عــن اجلعــد بــن درهــم، واجلعــد أخــذ بدعتــه واجلهــم بــن صــفوان أخــذ بدعتــه 

ن أخــــذها عــــن طــــالوت الــــذي أخــــذها عــــن لبيــــد بــــن  ن بــــن مسعــــان، وأ عــــن أ
؛ فتكون بدعــة التعطيــل أصــلها مــن اليهــود، األعصم اليهودي الذي سحر النيب 

مث إن اجلهـــم بـــن صـــفوان نشـــأ يف بـــالد خراســـان، وفيهـــا كثـــري مـــن الصـــابئة وُعبّـــاد 
أخذ منهم أيضا ما أخذ، فصــارت هــذه البدعــة مركبــة مــن الكواكب والفالسفة، ف

  اليهودية والصابئة واملشركني.
وانتشــــرت هــــذه البدعــــة يف األمــــة اإلســــالمية، وهــــؤالء اجلهميــــة ُمعطّلــــة يف 
الصفات يُنكرون الصفات، ومنهم َمن أنكر األمساء مع الصــفات، وهــذه األمســاء 

ــا إىل نفسه جعلوها إ -سبحانه-اليت ُيضيفها هللا  ضافات وليســت حقيقــة، أو أ
أمســاء لــبعض خملوقاتــه؛ فالســميع عنــدهم مبعــىن َمــن خلــق الســمع يف غــريه والبصــري 

  كذلك، وهكذا.
إلثبــات أو العــدم، فقــالوا: ال جيــوز  ومــنهم مــن أنكــر أن يكــون هللا ُمتَّصــفا 
أن نثبـــت هلل صـــفة أو ننفـــي عنـــه صـــفة؛ حـــىت قـــالوا: ال جيـــوز أن نقـــول عنـــه: إنـــه 

نــه  موجــود ملوجــودات، وإن قلنــا  وال إنــه معــدوم؛ ألننــا إن قلنــا موجــود شــّبهناه 
ملعــــدومات؛ فنقــــول: ال موجــــود وال معــــدوم؛ فكــــابروا املعقــــول،  معــــدوم شــــبهناه 
وكـــذبوا املنقـــول، وهـــذا ال ميكـــن؛ ألن تقابـــل الوجـــود والعـــدم مـــن تقابـــل النقيضـــني 

بــد أن يُوجــد أحــدمها، فوصــف  اللذين ال ميكن ارتفاعهما وال اجتماعهما، بــل ال
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م. ملمتنعات على قاعد   ١هللا بذلك تشبيه له 
وقــال فيــه أيضــا: توحيــد األمســاء والصــفات: وهــو إفــراد هللا عــز وجــل مبــا  -

  له من األمساء والصفات.
  وهذا يتضمن شيئني: 

ن نثبــت هلل األول مجيــع أمسائــه وصــفاته  -عــز وجــل-: اإلثبــات، وذلــك 
  .ه يف كتابه أو سنة نبيه اليت أثبتها لنفس
ن ال جنعل هلل مثيال يف أمسائــه وصــفاته؛ كمــا قــال الثاين : نفي املماثلة، وذلك 

    تعــــــــــــاىل: 
  

 هـــــذه اآليـــــة علـــــى أن  فـــــدلت ٢
 أصــل املعــىن، مجيــع صــفاته ال مياثلــه فيهــا أحــد مــن املخلــوقني؛ فهــي وإن اشــرتكت يف

لكن ختتلف يف حقيقة احلال، فمن مل يثبت ما أثبته هللا لنفســه؛ فهــو معطــل، وتعطيلــه 
ا للمشــركني الــذين عبــدوا  هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشــبيه صــار مشــا

  مع هللا غريه، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من املوحدين. 
فيــــه بعــــض األمــــة اإلســــالمية وهــــذا القســــم مــــن التوحيــــد هــــو الــــذي ضــــلت 

وانقســموا فيــه إىل فــرق كثــرية؛ فمــنهم مــن ســلك مســلك التعطيــل، فعطــل، ونفــى 
الصـــفات زاعمـــا أنـــه ُمنـــزّه هلل، وقـــد ضـــل؛ ألن املنـــزّه حقيقـــًة هـــو الـــذي ينفـــي عنـــه 
صــفات الــنقص والعيــب، وينــزه كالمــه مــن أن يكــون تعميــة وتضــليال، فــإذا قــال: 

                                                            
  ).٤١١-٩/٤١٠جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني ( ١
  ).١١الشورى اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٤٨٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

صـــــر، وال علـــــم، وال قـــــدرة؛ مل ينـــــزه هللا، بـــــل وَصـــــَمه ن هللا لـــــيس لـــــه مســـــع، وال ب
لتعميــة والتضــليل؛ ألن هللا يكــرر ذلــك يف كالمــه  عيب العيوب، ووصــم كالمــه 

   ،ويثبتـــــــــــــــــــــــــــــه، 
 ،  فـــــــــإذا أثبتـــــــــه ،

-الم هللا كالمــه وهــو خــال منــه؛ كــان يف غايــة التعميــة والتضــليل والقــدح يف كــ  يف
نــه حمقــق ملــا وصــف هللا بــه -عز وجل ، ومــنهم مــن ســلك مســلك التمثيــل زاعمــا 

لعيـــب والـــنقص؛  ـــم مل يقـــدروا هللا حـــق قـــدره؛ إذ وصـــموه  نفســـه، وقـــد ضـــلوا أل
م جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه.   أل

  وإذا كان اقرتان تفضيل الكامل على الناقص حيط من قدره؛ كما قيل:
 أمل تــــــــــر أن السيـــــــــــف يـــــــــنقص قــــــــــدره

  

 إذا قيـــل إن الســـيف أمضـــى مـــن العصـــا 
  

؟! هــذا أعظــم مــا يكــون جنايــًة يف حــق هللا لنــاقصفكيــف بتمثيــل الكامــل 
  وإن كان املعطلون أعظم جرماً، لكن الكل مل يقدر هللا حق قدره.، - عز وجل- 

لســان فالواجــب: أن نــؤمن مبــا وصــف هللا ومسّــى بــه نفســه يف كتابــه، وعلــى 
  ١، من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل.رسوله 

وقـــال يف شـــرحه علـــى العقيـــدة الواســـطية: فـــإذا ســـئلنا: مـــن أهـــل الســـنة  -
إلســالم احملــض اخلــالص عــن الشــوب. وهــذا  واجلماعــة؟ فنقــول: هــم املتمســكون 

وهم التعريـــف مـــن شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة يقتضـــي أن األشـــاعرة واملاتريديـــة وحنـــ
ليسوا من أهــل الســنة واجلماعــة؛ ألن متســكهم مشــوب مبــا أدخلــوا فيــه مــن البــدع. 

                                                            
  ).٨-٩/٦جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني ( ١
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وهــذا هــو الصــحيح؛ أنــه ال يعــد األشــاعرة واملاتريديــة فيمــا ذهبــوا إليــه يف أمســاء هللا 
وصـــفاته مـــن أهـــل الســـنة واجلماعـــة. وكيـــف يعـــدون مـــن أهـــل الســـنة واجلماعـــة يف 

  ذلك مع خمالفتهم ألهل السنة واجلماعة؟!
ألنه يقال: إما أن يكون احلق فيمــا ذهــب إليــه هــؤالء األشــاعرة واملاتريديــة، 
أو احلق فيما ذهب إليــه الســلف. ومــن املعلــوم أن احلــق فيمــا ذهــب إليــه الســلف؛ 
ألن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة اهلــدى مــن بعــدهم. فــإذا كــان احلــق 

م؛ صـــــاروا ليســـــوا مـــــن أهـــــل الســـــنة  فيمـــــا ذهـــــب إليـــــه الســـــلف، وهـــــؤالء خيـــــالفو
  ١واجلماعة يف ذلك.

 من اخلوارج: موقفه  
ـــم كفـــروا  - قـــال: أمـــا اخلـــوارج؛ فهـــم علـــى العكـــس مـــن الرافضـــة؛ حيـــث إ

وكفـــروا كـــل مـــن مل يكـــن علـــى  ،علـــي بـــن أيب طالـــب وكفـــروا معايـــة بـــن أيب ســـفيان
فكــــانوا كمــــا وصــــفهم النــــيب عليــــه الصــــالة  ،طــــريقتهم، واســــتحلوا دمــــاء املســــلمني

م ال يتجــــاوز «الم: والســــ ميرقــــون مــــن الــــدين كمــــا ميــــرق الســــهم مــــن الرميــــة وإميــــا
  ٣.اهـ٢»حناجرهم
وسئل عــن حكــم طاعــة احلــاكم الــذي ال حيكــم بكتــاب هللا وســنة رســوله  -

؟  
فأجـــــاب بقولـــــه: احلـــــاكم الـــــذي ال حيكـــــم بكتـــــاب هللا وســـــنة رســـــوله جتـــــب 

                                                            
  ).٦٨٦-٨/٦٨٥جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني ( ١
  هـ).١١٠(سنة اقف احلسن البصري تقدم خترجيه من حديث ابن مسعود ضمن مو  ٢
  ).٤٤٨-٨/٤٤٧اسطية ضمن جمموع فتاواه (شرح العقيدة الو  ٣
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جــل ذلــك، بــل وال جتــوز طاعته يف غري معصية هللا ورسوله، وال جتب حماربته مــن أ
فحينئـــــذ جتـــــب منابذتـــــه، ولـــــيس لـــــه طاعـــــة علـــــى  ،إال أن يصـــــل إىل حـــــد الكفـــــر

  املسلمني.
  واحلكم بغري ما يف كتاب هللا وسنة رسوله يصل إىل الكفر بشرطني:

: أن يكـــون عالــــما حبكـــم هللا ورســـوله، فـــإن كـــان جـــاهال بـــه مل يكفـــر األول
  مبخالفته.

ى احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا اعتقــاد أنــه حكــم : أن يكون احلامل لــه علــالثاين
   .غري صاحل للوقت وأن غريه أصلح منه، وأنفع للعباد

ذين الشــرطني يكــون احلكــم بغــري مــا أنــزل هللا كفــرا خمرجــا عــن امللــة، لقولــه ــو 
    : تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

   
  وتبطــــــــــــــــــــــــل .١ 
  احلاكم، وال يكون له طاعة على الناس، وجتب حماربته، وإبعاده عن احلكم. والية

أمــا إذا كــان حيكــم بغــري مــا أنــزل هللا وهــو يعتقــد أن احلكــم بــه أي مبــا أنــزل 
هللا هـــو الواجـــب، وأنـــه أصـــلح للعبـــاد، لكـــن خالفـــه هلـــوى يف نفســـه أو إرادة ظلـــم 

قيــة، وطاعتــه احملكوم عليه، فهذا ليس بكافر بل هو إما فاســ ق أو ظــامل، وواليتــه 
لقــوة،  يف غــري معصــية هللا ورســوله واجبــة، وال جتــوز حماربتــه أو إبعــاده عــن احلكــم 

ــى عــن اخلــروج علــى األئمــة إال أن نــرى كفــرا صــرحيا  واخلــروج عليــه، ألن النــيب 

                                                            
  ).٤٤ة اآلية (املائد ١
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  ١عند فيه برهان من هللا تعاىل.
ويــل يف الكفــر حبيــث يظــن أن يكون له شــبهة  ٢وقال: ومن املوانع أيضا

 قولــه تعــاىل:؛ ألن هــذا مل يتعمــد اإلمث واملخالفــة فيكــون داخــال يف أنــه علــى حــق
   
   
   

 وألن هذا غاية جهده فيكــون داخــال يف  ٣
ــــــــــــــــــــــــــــاىل ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــ    : قولــــــــــــــــــــ

   يف  قــــــــــــــــال ٤
قتـــل املعصـــومني وأخـــذ أمـــواهلم بغـــري شـــبهة وال  ): "وإن اســـتحل٨/١٣١املغـــين (

ــان بتأويـــل كـــاخلوارج فقـــد ذكـــر أن  -يعـــين يكـــون كـــافرا-ويـــل فكـــذلك  وإن كـ
أكثر الفقهاء مل حيكمــوا بكفــرهم مــع اســتحالهلم دمــاء املســلمني وأمــواهلم، وفعلهــم 

: وقــد عــرف مــن مــذهب اخلــوارج -إىل أن قــال-إىل هللا تعــاىل ذلــك متقــربني بــه 
تكفــري كثــري مــن الصــحابة ومــن بعــدهم واســتحالهلم دمــائهم، وأمــواهلم، واعتقــادهم 
ـــم، ومـــع هـــذا مل حيكـــم الفقهـــاء بكفـــرهم لتـــأويلهم، وكـــذلك  التقـــرب بقـــتلهم إىل ر

ابــن تيميــة خيرج يف كل حمرم استحل بتأويل مثل هــذا". ويف فتــاوى شــيخ اإلســالم 
) جممـــــوع ابـــــن القاســـــم: "وبدعـــــة اخلـــــوارج إمنـــــا هـــــي مـــــن ســـــوء فهمهـــــم ١٣/٣٠(

للقرآن، مل يقصدوا معارضــته، لكــن فهمــوا منــه مــا مل يــدل عليــه، فظنــوا أنــه يوجــب 
                                                            

  ).١٤٨-٢/١٤٧جمموع فتاوى ( ١
  أي موانع التكفري. ٢
  ).٥( األحزاب اآلية ٣
  ).٢٨٦( البقرة اآلية ٤
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ب الـــذنوب" ويف (ص. ): "فـــإن اخلـــوارج خـــالفوا الســـنة الـــيت أمـــر ٢١٠تكفـــري أر
تباعهــــا، وكفــــروا املــــؤمنني الــــذين أمــــر ا م.. وصــــاروا يتبعــــون القــــرآن  لقــــرآن مبــــواال

وله من غــري معرفــة مــنهم مبعنــاه وال رســوخ  املتشابه من القرآن فيتأولونه على غري 
يف العلم، وال اتباع للسنة، وال مراجعة جلماعــة املســلمني الــذين يفهمــون القــرآن". 

مــــــن اجملمــــــوع املــــــذكور: "فــــــإن األئمــــــة متفقــــــون علــــــى ذم اخلــــــوارج  ١وقــــــال أيضــــــا
هم، وإمنـــــا تنـــــازعوا يف تكفـــــريهم علـــــى قـــــولني مشـــــهورين". لكنـــــه ذكـــــر يف وتضـــــليل

): "أنـــه مل يكـــن يف الصـــحابة مـــن يكفـــرهم ال علـــي بـــن أيب طالـــب وال ٧/٢١٧(
ر  غريه، بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظــاملني املعتــدين كمــا ذكــرت اآل

نصــوص عــن ): "إن هــذا هــو امل٢٨/٥١٨ويف ( عنهم بذلك يف غري هذا املوضع"
) قـــال: "واخلـــوارج املـــارقون الـــذين أمـــر النـــيب ٣/٢٨٢ويف ( األئمـــة كأمحـــد وغـــريه".

 بقتاهلم قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أحد اخللفــاء الراشــدين، واتفــق ،
علــى قتــاهلم أئمــة الــدين مــن الصــحابة، والتــابعني ومــن بعــدهم، ومل يكفــرهم علــي 

، وغريمهـــــا مـــــن الصـــــحابة، بـــــل جعلـــــوهم بـــــن أيب طالـــــب، وســـــعد بـــــن أيب وقـــــاص
مســــلمني مــــع قتــــاهلم، ومل يقــــاتلهم علــــي حــــىت ســــفكوا الــــدم احلــــرام، وأغــــاروا علــــى 

ـــم كفــار. وهلــذا مل يســـب  ؛أمــوال املســلمني فقــاتلهم لـــدفع ظلمهــم وبغــيهم، ال أل
لــنص، واإلمجــاع،  حرميهم، ومل يغنم أمواهلم، وإذا كان هؤالء الذين ثبــت ضــالهلم 

لطوائــف املختلفــني الــذين اشــتبه  مــع أمــر هللا ورســوله  مل يكفــروا بقتــاهلم فكيــف 
علــيهم احلــق يف مســائل غلــط فيهــا مــن هــو أعلــم مــنهم، فــال حيــل ألحــد مــن هــذه 

                                                            
٢٨/٥١٨( ١(.  
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٤٩٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

الطوائــف أن يكفــر األخــرى، وال تســتحل دمهــا وماهلــا، وقــد تكــون بدعــة حمققــة، 
ء أغلــــظ، فكيــــف إذا كانــــت املكفــــرة هلــــا مبتدعــــة أيضــــا، وقــــد تكــــون بدعــــة هــــؤال

ــــم مجيعــــا جهــــال حبقــــائق مــــا خيتلفــــون فيــــه". إىل أن قــــال: "وإذا كــــان  والغالــــب أ
املســــــــــلم متــــــــــأوال يف القتــــــــــال، أو التكفــــــــــري مل يكفــــــــــر بــــــــــذلك". إىل أن قــــــــــال يف 

): "وقد اختلف العلماء يف خطــاب هللا ورســوله هــل يثبــت حكمــه يف ٢٨٨(ص.
والصــحيح مــا … د وغــريهمذهب أمححق العبيد قبل البالغ على ثالثة أقوال يف 
ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــاىل   : دل عليــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــرآن يف قول

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــه:  ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقولــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    
   

 ٢.   
العـــذر مـــن هللا، مـــن مـــا أحـــد أحـــب إليـــه : «عـــن النـــيب  ٣الصـــحيحني ويف

  »".أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
واحلاصل أن اجلاهل معــذور مبــا يقولــه أو يفعلــه ممــا يكــون كفــرا، كمــا يكــون 
ألدلــة مــن الكتــاب والســنة،  معــذورا مبــا يقولــه أو يفعلــه ممــا يكــون فســقا، وذلــك 

                                                            
  ).١٥( اإلسراء اآلية ١
  ).١٦٥النساء اآلية ( ٢
  ).٢/١١٣٦/١٤٩٩مسلم (و ) ١٣/٤٩٢/٧٤١٦خاري (الب ٣
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٤٩٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١واالعتبار، وأقوال أهل العلم.
 من املرجئة: موقفه  

عــــن تعريــــف اإلميــــان عنــــد أهــــل الســــنة  -م هللا مثوبتــــهأعظــــ-ســــئل الشــــيخ 
  واجلماعة وهل يزيد وينقص؟

لقلـــب،  فأجـــاب بقولـــه: اإلميـــان عنـــد أهـــل الســـنة واجلماعـــة هـــو: (اإلقـــرار 
جلوارح). فهو يتضمن األمور الثالثة:  للسان، والعمل    والنطق 

لقلب. -١   إقرار 
للسان. -٢   نطق 
جلوارح. -٣   عمل 

لقلــــب وإذا كــــان   كــــذلك فإنــــه ســــوف يزيــــد ويــــنقص، وذلــــك ألن اإلقــــرار 
ملعاينة، ولــيس اإلقــرار خبــرب الرجــل كــاإلقرار  خلرب كاإلقرار  يتفاضل فليس اإلقرار 

 والســالم: وهلــذا قــال إبــراهيم عليــه الصــالة خبــرب الــرجلني وهكــذا، 
   

    
    

  
مــن حيــث إقــرار القلــب وطمأنينتــه وســكونه،  . فاإلميــان يزيــد٢

واإلنســـان جيـــد ذلـــك مـــن نفســـه فعنـــدما حيضـــر جملـــس ذكـــر فيـــه موعظـــة، وذكـــر 
للجنـــة والنـــار يـــزداد اإلميـــان حـــىت كأنـــه يشـــاهد ذلـــك رأي العـــني، وعنـــدما توجـــد 

                                                            
  ).١٣٨-٢/١٣٦جمموع فتاوى ( ١
  ).٢٦٠البقرة اآلية ( ٢
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٤٩٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

  س خيف هذا اليقني يف قلبه.الغفلة ويقوم من هذا اجملل
كذلك يــزداد اإلميــان مــن حيــث القــول فــإن مــن ذكــر هللا عشــر مــرات لــيس  

  كمن ذكر هللا مئة مرة، فالثاين أزيد بكثري.
لعبــادة علــى وجــه كامــل يكــون إميانــه أزيــد ممــن أتــى  وكذلك أيضاً مــن أتــى 

قص.   ا على وجه 
حه أكثــر مــن اآلخــر صــار وكذلك العمل فإن اإلنسان إذا عمل عمالً جبوار 

ً مــن النــاقص، وقــد جــاء ذلــك يف القــرآن والســنة  أعــين إثبــات -األكثــر أزيــد إميــا
دة والنقصـــــــان   : قـــــــال تعـــــــاىل -الـــــــز

   
  

  
  

  
 وقـــــــــال تعـــــــــاىل: ١ .

   
    
   

    
  
  

  
   

  
   
  

                                                            
  ).٣١املدثر اآلية ( ١
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٤٩٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ويف احلـــــــــــــــديث  ١
قصـــات عقـــل وديـــن أذهـــب للـــّب «قـــال:  الصـــحيح عـــن النـــيب  مـــا رأيـــت مـــن 

  . فاإلميان إذن يزيد وينقص.٢»الرجل احلازم من إحداكن
دة اإلميان؟   ولكن ما سبب ز

دة أسباب:   للز
مسائــه وصــفاته، فــإن اإلنســان كلمــا ازداد : معرفة السبب األول هللا تعــاىل 

ً بــال شــك، وهلــذا جتــد أهــل العلــم الــذين  مسائــه، وصــفاته ازداد إميــا هلل، و معرفــة 
ً مــن اآلخــرين  يعلمون من أمساء هللا وصفاته ما ال يعلمه غريهم جتدهم أقــوى إميــا

  من هذا الوجه.
ت هللا الكونالسبب الثاين يــة، والشــرعية، فــإن اإلنســان كلمــا : النظــر يف آ

ت الكونيــــــــــة الــــــــــيت هــــــــــي  ً قــــــــــال تعــــــــــاىلنظــــــــــر يف اآل : املخلوقــــــــــات ازداد إميــــــــــا
   

   
   

 ت الدالــــــــة علــــــــى هــــــــذا  ٣ . واآل
ت الدالـــة علـــى أن اإلنســـان بتـــد كثـــرية ملـــه يف هـــذا الكـــون يـــزداد أعـــين اآل بره و
  إميانه.

: كثـــرة الطاعـــات فـــإن اإلنســـان كلمـــا كثـــرت طاعاتـــه ازداد الســـبب الثالـــث
                                                            

  ).١٢٥و١٢٤( التوبة اآليتان ١
  هـ).٧٩٢تقدم خترجيه يف مواقف ابن أيب العز سنة ( ٢
ت اآليتان ( ٣   ).٢٢و٢١الذار
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٤٩٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

ً ســـواء كانـــت هـــذه الطاعـــات قوليـــة، أم فعليـــة، فالـــذكر يزيـــد اإلميـــان   بـــذلك إميـــا
  كمية وكيفية، والصالة والصوم، واحلج تزيد اإلميان أيضاً كمية وكيفية.

  فهي على العكس من ذلك: أما أسباب النقصان
مســـــاء هللا وصـــــفاته يوجـــــب نقـــــص اإلميـــــان ألن فالســـــبب األول : اجلهـــــل 

مساء هللا وصفاته نقص إميانه.   اإلنسان إذا نقصت معرفته 
ت هللا الكونيــة والشــرعية، فــإن السبب الثــاين : اإلعــراض عــن التفكــر يف آ

  هذا يسبب نقص اإلميان، أو على األقل ركوده وعدم منوه.
راً عظيمـــة علـــى القلـــب الســـبب الثالـــث : فعـــل املعصـــية فـــإن للمعصـــية آ

». ال يــــزين الــــزاين حــــني يــــزين وهــــو مــــؤمن: «وعلــــى اإلميــــان ولــــذلك قــــال النــــيب 
  .١احلديث

: تــرك الطاعــة فــإن تــرك الطاعــة ســبب لــنقص اإلميــان، لكــن الســبب الرابــع
ويعاقـــب، وإن  إن كانــت الطاعـــة واجبــة وتركهـــا بــال عـــذر، فهــو نقـــص يــالم عليـــه 

كانــت الطاعــة غــري واجبــة، أو واجبــة لكــن تركهــا بعــذر فإنــه نقــص ال يــالم عليــه، 
ــا إذا  وهلــذا جعــل النــيب  قصــات عقــل وديــن، وعلّــل نقصــان دينهــا  النســاء 

ــا ال تــالم علــى تــرك الصــالة والصــيام يف حــال  حاضــت مل تصــل ومل تصــم، مــع أ
ــا الفعــل الــذي يقــوم بــه الرجــل صــارت  احلــيض بــل هــي مــأمورة بــذلك لكــن ملــا فا

  ٢قصة عنه من هذا الوجه.
 من القدرية: موقفه  

                                                            
  هـ).١١٠تقدم خترجيه يف مواقف احلسن البصري سنة ( ١
  ).٥٢-١/٤٩جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ( ٢
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٤٩٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

القــــدر بفــــتح الــــدال: تقــــدير هللا تعــــاىل للكائنــــات، حســــبما  قــــال رمحــــه هللا:
  سبق به علمه، واقتضته حكمته.

لقدر يتضمن أربعة أمور:    واإلميان 
ن هللا تعــاىل علــم بكــل شــيء مجلــة وتفصــيالاألول ، أزال وأبــدا، : اإلميــان 

فعال عباده. فعاله أو   سواء كان ذلك مما يتعلق 
ن هللا كتـــب ذلـــك يف اللـــوح احملفـــوظ، ويف هـــذين األمـــرين الثـــاين : اإلميـــان 

   تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا 
    

   
      

    
ويف صــحيح مســلم عــن عبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا  .١

كتب هللا مقادير اخلالئــق قبــل أن خيلــق «يقول:  عنهما قال: مسعت رسول هللا 
  .٢»السموات واألرض خبمسني ألف سنة

ــاىل، ســــواء  الثالــــث ن مجيــــع الكائنــــات ال تكــــون إال مبشــــيئة هللا تعــ : اإلميــــان 
بفعلــه: مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل املخلــوقني، قــال هللا تعــاىل فيمــا يتعلــق  كانت

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

                                                            
  ).٧٠( احلج اآلية ١
  ).٤/٢٠٤٤/٢٦٥٣أخرجه مسلم ( ٢
  ).٦٨( القصص اآلية ٣
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ـــــــــــــــــــــــــــــــال: ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    وقــــــــــــــــــ
   

  علــــق بفعــــل وقــــال تعــــاىل فيمــــا يت ٢
ـــــــــــــــــــــــــــوقني:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    املخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــال:  ٣  وقــــــــــــــــــــــــــــــــ
     

   
٤.  

ا، الرابــــع ا، وصــــفا ن مجيــــع الكائنــــات خملوقــــة هلل تعــــاىل بــــذوا : اإلميــــان 
ــا، قــال هللا تعــا    ىل: وحركا
     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــ
   

  وقـــال عـــن  ٦
 نـــــيب هللا إبـــــراهيم عليـــــه الصـــــالة والســـــالم أنـــــه قـــــال لقومـــــه: 

   

                                                            
  ).٢٧( إبراهيم اآلية ١
  ).٦( آل عمران اآلية ٢
  ).٩٠( النساء اآلية ٣
  ).١٣٧( األنعام اآلية ٤
  ).٦٢( الزمر اآلية ٥
  ).٢( الفرقان اآلية ٦
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١.  
لقــدر علــى مــا وصــفنا ال ينــايف أن يكــون للعبــد مشــيئة يف أفعالــه  واإلميــان 

  االختيارية وقدرة عليها، ألن الشرع والواقع داالن على إثبات ذلك له.
 املشـــــــــــــــــيئة: أمـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــرع: فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــاىل يف 

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــال: ٢ 

   
 ــــــــــــــــــــــــــــدرة: ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــال يف القــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 

 
وقـــــــال:  ٤  

    
    
  
٥.  

مـــا  مـــا يفعـــل و وأمـــا الواقـــع: فـــإن كـــل إنســـان يعلـــم أن لـــه مشـــيئة وقـــدرة 
رادتــه كاملشــي، ومــا يقــع بغــري إرادتــه كاالرتعــاش، لكــن يرتك ، ويفرق بــني مــا يقــع 

مبشـــــــيئة هللا تعـــــــاىل، وقدرتـــــــه لقـــــــول هللا تعـــــــاىل: مشـــــــيئة العبـــــــد وقدرتـــــــه واقعتـــــــان 

                                                            
  ).٩٦( لصافات اآليةا ١
  ).٣٩( النبأ اآلية ٢
  ).٢٢٣( البقرة اآلية ٣
  ).١٦( التغابن اآلية ٤
  ).٢٨٦( البقرة اآلية ٥
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٥٠٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

    
   
    

   
كله ملك هلل تعــاىل فــال يكــون يف ملكــه شــيء بــدون   الكونوألن  ١

  علمه ومشيئته.
لقــــدر علــــى مــــا وصــــفنا ال ميــــنح العبــــد حجــــة علــــى مــــا تــــرك مــــن  واإلميــــان 

طل من وجوه:    الواجبات أو فعل من املعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به 
ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:: األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   قولـــــــــ

   
   

  
   

     
   

    
     

    
   

   
 لقــــدر مــــا  ٢ ولوكــــان هلــــم حجــــة 

سه.   أذاقهم هللا 
  : قولــــــه تعــــــاىل: الثــــــاين

   
    

                                                            
  ).٢٩و٢٨( التكوير اآليتان ١
  ).١٤٨( األنعام اآلية ٢
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رســـال ١ الرســـل،  ولـــو كـــان القـــدر حجـــة للمخـــالفني مل تنتـــف 

  الفة بعد إرساهلم واقعة بقدر هللا تعاىل.ألن املخ
: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علــي بــن أيب طالــب الثالث

ما منكم من أحد إال قــد كتــب مقعــده مــن النــار «قال:  رضي هللا عنه أن النيب 
اعملــوا  ،ال« . فقال رجــل مــن القــوم: أال نتكــل  رســول هللا؟ قــال:»أو من اجلنة

    مث قــــــــــــرأ:، »فكــــــــــــل ميســــــــــــر
 فكــــــــل «اآليــــــــة. ويف لفــــــــظ ملســــــــلم:  ٢

ى عن االتكال على القدر. فأمر النيب  ٣»ميسر ملا خلق له   لعمل و
ــاه، ومل يكلفــه إال مــا يســتطيع، قــال هللا الرابــع : أن هللا تعــاىل أمــر العبــد و

ـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تعــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٤ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــ

    
 لكــــــان  ولــــــو كــــــان العبــــــد جمــــــربا علــــــى الفعــــــل ٥

طــل ولــذلك إذا وقعــت منــه املعصــية  مكلفــا مبــا ال يســتطيع اخلــالص منــه، وهــذا 
  فال إمث عليه ألنه معذور. جبهل، أونسيان، أو إكراه،

                                                            
  ).١٦٥( النساء اآلية ١
  ).٥( الليل اآلية ٢
صر السعدي  ٣   .هـ)١٣٧٦(سنة تقدم خترجيه يف مواقف عبدالرمحن بن 
  ).١٦( التغابن اآلية ٤
  ).٢٨٦( البقرة اآلية ٥
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ه إال بعــد وقــوع املقــدور، : أن قــدر هللا تعــاىل ســر مكتــوم ال يعلــم بــاخلامس
وإرادة العبــد ملــا يفعلــه ســابقة علــى فعلــه فتكــون إرادتــه الفعــل غــري مبنيــة علــى علــم 

لقدر إذ ال حجة للمرء فيما ال يعلمه.   منه بقدر هللا، وحينئذ تنتفي حجته 
: أننــا نــرى اإلنســان حيــرص علــى مــا يالئمــه مــن أمــور دنيــاه حــىت الســادس

لقــدر، فلمــاذا يعــدل يدركه وال يعدل عنه إىل م ا ال يالئمه مث حيــتج علــى عدولــه 
لقــــدر؟ أفلــــيس شــــأن األمــــرين  عمــــا ينفعــــه يف أمــــور دينــــه إىل مــــا يضــــره مث حيــــتج 

  واحدا؟.
وإليـــك مثـــاال يوضـــح ذلـــك: لـــو كـــان بـــني يـــدي اإلنســـان طريقـــان أحـــدمها 
ـــــب، وانتهـــــاك لألعـــــراض وخـــــوف،  ينتهـــــي بـــــه إىل بلـــــد كلهـــــا فوضـــــى، وقتـــــل، و

لثــــاين ينتهــــي بــــه إىل بلــــد كلهــــا نظــــام، وأمــــن مســــتتب، وعــــيش رغيــــد، وجــــوع، وا
  واحرتام للنفوس واألعراض واألموال، فأي الطريقني يسلك؟

إنــــه سيســــلك الطريــــق الثــــاين الــــذي ينتهــــي بــــه إىل بلــــد النظــــام واألمــــن، وال 
لقــدر،  ميكــن ألي عاقــل أبــدا أن يســلك طريــق بلــد الفوضــى، واخلــوف، وحيــتج 

لقدر؟فلماذا يسلك يف    أمر اآلخرة طرق النار دون اجلنة وحيتج 
لدواء فيشربه ونفسه التشــتهيه، وينهــى عــن  مثال آخر: نرى املريض يؤمر 
الطعــام الــذي يضــره فيرتكــه ونفســه تشــتهيه،كل ذلــك طلبــا للشــفاء والســالمة، وال 
لقــــدر  كــــل الطعــــام الــــذي يضــــره وحيــــتج  ميكــــن أن ميتنــــع عــــن شــــرب الــــدواء أو 

ـــى هللا ورســـوله مث حيـــتج فلمـــاذا يـــرت  ك اإلنســـان مـــا أمـــر هللا ورســـوله، أويفعـــل مـــا 
  لقدر؟.

لقـــــدر علـــــى مـــــا تركـــــه مـــــن الواجبـــــات أو فعلـــــه مـــــن الســـــابع : أن احملـــــتج 
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لقــدر،  املعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهــك حرمتــه مث احــتج 
. فكيـــف ال يقبـــل وقـــال: ال تلمـــين فـــإن اعتـــدائي كـــان بقـــدر هللا، مل يقبـــل حجتـــه

لقــدر يف اعتــداء غــريه عليــه، وحيــتج بــه لنفســه يف اعتدائــه علــى حــق  االحتجــاج 
  هللا تعاىل؟

ويـــذكر أن أمـــري املـــؤمنني عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي هللا عنـــه رفـــع إليـــه ســـارق 
استحق القطع، فأمر بقطــع يــده فقــال: مهــال  أمــري املــؤمنني، فإمنــا ســرقت بقــدر 

  ا نقطع بقدر هللا.هللا، فقال عمر: وحنن إمن
لقدر مثرات جليلة منها:   ولإلميان 

: االعتماد على هللا تعاىل، عند فعل األسباب حبيث ال يعتمــد علــى األوىل
  السبب نفسه ألن كل شيء بقدر هللا تعاىل.

: أن ال يعجــب املــرء بنفســه عنــد حصــول مــراده، ألن حصــوله نعمــة الثانيــة
عجابــه بنفســه ينســيه شــكر إخلري، والنجاح، و من هللا تعاىل، مبا قدره من أسباب ا

  هذه النعمة.
: الطمأنينــة، والراحــة النفســية مبــا جيــري عليــه مــن أقــدار هللا تعــاىل فــال الثالثة

ــروه، ألن ذلـــك بقـــدر هللا الـــذي لـــه ملـــك  يقلـــق بفـــوات حمبـــوب، أو حصـــول مكـ
 وهو كــائن ال حمالــة ويف ذلــك يقــول هللا تعــاىل: السموات واألرض، 
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النـــيب  ويقـــول ١ :» عجبـــا ألمـــر املـــؤمن إن أمـــره كلـــه خـــري، ولـــيس
ذاك ألحــد إال للمــؤمن إن أصــابته ســراء شــكر فكــان خــريا لــه، وإن أصــابته ضــراء 

  رواه مسلم. ٢»صرب فكان خريا له
  وقد ضل يف القدر طائفتان:

: اجلربيــة الــذين قــالوا إن العبــد جمــرب علــى عملــه ولــيس لــه فيــه إرادة إحــدامها
  رة.وال قد

ـــة : القدريـــة الـــذين قـــالوا إن العبـــد مســـتقل بعملـــه يف اإلرادة والقــــدرة، الثاني
  وليس ملشيئة هللا تعاىل وقدرته فيه أثر.

لشرع والواقع:   والرد على الطائفة األوىل (اجلربية) 
أمــــا الشــــرع: فــــإن هللا تعــــاىل أثبــــت للعبــــد إرادة ومشــــيئة، وأضــــاف العمــــل 

   تعــــــــــــــــــــــاىل: إليــــــــــــــــــــــه، قــــــــــــــــــــــال هللا 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــال:  ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

    
   

   
  

   
                                                            

  ).٢٣و٢٢( احلديد اآليتان ١
  ) من حديث صهيب رضي هللا عنه.٤/٢٢٩٥/٢٩٩٩مسلم (و ) ٤/٣٣٢أخرجه أمحد ( ٢
  ).١٥٢( آل عمران اآلية ٣
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اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: ١  
   

   
    

  
٢.  

وأمــا الواقــع: فــإن كــل إنســان يعلــم الفــرق بــني أفعالــه االختياريــة الــيت يفعلهــا 
رادتـــــه كاألكـــــل، والشـــــرب، والبيـــــع، والشـــــراء، وبـــــني مـــــا يقـــــع عليـــــه بغـــــري إرادتـــــه  

رادتــه كاالرتعاش من احلمى، والسقو  ط من السطح، فهــو يف األول فاعــل خمتــار 
  من غري جرب، ويف الثاين غري خمتار والمريد ملا وقع عليه.

لشرع والعقل.   والرد على الطائفة الثانية (القدرية) 
أما الشرع: فإن هللا تعاىل خالق كــل شــيء، وكــل شــيء كــائن مبشــيئته، وقــد 

 قـــــــــــع مبشـــــــــــيئته فقـــــــــــال تعـــــــــــاىل:العبـــــــــــاد تبـــــــــــني هللا تعـــــــــــاىل يف كتابـــــــــــه أن أفعـــــــــــال 
    

   
    

  
  
   
     

   
   

   وقــــــــال  ٣
                                                            

  ).٢٩( الكهف اآلية ١
  ).٤٦( فصلت اآلية ٢
  ).٢٥٣( البقرة اآلية ٣
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   تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
   

   
    

  
 ١.  

وأمــا العقــل: فــإن الكــون كلــه مملــوك هلل تعــاىل، واإلنســان مــن هــذا الكــون، 
ذنـــه فهـــو مملـــوك  هلل تعـــاىل، وال ميكـــن للمملـــوك أن يتصـــرف يف ملـــك املالـــك إال 

  ٢ومشيئته.
  

                                                            
  ).١٣( السجدة اآلية ١
  ).١١٥-٦/١٠٩ول الثالثة (جمموع الفتاوى له شرح األص ٢
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  هـ) ١٤٢١حممود مهدي اإلستانبويل (حوايل 
 :موقفه من املبتدعة  

لــه رســالة صــغرية املبــاين، غزيــرة الفوائــد واملعــاين، أمساهــا: 'كتــب ليســت مــن 
م أضـــــحت اإلســـــالم'. رّد فيهـــــا علـــــى جمموعـــــة مـــــن الكتـــــب املشـــــبوهة، ولإلســـــال

  ُمشّوِهة.
قال فيها: لقد كــان الصــحابة رضــوان هللا علــيهم يتدارســون ســرية رســول هللا 

  م القــرآن. كــل ذلــك علــى أمــل التأســي ا أطفــاهلم، كمــا يعلمــو ومغازيه ويعلمو
لطــرب ومســاع األغــاين املائعــة  بــه  تبــاع أوامــره واجتنــاب نواهيــه، ولــيس ذلــك 

  :والسخيفة وقدمياً قال الشاعر
 لـــــــــو كـــــــــان حبـــــــــك صـــــــــادقاً ألطعتـــــــــه

  

 إن الـــــــــــمحّب ملــــــــــن يـــــــــــحّب مطيــــــــــع 
  

وممـــا يؤســـف لـــه، ولعـــّل ذلـــك كـــان مقصـــوداً مـــن أعـــداء اإلســـالم، أنـــه قـــد 
قصــص  -وكــذلك يف معراجــه كمــا ســنرى-قصــص  وضــعت يف مناســبة مولــده 

نســــبت إىل بعــــض الشخصــــيات اإلســــالمية لتنطلــــي علــــى العامــــة، فيقبلــــون علــــى 
ا. ويف هذه  القصص كثري مــن األكاذيــب واألوهــام والســخافات الــيت تســيء قراء

وتنفــر األجيــال وغــريهم منــه. وقــد كنــت نشــرت  إىل مسعــة هــذا الرســول العظــيم 
منــــذ ســــنوات بعيــــدة يف الصــــحف الدمشــــقية نقــــد إحــــدى هــــذه القصــــص، وهــــي 

  املسماة (مبولد العروس) وجاء فيه:
 ً وافــــرتاًء إىل العالمــــة  بــــني يــــدّي اآلن قصــــة (مولــــد العــــروس) املنســــوبة كــــذ

الكبـــري ابـــن اجلـــوزي ملـــا فيهـــا مـــن الضـــالالت واألســـاطري املعـــزّو إىل هللا تعـــاىل وإىل 
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  ١نبّيه الكرمي مما ال يصّح السكوت عنه.
طيل واألكاذيب الواردة فيه، ورّد عليها رّداً مباركاً.   مث ذكر األ

 :موقفه من املشركني  
ء': يف قــال يف مقدمــة كتابــه املــاتع 'طــه حســ - ني يف ميــزان العلمــاء واألد

أوائـــل الثالثينـــات مـــن هـــذا القـــرن العشـــرين، ظهـــر الكاتـــب الـــدكتور طـــه حســـني، 
لنقـــد والتكـــذيب  فحمـــل علـــى اإلســـالم محـــالت شرســـة، وخـــّص القـــرآن العظـــيم 
ســـنة، وعمـــد إىل نشـــر أدب الفســـق والـــدعارة والزندقـــة، تســـاعده يف ذلـــك املراكـــز 

االســـتعمارية، ودعـــاة التغريـــب، الـــذين يســـعون هلـــدم أركـــان االستشـــراقية، والـــدوائر 
هـــذا الـــدين مبختلـــف الوســـائل الظـــاهرة واخلفيـــة، مـــن أجـــل حتطـــيم أعظـــم معاقــــل 
الـــدفاع بـــني املســـلمني، للـــتمكن مـــنهم والقضـــاء علـــى معاقـــل الـــدفاع فـــيهم وإفنـــاء 

  شخصيتهم، ليذوبوا يف احلضارة الغربية الفاشلة...
ء، نــدر أن جيــود الــزمن فقــّيض هللا ســبحانه مجاعــ ة مــن كبــار العلمــاء واألد

مبـــثلهم، للـــدفاع عـــن اإلســـالم والـــّرّد علـــى هـــذا اخلصـــم الشـــرس واألديـــب العميـــل، 
راً حامية.   لكشف عن دّسه وجهله، فألقموه حجراً، وأصلوه 

ولكن العاصفة هــدأت، ومضــى نصــف قــرن مــن النســيان علــى هــذه املعركــة 
ا مل تكن! بني احلق والباطل، واختفت   هذه الردود يف زوا اإلمهال، حىت كأ

وبقيـــــت كتـــــب الباطـــــل تســـــرح ومتـــــرح، وازداد نشـــــاطها لتفســـــق يف األرض، 
  وتنشر الفساد والضالل.

                                                            
  ).٤٨-٤٧كتب ليست من اإلسالم (ص.  ١
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ــد منيّــــة   وقــــد كــــان املفــــروض يف هــــذه الدســــائس واألكاذيــــب أن تنــــدثر بعــ
الــدوائر  كاتبها؛ فتموت مبوته. ولكن من وراء نشرها والدعاية هلا واإلنفــاق عليهــا

واملراكـــز الـــيت ســـبق ذكرهـــا، الســـتمرار دولـــة الباطـــل علـــى متثيـــل دورهـــا اإلجرامـــّي 
  املدّمر...

هلذا كّله سارعت إلنقاذ املوقف، فأصدرت هــذا الكتــاب الضــخم، انتصــاراً 
للحّق ومحاية لألجيال املسلمة، مجعت فيــه أغلــب هــذه الــردود القويـّـة، والشــموس 

  على الباطل.الساطعة، والقذائف الّرهيبة 
ر قيمــة منســية ال توجــد  اقرأه بتدبّر وإمعــان، تطّلــع علــى حقــائق مذهلــة وآ

  يف غريه، مما ال غىن عنه!..
وقــد ســار طــه حســني قُــُدماً، يف طريقــه هالــة مــن اخلــداع والتضــليل واحلمايــة 
حتـــــت أمســـــاء التجديــــــد والتقـــــّدم العصـــــريّة والبحــــــث العلمـــــّي، وظهـــــرت األجيــــــال 

خلرافـــة األســـطورية، فلـــم تســـتطع أن اجلديـــدة مـــن الشـــبا ب يف هـــذا اجلـــّو املطعـــم 
الــة مــن التربيــر  تتبّني وجه احلــق، بعــدما رأت مــا أطلــق عليــه عميــد األدب حماطــاً 
والــدوي، فلــم تعــرف حقيقــة الــدور الــذي قــام بــه يف جمــال التغريــب والغــزو الثقــايف، 

  بـــــــد أن ينطلـــــــق للحـــــــق لســـــــان فكـــــــان ال 
  
  

   ومـــــــــن مث كانـــــــــت . ١
  ٢هذه احملاولة السريعة اليت نقدمها اليوم بني يدي القارئ...

                                                            
  ).١٨األنبياء اآلية ( ١
ء (ص. ٢   ).٨-٧طه حسني يف ميزان العلماء واألد
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مث قـــال: مـــا كـــاد طـــه حســـني املســـمى بعميـــد األدب العـــريب، يرحـــل مـــن  -
ــوه وكثــــــري مــــــن طالبــــــه ومــــــن وراء كــــــّل ذلــــــك  ــ ــ ــــــدنيا، حــــــىت ســــــارع أنصــــــاره وحمّب ال
ه وجهــاده  املستشرقون من أعداء اإلسالم، إىل تصنيف الكتــب العديــدة عــن مــزا
ليبهـــروا أصـــحاب العقـــول البســـيطة، والنفـــوس الضـــعيفة بعظمتـــه املزعومـــة ويفرضـــوا 

  على الناس آراءه اإلحلادية واهلدامة.
ومن هــذه املؤلفــات كتــاب 'قــاهر الظــالم' اطلعــت عليــه يف واجهــات بعــض 

ين نفســـــي حـــــىت علـــــى تصـــــفحه ملـــــا يف عنوانـــــه مـــــن خـــــداع املكتبـــــات، ومل تطـــــاوع
إلسالم. ومثله كتاب 'طه حسني وزوال اجملتمع التقليدي'!   وتعريض 

ء املــؤمنني مــن تصــدى هلــذا  وممــا يؤســف لــه أننــا مل جنــد مــن العلمــاء واألد
ء الغيــارى يف حياتــه يف  (العميــد) وألتباعــه بعــد موتــه كمــا تصــدى العلمــاء واألد

مره على اإلسالم وعلى لغــة القــرآن وجتنيــه علــى أوائل هذا  العصر، فكشفوا عن 
  احلقيقة والتاريخ وعبثه بعقول الكثري من السذج واملخدوعني.

وقـــد أصـــدرت لـــه بعـــد موتـــه دور النشـــر التجاريـــة الـــيت قـــد تكـــون خمدوعـــة 
لــربح املــادّي، املؤلفــات الكاملــة لــه، مــع مقــدمات  بشــهرته الواســعة، أو مدفوعــة 

ســية أو متناســية تبعتهــا أمــام هللا إضــا فية عــن قيمتهــا العلميــة واألدبيــة املزعومــة، 
  وهـــو القائـــل: العظـــيم يف تضـــليل األجيـــال، 
   

   
   ١.  

                                                            
  ).١٢يس اآلية ( ١
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هزميـــة بـــل مـــؤامرة علـــى وملـــا كـــان الســـكوت عـــن هـــذه املؤلفـــات يعـــّد جبنـــاً و 
اإلســـالم وبعـــداً عـــن احلـــق وجتنيـــاً عليـــه، رأيـــت مـــن واجـــيب أن أمجـــع أقـــوال أكثـــر 
ء الكبار الذين تصدوا لطه حســني يف أوج جمــده املصــطنع، وبرهنــوا  العلماء واألد
حلجــــــج الدامغــــــة واألدلــــــة الســــــاطعة علــــــى ضــــــالله وزيفــــــه، وحطمــــــوا شخصــــــيته 

ــاً عــــن احلمــــى املســــتباح، وإنقــــاذاً املوهومــــة، وذلــــك خدمــــة للحــــق الناصــــ ع ودفاعــ
  لألجيال احلاضرة واملستقبلة من أن تقع فريسة للخداع الرباق والزائف.

وقـــــد وقعـــــت فعـــــًال، وظهـــــرت بـــــوادر ظـــــاهرة رهيبـــــة منـــــذ ســـــنوات، ال تـــــزال 
لتنـــاقض، ونعـــتهم  امـــه  مســـتمرة، تـــتلخص جبـــرأة بعـــض الكّتـــاب علـــى القـــرآن وا

ألســـاطري  ووصـــفهم هللا جـــّل شـــأنه  -ه حســـني مـــن قبـــلكمـــا قـــال طـــ-قصصـــه 
ملكــر والتنــاقض واخلــداع، ممــا مل نكــن نعهــده مــن قبــل كأمثــال صــادق العظــم يف  
كتابــــه 'النقــــد الفكــــري والــــديين' وأمثالــــه، وقــــد رّد عليــــه بعــــض العلمــــاء والكّتــــاب 
أمثـــال األخ املـــؤرخ والعـــامل الغيـــور 'حممـــد عـــزة دروزه' يف كتابـــه 'القـــرآن وامللحـــدون' 

  وغريه.
ولــو درســنا األســباب متعقبــني احلــوادث لوجــد ذلــك نتيجــة مؤلفــات طــه 

ممــن رّد علــى صــادق العظــم وغــريه مل  -كمــا أعلــم-حســني. ومــن املــؤمل أن أحــداً 
يــذكر مــن قريــب أو بعيــد أن ذلــك مــن نتــائج أقــوال مــن مســي بعميــد األدب فهــو 

ر كبــــار العلمــــاء و  ء الــــذين رّدوا املســــؤول األول... وخاصــــة بعــــد اختفــــاء آ األد
عليــه وأوضــحوا مبلــغ جتنيــه علــى احلــق وبُعــده عــن الصــواب، األمــر الــذي يفيــد يف 
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  ١ردع الضالني وتنبيه الغافلني وحتذير املبتدئني.
 :موقفه من الصوفية  

قــــال يف مقدمــــة رســــالته 'كتــــب ليســــت مــــن اإلســــالم': وبعــــد فــــإن القــــارئ 
ه الرســـالة، حبقـــائق مذهلـــة، حـــني دراســـة هـــذ -علـــى الغالـــب-والقارئـــة ســـيفاجآن 

عمـــــــا جـــــــاء يف بعـــــــض الكتـــــــب املســـــــماة إســـــــالمية! مـــــــن مبالغـــــــات وضـــــــالالت 
وشركيات، انكب عليها غالبية املسلمني يف كثري مــن بلــدان العــامل اإلســالمي، و 
ء الليــل وأطــراف النهــار، ممــا صــرفهم عــن كتــاب  لألســف، يتلــون مــا جــاء فيهــا آ

ـــــم ســـــبحانه، وحـــــديث نبـــــيهم حممـــــد.  وقـــــد جـــــاء فيهـــــا كثـــــري مـــــن األحاديـــــث ر
ـــا،  املوضـــوعة واألخبـــار امللفقـــة الكاذبـــة اخلاطئـــة، ليغـــري مؤلفوهـــا املســـلمني بتالو
لثــواب اجلزيــل واألجــر العظــيم ممــا ينكــره الشــرع،  متعهــدين ملــن يثــابر علــى ذلــك 

لضالالت واخلرافات...   وال يتصوره العقل، فإن هللا سبحانه ال يعبد 
لفــــاجل، فأنشــــدها  وراح البوصــــريي ً أنــــه أصــــيب  ظــــم 'الــــربدة' يــــزعم كــــاذ

ــــا وكســــاه بردتــــه، فاســــتيقظ يف الصــــباح معــــاىف، ممــــا  للرســــول  يف املنــــام، فســــر 
تكذبــه األحاديــث، كمــا يكذبــه الواقــع والتجربــة، األمــر الــذي جيعــل الكثــريين مــن 

ا كما يتلــون ا ا، ويتلو ــا يف اجلهلة واملغفلني وأدعياء العامل ينشدو لقــرآن، ويكتبو
اآلنية ويشربون ماءها، مع مــا فيهــا مــن الضــالالت والشــركيات، وكــل ذلــك بدعــة 

  أنه فعل ذلك أو أمر به! ضاللة، فلم يعرف عن الرسول 
وقـــــد رأيـــــت إنقـــــاذاً للموقـــــف، وحرصـــــاً علـــــى إميـــــان املســـــلمني ممـــــا يف هـــــذه 

                                                            
ء (ص. ١   ).١٠-٩طه حسني يف ميزان العلماء واألد
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لكشــف عمــا الكتــب مــن خرافــات ووثنيــات، التحــدث عــن كــل منهــا مبــا تيســر، ل
فيها من أفكار خبيثة وشركيات مضللة، تتفطر منها القلــوب، وتشــيب مــن هوهلــا 

 -و للخســـارة-الـــرؤوس، وتتقـــزز مـــن ســـخفها النفـــوس، خفيـــت علـــى الكثـــريين 
ــم العظــيم، وهــو  م بســبب اجلهــل والغفلــة والشــهرة الطاغيــة، عــن كتــاب ر فأبعــد

ه ضــّل ضــالًال بعيــداً. ويف الدســتور اإلهلــي الــذي مــن عمــل بــه اهتــدى، ومــن تركــ
الثواب اجلزيل مـما ال يتوفر يف غــريه. وقــد قــال النــيب  -وخاصة مع التدبر-تالوته 

» : :مــن قــرأ حرفــاً مــن كتــاب هللا، فلــه حســنة، واحلســنة بعشــرة أمثاهلــا! ال أقــول
رواه الرتمـــــذي، وســـــنده  ١»(أمل) حرفـــــاً: ألـــــف حـــــرف، والم حـــــرف، ومـــــيم حـــــرف

أحيــّب : «دثون. وعــن أيب هريــرة قــال: قــال رســول هللا صــحيح، كمــا قــال الـــمح
أحـــدكم إذا رجــــع إىل أهلــــه أن جيــــد ثــــالث خلفـــات (الناقــــة) عظــــام مســــان؟ قلنــــا: 
ت مــــن يقــــرؤهن أحــــدكم يف صــــالته، خــــري لــــه مــــن ثــــالث  نعــــم! قــــال: فــــثالث آ

يت يـــــوم : «رواه مســـــلم. وقـــــال  ٢»خلفـــــات عظـــــام مســـــان اقـــــرؤوا القـــــرآن، فإنـــــه 
  رواه مسلم. ٣»عاً ألصحابهالقيامة شفي
أن بعض أنصــار هــذه الكتــب املشــؤومة، كالعامــة وســدنة  -وال شك-هذا 

م يف حماربــة  -القبــور واملغفلــني مــن املتعــامني سيشــيعون بــني النــاس  كمــا هــو شــأ
ونكـــره  كـــل إصـــالح، للتنفـــري مـــن دراســـة هـــذه الرســـالة: (إننـــا ال حنـــب الرســـول 

                                                            
ل: "حسن صحيح غريــب مــن هــذا الوجــه"، واحلــاكم ) وقا٥/١٦١/٢٩١٠أخرجه من حديث ابن مسعود: الرتمذي ( ١
  ) وصححه.١/٥٦٦(
  ).٢/١٢٤٣/٣٧٨٢) وابن ماجه (١/٥٥٢/٨٠٢) ومسلم (٢/٤٦٦أخرجه من حديث أيب هريرة: أمحد ( ٢
  ).١/٥٥٣/٨٠٤) ومسلم (٥/٢٤٩أخرجه من حديث أيب أمامة: أمحد ( ٣
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ـــــــــــــــــــــــــالة  ــــــــــــــــــــــــــــه) الصــــــــــــــــــــــــ   عليـــــــــــــــــــــ
    

    
علينـــــــــا خطتنـــــــــا اإلصـــــــــالحية يف حماربـــــــــة البـــــــــدع  ، وذلـــــــــك ليفســـــــــدوا١

  والضالالت.
فنأمــل مــن املســلمني الــواعني مســاعدتنا يف إحبــاط هــذه املــؤامرة، واالبتعــاد 

م الربهــان مــن عن هــاتني املفســدتني: 'دالئــل اخلــريات' و'الــربدة' بعــد أن يتحقــق هلــ
القــــرآن والســــنة علــــى صــــحة مــــا نقولــــه، إلنقــــاذ املســــلمني مــــن العقائــــد واألفكــــار 

  الزائفة، ليكتب لنا الثواب معاً إن شاء هللا تعاىل.
وهللا ســبحانه يشــهد، وهــو خــري الشــاهدين، أننــا مــا نشــر هــذا البحــث إال 

لرســـــول  املســـــلمني  ، وحرصـــــاً علـــــىغـــــرية علـــــى القـــــرآن ومحايـــــة للتوحيـــــد وحبّـــــاً 
احلريصني علــى الصــالة علــى النــيب، وهــي خــري موضــوع ملــا فيــه مــن الثــواب العظــيم 

  فقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه: واألجـــــــــــــــــــر اجلزيـــــــــــــــــــل، 
  

   
  
   

  
يب لنــــوقــــال ا ٢  :مــــن صــــّلى علــــّي واحــــدة «يف احلــــديث الصــــحيح

                                                            
  ).٥الكهف اآلية ( ١
  ).٥٦األحزاب اآلية ( ٢
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، وهنـــاك أحاديـــث عديـــدة يف فضـــل الصـــالة ١رواه مســـلم» صـــلى هللا عليـــه عشـــرة
ا.   ٢على النّيب وعظيم ثوا

ولـــــــه ردود علـــــــى كـــــــل مـــــــن 'دالئـــــــل اخلـــــــريات' للجـــــــزويل، و'الطبقـــــــات'  -
ئيـــــة ابـــــن الفـــــارض' وغريهـــــا مـــــن  الكتـــــب للشـــــعراين، و'األنـــــوار القدســـــية' لـــــه، و'

قـــــال رادا علــــى األنـــــوار القدســـــية: يقــــول الشـــــعراين حتـــــت املعتمــــدة يف التصـــــوف. 
عنوان (ال ذكر بعــد املشــاهدة): مث إذا دخــل احلضــرة وحضــر قلبــه مــع احلــق تعــاىل 

  فليسكت حينئٍذ، ألنه ال معىن للذكر اللفظي مع شهود احلق تعاىل، مث قال:
 بــــــــــــــــــــــــذكر هللا تــــــــــــــــــــــــزداد الــــــــــــــــــــــــذنوب

  

 لقلــــــــــــــوب!!وتــــــــــــــنطمس البصــــــــــــــائر وا 
  

ويقــول الشــعراين حتــت عنــوان (مــن شــأن املريــد أن ال يقــول لشــيخه: ِملَ؟). 
وقال أيضاً: (من ظهــر لــه يف شــيخه نقــص عــدم النفــع بــه) ويقــول أيضــاً: ومسعــت 
ــان الـــدين بـــن أيب شـــريف رمحـــه هللا يقـــول: (مـــن مل يـــر  شـــيخ اإلســـالم الشـــيخ برهـ

أيضــاً: وكــان يقــول: (املريــد  خطأ شيخه أحسن من صوابه هو مل ينتفع به). وقــال
الصـــادق مـــع شـــيخه كامليـــت مـــع مغســـله ال كـــالم وال حركـــة وال يقـــدر ينطـــق بـــني 
يديــه مــن هيبتــه، وال يــدخل وال خيــرج وال خيــالط أحــداً وال يشــتغل بعلــم وال قــرآن 
ذنـــه: ألنـــه أمـــني علـــى املريـــد فيمـــا يرقبـــه، ورّب عمـــل فاضـــل دخلتـــه  وال ذكـــر إال 

  ).النفس وصار مفضوالً 
ويقــــــول الشــــــعراين: (وزار أبــــــو تــــــراب النخشــــــي وشــــــقيق البلخــــــي أ يزيــــــد 

                                                            
ــرة: أمحـــد (أخرجـــه مـــن حـــديث أ ١ ) والرتمـــذي ٢/١٨٤/١٥٣٠) وأبـــو داود (١/٣٠٦/٤٠٨) ومســـلم (٢/٣٧٢يب هريـ
  ).٥٨/١٢٩٥-٣/٥٧) وقال: "حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح". والنسائي (٣٥٦/٤٨٥-٢/٣٥٥(
 ).٦-٣كتب ليست من اإلسالم (ص.  ٢
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البســطامي فلمــا قــدم خادمــه الســفرة قــاال لــه: كــل معنــا  فــىت، فقــال: إين صــائم، 
فقال له أبو تراب: كل ولك أجر صوم سنة فقال: ال، فقــال أبــو يزيــد: دعــوا مــن 

نة فقطعــت يــده ســقط مــن عــني رعايــة هللا عــز وجــّل فســرق ذلــك الشــاّب بعــد ســ
  عقوبة له على سوء أدبه مع األشياخ).

وقـــال الشـــعراين: (ومسعـــت ســـيدي علـــي اخلـــواص رمحـــه هللا يقـــول: ال يبلـــغ 
أحـــد مقـــام اإلخـــالص يف األعمـــال حـــىت يصـــري يعـــرف مـــا وراء اجلـــدار وينظـــر مـــا 
م يف بالد أخرى). ويقــول أيضــاً: (وهللا مــا صــدق مريــد  يفعله الناس يف قعور بيو

ة الطريــق إال نبعــت احلكمــة مــن قلبــه وصــار يــربئ األكمــه واألبــرص وحييــي يف حمبــ
ذن هللا). ويقـــول أيضـــاً: (وكـــذلك بلغنـــا ســـيدي حممـــد الشـــوعي أحـــد أصـــحاب 
ســـيدي مـــدين واملـــدفون يف زاويتـــه جتـــاه قبتـــه، إنـــه تـــزوج بكـــراً فمكثـــت معـــه يســـرياً 

قتلــه، فلمــا مــات ومات عنها وهي بكر، وكان قــال هلــا: ال تتزوجــي بعــدي أحــداً أ
ا فقــالوا لــه: هــذا خــاص برســول هللا  ، فــدخل خطبها شخص واستفىت العلماء 

ـــا فلمـــا جلـــس عنـــدها قبـــل أن ميســـها خـــرج الشـــيخ لـــه مـــن احلـــائط حبربـــة فطعنـــه 
ت  فمــــات لوقتــــه). وذكــــر بعــــدها عــــدة قصــــص مثــــل ذلــــك، وخــــتم هــــذه احلكــــا

مــر الشــيخ بــذلك ملــا يــرى بقوله: (هذه وقائع فمن شك فليجرب، اللهــم إال أن 
س بـــذلك، فينبغـــي للمفـــيت يف ذلـــك أن  لزوجتـــه مـــن احلـــظ واملصـــلحة مـــثًال فـــال 

ب األحوال).   يتوقف ويقول: أ ال أفيت على أحد من أر
ــذه القصــة: قــال الشــعراين: (وحكــى يل  وخنتــتم الكــالم عــن هــذا الكتــاب 

ه وأخـــربه أنـــه قـــال للشـــيخ: (إن  خـــادم ســـيدي أيب اخلـــري الكليبـــاين أن شخصـــاً أ
زوجـــيت حامـــل وقـــد اشـــتهت مامونيـــة محويـــة ومل أجـــدها، فقـــال لـــه الشـــيخ: ائتـــين 
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ه به فتغوط له فيها مأمونية محوية ســخنة، فقــال اخلــادم: وأكلــت منهــا  بوعاء، فأ
ا غائط.   لعدم اعتقادي أ

مل كثرياً من هــذه االحنرافــات والضــالالت والســخافات  ال شك أن القارئ 
جاءت يف كتاب 'األنوار القدسية'، ولكــن مــا قولــه إذا ذكــرت لــه أن جلنــة يف اليت 

'إلحيـــاء  -وال شـــك أن أغلـــب أعضـــائها منـــه-لفـــت  -يف بلـــد األزهـــر-مصـــر 
الــــرتاث الصــــويف'. وقــــد َحقََّقــــْت كتــــاب 'األنــــوار القدســــية' وقــــد عّلــــق عليــــه أحــــد 

  أعضائها!! وهي خليقة أن تسمى: 'الظلمات الصوفية'!
 ذا يــــذوب القلــــب مــــن كمــــدملثــــل هــــ

  

 ١.إن كــــــان يف القلــــــب إخــــــالص وإيـــــــمان 
  

  وقال أيضاً راّداً على ِحكم ابن عطاء هللا السكندري: -
ن اخلــالق واملخلــوق  -أ أقوال يؤيد فيهــا نظريــة وحــدة الوجــود القائلــة 

  واحد ومثلها نظرية االحتاد واحللول، وكل ذلك كفر!
  ن على ما عليه كان).(كان هللا وال شيء معه، وهو اآل -١

إن القســـم األول مـــن هـــذا الكـــالم حـــديث صـــحيح، والقســـم الثـــاين وحـــدة 
وجــود، فصــار املعــىن: كــان هللا وال شــيء معــه، واآلن هــو ال شــيء معــه! أي: أن 

  هللا والكون واحد!
(مــــا حجبــــك عــــن هللا وجــــود موجــــود معــــه، إذ ال شــــيء معــــه! ولكــــن  -٢

  حجبك عنه، توهم موجود معه).
  يتصور أن حيجبه شيء، وهو الواحد الذي ليس معه شيء)! (كيف -٣

                                                            
  ).٧٥-٧٢كتب ليست من اإلسالم (ص.  ١
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(أنت مع األكــوان مــا مل تشــهد املكــوَّن، فــإذا شــهدته، كانــت األكــوان  -٤
  معك).
(مــــا العــــارف مــــن إذا أشــــار، وجــــد احلــــق أقــــرب إليــــه مــــن إشــــارته، بــــل  -٥

  العارف من ال إشارة له لفنائه يف وجوده وانطوائه يف شهوده).
ره ظهــــور احلــــق فيــــه، فمــــن رأى الكــــون، (الكــــون كلــــه ظل -٦ مــــة، وإمنــــا أ

وشــهده فيــه أو عنــده أو قبلــه، أو بعــده، فقــد أعــوزه وجــود األنــوار، وحجبــت عنــه 
ر).   مشوس العارف، بسحب اآل

  (علم منك أنك ال تصرب عنه، فأشهدك ما برز منه). -٧
ت! مــا وقــع عليهــا أبصــار، ولــو ظهــرت صــفاته  -٨ (لوال ظهــوره يف املكــو

ته).ا   ضمحلت مكو
ن: فكــرة تصــديق وإميــان، وفكــرة شــهود وعيــان! فــاألوىل  -٩ (الفكرة فكــر

ب الشهود واالستبصار). ب االعتبار، والثانية ألر   ألر
رة مــن  -ب أقواله يف النهي عــن دعــاء هللا، ممــا ال يقــول بــه مــن لديــه إ

  علم أو إميان:
ام له). -١   (سؤالك منه ا

طـــل علـــى لســـان إبـــراهيم عليـــه ويســـتدّل ابـــن عطـــاء هللا  علـــى ذلـــك حبـــديث 
ت واألحاديــث  الصــالة والســالم: حســيب مــن ســؤايل علمــه حبــايل، وهــو خمــالف لــآل

 حتــــــــــــــــــض علــــــــــــــــــى دعــــــــــــــــــاء هللا كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل: الكثــــــــــــــــــرية الــــــــــــــــــيت 
  

   ــــــــــــــــــــــــــــائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــن دعـــ أي: عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :ــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وقولـــــــــــــــــــــــــ

  
 ١.  

(مـــن عبـــده لشـــيء يرجـــوه منـــه، أو ليـــدفع عنـــه ورود العقوبـــة منـــه، فمـــا  -٢
  قام حبق أوصافه).

هـــذا الكـــالم هـــو كقـــول رابعـــة العدويـــة املنحـــرف: (مـــا عبـــدتك خوفـــاً مـــن 
الف رك، وال رغبــــة يف جنتــــك، ولكــــين عبــــدتك ألنــــك أهــــل للعبــــادة) وهــــذا خمــــ

ــم مــن فــوقهم، وعبــادة األنبيــاء الــذين يعبــدون هللا  لعبادة املالئكــة الــذين خيــافون ر
  سبحانه رغباً ورهباً!.

ــه أن خيرجـــك مـــن حالـــة ليســـتعملك فيمـــا ســـواها، فلـــو  -٣ (ال تطلـــب منـ
  أرادك الستعملك من غري إخراج).

  (رمبا دهلم األدب إىل ترك الطلب). -٤
لعكــس، فــإن تــرك الطلــب هــو العصــيان، ليت هــذا اجلاهــل علــم أن األمــر 

  وقلة األدب!
(مـــن عبـــده لشـــيء يرجـــوه منـــه، أو ليـــدفع بطاعتـــه ورود العقوبـــة عنـــه،  -٥

  فما قام حبق أوصافه).
(إمنــا يــذكر مــن جيــوز عليــه اإلغفــال، وإمنــا ينبــه مــن ميكــن منــه اإلمهــال)  -٦

مر به إىل درجة اإل ترى ملاذا كان الرسول    حلاح!يكثر من الدعاء و

                                                            
  ).٦٠غافر اآلية ( ١
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٥٢٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

(رمبــا اســتحيا العــارف أن يرفــع حاجتــه إىل مــواله الكتفائــه مبشــيئته(!)  -٧
فكيــف ال يســتحي أن يرفعهــا إىل خليقتــه) لقــد مســح لنــا الشــارع احلكــيم أن نرفــع 

  حاجتنا إىل الناس، على أن نعتقد أنه هو املعطي.
(كيــف تطلــب العــوض علــى عمــل هــو متصــدق بــه عليــك؟ أم كيــف  -٨

صـــــدق هـــــو مهديـــــه إليـــــك) ومعـــــىن ذلـــــك أن تبقـــــى خشـــــباً  تطلـــــب اجلـــــزاء علـــــى
  مسندة!!
  (كيف أشكو إليك حايل وهي ال خيفى عليك). -٩

  أقوال تشجع على ارتكاب املعاصي: -ج 
  (أنت إىل حلمه إذا أطعته، أحوج منك إىل حلمه إذا عصيته). -١
ب القبــول، وربـــما قضــى  -٢ ب الطاعــة، ومــا فــتح لــك  (رمبــا فــتح لــك 
لوصول).عليك    لذنب، فكان سبباً 

ب  هـــــذا الكـــــالم تشـــــجيع علـــــى ارتكـــــاب الـــــذنوب، فمـــــا فـــــتح ســـــبحانه 
 جــــــــــــــــاء يف القــــــــــــــــرآن العظــــــــــــــــيم: الطاعــــــــــــــــة إال ليكــــــــــــــــافئ عليهــــــــــــــــا. 

   
  

  
 ١.  

العــزائم وتــدعو إىل التمــاوت أقوال تشجع على تعطيــل الـــمواهب و  -د
  وترك التدبري:

(أرح نفســــــك مــــــن التــــــدبري، فمــــــا قــــــام بــــــه غــــــريك عنــــــك، ال تقــــــم بــــــه  -١
                                                            

  ).١٠١األنبياء اآلية ( ١
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لنفســك). وقــد تكلمــُت عــن ذلــك مفصــالً حــني الكــالم علــى كتــاب ابــن عطــاء 
  هللا املسموم واملضلل: (التنوير يف إسقاط التدبري).

ــذه األقــدار؟! وقــد (سوابق اهلمــم ال ختــرق أســوار األقــدار) فمــا أدرا -٢  
علمنــا اخلليفــة الراشــد عمــر بـــن اخلطــاب أن نفــر مــن قضــاء هللا إىل قضـــاء هللا... 

  .١»احرص على ما ينفعك وال تعجز«بقوله:  وقد حضنا الرسول 
  (إذا فتح لك وجهة من التعرف، فال تباِل معها إن قّل العمل...). -٣
يــدفن ال يــتم نتاجــه)  (ادفــن وجــودك يف أرض اخلمــول فمــا نبــت ممــا مل -٤

قولــــــــــه تعــــــــــاىل علــــــــــى لســــــــــان إبــــــــــراهيم عليــــــــــه الســــــــــالم: أيــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن 
  

 ؟٢!  
  أقوال متناقضة وسخيفة: -هـ 
(جــل ربنــا أن يعاملــه العبــد نقــداً، فيجازيــه نســيئة) إذا كــان األمــر كمــا  -١

  قال، فما الفائدة من اآلخرة؟!
عل الــدار اآلخــرة حمــًال جلــزاء عبــاده املــؤمنني، ألن هــذه الــدار ال (إمنا ج -٢

تســـع مــــا يريـــد أن يعطــــيهم، وألنـــه أجــــلَّ أقـــدارهم عــــن أن جيـــزيهم يف دار ال بقــــاء 
  هلا).

  (العطاء من اخللق حرمان (!)، واملنع من هللا إحسان!). -٣
مــن : «بقولــه إذا كان األمر كما يقوله هــذا اجلاهــل، فلمــاذا أمــر الرســول 

                                                            
  ).١/٣١/٧٩) وابن ماجه (٢/٢٠٥٢/٢٦٦٤) ومسلم (٢/٣٦٦أخرجه من حديث أيب هريرة: أمحد ( ١
  ).٧٤الفرقان اآلية ( ٢
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وال أدري كيف يكــون عطــاء هللا ســبحانه إذا مل  ١»ال يشكر الناس، ال يشكر هللا
ــال اخلليفـــة عمـــر رضـــي هللا عنـــه: إمنـــا يـــرزق هللا  يكـــن عـــن طريـــق النـــاس؟! وقـــد قـ

  الناس بعضهم من بعض، فإن السماء ال متطر ذهباً وال فضة!
لطلــب، فــاعلم أنــه يريــد أن يعطيــك). أيــن -٤ هــذا  (مــن أطلــق لســانك 

ام له)؟!.   الكالم من سخف قوله وقد سبق ذكر: (طلبك منه ا
(إن أردت أن ال تعـــــزل، فـــــال تتـــــولَّ واليـــــة ال تـــــدوم لـــــك) وأّي شـــــيء  -٥

يـــدوم يف هـــذه الـــدنيا؟!، وقـــد طلـــب هـــذه الواليـــة يوســـف عليـــه الســـالم مـــن عزيـــز 
   مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: 

  وإذا مل يتــــــــــــــــــــــــولَّ  ٢ 
ا لألشرار؟! الصاحلون   الوظائف، فهل يرتكو
(كيــف تطلــب العــوض علــى عمــل هــو متصــدق بــه عليــك؟! أم كيــف  -٦

  تطلب اجلزاء على صدق هو مهديه إليك؟) (!)
(إهلي! حكمك النافذ، ومشيئتك القاهرة، مل يرتكا لــذي مقــال مقــاًال،  -٧

  وال لذي حال حاًال).
  وكيف ال أعزم وأنت اآلمر؟).(إهلي! كيف أعزم، وأنت القاهر؟  -٨

حلكــم! وهــي ال  ــذا القــدر مــن النقــل مــن هــذه الــنقم الــيت مسيــت  أكتفــي 
ــم،  ــا جهلــة الشــيوخ طال تزال تدرس يف كثري من املعاهد حىت األزهــر، ويوصــي 

                                                            
ــرة: أمحـــد ( ١ ) ٢٩٩/١٩٥٤- ٤/٢٩٨) والرتمـــذي (١٥٨/٤٨١١- ٥/١٥٧) وأبـــو داود (٢/٢٥٨أخرجـــه مـــن حـــديث أيب هريـ

  اإلحسان). ١٩٩/٣٤٠٧- ٨/١٩٨) وابن حبان (٢١٨وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والبخاري يف األدب املفرد (رقم 
  ).٥٥يوسف اآلية ( ٢
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وقــد وصــفها بعــض أدعيــاء العلــم احلمقــى بقولــه: (لــو جــازت الصــالة بغــري كتــاب 
)!! ومعــىن ذلــك أنــه فضــلها علــى حــديث رســول هللا، جلازت حبكــم ابــن عطــاء هللا

. وقد أثىن على هذه احلكم الدكتور حممد عبيدالرمحن البيصار شــيخ اجلــامع هللا 
األزهر احلايل يف مقدمته لكتاب 'التنوير...' فقال: (وحكــم ابــن عطــاء هللا متضــي 

ا مشس تنري للحيارى ظالم الطريق)!!   بني الناس يف رحلة خالدة! وكأ
شـــرح هـــذه احلكـــم الصـــويف احملـــروق ابـــن عجيبـــة بكتـــاب مسّـــاه 'إيقـــاظ  وقـــد

ن يســـّمى 'إماتـــة اهلمـــم' وقـــد زعـــم يف مقدمتـــه أن الرســـول   اهلمـــم' وهـــو جـــدير 
اخــتص بعــض الصــحابة بعلــم البــاطن، ومعــىن ذلــك أنــه كــتم شــيئاً مــن الــدين عــن 

  ليم حممود.املسلمني. وقد حقق هذا الكتاب أخرياً مثنياً عليه الدكتور عبداحل
وقد ســجدت إىل هللا تعــاىل ســجدة شــكر ملــا علمــت مبوتــه، فقــد مــأل العــامل 
اإلســـالمي بكتـــب الفلســـفة الســـخيفة املارقـــة والصـــوفية اخلرقـــاء اهلدامـــة، وقـــد أمـــر 
ــدم قبــة مســجد البــدوي وبنــاء قبــة أكــرب منهــا، وإضــافة مئذنــة أخــرى لــه، ليزيــد 

ه ويســــتغيثون بــــه ويدعونــــه عنــــد مــــن إضــــالل املســــلمني الــــذين يطوفــــون حــــول قــــرب 
الشــدائد أمــام أكثــر شــيوخ األزهــر الســاكتني عــن احلــق... ممــا هــو شــرك بــواح... 
وقــــــد أوصــــــى هــــــذا الــــــدكتور بدفنــــــه يف املســــــجد الــــــذي شــــــيده يف شــــــارع الزيتــــــون 

لعــن مــن يفعــل ذلــك يف أحاديــث عديــدة، فكتــب لــه  لقــاهرة، مــع أن الرســول 
ز الــــــرئيس العــــــام إلدارات األخ املكــــــرم مساحــــــة الشــــــيخ اجلليــــــل  عبــــــدالعزيز بــــــن 

ململكــة العربيــة الســعودية، ينهــاه عــن اإلقــدام علــى هــذا  البحوث العلمية واإلفتــاء 
العلم املنحرف املخالف للشريعة، وحيــذره مــن أن يكــون قــدوة ســيئة ملــن بعــده مــن 
املسلمني بصــفته شــيخاً لألزهــر! ومــن مؤلفــات هــذا الــدكتور و لألســف! رســائل 
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الشــاذيل واملرســي والبــدوي مــن الصــوفية والتفكــري الفلســفي يف اإلســالم، ممــا  عــن
حيتــاج إىل كتــاب ضــخم يف نقــد مــا كتــب عــنهم، وخاصــة عــن البــدوي، فقــد زعــم 

عملــه يف رســالته عنــه أنــه ذهــب إليــه يف طنطــا، واســتأذنه يف الكتابــة عنــه!! فــأين 
  هــــــــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

   
 التفكــــــــــــري  ! ومثلــــــــــــه كتابــــــــــــه١'

الفلســفي يف اإلســالم' مــع أن هــذا اإلســالم حــرب علــى كــل فلســفة، والفالســفة 
املســــمون مســــلمني، وإن كــــان هلــــم وجــــه علمــــي مشــــرق، فهــــم يف الفلســــفة أتبــــاع 
أرســـطو معلمهـــم األول كمـــا يســـمونه، وقـــد كفـــرهم حـــىت الغـــزايل يف كتابـــه: 'املنقـــد 

ــرياً مـــن الضـــالالت، يف مقـــدمتها أنـــه زعـــم أن  مـــن الضـــالل' مـــع العلـــم أن فيـــه كثـ
طريــــق التصــــوف الضــــال املهــــرتئ، هــــو الطريــــق الوحيــــد املوصــــل إىل هللا، ال طريــــق 

!ً   الكتاب والسنة، كربت كلمة خترج من فيه إن يقول إال ضالًال وكذ
وممــا جيــدر ذكــره أن هــذا الــدكتور حــارب يف آخــر حياتــه الفلســفة يف آخــر 

ا ال توصل إىل احلقيقة، وبــذلك هــدم كــل رسال ة له يف سلسلة 'كتابك' وأثبت أ
ــا الكثــريين، وممــا يؤســف لــه أن كتابــه 'التفكــري  ما بناه مــن الفلســفة بعــدما ضــلل 
الفلســـفي يف اإلســـالم' الـــذي حنـــن بصـــدد الكـــالم عليـــه طبـــع طبعـــة جديـــدة بعـــد 

ـــذا ــال! فكــــم كـــان جــــديراً  الــــدكتور بعـــد رســــالته  موتـــه، ليســـتمّر يف فســــاد األجيـ
موتــه، وقــد األخرية أن يعلن تربأه من مجيع كتبه الفلسفية، لينجو مــن تبعيتهــا بعــد 

   قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــاىل: 
                                                            

  ).٢٢فاطر اآلية ( ١
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٥٢٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ــالة  ! وخاّصـــــــة١ ــ وقـــــــد صـــــــرّح يف الرســـ
 -أي: املـــنهج الفلســـفي- ): (إن هـــذا املـــنهج اليهـــودي ٦٠املـــذكورة (كتابـــك: ص.

وه بعــد تفكــري طويــل، والتزمــوا القيــام بــه بكــل الوســائل أو بكــل الطــرق، الــذي رمســ
وهـــو مـــذهب التشـــكيك يف القـــيم واملثـــل والعقائـــد واألخـــالق. يســـتخدمون هـــذا 

  املنهج يف اجملاالت املختلفة إلفساد اجملتمعات وحتّللها أخالقياً ودينياً، و...
ــــــم إن اليهـــــود يهــــــدفون مــــــن وراء كــــــّل ذلــــــك إىل الســــــيطرة علــــــى ا لعــــــامل! إ

حيطمـــون القـــيم واملثـــل حـــىت ال يكـــون يف اجملتمعـــات قـــوة مـــن عقائـــد، أو قـــوة مـــن 
حق! ومن أجــل ذلــك تعــاونوا علــى أن تكــون هلــم الكلمــة األوىل يف اجلامعــات يف 
ن، ويف  ريــــخ األد ــم الــــنفس، ويف مــــاّدة األخــــالق، ويف  ــم االجتمــــاع ويف علــ علــ

  الفلسفة...).
ر أنــه بعــدما ثبــت لــه عقــم طريــق الفلســفة وأنــه ومن عجيب أمر هذا الــدكتو 

ال يوصــل إىل احلقيقــة، وهــو مــنهج اليهــود لتضــليل األجيــال واحنرافهــا، بقــي علــى 
ً أنـــه طريـــق الكتـــاب والســـنة: طريـــق االتبـــاع!! فكـــان ممـــا  تـــا ضـــالله وزعـــم زوراً و

ينــة قاله: (...وجدت يف جّو احلارث بن أســد احملاســّيب اهلــدوء النفســي، أو الطمأن
  ).٦٢الروحية، ولكنه هدوء اليقني، وطمأنينة الثقة مبا يعلم...)(ص.

لســنة وعــدم اطــالع  وهذا الكالم من الدكتور عبــداحلليم يــدّل علــى جهــل 
ــوا املســلمني عــن خمالطتــه. وقــد  ر الســلف الــذين ذّمــوا احلــارث احملاســيب و على آ

هلل   .تعّلق به الدكتور فسّبب له هذا االحنراف والعياذ 

                                                            
  ).١٢يس اآلية ( ١
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ذكر اخلطيب البغدادّي بسنده إىل سعيد بن عمر الربدعــي قــال: (شــهدت 
ك وهــــذه  -وقــــد ســــئل عــــن احلــــارث احملاســــيب وكتبــــه-أ زرعــــة  فقــــال للســــائل: إّ

ألثــــر  إىل الكتــــاب والســــنة،  -الكتــــب!! هــــذه كتــــب بــــدع وضــــالالت! عليــــك 
: مــن مل فإنك جتد فيــه مــا يغنيــك عــن هــذه الكتــب، قيــل لــه: يف هــذه عــربة، فقــال

يكن له يف كتاب هللا عربة، فليس له يف هذه الكتــب عــربة. بلغكــم أن مالــك ابــن 
أنــــس وســـــفيان الثـــــوري، واألوزاعــــي، واألئمـــــة املتقـــــدمني صــــنفوا هـــــذه الكتـــــب يف 
تـــون مـــرة  اخلطـــرات والوســـاوس، وهـــذه األشـــياء! هـــؤالء قـــوم خـــالفوا أهـــل العلـــم! 

مث قـــــال: مـــــا أســـــرع النـــــاس إىل  حلـــــارث احملاســـــيب وعـــــدد أمســـــاء بعـــــض الصـــــوفية.
  البدع!).

): ٢٢٣ويقـــول احلـــافظ ابـــن رجـــب يف كتابـــه 'جـــامع العلـــوم واحلكـــم' (ص.
علـــــى الوســـــاوس  -ومـــــنهم احلـــــارث احملاســـــيب-(وإمنـــــا ذّم أمحـــــد وغـــــريه املتكلمـــــني 

واخلطــرات مــن الصــوفية حيــث كالمهــم يف ذلــك ال يســتند إىل دليــل شــرعي، بــل 
نكــــر الكــــالم يف مســــائل احلــــالل واحلــــرام مبجــــرد إىل جمــــرد رأي وذوق،كمــــا كــــان ي

الرأي من غري دليل شرعي) ومن يطالع كتاب 'تلبيس إبليس' لإلمام ابــن اجلــوزي 
  وما كتبه عن احلارث احملاسيب واحنرافاته، جيد العجب العجاب!

ممــــا ســــبق نــــدرك خطــــر بعــــض الكتــــب الــــيت ليســــت مــــن اإلســــالم والــــيت جيــــب 
، إلنقــاذ املســلمني منهــا، فهــي مــن أهــم أســباب ختــديرهم حتريقها ونسفها يف اليّم نســفاً 

  وضالهلم وضعفهم واستيالء األعداء عليهم، فأذاقوهم صنوف العذاب.
إلســالم مــن قبــل خصــومه، فينســبون  كمــا هــي مــن أســباب جلــب الطعــن 
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  ١إليه ما هو منه براء!.
ا نفعاً عظيماً. فجزاه هللا خرياً. ر سلفية أخرى نفع هللا    وله آ

 :موقفه من اجلهمية  
قـــال: وممـــا يؤســـف لـــه ويبعـــث يف الـــنفس األســـى أن املســـائل الـــيت يـــدور  -

عليهــا علــم الكــالم قــدمياً، قــد زالــت مــن األذهــان كخلــق القــرآن واجلــوهر واجلســم 
ا ســابقاً، ونشــأت مشــكالت أخــرى يف  ومسألة ذات هللا تعاىل وصفاته اليت ذكر

بتــة أم تــزول، وقضــية النشــوء العصور املتأخرة كقانون الصــدفة واملــا دة، وهــل هــي 
والتطـــور وغــــري ذلــــك. فمـــن احلماقــــة واجلنــــون دراســــة علـــم الكــــالم القــــدمي وإمهــــال 

  ٢البحث يف هذه املوضوعات.
وقال أيضاً: ومن أعظم جــرائم علمــاء الكــالم فــتح البــاب علــى مصــراعيه  -

طنــاً وهــو للمؤولني من الفالسفة، فراحوا يدعون أن للقرآن ظــاهراً وهــو للعــ وام، و
ــم ال  للخــواص، وأن هنــاك شــريعة وحقيقــة. فخرجــوا مــن اإلســالم وهــم يظنــون أ

  يزالون مسلمني!
وقــــد كــــان هــــذا التأويــــل الــــذي بــــدأ مــــن عنــــد علمــــاء الكــــالم أعظــــم نكبــــة 
م عـــــن ديـــــنهم، فانقســـــموا إىل فـــــرق متعـــــددة ذكـــــرهم  أصـــــابت املســـــلمني، وأبعـــــد

ى ثـــالث وســـبعني فرقـــة اثنتـــان وســـبعون يف بقولـــه: ســـتفرتق أمـــيت علـــ رســـول هللا 
  .٣النار! وواحدة يف اجلنة، وهي: من كان على مثل ما أ عليه اليوم وأصحايب

                                                            
  ).٩٧-٨٧كتب ليست من اإلسالم (ص.  ١
  ).١١١كتب ليست من اإلسالم (ص.  ٢
  هـ).٣٦٠تقدم خترجيه يف مواقف اآلجري سنة ( ٣
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وقد حكي أن ملكاً كتــب إىل عمالــه يف البلــدان أين قــادم علــيكم، فــاعملوا  
كذا وكذا ففعلوا إال واحداً مــنهم. فإنــه قعــد يفكــر يف الكتــاب فيقــول: أتــرى كتبــه 

حبــرب؟ أتــرى كتبــه قائمــاً أو قاعــداً؟ فمــا زال يتفكــر حــىت قــدم امللــك، ومل  مبــداد أو
  يعمل مما أمره به شيئاً! فأحسن جوائز الكل وقتل هذا!!

ــد  ــتالف املتكلمـــــني، فقـــ ــة علـــــى بطـــــالن علـــــم الكـــــالم اخـــ ــم األدلـــ ومـــــن أعظـــ
انقســـموا إىل معتزلـــة وماتريديـــة وأشـــاعرة وغـــريهم. فلـــو كـــان علـــم الكـــالم يـــؤدي إىل 

ــا كفـــــر بعضـــــهم بعضـــــاً. وأغلـــــبهم احلـــــق ــد، وملـــ و - ، لكـــــانوا مجيعـــــاً يف صـــــف واحـــ
وقعــوا يف محــأة التأويــل فــأّولوا وعطّلــوا صــفات هللا ســبحانه، خالفــاً لــرأي  - لألســف

ــمون. ــون وال يشــــبهون وال جيســ ــذين ال يؤولــــون وال يعطلــ بــــل يفوضــــون  الســــلف الــ
دون تشــبيه وال  ويصفون هللا سبحانه كما وصــف بــه نفســه وكمــا وصــفه رســوله 

 قولــه تعــاىل: ويــل. وقــد ســئل اإلمــام مالــك عــن 
 فقـــــــــــــــال: االســـــــــــــــتواء معلـــــــــــــــوم،  ١

  ٢جمهول، والسؤال عنه بدعة. والكيف
  وله ردٌّ طّيب على كتاب 'الفلسفة واحلقيقة' لعبد احلليم حممود. -
  

  هـ) ١٤٢١( ٣حممد صفوت الشواديف

                                                            
  ).٥٤األعراف اآلية ( ١
  ).١١٥-١١٤كتب ليست من اإلسالم (ص.  ٢
ــدد  ٣ ــان (العــ ــة الفرقـــ ـــليمان وجملــ ــد ســ ــاء' ألمحــ ـــواديف يف ركــــب العلمـــ ــفوت الشــ ـــنة ٤٥/ص.١٢٥'صــ ـــد الســ ) وجملـــــة التوحيـ

 التاسعة والعشرون العدد السادس مجادى اآلخرة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف.
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الشــواديف، ولــد يف قريــة الشــغانبة مــن ضــواحي  حممــد صــفوت أمحــد يوســف
مدينــة بلبــيس ســنة أربــع وســبعني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، تــرىب يف أحضــان أســرة 
أصــيلة متأصــلة علــى مبــادئ الشــريعة الغــراء ختــرج يف كليــة االقتصــاد وحصــل علــى 
بكـــالوريوس يف العلـــوم السياســـية واالقتصـــادية ســـنة مثـــان وتســـعني وثالمثائـــة وألـــف 

رة املوافـــــق لثمـــــان وســـــبعني وتســـــعمائة وألـــــف مـــــيالدي، وكـــــان أحـــــد قـــــادة للهجـــــ
م أن كــان طالبــا فيهــا،  الصــحوة اإلســالمية، حيــث قــاد الــدعوة بكليــة االقتصــاد أ
وألـــف جمموعـــة كانـــت تـــدعو العلمـــاء إىل الكليـــة إللقـــاء احملاضـــرات الدينيـــة، وملـــا 

ر إىل الســـعودية حيـــث ختـــرج مـــن اجلامعـــة مل يلبـــث يف الوظيفـــة إال قلـــيال، مث ســـاف
ز رمحــــه هللا والشــــيخ ابــــن عثيمــــني،  مســــع مــــن شــــيوخ أمثــــال فضــــيلة الشــــيخ بــــن 
والشــــيخ عبــــدالرزاق عفيفــــي، وكانــــت لــــه عالقــــات طيبــــة معهــــم، وقــــد كــــان هلــــذا 
صــيل املســائل  الســماع أثــره يف تكــوين عناصــر فكــره الــديين، فقــد أفــاد كثــريا يف 

صـــــيل املـــــنهج الفقهيـــــة، فجمـــــع رمحـــــه هللا بـــــني ترتيـــــب ا لفكـــــر وتنظيمـــــه، وبـــــني 
  وتقوميه.
مبـــا قـــرأ أو مســـع يف الســـعودية، بـــل التحـــق  -رمحـــه هللا-ومل يكتـــف الشـــيخ  

لزقازيق، رغبة يف احلصول على اإلجازة العالية.    بكلية أصول الدين 
ســكن مدينــة بلبــيس ورأس فــرع مجاعــة أنصــار الســنة احملمديــة ببلبــيس، وقــد  

نـــاء جممـــع التوحيـــد ببلبـــيس، بـــل كانـــت لـــه بصـــمات كـــان لـــه جهـــد مشـــكور يف ب
واضــحة يف الــدعوة وأعمــال الــرب، وملــا انتقــل إىل مدينــة العاشــر مــن رمضــان أنشــأ 

  فرعا للجماعة.
اختري عضوا يف جملس إدارة املركــز العــام جلماعــة أنصــار الســنة احملمديــة عــام 
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ة وألــف إحــدى عشــر وأربعمائــة وألــف للهجــرة املوافــق إلحــدى وتســعني وتســعمائ
  ميالدي، وعهد إليه تنظيم إدارة الدعوة.

حريصـــا علـــى اتصـــال اجلماعـــة مبشـــيخة األزهـــر يف عهـــد  -رمحـــه هللا-كـــان 
شــــيخ األزهــــر الســــابق الشــــيخ جــــاد احلــــق رمحــــه هللا وبعــــده، فأعــــاد بــــذلك مســــرية 
الشيخ حامد الفقي وعبدالرمحن الوكيل وخليل هراس، حيــث كانــت هلــم عالقــات 

  ر وعلمائه.طيبة بشيوخ األزه
تـــويف رمحـــه هللا مســـاء ليلـــة اجلمعـــة ســـبعة عشـــر مجـــادى األوىل لســـنة تســـعة 

  عشر وأربعمائة وألف، إثر حادث أليم.
 من املبتدعة: موقفه  

كـــان رمحـــه هللا رئـــيس حتريـــر جملـــة التوحيـــد، ومـــن خـــالل هـــذه اجمللـــة كـــان يطلـــع 
وشــفقة علــى املــؤمنني القراء على بديع مقاالته اليت تلمس منها غرية علــى هــذا الــدين، 

م وسنة نبيهم    ، فكانت له مواقف مشرفة منها:العازفني عن كتاب ر
  قال رمحه هللا: فإننا ننبه إىل قضيتني: 

لكتــاب والســنة يــدعيها كــل الفــرق والطوائــف األوىل : أن دعــوة التمســك 
والطـــرق الصـــوفية واجلماعـــات واجلمعيـــات، ويف هـــؤالء مـــن هـــو صـــادق ومـــن هـــو  

عالمــة الصــدق: مطابقــة القــول والفعــل مبعــىن اتبــاع الســنة قــوال وعمــال كــاذب.. و 
  ال قوال فقط.
: كــل مــن دعــا إىل ســنة أو حــارب بدعــة أو حــذر مــن ضــاللة يرميــه الثانيــة

نــه يفــرق األمــة؟!! فــإذا مل تكــن الــدعوة إىل هللا قائمــة علــى الــدعوة إىل  خصــومه 
يح العقيــدة الصــحيحة فعلــى السنة والتحــذير مــن البدعــة وتصــحيح املفــاهيم وتوضــ
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  ١أي شيء تقوم الدعوة؟!!
 من املشركني: موقفه  

خصص رمحه هللا يف جملة التوحيــد حلقــات متواليــات يبــني فيهــا كيــد اليهــود 
م إىل يومنــا هــذا، وحمــذرا مــن خطــرهم وسياســتهم الدفينــة الــبغض  ابتــداء مــن نشــأ

ــه هللا العلمانيــــة وبــــني خ ــا فضــــح رمحــ طرهــــا علــــى األمــــة لإلســــالم واملســــلمني. كمــ
لعلــم مــن قريــب أو بعيــد!! بــل هــي ضــد  احملمديــة، فقــال: العلمانيــة ال صــلة لـــها 
ـــا: (حركـــة  العلـــم وضـــد الـــدين، وقـــد جـــاء تعريفهـــا يف دائـــرة املعـــارف الربيطانيـــة 
آلخـــــــرة إىل  ـــــــدف إىل صـــــــرف النـــــــاس، وتـــــــوجيههم مـــــــن االهتمـــــــام  اجتماعيـــــــة 

ــذه الــدنيا وحــدها)!. وهــي ــدف فقــط إىل  االهتمام  ــذا التعريــف الواضــح ال  و
ــدف إىل فصــل الــدين عــن احليــاة كلهــا، أو مبعــىن  فصــل الــدين عــن الدولــة، وإمنــا 
ــذا يكــون تعريفهــا الصــحيح هــو  ــدف إىل القضــاء علــى الــدين، و أكثر وضوحا 
ــــــدف إىل القضــــــاء علــــــى الــــــدين، وإقامــــــة اجملتمــــــع  (العلمانيــــــة حركــــــة اجتماعيــــــة 

د تســللت العلمانيــة إىل كثــري مــن بــالد املســلمني خاصــة يف مصــر! الالديــين). وقــ
ــر إىل القضــــاء علــــى اإلســــالم بصــــورة متدرجــــة! حتــــت  ــــدف العلمانيــــة يف مصــ و
شـــعار حماربـــة التطـــرف! وكـــل مـــن وقـــف يف طـــريقهم أو اعـــرتض علـــى أقـــواهلم فهـــو 

  متطرف، ولو كان شيخ األزهر!!.
ســتالني للقضــاء علــى الــدين يف ويتبع العلمانيون نفس الـخطة التـي وضعها 

لفشل!!. ءت    االحتاد السوفييت سابقا، و

                                                            
 ).٢٠نقال عن رسالة صفوت الشواديف يف ركب العلماء (ص. ١
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  وتنقسم خطة ستالني إىل ثالث مراحل: 
ــــــــــم أحــــــــــرار يف املرحلــــــــــة األوىل : مهادنــــــــــة الــــــــــدين، وإيهــــــــــام أصــــــــــحابه أ

عقائدهم،وقــد انتهــت هــذه املرحلــة الــيت كانــت أقــالم العلمانيــة فيهــا تظهــر احــرتام 
رة اإلســـــالم، وتـــــوقري علمـــــاء ا لكتابـــــة عـــــن احلـــــب، واإل ألزهـــــر، وتكتفـــــي فقـــــط 

  اجلنسية، والتماثيل، والفنون، واألفالم، واألغاين... إخل.
: حماولــة تنقــيح الــدين، وتطــويره! ومعــىن ذلــك تفســريه تفســريا املرحلة الثانية

ماركسيا، مستغلني النقــاط الــيت تلتقــي فيهــا املاركســية مــع الــدين. ويف هــذه املرحلــة 
لــدين ورجالــه. وهــي نفــس اخلطــة الــيت اتبعتهــا األقــالم أيضــا يــتم  إظهــار االهتمــام 

ن الدميقراطيــــــــة مــــــــن اإلســــــــالم! وأن اإلســــــــالم  العلمانيــــــــة إلقنــــــــاع الــــــــرأي العــــــــام 
  واالشرتاكية وجهان لعملة واحدة!!.

ــا ضــالل وفســاد، وأمــا اإلســالم فريتكــز  واإلسالم بريء من الدميقراطية، فإ
ورى، وهــــي ختتلــــف متامــــا عــــن الدميقراطيــــة مــــن مجيــــع نظامــــه السياســــي علــــى الشــــ

  الوجوه، ونظامه االقتصادي متميز، فهو ليس اشرتاكيا، وال رأمساليا!!.
: ادعاء وإظهار معايب الــدين، وبعــده عــن احلقــائق العلميــة، املرحلة الثالثة

ومهامجتـــــه، وادعـــــاء أنـــــه ال يفـــــي حباجـــــات البشـــــر، ومتطلبـــــات العصـــــر! وكـــــذلك 
ال الــدين، والســخرية مــن العلمــاء! وهــذه املرحلــة هــي الــيت نعيشــها االســتهزاء برجــ

  اليوم، ونسأل هللا السالمة.
  وميكن لكل مسلم أن يتابع هذا التدرج ويدرك خطورته.

ما اإلسالم.   إىل أن قال: وهم اآلن يرفعون شعارين حياربون 
ـــــم األول منهمـــــا : الـــــدعوة إىل حريـــــة الـــــرأي يف الـــــدين. وحقيقـــــة األمـــــر أ
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ــم ال ي قالمهــم وألســنتهم، وأل هــدفون إىل الطعــن يف الــدين، والصــد عــن ســبيله 
يســــتطيعون اإلعــــالن عــــن ذلــــك حــــىت ال ينكشــــف أمــــرهم، وال يفتضــــح مكنــــون 

  صدورهم، فهم يبالغون يف الدعوة إىل حرية الرأي يف الدين!.
 األخـــــــــرية كالمـــــــــا هـــــــــو الكفـــــــــر بعينـــــــــه وقـــــــــد كتبـــــــــوا يف اآلونـــــــــة 

   
   

  ١ .  
: فــدعوة خبيثــة إىل عــدم احــرتام العلمــاء، وإســقاط هيبــتهم مــن وأمــا الثــاين

لتقليــل مــن  نفوس املسلمني. واهلدف هو القضاء على الدين من خــالل علمائــه 
م، واحلط من قدرهم.   شأ

  .٢املنري ولكن هؤالء ال يعلمون! والعلماء هم قادة األمة، وسراجها
 موقفه من الرافضة:  

قــال رمحــه هللا: فإنــه مــن املعلــوم أن الشــيعة أكثــر فــرق األمــة الضــالة ضــالال 
م تشــــهد علــــيهم بــــذلك؛ حيــــث يكتشــــف مــــن يقــــف عليهــــا أن  وكفــــرا، وعقيــــد
الكذب والبهتان ركن من أركان اإلميــان عنــدهم!! ومــع ذلــك فمــازال يف املســلمني 

ــم، بــل قــد يتصــور من هو خم إلمكــان حــدوث تقــارب بيــنهم  -خطــأ-دوع  أن 
وبــــني أهــــل الســــنة!! واحلــــق أن الســــنة والشــــيعة ضــــدان ال جيتمعــــان ونقيضــــان ال 

   ٣يلتقيان! وإذا أردت شاهدا على ذلك فإليك البيان...
                                                            

 ).١١٨آل عمران اآلية ( ١

 ).١٢-٧هـ/ص.١٤١٥التوحيد (السنة الثالثة والعشرون العدد اخلامس جملة  ٢

 ).٩-٦هـ/ص.١٤١٥جملة التوحيد (السنة الثانية والعشرون العدد السادس  ٣
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  مث ذكر اعتقادهم يف القرآن والسنة والصحابة وغري ذلك.
 من الصوفية: موقفه  
لبدعــــة  قــــال: وأمــــا - الصــــوفية فقــــد حكــــم عليهــــا العلمــــاء قــــدميا وحــــديثا 

والضــالل، وحاصــل كالمهــم أن الصــوفية قــد أدخلــت علــى الــدين مــا لــيس منــه، 
  ١وابتدعت فيه بدعا كثرية تزداد مبرور العصور وتعاقب السنني.

وقــــــــال: فــــــــإن الطــــــــرق الصــــــــوفية قــــــــد مجعــــــــت يف صــــــــفوفها مــــــــن يعبــــــــد  -
  البيان:الشيطان،ويسمع له ويطيع! وإليك 

لقــــرب مــــن ميــــدان الســــيدة زينــــب، رضــــي هللا عنهــــا، يوجــــد مقــــر لطريقــــة 
طنيــــة، شــــيخها يســــمى (عمــــر أمــــني حســــنني)، مــــات منــــذ ســــت  صــــوفية ســــرية 
سنوات، ويسمون أنفسهم الطريقة البيومية العمرية نسبة إىل شــيخ الطريقــة، ومقــر 

ث عـــامرة، وتقـــدم  غلـــى وأحلـــى أنـــواع األ فيهـــا للمريـــدين الطريقـــة شـــقة فـــاخرة 
ــــم، وال  ـــا آذا أطعمـــة شــــهية فـــاخرة مل ترهــــا عـــني الفقــــراء يف مصـــر، وال مسعــــت 
ث الــذي يزيــد يف مســتواه علــى  م! وهــذا الطعــام والشــراب واأل خطرت على قلو
فنــادق الســـبعة جنـــوم دليـــل قـــاطع علـــى الزهـــد الـــذي تتغـــىن بـــه الصـــوفية يف املاضـــي 

الشــرك مــع املوســيقى، والغنــاء مــع االخــتالط، واحلاضر! وهذه الطريقة جيتمع فيها 
واخلرافات مع الضالالت، والبدع مع األطعمة الشهية، الــيت جتعــل لعــاب املريــدين 
ـــارا، حـــىت يفـــىن األكـــل يف الـــبطن حســـب نظريـــة الفنـــاء الصـــويف!! وحنـــن  يســـيل أ
نســوق هنــا بعــض الوقــائع الــيت تقــع يف مقــر الطريقــة يــومي اخلمــيس واجلمعــة مــن  

                                                            
 ).٧هـ/ص.١٤١٤جملة التوحيد (السنة الثانية والعشرون العدد التاسع  ١
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  ١ع، فإن الدعوى ال تقبل إال ببينة.كل أسبو 
كمـــا أنـــه رمحـــه هللا حتـــدى صـــوفية مصـــر بعشـــرين ســـؤاال أن جييبـــوا عنهـــا،   -

ـــا خلطهـــم وتناقضـــهم، فقـــال رمحـــه هللا بعـــد ذكـــر هـــذه األســـئلة العشـــرين:  يتبـــني 
وإن ممــا يلفــت النظــر ويثــري االنتبــاه أن قــراء (عقيــديت) قــد الحظــوا بوضــوح وجــالء 

شــلت فشــال ذريعــا يف الــرد علــى األســئلة العشــرين، وعــن كشــف أن الصــوفية قــد ف
لطــرق الصــوفية..  الغمــوض والطالســم، وعالمــات االســتفهام الكثــرية الــيت حتــيط 
وقــــد خرجــــت مجيــــع األقــــالم الصــــوفية عــــن املوضــــوع، واحنرفــــت بعيــــدا عنــــه ثالثــــة 

  اجتاهات:
ـــام النيـــات.. وهـــذا قـــد ختصـــص فيـــه ااألول ألخ : اجتـــاه الســـب والشـــتم وا

حممـــد املهنـــا مـــن العشـــرية احملمديـــة، وقلـــده يف بعـــض ذلـــك تلميـــذ الطريقـــة العزميـــة 
  غفر هللا هلما.
: اجتــاه ترديــد حماســن التصــوف وفضــله علــى اإلســالم، وحماولــة تفهــيم الثــاين

لصــوفية وأن األمــة املســلمة ال حيــاة هلــا إال بــه!!. وهــذا  القراء أن هللا حفظ دينــه 
  رق.االجتاه تتبناه كل الط

: فهـــو الـــدعوة إىل احلـــوار واجللـــوس علـــى مائـــدة البحـــث واملنـــاظرة، الثالـــث
ــذا احلــوار؛ بــل ننتظــره منــذ فــرتة  وقــد تبنــاه شــيخ الطريقــة العزميــة، وحنــن نرحــب 
التصــال بــبعض علمــاء األزهــر الكبــار ليتــوىل ترتيــب هــذا  وقــد قمنــا علــى الفــور 

  ٢جريدة عقيديت.اللقاء وتنسيقه على الوجه األكمل.. حتت رعاية 
                                                            

 ).٧-٦ص.هـ/١٤١٧جملة التوحيد (السنة اخلامسة والعشرون العدد احلادي عشر  ١

 ).١٨-١٧صفوت الشواديف يف ركب العلماء (ص. ٢
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 من اجلهمية: موقفه  
هلل ومالئكتـــه وكتبـــه ورســـله، واليـــوم اآلخـــر، والقـــدر  قـــال: عقيـــدتنا اإلميـــان 
خــــريه وشــــره، وكــــذلك اإلميــــان بكــــل مــــا نطــــق بــــه القــــرآن، أو جــــاءت بــــه الســــنة 
ــا  الصــحيحة. ونعتقــد أن هللا لــه األمســاء احلســىن والصــفات العلــى التـــي وصــف 

ـــــا ر  ، مـــــن غـــــري تكييـــــف، وال متثيـــــل، وال تشـــــبيه، وال ســـــوله نفســـــه، أو وصـــــفه 
اســـــتوى علـــــى العـــــرش، أي عـــــال وارتفـــــع، كمـــــا فســـــره  -ســـــبحانه-تعطيـــــل؛ وأنـــــه 

  السلف بكيفية ال نعلمها.
ينــــــزل إىل الســــــماء الــــــدنيا كمــــــا أخــــــربت بــــــذلك الســــــنة  -ســــــبحانه-وأنــــــه 

نــؤمن  الصحيحة بكيفية ال نعلمهــا، وهللا يف الســماء، وعلمــه يف كــل مكــان! كمــا
خلـــق آدم بيـــده، وأن يـــداه مبســـوطتان ينفـــق كيـــف يشـــاء، كمـــا  -ســـبحانه-أنـــه 

وجها، ومسعا، وبصرا، وعلمــا، وقــدرة، وقــوة، وعــزة، وكالمــا،  -سبحانه-نثبت له 
ــــق بـــــه، فإنـــــه  : -شـــــأنهجـــــل -وغـــــري ذلـــــك مـــــن صـــــفاته، علـــــى الوجـــــه الـــــذي يليـ

    
  

 ١ .  
كـــل   -ســـبحانه-وحنـــن نثبـــت هلل كـــل صـــفة أثبتهـــا لنفســـه، كمـــا ننفـــي عنـــه 

صفة نفاها عن نفســه، ونســكت عمــا ســكتت عنــه النصــوص، فــإذا قيــل: هــل هلل 
جســم؟ نقــول: هــذا مســكوت عنــه فــال نثبتــه، وال ننفيــه، بــل نســكت عنــه طاعــة 

  ٢هلل.
                                                            

 ).١١الشورى اآلية ( ١

 ).٧-٦هـ/ص.١٤١٨جملة التوحيد (السنة الثالثة والعشرون العدد السادس  ٢
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  هـ) ١٤٢٢( ١مقبل بن هادي الوادعي

ــــوادعي الشــــيخ اإلمــــام مقبــــل  بــــن هــــادي بــــن مقبــــل بــــن قائــــدة اهلمــــداين ال
بــدأ  ولد ســنة اثنتــني ومخســني وثالمثائــة وألــف تقريبــا. اخلاليل، من قبيلة آل راشد.

ملكتــب، مث  الشــيخ دراســته قــي قريتــه دمــاج، حيــث تعلــم مبــادئ اخلــط والكتابــة 
مني انتقل إىل جامع اهلادي لطلب العلم فلــم يســاعد عليــه، مث رحــل إىل بــالد احلــر 

وجنــد، فكــان يســمع مــن بعــض الــواعظني والــدعاة، واستنصــحهم يف شــراء بعــض 
ض الصـــاحلني وشــــروح   الكتـــب، فأرشــــدوه إىل صـــحيح البخــــاري وبلـــوغ املــــرام ور

علـــيهم مـــا  فـــأنكركتـــاب التوحيـــد وغريهـــا مـــن الكتـــب وبعـــد زمـــن عـــاد إىل بلـــده، 
  وجدهم فيه من البدع والضالالت، فحاربوه بشىت الوسائل.

ذلــــــك درس يف جــــــامع اهلــــــادي مبدينــــــة صــــــعدة، مث توجــــــه إىل أرض  وبعــــــد
احلــرمني وســكن بنجــد، فأخــذ عــن الشــيخ حممــد بــن ســنان احلــدائي والشــيخ حيــىي 

بن عثمان الباكستاين. مث فــتح معهــد احلــرم املكــي، فتقــدم لالختبــار فــنجح، وفيــه ا
مــد أخــذ عــن عــدة مشــايخ مــنهم الشــيخ عبــدالعزيز الســبيل والشــيخ عبــدهللا بــن حم

  بن محيد وغريمها.
ملدينـــــة، فـــــدرس بكليـــــة الـــــدعوة  مث انتقـــــل الشـــــيخ إىل اجلامعـــــة اإلســـــالمية 
وأصول الدين، ومن أبرز من درس عنــه فيهــا الشــيخ الســيد حممــد احلكــيم والشــيخ 
ن. كما كان رمحه هللا حيضــر دروس مساحــة الشــيخ  حممود عبدالوهاب فائد املصر

                                                            
  .املرتَجم لهبقلم  'ترمجة أيب عبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي' ١
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ز والشيخ األلبا   ين رمحهما هللا وغريمها.عبدالعزيز بن 
شــىت أحنــاء العــامل  مــنمث عاد رمحــه هللا إىل الــيمن، فتوافــد عليــه طــالب العلــم 

  لالستفادة وحتصيل العلم الشرعي.
الصـــحيح '، و'الطليعـــة يف الـــرد علـــى غـــالة الشـــيعة'مـــن مؤلفاتـــه رمحـــه هللا: 
ب حتــــــرمي اخلضــــــا'و 'شـــــرعية الصــــــالة يف النعــــــال'، و'املســـــند مــــــن أســــــباب النــــــزول

  ، وغريها من الكتب النافعة.'لسواد
تــويف رمحــه هللا يف ثالثــني ربيــع اآلخــر ســنة اثنتــني وعشــرين وأربعمائــة وألــف 

  مبدينة جدة، ودفن مبكة املكرمة بناء على وصيته.
 من املبتدعة: موقفه  
قــال رمحــه هللا: ومــا اختلفنــا فيــه ينبغــي أن نرجــع إىل كتــاب هللا وإىل ســنة  -
  ١نرتك العادات والتقاليد اليت ختالف الكتاب والسنة وننبذها.وأن  ،رسول هللا
ــا مــن  - وقال رمحه هللا مبينا خطورة التقليد: املذاهب األربعة ما أنزل هللا 

أن ذاك يكــــون شــــافعيا  ســــلطان ومــــا ورد يف كتــــاب هللا وال يف ســــنة رســــول هللا 
 : ســبحانه وتعــاىلبل قال هللا  ،وذاك يكون حنبليا إىل آخر ذلك

   
   
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٢  

    
   

   
                                                            

 .)٦٦إجابة السائل ( ١

 ).١٠الشورى اآلية ( ٢
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٥٣٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ١
  ســــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

   
   

    
   ٢ .

  وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ســـــــــــــــــــــــــــــــــبحانهوقـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
  

   
  

    
    
  فهـــــــــــــذه٣ . 

وقـــد حتـــدينا غـــري واحـــد مـــن املتعصـــبني هلـــذه املـــذاهب أن  ،املـــذاهب فرقـــت النـــاس
يـــدل علـــى أن املســـلم ملـــزم  تـــوا بـــدليل مـــن كتـــاب هللا أو مـــن ســـنة رســـول هللا 

لتعبــــد مبــــذهب مــــن هــــذه املــــذاهب، بــــل جــــاء القــــرآن علــــى كراهــــة هــــذا فقــــال 
   ســــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــاىل: 
  

   

                                                            
 ).٥٩ة (النساء اآلي ١

  ).٣( األعراف اآلية ٢
 ).١٥٣األنعام اآلية ( ٣
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٥٤٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

   ونبينــــا حممــــد  ١  :يقــــول
افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصــارى علــى اثنتــني وســبعني «

أو  ٢»فرقة وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلهــا يف النــار إال واحــدة
حيــذر مــن  وأهل الكتاب اختلفــوا، فنبينــا حممــد  ؛التحذير ففي هذا. ذا املعىن

لتتـــبعن ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم حـــذو «أن نســـلك ســـبيلهم يف االخـــتالف فقـــال: 
لقذة شربا بشربوذراعا بذراع حــىت لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه أو  ٣»القذة 

وهو وارد يف الصــحيح مــن حــديث أيب هريــرة ومــن حــديث أيب ســعيد  ،ذا املعىن
ملعــىن متقــارب، فهــذه املــذاهب فرقــت النــاس وأدخلــت بيــنهم البغضــاء والعــداوة، وا

وهـــي مبتدعـــة مـــا جـــاءت يف   ومـــا تعبـــد هللا إال بكتـــاب هللا وبســـنة رســـول هللا 
ومــــا حــــدثت هــــذه البدعــــة إال بعــــد القــــرون  كتــــاب هللا وال يف ســــنة رســــول هللا 

  ول:املفضلة، ولقد أحسن حممد ابن إمساعيل األمري إذ يق
 وأقـــــــــــبح مـــــــــــن كـــــــــــل ابتـــــــــــداع مسعتـــــــــــه
 مـــــذاهب مــــــن رام اخلــــــالف لبعضــــــها
 ويعـــــــــــزي إليـــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــا ال يقولـــــــــــه
 ولـــــــيس لـــــــه ذنـــــــب ســـــــوى أنـــــــه غــــــــدا
 لـــــــــئن عــــــــــده اجلهــــــــــال ذنبــــــــــا فحبــــــــــذا
 علـــــى مـــــا جعلـــــتم أيهـــــا النـــــاس ديننـــــا

ـــــــــــــع للرشـــــــــــــدوأنكـــــــــــــاه للقلـــــــــــــ   ب املول
نيـــــــــاب األســـــــــاود واألســـــــــد  يعـــــــــض 
 لتنقيصـــــــه عنـــــــد التهـــــــامي والنجـــــــدي
 يتــــــــــابع قــــــــــول هللا يف احلــــــــــل والعقــــــــــد

 انفــــــرادي يف حلـــــــدي بــــــه حبــــــذا يـــــــوم
 ألربعـــــة ال شـــــك يف فضـــــلهم عنـــــدي

                                                            
 ).١٥٩األنعام اآلية ( ١

 هـ).١٩٥(سنة يف مواقف يوسف بن أسباط تقدم خترجيه  ٢

 هـ).٢٣٤(سنة يف مواقف علي بن املديين تقدم خترجيه  ٣
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٥٤١   موسوعة مواقف السلف الصالح

 هـــــــــم علمـــــــــاء األرض شـــــــــرقا ومغـــــــــر
 وال زعمــــــــــــــوا حاشــــــــــــــامهوا أن قــــــــــــــوهلم
 بــــــــــــــل صــــــــــــــرحوا أ نقابــــــــــــــل قــــــــــــــوهلم

  

 ولكـــــــن تقليـــــــدهم يف غـــــــد ال جيـــــــدي
 دليـــل فيســـتهدي بـــه كـــل مـــن يهـــدي
لقـــــــدح والــــــــرد  إذا خـــــــالف املنصـــــــوص 

  

ذه املـــذاهب شــــنيعا، تقــــدم أقـــوال أصــــحاب املــــذاهب فأصـــبح التعصــــب هلــــ
حـــىت قـــال منـــذر بـــن ســـعيد األندلســـي  علـــى كتـــاب هللا وعلـــى ســـنة رســـول هللا 

  قال:
 يقولـــــــــون كلمـــــــــا عـــــــــذيري مـــــــــن قـــــــــوم

 عـــدت قـــالوا قـــال ســـحنون مثلـــه فـــإن
 زدت قـــــالوا قـــــال أشـــــهب مثلـــــه فـــــإن

 فـــــإن قلـــــت قـــــال هللا ضـــــجوا وأكثـــــروا
 قــــال الرســــول فقــــوهلم قلــــت قــــد فــــإن

  

 طلبـــــــت دلـــــــيال هكـــــــذا قـــــــال مالـــــــك 
 ومـــــــن مل يقـــــــل مـــــــا قالـــــــه فهـــــــو آفـــــــك
 وقـــــد كـــــان ال ختفـــــى عليـــــه املســـــالك
 وقــــــــالوا مجيعــــــــا أنــــــــت قــــــــرن مماحــــــــك
 أتــــــت مالكــــــا يف تــــــرك ذاك املســــــالك

  

عــد النــاس عــن كتــاب  مل يزل العلمــاء يتوجعــون مــن التقليــد األعمــى الــذي 
وقــد  وســنة رســول هللا  هللاوحال بني النــاس وبــني كتــاب  ،هللا وسنة رسول هللا 

ألف العلماء املؤلفات القيمة يف التحــذير مــن التقليــد منهــا: جــزء كبــري البــن القــيم 
يف كتابــه 'إعــالم املــوقعني' ومنهــا كتــاب للشــوكاين 'القــول املفيــد يف أدلــة االجتهــاد 
والتقليـــد' ومل يـــزل علمـــاء الســـنة حيـــذرون مـــن هـــذا التقليـــد الـــذي حـــال بـــني النـــاس 

  ١.هللا وسنة رسول هللا وبني كتاب 
لســنا نقــول: إن كتــب األئمــة األربعــة ال يســتفاد منهــا وال ينتفــع  مث قــال: -

                                                            
 ).٣١٩-٣١٧إجابة السائل ( ١
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٥٤٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــــا، فاحلمــــد هلل حنــــن نقتــــين كتــــب األئمــــة األربعــــة ونســــتفيد منهــــا، لكــــن ننصــــح 
إلقبــال علــى كتــاب هللا وعلــى ســنة رســول هللا  فكتــب األئمــة األربعــة  ،إخواننــا 

  ا من املراجع، وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.تقتىن وتكون مرجعا كغريه
فهــامهم فــنحن نقــول أيضــا: إن  فــنحن وإن كنــا نقــول: إننــا لســنا متعبــدين 
فهــامهم،  أفهام األئمة وأفهام الصحابة خري لنا من أفهامنا، لكنا لســنا متعبــدين 

ايــة ويف كثــري مــن املســائل قــد اختلفــوا رمحهــم هللا تعــاىل، وتعصــب املتــأخرون هلــم غ
  التعصب حىت قال أبو عبدهللا البوشنجي:

 ومــن شــعب اإلميــان حــب ابــن شــافع
 أ شــــــــافعي مــــــــا حييــــــــت وإن أمــــــــت

  

 وفـــــــــــــرض أكيـــــــــــــد حبـــــــــــــه ال تطـــــــــــــوع 
 فوصــــــــــــــــــييت للنــــــــــــــــــاس أن يتشــــــــــــــــــفعوا

  

ـــــذيب التهـــــذيب وتعقبـــــه أو خلفـــــه:  أبـــــو عبـــــدهللا البوشـــــنجي مـــــن رجـــــال 
  عبدهللا بن حممد بن إمساعيل اهلروي (حنبلي) فهو يقول:

 أ حنبلــــــــي مــــــــا حييــــــــت وإن أمــــــــت
  

 فوصيتــــــــــــــــــي للنـــــــــــــــــاس أن يتحنبلـــــــــــــــــوا 
  

وكفــا كتــاب هللا وســنة رســول  ،هذا التعصب األعمى لسنا منه ومنه حنــذر
فهـــامهم  ،هللا  هلل ســـبحانه وتعــاىل مث  واألئمــة نســتفيد مـــن أفهــامهم ونســتعني 

ــم لــديهم مــن الفهــم ومــن االطــالع والعلــ م مــا لــيس على فهم الكتاب والســنة، أل
فهامهم. وهللا املستعان.   ١لدينا، وليس معناه أننا متعبدون 

لســــنة ويقصــــر  - وقــــد ســــئل عــــن حكــــم الشــــرع يف الــــذي يــــرفض العمــــل 
  العمل واحلجة على القرآن؟

                                                            
 .)٣٣٥-٣٣٤إجابة السائل ( ١
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٥٤٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

احلمــد هلل رب العــاملني، وصــلى هللا وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى فأجــاب: 
ــهد أن وأشــــهد أال إاله إال هللا وحــــ ،آلــــه وصــــحبه أمجعــــني ده ال شــــريك لــــه، وأشــ
أمــــا بعــــد: فحكــــم هــــذا الــــذي يقصــــر العمــــل علــــى القــــرآن  .حممــــدا عبــــده ورســــوله

يقـــول هللا ســـبحانه وتعـــاىل يف كتابـــه  ؛أنـــه كـــافر ويـــرفض العمـــل بســـنة رســـول هللا 
    الكــــــــــــــرمي: 

   
   

  
 
  

    
  

   
   

   
   

    
   
ول هللا ســـــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــاىل يف كتابـــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــرمي: ويقـــــــــــــــــــــــــــ ١

 
  
  

  
   

  

                                                            
 ).٧احلشر اآلية ( ١
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٥٤٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ونبينـــــا حممـــــد ١   يقـــــول كمـــــا
مــر فــ«يف الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة:  أتوا منــه مــا اســتطعتم إذا أمــرتكم 

يـــتكم عـــن شـــيء فـــاجتنبوه   :كتابـــه الكـــرميورب العـــزة يقـــول يف   ٢»وإذا 
   

   
    

   
   

  
ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــاىل:  ويقــــــــــــــول، ٣ 

   
   

   
  ويقــــــــــــول ســــــــــــبحانه  ،٤

ــــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي:  ــــــــــــــــــــــــــاىل يف كتابـــــــــــــ   وتعـــــــــــــــ
   

   
   

   
     

    

                                                            
 ).٤٤آلية (النحل ا ١

د عبدهللا بن ذكوان تقدم خترجيه  ٢  هـ).١٣٠(سنة يف مواقف أيب الز

 ).٦٥النساء اآلية ( ٣

 ).٦٣النور اآلية ( ٤
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٥٤٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١.   
طــــل ،هلــــم شــــبهة وهـــي شــــبهة قدميــــة هـــؤالء إذا " :وهـــي حــــديث موضــــوع 

كــم احلــديث عــين فاعرضــوه علــى كتــاب هللا فمــا وافــق فهــو مــين وأ قلتــه ومــا مل  أ
، اإلمــام الشــافعي رمحــه هللا تعــاىل يقــول إنــه ســند جمهــول "ين ومل أقلــهيوافق فليس م

وذكــر الشــوكاين رمحــه هللا تعــاىل يف كتابــه 'إرشــاد  فاحلــديث ال يثبــت عــن النــيب 
مــا قــاال إن احلــديث  الفحول' ذكر عن حيىي بــن معــني، وعبــدالرمحن بــن مهــدي أ

دقة لريدوا به السنن.   مما وضعته الز
يت مبينــــة  ،فتــــأيت مؤكــــدة للقــــرآن ،ال يســــتغىن عنهــــا  فســــنة رســــول هللا و

ســخة للقــرآن علــى الصــحيح مــن أقــوال أهــل العلــم ،للقــرآن يت أيضــا  فالســنة  ؛و
يت أيضا بشرع مســتقل فــالنهي عــن حلــوم احلمــر األهليــة مل يــرد  .مبينة وخمصصة و

ب من السبع وذي خملــب مــن الطــري  مل يف كتاب هللا، والنهي عن أكل كل ذي 
يت بشــــرع  ،يــــرد يف كتــــاب هللا وهكــــذا أشــــياء كثــــرية مل تــــرد يف كتــــاب هللا فالســــنة 

مســـتقل وجـــب قبولـــه وهللا املســـتعان. وتفصـــيل الصـــالة والزكـــاة مـــأخوذ مـــن ســـنة 
  ٢.رسول هللا 

ســئل رمحــه هللا: مــا هــو رأيكــم فــيمن جيعــل هــذه اجلماعــات واألحــزاب و  -
م يدخ   لون حتت حديث االفرتاق؟من أهل البدع والفرق ويقول: إ

ــا فرقــت كلمــة املســلمني وخصوصــا مــن  فأجاب: هذا هو الــذي يظهــر، أل
يقـــول   كــان مــنهم صــوفيا أو شــيعيا أو يــوايل ويعــادي مــن أجــل احلــزب، والنــيب 

                                                            
 ).٣٦األحزاب اآلية ( ١

 ).٣٩٠-٣٨٨إجابة السائل ( ٢
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٥٤٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

كما يف سنن أيب داود من حديث حممد بن عمرو عن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة: 
افرتقـــــت النصـــــارى علـــــى اثنتـــــني افرتقـــــت اليهـــــود علـــــى إحـــــدى وســـــبعني فرقـــــة، و «

ــا يف  ١»وســبعني فرقــة، وســتفرتق هــذه األمــة علــى ثــالث وســبعني فرقــة وجــاء بيا
ا اجلماعة   .٢سنن أيب داود أيضا من حديث معاوية رضي هللا عنه 

فهــذه التفرقــة لوحــدة املســلمني تعتــرب تفرقــة، مث بعــد ذلــك يصــدر كتــاب يف 
س بتعــــــدد اجلماعــــــا م أن ال  س، فــــــإن هللا هــــــذه األ س و س و ت، بــــــل بــــــه 

   كتابـــــــــــه الكـــــــــــرمي:عزوجـــــــــــل يقـــــــــــول يف  
  

   
   ويقــول:  ،٣ 

   
   

 وا فهـــم يريـــدون أن يســـرت  ،٤
  على أنفسهم.

م واملســـــــلمون  ـــــــارا يف تنفيـــــــذ خمططـــــــا فأعـــــــداء اإلســـــــالم يـــــــدأبون لـــــــيال و
متفرقون، لكن هــل الفرقــة مــن قبــل أهــل الســنة؟ ال، أهــل الســنة يقولــون هلــم: حنــن 

، وأولئــك يقولــون: حنــن نريــد نريد أن نتبع حنن وأنتم كتــاب هللا وســنة رســول هللا 
هللا  ؟ناصــــريني، أحنــــن مفوضــــون يف هــــذا الــــدينأن نــــزاحم الشــــيوعيني والبعثيــــني وال

                                                            
 هـ).١٩٥(سنة يف مواقف يوسف بن أسباط تقدم خترجيه  ١

  هـ).٣٦٠(سنة ري تقدم خترجيه يف مواقف حممد بن احلسني اآلج ٢
 ).١٥٩األنعام اآلية ( ٣

 ).٩٢األنبياء اآلية ( ٤
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٥٤٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

  : عزوجــــــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــــــول لنبيــــــــــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــــــــــــد 
   

   
   

  
  
    

   ١. 
لغـــــين أن شخصـــــا أقـــــام اجتماعـــــا يف جبـــــل األهنـــــوم وســـــئل: مـــــا رأيـــــك يف وقـــــد ب

  األحزاب؟ قال: بيننا وبينهم اتفاق أال يتكلم بعضنا يف بعض.
ر الكراسي والدنيا ر احلزبية، وآ فأنصــح كــل طالــب علــم أن ؛ فهذه هي آ

لكتابـــة واخلطابـــة واألشـــرطة  يبتعـــد عـــن هـــذه احلزبيـــة، وأن حيـــذر املســـلمني منهـــا 
ــذا و ــم ليســوا متمســكني  ملناقشــة، واملنــاظرة العلنيــة حــىت ينكشــف للمجتمــع أ

  الدين كما ينبغي.
فاملســــألة مســــألة كراســــي ومصــــاحل، أحنــــن نســــتطيع أن ننصــــر أنفســــنا حــــىت 

 يقـــــول يف كتابـــــه الكـــــرمي: نكـــــون أو نعمـــــل مبـــــا نريـــــد، ال، هللا عزوجـــــل 
    

 ول أيضــــــــــــــــــــــا يف كتابــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــرمي: ويقــــــــــــــــــــــ، ٢ 
  
ــذلق  فـــال نســـتطيع أن ننصـــر .٣ أنفســـنا حـــىت نتحـ

                                                            
 ).٧٥و٧٤( اآليتاناإلسراء  ١

 ).١٦٠آل عمران اآلية ( ٢

 ).٧حممد اآلية ( ٣
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٥٤٨   موسوعة مواقف السلف الصالح

ونكـــتم بعـــض العلـــم، فـــال تـــتكلم يف موضـــوع كـــذا وكـــذا وال تـــتكلم يف موضـــوع كـــذا 
  :وكـــــــذا، مـــــــن أجـــــــل أن النـــــــاس ينفـــــــرون، ورب العـــــــزة يقـــــــول لنبيـــــــه حممـــــــد 

  
    

     
   

 ســــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــاىل:  ويقــــــــــــــــــــــــول ،١
   

   
  ٢.  

فلســـنا مفوضـــني يف هـــذا الـــدين حـــىت نؤجـــل بعـــض القضـــا ونســـكت عـــن 
، فرمبــا بعــض األمــور تكــون شــركية، ويقولــون: اســكت عنهــا وأخرهــا بعــض األمــور

حــــىت نــــنقض ونثــــب علــــى الكرســــي، مث مــــاذا تعملــــون إذا وثبــــتم علــــى الكرســــي؟ 
  ٣تعرتفون بقرارات األمم املتحدة وقرارات جملس األمن، وبغريها وهللا املستعان.

ره السلفية:   من آ
  'املخرج من الفتنة'. -١
  املسائل'. مأه 'إجابة السائل على -٢
  'املصارعة'. -٣
  'قمع املعاند وزجر احلاقد احلاسد'. -٤

                                                            
 ).٦٧املائدة اآلية ( ١

 ).١٢هود اآلية ( ٢

 ).٣٨٨-٢/٣٨٦قمع املعاند ( ٣
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٥٤٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

  '.والسفسطة 'غارة األشرطة على أهل اجلهل -٥
  'الصحيح املسند من دالئل النبوة'. -٦
ض اجلنة يف الرد على أعداء السنة'. -٧   'ر
 من املشركني: موقفه  

ه مــن األمــوات ســئل رمحــه هللا: مــا حكــم دعــاء احلســني املقبــور بريــدة وغــري 
  وكذا النذر له؟ وما حكم من أتى إليه من اجلاهلني ليحصل به األوالد؟ 

وغـــريه مـــن األمـــوات يعتـــرب شـــركا ألن هللا  احلســـنيدعـــاء  فأجـــاب رمحـــه هللا:
   الكـــــرمي: عـــــز وجـــــل يقـــــول يف كتابـــــه 

    
   
   
    
  

ويقـــول ســـبحانه وتعـــاىل يف كتابـــه الكـــرمي: ١ ، 
    
     
   

   
   

   
   

 
 

                                                            
  ).١١٧( املؤمنون اآلية ١
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٥٥٠   موسوعة مواقف السلف الصالح

 وقــــــــال ســــــــبحانه وتعــــــــاىل يف كتابــــــــه  ،١
    الكـــــــــــــــــــــرمي:

    
   

    
   

    
   

   
  ٢.  

ملك لنفســه نفعــا وال ضــرا، يقــول ـاملقبــور ســواء أكــان احلســني أم غــريه ال يــ
  هللا ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــاىل يف كتابـــــــــــه الكـــــــــــرمي: 

   
 ويقـــــــــول ســـــــــبحانه  ٣

ــــــــــــــــــــرمي:  ــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاىل يف كتابـــــــــــــــــ  وتعــــــــــــــ
   

    
    

   
  

    
  

   
                                                            

  ).٦و٥( األحقاف اآليتان ١
  ).١٤( آليةالرعد ا ٢
  ).٦٢( النمل اآلية ٣
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٥٥١   موسوعة مواقف السلف الصالح

    
 ويقــــــول ســــــبحانه  ١

   وتعــــــــــــــــاىل يف كتابــــــــــــــــه الكــــــــــــــــرمي:
     
   

   
   
   

   ٢ 
يعتــرب شــركا، الــذي يــدعوه بعــد أن  فاحلســني ال ميلــك لنفســه نفعــا وال ضــرا، ودعــاؤه

يبــني لــه يعتــرب مشــركا، وإذا كانــت امرأتــه ال تــدعو احلســني فهــي تعتــرب حرامــا عليــه، 
وإذا كانــت املــرأة تــدعو احلســني بعــد مــا تبلــغ وهــو ال يــدعوه فهــو يعتــرب حمرمــا عليهــا، 

ــه ال جيـــــوز ملســـــلم أن  ــلمة، يقـــــول هللا ألنـــ ــرك أن يتـــــزوج مبســـ يتـــــزوج مبشـــــركة، وال املشـــ
     وتعــــــــــــــــــــاىل: ســــــــــــــــــــبحانه 

   ــذا ٣  أيضـــــا النـــــذر هكـــ
للحسني وللهادي وللحسني الذي يزعمــون أن رأســه مقبــور مبصــر، وغــريهم النــذر 

يقـــول:  ن النـــيب طـــل، معصـــية ال جيـــوز الوفـــاء بـــه وال حيـــل أن يســـتلمه أحـــد أل
وهــــو نــــذر  »مــــن نــــذر أن يطيــــع هللا فليطعــــه، ومــــن نــــذر أن يعصــــيه فــــال يعصــــه«

يت خبــري ولكـــن يســـتخرج بـــه «ـــى عــن النـــذر وقـــال:  معصــية والرســـول  إنـــه ال 

                                                            
  ).٧٣( احلج اآلية ١
  ).٣٨( الزمر اآلية ٢
  ).١٠( املمتحنة اآلية ٣
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٥٥٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

 الكــرمي:وإن كان هذا أعم من الدعوى، ورب العــزة يقــول يف كتابــه  ١»من البخيل
   
    

    
لنــــــــــذر ٢ : -ممــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى أنــــــــــه عبــــــــــادة-، ويقــــــــــول يف مــــــــــدح املــــــــــوفني 

  
   

  ؛ وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة ٣
    عمــــــــــــــــــــــــران تقــــــــــــــــــــــــول:

    
مـــــــا نـــــــذرت للحســـــــني وال للهـــــــادي وال  ، فنـــــــذرت هلل،٤

  لزعطان وال لفلتان، نذرت ملن؟ هلل عزوجل.
النــذر يكــون هلل عزوجــل، وأمــا النــذر وكــذلك اخلــوف مــن امليــت إذا مل ينــذر 
لـــه، أو إذا ظـــن أنـــه إذا نـــذر لـــه ســـيعطيه األوالد أو يفـــرج عنـــه الكـــرب هـــذا يعتـــرب 

  شركا.
لنســـبة ملـــن أتـــى إليـــه مـــن اجلـــاهلني ليحصـــل هلـــم األوالد هـــذا العمـــل  وأمـــا 

يعتــرب شــركا ألن هللا هــو الــذي يعطــي األوالد، لكــن بقــي اجلاهــل املســكني الــذي 
ء  لشــرك إال بعــد أن يبلــغ، فــنحن لســنا نقــول: إن آ ال يــدري فــال حيكــم عليــه 

                                                            
ــه: ١ ــ ــ ــ ــاري ( أخرجـ ــ ــ ــ ـــلم (و  )١١/٧٠٥/٦٦٩٣البخـ ــ ــ ـــو داود (و )) ٤(٣/١٢٦١/١٧٣٦مســ ــ ــ  )٥٩٢/٣٢٨٧-٣/٥٩١أبــ
  رضي هللا عنه. ن عمرمن حديث ابكلهم ) واللفظ ملسلم والنسائي.  ١/٦٨٦/٢١٢٢ابن ماجه (و ) ٧/٢١/٣٨٠٩النسائي (و 
  ).٢٧٠( البقرة اآلية ٢
  ).٧( اإلنسان اآلية ٣
  ).٣٥( آل عمران اآلية ٤
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٥٥٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

ومن قبلنا كانوا مشركني، نقــول: إن العمــل الــذي كــانوا يعملونــه يعــد شــركا لكــنهم  
وا جــاهلني، ويكونــون إن شــاء هللا معــذورين جبهلهــم ألن هللا ســبحانه وتعــاىل كــان

ــــــــــــــــــــــــــــول يف   ــــــــــــــــــــــــــرمي: يقــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــ   كتابـــــــــــــ
   

 ويقــــــــــــــــــــــــــول:  ١  
    
   

    
٣ املستعان.وهللا ٢  

يعتــرب  - أيضــا- وقال رمحه هللا: وهكــذا اعتقــاده أن األوليــاء يعلمــون الغيــب  - 
   الكــــــــــــــــــرمي:شــــــــــــــــــركا، يقــــــــــــــــــول هللا ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــاىل يف كتابــــــــــــــــــه 

    
   

    
  ويقـــــــــــول ، ٤

    ســــــــبحانه وتعــــــــاىل:
   

  ويقــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــاىل: ٥ ، 
   

                                                            
  ).١٥( اإلسراء اآلية ١
  ).١١٥( التوبة اآلية ٢
  ).١٩٦-١٩٤إجابة السائل ( ٣
  ).٦٥( النمل اآلية ٤
  ).٥٩( األنعام اآلية ٥
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٥٥٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

   
     

   
    

يعتقـــــد أن هنـــــاك أحـــــدا يعلـــــم الغيـــــب غـــــري هللا  . فالـــــذي١
ســــبحانه وتعــــاىل يعتــــرب مشــــركا، وقــــد يقــــول القائــــل: إن املنجمــــني أو الكهــــان خيــــربون 

ــم  ٢كمــا يف حــديث أيب هريــرة  ببعض األشياء فيصدقون. هــؤالء أخــرب عــنهم النــيب  أ
أمل يقــل كــذا  يكــذبون مائــة كذبــة ويســرتقون مــن الســمع كلمــة واحــدة مث يقــول النــاس:

: يصـــدقه النـــاس يف مائـــة كذبـــة مـــن أجـــل أنـــه قـــال كلمـــة أيوكـــذا يف يـــوم كـــذا وكـــذا، 
  ٣واحدة صدقا.

ره السلفية:   من آ
  .'ردود أهل العلم على الطاعنني يف حديث السحر' -١
  .'السيوف الباترة إلحلاد الشيوعية الكافرة' -٢
  .'حكم القبة املبنية على قرب الرسول ' -٣
 ن الرافضةموقفه م:  

لقد ســخر الشــيخ رمحــه هللا قلمــه للــرد علــى الــروافض، فــألف فــيهم مؤلفــات 
  منها:

  'اإلحلاد اخلميين يف أرض احلرمني'. -١

                                                            
  ).٢٧و٢٦( اجلن اآليتان ١
ز  ٢   هـ).١٤٢٠( سنةتقدم قريبا ضمن مواقف ابن 
  ).٢٠٣إجابة السائل (ص. ٣
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٥٥٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  'صعقة الزلزال لنسف أهل الرفض واالعتزال'. -٢
  'إرشاد ذوي الفطن إلبعاد غالة الروافض من اليمن'. -٣
  'الطليعة يف الرد على غالة الشيعة'. -٤
هــو مــذهب مبتــدع   ،': واملــذهب الشــيعيإجابة الســائل'يف  رمحه هللا قال -

كسائر املذاهب األخرى اليت مسعتموها؛ بل هو أبعد من كتــاب هللا وســنة رســول 
مــن تلكــم املــذاهب، فاملــذهب الشــيعي خصوصــاً يف زماننــا هــذا هــو يبطــل  هللا 

ىي بــــن ويعتمــــد علــــى هــــواه وعلــــى مــــا قــــال حيــــ -ســــنة رســــول هللا - علــــم الســــنة
حــــىت إن نشــــوان احلمــــريي يتوجــــع مــــن هــــذا  ،فــــالن وفــــالن :ومــــا قــــال ،احلســــني
  ويقول:

لقـــــــــــــــرآن خصـــــــــــــــمي  إذا جادلـــــــــــــــت 
 فقلــــــــــت كــــــــــالم ربــــــــــك عنــــــــــه وحــــــــــي

  

 أجــــــــــــــاب جمــــــــــــــادًال بكــــــــــــــالم حييـــــــــــــــى 
 أجتعــــــــــــل قــــــــــــول حيــــــــــــىي عنــــــــــــه وحيــــــــــــاً 

  

املـــذهب اهلـــادوي بعيـــد مـــن الســـنة؛ لكـــن مـــا تعبـــد هللا مبـــذهب زيـــدي وال 
ــتم  ؛ هللا بكتـــاب هللا وبســـنة رســـول هللا مبـــذهب هـــادوي، تعبـــد وهـــذه كمـــا رأيـ

  ١وأورثت البغضاء بني املسلمني. ،أورثت العداوة
وقال: وهكذا الرافضة يزعمون أنه ال يدخل اجلنــة إال أئمــتهم وشــيعتهم،  -

لكفــر علــى  لكفــر علــى ســائر الفــرق اإلســالمية، ومــن حكــم  ومــن َمثَّ حيكمــون 
َردُّهــم ســنة رســول عنهمــا فلــن يتحاشــى مــن غريمهــا، ومــا أيب بكر وعمــر رضــي هللا 

وما رواه أئمــة أهــل الســنة إال مــن هــذا البــاب، فهــم يعتقــدون أن مــن عــداهم   ،هللا 

                                                            
  ).٣١٩إجابة السائل (ص. ١
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٥٥٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

هيـــك بقـــوم كّفـــروا صـــحابة رســـول هللا  ويـــل، و أال  كفـــار كفـــراً صـــرحياً أو كفـــر 
ــن املســــلمني ــداهم مــ ــذ !!جيــــرءون علــــى تكفــــري مــــن عــ اهب وأنــــت إذا نظــــرت إىل مــ

ــا، فمــــذهبهم يف التكفــــري أردى مــــن  ــذاهب أرداهــ ــن املــ خــــذون مــ م  الرافضــــة وجــــد
بعون ألســيادهم املعتزلــة، ويف الغلــو يف أهــل البيــت  اخلوارج، ويف األمساء والصفات 

  إليهم املنتهى يف ذلك.
ئهـــاً، وهـــم  موجـــدير مبـــن حـــارب علـــ الكتـــاب والســـنة أن يكـــون متخبطـــا 
م إال هللا ســـبحانه وتعـــاىل، مث أيضـــاً دعـــاة فـــنت وضـــالل، وال  يعصـــمك مـــن ترهـــا

ومعرفـــة عقائـــدهم اخلبيثـــة، وحســـبنا هللا  ،التمســـك بكتـــاب هللا وســـنة رســـول هللا 
  ١ونعم الوكيل.

وقـــال أيضـــاً: وال تظـــنن أن فتنـــة عبـــدهللا بـــن ســـبأ وعلـــي بـــن الفضـــل قـــد  -
يــــران آلــــة ألعــــداء اإلســــالم أزعجــــوا املســــلم ،انقطعتــــا ني حــــىت يف فهــــذه الرافضــــة 

م احلـــج ويف مكـــة ومـــىن وعرفـــة، النـــاس  م املباركـــة واملشـــاعر احملرتمـــة يف أ تلـــك األ
يتقربون إىل هللا بذكره وأولئك احلمقى أشباه األنعام يدنــدنون بــذكر إمــام الضــاللة 

تافات كاذبة.   ٢اخلميين ويهتفون 
 من الصوفية: موقفه  

الة والســـالم علـــى نبينـــا حممـــد قــال رمحـــه هللا: احلمـــد هلل رب العـــاملني، والصــ
وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد 

  أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد:
                                                            

  ).٢٠٣اإلحلاد اخلميين (ص. ١
  ).١٥٤اإلحلاد اخلميين (ص. ٢
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٥٥٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

فإن بدعــة التصــوف حــدثت بعــد مــائيت ســنة مــن اهلجــرة، ومل تكــن موجــودة 
ـــم اختلفـــوا يف نعلـــى عهـــد النـــيب  ســــبة ، وال يف عهـــد الصــــحابة والتـــابعني. مث إ

ا نســبة إىل صــوفة، وهــي قبيلــة مــن اجلاهليــة كانــت  التصوف، فمنهم من يقول: إ
تتعبــــد، وكــــل مــــن تعبــــد وانقطــــع نســــب إليهــــا. ومــــنهم مــــن يقــــول: إنــــه نســــبة إىل 
ــذا لـــيس بصـــحيح إذ لـــو كانـــت نســـبة إىل الصـــفة لقيـــل فيـــه: صـــفي.  الصـــفة، وهـ

ح، ولـــو كـــان ومـــنهم مـــن يقـــول: إنـــه نســـبة إىل الصـــفاء، وهـــذا أيضـــا لـــيس بصـــحي
صحيحا لقيل فيه: صفوي. ومنهم من يقول: هي نسبة إىل الصوف. وعلــى كــل 
فهي نسبة مبتدعــة، وهللا ســبحانه وتعــاىل مســا مــؤمنني ومســا مســلمني، ومل يكــن 

إال تســــمية مــــؤمن ومســــلم، لســــنا نــــتكلم عــــن الكفــــار وعــــن  علــــى عهــــد النــــيب 
  املنافقني.
ى بــــه احلــــال إىل أن نبــــذ الكتــــاب مث إن الصــــوفية أقســــام: مــــنهم مــــن انتهــــ 

والسنة، وسخر من أهل العلــم وصــار يقــول: حــدثين قلــيب عــن ريب، يقــول احلــافظ 
نقــــال عــــن - ابــــن حجــــر رمحــــه هللا تعــــاىل يف كتــــاب العلــــم مــــن فــــتح البــــاري يقــــول

: من انتهى به احلال إىل هــذه احلالــة فهــو كــافر، واألمــر كمــا يقــول رمحــه -القرطيب
فهـــو   ن أنـــه يســـتغين عـــن كتـــاب هللا وعـــن ســـنة رســـول هللا هللا تعـــاىل، الـــذي يظـــ

هلل عــز وجــل، وهكــذا يزهــدون يف العلــم مــن زمــن، ورمبــا دفــن بعضــهم كتبــه  كافر 
وهللا املستعان، مــنهم أيضــا مــن أصــبح زنــديقا، وقتــل  -يكتب الكتب مث يدفنها-

بــن بسبب الزندقة وهــو احلســني بــن منصــور احلــالج، وتبعــه علــى هــذا أبــو العبــاس 
عطــاء فقتــل احلســني بــن منصــور احلــالج مث بعــد زمــن قتــل أبــو العبــاس بــن عطــاء 

  على الزندقة.
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مســـع احلســـني بـــن منصـــور احلـــالج رجـــال يتلـــو آيـــة فقـــال: لـــو شـــئت لقلـــت 
، وهكــذا 'تلبــيس إبلــيس'مثلهــا، وهــذا ذكــره ابــن اجلــوزي رمحــه هللا تعــاىل يف كتابــه 

بــــن ائيتــــه الــــيت أثــــىن عليهــــا حممــــد أيضــــا: ابــــن الفــــارض فإنــــه أيضــــا تزنــــدق؛ ويف 
فيها الكفر الصراح، وقــد أخطــأ ابــن الــوزير  'الروض الباسم'إبراهيم الوزير يف كتابه 

ــم  رمحه هللا تعاىل يف الثناء علــى هــذه التائيــة. انتهينــا مــن أولــئكم الــذين يقولــون 
ة غنيون عن الشرع أو يدخلون يف الصــوفية مث يتزنــدقون. ومــن الصــوفية أهــل وحــد

. ويقــول أيضــا: مــا يف الوجــود إال هللا،  الوجود الذين يقول قائلهم: أ هو وهو أ
  وحىت قال بعضهم:

 ومــــــــــــا الكلــــــــــــب واخلنزيــــــــــــر إال إهلنــــــــــــا
  

 ومــــــــــا الــــــــــرب إال عابــــــــــد يف كنيســــــــــته 
  

  وقال بعضهم:
 الـــــــــــــــــــــــــــرب عبـــــــــــــــــــــــــــد والعبـــــــــــــــــــــــــــد رب

  

  ليـــــــــــــت شـــــــــــــعري مـــــــــــــن املكلـــــــــــــف 
  

ع الــرد: صــاحل بــن مهــدي وهكذا أيضا يف أشعارهم الكفــر البــواح، وقــد أشــب
أشــــبع الــــرد علــــى خرافــــة وعلــــى   'العلــــم الشــــامخ'املقبلــــي رمحــــه هللا تعــــاىل يف كتابــــه 

ت ابن عريب (حمي الدين) يف زعمهم وهو (مميــت الــدين) ابــن عــريب، فعنــده  كفر
وهكـــذا أيضـــا يف ســـائر كتبـــه، وجتدونـــه معظمـــا  'فصوصـــه'مـــن الكفـــر الصـــراح يف 

لشــام مــا ســلمت مــن الضــرب عنــد كثــري مــن الصــوفية، ولــو ت كلمــت فيــه وأنــت 
مــن الصــوفية، وقــد أوذي شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، وأوذي أيضــا غــريه مــن أجــل 
ابـــن عــــريب الزنــــديق الــــذي يقــــول: إن فرعــــون موحــــد وإن موســــى مشــــرك، وهكــــذا 
يقــــول يف شــــأن العــــذاب: أنــــه مــــا مســــي عــــذا إال مــــن عذوبتــــه، تعطيــــل للكتــــاب 

قــــة ظــــاهرة، مث جنــــد مــــن يــــدافع عنــــه مــــن املصــــلني. ومــــن والســــنة ولشــــرع هللا، وزند
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ــم حيرمــون علــى أنفســهم مــا أحــل هللا هلــم مــن الــزواج  ــم رمبــا أ خرافــات الصــوفية أ
 الكــــــــــرمي:، رب العــــــــــزة يقــــــــــول يف كتابــــــــــه -وهــــــــــو ســــــــــنة مــــــــــن ســــــــــنن املرســــــــــلني-

   
   

  
 ١.  

حبــب إيل مــن دنيــاكم الطيــب والنســاء وجعلــت قــرة « يقول: ونبينا حممد 
فلمــا  يســألون عــن عبــادة النــيب  وقــد جــاء ثالثــة نفــر إىل النــيب  ٢»عيين الصــالة

م، وقــال اآلخــر:  م تقالوهــا، فقــال أحــدهم: أمــا أ فــأقوم الليــل وال أ أخــربوا كــأ
فـــأخرب  وأ ال أتـــزوج النســـاء، فجـــاء النـــيب وأ أصـــوم وال أفطـــر، وقـــال اآلخـــر: 

أنـــتم القـــائلون كـــذا وكـــذا، أمـــا إين أخشـــاكم هلل وأتقـــاكم لـــه، ولكـــين «ـــذا فقـــال: 
م، وأصــوم وأفطــر، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنيت فلــيس مــين ، ٣»أقــوم وأ

 كتابــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــرمي: ورب العــــــــــــــــــزة يقــــــــــــــــــول يف  
   

   
    

     
  

                                                            
  ).٣٨( الرعد اآلية ١
ــد ( ٢ ) علــــى شــــرط ٢/١٦٠) وصــــححه احلــــاكم (٧/٧٢/٣٩٤٩النســــائي (و ) ٣/٢٨٥أخرجــــه مــــن حــــديث أنــــس: أمحــ

  ).٣/١١٦خيص (مسلم ووافقه الذهيب وحسنه احلافظ يف التل
  ).٣٦٩/٣٢١٧- ٦/٣٦٨النسائي (و ) ٢/١٠٢٠/١٤٠١مسلم (و ) ٩/١٢٩/٥٠٦٣البخاري (و ) ٣/٢٤١،٢٥٩أمحد ( ٣
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ويقــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــاىل يف كتابــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــرمي: ١ ، 
   

   
  

  
    

  ٢ ،
لرهبـــان النصـــارى، ولكـــن  ميتنعـــون لقساوســـة و مـــن النســـاء اقتـــداء مبـــن؟ اقتـــداء 

ملـــردان، حـــىت إن شخصـــا  ميتنعـــون مـــن النســـاء ومـــاذا يفعلـــون  رجـــال؟ يفتنـــون 
فــرق بينهمــا فتحيــل إىل أن دخــل  -'تلبــيس إبلــيس'كمــا يف -تولع بشــخص أمــرد 

ل يبكـــي عنـــده واعـــرتف أنـــه قاتلـــه، فجـــاء والـــد الولـــد وقـــال: أ عـــإليـــه وقتلـــه، وج
هلل أن تقيــدين بــه، فعفــا عنــه، فصــار حيــج وينــذر بثــواب احلــج  قتلته، وأ أســألك 
لــذلكم الولــد، وأقــبح مــن هــذا أن شخصــا ارتكــب الفاحشــة بصــيب مث بعــد ذلــك 

 قـــــول هللافرمـــــى بنفســـــه وتـــــال  -وكـــــان بيتـــــه علـــــى البحـــــر-طلـــــع إىل ســـــطح بيتـــــه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ   عزوجــــــــــــــــــــــــــ

  
٣.  

أعــين يف -هــذا شــأن الصــوفية، وهلــم فضــائح وقبــائح أكثــر وأكثــر مــن هــذا 
يت املــرأة األجنبيــة ويلبســها اخلرقــة املكذوبــة املزعومــة املفــرتاه  -شــأن النســاء ورمبــا 

                                                            
  ).٨٧( املائدة اآلية ١
  ).٣١( األعراف اآلية ٢
  ).٥٤( البقرة اآلية ٣
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٥٦١   موسوعة مواقف السلف الصالح

ة فقد انتهى بــه احلــال وقــد أصــبح عندهم سند للخرقة، يزعمون أن من لبس اخلرق
ا إال مــن قــد ارتقــى درجــة يف التصــوف... الصــويف عنــدهم إذا  صــوفيا، وال يلبســو

: -وجـــل عـــز-قـــد بلـــغ رتبـــة عاليـــة حيـــل عنـــدهم كـــل شـــيء، ويســـتدلون بقـــول هللا 
   

  ١، 
عبـــــد ربـــــه حـــــىت   فهـــــم اآليـــــة، فـــــإن النــــيب وأخطــــأوا يف فهـــــم اآليـــــة، أو كــــابروا يف

وهكـــــذا أبـــــو بكـــــر وعمـــــر  ٢»أفـــــال أكـــــون عبـــــدا شـــــكورا«تفطــــرت قـــــدماه وقـــــال: 
وعثمـــــان وعلـــــي بـــــن أيب طالـــــب رضـــــوان هللا علـــــيهم، الـــــذين أســـــاء أبـــــو نعـــــيم يف 

ــــم صــــوفية، أخطــــأت  أ نعــــيم رمحــــك هللا  ذكــــرهم.. ويف ذكــــر أيب ذر وقــــال: إ
  تعاىل.

وال علــــــى عهــــــد  وجــــــودة علــــــى عهــــــد رســــــول هللا مــــــا كانــــــت الصــــــوفية م
الصــــــحابة، فأخطــــــأ يف ذكــــــرهم حيــــــث ذكــــــرهم يف احلليــــــة، فهــــــم بــــــرآء مــــــن هــــــذه 
الرتهــات. الصــوفية أيضــا كمــا مسعــتم حرمــوا علــى أنفســهم مــا أحــل هللا هلــم، فقــد 
ــا  جــاء أن أ يزيــد البســطامي كــان عنــده قــدر ســتني أو ســبعني دينــارا فاشــتغل 

 العــزة يقــول: بــل رب  هــا يف البحــر، ونبينــا حممــد قلبــه، فأخــذها ورما
    

  

                                                            
  ).٩٩( احلجر اآلية ١
الرتمــذي و ) ٢١٧٢/٢٨١٩- ٤/٢١٧١مســلم (و ) ٣/١٨/١١٣٠البخــاري (و ) ٤/٢٥٥أخرجه مــن حــديث املغــرية: أمحــد ( ٢
  ).٢/٤٥٦/١٤١٩ابن ماجه (و ) ٣/٢٤٢/١٦٤٣النسائي (و ) وقال: "حديث حسن صحيح". ٢٦٩/٤١٢- ٢/٢٦٨(
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٥٦٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ــــــــــــــــــــــــــــول:  ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويقـــــــــــــــــــــ
  

  ٢ ،
ــى عــن إضــاعة املــال، وأخــرب أن العبــد ال تــزول قدمــه حــىت يســأل عــن  والنــيب 

وغلــو الصــوفية أمــر لــيس لــه  ٣»عن ماله من أين اكتسبه وفــيم أنفقــه«: أربع ومنها
نظــري، يطلبــون مــن املريــد أن جيلــس بــني يــدي مريــده كامليــت بــني يــدي الغاســل، 

  ٤!..وهذا ما كان على عهد النيب 
 من اجلهمية: موقفه  

ومبــا  :لــه كتــاب 'الصــحيح املســند مــن دالئــل النبــوة'. قــال يف مقدمتــه: هــذا
مع ما أكرمه به مــن مكــارم  لنبوة أكرب برهان على صدق نبينا حممد أن دالئل ا

ت البينـــات والـــدالئل الواضـــحات كمـــا  آل األخـــالق فقـــد ضـــاقت صـــدور أقـــوام 
 عـــــــــــــــــــــــــــــــنهم بقولـــــــــــــــــــــــــــــــه: حكـــــــــــــــــــــــــــــــى هللا 

  
   

   
  

   
 
   

                                                            
  ).١٤١( األنعام اآلية ١
  ).٢٧( اإلسراء اآلية ٢
  ).٣/١٣٤٠/١٧١٥مسلم (و ) ٢/٣٧٢أخرجه من حديث أيب هريرة: أمحد ( ٣
  ).٣٧٩-٣٧٥املصارعة ( ٤
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٥٦٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

  هـــــــــذا كـــــــــان شـــــــــأن   ١
م يعتـــربون التشـــريع كلـــه داللـــة  أمـــا املســـلمون يف عهـــد النـــيب  كفـــار قـــريش. فـــإ

ملــا فيــه مــن األســرار العجيبــة، واحلكــم البليغــة. وهكــذا  علــى صــدق نبينــا حممــد 
حــىت نبــغ أقــوام مــن ذوي االعتــزال فــاعتزلوا الكتــاب والســنة  ؛حسانالتابعون هلم 

ــم يعتمــدون علــى عقــوهلم، وهــم يف احلقيقــة  إال مــا يوافــق أهــواءهم وهــم يزعمــون أ
فضــاقت  .يعتمدون علــى أهــوائهم ألن العقــل الصــحيح ال خيــالف النقــل الصــحيح
ا، ــا وتلــك يضــعفو فــأراد هللا أن  صــدورهم بــبعض املعجــزات النبويــة، فهــذه يؤولو

  حيق احلق ويبطل الباطل، وكاد مذهب االعتزال أن ينقرض.
خـــذوا  ويف هـــذه األزمنـــة املتـــأخرة نبـــغ أقـــوام مـــن ذوي األهـــواء فـــأرادوا أن 
ه أســالفهم مــن أولئــك التــائهني احليــارى ومــن أولئــك  لثــأر للمعتزلــة فتــاهوا كمــا 

ئر لإلحلاد.   الثائرين لالعتزال به ومنهم من هو 
  مجال الدين األفغاين الرافضي اإليراين. -١
 حممد عبده املصري. -٢

 حممد رشيد رضا، وليس كسابقيه يف الضالل. -٣

م مبخالفة شيخ األزهر شلتوت لإلسالم'). - ٤  حممود شلتوت (راجع 'إعالم األ

 طه حسني. -٥

 أمحد أمني صاحب فجر اإلسالم وضحاه وظهره. -٦

 أبو رية. -٧

                                                            
ت ( ١   .)٣-١القمر اآل
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٥٦٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

ـــوين حممـــد الغـــزا -٨ هـــل الســـنة، و تـــه اســـتخفاف  يل. يف كثـــري مـــن كتا
لسنة. من ذلكم:  العمل 

كتــاب 'دســتور الوحــدة الثقافيــة بــني املســلمني' وكــذا كتــاب 'مهــوم داعيــة'. 
  وحممد الغزايل مميع وإن مل يكن يف الضالل كسابقيه.

هـــؤالء يف آخـــرين (والـــذي أنصـــح بـــه طلبـــة العلـــم هـــو اإلعـــراض عـــن هـــذه 
وقــد أغــىن هللا طلبــة العلــم عــن هــذه بكتــب أهــل الســنة جــزاهم هللا  .ائغــةالكتــب الز 

عن اإلسالم خريا) قــاموا حبملــة علــى الســنة وانتصــروا لالعتــزال، ومــنهم مــن انتصــر 
يقــول: للرفض وأصبح العلم يف مصر ألعوبة بــني راّد ومــردود عليــه، وصــدق هللا إذ 

   
   

  
 

  
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــول:  ،١   ويقـــــــــــــــــــــــــ

   
  

  
   
  

   
                                                            

  ).٣٤التوبة اآلية ( ١
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١.   

أخـــوف مـــا أخـــاف علـــى أمـــيت منـــافق علـــيم «إذ يقـــول:  وصـــدق الرســـول 
أخــوف مــا أخــاف «. ويقــول: ٢رواه أمحــد يف مســنده مــن حــديث عمــر» اللســان

  .٣رواه أبو داود يف سننه» على أميت األئمة املضلني
ىب هللا إال  غالب هؤالء متاجرون إما من أعــداء الســنة مــن الرافضــة ولكــن 

، ويظهر دينه ولو كره امللحدون، فقــد اســتيقظ شــباب د أن ينصر سنة نبيه حمم

                                                            
  ).١٧٦و١٧٥( ف اآليتاناألعرا ١
) ٣٢(ص. ١١) وعبــد بــن محيــد كمــا يف املنتخــب حــديث رقــم١/٢٢،٤٤أخرجــه مــن حــديث عمــر رضــي هللا عنــه: أمحــد ( ٢

لــه وأمحــد وأبــو يعلــى ورجا البــزار) وقــال: "رواه ١/١٨٧) وذكــره اهليثمــي يف اجملمــع (١/٩٧/١٦٨( والبزار كما يف كشف األستار
). وللحــديث شــاهد مــن حــديث ١/٢١٧/١٤٣موثقــون" واحلــديث صــحح إســناده أمحــد شــاكر رمحــه هللا يف حتقيقــه للمســند (

) ١٨/٢٣٧/٥٩٣) والطـــرباين يف الكبـــري (٩٨/١٧٠-١/٩٧أخرجـــه: البـــزار كمـــا يف كشـــف األســـتار (عمــران بـــن حصـــني 
ه عــن عمــران  قــال البــزار: "ال حنفظــه إال عــن عمــر وإســناد .)١/٢٨١/٨٠وابــن حبــان ( عمــر صــاحل فأخرجنــاه عنــه وأعــد

ــع ( ــ ــــي يف اجملمــ ـــره اهليثمــ ــران". وذكـــ ــ ـــناد عمــ ــــن إســـ ـــال ١/١٨٧حلســ ـــه رجـــ ــزار ورجالـــ ــــري والبــــ ـــرباين يف الكبــ ـــال: "رواه الطـــ ) وقـــ
  الصحيح".

ن: أمحـــد (أ ٣ ) دون ذكـــر حمـــل الشـــاهد، ٢٢١٦/٢٨٨٩-٤/٢٢١٥) ومســـلم (٥/٢٧٨،٢٨٤خرجـــه مـــن حـــديث ثـــو
) وقـــال: "هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح". وابـــن ماجـــه ٤/٤٣٧/٢٢٢٩) والرتمـــذي (٤٥٢/٤٢٥٢-٤/٤٥٠وأبـــو داود (

)٢/١٣٠٤/٣٩٥٢.(  
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م قــال رســول هللا، فبــاء أعــداء الســنة  ،قال هللا :يف مجيع األقطار اإلسالمية، ديد
  خلزي.

إلمــامني اجملــددين واليــوم  ،ألمــس كــان يلقــب مجــال الــدين وحممــد عبــده 
ــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــونيني عرفـــــــــــــــــــــ    ملاســـــــــــــــــــــــ

   
    

    
  ١.  

ــؤالء الضــــالون التــــائهون مــــنهم مــــن تصــــدى للطعــــن يف قصــــص القــــرآن،  هــ
ومـــــنهم مـــــن تصـــــدى للطعـــــن يف معجـــــزات األنبيـــــاء علـــــيهم الســـــالم. ومـــــنهم مـــــن 

مــــن تصــــدى  تصــــدى للطعــــن يف الصــــحابة الــــذين هــــم نقلــــة الــــدين إلينــــا، ومــــنهم
للطعــن يف بعــض األحكــام وســنوا ســنناً ســيئة تــرى كتــبهم تشــجع مــن قبــل الرافضــة 

  ومن قبل امللحدين.
طـــــيلهم  وإين أمحـــــد هللا فقـــــد رأيـــــت مـــــن اإلجابـــــة علـــــى كتـــــبهم بـــــل علـــــى أ

م ما تقر به أعني أهل السنة   فجزى هللا إخواننا الذين تصدوا هلذا خرياً. ،وترها
ى مـــن ذوي االعتـــزال األقـــدمون واملتـــأخرون قوبلـــوا هـــؤالء املتهـــالكون احليـــار 

لغــث والســمني واحلــق والباطــل، ومــنهم مــن  س من القصاصني حيدثون الناس 
طلـــة وقـــد قـــرأت يف رســـالة لعلـــي  .يدفعـــه التعصـــب األعمـــى إىل وضـــع أحاديـــث 

العجـــري بعنــــوان 'نصــــيحة أوالد الســــبطني ومـــن تــــبعهم مــــن املــــؤمنني يف التمســــك 
دي إىل احلــق حيــىي بــن احلســني' فــإذا فيــه أحاديــث يف فضــل زيــد بــن مبــذهب اهلــا

                                                            
  ).٨آل عمران اآلية ( ١
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٥٦٧   موسوعة مواقف السلف الصالح

علـــي واهلـــادي أحاديـــث مكذوبـــة ولـــيس هـــو الـــذي افرتاهـــا، ولكنـــه جاهـــل بعلـــم 
كــــبعض األحاديــــث   :احلــــديث متعصــــب ألجــــداده رمحهــــم هللا، وأمثــــال هــــذا كثــــري

زي. املوضوعة يف فضل بعض اخللفــاء العباســيني كمــا يف العلــل املتناهيــة البــن اجلــو 
وهنــاك فريــق آخــر نظــر يف دالئــل النبــوة فحّملهــا مــا ال تتحمــل. وبــني يــدي اآلن  
كتاب مــن كتــب الضــالل بعنــوان 'مطابقــة االخرتاعــات العصــرية ملــا أخــرب بــه ســيد 
الربيــــة' حــــّرف كثــــريا مــــن األدلــــة ومحــــل أدلــــة أخــــرى مــــا ال تتحمــــل، وقــــد رد عليــــه 

ة يف الـــــرد علـــــى صـــــاحب الشـــــيخ محـــــود التـــــوجيري بكتـــــاب أمســـــاه 'إيضـــــاح احملجـــــ
  طنجة'.

هلل علــى مجــع مــا تيســر يل مــن صــحيح  فمن أجل هؤالء وأولئك استعنت 
  ١دالئل النبوة ومسيته 'الصحيح املسند من دالئل النبوة'.

 من اخلوارج: موقفه  
ضية: احلمد هلل رب العــاملني، والصــالة والســالم علــى  قال: من فضائح اإل

عــني، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــد ال شــريك نبينا حممد وعلى آلــه وأصــحابه أمج
  له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

ضــي وهــو اخلليلــي مفــيت  ،أما بعد: فقــد اســتمعت إىل شــريطني مــن رجــل إ
مــا  .عمان وهذان الشريطان فيهما مهامجة السنة ومهامجة أهل الســنة، وأعتقــد أ

ضــــية ن شــــؤما علــــى الفرقــــة اإل أن  :لــــدى أهــــل الســــنة ألنــــه قــــد اســــتقر ،ســــيكو
ضـــية هـــي أقـــرب طوائـــف اخلـــوارج إىل أهـــل الســـنة ن لنـــا ،اإل  أن ولكـــن املفـــيت أ

                                                            
 ).١١-٩الصحيح املسند (ص. ١
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ضية تعادي سنة رســول هللا  تــيهم الــردود مــن أهــل الســنة  .اإل وأعتقــد بعــد مــا 
 ، ــم ســيقولون: ال جــزى هللا هــذا املفــيت خــريا إذ فضــحنا ونــبش مــا كــان مــدفو أ

ري الـــذين كـــان أحـــدهم إذا قيـــل لـــه: مـــن أيـــن أنـــت؟ ويكـــون حـــاهلم كحـــال بـــين منـــ
  قال: أ منريي مبد الياء فلما قال جرير لبعضهم:

 فغــــــــــض الطــــــــــرف إنــــــــــك مــــــــــن منــــــــــري
  

 فــــــــــــــــال كعبــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــت وال كــــــــــــــــال 
  

أصــــبحوا خيجلــــون ويســــتحي أحــــدهم أن ينتســــب إىل قبيلــــة منــــري، وهكــــذا 
ضـــــية إذا  م ردود أهـــــل الســـــنةجـــــأيضـــــا الفرقـــــة اإل م عليـــــه مـــــن وبيـــــان مـــــا هـــــ ،اء

م ســيقولون: ال جــزى هللا هــذا املفــيت الــداعي إىل الفرقــة والــداعي إىل  ،البدعــة فــإ
ضــــية هــــي طائفــــة مــــن اخلــــوارج .ال جــــزاه هللا خــــريا ،مــــدفوكــــان   نــــبش مــــا  ،واإل

 .حــدثت علــى عهــد النــيب  ،وبدعــة اخلــوارج هــي أول البــدع حــدثت يف اإلســالم
كـــان يقســـم غنـــائم   لصـــحيح أن النـــيب ملـــا جـــاء يف ا ،أصـــلها علـــى عهـــد النـــيب 

يلــــك ومــــن يعــــدل؟ خبــــت و «حنــــني فجــــاءه رجــــل فقــــال: اعــــدل  حممــــد قــــال: 
جـــــاء بفـــــتح التـــــاء -» خبـــــت وخســـــرت إن مل أعـــــدل«وجـــــاء أيضـــــا: » وخســـــرت
فقــال النــيب  .فقــال خالــد بــن الوليــد: دعــين  رســول هللا أضــرب عنقــه -وبضــمها

» :مث قـــال النـــيب » لعلـــه يصـــلي» :أي مـــن –رج مـــن ضئضـــيء هـــذا إنـــه ســـيخ
م وصـــيامكم -صـــلبه مـــع صـــيامهم ميرقـــون مـــن  ،قـــوم حتقـــرون صـــالتكم مـــع صـــال

  ٢...أخرببه النيب  ووقع ما، ١»الدين كما ميرق السهم من الرمية

                                                            
ــد ( ١ ــ ــ ــ ـــاري (و ) ٣/٦٥أمحـ ــ ـــ ـــلم (و ) ٦/٧٦٦/٣٦١٠البخـ ــ ــ ــــربى و ]) ١٤٨[٧٤٥/١٠٦٤-٢/٧٤٤مســ ــ ــ ــائي يف الكـ ــ ــ النســـ
  حديث أيب سعيد اخلدري.) خمتصرا من ١/٦٠/١٦٩ابن ماجه (و ) ٥/١٥٩/٨٥٦٠(
  ).٣٧٤– ٣٥٨ص.واستفاض رمحه هللا يف الرد عليهم (انظر املصارعة  ٢
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: عـــدم اخلـــروج علـــى والة يف نصـــيحته لشـــباب الصـــحوة اإلســـالمية وقـــال - 
برهـــان، كمـــا يف حـــديث عبـــادة األمـــور إال أن تـــروا كفـــرا بواحـــا عنـــدكم فيـــه مـــن هللا 

ــه ــة وهللا ١املتفـــــق عليـــ رة الفـــــنت وقتـــــل األنفـــــس الربيئـــ ــروج علـــــيهم مـــــن إ ، ملـــــا يف اخلـــ
ــــــــــــــــــــاىل    يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــ
  

  
   

   
   

 مــــن حــــديث أيب بكــــرة  . ويف الصــــحيحني٢
ــه قــــال: قــــال رســــول هللا  إذا التقــــى املســــلمان بســــيفيهما فالقاتــــل : «رضــــي هللا عنــ

  ٤اهـ.٣»واملقتول يف النار
أم عقـــدي؟ : هـــل خـــروج اخلـــوارج خـــروج منهجـــي ســـئل رمحـــه هللا تعـــاىل -

يـــدة أم خلـــروجهم عليـــه وعنــدما قـــاتلهم علـــي رضــي هللا عنـــه لالثنـــني أم خلــروج العق
عتبــــاره إمــــام املســــلمني؟ وهــــل اخلــــروج عــــن مــــنهج الســــلف يــــؤدي إىل اخللــــل يف 
العقيـــــدة أم أن خمالفـــــة املـــــنهج يف كيفيـــــة وفهـــــم وتلقـــــي العقيـــــدة يـــــؤدي إىل اخللـــــل 

  واملخالفة يف املنهج يف كيفية نشر الدعوة وال يؤدي إىل اخللل يف العقيدة؟
ا يف فهـــم األدلـــة: خطـــأ أوجـــب ضـــالهلم، جـــواب: أمـــا اخلـــوارج فهـــم أخطئـــو 

  فهم كفروا علي بن أيب طالب وكفروا أيضا معاوية، كما قال قائلهم:
                                                            

  ).٣/١٤٧٠/١٧٠٩مسلم (و ) ١٣/٢٣٨/٧٢٠٠البخاري ( ١
  ).٩٣اآلية ( النساء ٢
  هـ).٨٥٢(سنة  انظر خترجيه يف مواقف ابن حجر ٣
  ).١٠٢املصارعة (ص. ٤
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أبــرأ إىل هللا مــن عمــرو وشــيعته  ومــن 
 هـمعاويــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــاغي وشيعتــــــــــــــــــــــــ

  

 ومـــــن علـــــي ومــــــن أصـــــحاب صــــــفني 
رك هللا يف القـــــــــــــــــــوم املالع ـــــــــــــــــــال   ـنيـ

  

علمــاء أن علــي بــن أيب فقــد كفــروا خيــار الصــحابة يف عصــرهم، فقــد أمجــع ال
أي يف - طالــب خــري صــحابة رســول هللا صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم يف عصــره 

خلالفــــــــــــــــــة، ويف  - وقــــــــــــــــــت خالفتــــــــــــــــــه  م: قــــــــــــــــــوهلوكــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــــق 
   مث إن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أيب ١ ،

هـــم  أمـــري املـــؤمنني؟ قـــال: مـــن الكفـــر فـــروا، كمـــا يف 'تعظـــيم  طالـــب ســـئل: أكفـــار
  .٢ة' حملمد بن نصر املروزيقدر الصال

فــاخلوارج خــروجهم خــروج عقــدي، وهكــذا منهجــي خــاطئ، وعلــي بــن أيب 
طالــب مل يقــاتلهم حــىت قتلــوا عبــدهللا بــن خبــاب وقطعــوا الطريــق؛ فراســلهم وأرســل 
إلــيهم ابــن عبــاس، فرجــع مــنهم خلــق كثــري وبقــي مــنهم مــن بقــي، وعنــد أن وصــل 

  م: هللا فـــيه هـــذا ممـــن قـــالإلـــيهم ابـــن عبـــاس قـــالوا: إن 
  فــــال  أي: مــــن قــــريش ٣

س وجــادلوه واقتنعـــوا ورجعــوا عـــن العقيــدة اخلارجيـــة، والنـــيب   جتــادلوه، مث جـــاء أ
م ميرقون من الدين كما ميــرق الســهم مــن الرميــة«يقول فيهم:  ــم  «ويقــول: ». إ إ

  .»كالب أهل النار
ا قتــــال علــــي بــــن أيب طالــــب هلــــم فخــــروجهم خــــروج منهجــــي عقــــدي، وأمــــ

                                                            
  ).٥٧( األنعام اآلية ١
  ).١/٤٦٩) وابن عبدالرب يف التمهيد (فتح الرب ٥٩٣-٥٤٤/٥٩١-٢/٥٤٣(تعظيم قدر الصالة  ٢
  ).٥٨( الزخرف اآلية ٣
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م ابتــدءوا ولكونــه يتوقــع مــنهم شــرا، ويقــول فــيهم علــي بــن أيب طالــب: ال  فلكــو
يتبع مدبرهم، وال جيهز على جرحيهم، وال تسىب نساؤهم، وال يؤخذ فيــؤهم، فهــذا 

م مسلمون ضلوا عن سواء السبيل.   ١دليل على أ
  

                                                            
  ).٧٧-١/٧٦غارة األشرطة ( ١
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  هـ) ١٤٢٢بن عقالء الشعييب ( محود
اخلالــدي مــن  الشعيـــيببــو عبــدهللا محــود بــن عبــدهللا بــن عقــالء هــو الشــيخ أ

ســت  ولــد يف بلــدة الشــقة مــن أعمــال بريــدة ســنة آل مجــاح مــن قبيلــة بــين خالــد.
ونشأ فيها وملا بلغ السابعة مــن عمــره كــف بصــره  وأربعني وثالمثائة وألف للهجرة،

ويف  ة،اثنتـــني ومخســـني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــر  بســـبب مـــرض اجلـــدري وذلـــك عـــام
ض لطلـــب العلـــم، فبـــدأ  ســـبع وســـتني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة ســـنة رحـــل إىل الـــر

لتلقــي علــى فضــيلة الشــيخ عبــداللطيف بــن إبــراهيم آل الشــيخ، مث انتقــل للقــراءة 
مثــان وســتني وثالمثائــة وألــف  على مساحة الشيخ حممــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ ســنة

دالوهاب وكتــب ابــن تيميــة رمحهمــا ، فقــرأ عليــه كتــب الشــيخ حممــد بــن عبــللهجــرة
هللا، وغريهـــا مـــن الكتـــب، وبعـــد ذلـــك انتقـــل إىل املعهـــد العلمـــي يف ســـنته األوىل 

، فــدرس علــى املشــايخ: عبــدالعزيز بــن إحدى وسبعني وثالمثائة وألف للهجرة عام
وكــــل واحــــد مــــن  ز وحممــــد األمــــني الشــــنقيطي، وعبــــدالرمحن اإلفريقــــي وغــــريهم.

لشــــيخ حيــــث يســــر لــــه هــــؤالء  هــــؤالء يعــــد إمامــــا يف وقتــــه، وهــــذا مــــن عنايــــة هللا 
  األئمة وقلما جيتمع هذا ألحد.

مدرســا يف املعهــد ملــدة  عــني ست وسبعني وثالمثائة وألــف للهجــرة ويف سنة
ســـــبع وســـــبعني  ســـــنة واحـــــدة، مث انتقـــــل للتـــــدريس يف كليـــــة الشـــــريعة وذلـــــك عـــــام

مث  عمائــــة وألــــف للهجــــرة،ســــبع وأرب وبقــــي فيهــــا إىل عــــام وثالمثائــــة وألــــف للهجــــرة
  طلب اإلحالة على املعاش.

هــــذا، وقـــــد تتلمـــــذ علـــــى يـــــد الشــــيخ تالميـــــذ كثـــــر، ســـــواء يف املعهـــــد أو يف 
الكلية، نذكر من بيــنهم: املفــيت عبــدالعزيز بــن عبــدهللا آل الشــيخ والــدكتور عبــدهللا 
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بــن عبداحملســن الرتكــي وفضــيلة الشــيخ صــاحل الفــوزان وحممــد بــن عثيمــني وعبــدهللا 
  لغنيمان وغريهم.ا

وكانــــت وفــــاة الشــــيخ رمحــــه هللا يف أربــــع ذي احلجــــة ســــنة اثنتــــني وعشــــرين 
  وأربعمائة وألف.

 من املبتدعة: موقفه  
ره   السلفية: آ
كرســي يف جامعــة   أســتاذالعظمى' وهو حبــث كتبــه لنيــل درجــة  اإلمامة' -١

ألــف يف عــددها الصــادر ســنة أربعمائــة و  اجلامعــةونشــر يف جملــة  ســعود،حممــد بــن 
  للهجرة.
  '.لكفاراملختار يف حكم االستعانة  القول' -٢
  والدار اآلخرة'. هللاملتظاهرة يف حتمية اإلميان  الرباهني' -٣
  خمتصر العقيدة'. كتاب' -٤
  كتاب التوحيد'.  شرح' -٥
  التدمرية'. شرح' -٦
  الواسطية'. شرح' -٧
  الطحاوية'. شرح' -٨
  ين'.حكم اخلالف يف أصول الد رسالة' -٩
  يف األعياد البدعية'. رسالة' -١٠
  لضالالت حسن فرحان املالكي'. بيان' -١١
  '.أمحدعلى كتاب السنة لعبدهللا بن  تعليق' -١٢
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  '.للسفاريينعلى حائية ابن أيب داود وشرحها  تعليق' -١٣
  ١على اقتضاء الصراط املستقيم'. تعليق' -١٤

  من الكتب والرسائل النافعة. وغريها
  

  هـ) ١٤٢٣( ٢بن عبدالرمحن آل بسام عبدهللا
الشـــيخ الفاضـــل أبـــو عبـــدالرمحن عبـــدهللا بـــن عبـــدالرمحن بـــن صـــاحل بـــن محـــد 

ســــنة ســــت وأربعــــني وثالمثائــــة وألــــف  عنيــــزةالبســــام. ولــــد يف بلــــدة أســــرته مدينــــة 
درس يف صـــباه علـــى الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حممـــد القرعـــاوي، مث اخنـــرط يف  للهجـــرة.

الشــيخ عبــدالرمحن الســعدي فقــرأ عليــه والزمــه مثــان  ســلك الطــالب املالزمــني عنــد
  سنوات.

ومــــــن مشــــــاخيه كــــــذلك الشــــــيخ ســــــليمان بــــــن ابــــــراهيم البســــــام وعبــــــدالرمحن 
املقوشي وحممد بن عبدالعزيز املطوع وعبدهللا بن عبــدالعزيز بــن عقيــل وعبــدالرزاق 

  عفيفي وغريهم رمحة هللا عليهم أمجعني.
القــرآن الكــرمي وبلــوغ املــرام وخمتصــر  -كمــا ذكــر ابنــه خالــد-ومن حمفوظاتــه 

  املقنع والقطر يف النحو واأللفية البن مالك ومنت الورقات يف األصول وغريها.
ســة الشــيخ حممــد بــن عبــدالعزيز  لطــائف بر وعنــدما فتحــت دار التوحيــد 

ــا، مث انتقــل إىل كليــة الشــريعة وكليــة اللغــة مبكــة ا ــا وأمت دراســته  بــن مــانع التحــق 
ومـــــن بـــــني  أربـــــع وســـــبعني وثالمثائـــــة وألـــــف للهجـــــرة، فتخـــــرج منهـــــا عـــــام املكرمـــــة

                                                            
  النبالء يف سرية شيخنا العقالء'. إيناسذكرها عبدالرمحن بن عبدالعزيز اجلفن يف ' ١
  ).١١٦-١/٨١جند خالل مثانية قرون (ترمجة الشيخ عبدهللا البسام بقلم ابنه خالد البسام، انظر مقدمة علماء  ٢
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ـــا تعيينـــه للقضـــاء يف احملكمـــة املســـتعجلة الثالثـــة كمـــا عـــني  األعمـــال الـــيت كلـــف 
ملســجد احلــرام مث رئيســا للمحكمــة الكــربى التمييــز للمنطقــة الغربيــة  مدرســا رمسيــا 

ة الســعودية إىل غــري ذلــك مث صار عضــوا يف جملــس كبــار العلمــاء يف اململكــة العربيــ
  من املناصب اليت شغلها رمحه هللا تعاىل.

  ومن مؤلفاته: 
  .'تيسري العالم شرح عمدة األحكام' -١
  .'االختيارات اجللية يف املسائل اخلالفية' -٢
  .'توضيح األحكام شرح بلوغ املرام' -٣
  .'علماء جند خالل مثانية قرون' -٤
  .'شرح على كشف الشبهات' -٥
  .'سالة مضارر ' -٦
  وغريها. .'مفاسد تقنني الشريعة' -٧

ــه الشــــيخ عبــــدالعزيز املســــند والشــــيخ صــــاحل العلــــي  ومــــن الــــذين أخــــذوا عنــ
الناصـــر والشـــيخ عبـــدالعزيز الربيعـــة والشـــيخ حممـــد الصـــاحل املرشـــد والشـــيخ عبـــدهللا 

  اخلزمي والشيخ عبدالعزيز بن عبداحملسن آل الشيخ وغريهم.
  ث وعشرين وأربعمائة وآلف.تويف رمحه هللا سنة ثال

 من اخلوارج: موقفه  
قـــال يف 'تيســـري العـــالم': "أحروريـــة أنـــت" نســـبة إىل بلـــدة قـــرب الكوفـــة،  -

امسهـــا "حـــروراء" خرجـــت منهـــا أول فرقـــة مـــن اخلـــوارج علـــى علـــي بـــن أيب طالـــب، 
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حلرورية.    ١فصار اخلوارج يعرفون 
ن أجلــه جعــل وقال فيه أيضا: سألت معاذة عائشة عن السبب الذي مــ -

ا، زمــن  ــا، وال تقضــي صــلوا م حيضــها الــيت أفطر الشــارع أن احلــائض تقضــي أ
احلـــيض، مـــع اشـــرتاك العبـــادتني يف الفرضـــية، بـــل إن الصـــالة أعظـــم مـــن الصـــيام. 
وكـــان عـــدم التفريـــق بينهمـــا يف القضـــاء، هـــو مـــذهب اخلـــوارج املبنــــي علـــى الشـــدة 

أحروريــــة أنــــت تعتقــــدين مثــــل مــــا : -منكــــرة عليهــــا-واحلــــرج. فقالــــت هلــــا عائشــــة 
ون؟. فقالت: لست حرورية، ولكــن أســأل ســؤال دتقدون، وتشددين كما يشدعي

  ٢متعلم مسرتشد.
لغــــني املعجمــــة بغيــــا  - وقــــال يف 'توضــــيح األحكــــام': البغــــي: بغــــى عليــــه 

بفــتح املوحــدة وســكون املعجمــة، عــدا وظلــم وعــدل عــن احلــق. واملــراد هنــا البغــاة 
ن طاعة اإلمام، املعتدون عليــه، فــإذا خرجــوا عــن طاعــة اإلمــام الظلمة اخلارجون ع

ن رجعــوا عــن بغــيهم  الواجبــة علــيهم، دعــاهم اإلمــام وكشــف شــبهتهم، فــإن أقــروا 
 :تعــاىلتركهم، فإن أبوا الرجــوع وعظهــم وخــوفهم القتــال، وإن أصــروا قــاتلهم لقولــه 

   
    
قـــال الـــوزير: اتفقـــوا علـــى أنـــه إذا خـــرج علـــى إمـــام الــــمسلمني طائفـــة ذات  .٣

  ٤شوكة بتأويل سائغ، فإنه يباح قتاهلم حىت يفيئوا إىل أمر هللا.

                                                            
١/٩٨( ١.(  
  ).٩٩-١/٩٨املصدر نفسه ( ٢
  ).٩اآلية ( احلجرات ٣
٥/٢٤٤( ٤.(  
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وقال: من خــرج عــن طاعــة اإلمــام وفــارق اجلماعــة، فشــذ عــن مجــاعتهم،  -
م أحد أصناف أربعة:   فقد ذكر العلماء أ

ويل، فهؤالء قطاع طريق.قوم خرجوا على اإلمام وطا :اأحده   عته بال 
ـــم نفـــر يســـري ال منعـــة هلـــم، كالعشـــرة وحنـــوهم الثـــاين : خرجـــوا بتأويـــل إىل أ

  فهؤالء حكمهم حكم قطاع الطريق.
: قــوم خرجــوا علــى اإلمــام ورامــوا خلعــه بتأويــل ســائغ، ســواء أكــان الثالــث

، وهلــ اإلمــام أن م شــوكة ومنعــة، فهــؤالء هــم البغــاة، فعلــى ويلهــم خطــأ أو صــوا
يراســــلهم وينظــــر مــــا يــــدعون ومــــا ينقمــــون، فــــإن ذكــــروا مظلمــــة أزاهلــــا، وإن ذكــــروا 

، وعلى رعيته إعانته.   شبهة كشفها، فإن فاءوا وإال قاتلهم وجو
ـــــع لـــــذنب، ويســــــتحلون دمـــــاء املســــــلمني الراب : اخلــــــوارج الـــــذين يكفــــــرون 

  وأمواهلم، فهؤالء فسقة جيوز قتاهلم ابتداء.
ن املســـلمني بـــداع مـــن هـــذه الـــدواعي األربعـــة، فهـــو فـــأي إنســـان خـــرج مـــ

خارج عن طاعــة اإلمــام، ومفــارق مجاعــة املســلمني، فــإذا مــات علــى هــذه احلــال 
  ١فقد مات على طريق أهل اجلاهلية الذين ال ينظمهم إمام وال جتمعهم كلمة.

  
  

                                                            
  ).٥/٢٤٦املصدر السابق ( ١
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  هـ) ١٤٢٣حممد صفوت نور الدين (
يف قريــة مــن قــرى  حممــد صــفوت بــن نــور الــدين بــن أمحــد بــن مرســي. ولــد

حمافظــة الشــرقية مبصــر يف العشــرين مــن يونيــو ســنة إحــدى وســتني وثالمثائــة وألــف 
للهجرة املوافق لــثالث وأربعــني وتســعمائة وألــف مــيالدي. كلــف يف مجاعــة أنصــار 
ــا منــذ مثــان وتســعني وثالمثائــة وألــف للهجــرة  الســنة احملمديــة عضــواً مبجلــس إدار

ــا منــذ عــام املوافق لثمان وسبعني وتســعما ئة وألــف مــيالدي. وكــان أمينــاً للــدعوة 
مثان وأربعمائة وألف للهجرة املوافق لثمان ومثــانني وتســعمائة وألــف مــيالدي حــىت 
وفـــاة الشـــيخ حممـــد علـــي عبـــدالرحيم رمحـــه هللا تعـــاىل حيـــث تـــويف عـــام اثـــين عشـــرة 
 وأربعمائـــــة وألـــــف للهجـــــرة املوافـــــق الثنتـــــني وتســـــعني وتســـــعمائة وألـــــف مـــــيالدي،

سة اجلماعة.   فكلف بر
تــــــويف رمحــــــه هللا يــــــوم اجلمعــــــة ثالثــــــة عشــــــر رجــــــب لســــــنة ثــــــالث وعشــــــرين 

ملسجد احلرام مبكة حرسها هللا.   وأربعمائة وألف للهجرة. وصلي عليه 
 :موقفه من املبتدعة  

لــه قلــم ســّيال يـُـرى واضــحاً مــن خــالل مقاالتــه يف جملــة التوحيــد، قــال رمحــه 
  مة: واحلديث عن وحدة املسلمني يعين ثالثة أمور:هللا مبّيناً سبيل توحيد األ

: وحــــدة املســــلمني اعتقـــــاداً. وذلــــك يعــــين لـــــزوم عقيــــدة أهــــل الســـــنة األول
واجلماعــة، وخمالفــة الفــرق الضــالة الثنتــني والســبعني وأصــول هــذه الفــرق يف الشــيعة 

  واخلوارج واملرجئة واملعتزلة القدرية.
ىن لــزوم الســنة وتــرك البدعــة ولــزوم : وحــدة املســلمني يف تعبــدهم. مبعــالثــاين

  الطاعة وترك املعصية.
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ن يكونوا (كلٌّ على مــن عــاداهم ويســعى الثالث : وحدة املسلمني صّفاً. 
هم).   بذمتهم أد

: فقــد اتفــق علمــاء الصــدر األول عليــه، ومــن خــالفهم فيــه  أمــا األمــر األول
د أن نـــــدعو كـــــانوا هـــــم فـــــرق الضـــــالل فـــــال جيـــــوز التســـــامح يف أقـــــواهلم، فـــــإذا أر 

هم لاللتــزام مبــنهج أهــل الســنة واجلماعــة ألنــه ال ســبيل  املســلمني إىل الوحــدة دعــو
  للوحدة سواه.

: فهــو دعــوة املســلمني إلقامــة شــرع هللا وعبادتــه كمــا أمــر أمــا األمــر الثــاين
مــن غــري أهــواء وال بــدع. فنــأيت املــأمور وجنتنــب احملظــور. وكــالًّ مــن هــذين األمــرين 

ـــا حكامـــاً وحمكـــومني، فـــإذا يف االعتقـــاد و  التعبـــد خياطـــب فيـــه أفـــراد األمـــة ومجاعا
اســـتقاموا علـــى اعتقـــاد أهـــل الســـنة واجلماعـــة وعلـــى نبـــذ األهـــواء والبدعـــة عندئـــذ 
ــره  ــذ ينــــزل هللا علــــيهم نصــ فعــــة. وعندئــ تصــــبح الــــدعوة لوحــــدة صــــف املســــلمني 

سه. عدائهم    ويؤيدهم جبنده وحييق 
ـــم ميكـــن أن  يتحـــد صـــفهم بغـــري وحـــدة اعتقـــادهم وصـــحة لكـــن إن ظنـــوا أ

تعبــدهم فــذلك خيــال وخبــال؛ لــذلك وجــب علــى العلمــاء التعــرف علــى العقيــدة 
الصحيحة أي عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة بغــري خلــط مــع الفــرق الضــالة، فيعرفــوا 
جهــم  ئمتهــا مــن الصــحابة والتــابعني ومــن ســار علــى  ا و الفــرق الناجيــة بعقيــد

لرجــال، ولكــن اعــرف بعــد ذلــك ليعرفــوا ا حلــق فيعرفــوا أهلــه. فــإن احلــق ال يعــرف 
  احلق تعرف أهله.

ـــون مـــن أمـــرهم  وال جيـــوز أن نـــدعو إىل غـــري أهـــل الســـنة واجلماعـــة، أو أن 
فنـــدعو ملوافقـــة فـــرق الضـــالل، وال أن نقـــول قـــول احلـــائرين (ال نـــدري أيـــن احلـــق؟) 
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كمـــال هللا لـــه، ال يعـــوزه قـــول جممـــع مـــ ن جمـــامع العلمـــاء اليـــوم ألن الـــدين كامـــل 
  .١»تركتكم على البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك«يقول:  فالرسول 

فالنجـــاة يف طريـــق الفرقـــة الناجيـــة املنصـــورة فرقـــة أهـــل الســـنة واجلماعـــة وهـــي 
واضــحة املعــامل، بّينــة القســمات، متميّــزة عّمــا عــداها، فهّيــا  دعــاة الوحــدة، وهّيــا 

صـــر مـــن نصـــر   مــن تعـــاجلون الُفرقـــة. هيّـــا إىل الطريـــق الواضـــح الصـــحيح. وهللا 
  ٢دينه.

  وقال رمحه هللا كاشفاً عن أضرار البدعة: أضرار البدع: -
ً مــن دون هللا تعــاىل: قــال هللا  -١ ادعاء حق التشريع للبشــر واختــاذهم أر

ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعـــــــــــــــــــــــــــ
  

   
٣    

  
   
  

   
    
   

   

                                                            
ـــــد ( ١ ــ ــ ــ ـــه: أمحـــ ــ ــ ــ ـــ ـــه (٤/١٢٦أخرجــ ــ ـــ ــ ــ ـــن ماجــ ــ ــ ـــ ــ ـــد أيب داود (١/١٦/٤٣) وابــ ــ ــ ـــ ــ ـــله عنــ ــ ــ ـــ ــ ـــــذي ٥/١٣/٤٦٠٧) وأصــ ــ ــ ــ ) والرتمـــ
) وقــال: "صــحيح لــيس ١/٩٥) واحلــاكم (١/١٧٨/٥) وقــال: "حــديث حســن صــحيح". وابــن حبــان (٥/٤٣/٢٦٧٦(

ض بن سارية.   له علة" ووافقه الذهيب. من حديث العر
  ).٥-٤هـ/ص.١٤١٤جملة التوحيد (السنة الثانية والعشرون العدد السابع رجب  ٢
  ).٣١التوبة اآلية ( ٣
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١.  
لبدعـــة هـــذه  اعتقـــاد -٢ قصـــاً وأنـــه يكملـــه  وهللا تعـــاىل أن التشـــريع جـــاء 

ـــــــــــــــــــــــــــول:    يقــــــــــــــــــــــ
   

  
   

 ٢.  
لســـنة فـــإن  ومـــن وصـــية عمـــر بـــن عبـــدالعزيز إىل عـــدي بـــن أرطـــأة (عليـــك 

فــارض  الســنة إمنــا ســّنها مــن قــد عــرف مــا يف خالفهــا مــن اخلطــإ والزلــل واحلمــق،
م علــى علــم وتقــوى) فــإذا كــان املبتــدع  لنفســك مبــا رضــي بــه القــوم ألنفســهم فــإ
حلــزن العميــق علــى  يرى أن ابتداعه مل يكــن إال خلــري النــاس يف ديــنهم فمــا أجــدره 

  نفسه مبوقفه من البدعة اليت عرف الشارع ما فيها من خطإ وزلل ومحق.
فيمــا لــيس دينــاً كمــا  تلبــيس الــدين علــى النــاس حبيــث يعتقــدون الــدين -٣

هو قائم اليوم بشأن كثري من بدع املساجد والصالة وغريها مــن العبــادة، حــىت إن 
ترك سنة من السنن مل يلمه أحد، وإن ترك البدعــة هاجــت هلــا أنــوف، وهللا تعــاىل 

   يقـــــــــول: 
  

  
  

 ٣.  
                                                            

  ).١١٦النحل اآلية ( ١
  ).٣املائدة اآلية ( ٢
  ).٧١آل عمران اآلية ( ٣
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٥٨٢   موسوعة مواقف السلف الصالح

ن هــــــذا لــــــيس يف شــــــرع هللا ألقــــــى الشــــــيطان علــــــى  وإذا جئــــــت تــــــذكرهم 
ــــم بــــذلك إمنــــا حيســــنون صــــنعاً وهللا تعــــاىل  ألســــنتهم مــــا حيتجــــون بــــه لبــــدعتهم وأ

ــــــــــــــــــــــــــــول:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    يقــــ
  

   
   

  
  

  ١.  
َمــْن أحــدث يف أمــر هــذا «إن صاحب البدعة حمروم من ثواب العمل  -٤

  (متفق عليه). ٢»ما ليس منه فهو ردّ 
ويــدعو عليــه النــيب  أن حيرم يوم القيامة من الشــرب مــن حــوض النــيب  -٥

  يكــون إىل شــفاعته حلــديث النــيب يف وقت هو أحوج ما» : أال ليُــذادّن رجــال
ــم قــد  ديهــم أال هلــّم أال هلــّم، فيقــال: إ عــن حوضــي كمــا يُــذاد البعــري الّضــاّل، أ

(املوطــأ والبخــاري ومســلم. واللفــظ » بّدلوا بعدك، فأقول فسحقاً فســحقاً فســحقاً 
  ٣للموطأ).
 :موقفه من الرافضة  
تلــك الــيت تفرقــت بســببها األمــة، وأشــرها  قــال رمحــه هللا: وإن أشــر البــدع -

ـــم أشـــّد أعـــداء أهـــل  قاطبـــة بـــدع الشـــيعة الـــذين يزعمـــون حـــّب آل البيـــت، مـــع أ

                                                            
  ).١٠٤و١٠٣ان (الكهف اآليت ١
  هـ).٣١١تقدم يف مواقف اخلالل سنة ( ٢
  ).٤-٣هـ/ص.١٤١٦جملة التوحيد (السنة الرابعة والعشرون العدد الثالث ربيع األول  ٣
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٥٨٣   موسوعة مواقف السلف الصالح

البيــت، حيــث جعلــوا ذلــك ذريعــة ومطيــة الرتكــاب كــل منكــر وهجــر كــل شــرع، 
طنــاً غــري مــا يظهــر للنــاس، فمــن هــذه األقــوال تفرعــت أقــوال  وزعمــوا أن للقــرآن 

فرق التصوف بني أهل السنة، وشوهوا للناس مجــال ديــنهم، أهل الضالل، فزرعوا 
م.   ١وأضلوهم عن طريق ر

ــارت  - وقــال أيضــاً: وإن هــذه القضــية هــي أم القضــا عنــد الشــيعة إذا ا
ــار كــّل مــذهبهم، فــإذا ثبــت أن أهــل البيــت يــدخل فــيهم آل عبــاس وآل عقيــل  ا

ــار كــل مــذهب وآل جعفــر، بــل وبقيــة آل علــّي، فضــًال عــن دخــول الزوجــات  ا
ــاوى ومل يبــَق هلــم مــن قــول يعتمــد بعــد. وســائر القضــا الــيت يبــين عليهــا  الشــيعة و
م ليضــلوا النــاس،  الشــيعة مــذهبهم إمنــا يتبعــون فيهــا الشــبهات للزيــغ الــذي يف قلــو
هلل رّب العــاملني، واملطــالع  ودين الشيعة مبين علــى عبــادة القبــور والشــرك الصــريح 

ن ينســبون ألئمــتهم مــا ال ينســب  لكتــبهم يف القــدمي ــم عبــاد أو واحلــديث يعلــم أ
إال هلل رّب العــاملني، ويفضــلون أئمــتهم علــى األنبيــاء واملرســلني، وال يغــرك دعــواهم 
لــدماء، أقــول هــذا ألن  رخيهــم يف الكيــد للمســلمني ملــوث  فهــم صــنيعة اليهــود و

يف الفرعيــات وليســت يف دعــاوى التقريــب تريــد أن جتعلهــم مــذهباً فقهّيــاً خالفاتــه 
  األصول.

فـــانظر كيـــف أن اهلـــوى يهـــوي بصـــاحبه ليبلغـــه املهالـــك، وال حـــول وال قـــوة 
هلل العلـــــّي العظـــــيم، واحلمـــــد هلل علـــــى اهلدايـــــة، ونســـــأل هللا أن جينبنـــــا اهلـــــوى  إال 

  ٢والغواية.
                                                            

  ).٤هـ/ص.١٤٢٢جملة التوحيد (السنة الثالثون العدد اخلامس  ١
  ).٥هـ/ص.١٤٢١جملة التوحيد (السنة التاسعة والعشرون العدد الرابع  ٢
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٥٨٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

  
  هـ) ١٤٢٣أمحد بن حجر آل بوطامي (

، ولــد بــرأس اخليمــة أمحد بن حجر بن حممد بــن حجــر آل بوطــامي البنعلــي
عــام ثــالث وثالثــني وثالمثائــة وألــف للهجــرة. حفــظ القــرآن يف صــغره. ســـافر إىل 
ـــا أربـــع ســـنوات  األحســـاء عـــام تســـع وأربعـــني وثالمثائـــة وألـــف للهجـــرة، فمكـــث 
منكبّــــاً علــــى طلــــب العلــــم علــــى كبــــار أهــــل العلــــم البــــارزين مــــنهم: أمحــــد نــــور ابــــن 

  د بن علي العرفج، وغريهم.عبدهللا، وعبدهللا حممد حنفي، وأمح
ض بطلــب مــن الشــيخ حممــد ابــن  لــر توّىل التدريس يف معهد إمــام الــدعوة 
ــا رمحــه هللا  إبراهيم آل الشيخ. كما توىل القضاء الشــرعي يف دولــة قطــر، فاســتقر 
إىل أن تــويف يف اخلــامس مــن مجــادى األوىل ســنة ثــالث وعشــرين وأربعمائــة وألــف 

  للهجرة.
 دعة:موقفه من املبت  

ــذا البـــاب، كلهـــا دعـــوة إىل الســـنة ونبـــذ للبدعـــة،  لـــه مؤلفـــات عديـــدة يف هـ
  منها:

  الدرر السنية يف عقد أهل السنة املرضية (منظومة). -١
  الآليل السنية يف التوحيد والنهضة واألخالق املرضية (منظومة). -٢
الشــــيخ حممــــد بــــن عبــــدالوهاب عقيدتــــه الســــلفية ودعوتــــه اإلصــــالحية  -٣
  لماء عليه.وثناء الع
  الرد الشايف الوافر على من نفى أمية سيد األوائل واألواخر. -٤
  اإلسالم والرسول يف نظر منصفي الشرق والغرب. -٥
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٥٨٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  تطهري اجملتمعات من أرجاس املوبقات. -٦
  حتذير املسلمني من البدع واالبتداع يف الدين. -٧
لقرآن والسنة. -٨ لتمسك    سبيل اجلنة 
  عبدالوهاب جمدد القرن الثاين عشر املفرتى عليه. الشيخ حممد بن -٩
دلتها العقلية والنقلية. -١٠   شرح العقائد السلفية 
  نقض كالم املفرتين على احلنابلة السلفيني. -١١
  األدلة الساطعات يف إثبات املعجزات والكرامات. -١٢
  القول األقوم يف عموم رسالة سيد حممد إىل مجيع األمم. -١٣
ــنقص يف الــــدين وطعــــن يف الصــــحابة الــــر  -١٤ د املبــــني علــــى مــــن نســــب الــ

  والفقهاء املعتربين.
قــال رمحــه هللا: ومثــل هــؤالء املقلــدين للمجتهــدين؛ الــذين يـــخالفون آي  -

القرآن ونــص احلــديث الصــحيح اآليت خبــالف مــذهبهم، فيجمــدون علــى املــذهب 
هم يــؤول اآليــة ويتعصبون له، حبجــة أن صــاحب املــذهب أعلــم منــا، واملتحــذلق مــن

على حسب أهوائه ومذهبه، ويرد احلــديث بلعلــه مل يصــح عنــد إمامنــا، أو لعــل لــه 
ســــــخاً أو خمصصــــــاً ال نعلمــــــه، وحنــــــو ذلــــــك مــــــن األعــــــذار الواهيــــــة والشــــــبهات 

ومــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــاىل: الداحضــــــــــة، وأيــــــــــن هــــــــــؤالء مــــــــــن هــــــــــذه اآليــــــــــة الشــــــــــريفة، 
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٥٨٦   موسوعة مواقف السلف الصالح

 ومـــــــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــــــه:  ١ 
   

   
   

  
   

   
 ٢.  

هلــم الفضــل يف تــدوين العلــوم، ومكــانتهم ال  -رمحهــم هللا-أن األئمــة علــى 
ــوا عــن تقليــدهم وتقليــد غــريهم، ولــيس كالمنــا يف العــاجز، أو مــن مل  ختفــى، وقــد 
س لـــه أن يقلـــد، وإمنـــا كالمنـــا فـــيمن حـــوى مـــن  يظهـــر لـــه الـــدليل؛ فـــإن هـــذا ال 

ت واألحاديث، أو ظهر لــه الــد ليل خبــالف املــذهب العلوم ما ميكنه من فهم اآل
وإن مل حيو من العلم شــيئاً كثــرياً؛ فــإن مثــل هــذا ال عــذر لــه يف تــرك الــنص واألخــذ 

  ٣لتقليد.
وقـــــال راّداً علـــــى حمّســـــين البـــــدع: وكيـــــف لتقســـــيمهم إىل حســـــنة وقبيحـــــة  -

  أصل وهو ينايف القرآن واحلديث. وإليك البيان على وجه االختصار.
 ، فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال هللا: أمـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن -١
  فمـــــــــــــــــــا  ٤

دة. انتقل الرسول من الدنيا إال   والدين كامًال ال حيتاج إىل الز
                                                            

  ).٣راف اآلية (األع ١
  ).٥٩النساء اآلية ( ٢
  ).٤٣-٤٢تطهري اجلنان واألركان (ص. ٣
  ).٣املائدة اآلية ( ٤
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ونضــــيف إىل ذلــــك: أن التشــــريع مــــن حــــق رب العــــاملني، ولــــيس مــــن حــــق 
دة يف الدين، جاز النقص، وال قائل بذلك.   البشر، ولئن جازت الز

بدين املسلمني، إن جاز زيــد   كفــى
 ذا القــــــــــــــــــــــول قبحــــــــــــــــــــــاً  خليلــــــــــــــــــــــي

  

فجـــــــــــاز الـــــــــــنقص أيضـــــــــــاً أن يكـــــــــــو  
ــــــــــــــــاهلو  وال يرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إال اجلــــــــــــــــــــ

  

ت األمـــور؛ فـــإن كـــل «وأمـــا احلـــديث: ففـــي الصـــحيح:  -٢ كـــم وحمـــد إ
ولفــــظ (كــــل) للعمــــوم. وال خيــــرج فــــرد مــــن األفــــراد املبتدعــــة إال  ١»بدعــــة ضــــاللة

وحســنة وخرجــت مــن مبخصــص، فــأين املخصــص هنــا، حتـــى يقــال: هــذه البدعــة 
مــا رآه املســلمون حســناً فهــو عنــد هللا «حيز العموم؟ فإن كان املخصص حــديث 

  فاجلواب:» أحسن
  ، بل من كالم ابن مسعود.أوًال: إن هذا ليس حبديث عن النيب 

نيـــــــاً: إن (ال) يف كلمـــــــة (املســــــــلمون) إن كـــــــان لالســـــــتغراق، أي: كــــــــل  و
فيـــه. وإن كـــان للجـــنس فيستحســـن املســـلمني فإمجـــاع، واإلمجـــاع حجـــة وال كـــالم 

بعـــض املســـلمني هـــذا األمـــر ويســـتقبحه الـــبعض اآلخـــر، كمـــا هـــو الواقـــع يف أكثـــر 
ذا األثر.   ٢البدع. وعليه فقد سقط االحتجاج 

 :موقفه من املشركني  
لقد دأب رمحه هللا على الذب عن التوحيد والتحــذير مــن الشــرك ووســائله، 

                                                            
) وقــال: "هــذا حــديث ٥/٤٣/٢٦٧٦) والرتمــذي (١٥/٤٦٠٧-٥/١٣) وأبــو داود (١٢٧-٤/١٢٦أخرجــه: أمحــد ( ١

لـــيس لـــه ) وقـــال: "هـــذا حـــديث صـــحيح ٩٧-١/٩٥) واحلـــاكم (٤٤-١٧/٤٣-١/١٦حســـن صـــحيح". وابـــن ماجـــه (
  ).١٧٩/٥-١/١٧٨وصححه ابن حبان ( علة" ووافقه الذهيب.

  ).٤٨تطهري اجلنان واألركان (ص. ٢
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  فألف يف ذلك املؤلفات، فمن ذلك:
  طهري اجلنان واألركان عن درن الشرك والكفران.ت -١
  تنزيه السنة والقرآن عن أن يكو من أصول الضالل والكفران. -٢
نية ودعايتها الضالة والرد عليها. -٣   القاد
  البابية والبهائية وأهدافها يف دعوة النبوة والرد عليهما. -٤
  قال رمحه هللا: سبب الشرك الغلّو يف الصاحلني: -

هنـــــــا نعلـــــــم أن الشـــــــرك إمنـــــــا حـــــــدث يف بـــــــين آدم بســـــــبب الغلـــــــو يف  ومـــــــن
  الصاحلني.

لتعظـــيم  لقـــول واالعتقـــاد. وهلـــذا قـــال هللا تعـــاىل: ومعـــىن الغلـــو: اإلفـــراط 
   
    
    
   

   
   

يف تعظيمـــــــــه حـــــــــىت  أي: ال تفرطـــــــــوا. ١
  ترفعوه عن منزلته اليت أنزله هللا، فتنـزلوه املنـزلة التـي ال تنبغي إال هلل.

واخلطــاب وإن كــان ألهــل الكتــاب، فإنــه عــام يتنــاول مجيــع األمــة، تـــحذيراً 
  عيسى، واليهود يف عزير. كما فعلت النصارى يفهلم أن يفعلوا بنبيهم، 

 وهلـــذا ورد يف احلـــديث الصـــحيح عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب، أن رســـول هللا 
ال ُتطـــروين كمــــا أطـــرت النصــــارى عيســـى بــــن مـــرمي، إمنــــا أ عبـــد، فقولــــوا «قـــال: 

                                                            
  ).١٧١النساء اآلية ( ١
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٥٨٩   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ١».عبدهللا ورسوله
ــا،   أي: ال تتجــاوزوا احلــد يف مــدحي، فتنزلــوين فــوق منــزليت الــيت أنــزلين هللا 

رى يف عيســـى فـــاّدعوا فيـــه األلوهيـــة، وإمنـــا أ عبـــدهللا ورســـوله، كمـــا غلـــت النصـــا
  فصفوين كما وصفين ريب.

ولكــن أىب اجلــاهلون واملخرفــون إال خمالفــة أمــر رســول هللا، وارتكــاب نـــهيه، 
فناقضـــوه أعظـــم مناقضـــة، وضـــاهؤوا النصـــارى يف غلـــوهم وشـــركهم، وبنـــوا القبـــاب 

لكـــن  -وإن كـــان هلل-وصـــلوا فيهـــا واملســـاجد علـــى أضـــرحة األوليـــاء والصـــاحلني، 
ــــم يف كشــــف امللمــــات  بقصــــد التعظــــيم للمقبــــورين، وطــــافوا بقبــــورهم، واســــتغاثوا 
وقضــــاء احلاجــــات، ورأوا أن الصــــالة يف أضــــرحة األوليــــاء أفضــــل مــــن الصــــالة يف 

  املساجد.
قالـــت: لــــما نُـــزِل  وقـــد ورد يف احلـــديث الشـــريف عـــن عائشـــة، عـــن النـــيب 

ــا كشــفها، فقــال طفق يط برسول هللا  -رح مخيصــة لــه علــى وجهــه، فــإذا اغــتّم 
، »لعنــة هللا علــى اليهــود والنصــارى اختــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد: «-وهــو كــذلك

حيذر ما صنعوا، ولوال ذلك أبرز قربه، غري أنــه خشــي أن يتخــذ مســجداً. أخرجــه 
  ٢الشيخان.

االســتغاثة وجــرى مــنهم الغلــو يف الشــعر والنثــر مــا يطــول عــده، حــىت جــوزوا 
هلل، ونسبوا إليــه علــم الغيــب!  لرسول وسائر الصاحلني، يف كل ما يستغاث فيه 
حــىت قــال بعــض الغــالة: مل يفــارق الرســول الــدنيا حــىت علــم مــا كــان ومــا يكــون!، 

                                                            
  هـ).١٤١٤تقدم خترجيه يف مواقف املكي الناصري سنة ( ١
  هـ).١٣٧٣تقدم خترجيه يف مواقف فوزان السابق سنة ( ٢
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ـــــــــــــــــــــريح القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن: وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفوا    صـــــــــــــــــــ
   

   وقـــال تعـــاىل: ١ ،
    

  
    
    

     
    
     

  وقـــال تعـــاىل خمـــرباً عـــن ٢ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــوله:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    رســـــــــــــــــــــ

   
   

 ــــــــــــــــــــــــــــه: ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ، وقولــــــــــــــــ
   

  
   ٤.  

وإذ علمــتم أن الشــرك حــدث بســبب الغلــو يف الصــاحلني، وأنــه إمنــا جــاءت 
لعبـــادة، ال إىل إثبـــات الرســـل مـــن أوهلـــم إىل آخـــرهم يـــدعو  ن العبـــاد إىل إفـــراد هللا 

ــه خلقهـــــم وحنـــــوه، إذ هـــــم مقـــــّرون بـــــذلك، كمـــــا  ــ ه. ولـــــذا قـــــالوا:أنـ ه وكـــــرر  قـــــرر
  

                                                            
  ).٥٩األنعام اآلية ( ١
  ).٣٤لقمان اآلية ( ٢
  ).١٨٨األعراف اآلية ( ٣
  ).٦٥النمل اآلية ( ٤
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ا من  ١ لعبادة وخنصه    ٢دون آهلتنا!أي: لنفرده 

 صوفية:موقفه من ال  
م ممــــا  - م وأدعيــــتهم وأذكــــارهم وأحــــزا قــــال: ليعلمــــوا أن كثــــرياً مــــن صــــلوا

ا مــن البــدع والضــالالت  ابتدعه بعض الفقهاء اجلامدين، أو املتصوفة املبطلني، أ
الســم املفــرد: (هللا هللا، أو  هــو   ا من سلطان، مثــل الــذكر  اليت ما أنزل هللا 

ــم يــذكرون هــو). ومثــل حلــق املريــدين (اج تمــاعهم يف حلقــات) الــذين يزعمــون أ
  هللا مبثل هذه األذكار املخرتعة.

وكصــــــالة الرغائــــــب ومثـــــــل حــــــزب البحــــــر وأمثالـــــــه، وابتهــــــاالت وصـــــــلوات 
فــوق املنــائر قبــل الفجــر ويف ليلــة اجلمعــة  ومناجاة وإنشــاد قصــائد يف مــدح النــيب 

ا.   ويومها، وبعض صيغ صلوات على الرسول مل ترد السنة 
مثــل قولــه: (اللهــم صــل علــى حممــد عــدد مــا يف علــم هللا، صــالة دائمــة بــدوام 
ملك هللا) وكقوله: (اللهم صل على حممــد كلمــا ذكــرك الــذاكرون، وغفــل عــن ذكــرك 
ــا  ت، كيــف ال وقــد أمــر هللا  الغــافلون)؛ ألن الصــالة علــى الرســول مــن أجــل القــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه: يف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد، بقولـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه اجمليـــــــــــــــــــ   كتابــــــــــــــــــــ
  

   
  
   

  
                                                            

  ).٧٠األعراف اآلية ( ١
  ).٣١-٢٧تطهري اجلنان واألركان (ص. ٢
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١.  
والصــيغ الــواردة يف الصــالة علــى الرســول مدّونــة يف كتــب الســنة، ال حاجــة 

 عبــــادة، والعبــــادة مبنيــــة إىل االخــــرتاع واالبتــــداع يف صــــيغها؛ ألن الصــــالة عليــــه 
  ٢التوقيف.على 
 :موقفه من اجلهمية  
قـــال: واحلاصـــل أننـــا ال نتعـــدى القـــرآن واحلـــديث، وال نـــؤول صـــفات هللا  -

الـــواردة يف الـــوحيني بتـــأويالت اجلهميـــة واملعتزلـــة القـــائلني: إن اليـــد مبعـــىن النعمـــة، 
واالســتواء مبعــىن االســتيالء، والوجــه مبعــىن الــذات، والرمحــة مبعــىن التفضــل، ونزولــه 

نزول أمره أو رمحته، أو مالئكته.. وما أشــبه ذلــك مــن التــأويالت الفاســدة،  مبعىن
  والنابعة من منابع الفالسفة الضالني.

إلنســــان إىل الكفــــر، وجتعــــل الشــــريعة ألعوبــــة  تلــــك التــــأويالت الــــيت تــــؤول 
يــدي املبطلــني واهلــدامني؛ حبيــث أنــه ال يريــد مبطــل أن يهــدم عقيــدة أو حكمــاً 

ذا قبحاً وضالًال. شرعياً، إال وقد ب التأويل، وكفى    أتى من 
وعلى اعتقاد مــا وصــف هللا بــه نفســه، أو وصــفه رســوله، مبــا أتــى يف القــرآن 
واألحاديـــــث الصـــــحيحة مـــــن غـــــري متثيـــــل وال تكييـــــف وال تعطيـــــل، مضـــــى عصـــــر 
بعـــيهم مـــن األئمـــة املعتـــربين، كاإلمـــام أيب حنيفـــة،  الرســـول والصـــحابة والتـــابعني و

لشـــافعي، واإلمـــام مالـــك، واإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل، والبخـــاري ومســـلم، واإلمـــام ا
والرتمـــــذي، والنســـــائي، وأيب داود، والثـــــوري، وابـــــن عيينـــــة، وغـــــريهم مـــــن احملـــــدثني 

                                                            
  ).٥٦األحزاب اآلية ( ١
  ).٥٠-٤٧تطهري اجلنان واألركان (ص. ٢
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والفقهــــاء املعتــــربين، والصــــوفية احملققــــني، كاجلنيــــد واجلــــيالين وأيب نعــــيم واللغــــويني 
  ١احملققني، كاخلليل بن أمحد، وثعلب وغريمها.

  
  هـ) ١٤٢٥( ٢لسالم بن برجس آل عبدالكرميعبدا

صــر آل عبــدالكرمي، ولــد ســنة  أبــو عبــدالرمحن عبدالســالم بــن بــرجس بــن 
نــــــة،  ض. نشــــــأ يف بيــــــت د ســــــبع ومثــــــانني وثالمثائــــــة وألــــــف للهجــــــرة مبدينــــــة الــــــر
لـــذكاء، واحلـــزم، واجلـــد، واالجتهـــاد، فحفـــظ القـــرآن.  وصـــالح. متيـــز منـــذ صـــغره 

ملعهــد العلمــي التــابع تلقى تعليمه مبدينــة ا ض، فبعــد املرحلــة االبتدائيــة التحــق  لــر
جلامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود، مث التحـــق بكليـــة الشـــريعة مـــن اجلامعـــة نفســـها، 
ملعهـــــد العـــــايل  ــر وأربعمائـــــة وألـــــف للهجـــــرة. مث التحـــــق  ــ فتخـــــرج منهـــــا عـــــام عشـ
للقضـــــاء، وحصـــــل فيـــــه علـــــى درجـــــة املاجســـــتري. مث حصـــــل بعـــــدها علـــــى شـــــهادة 

  دكتوراه سنة ثنتني وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة. ال
لقويعية، وقاضياً بوزارة العدل.   عني مدرسًا يف املعهد العلمي 

ــــري مـــــن أهـــــل العلـــــم. مـــــن أبـــــرزهم: الشـــــيخ العالمـــــة  تتلمـــــذ علـــــى مجـــــع غفـ
ز، والشيخ حممد بــن صــاحل العثيمــني، والشــيخ عبــدهللا بــن جــربين،  عبدالعزيز بن 

  الدويش، والشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي، رمحهم هللا.والشيخ عبدهللا 
تويف رمحه هللا مساء يوم اجلمعة الثاين عشــر مــن صــفر ســنة مخــس وعشــرين 

                                                            
  ).٨٤-٨٣تطهري اجلنان واألركان (ص. ١
ادي. مقــال يف جريــدة 'اجلزيــرة' الســعودية بقلــم 'نزهــة األنفــس يف ســرية الشــيخ عبدالســالم بــن بــرجس' أليب قــرة فريــد املــر  ٢

  هاين بن سامل احلسيين احلارثي.
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٥٩٤   موسوعة مواقف السلف الصالح

  وأربعمائة وألف للهجرة، وكان عمره حني وفاته مثا وثالثني سنة.
 :موقفه من املبتدعة  

ّية أمساهــا: رســالة وافيــة وفيــة، حــوت درراً مــن الفوائــد الّســن -رمحــه هللا-لــه 
لســــنن النبويـّـــة'. حــــرص رمحــــه هللا أن جيلــــي فيهــــا معــــىن الســــنة  'ضــــرورة االهتمــــام 

  وبيان أمهيتها وفضل متبعها.
قــــال رمحــــه هللا يف مقــــدمتها: فــــإن أحــــق مــــا اعتــــىن بــــه املســــلم، وأوىل مــــا  -

ر النــيب  ، وجتســيدها يف حياتــه صرف فيه أوقاتــه: العمــل الــدؤوب علــى اقتفــاء آ
  ما استطاع إىل ذلك سبيالً. اليومية،

ن غايــــة املــــؤمن حتصــــيل اهلدايــــة املوصــــلة إىل دار الســــعادة، وقــــد  ذلــــك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل ـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــ   : قـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــال:  ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ وقـ
  

 ــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــ
    

   
   

  
  

   
أصـــل كبـــري يف التأســـي - كمـــا قـــال ابـــن كثـــري- . وهـــذه اآليـــة ٣) :

                                                            
  ).٥٤النور اآلية ( ١
  ).١٥٨األعراف اآلية ( ٢
  ).٢١األحزاب اآلية ( ٣
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٥٩٥   موسوعة مواقف السلف الصالح

  ، يف أقواله، وأفعاله، وأحواله).برسول هللا 
وهذه األسوة إمنا يسلكها ويوفــق هلــا مــن كــان يرجــو هللا واليــوم اآلخــر. فــإن 

ميــان، وخــوف هللا، ورجــاء ثوابــه، وخــوف عقابــه، حيثـّـه علــى التأســي ما معه مــن اإل
  .لرسول 

تباعـــه، فكلمـــا كـــان حترّيـــه للســـنة أكثـــر   وشـــرف املـــؤمن ومنزلتـــه إمنـــا تقـــاس 
لدرجات العلى أحّق وأجدر.   كان 

ولذا كان العلماء السابقون مــن الســلف الصــاحل جيعلــون معيــار مــن يؤخــذ 
لســنة، كمــا قــال إبــراهيم النخعــي  - ذوهــو أشــرف مــأخو - عنــه العلــم  - متّســكه 
خـــذون عنـــه العلـــم نظـــروا إىل صـــالته، وإىل - رمحـــه هللا : (كـــانوا إذا أتـــوا الرجـــل 

خذون عنه).   سنته، وإىل هيئته؛ مث 
يت الرجــــل لنأخــــذ عنــــه فننظــــر إذا صــــلى: فــــإن  وقــــال أبــــو العاليــــة: (كنــــا 

ن أســـاءها قمنـــا عنـــه، وقلنـــا: أحســـنها جلســـنا إليـــه، وقلنـــا: هـــو لغريهـــا أحســـن؛ وإ
  ١هو لغريها أسوأ).

وقال: فلو أن كل فرد من أبناء هــذه األمــة نشــأ وبــني عينيــه ســرية رســول  -
خذ منها آدابــه وأخالقــه، وحركتــه وســكونه مــا اســتطاع إىل ذلــك ســبيًال، هللا   ،

لنشــأ جيــل إميانــه كاجلبــال، يقــذف الرعــب يف قلــوب أعــدائنا علــى مســرية شــهر، 
الســـــــــــــعادة والســـــــــــــيادة ألمـــــــــــــة إىل أعلـــــــــــــى مـــــــــــــا تصـــــــــــــبو إليـــــــــــــه مـــــــــــــن ويـــــــــــــنهض 

   
    

                                                            
لسنن النبوية (ص. ١   ).١٣-١١ضرورة االهتمام 
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  لســنة . ١ هــذا ولاللتــزام 
   ٢مثار وفوائد ال حتصى.

  مث ذكرها مفصلة.
، مـــن هلـــا ســـواكم؟ وقـــال: فـــاهلل هللا  أمـــة اإلســـالم يف ســـنن رســـولكم  -

ا، فهي عنــوان احملبــة الكاملــة لرســول أحيوها جه دكم، وأرشدوا الناس إىل العمل 
  .، وعالمة املتابعة الصادقة له هللا 

ويــــــل املبطلــــــني، وال حيصــــــة العــــــواّم  وال جيــــــرمّنكم شــــــنآن املتعصــــــبني، وال 
املفتـــونني، فـــإن الســـنة اليـــوم غريبـــة، معـــاول اهلـــدم ختدشـــها مـــن كـــل جانـــب، فهـــي 

ة إىل أبنائهــا املخلصــني، الــذين يتحملــون يف ســبيلها املشــاّق، اليــوم يف أشــد احلاجــ
لــيت هــي  ا على حظوظ أنفسهم، قائدهم يف ذلك الرفق واللني، واجملادلــة  ويؤثرو
أحسن، وسيكون التوفيق حليفهم، والعاقبة احلسىن هلــم، مــىت مــا أخلصــوا النيــة هلل 

  يم.عز وجل، واحتسبوا منه وحده الثواب على هذا العمل اجلس
ومــــا أحوجنــــا هنــــا أن نــــذّكرهم بتلــــك التجربــــة الــــيت جــــرت علــــى يــــد اإلمــــام 

عنـــــدما عقـــــد العـــــزم علـــــى إحيـــــاء الســـــنة والتجـــــرد هلـــــا وإن  -رمحـــــه هللا-الشـــــاطيب 
امـــه بكـــل  خالفهـــا النـــاس، فتعـــرض بســـبب ذلـــك ملقـــت النـــاس، وإزرائهـــم بـــه، وا

 للمتقـــــــــــــــــــني: ســـــــــــــــــــوء، ولكـــــــــــــــــــن العاقبـــــــــــــــــــة 
     
   .  

                                                            
  ).٤٠احلج اآلية ( ١
لسنن النبوية (ص. ٢   ).٤٥ضرورة االهتمام 
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قال الشاطيب يف االعتصام: (...فرتّدد النظر بني أن أتبع السنة علــى شــرط 
-خمالفــة مــا اعتــاد النــاس؛ فــال بــد مــن حصــول حنــٍو ممــا حصــل ملخــالفي العوائــد 

إال أن يف ذلـــك  -الســـيما إذا ادعـــى أهلهـــا أن مـــا هـــم عليـــه هـــو الســـنة ال ســـواها
ثقيل ما فيه من األجر اجلزيــل. وبــني أن أتّــبعهم علــى شــرط خمالفــة الســنة العبء ال

هلل مـــن ذلـــك–والســـلف الصـــاحل، فأدخـــل حتـــت ترمجـــة الضُّـــّالل  إال أين  -عائـــذاً 
  أوافق املعتاد، وأَُعّد من املؤالفني ال من املخالفني.

ن فرأيــت أن اهلــالك يف اتبــاع الســنة هــو النجــاة، وأن النــاس لــن يغنــوا عــين مــ
  ١هللا شيئاً).

ولـــه أيضـــاً رســـالة أخـــرى عنـــون هلـــا 'احلجـــج القويـــة علـــى أن وســـائل الـــدعوة 
ـــا. قـــال فيهـــا: وليعتـــرب املســـلم مبـــا قالـــه تعـــاىل يف حـــّق  توقيفيـــة'. وهـــي ماتعـــة يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــارى:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    النصـــــــــــــــ
  
   

  
   

  
  

  
  

   
  

    
   

  
                                                            

  ).٨٨-٨٦لكتاب والسنة (ص. ضرورة االهتمام ١
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واملعــــىن: أمن ابتــــدعوا ألنفســــهم عبــــادة، مــــا كتبهــــا هللا علــــيهم وال ، ١
فرضها، بل هم الــذين التزموهــا مــن عنــد أنفســهم، وقصــدهم بــذلك: حتصــيل رضــا 

  هللا سبحانه.
فانظر كيف مقتهم هللا وذّمهــم مــع حســن قصــدهم فيمــا التزمــوه مــن العبــادة 

إال مبــــا شــــرع علــــى ألســــنة  احملدثــــة. فــــإن هللا تعــــاىل ال يريــــد مــــن عبــــاده أن يعبــــدوه
  رسله، وبذلك يظهر صدق املستجيبني هلل وللرسول إذا دعاهم ملا حيييهم.

فكمــا أن هللا تعــاىل ال يقبــل مــن مشــرك يف توحيــد اإلهليــة عمــًال مهمــا كــرب، 
فكــــذلك ال يقبــــل ممــــن أشــــرك يف توحيــــد املتابعــــة عمــــالً مهمــــا كثــــر. قــــال تعــــاىل: 

   
   

   
    

    
      

  
٢.  

فليس ألحد أن يتبع ما حيّبه، فيأمر به، ويتخذه ديناً، وينهــى عمــا يبغضــه، 
ــدًى مــن هللا، وهــدى هللا هــو شــريعته الــيت بعــث ويذمــه، ويتخــذ ذلــك د ينــاً: إال 

  .ا رسوله 
ومن اتبع ما يهواه حّباً وبغضاً بغري الشريعة؛ فقد اتبع هواه بغــري هــدًى مــن 

                                                            
  ).٢٧احلديد اآلية ( ١
  ).٥٠القصص اآلية ( ٢
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  هللا.
وأّي اتبـــاع للهـــوى أعظـــم مـــن اإلعـــراض عّمـــا شـــرع هللا تعـــاىل مـــن الوســـائل 

ّنهـــا الفاعـــل هلـــا قربـــة وطاعـــة هلل الشــرعية يف الـــدعوة إىل الوســـائل البدعيّـــة، الـــيت يظ
الفســـاد. وصـــدق هللا تعـــاىل إذ يقـــول: عـــني الضـــالل ومنبـــع  -وهللا-تعـــاىل، وهـــي 
    

   
   

   
  

  
  ٢.اهـ١  

ر السلفية:   وله أيضاً من اآل
  'املعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده'. -١
  'بيان املشروع واملمنوع من التوسل'. -٢
 من املشركني: موقفه  

لدين'.    له رسالة 'القول املبني يف حكم االستهزاء 
ــة علـــى بـــالد قـــال فيهـــا: وبعـــد: فـــإن هنـــاك ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الدخ - يلـ

املسلمني، سارت مسري الريح، وانتشرت انتشار الشمس، فلم تعد بلــدة إســالمية 
إال جثمــــت عليهــــا، وال دار مســــلم إال دخلــــت فيــــه. وهــــي ظــــاهرة ال تبّشــــر خبــــري 
أبــداً، بــل هــي منــذرة بســيل عــذاب مــن هللا جــّل وعــال قــد انعقــد غمامــه، ومؤذنــة 

                                                            
  ).٣٧-٣٦الزخرف اآليتان ( ١
  ).٨٩-٨٨احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية (ص. ٢
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ـــ ــا ُعهـــد أ دتـــه وقضـــت بليـــل بـــالء قـــد ادهلـــّم ظالمـــه، مـ ا حّلـــت يف جمتمـــع إال أ
  عليه، فارتفعت عنه اخلريات، ونزلت عليه املصائب والنكبات...

ملــؤمنني، الــذين  ا السخرية واالســتهزاء  أتدرون ما هذه الظاهرة املوبوءة؟ إ
  قالوا: ربنا هللا، مث استقاموا؛ فأتوا مبا حيّبه هللا ويرضاه، واجتنبوا ما يكرهه وميقته.

يت حقــاً إ ــا  ــا ظــاهرة قــذرة، َحرِيّــة بكــل وصــف ســيء مشــني، وذلــك أل
  إىل أصول الدين، وقواعده فتنقضها، وإىل أركانه ومبانيه فتهدمها.

ــم  تباعــه ال لشــيء؛ ولكــن أل وأّي شــيء مــن الــدين يبقــى بعــد الســخرية 
هلل، واتبعــــــــوا رســــــــوله  تــــــــون  آمنــــــــوا   ويــــــــذرون؟ يف كــــــــل مــــــــا 
    

  
  

    
   

    
 ١.  

واملســتقرئ للتــاريخ اإلســالمي، يعلــم أن هــذه الظــاهرة اخلبيثــة؛ مل تنتشــر يف 
  ّدة أسباب؛ منها:زمن؛ كانتشارها يف زمننا هذا، وذلك لع

  .ابتعاد املسلمني عن تعاليم كتاب هللا، وسنة رسوله 
االســـتيالء علـــى املســـتعمرين الصـــليبّيني هـــذه الظـــاهرة، ليتمّكنـــوا مـــن  إحيـــاء

  البالد اإلسالمية بسهولة ويسر.
تســــــخري مجيــــــع وســــــائل اإلعــــــالم املرئيــــــة واملســــــموعة واملقــــــروءة لبــــــّث هــــــذه 

                                                            
  ).٩و٨الربوج اآليتان ( ١
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م.الظاهرة، خدمة ألغراض اليهود    وأذ
ســم اإلســالم والعلــم؛ تعمــل  دخول أجســام غريبــة بــني صــفوف املســلمني؛ 

  على تشويه صورة اإلسالم، وإظهار املسلمني مبظهر السوء.
ب فيهــا مــؤمن، وســيأيت تــدعيم  وكّل هذه األسباب حقائق واضــحة؛ ال يــر

ألدلّة اجللّية    ١.-إن شاء هللا تعاىل-ذلك 
ملســلم ملــا قــام بــه مــن وقــال مبّينــاً حكــم االســته - ملســلم: االســتهزاء  زاء 

؛ وذلــــــك كاالســــــتهزاء مبــــــن حــــــافظ علــــــى أحكــــــام هللا ســــــبحانه، وســــــنة رســــــوله 
الّصــلوات، أو حـــّث النـــاس علـــى الطاعـــات، أو مبـــن أعفـــى حليتـــه ورفـــع ثوبـــه فـــوق 

ّسياً برسول هللا    .الكعبني 
كم حـــىت وهــذا القســـم حكمــه غلـــيظ شـــديد، ال أحــّب أن أفجـــع بــه أمســـاع

ــذا احلكــم الغلــيظ  أذكــر أمــرين إن ُوجــدا فــيمن قــام بــه هــذا القســم مل ُحيكــم عليــه 
  الشديد:

ن مـــــا اســـــتهزأ بـــــه مـــــن الشـــــريعة أحـــــدمها : أن يكـــــون املســـــتهزئ جـــــاهالً 
اإلسالمّية. كأن يســتهزئ بِقَصــر الثــوب، وال يعلــم أن تقصــري الثيــاب إىل أنصــاف 

  .الساقني من سنن النّيب 
ــا الرجــل املســلم.  : أنيهمــا ســتهزائه ذاَت العبــادة الــيت قــام  ن ال يقصــد 

ــا ســنة مــن  كــأن يســتهزئ بلحيــة رجــل مســلم ملــا فيهــا مــن عيــب َخلقــّي، ال لكو
  .سنن النّيب 

                                                            
ملؤمنني (ص. ١   ).١٠-٧القول املبني يف حكم االستهزاء 
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فمن مل يكن فيه أحد هذين األمرين؛ واستهزأ برجل مســلم ملــا قــام بــه مــن 
- م إن كـــان مســـلماً الواجبـــات أو الســـنن؛ فإنـــه ُيصـــبح مرتـــّداً عـــن ديـــن اإلســـال

هلل ري عليــه أحكــام الــّرّدة الــيت قّررهــا الفقهــاء  - والعياذ  جيب علــى اإلمــام أن ُجيــ
  ١يف كتبهم.
ظماً بعد أبيات طويلة: -   وقال يف آخرها 

  ســــــــاخرون مــــــــن الــــــــدعاة ســـــــــمعُتُم
 فــــــــــإن انتهيــــــــــتم فالســــــــــعادُة خلَفكــــــــــم
عــــــــــــث عــــــــــــز  أو مــــــــــــا علمــــــــــــتم أن 

 فبهــــــــــــــا أقمنــــــــــــــا للحضــــــــــــــارة معلمــــــــــــــاً 
ـــــــــــــا نشـــــــــــــر العلـــــــــــــم يف أرجائهـــــــــــــا  و
 واليــــــــــــــــوَم لـــــــــــــــــّما للكتــــــــــــــــاب نبــــــــــــــــذمتُُ 
 هـــــــذا هـــــــو الّســـــــّر الوحيـــــــد لنقصـــــــكم

  

رِينـــــــــا   حكمـــــــــاً غليظـــــــــاً جـــــــــاء مـــــــــن 
 وإن اســـــــــــــــــتبحتم فالشـــــــــــــــــقاء قرينـــــــــــــــــا
 ذلـــــــــــــك الكتـــــــــــــاب وســـــــــــــنة تــــــــــــــهدينا
ــــــــــــــــا فتحنــــــــــــــــا فارســــــــــــــــاً والصــــــــــــــــينا  و
 حـــــــــــــــىت تعـــــــــــــــاىل كاجلبـــــــــــــــال رِصـــــــــــــــينا
 صــــــــــــــــار اهلــــــــــــــــوان خميِّمــــــــــــــــاً كاِســــــــــــــــينا

 ٢قومنــــــــــا الـــــــــــماضيناوكمــــــــــاِل ســــــــــادة 
  

 :موقفه من اخلوارج  
لــه كتــاب 'األمــر بلــزوم مجاعــة املســلمني وإمــامهم والتحــذير مــن مفــارقتهم'،  

  كما له أيضاً رسالة 'معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة'.
قــال يف مقــدمتها: احلمــد هلل رب العــاملني، وصــلى هللا وســلم علــى رســوله  -

  أصحابه أمجعني.األمني نبينا حممد، وعلى آله و 
أما بعد: فإن السمع والطاعة لوالة أمــر املســلمني أصــل مــن أصــول العقيــدة 

                                                            
  ).٢٤-٢٢ملؤمنني (ص.القول املبني يف حكم االستهزاء  ١
  ).٧٢-٧١القول املبني (ص. ٢
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الســـلفية، قـــّل أن خيلـــو كتـــاب فيهـــا مـــن تقريـــره وشـــرحه وبيانـــه، ومـــا ذاك إال لبـــالغ 
لســـمع والطاعـــة هلـــم تنـــتظم مصـــاحل الـــدين والـــدنيا معـــاً،  أمهيتـــه وعظـــيم شـــأنه، إذ 

الفتيات عليهم قوًال أو فعالً     فساد الدين والدنيا.و
لضرورة من دين اإلسالم أنــه ال ديــن إال جبماعــة، وال مجاعــة إال  وقد علم 

  مامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة.
يف األمــراء: (هــم يَلــون مــن أمــور  -رمحــه هللا تعــاىل-يقــول احلســن البصــري 

تقيم الــدين إال مخســاً: اجلمعــة، واجلماعــة، والعيــد، والثغــور، واحلــدود. وهللا ال يســ
ــــم أكثــــر ممــــا يُفســــدون، مــــع أن  ــلح هللا  ــا ُيصــ ــــم، وإن جــــاروا وظلمــــوا. وهللا ملــ

  طاعتهم وهللا لغبطة، وإن فرقتهم لكفر).
يُولــون هــذا األمــر اهتمامــاً  -رضــوان هللا علــيهم-ولقد كــان الســلف الصــاحل 

ل بــــه أو خاّصــــاً، ال ســــّيما عنــــد ظهــــور بــــوادر الفتنــــة؛ نظــــراً ملــــا يرتتــــب علــــى اجلهــــ
  إغفاله من الفساد العريض يف العباد والبالد، والعدول عن سبيل اهلدى والرشاد.

ذا األمر حتمله صور كثرية نُقلت إلينــا عــنهم، مــن أبلغهــا  واهتمام السلف 
؛ -رضـــي هللا عنـــه-وأجّلهـــا مـــا قـــام بـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل إمـــام أهـــل الســـنة 

  ة.حيث كان مثاًال للسنة يف معاملة الوال
فلقد تبىن الوالة يف زمنــه أحــد املــذاهب الفكريـّـة الســيئة، ومحلــوا النــاس عليــه 
لقـــوة والســـيف، وأُهريقـــت دمـــاء جـــّم غفـــري مـــن العلمـــاء بســـبب ذلـــك، وفُـــرض 
القول خبلق القرآن الكرمي على األمة، وقـُّرر ذلك يف كتاتيــب الصــبيان... إىل غــري 

فاإلمــام أمحــد ال ينزعــه هــوى، وال  ذلــك مــن الطاّّمــات والعظــائم، ومــع ذلــك كلّــه؛
ـــا خـــري وأهـــدى؛  ــه العواطـــف (العواصـــف)، بـــل يثبـــت علـــى الســـنة؛ أل تستجيُشـ
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فيأمر بطاعة وّيل األمــر، وجيمــع العاّمــة عليــه، ويقــف كاجلبــل الشــامخ يف وجــه مــن 
أراد خمالفــة املــنهج النبــوي والّســري الّســلفّية انســياقاً وراء العواطــف اجملــّردة عــن قيــود 

  اب والسنة، أو املذاهب الثوريّة الفاسدة.الكت
: (اجتمــع فقهــاء بغــداد يف واليــة الواثــق إىل -رمحــه هللا تعــاىل-يقــول حنبــل 

، وقــالوا لــه: إن األمــر -يعــين: اإلمــام أمحــد بــن حنبــل رمحــه هللا تعــاىل-أيب عبــدهللا 
، وال نرضـــى -يعنـــون: إظهـــار القـــول خبلـــق القـــرآن، وغـــري ذلـــك-قـــد تفـــاقم وفشـــا 

إلنكــار يف قلــوبكم، وال ما رته، وال ســلطانه. فنــاظرهم يف ذلــك، وقــال: علــيكم 
ختلعــــوا يــــداً مــــن طاعــــة، ال تشــــّقوا عصــــا املســــلمني، وال تســــفكوا دمــــاءكم ودمــــاء 
املســلمني معكــم، وانظــروا يف عاقبــة أمــركم، واصــربوا حــىت يســرتيح بــّر وُيســرتاح مــن 

ً؛ هــذا خــالف  -تــهيعــين: نــزع أيــديهم مــن طاع-فــاجر. وقــال: لــيس هــذا  صــوا
ر).   اآل

فهــذه صـــورة مـــن أروع الصـــور الـــيت نقلهـــا النـــاقلون، تشـــرح صـــراحة التطبيـــق 
  العملّي ملذهب أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب.

ــاً مــــا جــــاء يف كتــــاب 'الســــنة' لإلمــــام احلســــن بــــن علــــي  ومــــن الصــــور أيضــ
ـــاري رمحـــه هللا تعـــاىل حيـــث قـــال: (إذا رأيـــت الرجـــل يـــدعو  علـــى الســـلطان؛ الرب

لصــالح؛ فــاعلم  فــاعلم أنــه صــاحب هــوى. وإذا مسعــت الرجــل يــدعو للســلطان 
  أنه صاحب سنة إن شاء هللا تعاىل).

يقــول الفضــيل بــن عيــاض: (لــو كــان يل دعــوة مــا جعلتهــا إالّ يف الســلطان. 
لصـــالح، ومل نُـــؤمر أن نـــدعو علـــيهم، وإن جـــاروا وظلمـــوا؛  فـــأُِمر أن نـــدعو هلـــم 

وظلمهــــــم علــــــى أنفســــــهم وعلــــــى املســــــلمني، وصــــــالحهم ألنفســــــهم  ألن جــــــورهم
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  وللمسلمني).
دة االعتنــاء بــه كّلمــا  ومما جيدر العلم به أن قاعدة السلف يف هذا البــاب ز
ازدادت حاجة األمة إليه؛ سّداً لباب الفــنت، وإيصــاداً لطريــق اخلــروج علــى الــوالة، 

  ١الذي هو أصل فساد الدنيا والدين.
لت عــن الطريقــة الشــرعية لإلنكــار علــى الســالطني، فهــي وقال: فــإن ســأ -

مبسوطة يف كتب السنة وغريها من كتب أهل العلم، ويف مقدَّم اإلجابة عــن هــذا 
  السؤال أمّهد بنقلني، مث أورد األدلّة على ما أقّرره، وهللا املوفق:

  النقل األول:
إال قــــال ابــــن مفلــــح يف 'اآلداب الشــــرعية': (وال ينكــــر أحــــد علــــى ســــلطان 

وعظاً له وختويفاً، أو حتذيراً مــن العاقبــة يف الــدنيا واآلخــرة؛ فإنــه جيــب، وحيــرم بغــري 
لتخويـــف والتحـــذير، وإال  ذلـــك، ذكـــره القاضـــي، وغـــريه. واملـــراد: ومل َخيَـــف منـــه 

  سقط، وكان حكم ذلك كغريه.
ملعـــــروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــر مـــــع  قـــــال ابـــــن اجلـــــوزي: اجلـــــائز مـــــن األمـــــر 

عريف والــوعظ، فأمــا ختشــني القــول؛ حنــو:  ظــامل!  مــن ال خيــاف السالطني: الت
هللا! فــإن كــان ذلــك حيــّرك فتنــة يتعــّدى شــررها إىل الغــري؛ مل جيــز، وإن مل خيــف إال 
على نفسه؛ فهو جائز عند مجهور العلمــاء. قــال: والــذي أراه املنــع مــن ذلــك...) 

  اهـ.
  النقل الثاين:

                                                            
  ).٨-٥معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة (ص. ١
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الغــــافلني عــــن أعمــــال اجلــــاهلني وحتــــذير قــــال ابــــن النحــــاس يف كتابــــه 'تنبيــــه 
الســــالكني مــــن أفعــــال اهلــــالكني': (وخيتــــار الكــــالم مــــع الســــلطان يف اخللــــوة علــــى 
الكالم معه على رؤوس األشهاد، بل يوّد لو كّلمه ســرّاً، ونصــحه خفيــة؛ مــن غــري 

  لث هلما) اهـ.
لقــد كــان موقــف ســلفنا الصــاحل مــن املنكــرات الصــادرة مــن احلّكــام وســطاً 

   طائفتني:بني
: اخلـــوارج واملعتزلـــة، الـــذين يـــرون اخلـــروج علـــى الســـلطان إذا فعـــل إحـــدامها

  منكراً.
ــم واألخــرى : الــروافض الــذين أضــفوا علــى حّكــامهم قداســة، حــىت بلغــوا 
  مرتبة العصمة.

  وكال الطائفتني مبعزٍل عن الصواب، ومبنأى عن صريح السنة والكتاب.
إىل عـــني اهلـــدى واحلـــّق،  -ل احلـــديثأهـــ-ووفـــق هللا أهـــل الســـنة واجلماعـــة 

ــــا  لضــــوابط الشــــرعية، الــــيت جــــاءت  فــــذهبوا إىل وجــــوب إنكــــار املنكــــر، لكــــن 
  السنة، وكان عليها سلف هذه األمة.

ومــن أهــم ذلــك وأعظمــه قــدراً أن يناصــح والة األمــر ســرّاً فيمــا صــدر عــنهم 
ا يــنجم عــن من منكرات، وال يكون ذلك على رؤوس املنــابر ويف جمــامع النــاس؛ ملــ

رة الّرعاع عليهم، وإشعال الفنت. -غالباً -ذلك  ليب العامة، وإ   من 
وهذا ليس دأب أهــل الســنة واجلماعــة، بــل ســبيلهم ومــنهجهم: مجــع قلــوب 
لصــرب  ــم، والعمــل علــى نشــر احملّبــة بــني الراعــي والرعيــة، واألمــر  النــاس علــى وال

ملــال أو ظ لــم للعبــاد مــع قيــامهم مبناصــحة على ما يصــدر عــن الــوالة مــن اســتئثار 
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الـــوالة ســـرّاً، والتحـــذير مـــن املنكـــرات عمومـــاً أمـــام النـــاس؛ دون ختصـــيص فاعـــل؛  
  كالتحذير من الزىن عموماً، ومن الر عموماً، ومن الظلم عموماً... وحنو ذلك.

ز  : (لـــيس مـــن -حفظـــه هللا تعـــاىل-يقـــول العالمـــة الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن 
يــوب الــوالة وذكــر ذلــك علــى املنــابر؛ ألن ذلــك يفضــي مــنهج الســلف التشــهري بع

ت، وعـــدم الســـمع والطاعـــة يف املعـــروف، ويفضـــي إىل اخلـــروج الـــذي  إىل االنقـــال
يضـــر وال ينفـــع، ولكـــن الطريقـــة املّتبعـــة عنـــد الســـلف النصـــيحة فيمـــا بيـــنهم وبـــني 
لعلمــاء الــذين يّتصــلون بــه حــىت يوجــه إ ىل الســلطان، والكتابــة إليــه، أو االتصــال 

  اخلري.
وإنكــــار املنكــــر يكــــون مــــن دون ذكــــر الفاعــــل؛ فينكــــر الــــزىن وينكــــر اخلمــــر 
وينكــر الــر مــن دون ذكــر مــن فعلــه، ويكفــي إنكــار املعاصــي والتحــذير منهــا مــن 

ً يفعلها؛ ال حاكم وال غري حاكم.   غري ذكر أن فال
وملا وقعت الفتنة يف عهد عثمان؛ قــال بعــض النــاس ألســامة بــن زيــد رضــي 

عنــه: أال تنكــر علــى عثمــان؛ قــال: أُنكــر عليــه عنــد النــاس؟! لكــن أُنكــر عليــه  هللا
ب شر على الناس.   بيين وبينه، وال أفتح 

وملـــا فتحـــوا الشـــر يف زمـــن عثمـــان رضـــي هللا عنـــه، وأنكـــروا علـــى عثمـــان 
ره إىل اليــوم،  جهــرة؛ متــت الفتنــة والقتــال والفســاد الــذي ال يــزال النــاس يف آ

ســباب ذلــك،  حــىت حصــلت الفتنــة بــني علــي ومعاويــة، وقتــل عثمــان وعلــي 
ســباب اإلنكــار العلــين وذكــر العيــوب  وقتــل جــّم كثــري مــن الصــحابة وغــريهم 

  علنًا، حىت أبغض الناس ويل أمرهم، وحىت قتلوه؛ نسأل هللا العافية) اهـ.
هــو امتــداد ملــا قــّرره أئمــة الــدعوة  - حفظــه هللا- وهــذا الــذي قــّرره الشــيخ 
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يف كتبهم، وهو يف احلقيقة امتــداد ملــا عليــه الســلف الصــاحل  -  تعاىلرمحهم هللا- 
  ١من الصحابة والتابعني ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين.

ليــــب العامــــة  - رة الرعيــــة علــــى الــــوالة، و ــــذا يُعلــــم أن إ وقــــال أيضــــاً: و
لـــئال  علـــيهم؛ داء عضـــال، جتـــب املبـــادرة إىل كيّـــه، وورم خبيـــث يتعـــّني استئصـــاله،

يســتفحل فيخــرج خبثــه، فتســتحكم البليّــة، وتعظــم الرزيّــة، وال ينفــع النــدم عندئــذ. 
فـــإن املثـــري واملثـــبط؛ كفـــأرة الّســـّد، إن تركـــت أغرقـــت العبـــاد والـــبالد، وأشـــاعت يف 
األرض الفســـاد. فيتعـــني علـــى النـــاس عمومـــاً: التكـــاتف لـــدفع املثـــري الســـاعي إىل 

ء، و    نفيه من اجملتمع؛ كّل حسب جهده وطاقته.الفتنة، وعزله كما تعزل اجلر
وهـــذا مـــن أفضـــل األعمـــال وأجـــّل القـــرب إىل هللا تعـــاىل، إذ بـــه ينـــدفع شـــّر 
هلل مـــن الفـــنت مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن. وهللا  عظـــيم، وُتطفـــأ فتنـــة عميـــاء. نعـــوذ 
مسائـــــه احلســـــىن وصـــــفاته العلـــــى وأفعالـــــه  ســـــبحانه العاصـــــم منهـــــا وحـــــده؛ نســـــأله 

.احلميدة أن يؤمّ    ٢ننا يف أوطاننا، ويصلح أئمتنا ووالة أمور
ولــه أيضــاً تعليــق علــى رســالة 'أصــول وضــوابط يف التكفــري' لعبــداللطيف  -

ابــن عبــدالرمحن بــن حســن آل الشــيخ. قــال يف مقــدمتها: احلمــد هلل رب العــاملني، 
  وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

، كتبــــــه العالمــــــة الشــــــيخ عبــــــداللطيف بــــــن أمــــــا بعــــــد: هــــــذا خطــــــاب حمــــــّرر
لـــرّد فتنــة خطـــرية، طاملــا زخرفهـــا الشــيطان فتســـاقط  -رمحـــه هللا تعــاىل-عبــدالرمحن 

  بعض املنتسبني إىل اخلري يف َشرَِكها، وظنوها حقاً...
                                                            

  ).٤٤-٤١معاملة احلكام (ص. ١
  ).١٠١معاملة احلكام (ص. ٢
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خلـــوارج الـــذين خرجـــوا  تلـــك الفتنـــة هـــي فتنـــة التكفـــري الـــيت تـــرتبط جـــذورها 
لــب رضــي هللا عنــه فأفســدوا أّميــا فســاد، مــع مــا على أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طا

ا  فيهم من طول صالة وكثرة صيام، حىت إن األمة يف القرون املفضــلة حتقــر صــال
م، وصــــيامها عنــــد صــــيامهم، كمــــا أخــــرب بــــذلك الصــــادق املصــــدوق،  عنــــد صــــال

  صلوات هللا وسالمه عليه.
ــة؟ قـــال: يـــراهم شـــ فـــع: كيـــف رأي ابـــن عمـــر يف احلروريّـ راَر وقـــد ســـئل 

ت أُنزلت يف الكّفار، فجعلوها على املؤمنني. م انطلقوا إىل آ   خلق هللا؛ إ
فُســّر ســعيد بــن جبــري مــن ذلــك، فقــال: ممــا يّتبــع احلروريــة مــن املتشــابه قولــه 

    تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
    

 رنــــــــــــــــــون معهــــــــــــــــــا: ويــــــــــــــــــق١
   

  ٢ 
فإذا رأوا اإلمام حيكم بغري احلّق؛ قالوا: قد كفر، ومن كفر عــدل بربـّـه، ومــن عــدل 
ــــم  بربّــــه فقــــد أشــــرك؛ فهــــذه األمــــة مشــــركون، فيخرجــــون، فيقتلــــون مــــا رأيــــت؛ أل

  يتأّولون هذه اآلية. اهـ.
لنارهــا، عنــد الســلف الصــاحل  فهــذا حــال املبتــدعني هلــذه الفتنــة املشــعلني

  من الصحابة والتابعني. - رضوان هللا عليهم أمجعني- 
ورســــالتنا هــــذه ســــوف تعــــاجل هــــذه الفتنــــة عــــن طريــــق بيــــان مــــنهج الســــلف 

                                                            
  ).٤٤املائدة اآلية ( ١
  ).١األنعام اآلية ( ٢
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جهــم جنــا  مــن مغّبــة  -إن شــاء هللا-الصــاحل يف قضــا التكفــري، فمــن ســار علــى 
  هذه الفتنة، ومن حاد عنه ختطّفته كالليبها.

الرســـالة أن مجاعـــة مـــن أهـــل الـــدين يف هـــذا البلـــد نـــزعهم  وكـــان ســـبب هـــذه
عــرق خــارجي فخاضــوا يف مســائل التكفــري بغــري علــم، فــأتوا بطاّمــات، ووجلــوا يف 
متاهات... فكّفروا مبــا لــيس مكّفــراً مــن األعمــال، وكّفــروا مــن لــيس كــافراً يف شــرع 

مـــد بـــن هللا تعـــاىل... ومل يقتصـــروا علـــى ذلـــك، بـــل افـــرتوا علـــى شـــيخ اإلســـالم حم
عبــــــدالوّهاب، ونســــــبوا أنفســــــهم إليــــــه، وزعمــــــوا أن أفكــــــارهم هــــــذه مســــــتمّدة مــــــن  
ـــم األمـــر هــــذا املبلـــغ اســـتدعاهم عــــامل جنـــد ومفتيهـــا العالمــــة  كتبـــه... فلّمـــا بلــــغ 
ــام حممـــــد بـــــن  ــ عبـــــداللطيف بـــــن عبـــــدالرمحن بـــــن حســـــن بـــــن شـــــيخ اإلســـــالم اإلمـ

تهم، وبـــــرّأ فكشـــــف شـــــبهتهم، وأدحـــــض حّجـــــ -رحـــــم هللا اجلميـــــع-عبـــــدالوّهاب 
ســـاحة جـــّده شـــيخ اإلســـالم مـــنهم ومـــن مـــنهجهم... فرجعـــوا وفـــاؤوا إىل احلـــّق يف 

طلهم. م، وأصّروا على    ١ذلك اجمللس... مث نكصوا على أعقا
كمـــا لـــه أيضـــاً رســـالة لطيفـــة لـــه فيهـــا اجلمـــع والرتتيـــب بعنـــوان: 'نصـــيحة   -

' وغريها من الرسائل النافعة.   مهمة يف ثالث قضا
  

ؤوط (عبدالقا   هـ) ١٤٢٥در األر
ؤوط وبــــذلك يلقــــب  لبانيــــا وتســــمى أيضــــاً بــــالد األر أصــــله مــــن كوســــوفا 
األتــراك كــل ألبــاين. ولــد بقريــة "فــريال" ســنة ســبع وأربعــني وثالمثائــة وألــف للهجــرة، 

                                                            
  ).٧-٥أصول وضوابط يف التكفري (ص. ١
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وامســــه يف اهلويــــة: قــــدري بــــن صــــوقل بــــن عبــــدول بــــن ســــنان. هــــاجر مــــع أبيــــه إىل 
وألـــف للهجـــرة جـــرّاء اضـــطهاد الشـــيوعيني  دمشـــق ســـنة ثـــالث ومخســـني وثالمثائـــة

  للعرب وللمسلمني.
درس الفقـــه والنحـــو والصـــرف علـــى ســـليمان غـــاوجي األلبـــاين، والزم حممـــد 
صــاحل الفرفــور قريبــاً مــن عشــر ســنوات، درس عليــه خالهلــا الفقــه احلنفــي والتفســري 

حممــد وعلوم اللغة من بيان وبديع ومعاين. ومن بني شيوخه الكبار العــامل الســلفي 
ثّــر بــه، وكــان يقــول لــه: "أنــت  بــّين مشــربك مــن  جــة البيطــار رمحــه هللا، فقــد 
مشــــربنا، فــــأرى أن تــــدّرس مكــــاين". وكــــذلك كــــان فقــــد دّرس مكانــــه يف جــــامعي 

  الدقاق والشرجبي.
وكانــت لــه صــحبة طيبــة مــع بلديّــه اإلمــام األلبــاين، وكــان كــل واحــد منهمــا 

ويثــين علــى علمــه ومنهجــه، فكــان يــزور األلبــاين   حيــّب اآلخــر حّبــاً عظيمــاً، وجيّلــه
ً أرســــل لـــه هديـــة منـــه. تــــوّىل  ألردن، وكـــان األلبــــاين كلمـــا طبـــع كتـــا كلمـــا نـــزل 
اخلطابة وهــو يف العشــرين مــن عمــره، واســتمّر فيهــا ويف تــدريس العلــم الشــرعي مــن 
عقيـــدة وحــــديث وفقــــه وتفســــري وغريهــــا مـــدة مخســــني ســــنة يف مســــاجد ومــــدارس 

  دمشق.
ليــف حســنة حّقــ الشــرتاك مــع غــريه، ولــه  ق الكثــري مــن الكتــب مبفــرده أو 

  منها 'الوجيز يف منهج السلف الصاحل'، و'وصا نبوية'.
تـــــويف رمحـــــه هللا يـــــوم اجلمعـــــة ألربـــــع عشـــــرة خلـــــون مـــــن شـــــوال عـــــام مخـــــس 

  وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة.
 :موقفه من املبتدعة  
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هيب أقــــول: أ مســــلم أعــــود إىل  قــــال رمحــــه هللا: إذا مــــا ســــألَت عــــن مــــذ -
دلتهـــا، وأعمـــل مبـــا هـــو األقـــوى  كتـــاب هللا تعـــاىل وســـنة رســـوله  وأقـــوال األئمـــة 

  ١واألرجح الذي رّجحه العلماء على منهج السلف الصاحل.
أنــه ال جيــب علــى أحــد مــن املســلمني قــال: ومــن عقائــد الســلف الصــاحل  -

ذهب إىل آخــر لقــوة الــدليل، التقيــد مبــذهب فقيــه معــني، وأن لــه أن ينتقــل مــن مــ
  وأن العامي ال مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه.

ــا أدلــة  وأن علــى طالــب العلــم إذا كانــت عنــده أهليــة يســتطيع أن يعــرف 
ــا، وينتقــل مــن مــذهب إمــام يف مســألة إىل مــذهب إمــام آخــر  األئمــة أن يعمــل 

ولــيس مبجتهــد؛ أقــوى دلــيالً وأرجــح فقهــاً يف مســألة أخــرى، ويكــون بــذلك متبعــاً 
فـــإن االجتهـــاد اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية مـــن الكتـــاب والســـنة، كمـــا كـــان عليـــه 

  ٢.األئمة األربعة وسواهم من الفقهاء واحملدثني
طرده شيخه حممد صاحل الفرفور ملا رُفع إليــه أنــه اشــرتى 'الوابــل الصــيب'  -

لكتـــاب؟ فقـــال التلميـــذ: ألين  قـــرأت يف البـــن القـــيم، فوّخبـــه وقـــال لـــه: مل جئـــت 
مقدمتـــه يف الـــذكر مائـــة فائـــدة، مث ســـردها، فقـــال الشـــيخ: هـــل تعـــرف ابـــن القـــيم 
تلميذ من؟ قال: تلميذ ابن تيمية، فقــال الشــيخ مغضــباً مســتنكراً: حنــن نقــرأ البــن 

  تيمية؟!! قُم! وهكذا طرد وأبعد وقوطع بتهمة الوهابية.
منــه بتهمــة منــع مــن اخلطابــة بتحــريض مــن مشــايخ الســوء الــذين حــّذروا  -

لتحــذير مـــن مشــاركة النصــارى يف أعيـــاد  الوهابيــة، وكــذلك ملــا رفـــع صــوته عاليــاً 
                                                            

  من ترمجته بقلم أحد تالمذته. ١
  وجيز يف منهج السلف الصاحل.ال ٢
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رأس الســنة امليالديــة، ومقارعــة اخلمــور، وتقاليــد الكّفــار، فمنــع علــى إثرهــا بتهمــة 
  الدعوة إىل الطائفية وذلك سنة مخس عشرة وأربعمائة وألف للهجرة.

بكـــل مـــا جـــاء يف القـــرآن  أنـــه جيـــب اإلميـــانقـــال: ومـــن عقائـــد الســـلف  -
ــا عنــه مجلــة وتفصــيالً، ونــؤمن بكــل مــا أخــرب  وأمر هللا تعــاىل بــه، وتــرك كــل مــا 
ه أو غــاب عنــا،  به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، وصح النقل عنه فيما شــاهد
مــر هللا  متــر  ســواء يف ذلــك مــا عقلنــاه أو جهلنــاه ومل نطلــع علــى حقيقــة معنــاه، 

ــا تعــاىل وأمــر  ــا هللا تعــاىل و رســوله صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم، وننتهــي عمــا 
عنـــه رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم، ونقـــف عنـــد حـــدود كتـــاب هللا تعـــاىل 
وســــنة رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وآلــــه وســــلم، ومــــا جــــاء عــــن اخللفــــاء الراشــــدين 

ليــــه وآلــــه وســــلم مــــن املهــــديني، وعلينــــا اتبــــاع مــــا جــــاء بــــه رســــول هللا صــــلى هللا ع
ــه وآلـــه  ــال واألقـــوال، وســـلوك طريـــق رســـول هللا صـــلى هللا عليـ االعتقـــادات واألعمـ
وســــــلم ومــــــا كــــــان عليــــــه اخللفــــــاء الراشــــــدون األربعــــــة املهــــــديون مــــــن االعتقــــــادات 
واألعمــال واألقــوال، وهــذه هــي الســنة الكاملــة؛ ألن ســنة اخللفــاء الراشــدين متبعــة  

  ١.كاتباع السنة النبوية
 ن املشركني:موقفه م  

قـــــال رمحـــــه هللا يف براءتـــــه الـــــيت كتبهـــــا ملـــــا حـــــذف أحـــــد مـــــراقيب املطبوعـــــات 
لســــعودية قصــــة العتــــيب مــــن كتــــاب األذكــــار للنــــووي الــــذي حّققــــه، ومفادهــــا أن 

يف قــربه:  فجــاء أعــرايب وقــال خماطبــاً النــيب  العتيب كان جالساً عند قــرب الرســول 

                                                            
  املصدر نفسه. ١
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يف املنــام وقــال لــه:   ى العتــيب النــيب جئتــك مســتغفراً مــن ذنــيب. وملــا انصــرف رأ
ن هللا قد غفر له. قــال: هــذه القصــة لــيس هلــا إســناد  عتيب! احلق األعرايب فبّشره 
صــحيح، ومتنهــا خمــالف لألحاديــث الصــحيحة، مث قــال: وقــد قــال احلــافظ حممــد 

تلميــــذ شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة -بــــن أمحــــد بــــن عبــــداهلادي املقدســــي احلنبلــــي 
يف كتابــه 'الصــارم املنكــي يف الــّرّد علــى الســبكي': (ذكرهــا  -افظ املــّزيّ وتلميــذ احلــ

ســــناد مظلــــم). قــــال: (ووضــــع هلــــا بعــــض  احلــــافظ البيهقــــي يف 'شــــعب اإلميــــان' 
الكذابني إسناداً إىل علي رضي هللا عنه). وقــال أيضــاً ابــن عبــداهلادي يف 'الصــارم 

وع، وأثــــر خمتَلــــق ): (هــــذا خــــرب موضــــ٤٣٠املنكــــي يف الــــرد علــــى الســــبكي' (ص.
مصــــنوع، ال يصــــلح االعتمــــاد عليــــه، وال حيســــن املصــــري إليــــه، وإســــناده ظلمــــات 

  بعضها فوق بعض).
حيـــث ذكـــر هـــذه القصـــة وســـكت  -رمحـــه هللا-وقـــد أخطـــأ اإلمـــام النـــووي 

ا. ا القراء ويستشهدوا    عليها؛ وكان اَألوىل أن ال يذكرها حىت ال يغر 
يقــول العتــيب: جــاء األعــرايب إىل قــرب أقــول: كيــف تصــح هــذه القصــة وفيهــا 

وهــو يف قــربه؟ وهللا  وقال له: جئتك مستغفراً مــن ذنــيب. بعــد وفــاة النــيب  النيب 
  كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــه: تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول يف  

  أي: ال يغفرهـــــــــــــــــــــــا ١ .
أحـــد ســـواه. قـــال احلـــافظ ابـــن عبـــداهلادي احلنبلـــي: (ومل يفهـــم أحـــد مـــن الســـلف 

   لــــف مــــن اآليــــة الكرميــــة: واخل
  

                                                            
  ).١٣٥آل عمران اآلية ( ١
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 إليـــــه يف حياتـــــه  ، إال اجملـــــيء١ 

  ليستغفر هلم).
لعقيــدة والتوحيــد، فــال جيــو  ز التســاهل فيهــا والســكوت وهــذه قضــية هلــا عالقــة 

ــم يعبــدون هللا تعــاىل وحــده وال يشــركون بــه شــيئاً،  عنها؛ وإن عقائد السلف الصــاحل أ
هلل عــــز وجــــل، وال يســــتغيثون إال بــــه  فــــال َيســــألون إال هللا تعــــاىل، وال يســــتعينون إال 
ه ســـبحانه، وال يتوكلـــون إال عليـــه جـــل وعـــال، ويتوّســـلون إىل هللا تعـــاىل بطاعتـــه وعبادتـــ

 ألعمـــــــــــــال الصـــــــــــــاحلة لقولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل: والقيـــــــــــــام 
  
  

  
أي: تقربــــوا إليــــه بطاعتــــه وعبادتــــه ســــبحانه ٢ .
. قال عبدهللا بن مســعود رضــي هللا عنــه: "اتّبعــوا وال تبتــدعوا فقــد ُكفيــتم". وقــال وتعاىل
م عــن علــم وقفــوا، وببصــر عمر اب ن عبدالعزيز رمحــه هللا: "قــف حيــث وقــف القــوم؛ فــإ

ر مــــن  فــــذ كّفــــوا". وقــــال اإلمــــام األوزاعــــي إمــــام أهــــل الشــــام رمحــــه هللا: "عليــــك 
لقــــول". وقــــال  ك وآراء الرجــــال، وإن زخرفــــوه لــــك  ســــلف، وإن رفضــــك النــــاس، وإ

ك الفضــــيل بــــن عيــــاض رمحــــه هللا: "الــــزم طــــرق اهلــــدى، و  ال يغــــّرك قلــــة الســــالكني، وإ
  وطرق الضاللة، وال تغرت بكثرة اهلالكني". 

                                                            
  ).٦٤النساء اآلية ( ١
  ).٣٥سورة املائدة اآلية ( ٢
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هـــذا؛ وإن شـــريعة هللا تعـــاىل حمفوظـــة مـــن التغيـــري والتبـــديل، وقـــد تكّفـــل هللا 
ــــــــــــــــــــــــــــاىل  ـــــــــــــــــــــــــــال: تعـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــ   حبفظهـــــــــــــــــــ

  
   
هللا  . ورســـول١  :مـــُل هـــذا العلـــَم مـــن كـــّل خَلـــٍف حي«قـــال يف حديثـــه

ويــل اجلــاهلني . وهــو ٢»ُعدولـُـُه: ينفــون عنــه حتريــف الغــالني، وانتحــال املبطلــني، و
حـــديث حســـن بطرقـــه وشـــواهده. نســـأل هللا تعـــاىل أن يهـــدينا للعقيـــدة الصـــافية، 

  ٣تعاىل...والسريرة النقية الطاهرة، واألخالق املرضية الفاضلة عند هللا 
 :موقفه من الرافضة  

جلنــة، كمــا شــهد هلــم النــيب صــلى هللا عليــه  قــال: ونشــهد للعشــرة املبشــرين 
جلنــة شــهد لــه  وآلــه وســلم، وكــل مــن شــهد لــه النــيب صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم 

  ا؛ ألنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
وســــــلم، ونكــــــّف عــــــن  ونتــــــوىل أصــــــحاب رســــــول هللا صــــــلى هللا عليــــــه وآلــــــه

ـــم، وال نســـبُّ أحـــداً مـــن الصـــحابة  مســـاويهم، ومـــا شـــجر بيـــنهم، وأمـــرهم إىل ر
تســـبوا أصـــحايب، فوالـــذي نفســـي بيـــده لـــو أنفـــق أحـــدكم مثـــل أحـــد ال : «لقولــه 

  .٤»ذهباً ما بلغ مّد أحدهم وال نصيفه
                                                            

  ).٩احلجر اآلية ( ١
) مــن حــديث إبــراهيم بــن عبــدالرمحن العــذري، ١٠/٢٠٩) والبيهقــي (٢-١٠٤/١-١/١٠١رواه اآلجــري يف الشــريعة ( ٢

ا عن مجع من الصحابة منهم: أسامة بن زيد وأبــو هريــرة وابــن عمــر وابــن مســعود وعلــي وهذا مرسل. وله شواهد يتقوى 
  وغريهم رضوان هللا عليهم.

  الوجيز يف منهج السلف الصاحل. ٣
  هـ).٣٦٠تقدم خترجيه ضمن مواقف اآلجري سنة ( ٤
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ن الصــــحابة ليســــوا مبعصــــومني عــــن اخلطــــأ، والعصــــمة هلل تعــــاىل ورســــوله وإ
صــــلى هللا عليــــه وآلــــه وســــلم يف التبليــــغ، وأن هللا تعــــاىل عصــــم جممــــوع األمــــة عــــن 

ــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم يف حديثـــه:  إن هللا ال «اخلطـــأ، ال األفـــراد، كمـــا قـــال صـ
  .١»جيمع أميت على الضاللة، ويد هللا على اجلماعة

ونرتضــى عــن أزواج رســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم أمهــات املــؤمنني، 
ن مطهرات مربآت من كل سوء   ٢.ونعتقد أ

 :موقفه من اجلهمية  
مضـــوا مـــن أئمـــة  ـــا هـــؤالء الـــذينقـــال: فأصـــول الـــدين الـــيت استمســـك  -

ــــم  الــــدين، وعلمــــاء املســــلمني، والســــلف الصــــاحلني، ودعــــوا النــــاس إليهــــا: هــــي أ
لوحدانيـــة،  لكتـــاب والســـنة إمجـــاًال وتفصـــيًال، ويشـــهدون هلل عـــز وجـــل  يؤمنـــون 
ـــم بصـــفاته الـــيت  لنبـــوة والرســـالة، ويعرفـــون ر وحملمـــد صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

ا وحيه وتنزيله، أو شهد  ا رسول هللا صلى هللا عليه وآلــه وســلم، علــى نطق  له 
ــار الصــــحيحة ونقلــــه عنــــه العــــدول والثقــــات، ويثبتــــون هلل عــــز  مــــا وردت بــــه األخبــ
وجــل مــا أثبتــه لنفســه يف كتابــه، وعلــى لســان رســوله، مــن غــري تشــبيه مبخلوقاتــه، 
: وال تكييــــــــف، وال تعطيــــــــل، وال حتريــــــــف، وال تبــــــــديل، وال متثيــــــــل، قــــــــال تعــــــــاىل

    
  

                                                            
أيب عاصــم يف الســنة ) وابــن ١١٦و١/١١٥"غريب من هــذا الوجــه" واحلــاكم ( ) وقال:٤/٤٠٥/٢١٦٧رواه الرتمذي ( ١
ـــرباين (١/٣٩/٨٠( ــ ــ ـــع ١٣٦٢٤و١٢/٤٤٧/١٣٦٢٣) والطـــ ــ ــ ــ ــــي يف اجملمـ ــ ــ ـــــال اهليثمــ ــ ـــر. قـــ ــ ــ ـــن عمـــ ــ ــ ــ ـــن ابـ ــ ــ ــــرق عـــ ــ ــ ــــن طــ ـــ ) مـــ
ـــة. ٥/٢١٨( ـــو ثقــ ــة وهــ ـــرزوق مـــــوىل آل طلحـــ ـــحيح خـــــال مــ ــال الصــ ـــات رجـــ ــدمها ثقــ ـــال أحـــ ـــنادين رجــ ســ ــرباين  ):"رواه الطـــ

  سعود رضي هللا عنهم.وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأنس وكعب بن عاصم األشعري وأيب م
  الوجيز يف منهج السلف الصاحل. ٢
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 ١.  
قال اإلمام الزهــري: "علــى هللا البيــان، وعلــى الرســول الــبالغ، وعلينــا التســليم"، 
وقـــال اإلمـــام ســـفيان بـــن عيينـــة: "كـــل مـــا وصـــف هللا تعـــاىل بـــه نفســـه يف كتابـــه، 

هلل، ومبــا جــاء فتفســريه تالوتــه والســكوت عنــه"، وقــال اإلمــام الشــافعي: "آم نــت 
عــن هللا، علــى مــراد هللا، وآمنــت برســول هللا، ومبــا جــاء عــن رســول هللا، علــى مــراد 

  رسول هللا".
وعلــــى هــــذا درج الســــلف وأئمــــة اخللــــف رضــــي هللا عــــنهم، وكلهــــم متفقــــون 
علـــى اإلقـــرار واإلمـــرار واإلثبـــات ملـــا ورد مـــن الصـــفات يف كتـــاب هللا تعـــاىل وســـنة 

القتفـــاء رســـوله صـــلى هللا عليـــه  وآلـــه وســـلم مـــن غـــري تعـــرُّض لتأويلـــه، وقـــد أمـــر 
رهم، واالهتداء مبنارهم.   ٢آل

 :موقفه من اخلوارج  
م ال يكفــرون أحــداً  مــن املســلمني بــذنب، ولــو  قال: ومن عقائد السلف أ

لضـــــرورة، ويعلمـــــه  كـــــان مـــــن الكبـــــائر، إال إذا جحـــــد شـــــيئاً معلومـــــاً مـــــن الـــــدين 
بتاً    ٣.لكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها اخلاص والعام، وكان 

 :موقفه من املرجئة  
للســـــان وعمـــــل  قـــــال: ومـــــن عقائـــــد الســـــلف الصـــــاحل قـــــوهلم اإلميـــــان قـــــول 
لطاعــــة ويــــنقص  لقلــــب واجلنــــان، وأن اإلميــــان يزيــــد  جلــــوارح واألركــــان وعقــــد 

                                                            
  ).١١الشورى اآلية ( ١
  املصدر نفسه. ٢
  املصدر نفسه. ٣
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  ١لعصيان.
 :موقفه من القدرية  

بقضــاء هللا وقــدره، ولكــن لــيس قــال: ومــن عقائــد الســلف أن اخلــري والشــر 
خلــري،  مــر هللا؛ ألن هللا تعــاىل أمــر  مــره تعــاىل، كمــا يقــول بعضــهم: كلــه  الشــر 
لفحشــاء، وإمنــا ينهــى عنهــا، واإلنســان  مــر  ــى عــن الشــر، وهــو ســبحانه ال  و
غــــري جمــــرب، خيتــــار أفعالــــه وعقائــــده، ويســــتحق العقــــاب أو الثــــواب علــــى حســــب 

 ، قــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل:  األمــــــــــــــر والنهــــــــــــــياختيــــــــــــــاره، وهــــــــــــــو خمتــــــــــــــار يف
   

  ٣.اهـ٢  

                                                            
  املصدر نفسه. ١
  ).٢٩الكهف اآلية ( ٢
  املصدر نفسه. ٣
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