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  خرآآآ    

    حصن للرسالنيين   
  فضيله الشيخل

  بي يحيىأ

  سامح بن محمد بن أحمد

  

  بي يحيىخ أيحد طالب الشأحسن هندي تفريغ 
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  حمن الرحيمر بسم اهللا ال

  والتسليم اللهم وبارك على نبينا حممد عليه أفضل الصالةاحلمد هللا رب العاملني، وصل 

  :أما بعد

ل السنة أن يتسرتوا خلف حصون هلم ليتقوا �ا بأس فإن من عادة أهل البدع إذا جا�هم أه

أهل الُسنة ومن هؤالء حزب رسالن فبما إ�م على درب أهل البدع يتسرتون خلف حصون 

يقاتلون من ورائها كما سنبينها إن شاء اهللا ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة 

فبهدم حصو�م وكشف عوارهم وضوح  ]٥٥آية : عامسورة األن[ }َولَيْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِمينَ {

  .وخذالن وبُعد للبدعة وأهلها ، وغلبة للسنة 

ذا كان الرجل من أن أهل البدع قدميا وحديثا ال يزالون يتحصنون بقوهلم إ إعلم أيها السلفي 

ويشرح صل للسنة ويشرح كتبها ؤ وخالف أصًال من أصول السنة وكان قبل ذلك يأهل السنة 

هلا إمنا هذا الرجل ال يبدع كغريه و أصصل من ىف أا ويذب عنها مث بعد ذلك خالف ومنهجه

ولكن ال  ! أو تأول يف كذا ! ل يف كذاز أو  ! أخطأ يف كذا مثال لايق مناوإ أهل البدع من

تعتذر لشيوخها ملثل  قدميا وحديثا كل الفرق واجلماعات عليه ىع وهذا جر يُقال بأنه مبتد 

أو سواء كان من  ، من أمثال حسان وحزبه  كان من احلزبني القدامى  هذا االعتذار سواء

فان الكل يعتذر ان الرجل كان يؤصل للسنة وكان ، من أمثال رسالن  نيزبيني احملدثاحل

فيعتذرون له بتلك  فع عن السنة فاذا خالف السنة ىف أمر مايشرح منهج السنة وكان يدا

  .ولكن ال نسقطه،  نصحح له وال نجرحه" صحىن أاملعاذير املاضية ولكن ال يهجر أو مبع

  .عشرين رد بأكثر من وهذا احلصن يهدم
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   أصل من أصول ىف املخالفة واأن السلف رضوان اهللا عليهم حينما ذكر  :د األولالر 

 ىف الُسنةليس فصل هلا ؤ كان ال يهلا  أو  صل ؤ هذا الرجل كان ي مل يشرتطوا أن السنة

  .الرجل ليس من أهلهافإن هذا  الفة من أصول السنةفإذا خالف الرجل خم كهنوت

  :قال اإلمام أحمد

َها خْصَلة لم يقبلَها ويؤمن بَها لم يكن من َأهلَها" زَِمة الَِّتي من ترك ِمنـْ   "َومن الّسنة الالَّ

  :الشرح

إعلم رحمنى اهللا وإياك أن من خالف أصًال واحداً من أصول السنة لم يكن من أهل 

ال يكون العبد مبتدعاً حتى يوافق أهل البدع فى غالب ،يقول أهل البدع  وليس كما،السنة 

  .وهذا كالم من أبطل الباطل وإليك البرهان فى نسف هذا الكالم من أصله،أصولهم

  "إعدل يا محمد"الرجل الذى قال للنيب َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  :أوالً 

ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َرْطًبا، «َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : فـََقالَ  ِإنَُّه َيْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا قـَْوٌم يـَتـْ

يِن َكَما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ     »َال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

  . )١٠٦٤، رقم ٢/٧٤٢(َوُمْسِلٌم ) ٤٠٩٤، رقم ٤/١٥٨١( َرَواُه الُبَخارِيُّ 

  .لكالم قيل له ملا خرج على النيب َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وهذا أصل واحدهذا ا
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  )١٩: ص(قال الصابوني فى عقيدة السلف أصحاب الحديث : ثانياً 

 ما أشبهك بصبيغ وأحوجك: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل

سيب، أن صبيغا هي ما رواه حيىي بن سعيد عن سعيد بن امل: به فُعلإىل مثل ما 

  ! يا أمري املؤمنني: التميمي أتى أمري املؤمنني، عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقال

هي الرياح، ولوال أين مسعت رسول اهللا : قال ]١:لذَّارِيَاتِ ا[ }الذَّارِيَاِت َذْرًوا{أخربين عن 

: قال ]٢:لذَّارِيَاتِ ا[} ااْلَحاِمالِت ِوقـْرً {فأخربين عن : قال. صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلته

فأخربين : قال. هي السحاب، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله ما قلته

املالئكة، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال ]٤:لذَّارِيَاتِ ا[} اْلُمَقسَِّماِت َأْمًرا{عن 

هي : قال ]٣:لذَّارِيَاتِ ا[} يَاِت ُيْسًرااْلَجارِ {فأخربين عن : عليه وسلم يقوله ما قلته، قال

مث أمر به : قال. السفن، ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوله ما قلته

فضرب مائة سوط، مث جعله يف بيت حىت إذا برأ دعا به، مث ضربه مائة سوط أخرى، مث 

فم يزل   )سة الناسأن حرم عليه مجال(: محله على قتب، وكتب إىل أيب موسى األشعري

كذلك حىت أتى أبا موسى األشعري، فحلف باألميان املغلظة ما جيد يف نفسه مما كان جيده 

          .ما إخاله إال قد صدق، خل بينه وبني جمالسة الناس: شيئا، فكتب عمر إليه

فَالن : َسِمعت رجال من بني عجل يـَُقال َلهُ : َحمَّاد ْبن زيد َعن قطن ْبن َكْعب َقالَ  وروى

لقد رَأَْيت صبيغ ْبن عسل بِاْلَبْصَرِة َكأَنَُّه بعير أجرب : " ْبن زْرَعة يحدث َعن أَبِيه قَالَ 

َيِجيء ِإَلى اْلحلق، َفكلما جلس ِإَلى قوم َال يعرفونه ناداهم أهل اْلحلَقة اْألُْخَرى َعزَمة 

حىت يفعل فيه عمر ما فعل  أُترى كم مسألة خالف فيها صبيغ منهج السنة .َأِمير اْلُمؤمِنينَ 

  .من ضرب وهجر وإهانة 
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  ):١٧/  ١(وقال اإلمام أحمد فى أصول السنة :ثالثا

َها خْصَلة مل يقبلَها ويؤمن �َا مل يكن من َأهلَها" زَِمة الَِّيت من ترك ِمنـْ   ."َومن الّسنة الالَّ

  ]٥: طه[ }اْستَـَوىالرَّْحَمُن َعَلى الَعْرِش {يا أبا عبد اهللا : ودخل رجل فقال:رابعاً 

  فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، مث رفع رأسه فقال: كيف استواؤه؟، قال

كما وصف نفسه وال يقال كيف، وكيف عنه  ]٥: طه[}الرَّْحَمُن َعَلى الَعْرِش اْستَـَوى{

وما أراك إّال مبتدعًا فأمر به أن " وىف رواية .مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه

  ."ُيخرج

ومل يسأله ،عليه اإلمام مالك باالبتداع ملخالفته ىف أصل من أصول السنة فحكم

  .من أمثال هذا الكالم املبتدع،اإلمام مالك هل غالب أصوله سنية أم ال

   ٢/٩٢٤وفى شرح السنة لإلمام للبربهاري: خامساً 

      فالن صاحب سنة حىت يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال : وال حيل لرجل أن يقول

  .صاحب سنة حىت جتتمع فيه السنة كلها: السنة، ال يقال له

      قال العالمة ربيع بن هادى فى شرحه على السنة للبربهاري معلقاً على كالم 

  ٢/٩٢٤البربهاري 

يعىن ال تشهد إلنسان أنه من أهل السنة إال إذا عرفت أنه من أهل السنة وأنه استوىف "

  .خل بأصل من أصول السنة فليس منهمويريد أنه من أ،أصول أهل السنة 
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                           )١٥٥/  ١(وفى شرح اعتقاد أهل السنة لاللكائي :سادساً 

سفيان بن عيينه يقول السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة  وقد ساق بسنده إىل

  .  ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة

  )٢٠/  ١(وفى مقدمة صحيح مسلم : سابعاً 

كنا : حدثنا عاصم، قال: حدثنا أبو كامل اجلحدري، حدثنا محاد وهو ابن زيد، قال

ال تجالسوا القصاص غير «: نأيت أبا عبد الرمحن السلمي وحنن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا

  ."وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج«: ، قال» أبي األحوص، وإياكم وشقيقا

  )٤١٣/  ٣٥(موع الفتاوى ُسئل شيخ اإلسالم فى مج: ثامناً 

  َما َحدُّ اْلِبْدَعِة الَِّيت يـَُعدُّ ِ�َا الرَُّجُل ِمْن أَْهِل اْألَْهَواِء؟

  :فأجاب رمحه اهللا

الَِّتي يـَُعدُّ ِبَها الرَُّجُل ِمْن َأْهِل اْألَْهَواِء َما اْشتَـَهَر ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم بِالسُّنَِّة " اْلِبْدَعُة " 

  ."ا ِلْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ ُمَخاَلَفتـُهَ 

  .ومل يقل يكون الرجل من أهل األهواء إذا وافق املبتدعة ىف غالب أصوهلم

  )١٧١/  ٣(وقال أيضاً فى مجموع الفتاوى :تاسعاً 

ِة َزَمانِِه َوَسائِِر َأْصَحابِهِ " َماِم َأْمحََد وََكَالِم أَِئمَّ : ْرآِن َخمُْلوقٌ َأنَّ َمْن َقاَل َلْفِظي بِاْلقُ : َكَالِم اْإلِ

ُر َخمُْلوقٍ  َوَهَذا ُهَو الَِّذي نـََقَلُه اْألَْشَعرِيُّ ِيف  : قـُْلت. فـَُهَو ُمْبَتدِعٌ : فـَُهَو جهمي َوَمْن َقاَل َغيـْ

  ."ِكَتاِب اْلَمَقاَالِت َعْن َأْهِل السُّنَِّة َوَأْصَحاِب احلَِْديثِ 
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إ�م حكموا عليه بأنه ،جهمياً فيا تُرى ىف كم أصل حكم أئمة اإلسالم على الرجل أنه 

بل من قال باللفظ فقط بدعوه ومل يقولوا ال يكون ،جهمي من وافقهم فقط ىف خلق القرآن 

  .الرجل جهمياً حىت يوافق اجلهمية ىف غالب أصوهلم

  

    )٣٦/  ١(فى صحيح مسلم : عاشراً 

ِر بِالَبْصرَِة َمْعَبٌد اُجلَهِينُّ، َفاْنطََلْقُت أَنَا َكاَن َأوََّل َمْن َقاَل ِيف الَقدَ : َعْن َحيَْىي ْبِن يـَْعَمَر َقالَ 

َنا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب : َوُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اِحلْمَريِيُّ َحاجَّْنيِ أَْو ُمْعَتِمرَْيِن، فـَُقْلَنا َلْو َلِقيـْ

يـَُقْوُل َهُؤَالِء ِيف الَقَدِر، فـَُوفَِّق َلَنا َعْبُد اِهللا ْبُن  َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلَناُه َعمَّا

ْسِجَد، َفاْكتَـنَـْفُتُه أَنَا َوَصاِحِيب 
َ
َأَحُدنَا َعْن َميِْيِنِه َواآلَخُر َعْن ِمشَالِِه  - ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب َداِخًال امل

أَبَا َعْبِد الرَّْمحَِن؛ ِإنَُّه َقْد َظَهَر ِقبَـَلَنا نَاٌس : ْلتُ َفظَنَـْنُت َأنَّ َصاِحِيب َسَيِكُل الَكَالَم ِإَيلَّ فـَقُ  - 

َوأَنـَُّهْم يـَْزُعُمْوَن َأْن َال َقَدَر َوَأنَّ اَألْمَر  -َوذََكَر ِمْن َشْأِ�ِْم  - يـَْقَرُءْوَن الُقْرآَن َويـَتَـَقفَُّرْوَن الِعْلَم 

ُهْم َوأَنـَُّهْم بـَُرآُء ِمينِّ فَِإَذا َلِقْيَت أُْولَِئَك َفَأْخربِْ : قَالَ . أُُنفٌ  َوالَِّذْي َحيِْلُف بِِه . ُهْم َأينِّ َبرِْيٌء ِمنـْ

الَقَدِر، َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َلْو َأنَّ َألَحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا فَأَنـَْفَقُه؛ َما قَِبَل اهللاُ ِمْنُه َحىتَّ يـُْؤِمَن بِ 

  .األصل فقط ىف أصول أخرى أم ىف هذافهل سأل ابن عمر السائل هل خيالفون 

  "  ٢٠٠/ ٢" اإلعتصام " قال اإلمام الشاطبى : الحادى عشر

ا َتِصُري ِفَرقًا ِخبَِالِفَها لِْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة ِيف َمْعًىن ُكلِّي ِيف الدِّيِن "  َوَقاِعَدٍة َوَذِلَك أنَّ َهِذِه اْلِفَرَق إمنَّ

َال ِيف ُجْزِئيٍّ ِمَن اجلزئيَّات، ِإِذ اجلُْْزِئيُّ َواْلَفرُْع الشَّاذُّ َال ينشأُ َعْنُه خمالفٌة ِمْن قـََواِعِد الشَّرِيَعِة، 

ا ينشأُ التفرُّق ِعْنَد وقوِع املخالفة يف األمور الكلية َوَجيْرِي . يـََقُع ِبَسَبِبَها التـََّفرُُّق ِشَيعاً، وإمنَّ
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اجلُْْزئِيَّاِت، َفِإنَّ اْلُمْبَتدَِع ِإَذا َأْكثـََر ِمْن ِإْنَشاِء اْلُفُروِع املخرتَعة َعاَد  َجمَْرى اْلَقاِعَدِة اْلُكلِّيَِّة َكثْـَرةُ 

  َذِلَك َعَلى كثٍري ِمَن الشَّرِيَعِة بِاْلُمَعاَرَضِة، َكَما َتِصُري اْلَقاِعَدُة اْلُكلِّيَُّة ُمَعاَرَضًة أَْيًضا

ومل يقل تصري فرقة ملخالفتها للفرقة  "ِد الشَّرِيَعِة َوقَاِعَدٍة ِمْن قـََواعِ  :"انتبه إىل قوله 

  .والقاعدة يقصد �ا الشاطيب األصل.الناجتة ىف غالب قواعدها

   ١٢٤ص " آداب الطلب " قال الشوكانى فى : الثانى عشر

ِهم فَِإن أهل اْلبدع مل ينكروا مجَِيع الّسنة َوَال َعادوا كتبَها اْلَمْوُضوَعة جلمعها بل حق َعَليْ " 

  "اْسم اْلِبْدَعة ِعْند َسائِر اْلُمسلمني مبخالفة بعض مَساِئل الشَّرْع

     ٣٥ص " األجوبة المفيدة " قال العالمة الفوزان رحمه اهللا :الثالث عشر 

كل من خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل اإلسالم  ىف الدعوة أوىف العقيدة " 

ىف اإلثنني والسبعني فرقة ويشمله الوعيد ويكون له  أو ىف شىء من أصول اإلميان فإنه يدخل

  " من الذم والعقوبة بقدر خمالفته

فتاوى العلماء األكابر فيما ُأهدر من " قال العالمة األلبانى رحمه اهللا : الرابع عشر

   ١٠٥دماء الجزائر ص 

سم ال من ادعى السلفية والىت هى الكتاب والسنة فعليه أن يسري سرية السلف وإال اإل" 

قد ذكرت آنفاً بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه ال جيوز اخلروج وال ، يغىن عن حقيقة املسمى

  "جيوز التكفري فمن خرج عن دعوة  هؤالء ال نسميه بأنه سلفى 

  .وهو أصل واحد،مبجرد اخلروج على احلكام نزع منه األلباين إسم السلفي
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ة وجهت له في المنهج من سئل الشيخ عبيد الجابري ضمن أسئل:السادس عشر

  :شريط اسمه جناية التميـع على المنهج السلفي 

         مىت خيرج الرجل من املنهج السلفي وحيكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ : ١٠س 

وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم ، هذا بينه أهل العلم( :فأجاب الشيخ 

من أصول أهل السنة وقامت احلجة  وذلك أن الرجل خيرج من السلفية إذا خالف أصال

  .عليه بذلك وأىب الرجوع ،هذا خيرج من السلفية 

  ١٦٥/ ١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  :السابع عشر

      السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة مل يقلها "قال  :وىف عقيدة علي بن املديين

  .مث ذكر مسائل االعتقاد.." خريه وشرهاإلميان بالقدر : أو يؤمن �ا مل يكن من أهلها

  )١٠٣: ص(فى شرح السنة للبربهاري  :الثامن عشر

فاتق اهللا، وعليك باألمر األول العتيق، وهو ما وصفت لك يف هذا الكتاب، فرحم اهللا 

عبدا، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، وبثه وعمل به ودعا إليه، واحتج به، فإنه دين اهللا ودين 

لى اهللا عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خالف ما يف هذا الكتاب، فإنه ليس رسول اهللا ص

يدين هللا بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن جبميع ما قال اهللا تبارك وتعاىل، إال أنه 

شك يف حرف فقد رد مجيع ما قال اهللا تعاىل، وهو كافر، كما أن شهادة أن ال إله إال اهللا 

ا إال بصدق النية وخالص اليقني، كذلك ال يقبل اهللا شيئا من السنة يف ال تقبل من صاحبه

فعليك بالقبول، ودع عنك احملك  .ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها

  .واللجاجة، فإنه ليس من دين اهللا يف شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق اهللا
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  )٦٥/  ١( -ئي الاللكا -اعتقاد أهل السنة : التاسع عشر

قرئ أبو بكر بن عياش
ُ
قال له رجل يا أبا بكر من السين قال الذي إذا : ُسئل اإلمام امل

  ."ذكرت األهواء مل يتعصب لشيء منها

، انتبه أيها السلفي إىل هذا امليزان فإن تعصبت لشئ دون الكتاب والسنة فلست بُسين 

  .ه أن تكون حزبيا وأنت التدرىكمن يتعصب لشيخه أو ألمريه أو جلماعته وهكذا فانتب

                     ،وفى عقيدة سفيان الثوري التى أوصى بها شعيب :العشرون

خذ مثاًال من .كان ال يذكر أصًال حىت يقول له يا شعيب الينفعك حىت تعتقد كذا وكذا

  .عقيدته

  ) ١٥٢/  ١( -الاللكائي  -فى اعتقاد أهل السنة 

  .ومنها .ن بن سعيد الثوري رضي اهللا عنهاعتقاد أيب عبد اهللا سفيا

  .ال ينفعك ما كتبت حىت تقدم عثمانا وعليا على من بعدمها

                   يا شعيب بن حرب ال ينفعك ما كتبت لك حىت ال تشهد ألحد جبنته وال نار  

  . إال للعشرة الذين شهد هلم رسول اهللا وكلهم من قريش

  .كتبت لك حىت ترى املسح على اخلفني  يا شعيب بن حرب ال ينفعك ما 

  )١٧٤/  ١( -اإلبانة البن بطة العنكبري  :الحادى والعشرون

َوَما اَلَِّذي ِإَذا َمتَسََّك ِبِه ، َوَحنُْن َاْآلَن  َذاِكُروَن َشرَْح اَلسُّنَِّة  َوَوْصِفَها َوَما ِهَي ِيف نـَْفِسَها

ا َواْسَتَحقَّ اَلدُُّخوَل ِيف ُمجَْلِة َأْهِلَها َوَما ِإْن َخاَلَفُه َأْو َشْيًئا ِمْنُه َدَخَل اْلَعْبُد َوَداَن اَللََّه ِبِه ُمسَِّي �َِ 
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ا َلُه َأْهُل ِيف ُمجَْلِة ِمْن َعيـَّنَّاُه َوذََكْرنَاُه َوَحَذَر ِمْنُه ِمْن َأْهِل اَْلِبدَِع َوالزَّْيِغ  ِممَّا َأْمجََع َعَلى َشْرِحنَ 

  ." مة مذ بعث اهللا نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل وقتنا هذااإلسالم وسائر األُ 

  

  )٢٦٢/  ١: (وقال أيضاً 

، ِممَّا ذََكْرنَاُه َوُهْجَرانُُه َواْلَمْقُت َلهُ  - يعىن من البدع -َوِمْن اَلسُّنَِّة ُجمَانـََبُة ُكلَّ َمْن اْعتَـَقَد َشْيًئا"

  "َعْنُه َوَصاَحَبُه َوإْن َكاَن اَْلَفاِعُل ِلَذِلَك ُيْظِهرُاَلسُّنَّةَ  وُهْجَراُن َمْن َواَالُه َوَنْصَرُه َوَذبَّ 

  )٣٦٣/  ٧(وفى سير أعالم النبالء  :الثانى والعشرون

أردت احلج، فقال يل احلسن بن : وقال العالء بن عمرو احلنفي، عن زافر بن سليمان

أنا على األمر : سالم، وقلإن لقيت أبا عبد اهللا سفيان الثوري مبكة، فأقره مين ال: صاحل

  .األول

إن أخاك احلسن بن صاحل يقرأ عليك السالم، : فلقيت سفيان يف الطواف، فقلت

  .أنا على األمر األول :ويقول

  فما بال اجلمعة ؟ :قال

  ."كان يرتك اجلمعة، وال يراها خلف أئمة اجلور، بزعمه -أى الذهيب :قلت 

  .ول مبجرد أنه اليرى الصالة خلف أئمة اجلورفانظر إىل سفيان مل جيعله على األمر األ
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منكرًا  ٨٤٨وقال العالمة األلباني رحمه اهللا فى شريط رقم  :الثالث والعشرون 

  .على أصحاب األحزاب

هذا مما يزيد ىف فرقة املسلمني فرقة وتكتًال وحتزباً وضعفاً وهذا ما هو منصوص عليه ىف "

اْلُمْشرِِكيَن، ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب  َوال َتُكونُوا ِمنَ { "القرآن الكرمي

ما يستطيع أحد مع األسف الشديد أن يقول ليس كل "] ٣١: الروم[ }ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحون

لذلك فقوهلم ......هم فرحون بتحز�م ليسوا فرحني بعقيد�م ،ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونحزب 

ن على السنة يكذبه ابتداًء أن مثل هذا التكتل ال يعرفه السلف الصاحل اليعرفه حن

  ...الصحابة

هو األمر الذى وضحتموه وحسمتم اخلالف فيه أن من دعا إىل تكتل وإىل :قال سائل

حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحز�م ويواىل ويعادى على إثر هذا الذى اختذه لنفسه 

  دعوة أهل السنة واجلماعة بل وبتعبري أدق من الفرقة الناجية  فهذا يكون خارجاً عن

  .أحسنت :قال األلباني له

فانظر كيف أخرجهم األلباين من الفرقة الناجية مبجرد خمالفتهم ألصل :ابى يحيى قلتُ 

  .من األصول وهو لزوم اجلماعة ونبذ الفرقة

  .إجماع السلف فى االعتقاد قال اإلمام ابن حرب صاحب اإلمام أحمد فى :الرابع والعشرون

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة املتمسكني �ا املقتدى �م فيها من 

هذا وأدركت من أدركت من علماء  .لدن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا 

  أهل احلجاز والشام وغريهم عليها فمن خالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها 
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عاب قائلها فهو خمالف مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق أو 

قال وهو مذهب امحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد اهللا بن خملد وعبد اهللا بن الزبري احلميدي 

  ."وسعيد بن منصور وغريهم كمن جالسنا وأخذنا عنهم العلم

  "فمن خالف شيئا " انتبه لقوله:ابى يحيىقلُت 

  

وراجعه ،فى شرح العقيدة الواسطية للعالمة خليل هراس :مس والعشرونالخا

  ):٢٣٣/  ١(العالمة عبد الرزاق عفيفى 

َلِة ِمبُْطَلِق اْلَمَعاِصي َواْلَكَبائِِر؛ َكَما  :قال شيخ األسالم  َوُهْم َمَع َذِلَك ال ُيَكفُِّروَن َأْهَل اْلِقبـْ

  .يـَْفَعُلُه اْخلََوارَجُ 

  :هراس قائالً  علق العالمة خليل

  ... إعلم أن هناك مساٍت من اتسم �ا أو ببعضها فهو خارجي

  تكفري صاحب الكبرية -١

  .تكفري من وقع يف معصية وأصر عليها -٢

  .القول بأن اإلميان شيء واحد ال ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله -٣

  .بواحٌ  جواز اخلروج على احلاكم املسلم جلوره وظلمه، وإن مل يـَُر منه كفرٌ  -٤

    ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة واجلماعة على عدم جواز ذلك، ( 

  )وخالفت اخلوارج

  .عدم العذر باجلهل مطلقاً -٥
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إعلم أن هناك مساٍت من اتسم �ا أو ببعضها فهو " انتبه لقوله:ابى يحيىقلُت 

  ...خارجي

يوافق اخلوارج ىف مجيع مذهبهم أو ىف  ومل يقل كما يقول أهل البدع ال يكون خارجياً حىت

  .جل مذهبهم 

  

قال اإلمام الصابونُي رحمه اهللا فى عقيدة السلف أصحاب  :السادس والعشرون

   ٩٨الحديث ص 

وأنا بفضل اهللا عز وجل متبع آلثارهم مستضيء بأنوارهم، ناصح إلخواين وأصحايب أال "

شتغلوا �ذه احملدثات من البدع اليت اشتهرت يزلقوا عن منارهم، وال يتبعوا غري أقواهلم، وال ي

فيما بني املسلمني وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد يف عصر 

  ".أولئك األئمة هلجروه وبدعوه، ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه

  ):١٨٨/  ٢(قال ابن حجرفى فتح الباري : السابع والعشرون

  "اْعتَـَقَد َشْيًئا ِممَّا ُخيَاِلُف َأْهَل السُّنَِّة َواجلََْماَعةِ َواْلُمْبَتدُِع َأْي َمِن "

الشيخ محمد بن هادي المدخلي في الشريط الثاني في شرحه على  :الثامن والعشرون 

  .السلف أصحاب الحديث لإلمام الصابوني ةعقيد

فالن  كذا و رًدا على من يقول بأن فالن مبتدع يف )٦٠( يقول يف الشريط الثاين يف الدقيقة

اصل واحد من أصول  ةمبخالفيبدعون كانوا  قال بيننا وبينهم كتب السلف سلفي يف كذا
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كالم فهذا   مبتدع فيما وافق املبتدعة ومل يكونوا يقولوا فالن سلفي فيما وافق السلفالسنة 

  ".من كان اباطل مردود على قائله كائن

  

م ماكانوا يفرقون اليقول فالن سلفى وهنا الشيخ ينقل امجاع السلف ا�: قلت ابى يحيى

سين هنا، لكن إذا لو فتحنا هذا الباب نقول فالن شيعي يف مسألة و هنا او مبتدع هنا 

سين هنا، مرجئي يف هذه املسالة  املسألة سين هنا، وتكفريي يف هذه املسألة رافضي يف هذه

احد إمنا كانوا إذا الشيخ ينقل ما كان عليه السلف أن من خالف يف أصل و . سين هنا

  .يبدعونه

هل حينما أمجع أهل السنة على أن من  :وهو إال ملنصف سؤال ال جواب له :الثانىالرد 

هذا األصل كان  الذي خالفهل  ، يكون من أهل البدعفخالف أصًال من أصول السنة 

  ؟من أهل السنة أم من أهل البدعقبل أن خيالف 

ن فاقد الشيء ال وهذا ال يقوله عاقل إذ أ ل البدعةمن أهنة بأأن يقال  امإ: الجواب

كالمهم   فلزاما،  يعطيه، رجل من أهل البدع كيف خيالف اصًال مث نبدعه فهو أصًال مبتدع

من أهل السنة فخالف أصًال من أصول السنة فكان من أهل البدع إذا ليس  كان يف رجل  

معىن . مث خالف أصًال يف رجل كان على السنة أهل البدع إذا كالمهم  من م يف رجلكالمه

قوهلم خالف معىن ذلك أنه كان على الطريق، فلما كان على الطريق مث خالف هذا كالمهم 

  .فيه
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 كتاب االعتصام   يقول الشيخ ربيع في بهجة القارئ في شرحه على ( :الثالثالرد

  ).٩٢صحيح اإلمام البخاري ص فى 

الكالم أن الرجل قد جتتمع فيه السائل نرجو من فضليتكم التعليق على هذا  ليقو : سؤال

السنة والبدعة، فإن غلبت عليه السنة كان سين سلفي وإن غلبت عليه البدعة كان مبتدع 

  بكم اهللا؟اضال، أفيدونا أث

مبتدع، لكن ليس بشرط ات ال شك إن من غلبت عليه البدعة لطاغهذه من امل: الجواب

فيحكم  واحدة بدعةكون عنده يمثال، فقد  سنة عشرونأن يكون عنده ثالثون بدعة ، و 

مث قال إن القرآن خملوق،  فإن التزم السنة كلهاعليه باإلبتداع، بل قد حيكم عليه بالكفر 

قول هذا غلبت عليه السنة؟ السلف كفروا �ذا ألن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأمجع نهل 

دع ضال، بل بدعتك  السلف، إن قام وقال أنا سين والقرآن خملوق قلنا أنت مبتذلك على 

بني له احلق، فإن رجع وإال فهو كافر، وقد ينكر رؤية نكفرية، فإن رجعت وإال فأنت كافر ف

من بأن اهللا يُرى يف اآلخرة فهذا  ؤ اهللا عزوجل فيقول أنا سين يف كل شيء إال هذه، فأنا ال أ

 احدةو  بدع السلف من فيهم بدعةكم و ذب السنة، فهذه القاعدة باطلة كذب القرآن وك

لق خبالقول و  ،فاتالصتعطيل  كان عنده بدعتان) فالجعد بن درهم( الكبرية،من البدع 

القرآن ويصلي ويصوم ويعبد اهللا، وكم من أهل البدع من عباد وعندهم من السنن الشيء 

للحق وأن يكون دينه خالصا  ضتمحالكثري ومع هذا فيهم مبتدعة، فالسين جيب عليه أن ي

عليه  نُبه دع، لكن إذا وقع يف بدع خفية وهو يريد احلق ويطلبه ولويشوبه شيء من البال

ن مات يستغفر له وال حنكم عليه البدعة وإكم عليه بحن ال فهاهنا، عنهاأناس لرجع 

   .قال وإن بقى حًيا ننصحه فإن قبل وإال حكمنا عليه بالبدعة.بالبدعة
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ثالثون بدعة مثال  الشاهد قول الشيخ ليس بشرط ان تكون عندة: قلت ابي يحيي

  وعشرون سنة بل تكون عندة بدعة واحدة يكون �ا العبد مبتدعا

  )واحلويين رسالن وحسان(وبني) حممد بن حزم(وهذا هو الفرق ملن يسأل بني  :الخامسالرد 

ابن حزم كما يقول ابن تيمية رمحه اهللا كان يظن بأن أحاديث األمر  حممدأبان أ:الفرق

فكان . أحمدالصرب على أئمة اجلور وكان يقول بأن هذا قول ناسخة ألحاديث والنهي 

  .د يظن بأن هذا قول اإلمام أمح

األخطاء اليت عنده ولكن هل حيكم عليه بأنه  نبنيمات ابن حزم فلما مات : هنا السؤال

قال الشيخ ربيع فإن مات يستغفر له ويبين الخطأ ولكن ال يحكم عليه  ؟ مبتدع

  .باالبتداع

وحز�ما أل�م وقعوا ىف بدع ظاهرة كما سيأتى كالم الشيخ  بني رسالن وحسانرق بينه و فف

  .ربيع ىف هذا

فإذا عذرنا ابن حزم ومل نبدعه نعذر رسالن  ابن حزم أخطاؤه أكثر أم رسالن :فإن قال قائل

  ؟ وال نبدعه

  :الرد على ذلك من وجوه 

ان يرد على املخالفني بأن رسالن كان يؤصل للسنة قبل ذلك وكان يشرح كتبها، وك -١

 املخالفة ما كان يعرفم فأما ابن حز ، أل�ا خمالفة عن علمفمخالفته تكون احنرافا ،   عنها

كما قال ابن تيمية ذلك ىف منهاج   هب اإلمام أمحد كان يظن أن هذا مذبل  ، قبل ذلك 

  .اعرف مث خالف لكان هذا احنرافيلو اذا ، لكن ما عرف مث خالف،السنة
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 أم حسان ابن حزم أكثر اءأل هذا السؤال، أخطملن س :احب هذه الشبهةوأقول لص 

  أكثر؟ وحزبه

  .ابن حزم أكثر اءأخطفلعلك تقول 

ومل تبدعوا ابن حزم وهو هو نفس السؤال  وحزبه بدعتم حممد حسان ذافلما :السؤالو

  .هو جوبناوجوابكم 

  .قال كذلك يف رسالنيدع ألنه احنرف فتبمحسان  :قلتمفإن 

  .ملن يقول أنكم مل تقيموا احلجة على رسالن قبل أن  تبدعوه سؤال

  هل كان رسالن جاهال بتلك املخالفات الظاهرة أم كان عاملا �ا ؟

  .فإن قلتم كان جاهال 

وشيخ أهل الُسنة ىف مصر ، وأسد السنة ، يكون شيخ احملنة تُنصبون جاهال فكيف  :قلنا

    . لتم كان عاملا �ا فقد كفيتمونا الردن قاو ....  .إىل غري ذلك!!!!!!!!!..... 

حجة  يكونهذا الكالم ، كتبها وعلمها و صل للسنة ؤ القول بأنه كان ي: السادسالرد

وال اجلهالة ألن الرجل كان يعرف فلما كان يعرف  باجلهلال نعذره  ذلكألن معىن  عليكم

  .حجة، فهذا دليل على احنرافه أقامةمث خالف فليس عليه 

َفِإْن زََلْلُتْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُكُم { :قوله تعاىلهي ك الزلةلو قلنا بأن : السابعالرد

، عمدعن  املخالفة:بمعنى هنا الزلة٢٠٩: سورة البقرة، آية }اْلبَـيـَِّناُت َفاْعَلُموا َأنَّ اَهللا َعزِيٌز َحِكيمٌ 

  .لةز اهللا  امساه ال يعذر ومع ذلك :الجواب ؟ا أم الذه أيعذر،البيناتأي بعد ما جاءته 
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النيب عليه الصالةوالسالم حينما قال يف احلديث الذي رواه مسلم من حديث  :مناثالرد ال

ُتُم الَِّذْيَن يـَتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه، َفُأْوَلِئَك الَِّذْيَن َسمَّى اهللاُ فَاْحَذُروُهمْ  (عائشة قال     )ِإَذا رََأيـْ

  ذا الرجل مبجرد كم بدعة؟أمرنا النيب أن حنذر ه :السؤال

  .واحدة مبجرد بدعة:لجوابا

هل هذا الرجل الذي اتبع املتشابه كان من أهل السنة أم كان من أهل البدع، قد  :السؤال

اهللا عليه  صل(دع إذا حيتمل هذا وذاك، النيب يكون من أهل السنة وقد يكون من أهل الب

الم قال إذا رأيتم الرجل كان من أهل هل النيب عليه الصالةوالس،فصل أم مل يفصل  )وسلم

الرجل من أهل البدعة يتبع املتشابه  يتمآقال إذا ر تشابه فاحذروه، أم إذا السنة فيتبع امل

  ؟فاحذروه

أن أقول لك،  ريدأ ؟قال هذا، وال هذا، إذا ماذا تريداالصالة والسالم مالنيب عليه :الجواب

 االحتمال ينزل الحكم بمنزلة ممقا فى البأن ترك االستفص(: تقول يةبإن القاعدةاألصول

فإذا مل يفصل النيب عليه الصالة والسالم يف أمر ما حيتاج تفصيال فينزل )المقال العموم في

سواء كان  إذا رايتموا الذين يتبعون ما تشابه منهالكالم على العموم فيشمل هذا احلديث 

حذروه فمن خصص فعليه آقال ف عليه السالمأو من أهل البدع فالنيب يؤصل للسنة رجًال 

  .الدليل

: َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمر أَنَُّه َقالَ روى اإلمام مسلم من حديث نافع حينما قال  :العاشرالرد 

ويف "، فقال سامل  "َال َتْمنَـُعوا ِإَماَء اللَِّه َمَساِجَد اللَّهِ " :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وذكر . نمنعهن، قال ابن عمر أقول لك رسول اهللالابن عبد اهللا فقال واهللا  "ية انه باللروا
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، قال نافع فما دخل على ابدا نمنعهن، ، قال واهللا ال تدخل علياحلديث وتقول يل واهللا ل

الشاهد ان ابن عمر هجره مع أن سامل أو بالل، ال يريد مقصد . عبداهللا بن عمر حىت مات

املعارضة كما قالت عائشة يف صحيح مسلم، لو يعلم ظاهر الكالم أوحى  الكالم ولكن

على ما  غالد نهتخذيقال  بالل أو سالم "،نعهن املساجدملرسول اهللا ما أحدث النساء 

  ظاهر الكالم فيه معارضة،  نه ولكآر 

  رحمه اهللا معلًقا على شرح هذا الحديث في شرحه ، ابن عثمين العالمة  قال

   سلمعلى اإلمام م

  .قال ويف هذا احلديث دليًال على رد املخالف ملخالفة وإن كان ال يقصد ما يريد

ويف سنن أبو داود والرتمذي من حديث عبداهللا بن املغفل أنه رأى  :الرد الحادى عشر

أن رسول اهللا ينهى عن احلذف مث رأه مرة ثانية حيذف، فقال له أقول  :رجل حيذف فقال

  .ف وحتذف، واهللا ال أكلمك أبًدالك قال رسول اهللا الختذ

  .مل يقل عبد اهللا بن املغفل أن عنده كذا وكذا فيغفر له: الشاهد

الشيخ أحمد النجمي في الرد على الشيخ عبد المحسن العباد  :الرد الثانى عشر

شيخ النجمي على الشيخ العباد على هذا رد ال) رفقا أهل السنة بأهل السنة( ةكتابفى  

  ٢٢٧ ــص"يخ النجمي في المجلد األول الكتاب يقول الش

ر فال ذإذا اخطأ أنه يع املقلت يف موقف أهل السنة من الع: هذاالكتاب يف تعليقه على"

ر حجالبيهقي وابن "ثالثة من العلماء السابقني وهو ليبدع وال يهجر وأتيت ياشيخ برتاجم 

  ومفيدة،  صفات وهلم مؤلفات عظيمةالوهؤالء وقعوا يف تأويل بعض  "والنووي
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اجة إىل االستفادة من كتبهم من غري ما حبولذلك رأى أهل السنة واجلماعة أن الناس 

وقعوا فيه من البدعة فيحذر طالب العلم من بدعهم، ويستفاد من كتبهم يف غري ا�ال 

ه من و ذروا أي بأن أهل السنة عذروهم فيما تأولالذي أخطأوا فيه أما القول بأ�م عُ 

وإين أنصحك ياشيخ وأنصح يما أعلم ال ففمن إطالق البدع عليهم  الصفات وحذروا

السلف والسري على �جهم وعلى طريقتهم وأنت تعلم ياشيخ أن اخلطأ ثار آ اتباعبنفسي 

لذي الذي حيصل من أحد الشيوخ يف األحكام الفرعية اليت يسوغ فيها االجتهاد فهذا ا

لعقيدة بدع صاحبه ويهجر هو الذي يف اي يُ واخلطأ الذ قائله وال يبدع وال يهجرفيه يعذر 

مث ضربت مثًال بالشيخ  .ع يف العقيدة بدعة وعذروهبتد حًدا اوال نعلم أن السلف عذروا أ

من املعاصرين وهو من أهل السنة أنفرد بأشياء من قبيل االجتهاد اليت رمبا يقال أنه  األلباني

متثيل يف غري حماله، إذ أن الكالم  به لكيتنع �ا هو، فتمثقشاذ به مع أ�ا مبنيةعلى أدلة ا

اآلثار أناء الليل يف هجر املبتدع واأللباين ليس مببتدع وحاشاه أن يبتدع هو مساكن للسنة و 

كره يف حبثك هذا مث أتيت ياشيخ فليتك مل تذ وتصحيًحا وتضعيًفا  ونقدا اجيً ر وأناء النهار خت

ه الكتب من هجر املبتدع والبد أنك رج على ما مألت بعقوال بعض السلف جمملة ومل تبأ

، ئيكالالوشرح السنة ل رىاإلبانة البن بطة الصغ"وهي قرأت تلك الكتب أو بعضها 

عن ،  وغريه من الكتب اليت دونت اآلثار "ة لألجريألبي عاصم والشريع وشرح السنة

هللا جيعلك حمجوًجا أمام ا عن تلك اآلثار كسكوتن إوأقول ياشيخ السلف وهجر املبتدع 

أمر �جر حسني  "رحمه اهللا" أحمد بن حنبلقبل الناس أنسيت يا شيخ، إمام أهل السنة 

يسي وعدم األخذ عليه، وعدم قراءة كتبه فرتك ومل يأته أحًدا، رغم غزارة ببن علي الكرا

  .علمه
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يقل اإلمام أمحد هذا الرجل  أن الشيخ خالف عالنية، ومل : قلت ابي يحيي والشاهد

الذى يريدون  ، لكي تعرفوا أن هذا الكالمكما يعتذر الرسالنني لرسالن   ةلسنكان يؤصل ل

هم يف رسالن، سيقوله أيضا املخالفني من احلزبني  ونهأجنيب، ألن ما يقول أن يتحصنوا به

  فما هو جوابكم؟ اخيهمدامة يف مشالقُ 

  :بي يحييقلت أ :الرد الثالث عشر

صلها احلليب وأبو احلسن املأريب، اليت كان يؤ  القواعد، إن هذا الكالم من قواعد احلزبني 

تلك أي نصحح بح القائل هذه أي نصحح اخلطأ وال جنر  "نصحح وال نجرح"منها قاعدة 

   .غريهالما عند رسالن ولكان ال جيرح رسالن و 

   "٢٠٣,٢٠٤، بازمول في ص أحمد عمرللشيخ  السلفي صيانة في كتابو 

ن النقد فقال الشيخ إ"نجرحوالنصحح " هذه املسألةيف "رمحه اهللا"ل العالمة ابن باز ئسُ "

احنرافه  لألمة والتحذير من بدعته، أو النصح حه من بابر ح من جيب جير جتمن أهل العلم و 

، ما قيل يف الشيخ ابن عثيمينوسئل  ،عل علماء اإلسالم سابًقا والحقاما فكأمر متعني  

جنرح من عاند احلق وقال رمحه يقول الشيخ هذا غلط، بل "وال نجرح ححنص"أهل البدع 

مذهب  على خالف وما كاناهللا إذا كان اخلالف يف مسائل العقائد فيجب أن تصحح، 

  .لك ما خيالف مذهب السلف يف هذا البابوالتحذير ممن يس السلف فإنه جيب أنكاره

  "فرق بين الحكم بالوالية العامة والخاصة"
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 رج لنكفره �ذه البدعةابدعة مفسقة لسنا خو  ابتدعأن الرجل  مبعىن" الوالية العامة" -١

  .املفسقة فحكم الوالية العامة أنه حتت مظلة اإلسالم

  .فيحذر ويهجر "أما حكم الوالية الخاصة" -٢

 "نجرحنصحح ول"حينما سئل عن قاعدة  "الفوزان حفظه اهللا صالح الشيخ" يقول أيًضا 

الباطل ال بد هل أاهلا أصل أقول قاعدة مأقول هذه ال "أصل القاعدة مالها"فأجاب هذه 

   "جيوز التخطئة وحيرم الطعن"جترحيهم وسئل عن قاعدة  من

  "نصحح وال نجرح"هذه مثل  فأجاب

  ." أجاب نفس اجلواب "بن هادي المدخلي زيد بن محمد"كذا الشيخ   

أهل  زبني وفهو ينتظم على احل هذا الكالم وإن كان يف الرسالنية خصوًصا بى يحيىقلت أ

صل هلا وكان حيفظها وكان ؤ سنة وكان يأن فالن من أهل البا، كل من يقول بدع عمومً ال

 يبدع اليعذر لكن تأويل  هذه خطاء تكون خمالفتهمنا فإمث بعد ذلك خالف  وووو علمهايُ 

  .فهذا كالم أجنيب ال يعرفه السلف، الرجل ويهجر ما كان عنده 

 ــصرسائل دعوية ومنهجية فيمجموعة ( ان وهذه فيسئل الشيخ الفوز  :عشر الرابعالرد 

١٦٧(  

، بأ�م يطبقون حكم ويثين عليهم  وحيرتمهم قر أهل البدعما حكم من يو  :السائل 

دما يذكرهم يف الدروس العامة يقول مع بعض األحيان عن اإلسالم مع علمه ببدعهم، ويف

عند هؤالء ما عالتحفظ على بعض املواقف عند هؤالء املبتدعة أو يقول بغض النظر 
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املبتدعة الذين حيرتمهم هذا القائل ويثين عليهم ويدافع عنهم هلم كالم مكتوب ومسجل يف 

  ؟إىل أخره، هل حيذر من أقواله ني لبعض الصحابةو�ج طعنهم للسنة

قال ألن ولو كان عندهم شيء من احلق،والثناء عليهم املبتدعة  تعظيمال جيوز  :الجواب

يف صفوف املقتدي �م من رجاالت  بدعتهم وجيعل املبتدعة اء عليهم يروجثنمدحهم وال

من الثقة باملبتدعة وعن الثناء عليهم ومن جمالستهم وفيما كتب  اوالسلف حذرون هذه األمة

لك من املبتدعة أخ أوجليس أوصاحب، فقد جاء تكون  وإياك أن "سد بن موسىأ" به

دعة جيب التحذير منهم وجيب واملبت "العصمةمنه  من صاحب صاحب بدعة نزعت"األثر 

الضالل ال يخلون بشيء من  فإن غالبولو كان عندهم شيء من احلق االبتعاد عنهم 

، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم خمالفات وعندهم أفكار سيئة فال جيوز الثناء الحق

ويًنا من ا للبدعة و�جيً و التغاضي عن بدعتهم ألن يف هذا تر  وال جيوز مدحهم وال جيوز عليهم

ئمة السنة الذين آويف ،  قادة لألمة نو وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونأمر السنة 

  .كل عصر وهللا احلمد فيهم الكفاية لألمة وهم القدوةىف   ليس عندهم ابتداع

أن الشيخ األلباين أثىن عليه وانظر  على احلليب  على يقولون واكان :عشر لخامسالرد ا

وآتوا بكتب قدمية يف تأصيل السنة وشرح السنة وكتب  ، تأصيل السنة ىف  كتبه اليت كتبها

فكانوا يتحصنون أيضا �ذا كما قلت لك الطريقة ، أصول البدع والشيخ األلباين أثىن عليه

ك اله من العلم يف ذ رجل إمنا أثىن عليه على ما بدا لكن العامل حينما يثين علىو ، واحدة 

   ]٨١: يوسف[} ْدنَا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا، َوَما ُكنَّا ِلْلَغْيِب َحاِفِظينَ َوَما َشهِ {: الوقت قال تعاىل
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ص في صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات على الحلبي "ل امو أحمد باز قال الشيخ 

٣٦  

  .ن كان هذا الكالم ىف احلليب فهو ينتظم ىف رسالناو 

أهل الفنت والضالل أو سواء باملال أو بصحبة  بأمرفإذا ثبتت فتنه الشخص  "يقول الشيخ

أنا تارخيي يف التآليف كذا وكذا من كتب  أناسلفي فال يصح هلذا الشخص أن يقول ا�م

ألن هذه ستكون حجة عليه ال له إذا الردود او حماضراتى أو جهودى يف نقد البدع كذا 

فه عن احلق إىل الباطل فاحنرا.وعرف احلق من الباطل مفصال .مثله قد قامت عليه الحجة

دليل هوى وفتنة تلبس �ا فاالعتبار بالثبوت على احلق ولزومه ال جمرد سلوكه بل من سلكه 

  "وفنت عنه قد يكون أسوأ حاًال مما هو مفتون ومل يسبق له سلوك سبيل احلق

  : بو يحيىقلت أ

 "الشيخ ربيععلى  هفيه إال وعرضت اباب امول أنا ما كتبتلشيخ باز هذا الكتاب يقول ا"

   بازمول  الشيخ باقي كالم

أو دخول هذا الطريق قد يدخل الكثري هذا الطريق لكن  الثبوت على احلق: ىييح ياب قلت

 طريق الأول ىف  مضيت أنك احنرفت ال حتتج علي بأنىن كنت فلو ال يصل إال أقل القليل

 أم ال طريق إىل النهايةبت على الثمنا العربة هل ىف الطريق وإ تيمضأنك العربة ليس بألن 

وشرح كتبها وذب عنها ويعرف مداخلها وخمارجها مث احنرف خبالف  يعين من شرح السنة

  "من كان ال يعرفها وال شرحها



27 
 

ع الشباب يس أهًال للعلم وال أن يتصدر لنفواملفتون يف دينه ل "لامو الشيخ باز أيضا قال 

 اللعن احلق فال يصح االستد ذا فنتاأللباب وإ،  العلم من أويلأهل  حفضال عن أن يناط

حلاله فالبد أن يثبت على احلق  إذا كانت التزكية مطابقة ألنهته ل فتنقب لههل العلم أ بتزكية

بالتزكية االستمرار عليها  هتصافاوشرط صحة  ألن التزكية كانت على سلوك املنهج السلفي

مث التزكية  ال تصدق عليه التزكيةوأما املفتون فقد خالف املنهج ف وعلى سلوك املنهج السلفي

والشخص ،  دها جرحبع حوال يقد  للعصمة والغفران فال يضر بعدها خمالفةا ليست صك

ه على بكما ن  "مةاألوفهم سلف الكتاب والسنة"القائمة على  وأفعاله احلسنةأعماله  تزكيه

كبار ض  زكى بع نفع فقدتال تطابق حاله أصًال فال  ذلك أهل العلم وأما إذا كانت التزكية

 التزكية باألدلة حال هؤالء الذين نالوا  األئمة فبينوا سوء أشخاًصا وخالفهم بعض أئمة السنة

  .دت تزكية مامل يتطلع على حاهلموهلم ورُ ل قبقُ واحلجج الواضحة ف

 "الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل "إذ أن القاعدة اليت اتفق عليها العلماء أن

  .لذين يقولون بأن رسالن زكاه فالن وفالن وهذا رد على ا

 وكنت دعي بإنين أشرح املنهج وكان يل كتب وكنتأنه من ا :بازمول الشيخ خالصة كالم

بل أن الرجل يكون  .فهذه حجة عليك إذا مثلك قد قامت عليه احلجة كذا  وتارخيي

د أن ًال وتأصيًال طيل حياته ولم يخالف في شيء منه ولكن لمجر مع مذهبه السنة

  .دعوهيبيخالط أهل البدع كان السلف 
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   :يقول يحيى بن سعيد القطان :"في اإلبانة البن بطة ٤٢١ ثراأل"

جعل ينظر يف حال الربيع بن صبيح وقدرة عند الناس وسئل  ةملا قدم سفيان الثوري البصر 

   "مذهبه السنة" :أي شيء مذهبه قالوا

هم أقرب " :نته قالوا أهل القدر قالفقال من جيالس ومن بطا :آخر فسئل سفيان سؤال

   ".إذا هو قدري "الناس إىل الرجل

  "معلًقا على قول سفيان وقال ابن بطة"

  .فصدق، وقال يعلم فوافق الكتاب والسنة لقد نطق باحلكمة

  ).٣٦٣/١٧أعالم النبالء  رسي(وفي 

  دت احلج، فقال ر عن زافر بن سليمان أ :وقال العالء بن عمرو الحنفي

  سن بن صاحل، إن لقيت أبا عبد اهللا سفيان الثوري مبكةيل احل

ي األمر األول فلقيت سفيان يف الطواف فقلت إن أخاك لاعأن:  السالم وقلفأقرئه مىن 

  احلسن بن صاحل يقرأ عليك السالم 

  فما بال اجلمعة؟: أنا على األمر األول قال: ويقول

  .مة اجلور بزعمهأئ فكان يرتك اجلمعة وال يراها خل: أي الذهبي قلت
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  )٣٧٣في المجلد الثالث عشر ص (الشيخ ربيع : يقول :عشر لسادسالرد ا

  ."نصحح وال نهدم"حينما كان يرد على أيب احلسن يف قاعدة 

قالوا عين يف شريط حقيقة  يف سياق محلته على من يصفهم باحلدادية مث أبو الحسنقال 

النصيحة ولكن ما تصحح األخطاء  صحح وليس هناك أحد فوقتالدعوة وقال األخطاء 

  !احلدادية؟غري �دم األشخاص هل أحد ينكر على هذه الكلمة 

  .الرجل من أهل السنة تصحح وليس هناك أحد فوق النصيحة األخطاء اليت يقع فيها

يُن النَِّصيَحةُ «أبًدا كل ينصح  ةهناك أحد نقول مثله ال ينصح أو�اب ليس ِلَمْن : قـُْلَنا» الدِّ

ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَِّتِهمْ «: ُسوَل اللَِّه؟ َقالَ يَا رَ    رواه مسلم »ِللَِّه، َوِلَرُسوِلِه، َوِلِكَتاِبِه، َوِألَِئمَّ

ويرجع  يذعنما ترك هذا احلديث أحًدا ليس هناك أحد فوق النصيحة أو أكرب من احلق كل 

الت ذة أو لز ل ز صحيح رجل عنده خري و �دم االشخاص ما نصحح األخطاء  نله لك

مام نده إذا كان واقف أالذي ع ح ما عنده ونصححه وال �دمه وال�دم اخلرينصح

أوكان واقًفا أمام الصوفية، أو كان واقًفا أمام نحلني أو دعاة االحنالل والتحلل،وامل نيالعلماني

  الروافض 

حح هذه الت ال �دمه، ونصذل ذأو كان واقًفا أمام احلزبني املشوهني للدعوةالسلفية، و 

ةيف نظر هؤالء، لن أترك هذا بمثل املنقبةاألخطاء هذا ما شاء اهللا ما أدري يعين أصبحت 

  .ألهل العلم حيكمون يف ذلك
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ملخص كالم أبى  "الوجه الثاني من أشرطة القول اآلمين ٥رقمشريط ":قلُت أبو يحي

ان يرد الت وكوأن من زل زلة او ز ،والذين معة يخ ربيع من الحداديةالحسن أن الش

  على العلمانين فهذا يعذر

 هذه قاعدة عدنان العرعور اليت شغب �ا كثريًا على:-قال الشيخ ربيع  – التعليق

  السلفيني

واملنهج السلفي، وانتقد هذه القاعدة وغريها من قواعد عدنان الفاسدة نقًدا شديًدا مجع من 

اهنة، وانتقد عدد من العلماء العلماء ووصفها الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا بأ�ا قواعد مد

ا منهم 
ً
فما كان من  "الشيخ الفوزان، زيد محمد هادي، النجمي"يبلغون ثالثة عشر عامل

  :عدنان إال أن شن حربًا عليهم وتسفيها وجتهيًال هلم إىل أن بلغ به القول

فض اهللا فاه لقد قال   "متار الذي خرج من دبر آدخب اهللا المعبأن فالن أو بأنهم ش"

عرف منه موقًفا سلفًيا نومع هذا ال يزال من أولياء أيب احلسن وعصابته ال  مة كفركل

  .صحيًحا وال يزال أبو احلسن يقر قواعد عدنان ويزيد عليها

جرًحا أما أبو  دمن تعبري عدنان فعدنان يعترب النق آوتعبري أيب احلسن عن هذه القاعدة أسو 

  .احلسن فيعتربه هدًما

   .وغريه تلبيس شديد ألن الباطل ال يروج إال بلبس احلق بالباطل ويف كالم أيب احلسن

  .النصيحة وما أحد فوق النصيحة، ولكنه كالم حق يراد به ترويج باطل :فهو يقول

السلف من الصحابة إىل أئمة اجلرح والتعديل هل جتد فيهم من حارب من  قدفانظر إىل ن

 بحة بأقنللباطل من أهل احلق والس د فيهم من يصف الناقدينجتينتقد أهل الباطل هل 
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السلفية الدعوة واحلدادية وأعداء  الغالةين و دسفالصفات اليت هم منها براء كاهلدامني وامل

إىل شر كثري وظلم خطري باإلضافة إىل ما يواجه به علماء املنهج السلفي من رد ها خصوم

  .أحكامهم وفتواهم يف أهل الباطل

محل ا�مل على  ب الذي اجتمع فيه عدد من القواعدانظر إىل هذا األسلوب العجيف

منهج املوازنات بني احلسنات والسيئات وقاعدته هذه اليت يدافع ة ل على طريقتصاملف

  .نصحح وال نهدم.عنها

عندهم زلة خري و هؤالء على منهج أيب احلسن فيهم  يريد منهًجا واسًعا يسع األمة: وقوله

  !!أو زالت سبحان اهللا

ضا غحيقرون صال�م مع صال�م وصيامهم مع صيامهم ويقرءون كتاب اهللا  أصحاب حممد

اخللق ملا فيهم من البدع وملا فيهم من  رش موأن اخلري املوجود يف هؤالء كثري جًدا ومع هذا ه

  بقتلهم وأخبر بأن لمن قتلهم"صل اهللا عليه وسلم رسول اهللا"فأمر  رالفنت والش

على قتلهم  "رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم"مع أصحاب أجًرا عند اهللا يوم القيامة وأج

   .عمر مع صبيغذكر أحاديث اخلوارج وفعل  نأ وبعد -  ألمر رسول اهللا ودفًعا لشرهم تنفيذا

إن الذين يدافع عنهم أيب احلسن قد يكون يف كثري منهم من هو أقل  :يقول الشيخ ربيع

قدهم عنده هدم والتحذير من شرهم هدم خريًا من هؤالء اخلوارج وأكثر شًرا وفتنة ولكن ن

اليت يدعو إليها ال حترك شيًئا يف القوم وال يستفيدون منها فال يرجعون عن باطلهم  والطريقة

المساجد والمدارس والصحف "وفتنتهم يف  الناس إىل أباطيلهم ةوال يقفون عن دعو 

 احتتت ما كانت طااهذه ا�االت والنش "والنشاطات الرياضية المؤلفاتو  والمجاالت
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قدو�م بالضعف يصول تللخوارج ومع ذلك يصول وجيول أبو احلسن على السلفيني الذين ين

عليهم بلسانه السليط وقواعده اهلدامة ويؤلب عليهم السفهاء والرعاع وهذا كله إصالح عند 

  .أنصاره

  .فة مشهورةو مواقف الصحابة من الخوارج والقدرية معر  

مشهورة من كل  معروفةتباع التابعني من أهل البدع أ فقاالبدع ومو  قف التابعني من أهلاومو 

أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجئة وشيعة وروافض وحىت من يقع من أهل السنة 

رسول اهللا صل اهللا عليه "ار عليه صيف بدعة ال يعاملونه إال باملنهج اإلسالمي الذي 

  .وأصحابه والتابعون هلم بإحسان ."وسلم

وأهل احلديث يف زمانه من أناس كانوا أئمة يف العلم والدين ومن أهل  :وقف اإلمام أحمدم

هل السنة وومسوهم بالبدع عليهم أ الت وقامز لة أو ز احلديث وقعوا فيما يسميه أبو احلسن 

لته وبقى عليه ز قى على بومنهم من  ةعليفمنهم من تاب وأناب كإمساعيل بن  والضالل

داود الظاهري، الكرابيسي، الحارث "كئمة احلديث آد و أمح الوسم الذي وسم به

  "ةيبالمحاسبي، يعقوب بن ش

فالقطبيون والسروريون واإلخوان املسلمني ال يساوون شيًئا عند هؤالء علما وديًنا وفضًال 

أيب احلسن  ىقو�ا فعلبن قواعد أيب احلسن وال يطرفو هؤالء األئمة هدامون أل�م ال يع نفإذ

سدين أل�م عاملوا من ومفمني دان يبغضوا هؤالء وحياربوهم ويسموهم حدادية وهوأنصاره أ
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أبو احلسن ويرى أ�م من أهل السنة ويقول أبو  مبئات املرات ممن يدافع عنهم هو خري لعله

  .احلكمة واإلحسان أ�م من أهل السنة وسلفيونكاحلسن بدخول أصحاب اجلمعيات  

م املنهج السلفي ساحلسن با ات اليت يرددها أيبسس واهللو و وأهل السنة ال يعرفون هذه الوسا

وأهله على امتداد التأريخ براء من هذه اهللوسات واألفاعيل اليت �دم املنهج السلفي وأهله 

وال تبين وال ترفع للسنة راية وال تنفع أهل البدع بل تضرهم أل�ا تزيدهم اغرتارًا وتزيدهم 

فهذا المسكين سائر على سن يصفهم بأ�م من أهل السنة متسًكا بباطلهم السيما وأبواحل

الذين يقولون ال يضر مع اإلميان ذنب فهو يقول ال يضر مع السلفية مذهب غالة المرجئة 

  .شيء

هؤالء ليسوا  :من شأن البدع سيقول التهوين املسلمني يفوهو سائر على منهج اإلخوان 

قطب وحممد قطب وأيب بصري، وأيب قتادة  م عن كتب سيدهلاسأ: فأقول ،مببتدعة وال خوارج

نستان ااملشحونة بالتكفري، وما هو موقفهم من الفنت يف العامل اإلسالمي وال سيما يف افغ

  .........إخل

في ثناء أبي الحسن على " ٣٢ ــويقول الشيخ ربيع أيًضا في المجلد الثالث عشر ص

لماء فنقول يفهم هذا الكالم على ال ألحد العاوإذا كنا نسمع بعض الكالم مث "المغراوي

ب له كالًما ليس معتقدة، وإن كانت بعض نسومع ذلك يأيت من ي ضوء كالمه اآلخر

الكلمات قد يفهم منها هذا الفهم لكن اإلنصاف يف ذلك أن ينظر هلذه الكلمات مع 

حق  يطسك القواالرجل وجلهوده ألننا ال نستطيع أبًدا أن نطيح باجلبال ومن ملكانةو غريها 

ا وبعدين نطيح باجلبل القائم األشم طلة وغريها قو صلصال
ً
ي صلصلة واحدة نركزه ويقع عامل

  .ممكن ال ميكن هذا يكون شم
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�ذا  اإلمام أحمدسبحان اهللا مل يأخذ أئمة السلف وعلى رأسهم  :قال الشيخ ربيع ُمعلقا

يسي باجلعد، والكرااألصل املزعوم يف حق إمساعيل ابن عليه وال يعقوب بن شيبة وعلي بن 

واحملاسيب وغريهم كثري ممن ال يساوي املغراوي شيئا إىل جانب منهم أترتك الظاهر وختالف 

 نصاف على أئمة السنة املشارأن هذا هو اإل العلماء مث تلزمهم �ذا األصل الباطل وترى

�ج أئمة المة لك أن تسري على ــأال ترى أنه من اخلري والس !!ليهم يف جانبوا اإلنصاف؟ا

با ا أاملبالغات ي ا�ات من كالم بعض الناس ما هذهوأن تتجنب الشبهات واملتش، السنة 

باجلبال ومنسك بالقواطي، نطيح باجلبل القائم األشم  ال نستطيع أن نطيح": قولاحلسن ت

نتكلم ونطعن يف العمالقة نناطح الصخور واجلبال إىل غري ذلك من املبالغات يف رجل أنت 

السلفية واحنرافاته من  العبارات وقد بني جهلة باألصول  حيرر الكلمات وال بضبطتعرف ال

تبالغ يف إهانتهم وحتقريهم فتصفهم بالقواطي واألصاغر واألراذل واملخالف جهًال واملعاند 

  ."القًا وال يستطيع أحد األطاحة بهمالباطل جبًال وعىف واملتمادي 

  !ة به؟مث يا أبا احلسن من طلب منك اإلطاح

أو أنت تأخذ الناس بالنوايا؟ كم ! ومن أراد منك اإلطاحة به؟ أهل صرح لك أحد بذلك؟

وظلم أنصاره  احلق، وكم صربوا على ظلمه غراوي إىلحرص وحيرص هؤالء على رجوع امل

كبار علماء األمة وحفاظها   بمرات ىلفتأيت أنت بعد كل هذا وذاك فرتفع املغراوي إ

  "وعقالئها

وكالم أبو احلسن ىف املغراوي ينتظم متاما حذو النعل بالنعل فيما يقوله  :حيقلُت أبو ي

   .اجلهلة ىف رسالن
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  "٣٥ــ ، ص ٣٤ ــص"ويقول الشيخ ربيع أيًضا في المجلد الثالث عشر 

قطه حسناته أو سيئاته ما يقيم سمه إمنا ييوال أنا وال غريي يستيطع أن يسقط فالنًا أو يق

شوش الناس وتكلم أهل الغوغاء ومها   يسقطهم إال السيئة أما لوالناس إال احلسنة وال

يتكلمون يف رجل هذا الكالم ال يؤثر فيه ما يؤثر فيه حرمات أثر فيه هذا الزمان وال يؤثر فيه 

كان السقوط ولو  ةيظلم الناس شيًئا ولو كانت الرفع بعد ذلك فإن اهللا حكم عدل ال

  .بهحنكم من إنسان نتكلم فيه وكم من إنسان ! هللابكالمي وبكالم مثلي وغريي ما شاء ا

تعريف أبى "عنوان الباب  "٩٣المجلد الثالث عشر ص "يقول الشيخ ربيع أيًضا في 

   "الحسن للمجمل والمفصل

  فإن كانت قاعدة كما يزعم أبواحلسن فأين دليلها من كتاب اهللا وسنة رسوله فهذا 

القرآن إنه مبتدع ضال وفيهم أناس من كبار  يقول فبمن وقف يف إمام السنة اإلمام أحمد

  ،شيبةاملنتسبني إىل السنة واحلديث مثل يعقوب بن 

هم منها أنه يقول خبلق وهو من كبار أهل السنة واحلديث كلمة فُ  ةوقال إسماعيل بن علي

كل أهل احلديث أو جلهم حىت رجع عن   الغارات هن عليوشُ  بعض االئمة القرآن فضلله

  .رجع ألسقطوهقوله ولو مل ي

 فنقول لكم، ا وليس احنراف هو غري زالت من رسالن أ ولو سلمنا أن هذه:ىييح ييقول اب

  ؟والبد أن ترجع عنه هت ىف هذءخطاأنك أ هخربو وأ هلياذهبوا إ

  !!!"كالمى فهو ضال مبتدع من لم يلتزم" من رسالن حاسم وهو الجوابف
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  .٣٤٠ــص فى رسائل منهجية للشيخ بازمول :عشر بعالسا الرد

 "محد بن عليةوأ،وب بن شيبةيعق،كامل  بن محدأ".وذكر كالم للذهىب ىف سري اعالم النبالء

محدبن املعزل فقهيا ثريا كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أ،قاضىقال امحدبن كامل ال

  .محد املذكورحيث أخذ الوقف عن شيخة أ وكان يقف ىف القران

وخالفهم  ومجاعة "الزبري وإسحاق بن أيب إسرائيلبن اجلعد ومصعب بن "وقد وقف علي 

و من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف واخللف على نفي اخللقية عن القرآن وتكفري حن

  .اجلهمية

ن باب املشهور السبتإمام العالمة احلافظ  هو :إسماعيل بن إبراهيم المقسم :الذهبي قال

حلديث وكان موصوف بالدين والورع والتعبد مام مفيت من أئمة اليه وهي أمه وكان فقهًيا إعُ 

يف الفضل والعلم، وقال يونس بن بكري مسعت شعبة يقول إمساعيل بن عليه سيد  هايإمنظورًا 

  .احملدثني

  .كر هذا يف الرتمجة نذكر حسنات املخالف أما حينما أرد ال أذ إعلم أنه

 بن علي بن زيد البغدادي عن الكرابيسي العالمة فقيه بغداد أبو علي احلسني :قال الذهيب

فطن فصيح لسانًا تصنيفه يف الفروع  ىنيف عالمة وكان من حبور العلم ذكاصاحب التص

واألصول تدل على تبحره وقال وكان من أوعية العلم حينما وقف على القرآن  وبالرغم من 

  .ك ابن عدى وهشام بن عامر واحلارث احملاسىبلكذذلك بدعة أمحد رمحه اهللا  

  !!فكيف حبال رسالن. و حال من بدعهم اإلمام أمحدفهذا ه
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  .٣٤٠عمر بازمول ص الرسائل المنهجية للشيخ محمد  :عشرثامن رد الال

قال من العبارات املومهة قول البعض إسقاط الرموز صعب، هكذا يربر بعض الناس موقفهم 

الشهرة امتنع يب يف له نص من أهل البدع وموقفهم، فإذا ماجاءت بدعة من أحد الناس مما

باطل  تربيرا ذصعب أن تسقط وه رموز ةموقفه هذ اوالتحذير منه، مربر عن فضحه ببدعه 

  .جوةمن و 

، فهذا الرجل خالف احلق ووافق عرفون بالحق، وال يعرف الحق بالرجالأن الرجال يُ  -١

  .لعه من الباطق ليس معه، وينبغي التحذير مما مهواء وقال مبقولتهم،فاحلأهل البدع واأل

حتذير ونصيحة  بدعتة اشهارأن الواجب الكفائي من النصيحة واألمر باملعروف حيتم -٢

  .للمسلمني

أن الحق فوق كل أحد ومن الكلمات المشهورة في ذلك فالن حبيب إلى قلبي  -٣

سكت ببدعته جعلته مقدًما تفأنت حينما تعتمد فالن و  إلى قلبي منه،حب أ لكن الحق

نت �ذا جعلت هذا الشخص وماذا بعد احلق إال الضالل فأيه، احلق ورفعته عل على

  .ووصفته بالرمز جعلته مقدًما على احلق فوقعت يف الضالل

عصرنا من س يمبقايالذين تكلموا يف أناس هم  الصالح أن هذا خالف منهج السلف -٤

 الف به السلف الصاحل أنكروا عليهم ونسبواالكبار، ومع ذلك ما صدر منهم ما خيعلماء 

  .إىل البدعة اليت وقعوا فيها حتذير ونصيحة
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هذا  السلف يف آخذ العلم، أن رهالذي قر  عبارة يخالف صراحة المنهجق هذه اليتطب -٥

، فما بالك رجل يأخذ عنه احلديث والتفسري دينكم العلم دين فانظروا عمن تأخذوا

  يف الرموز صعب  أن الكالم يبدعو والعقيدة، والفقه هل يسكت عنه مما معه من البدعة، 

وببدعته، ال  هب الناس حىت ال يغرت يشهر أمره حتذيره ونصيحةأو  بدعتةأو يتكلم فيه ويف 

حاله تدليس وتلبيس على املسلمني، بيان  شك أن الواجب هو البيان وإال فإن سكوت عن

  .وضالل �ذا املوقف بني الناس من بدعة ك تكون سبًبا فيما يثبتهلعل

يع الدين، ميمنهج باطل يضيع و  وهو العبارة تطبيق لمنهج الموازناتهذه  ةأن حقيق -٦

  .ع ألهله إال أن يشاء اهللايوما يكون احلق واضًحا جالًيا بل فيه إماتة للحق وضا

لرباء ي وصف �ذا الرمز، جيعل الوالء واووالء وبراء هلذا الذ ا تحزب،هذه العبارة فيه -٧

هذا األصل للوالء والرباء بدال من احلق وهذه من وجعل  بأنه رمز الذي وصف هلذا الشخص

  .الشيطانية الذين يدعون أصحا�ا إىل النار بلالسُ صفات أصحاب 

حد أ قال يف حقت، ما مسعنا مثل هذه العبارة خروج عن منهج السلف أن هذه العبارة -٨

 . من السلف واخلري ىف اتباع من سلف وكل شر ىف اتباع من خلف

صرح مز عندك كيف صار هذا الرجل عندك من الرموز  ومن الذى ثم ما ضابط الر -٩

يا أخي رحم اهللا رجًال عرف قدر نفسه، ويف احلديث الصحيح  له أن يكون رمًزا، لك أو

يـَْوٍم  َقاَم ِفيَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َذاتَ : َعْن ِعَياِض ْبِن ِحَماٍر َأِخي بَِني ُمَجاِشٍع َقالَ 

ِإنَّ اللََّه َأْوَحى ِإَليَّ َأْن تـََواَضُعوا؛ َحتَّى َال يـَْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوَال يـَْبِغ َأَحٌد َعَلى «: َخِطيًبا فَـَقالَ 

  رواه مسلم..«َأَحدٍ 
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ليس من شأنك أدى أنت  أمر بيد اهللا يصرفه كيف يشاء رفعتةإسقاط الرجل أو  - ١٠

ق وإنكار املنكر، وحتذير النار من بدعته، فإن قبل وتواضع للحق الواجب عليك من بيان احل

تواضع ورجع وندم وتاب وأناب، فإن اهللا سبحانه وتعاىل سريفعه إن شاء سبحانه، فإن من 

عليه وعلى إسقاطه، ي كا يتب ى واعتدى فهذا رجل من أهل البدع، فكيفهللا رفعه، وإن بغ

  ".سبحان اهللا

فحمة للمتعصبني املتحزبني لرسالن وغريه من أهل جزى اهللا الشيخ خري اجلزا
ُ
ء �ذه الردود امل

وكما ،  وكأن الشيخ يرد على عيد الكيال حينما قال هذه الكلمة ىف حق رسالن ،  البدع 

  "كل فتاة بأبيها تُعجُب " قيل قدميا 

 مكاملة مفرغة عندما كان يثىن على سفر احلوايل :الشيخ ابن عثيمين :ع عشرتاسالرد ال

 منعلي األشاعرة وكان عند الشيخ ابن عثيمني د �ا الذي كان ير  هوكان يوصي بقراءة كتاب

   .أهل السنة

ضوابط وال  من غري عن فئات من الناس يكفرون احلاكم زائربه من الجللطاسئل بعض 

هؤالء ورثة اخلوارج الذين خرجوا على علي  نكفرو يهؤالء الذين  :شروط فأجاب رمحه اهللا

  : والكافر من كفره اهللا ورسوله، وللتكفري شروط منها،طالب رضي اهللا عنه  بن أيب

يكن  اإلرادة أن نعلم أن هذا احلاكم خالف احلق وهو يعلمه وأراد املخالفة ومل -١

ان املهم ل ؤ وسجد غري متيسجد لصنم وهو يدري أن السجود للصنم شرك  تأوًال،مثل أنم

تكفري، كما ال جيوز التسرع يف قولك هذا حالل وهذا وال جيوز التسرع يف ال شروط ههذا ل

  . حرام
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العودة وسفر احلوايل هل ننصحهم  فهدالسائل يسأل ويسمعون أشرطة سلمان بن  :سؤال

  ؟بعد مساع ذلك

شرطتهم موجود يف غريها، وأشرطتهم عليها يف أ بارك اهللا فيك؟ اخلري الذي :الشيخ الجواب

  .هذا وهذا  بنيأقدر أميز لك  وال مؤخذات بعض أشرطتهم ما هي كلها،

  شرطتهم؟ بسماع أتنصحنا  إذا:السائل

 أشرطة  شرطة الشيخ األلباني،حك أن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز أنصأ.  ال :الشيخ

  . املعرفون باالعتدال وعدم الثورة الفكرية املشايخ

قولون باجلهاد يف خالف يف القضية مثال أ�م يكفرون احلكام وييا شيخ وإن كان امل: ؤالس

   ؟األصول ياشيخيف اجلزائر، ويسمعون اشرطة سلمان وسفر، فهل هذا اخلالف فرعي أم 

كفر أحًدا نال هذا خالف عقدي ألن من أصول أهل السنة واجلماعة أال  :قال الشيخ

  . بذنب

ْم ِبَما َوَمْن َلْم َيْحكُ (يا شيخ ال يكفرون صاحب الكبرية إال احلكام يأتون باآلية  هم :ؤالس

  يكفرون احلكام فقط؟  ٤٤-المائدة) َأنـَْزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

وقتاله  ب املسلم فسوق اسبة، ال خيرج من امللفيه أثر ابن عباس الكفر الذي  اهذ :الجواب

  . كفر، ويف رأي بعض املفسرين أ�ا نزلت يف أهل الكتاب إىل آخره
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  :المكالمة منالشاهد  :بي يحييقلت أ

الثورة  أنه من أهل السنة ومع ذلك ملا كان عنده منو  مع أن الشيخ كان يزكى سفر وكتابه 

  . و اجلهاد، الشيخ جعله من أهل البدعاخلروج على احلكام  والفكرية كما يقول الشيخ 

وذا كله رد على ، بأخذ اخلري من عندهم أللباين، وملا يأمر واسماع ابن باز أوصي بو  

   .نينيالرسال

  

   )٣٧٠ /٥يقول الشيخ ربيع فى فتاويه   :الرد العشرون

مىت يعامل الرجل معاملة أهل البدع يقول نقل الشيخ ربيع كالم الشيخ اإلسالم ابن يتمية 

واين، قال عن شيخ اإلسالم، قال وقد كان العلماء من الصحابة قري ونقل كالم أيب زيد ال

 .}َفِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء {األمر اتبعوا أمر اهللا يف قوله والتابعني ومن بعدهم إذا تنازعوا يف 

صحة، ورمبا اختلف قوهلم يف مناة و ور املسألة مناظرة مشاكان يتنظارون ىف و  ]٥٩: النساء[

من خالف  .نعم،يف الدين  األخوة اءاأللفة والعصمة وبق اءاملسألة العلمية والعملية مع بق

عذر فيه، فهذا ا ال يف األمة خالفً لمجع عليه سأملستفيضة أو ما الكتاب املستبني والسنة ا

  يعامل مبا يعامل به أهل البدع؟ 

ومن قول أهل السنة أنه ال يعذر  "كتابه الجامع"في  :أبومحمد بن زيد القيرواني وقال

م ذروا إذا خرجوا بتأويلهعدعة، ألن اخلوارج اجتهدوا يف التأويل، فلم يب من واده اجتهاده إىل

السالم مارقني من الدين، وجعل ا�تهد يف األحكام  الصالة هم عليهاعن الصواب فسم

  .مأجور وإن أخطأ
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يف صحيح البخاري، حينما أرادوا أن خيلعوا بزيد بن معاوية مجع  :الرد الحادى وعشرون

 قد ب لكل غادر يوم القيامة لواء وأنينص: أهله مث قال إين مسعت رسول اهللا يقول رابن عم

بايعنا هذا الرجل على كتاب اهللا وسنة نبيه وإين ال أعلم غدًرا أعظم من أن يبايع رجل على 

بيع اهللا ورسوله، مث ينصب له القتال وإين ال أعم أحد منكم خلعه وال بايع يف هذا األمر إال  

  . الفاصلة بيين وبينهاو كانت الفيصل 

امه، الذي قال من فعل ذلك ستكون أبناء عبد اهللا بن عمر الذين أم: للرسالنيني سؤال

على السنة أما البدع، ماذا كانت  اعبد اهللا عن عمر أكانو  ابنسامل وبالل إ هالفيصل بيين وبين

 الفيصل بينى وبينه من شارك في هذا وإال كانت "املخالفة؟ كانت يف أمر واحد 

  "٧١١١الحديث رقم 

  .اخلرييؤصل للسنة وكان وكان من ة كان علينا أن الرجل كان من أهل السن جإذا ال حيت

                          
                                     :الرد األخیر                             

رسالن صـ لدعائم منهاج النبوة في كتاب " :رد رسالن على رسالن

  "ة الثانيةعالطب ٣٠٧,٣٠٦,٣٠٥,٣٠٤

بل أن السلف الصاحل مل يكون يغرتون بزهد الرجل،  وهو يذكر عدم املخالطة ألهل البدع،

ذلك، ما مل يكن  بغريأهل العلم أو بكثرة وعظه للناس، أو  رااثآل بتتبعةوحبسن الفاظه أو 

وكيف يغرتون وعندهم الفرقان الذى جاء عن رسول اهللا ،على السنة النبوية والطريقة السلفية

  اخلوارج،ل حاعن وقد اخرب الصحابة ، صل اهللا عليه وسلم
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وقاتلهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقاتلهم وأظهر اهللا عليهم ومل خيدع وال  وصفهممث 

إمام أهل السنة مل جيعل  وهذا. الصحابة حباهلم وال حبال غريهم من أهل البدع أحد من

  !م ال أأن يكون اإلنسان على الصواب  ا ملعرفةسامقيفر العلم عظ الناس وتقالزهد وو 

ـ ا ننقل عن إمام"يف ترمجه علي بن أيب خالد  ات احلنابلةطبقكر القاضي أبو يعلى يف ذ ثم 

ناـ هو شيخ حضر معل ، ن هذا الشيخإ:قلت ألمحد،اشياء منها_رمحة اهللا أمحد االمام يعىن

يعىن حارث ،لقصرين يسمع قولك فية هو حارث اوقد �يتة عن رجل وحيب أ جارى

ه حىت كلمسنني كثرية وقلت ىل ال جتالسه وال تكلمه فلم أُ  ذمن احملاسىب وكنت رأيتىن معه

   ؟هفما تقول في الساعة وهذا الشيخ جيالسه

جعل ينتفض  مثجه وعينه، وما رأيته هكذا قط،افرأيت أمحد قد أمحر لونه وانتفخت أود

يعىن يتافف  فعل اهللا به وفعل ليس يعرف ذاك إال من خربه وعرفه أويه أويه!ذاكذاك ويقول 

  .ن فأخرجهم إىل رآى جهم هلكوا بسببهاملغازىل ويعقوب وفال ذاك جالسه

با أباعبداهللا يروى احلديث ساكن خاشع من قصتة ومن قصتة فغضب يا أ:فقال الشيخ

ذاك  رجل سوء بتنكيس رآسه فإنه ويقول ال تغرت ه ولينهعبداهللا وجعل يقول اليغرك خشوع

حاديث رسول اهللا صل فهل كل من حدث بأ،مة له اليعرفة إال من قد خربه التكلمه وال كرا

  ؟عليه وسلم وكان مبتدعا جتلس إليه اهللا

  . كرامة والنعمي عني وجعل يقول ذاك ذاك ال وال

منا لعلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإن ااعلم رمحك اهللا تعاىل أو "ويقول الرب�ارى رمحه اهللا

لعلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو ن كان قليل اإ العامل من اتبع العلم والسنن و

  .ن كان كثري العلم والكتابةاحب بدعة وإص
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  ".صابة السنةلعلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإمنا العلم بإنعم ا: يقول رسالن

  "٣١٣منهاج النبوية ص كتاب "

لسنة عند أهل ا املقررة والرد على كل خمالف مبخالفته املذمومة من األصول :يقول رسالنو 

كان من غريهم،   أوواجلماعة وهم يردون على املخالف سواء كان من أهل السنة واجلماعة، 

اخطأؤه يف األمور  تلكن إذا كان املنتقد من أهل السنة واجلماعة والدفاع عن السنة وكان

 الته وأخطائهز ر مذكر ميزاته وحسناته أل�ا تغتاليت ال ختل بالعقيدة وال مبنهاج النبوية فهذا 

  . املنهج، وألنه يقوم بنصرة السنةالباليت ال تتعلق بالعقيدة و 

  :قلت ابي يحيي

الذي خيطأ ال يف العقيدة وال يف املنهج ورجل على السنة فهذا من كالم رسالن أن  الشاهد 

نذكر له حسناته أو ميزاته، مع ذلك الذي خيالف ال يذكر وهذا إقرار على رسالن، اخلطأ 

  . ذكر حسانته ومميزاته هذا ال يذكرالذي وقع أنه قال ن

  رمحه اهللا  الشيخ ابن عثيمين نقل عن،في صيانة السلفي: ١٥١ ــص :الرد على هذا

أخطاؤه أو بدعه يف موضع  وايقول الرجل يسأل إذا يف موضع البيان أوهم الشخص 

  . وال حيسن أيًضا كما قلت لك التحذير والنصيحة ال يلزم املوازنة

ألنك لو ذكرت حسنات له أوهن جانب الرد على باطله هلذا : عثيمين قال الشيخ ابن

جند العلماء الذين يردون على أهل البدع وغريهم ال يذكرون حماسنهم، لكن إذا أردت أن 

  . تقوم الرجل فهذا البد يف ذكر احلسنات والسيئات
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  نصاف االو ل ديقول أنه من الع :سئل ابن عثيمين

  ؟بدع وأهله ال نذكر حسنا�م وسيئا�مالنصيحةوالتحذير من العند

ع هلذه القاعدة أنك أن ذكرت حماسن تسياشيخ ي اهذا غلط، السائل طبعالال : لجوابا

  . انب حسنا�مجبهم ئمن العدل واإلنصاف أن تذكر مساو  أهل السنة

الىن ان ذكرت  امسع يارجل يف مكان الرد ال حيسن أن تعد حماسن الرجل :قال الشيخ

  . وأنا أرد عليه ضعف ردي جلحماسن الر 

  حىت من أهل السنة يا شيخنا؟: السائل

إذا ال يصح . أمدحه هذا معقول أرد عليه وأناهل السنة كيف أهل السنة وغري أ.قال الشيخ

   كذا  أن يقال الرجل كذا وكذا وتارخيه

عن هذه األخطاء، والعلماء سكتوا عنها،  أشكال سيقولون أنتم تكلمتم :قلت ابي يحيي

فلماذا يسكت  كاة، فسكتوا عن رسالن يف املخالفات اليت تقولوا عنها خمالفات؟ز ومنهم من 

   العلما وتتكلمون أنتم فهل عرفتم ما مل يعرفوه؟

   "١٢٤ ، ٢٤المجلد السابع للشيخ ربيع صــ فى : الجواب

   )ن علماء السنة عن رد على سيد قطبأسباب من سكت م(أسباب السكوت 

  : نأن العلماء قسما

   أهل بدعة - ب        أهل السنة - أ
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كتب سيد ومل يستفيدوا منها لقد قلت يل   ؤافأما أهل السنة و�م العربة فالظاهر أ�م مل يقر 

 تةشفًها أن كتاب الظالل أهدي لك وأنت يف املرحلة الثانوية فلم تساعدك نفسك على قرائ

ديث، وها أنت تقول مث ذكر احل �ذا لك الوقت إىل حني حدثينافوضعه على الرف، منذ ذ

   ٤ـ الكالم، صـ

لك األساليب ااب وحواجز عقدية وفكرية ومنهجية أضاف إىل ذبأس مث قال البد لذلك من

 تقيس علماء السنة على نفسك نأبغي نرج دماغه فكان يذهن القارئ وت تكده اليت يبر غال

هى األسباب اليت فصرفتهم ها أنت وأما األسباب اليت ها كما مل تقرائؤ إ�ا مل يقر  فتتصور

  . تلف وما تناكر منها اختلفآئفما تعارف منها  صرفتك ألن األرواح جنود جمندة

ب أن يعلم وجي .أهل احلق وأهل الباطل بنياحلد الفاصل  "١٢٤صــ "المجلد السابع 

الشباب والتسلط  الحتواء ساليب رهيبةأهل األهواء والتحزب علماؤنا األفاضل أن آل

عن املنهج السلفي وأهله، من  ةلساحيف ا اضلنيجهود املن على عقوهلم وإلحباط والسيطرة

ود أهل السنة يف الرد على املخالف من ب املاكرة يضيعوا �ذه األسباب جهتلكم األسبا

  . أسبا�ا

قدم  ، فلوبعض العلماء عن فالن وفالن ولو كان من أضل الناس سكوت استغالل -١

هلدم جهود  لطيناي عند هؤالء المغففيكبدعة وضالله  الناقدون أقوى احلجج على

من العلماء سكتوا ال جيدون الناصحني التساؤل أمام اجلهلة فما بال فالن وفالن  اضلنياملن

قاطعه إال أن يقولوا سكت فالن ال كسيوف  رد على أهل السنة الذين ينزل أدلتهم عليهم
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وهكذا يلبسون على .ضاللة فالن على ضالل ملا سكتوا عنكان   وسكت فالن، ولو

ب الناس ال يعرفون قواعد الشريعة وال أصوهلا اليت منها غالبل وكثري من املثقفني و  ،هماءالد

، فإذا أقام به البعض سقط عن الباقني الكفياتض و األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فر 

  .اهل االهواء ومن أساليبهم

 قفهمعض العلماء ألناس تدينهم مؤلفا�م ومواومن أساليبهم انتزاع التزكيات من ب -٢

  .وأمور أخرىومواالة خصومة ة أهله م بالبعد عن املنهج السلفي، ومنابذونشاطه

اجلرح املفسر مقدما على التعديل ألن يعرفون قواعد اجلرح والتعديل وأن ومعظم الناس ال 

والواقع كما هو  يبىن على العلم والجارحالظن،  حسنيبىن على الظاهر وعلى  المعدل

ونضال  حنيصن األسلوبني وغريهم حيبطون جهود النامعلوم عن أئمة اجلرح والتعديل، و�ذي

سدهم بقوة  العاملد ما يعاين السلفيون، من هاتني الثغرتني اليت جيب على لني، وما أشضاملنا

  .ملا ترتب عليهم من املضار واألخطار .وحسم

  :سؤال يييح يبقلت أ

مر بالتزكية فخذوا العلم من مصطفى العدوي، واحلويين والقوصي واحلليب خذوا إذا ذكرمت األ 

  .لم ماتوا والثناء مكتوب يف الكتبمنهم مجيًعا ألن أهل الع

  .أل�م خالفواال نأخذه  فإن قلتم 

   .بالتزكية يسلو إذا العربة باملخالفة :قلنا

  .وأن العلماء سكتوا وملا يردوا من أساليب أهل املكر يف العربة بالتزكية أن هذه :الشاهد
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  "لرسالن ٢١٥ضوابط التبديع صــ " ومن رد رسالن على الرسالنيين

روى جرح وتعديل البحث هنا  عنل نققال يف باب العمل عند تعارض اجلرح والتعديل قد ي

، إمجاًال ىف هذة املسالة يف التعارض اجلرح والتعديل، قال ويف كالم ابن الصالح رمحه اهللا

يف  إذا اجتمع) الصالح ابن(اجلرح من غري تقيد بقيد فقال يد، وقد اختار تقدمي شد

ن عشخص جرح وتعديل فاجلرح مقدم ألن املعدل خيرب عما ظهر من حاله واجلارح خيرب 

أن التعديل أوىل والصحيح  قيل أكثر فقد باطن خفي على املعدل، فإن كان عدد املعدلني

  .ذكرناهأوىل ملا الذي عليه اجلمهور، إن اجلرح 

يف الكفاية، وفرع عليه كالم  ما ذكره اخلطيب وما ذهب إليه ابن الصالح هو:رسالنيقول  

ب يلبلدي الرجل على تعديل الغر  جرحةالرجل فيه وكيف أنه أعلم به من غريه فقدم  بلدي

  . له

   :به رسالنلل لطاسؤ :ى ييح يقلت اب

  عامل؟ لدليل الأخذمت التعديل �رد العامل أم  هل

   .لك يقدم اجلارحاإمنا الدليل وبذ

ثنان، اآلو كالم اخلطيب أتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد  وقد ذكر :يقول رسالن

به أوىل، والعلة يف ذلك أن اجلارح خيرب عن أمر باطن  حر وعدله مثل عدد من جرحه، فإن اجل

ة ما علمته، وتفرد بعلم مل قد علمه، ويصدق املعدل، ويقول له قد علمت من حاله الظاهر 

ر أمره، وأخرب املعدل على العدالة الظاهرة ال ينفي صدق قول اجلارح يف ختباتعلمه من أ

   .صدق ما أخرب به، فوجب لذلك أن يكون اجلرح أوىل من التعديل
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م علينا من البالد، ويذكر الرجل ويحدث عنه كان الرجل يقدُ : حماد بن زيد وقال

وبلدي الرجل "غير ما يقول، ة على اجدن، فإذا سالنا أهل بالده و ويحسن الثناء عليه

   ."أعرف بالرجل

  علم ما علمه الغريب ملا كان عندهم زيادة علم خبربه :قال الخطيب

ريب من عدلته غأخرب به الدون ماهر عدلته جعل محاد احلكم ملا علموه من جرحه امن ظ

  ".خيرجه إىل اخلومل  زكىاملن من عمل بقول اجلارح مل يتهم وأل

   

   ن؟السر  هل يعد السكوت إقرار أن العلماء سكتوا على :ؤالس ىيقلت ابويح

إمجاع سكويت،  ، هل يكونسهذه مسألة أصوليه، هل إذا ظهر قول وسكت النا: الجواب

  : أقوالاختلف العماء على 

  .الحنفية والحنابلة وليس يقين ظنى هذا إجماع ولكن  -١

فى الفتح  الشوكانيوقد كتب .امجاعا القول وال يوجد له رد ال يكوناجلمهور إذا رفع  -٢

  .)ال ينسب الى ساكت قول(.هذا وذكر قول الشافعي الربانى

من علم الكتاب والسنة واألثر أن سكوت شيئا وال خيفي على أحد يتأهل للنظر ويعرف

   .العامل على وقوع املنكر عنه ليس دليل على جواز ذلك املنكر وأالعامل 
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براقة من  ويعرف للنظر هلوال يخفى على أحد يتأ": فى تطهير االعتقاد  قال الصنعانى

و العالم على وقوع منكر ليس بدليل علم الكتاب والسنة واألثر أن سكوت العالم أ

   "على جواز ذلك المنكر

  " :فى تعليقه على كالم الصنعاني قال رسالن

ا قاله فالن أو فالن ألن العامل أو العامل سكتوا عليه الدليل، الم قاموهذا حق ألن احلق ما

. بل هو باطل منكر وال يصري الباطل املنكر معروفا ريفهذا السكوت ال يص منكرعلى 

  ".رسالن على الرسالنيه وهذا من رد"

                                                     

  

  .الحمد هللا رب العالمينو                                                


