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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

  وألف    وأربعني وأربعامئة    ثالثة    لعام    ن من شوال  والعرشي  الثامن    اليوم    ليلة    ففي

الداعية    رد  الهبذا    أتقدم  ملسو هيلع هللا ىلص    النبي    من هجرة   -: أيب بكر حممد أمحد  السودان    عىل 

آداب  املعروف   بكر  عىل،  -بأيب  ردٌّ  شيخ    رده    وهو  الدكتور  عىل   العزيز    عبد    نا 

انترش    ، تعاىل  اهلل    ه  الريس حفظ   أن  ،  ي  االجتامع    التواصل    عىل مواقع    والذي  وقبل 

 أ قدم بمقدمات:  رد ،هذا اليف  أرشع  

 : )األصل يف أهل البدع اهلجر واحلذر(  األوىلاملقدمة 

ر   واجلامعة  عند أهل السنة    إنَّ مما هو متقرر   ج  ك  أنَّ املبتدع  ُي  ر    ه  كالم    وي رت  ذ    وُي 

ا، السنة    قوالا واحدا وهذه عقيدة  عند أهل السنة واجلامعة وأصل  من أصول أهل 

يكون  مصنفا يف عقيدة أهل   بل ال يكاد  ،  إمجاع  سلف  هذه  األمة  ا وعليه  واجلامعة 

عىل األمة  هذه   سلف   إمجاع   صاحب ه   وُيكي  إال  واجلامعة  األصل السنة  هذا   

الرشيعة  ،العظيم  به حتفظ  بن    ، الذي  دين حممد  يف  والرباء  الوالء  من  هو  والذي 

 . عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم

املزن اهلل–  قال  عقيدة    -رمحه  ُيكي  وهو  السنة    واجلامعة  السنة    أهل    يف رشح 

القبلة خارجًا، فمن ابتدع منهم ضالالً، كان عىل أهل  : )، قالاألمة    وإمجاع  سلف  

 ( اهـ.بالرباءة منه، وهيجر وحيتقر  -عز وجل  -ومن الدين مارقًا، ويتقرب إىل اهلل 
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السنة: )  -رمحه اهلل–ابن ايب زمنني  قال  و يعيبون  يف أصول  السنة  يزل أهل  ومل 

أهل األهواء املضلة، وينهون عن جمالستهم، وخيوفون فتنتهم، وخيربون بخالقهم، 

 ( اهـ. هلم، وال طعنًا عليهموال يرون ذلك غيبة 

عثامن أبو  اهلل–الصابون    وقال  احلديث:    -رمحه  أصحاب  السلف  عقيدة  يف 

وإبعادهم،  ) وإخزائهم،  وإذالهلم،  البدع،  أهل  بقهر  القول  عىل  ذلك  مع  واتفقوا 

عز  اهلل  إىل  والتقرب  ومعارشهتم،  مصاحبتهم،  ومن  منهم،  والتباعد  وإقصائهم، 

 ( اهـ. موجل بمجانبتهم ومهاجرهت 

اهلل–البغوي  قال  و )  -رمحه  السنة:  رشح  والّتابعون يف  الصحابة  مضت  وقد 

البدعة  أهل  معاداة  عىل  متفقني  جممعني  هذا  عىل  السنة  وعلامء  وأتباعهم 

 ( اهـ. ومهاجرهتم

ومثل أئمة كام يف موجوع الفتاوى: )  -رمحه اهلل–  سالم ابن تيميةقال شيخ اإلو

أهل   من  للكتاب  البدع  املخالفة  العبارات  أو  والسنة،  للكتاب  املخالفة  املقاالت 

 ( اهـ. والسنة، فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني

السنة  )  الثانيةاملقدمة   أهل  منهِج  عن  زائغ  مبتدٌع  بأنه  الرجل  عىل  حيكم  متى 

  :(واجلامعة؟

هذا،   ي قال عىل  قر    جوابا  مما  إىل    ، العلم    أهل    ه  ر  إنَّ  السنة  من  خيرج   الرجل  أنَّ 

مع  ال ُم   
كليَّة   

مسألة  يف  خال ف   إذا  حتتها  أي  عليها،  بدعة  تندرج  عامة  قاعدة 
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نكر الرجل  ،  عليها   العلم    أهل    قد أمجع    الكلية    وتكون هذه القاعدة    ،جزئيات    كأن ي 

، أي  مة سلف هذه األعليه  أمجع  تعاىل قد  إثبات الصفات هلل  إن  اهلل، ف   مثالا صفات  

ي    اا أن هلل صفات من خلقه، وهي مسألة  كلية  تندرج حتتها    أحد    افيه  شبههتليق به ال 

اجلزئيات   وهذه  أفراد  جزئيات،    واألصابع    والوجه    اليد    كصفة    ، الصفات  هي 

 عىل العرش  واملجئ     والعلو  والرىض  والغضب    والرمحة    والساق    والقدم  
 
واالستواء

والكالم  والنزو الدنيا  السامء  إىل  به،    هاوغي  ل  تليق  التي  تعاىل  اهلل  صفات  من 

صفات   أنكر  من  أن  مثال  فاملقصود  املخالفة  فإنه    ، اهلل  هبذه  ،  ضاال  ا مبتدعيكون 

أنَّ  املسألة  وذلك  هذه  ليس      عليها،  مع   عليها  ُم  هي    -انتبه-فحسبُممع   وإنام 

 . حتتها جزئيات  تندرج   كليَّة    أيضا مسألة  

الشاطبي اهلل-  قال  االعتصام:    -رمحه  بِِخاَلفَِها  )يف  فَِرًقا  َتِصرُي  اَم  إِنَّ اْلِفَرَق  َهِذِه 

يٍّ ِمَن  
يَعِة، اَل يِف ُجْزئِ ِ يِن َوَقاِعَدٍة ِمْن َقَواِعِد الَّشَّ ٍّ يِف الدي لِْلِفْرَقِة النَّاِجَيِة يِف َمْعنًى ُكِّلي

يَّاِت 
ْزئِ ـ  (اجْلُ  . اه

البدعة:    الثاناألمر   إىل  السنة  من  الرجل   به  ج   ر  خي  مسألة   الذي  يف  خمالفته  هو 

مع  عليها  جزئية   الفة  للكتاب    عند أهل العلم من أهل السنة   ، لكنها اشتهرُم  أهنا خم 

 والسنة. 
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  والبدعة)كام يف ُمموع الفتاوى:    -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

م الرجل  هبا  يعد  خمالفتها التي  بالسنة  العلم  أهل  عند  اشتهر  ما  األهواء  أهل  ن 

 . اهـ (للكتاب والسنة

املخالفة،  و ي بدع  هبذه  فإنه  تعاىل،  الكالم  هلل  أنكر صفة   أن رجال  لو  مثال ذلك 

ا بل   ُممع  عليها قد كثر كالم  أهل  السنة  يف اثباِت 
وذلك أنه خالف يف مسالة  جزئية 

االنكار  عىل من خال  السنة ويف  الاللكائي يف رشح  أخرج  ما  ذلك  فيها، ومن    ف 

الرازي وعن أيب   أيب حاتم    أنه حكى عن أبيه    -رمحه اهلل تعاىل-  أيب حاتم    عن ابن  

أهل السنة عىل أمور، وكان مما    أهنام حكيا إمجاع    -رمحهام اهلل تعاىل-الرازي    زرعة  

العظيم كفرا ينقل عن امللة. ومن  ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل  )  : قاال

اهلل   كالم  يف  شك  ومن  كافر،  فهو  يفهم  ممن  كفره  يف  وجل    -شك  فوقف    -عز 

القرآن  فيه يقول ال أدري خملوق أو غري خملوق فهو جهمي. ومن وقف يف  شاكا 

 ( اهـ. جاهال علم وبدع ومل يكفر

كالمهام  و تعاىل؛-معنى  اهلل  اإلمجاع  أهنام    رمحهام  أنَّ  عىل    ُيكيان  نفى  من  أنَّ 

أو   –  أي خملوقا-اىل وجعله من خلق اهلل القرآن صفة  هلل وأنه كالم اهلل سبحانه وتع

ضال، انظر كيف أنَّ اإلمجاع منعقد  مبتدع   فهو  ،  وشك فيه   توقف يف ذلك ومل يثبته

  املسألة    ن خالف يف هذه  مميف تبديع وتضليل بل ويف تكفي من قامت عليه احلجة  

الرجل، بأن    عليها، مع عدم اشرتاط الرجوع إىل مذهب    املجمع    واحدة  ال  اجلزئية  

 التي تندرج    الكلية    يف القاعدة    ماذا تقول    اهلل كلها؟  يف صفات    له: ماذا تقول    ي قال  
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 تنكر    أو   الصفات    نكر كل  أنت ممن ي   وهي الصفات؟ هل  اجلزئية    املسألة  حتتها هذه  

وهي    هذه الصفة    أنكرإذا    وإنام كان اإلمجاع يف أنَّ الرجل  ؟ ال،  فحسب  هذه الصفة  

القرآن   ع    كالم    أنَّ  بدَّ ي  فإنه  ر    اهلل،  ي كفَّ وإذا   ،بحسبه  أو  ل م،  وع  ع  ب د  كان جاهالا  إذا 

للحكم عاملاا  أهنا صفة    وقامت  كان  وذلك  ر؛  ي كفَّ فإنه  احلجة  أهل أمجع  قد  عليه 

األم هذه  سلف  من  املتقدمني  تعاىلة  العلم  هلل  إثباِتا  فحسب    ، عىل  هذا  -ليس 

ا    -انتبه اثباِت  اشتهر   أهنا مسألة  جزئية  ُممع  عليها  أي  اثباِتا عندهم،  اشتهر  وإنام 

 .  عند أهل  العلم 

كانت   لو  اشتهر  أما  مما  ليست  لكنها  العلم  أهل  عليه  أمجع  مما  ال    ،املسألة   فانه 

تيميةاإلسالم    شيخ    ويعرف ذلك من كالم   فيها،  لف  املخا    بدع  ي   ابن  فإنه    ،املتقدم     

يف تقريره لطريقة  أهل  كام تقدم من كالمه املشتهرة،    املسائل  اجلزئية  بقد قيد التبديع  

 العلم. 

ع به  بدَّ    الرجل؛   كذلك مما ي 
 
التي    عليها  املجمع    اجلزئية    يف املسائل    كثرة  األخطاء

 . كلية    تندرج حتت قاعدة  

الشاطبي   تعاىل-قال  اهلل  )االعتصاميف    -رمحه  يَِّة :  اْلُكلي اْلَقاِعَدِة  جَمَْرى  َوََيِْري 

يَّاِت 
ْزئِ  . اهـ (َكْثَرُة اجْلُ

  من كتاب   رشعي   دليل  بإذا إال   ال تثبت   العبادة   ومثال ذلك لو أن رجال يقرر أن 

ث   ذلك. فأقرَّ هبذا األصل    أو غي    أو إمجاع    أو سنة   د  يف دين حممد    عبادات  ، لكنه ُي 
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، هذا  فهو ُيدث األذكار البدعية وُييي الليايل البدعية بغي دليل،  بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

ن بذلك  ه، فإنهه وديدن  ه وسيت  هدي   ، هذا ما  والفساد    باهلدم    قد عاد  عىل أصله    يكو 

 . -رمحه اهلل تعاىل- الشاطبي   قرره  

املقدمة  هذه  من  كلَّ أنه  :  واملقصود  خالف  ليس  من  مبتدع      فهو  ا  وإنام  إمجاعا  ،

 من املسائل  االمجاع    التي خالف فيها   مسألته    أن تكون    مجاع  اإل  مع خمالفته    ي شرتط  

ها للكتاب والسنة، أو خمالفت    ت  أو من املسائل اجلزئية التي اشتهر   يف الدينالكلية  

جزئيات    ه  خطؤ    يكون   كثية  يف  مشتهرةعليها    ُممع      تكن  مل   ر  لكث  لكنها    ، وإن 
ا ِت 

ي علم  ،  والفساد    باهلدم  ها  عىل أصل    تعود   هو  ف  اا إمجاع  من خالف    أنه ليس كل    وهبذا 

 .  عىل بعض السنة   أهل  بعض  لئال ي شدد   ،ضال   مبتدع  

رمحهام  -  تيمية    وابن    ما ديل هذه القواعد التي قررها الشاطبي    ،قد يقول قائل  و

 مها من أهل العلم؟ وغي   -تعاىل اهلل

جواب هذا،    ايقال  القواعد  عىل  السلف  استقراء  من    مأخوذة    هذه  يف  هدي 

 املجمع    السلف    وهدي  وإمجاعاِتم يف ذلك،    ني من أهل البدعمع املخالفهم  طريقت  

فإنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد أمرنا وأوجب وهو اإلمجاع،    ،والشك  عليه بينهم حجة  

تعاىل:  املؤمنني  سبيل    اتباع  علينا   قال  له  ﴿،  تبني  ما  بعد  من  الرسول  يشاقق  ومن 

 . ﴾ااهلدى ويتبع غي سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصيا 
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   :عليه كائنا من كان(ا فإنه ينكر إمجاع)كُل من خالف ثالثة املقدمة ال

ال ف   ع يف كل  حال،   اإلمجاع    خم  بدَّ نكر عليه يف كل حال،    وإن كان ال ي  حتى  فإنه ي 

مسألت  و كانت  مما  خرى  أوبعبارة  ،  تشتهرمل    جزئيةا   ه  إن  الرجل،  كانت  به  بدع  ي  ال 

امع ذلك وقد  لكنه   نكر  ، خالف إمجاعا   ه  د  وعىل من قلَّ ي نكر عليه    ،فإنَّ قوله قول  م 

وتلميذه ابن القيم،  شيخ اإلسالم ابن تيمية  النووي وعىل القول نفسه، قرر ذلك  و

مفلح وابن  رجب  العلم  وابن  أهل  من  ومجع  السمعان،  املظفر  اهلل  -  وأبو  رحم 

خالف    قرروا   -اجلميع قوله    اإلمجاع    أنَّ من  عليه و  منكر  قول   فإنَّ  نكر  من    ي  كائناا 

 كان، وهذه القاعدة مأخوذة  أيضا من طريقة  أهل  العلم  يف الباب. 

السنةي   لكن  أهل  من  كان  لو  الرجل  أنَّ  ي علم  أن  ال  نبغي  مما  خمالفته  وكانت   ،

 ، فإنَّ أهل  وحتفظ مكانته  به  فإنه ي نكر عليه وال شك، لكن ي رتفَّق    يبدع به الرجل، 

غربة،    السنة   السنة  يف  أهل  أئمة  من  كثي   ي ضللوا،    اإلمجاع  فقد خالف  وأ نكر  ومل 

غي   من  مكانتهم   همعليهم  حفظ  يكاد  مع  ال  بل  إال    يكون    ،  خالف  عامل   وقد 

ا من املتأخرين، واألمثلة عىل ذلك كثية ي  إال م   اإلمجاع ها  عرف  ن رحم اهلل، خصوصا

 هلا.  ناسب  ل العلم وليس املقام مأه

ال التعامل مع أهل  ضوابط    كام يف رشيط   -حفظه اهلل-عبيد اجلابري    شيحقال 

الباطل وأهل  األول   ،السنة  السؤال  األول،  )الَّشيط  فإهنم  :  السنة،  أهل  وهكذا 

املخالفةِ  إىل  حالني،    ينظرون  من  ختلو  ال  فاملخالفة  املُخالِف،  تكون وإىل  أن  إما 
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كان يف أصول الدين أو يف فروعه، ألنه   سواءٌ يف أمٍر ال يسوغ فيه االجتهاد،    خمالفةً 

ال من  النصوص  عليها  يف تظافرت  كانت  أو  األئمة،  عليها  وأمجع  والسنة  قرآن 

ُيق وي مذهبه، وإما أن حكم اإلمجاع، وكان املخالف ليس عنده من النصوص ما 

حتتمل   النصوص  فيه  أمٍر  أو  االجتهاد  فيه  يسوغ  أمٍر  يف  حدثت  املخالفة  تكون 

غري   فيه  اخلالف  فإنَّ  االجتهاد  فيه  يسوغ  ال  الذي  وهو  األول  فالصنف  وحُتتمل، 

سائٍغ أبًدا، وُيردُّ اخلطأ عىل قائله كائنًا من كان، ثم هذا املخالف ال خيلو عن واحٍد  

إ يكون صاحب سنة  من رجلني،  أن  االستقامة عليهاما  منه  الناس  والذب    عِرَف 

ُيتابع عىل زلته النصح لألمة، فهذا ال  أهلها كام عرفوا  ، وحُتفظ كرامته  عنها وعن 

ونحفظ كرامته وال ُنشنع عليه كام ُنشنع عىل وإن كنا رددنا خمالفته فإننا نتأدب معه  

 .اهـ (املبتدعة الضالل 

   :ه(ال خيرج منها إال بيقني مثلِ  فإنه ه بيقنيٍ الرابعة )من ثبتت سلفيتُ املقدمة 

عىل   مبنية  املقدمة  :  هذه  املعروفة  األصولية   الكلية   اليقني  القاعدة   يزول    أن  ال 

 .من النصوص واإلمجاعاألدلة   ادلت عليه  ، وقدبالشك 

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم    ريض اهلل عنه   سعيد   يبأخرج مسلم من حديث أ 

ما    عىل  وليبن    ،، فليطرح الشكَّ ىل ص  كم    يدر    فلم    ه  ت  الصا  يف  م  ك  أحد    إذا شكَّ ) قال:  

 (. استيقن
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  -صىل اهلل عليه وسلم    -، أنَّ النَّبي  ريض اهلل عنه  عن أيب هريرة  أخرج مسلمو

وجد  ) قال:   بطن    م  ك  أحد    إذا  عليه  ه  يف  فأشكل  فال    ج  ر  خ  أ    شيئاا،  ال،  أم  يشء   منه 

أو جيد    خيرجنَّ  ا،  يسمع صوتا املسجد، حتى  اإلبقاء   (،رُياا   من  احلديث  هذا  ففي 

 عىل األصل، وهو الطهارة. 

بالشك يزول  اليقني ال  أن  القاعدة وهي  اإلمجاع عىل هذه  يف    القرايف    ،وحكى 

 . حكام  األ   دقيق  العيد يف إحكام   وابن   ،الفروق

ما سبق،بناءا  و أهل    عىل  اجلرح    العلم    فإن  أن  قرروا  املقدم    املفسَّ   قد  عىل    هو 

إالتعديل، بمعنى أ ثبتت عدالة  نه  فانه ال  أ  رجل    ذا  بيقني  نتقل  عن هذا  و سلفيت ه  ي 

إال أي همثل    بيقني    األصل   الدليل  ،  مبني عىل  أو ه  خمالفت    فت ثبت    ، بجرح  أقواله  من 

يف املقدمة    هاالرجل بالقواعد التي سبق ذكر    ايف مسألة يبدع هبأفعاله أو تقريراته  

عن أهل السنة    هبذه املخالفة    الرجل  فإنه يكون قد خرج     الثانية، فإن كان كذلك،

وهو  مقبوالا والشك، الذي عليه الدليل  ويكون هذا البيان  واجلامعة وصار مبتدعا, 

 . املفس   رح  ما يسمى باجل

بيان العلم وفضله: )  -رمحه اهلل تعاىل-قال ابن عبد الرب   ْت  يف جامع  َمَن َصحَّ

ِل َأَحٍد  َعَداَلُتُه َوَثَبَتْت يِف اْلِعْلِم إَِماَمُتُه َوَباَنْت ثَِقُتُه َوبِاْلِعْلِم ِعنَاَيُتُه مَلْ ُيْلَتَفْت فِيِه إىَِل َقوْ 

 ( اهـ. ِه بَِبيينٍَة َعاِدَلةٍ إاِلَّ َأْن َيْأِِتَ يِف َجْرَحتِ 
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وهلذا  يف القعيدة األصفهانية: )  -رمحه اهلل تعاىل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

قال العلامء: إن التعديل ال حيتاج إىل بيان السبب فإن كون الشخص عدال صادقا 

عند  مفرسا  إال  يقبل  ال  فإنه  اجلرح  بخالف  معني  يشء  بذكر  يتبني  ال  يكذب  ال 

 (اهـ. العلامءمجهور 

( النزهة:  يف  ابن حجر  مجاعٌة، وقال  ذلك  وَأطلَق  التَّْعديِل،  َعىل  ُم  مقدَّ واجَلْرُح 

، مِ  ٍ مل َيقدح فيمن  ولكنَّ ه إِْن كاَن غرَي ُمَفرسَّ ُه إْن َصَدَر ُمَبيَّنًا ِمن عارٍف بأسبابه؛ ألنَّ لُّ

 ( اهـ.ثبتت عدالُتهُ 

حفظه  -د العزيز بن ريس الريس  لشيخ الدكتور عبا   وفيام نحن بصدده أقول،

تعاىل بيقني  هو    -اهلل  إال  منها  خيرج  فال  بيقني  سلفيته  ثبتت  عامل مثله    ممن  فهو   ،

يف  مبتدع   يكون  يكاد  ال  بل  املخالفني،  عىل  يرد   السنة  عىل   
غية  صاحب   سلفي 

ا بالبدعة وال يرى الشيخ الريس املصلحة يف السكوت عنه   عرصنا احلايل يرفع رأسا

إال ورماه بسهم  من كنانته، بل وال مجاعة حزبية ضالة إال وكسها الشيخ الريس  

ع اهلل  منَّ  قد  الباب،  هذا  يف  رائد   فهو  وقوته،  اهلل  واحلكمة  يلبحول  بالعلم  ه 

ا.   والشجاعة، فجزاه اهلل عن املسلمني خيا

عنايةا و املعارصين  أشد  من  هو  بل  باإلمجاع،  فائقة   عناية   له  الريس    الشيخ 

املسألة   أنَّ يف  يعلم  ال  أنه  به  فالظن   إمجاعاا  أنه خال ف  ر   د  ق  أو  م  
ل  ع  وإذا  باإلمجاع، 

باإلمجاع عنايته  لشدة  غي    ،إمجاعا  ي قلد  وال  املحققني،  العلم  أهل  من  يف وهو  ه  
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مسائل العلم، وطريقته يف طلب العلم طريقة سلفية، وهي أنه إذا وجد  يف املسألة  

أو   يكن  اا إمجاع نصاا  مل  به، وإن  ل   الصحابة  عم  أقوال  إىل  يرجع  بينها  فإنه    ويرجح 

املعتربة،   الرتجيح  خيرج  بطرق  ملفق،  عن وال  وال  جديد   بقول   يف ها  يكن  مل  وإن 

التابعني،   أقوال  إىل  ذهب  لصحايب  قول   يف  املسألة  ث   د  ُي  أال  عىل  أنه ُيرص   أي 

  فيام نحن بصدده إذن أن أهمَّ مآخذ  العلم أقواالا جديدة، وهذه املقدمة مهمة جدا  

مبني الريس  الشيخ  عىل  آداب  بكر  خالف  ة  أيب  قد  الريس  الشيخ  أن  ظن ه  عىل   

املسائل   اإلمجاع بعض  هذه يف  وأن  إمجاعا  فيها  خيالف  مل  أنه  بيان  وسيأيت   ،

 . خمرومةا   اإلمجاعات  املدعاة  

، بل قد أثنى عليه كبار أهل العلم من أهل السنة من    والشيخ الريس ليس نكرةا

عام  مفتي  الشيخ  آل  العزيز  عبد  والشيخ  الفوزان،  صالح  كالعالمة  عرصنا، 

فالح  والعالمة  احلصني،  سعد  والعالمة  السحيمي،  صالح  والعالمة  اململكة، 

إسامعيل مندكار، والشيخ عايد الشمري، والشيخ سامل الطويل، إىل غي ذلك من  

 . م، رحم اهلل حيهم وميتهمأهل السنة ممن أثنوا عىل شيخنا الكري 

أكيد املسلامت السلفية  ت"بعنوان  كتابا  اجلابري نفسه    بل قد قدم له الشيخ عبيد  

 أيب بكر   رد  نوسيأيت أ  "يف نقض الفتوى اجلامعية بأن األشاعرة من الفرق املرضية

 . للشيخ عبيد عىل الشيخ الريسن رد  م  مأخوذ   يف أصلهآداب عىل الشيخ الريس 
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ي نكر   ه ثبتت سلفيٌّت  وقد واملقصود أنَّ الشيخ الريس من أهل العلم   بيقني، وال 

كابر.   ذلك إال جاهل  بحاله أو م 

 االمجاُع يف اجلرح(:  امسة )ال ُيشرتطُ املقدمة اخل

أنه   ذلك  ي شرتط  ومعنى  احلكم    ال  ع  عىل 
م  جي    أهل    مجيع    بالبدعة    رجل     عىلأن 

فإنه عىل املجروح،    ثابت    مفس  بجرح   من أهل العلم  جاء رجل   إذا  وإنام    ،عرصه

  ، فإنه قد خيفى حال  عرصه  أهل  منولو خالفه من خالفه من أهل العلم    منه  يقبل   

العلم  الرجل   أهل  و  عىل بعض  قاعدة  دون بعضهم،  أهل    متقررة    هذه    العلم عند 

هذا االشرتاط، ومن    يشرتطون اإلمجاع يف اجلرح إذ ال ديل يدل عىل مثل  وهم ال  

،  بالدليلأن يأيتَّ  فإنَّ عليه    معني    جرح  يف    من أهل العرص    العلم     أهل  إمجاع  اشرتط  

 وأنَّى له ذلك. 

 (:اجلرح يف  اإلقناعُ  شرتطُ ال يُ )  سادسةاملقدمة ال

ع    الرجل    يقتنع    ال ي شرتط  أنومعنى ذلك أنه   أو يقتنع أتباعه،  باجلرح،  الذي ب د 

قد   الغالبي كابرونفإهنم  وهو  اهلل   ،  رحم  من  إال  الناس  حال  تعاىل:  يف  قال   ،

واستيقنتها  ﴿ هبا  بصائ  ﴾مه  س  أنف  وجحدوا  ت عمى  قد  أو  ،  ر  ،  مثالا فعلوه  لذنب   هم 

تعاىل:   قلوهبم﴿قال  اهلل  أزاغ  زاغوا  ي شرتط  ﴾فلام  الذي  وإنام  يكون    ،  اجلرح أن 

ا يف نفسهمفسا أي  والتبديع   قنعا الدليلقائاما ع   م  بيان    ،ىل   أهل    من كالم    ه  كام تقدم 

 . العلم  
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 :)إذا رجحِت املصلحة فإن املبتدَع ال هُيجُر( سابعةاملقدمة ال

وأن هذا واجب    ،واحلذر    اهلجر    البدع    يف أهل    أن األصل  يف املقدمة األوىل  تقدم  

واجلامعة،   السنة  أهل  أصول  من  أصل  هو  بل  العلم  أهل  أن  بإمجاع  ينبغي  لكن 

  حممد    يف رشيعة    أنَّ املحرمات  ؛ ف راجحة    منه ملصلحة    ج  ر  علم  أن هذا األصل قد خي  ي

 نوعان:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   عبد   بن  

مثل  النوع   لذاته،  نع  م  ما  تعاىل:    األول:  قال  تقربوا  )الزنا،  كان  وال  انه  الزنا 

 (. فاحشة وساء سبيال

ا للذريعة، مثل   نع سدًّ الذي  و   ،بني الرجال والنساء  االختالط    النوع الثان: ما م 

يف كتابه   -رمحه اهلل-أبو بكر العامري   حمرم  باإلمجاع كام حكاه  ه  فإن  ي ؤد ي إىل الزنا،  

ا للذريعة. أحكام النظر نع  سدًّ  ، وهو مما م 

النظر للنس للذريعة، قال تعاىل:    ، فهواء األجنبيات وكذلك  ا  نع سدًّ م  قل  ﴿مما 

 اآلية.  ﴾للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وُيفظوا فروجهم

ة   ت    وثمَّ أن  جيب  إذا  ضبط  قاعدة   للذريعة  ا  سدًّ املحرمات  أنَّ  وهي  رجحت   : 

ابن القيم  و، قرر هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية  جتوزيف فعلها فإهنا    املصلحة  

 وغيمها من أهل العلم.  -اهلل تعاىل ا رمحه-
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ما كان منهيًّا كام يف ُمموع الفتاوى: )  -رمحه اهلل-االسالم ابن تيمية    قال شيخ  

 ( اهـ. عنه للذريعة فإنه يفعل ألجل املصلحة الراجحة

ابن  و اهلل –القيم    قال  زاد    -رمحه  ) يف  ُح املعاد:   للمصلحةِ   باُح يُ   للذريعةِ   مَ ري ما 

 ( اهـ. الراجحةِ 

نَّ ي داوين     الصحيحنيثبت يف    ، ماا يدل عىل هذه القاعدة ممو أنَّ الصحابيات ك 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عهد  يف  للذريعة اجلرحى  ا  سدًّ ممنوع   فهذا  تقدم،   ،  هنا  وجاز     كام 

 . للمصلحة  الراجحة 

ا للذريعة   البدع    أهل    وفيام نحن بصدده، فإن هجر   ع  سدًّ
ن    ضعف  فإنه مما ي    ،مما م 

البدعة  وي    السنة   للمصلحة  قوي  جيوز  لكنه  أهل  الراجحة  ،  ترى  فإنك   العلم    ؛ 

أمور   يف  السنة  أهل  منهج  عن  زاغوا  قد  متأخرين  علامء   عن  هبا   بدع  ي    ينقلون 

عنه  هم غي   قال  بل  الصفات  زاغ يف  قد  فإنه  كابن حزم وغيه،  اهلادي ،  عبد  ابن 

   ممن جاء بعده، السنة    أهل    لكن مع ذلك ترى دأب    كان جهمياا جلداا،رمحه اهلل أنه  

أمثاله، الرتحم   وعىل  عليه  علم    واالستفادة      املصلحة  من  أن  وذلك  ترك    هم؛  يف 

أمثاهلم  ه  ف  راجحة،   هجر  م جر  لو  أمثاهل  من  لضاع      حكوا    فإهنم ،  العلم  كثي   قد 

العلم   أهل  رأ  إمجاع  فيام  سبقهم  كتب  ممن  من  العلم    وه  خدموا  وكذلك   فقدناها 

األقوال    وحققوه   حق    راجحة    فاملصلحة    ،ومجعوا  ينكر  يف  وال  وال شك  إال  ها  هم 

 . ضال   مبتدع    م أو حداديٌّ ه  بعلم   جاهل  
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تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  تعاىل-قال  اهلل  يف    -رمحه  الفتاوى: كام    ُمموع 

اَلَنْدُرُس  " َعنُْهْم  ِديِث  احْلَ ِرَواَيُة  ُتِرَك  َفَلْو  ِة  اْلَبْْصَ َأْهِل  يِف  اْلَقَدُر  َكُثَر  ملََّا  َوَكَذلَِك 

رَ  َتَعذَّ َفإَِذا  فِيِهْم.  املَْْحُفوَظَة  َواْْلَثاَر  نََن  َوالسُّ اْلِعْلِم    اْلِعْلَم  ِمْن  اْلَواِجَباِت  إَقاَمُة 

ِة َتْرِك َذلَِك اْلَواِجِب: َكاَن   ا ُدوَن َمََضَّ هُتَ َهاِد َوَغرْيِ َذلَِك إالَّ بَِمْن فِيِه بِْدَعٌة َمََضَّ َواجْلِ

ِصيُل َمْصَلَحِة اْلَواِجِب َمَع َمْفَسَدٍة َمْرُجوَحٍة َمَعهُ  ا ِمْن اْلَعْكسِ  ،حَتْ  اهـ.   "َخرْيً

م  وهجراهن    البدع    أهل    عنها وبمجانبة    الذب   ومعروف  بالسنة    سلفيٌّ   اجتهد    ن  فإ

همبتدع  ملصلحة  راجحة    هجر  هذا السلفي   وترك    عليهم،  والرد   ع  عند  بدَّ ، فإنه ال ي 

 ملجرد ذلك.

أال تكون هذه املصلحة  ولكن   إليها،  ي شرتط  يلتفتوا  السلف ومل  موجودة  عند 

الس  كأن   يف   الرجل    جي  منهم  أشد   هم  من  ارب  ُي  أن  يريد  أنه  جة  بح  البدع  أهل 

مل يفعلوا ذلك ومل يلتفتوا ملثل هذه   -رمحهم اهلل تعاىل-البدعة، فإنَّ سلفنا الصالح  

أمثال  عارصوا  املصلحة املزعومة مع حاجتهم إليها وانتفاء املانع، ومن ذلك أهنم  

بدعه اإلمام األئمة،  عىل    خلروجيرى ا  ضال    مبتدع    وهو  حي    بن    صالح    بن    احلسن  

اهلل–  والثوري    أمحد   عرص  ،  مها وغي    -رمحهام  يف  هم  ه  وكان  من  يف   أشد    م  منه 

  صالح    بن    مع احلسن    ومل يقولوا: نت حد  لذلك    السلف    اجلهمية، ومل يلتفت  البدعة ك 

 عىل اجلهمية.  -وهو من هو يف العلم- بن حي  
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ر   لل  اديدن  ذلكأال يكون    ه  رشوط  وكذلك من  
ا وأ نك  رجل، فكلام جال س مبتدعا

را مصلحة  عندي  قال:  يف   ؛جحةعليه  تقدم  كام  بالفساد  األصل  عىل  يعود  هذا 

 . املقدمة الثانية

السنة    واملقصود أهل  من  رجالا  رأيت  إذا  السنة  أنك  عن  بالدفاع  ا  معروفا

لومة   ذلك  تأخذه يف  عنها ال  ب   رأيت  الئم    وبالذَّ ذلك  ومع  جي  ،  مبتدع    س  ل  ه  أو    إىل 

أمور  ،  ه كالم    ينقل   بل وحمرمة    وهي  واجلامعة،    السنة  أهل  منهج  ا  مم  لكنهاخالف 

رجحت  منع   إذا  أنه  أي  للذريعة،  ا  ومل -  املصلحة    سدًّ السلف  عند  تكن  مل  التي 

  مع التنب ه إىلفإنَّ هذه األمور جتوز،  ، بحق  راجحة ا مصلحةا كانت أي   -إليهايلتفتوا  

الس أهل  الرجل  ممن  يكون    ، وهو أال  ه  ما سبق ذكر   ، فإنَّ  امساء و  ا صباح  البدع    جي 

 . والفساد   باهلدم   ه  عىل أصل   ذلك يعود  

الرجل   أن  ذلك  أهل    ومن  أهل    العلم    من  السكوت    السنة    من  يؤثر   عن    قد 

يرد    مبتدع   برد    وال  ويكتفي  بينه  عليه  مناصحة   باب   بذلك  ويفتح    ،
عليه  ردَّ  من   

ع إىل السنة هبذه املناصحة    ،وبني ذلك املبتدع     يف بيان    ، ويعتمد  الذي يرجو أن يرج 

جيمم  غيه  عىل    باطله   ال  الوقت  ذات  ويف  عليه   ردَّ    في ضللهم   العامة    أمام    ه  الس  ن 

أهل  بذلك عند  معروف  وهذا  إ  ، العلم،  املدخيل    بن    اا ربيع   الشيخ  نَّ  بل  –هادي 

اهلل هو   -حفظه  من  سل  ،  وهو  املسل    ك  قد  بعض    القويم    ك  هذا   ، البدع    أهل    مع 

 . وهو يناصحهم ، سنواتسكت عنهم و
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اهد عدنان عرعور ست  الش ):  -حفظه اهلل-  قال الشيخ ربيع بن هادي املدخيل

ا، حريًصا  سنوات، أبو احلسن سبع سنوات، ما واحد إال وأناصحه   كتابيًّا وشفويًّ

أؤلف   الشارع خيتلفون أحاول  السلفني يف  اثنني من  الكلمة، وإذا رأيت  عىل مجع 

يف  بينهم،  ُأصالح  إندونيسيا  يف  يفرتقون  السلفيني،  بني  دائاًم  وُأصالح  بينهم، 

فيكم،  اهلل  بارك  بينهم،  ُأصالح  مكان  أي  يف  املغرب  يف  بينهم،  أصالح  فلسطني 

ُيناصح بعضهم  قصدي أال خيتل ف السلفيون، وأن يصرب بعضهم إىل بعض، وأن 

بعًضا وإذا انتسب إىل السلفية ثم عاند أرد عليه، فإذا عجزت من املناصحة وكذا  

 ( اهـ. أرد عليه ُنصًحا هلل، وأسأل اهلل أن يرزقني اإلخالص يف ذلك

يخ ربيع أحياًنا نلوم الشحتى واهلل كنا  ) :  -حفظه اهلل-  قال الشيخ حممد بازمول

أنا أذَّكر  الرد، واهلل العظيم! يعني  الرد وعدم إظهاره  الرد وسكوته يف  عىل تأخريه 

الشيخ ربيع صرب سبع سنوات وثامنية سنوات يف الرد عىل أيب احلسن، وصرب عىل 

فالح مدة، وصرب عىل عِّل حسن عبد احلميد   مدة، كنا   -وأنا شاهد هذا-الشيخ 

ل  نلومه، ليش؟ ألنه نرى أنَّ يف   يف الرد بيان، لكن الشيخ إيش كان يقول؟ كان ُيؤمي

 ( اهـ. هؤالء خري

واهلل يا إخوان ما رأيت أعظم تثبًُّتا ):  -رمحه اهلل تعاىل-قال الشيخ فالح مندكار  

ربيع،   الشيخ  من  املخالفني  عىل  عبد  وصرًبا  ُأسميه،  ولعِّل  املشهورين  أحد  يعني 

! كل سنة خيلو به ويقول له: يا عبد  تالرمحن عبد اخلالق، زميله كان، عَّش سنوا

الرمحن، هذا، هذا، هذا، يطلع له كل األوراق، وذاك يقول له: خالص أنا بإذن اهلل 
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! سنة ثانية، وكل سنة كان عبد الرمحن َيي يف الطبعة القادمة سأرجع. وما يرجع

اإلخوان   املدينة بعض  مع  لني  دخَّ العارشة  السنة  به،  وخيلو  يدخله  والشيخ 

له:   قال  امللف؟  أوريك  وأنا  سنة  كم  الرمحن،  عبد  يا  له:  قال  عَّش الكويتيني، 

سنوات، قال: ال، هذه عارش سنة، تسع وهذه العارشة، قال له: اْلن إذا ما رجعت  

از وأستأذن والدنا الشيخ  عن هذه األخطاء سأستأذن والدنا الشيخ عبد العزيز بن ب

يف جدة، وقال يقينًا سيأذنون يل ثم سأنَّش   -رمحه اهلل-ممد بن عبد الوهاب البنا  

 ( اهـ. نًَّشاالرد عليك 

ع ب تبديُع الرجلثامنة )املقدمة ال  :به الَّشيعة مزلٌق عظيٌم(ام مل ُتبدي

من   -العلموالتي تقدم تقريرها من كالم أهل  –التبديع بغي قواعد السلف 

ع هبا الرشيعة،   ع  بأصول  مل ت بد  بد  ا أهنا ت 
خمالفات احلدادية، وهي طائفة  من ضالالِت 

، وكام أن التمييع مع أهل البدع قد هنى عنه السلف وشددوا   وال يعرف ها السلف 

، فكالمها    منهي  عنه عند السلف 
فيه كذلك اخراج  الرجل  من السنة  إىل البدعة 

.  معول  هدم   ف  وي ضعف  ق  الصَّ يف الرشيعة، وهبام ي فرَّ  

نَِّة : )كام عند اخلالل يف السنة  -رمحه  اهلل  -  أمحد    اإلمام  قال   إِخراُج النَّاِس ِمَن السُّ

 اهـ.  (َشديٌد 

  ،
 
والثناء التزكية   كان سلفيًّا يف وقت  آخر   ى  زكَّ سلفيًّا  رجالا  أنَّ  لو  ذلك،  ومن 

، فإن إلزام  الذي زكاه  يف الوقت الذي كان  فيه  ي  ك  وبعدها انحرف  الرجل  الذي ز 
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 واجب  عىل  
ه  بعد  أن تغيَّ ال دليل عليه، فإنَّ الرد عىل املخالف  ح   أن جير 

عىل السنة 

ى رجالا  الكفاية، ف إذا قام به البعض سقط عن البقية، وال دليل يدل  عىل أنَّ من زكَّ

، واكتفى برد  من ردَّ عليه، ال دليل يدل   ه  ه  وترك  ه، ثم ملا تغيَّ فارق  وماشاه  وجالس 

ث  يف دين   د  ا، وانتبه عبد اهلل أن حت  له سابقا امل جالس  الرجل  الرد من  عىل وجوب 

 قواعد  جديدةا ال دليل عليها.  حممد  بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 (: املقدمة التاسعة )ال إنكاَر يف مسائِل االجتهادِ 

ر عليه كائنا من كان، ويف   نك  الثالثة  أن من خالف إمجاعا فإنه ي  تقدم  يف املقدمة  

أهل  فيها  اختلف  مسألةا  يف  سائغا  قوال  واختار  إمجاعا  خيالف  مل  من  فإن  املقابل 

فإنه   أقوال   فإذا اختلف  العلم  عىل  ي نكر  عليه وإنام يكون ما بني أجر  وأجرين،  ال 

، فلطالب   ا    العلم    أهل العلم يف مسألة  عىل أقوال  أن خيتار القول  الذي يراه  صحيحا

ها بعضا،   ه  إىل الدليل بالقواعد  الرشعية  فإن االدلة  يفس  بعض  يف املسألة بحسب رد 

  فيام نسبه إليه ابن    -رمحه اهلل–حكاه الشافعي     وعىل ما تقدم إمجاع  أهل العلم كام

أمجع املسلمون أن من استبانت  "يف أعالم املوقعني حيث قال:    -رمحه اهلل–القيم  

 اهـ.  "له سنٌة عن رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن لِيدعها لقول أحٍد من الناس

العلامء   بعض   خال ف  من  أنَّ  ي قال   اجل مهور  -وال  كانوا  بقول    -ولو    وأخذ 

م    املزاع  من  ذلك  إىل غي  ه،  ه 
ي سف  أو  فيمن خالفه،  يطعن   أنه  هلم،  الفني  خم  آخرين 

، وإنام هي مسائل  اجتهادية  اختلف فيها العلامء  عىل أقوال، يأخذ  طالب   الساقطة 
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ه بعد الرجوع  إىل الكتاب والسنة، وال إنكار  يف ذلك العلم  القول  الذي ي   صح  عند 

، فإن من خالف     سائل  امل  عليه، بخالف   نكر  عليه وعىل قوله   اا مجاعإالتي فيها إمجاع  ي 

ه كام تقدم، وإذا كان اإلمجاع   ،اشتهر  أو جزئية    كلية    يف مسألة    وعىل من قل د   فإنه  ت 

أهل  من  كان  إذا  ت ه  مكان  حفظ   مع  عليه  دَّ  ر  كذلك  يكن  مل  وإن  كرامة،  وال  ع  بدَّ ي 

 . بيانه  السنة، كام تقدم

وفروع   والفقه   واحلديث   كالتفسي   ؛  العلم  مسائل   من  كثياا  أن  واملقصود  

ها، قد اختلف العلامء فيها، وال يطعن  أحد  منهم يف اآلخر  وانام يبني     القعيدة  وغي 

 منهم  احلقَّ الذي ظهر له بدليل ه. 
 كل  واحد 

تيمية  قال ابن   اإلسالم   اهلل -شيخ   املستقيم:  يف    -رمحه   الرصاط  وإْن  ) اقتضاء 

وال   قًا  َتَفرُّ َذلَك  ُيوِجْب  مل   ، االجتهاُد  فيه  َيسوُغ  َّا  مِم يشٍء  يف  تنازٌع  بينهم  َحصَل 

ه أجٌر  أجراِن، وأنَّ املجتهَد املخطَئ لاختالفًا، بْل هم َيعلموَن أنَّ املصيَب منهم له  

 ( اهـ. مغفوٌر له هُ عىل اجتهادِه، وخطؤُ 

هبي   الذَّ اهلل -وقال   :  -رمحه   النبالء  أعالم  سي  يِف  )يف  إَِماٌم  َأْخَطَأ  اَم  كلَّ ا  َأنَّ َوَلْو 

َوبدَّ  َعَلْيِه،  ُقْمنَا  َلُه،  َمْغُفورًا  َخَطًأ  املََسائِِل  آَحاِد  يِف  َسلَِم  اْجتَِهاِدِه  ملََا  َوَهَجْرَناُه،  ْعنَاُه، 

إىَِل   اخَلْلِق  َهاِدي  ُهَو  ِمنُْهاَم، َواهللُ  َأْكرَبُ  ُهَو  َمْن  َمنَْدَة، َوالَ  اْبَن  ، َوالَ  َنْْصٍ اْبَن  َمَعنَا الَ 

امحنَِي، َفنَُعوُذ بِاهللِ ِمَن اهلَوى َوالفَظاَظةِ  ، َوُهَو َأرحُم الرَّ  ( اهـ. احَلقي

 (: ة )ما توارد إليه االحتامل بطل به االستدالل املقدمة العارش
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ا نوعان:   العلم الذي جيب  العمل به رشعا

باب   ومن  فيه،  شكٌّ  هنالك  ليس  أنه  بمعنى  اليقيني،  العلم  األول:  النوع 

بنسبة   باحلكم  العلم  هو  بنسبة    %100التقريب:  الشك  وهو  بمخالفته  والظن 

ا يقيناا وال شك. صفر%، كعل من ا بوجوب  الصلوات   ، فإننا نعتقد وجوهب   اخلمس 

درجة    إىل  تصل  ال  لدرجة   ظنا  باحلكم  العلم  وهو  الظن،  غلبة  الثان:  النوع 

، وهو الشك، أي من    ظن  خمالف  بنسبة  قليلة 
، مع وجود  ، لكن ه ظن  غالب  اليقني 

بنسبة   باليشء  العلم   واملثال:  التقريب  بمخالفت  %80إىل    70باب  بنسبة  والظن  ه 

.  %20إىل  30  هكذا من باب املثال  والتقريب 

ومن أمثلة ذلك: علمنا بحكم  عدم  اشرتاط  الطهارة  للطواف، وهو مأخوذ  من  

الف  لظاهر    -ريض اهلل عنها-أمر عائشة    للمرأة التي حاضت أن تطوف، وهو خم 

عباس    ابن   عنهام-كالم   اهلل  بالبيت  صال  -ريض  )الطواف   قال:  اهلل  ملا  أنَّ  إال  ة، 

هو   املقصود   وإنام   
املسألة  هذه  يف  الرتجيح   املقصود   وليس  الكالم(،  فيه  أحلَّ 

 .  التمثيل  عىل حكم  ذهب  فيه من ذهب  فيه بغلبة  الظن 

 الظن  وأنه جيب اعتقاده  والعمل به يدل عليه قوله تعاىل:  
يا أُيا  ﴿والعمل  بغلبة 

املؤمنات جاءكم  إذا  آمنوا  فإن    الذين  بإيامهنن  أعلم  اهلل  فامتحنوهن  مهاجرات  

الظنَّ    ﴾علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ى  اآلية، فإنَّ اهلل تعاىل سمَّ

   ﴾اهلل أعلم بإيامهنن فإن علمتموهن مؤمنات﴿بإيامن  املهاجرات  علاما حيث قال:  
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يقيناا، وهنى عن خمالفته، حيث  قال:   أنه غلبة ظن وليس  إىل  فال  ﴿أي  ترجعوهن 

نَّ كذلك، وجب العمل  به،    ﴾الكفار فإن غلب  عىل الظن  أهننَّ مؤمنات وقد ال يك 

، هلجرِتن وتكلفهن عناء  ذلك، ومع هذا مل يصل 
ويغلب  عىل الظن  أهنن مؤمنات 

 وعدم  
ترك ه  الغالب  وعدم   الظن   العمل  هبذا  ، لكن جيب 

اليقني  الظن  إىل حد   هذا 

 اجرات  للكفار. إرجاع  امله

بدليل    ستدلٌّ  م  استدلَّ  إذا  أنه  وهي   : العلم  أهل    
عند  قاعدةا  بني   ي  سبق  وما 

قبل منه ذلك وال يصح   ها، فإنه ال ي 
يتساوى أو يتقارب  االحتامل  يف د اللت ه وعدم 

؛ وذلك ألنه مل يصل  إىل حد  غلبة  الظن، الذي   االستدالل  هبذا الدليل  عىل احلكم 

ا:  هو أ ا، وهذه القاعدة  ت قال اختصارا دنى مراتب  العلم  الذي جيب  العمل  به رشعا

  ، إذا توارد االحتامل بطل  االستدالل. وي قصد به االحتامالت  املتساوية  أو املتقاربة 

الرشيعة    هل دمت  وإال   ، النصَّ ي سقط  فإنه  ل  
امل حتم  النص   خالف   احتامل   كل   ال 

. وخلال ف  القائل بذل  الظن 
 ك وجوب  العمل  بغلبة 

القاعدة    هبذه  قال  االستدالل-وقد  بطل   االحتامل  توارد  إذا  من    -وهي  مجع 

 . -إن شاء اهلل تعاىل-أهل العلم وسيأيت نقل  كالمهم 

 : آداب عىل الشيخ الريس(أيب بكر احلادية عَّش )أصُل رد املقدمة 

رد  للشيخ عبيد بن عبد اهلل  اعتمد  أبو بكر آداب يف رده عىل الشيخ الريس عىل  

وهو عامل  سلفيٌّ جليل من نارصي مذهب السلف،    -اجلميعحفظ اهلل  -اجلابري  
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طئ، وهذا متقرر  عند أهل السنة واجلامعة،   لكنه كغيه من أهل العلم ي صيب وخي 

الرب ابن عبد  اإلمام   -رمحه اهلل-  كام أخرج  ذلك  العلم وفضله عن  بيان  يف جامع 

كلٌّ يؤخذ من قوله وُيرد إال صاحب هذا القرب. أي )أنه قال:    -اهللرمحه  -مالك  

 ( اهـ. النبي ملسو هيلع هللا ىلص

كان قد ردَّ عىل الشيخ الريس يف مسائل  من كتبه، بعضها تراجع    عبيد والشيخ  

د  عنها الشيخ الريس يف طبعات قبل رد الشيخ عبيد عليه بسنوات، لكن الذي زوَّ

اا مع علمه أن الشيخ  فعل ذلك قصدأالشيخ عبيد هبذه الطبعات القديمة ال أدري  

ر اجتهادية يكون  ، وبعضها أموأنه جيهل ذلك   أو  الريس قد صحح هذه الطبعات

الرجل ما بني أجر   بيانوفيها  اهلل تعاىل أجرين كام سيأيت  ، وبعضها أمور  ه إن شاء 

ة من خال ف،  اا منعقد   اا ظنَّ الشيخ عبيد أنَّ فيها إمجاع  ، وبنيَّ الشيخ الريس له أنَّ ثم 

بمنعقد   ليس  اإلمجاع  امل  وأنَّ  هذه  املسائل سائل  يف  هذه  ي راجع  أن  أراد  ومن   ،

عىل  بتفاص الريس  الشيخ  رد  إىل  فليجع  عبيد يلها  الشيخ  يف   رد  موجود  هو  كام 

الريس  نصيحة شيخنا  "  والرد بعنوان:،  موقع اإلسالم العتيق، وهو موقع الشيخ 

 . "الوالد عبيد اجلابري عرض وإيضاح

،  الشيخ عبيد  ردوأرى من املناسب رسد  بعض  ما جاء يف رد  الشيخ الريس عىل  

 يخ الريس يف مقدمة هذا الرد: فإنه مما قال الش
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حفظه اهلل وسدد عىل    –فقد اطلعت عىل ما نَّش شيخنا العالمة عبيد اجلابري    "

من نصيحته املوجهة إيّل قبل أكثر من سنتني والتي أول ما وصلتني   –احلق خطاه  

العالمة عبيد اجلابري بخصوصها وما كان منه إال   بادرت مسارعًا ملهاتفة شيخنا 

، ومما أمحد اهلل عليه أنه ب وسأل عن الوالدين وأرسل إليهام السالمّح أن ر كعادته  

 كان وال يزال اتصايل به مستمرًا إىل آخر زيارة يل للمدينة النبوية. 

وما كنت أظنه يريد جوابًا مكتوبًا ألنه مل يذكر ذلك يف نصيحته املوجهة وال يف  

وقت أنه يريد مني أن أطالعها اتصاالِت اهلاتفية به بعد ذلك. وإنام فهمت يف ذاك ال

 وأعمل بام رشح اهلل صدري له كام هو املعتاد يف املناصحات.  

وأما ما ظنه بعض من طالع كتابة شيخنا عبيد اجلابري املنشورة يف مقدمة هذه  

مله ظن يف غري  فهو  الشيخ  أعرضت عن نصح  أنني  من    النصيحة من  له  وليس 

صلتني هذه النصيحة الطيبة والتي جتىل فيها الواقع نصيب بل الواقع أنه ومنذ أن و

 أدب شيخنا يف خطابه مع مبه وولده املستفيد منه بادرت باالتصال بفضيلته. 

إصالِح   بمعنى  جتاوبًا  مني  ينتظر  الشيخ  فضيلة  كان  من    وإن  استدركه  ما 

ه قبل نصحه يل بسنني يف ملحوظات فأبَّش فضيلته أن كثريًا مما ال حظه قد أصلحتُ 

طبعات الحقة مع اإلشارة إىل ذلك فاحلمد هلل الذي وافق إصالحي نصح فضيلته، 

إن   –والبعض اْلخر مل ُأعْد طباعته بعد أو يل فيه وجهة نظر أبينها يف هذه اإلجابة  

 . "  -شاء اهلل
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ا مما قال:    وكان  أيضا

إنه ليس الزَم ردوِد السلفيني بعضهم عىل بعض أن حيذر بعضهم من بعض    "

ألنه ما من أحد إال وراد أو مردود عليه إال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام ترى 

 اهـ.   "  -رمحهام اهلل  –من رد الشيخ العالمة ابن باز عىل الشيخ العالمة األلباين 

دة فليجع إىل هذا الرد، جيده  يف موقع اإلسالم العتيق، وهو  ومن أراد االستزا

 كام تقدم بعنوان: )نصيحة شيخنا الوالد عبيد اجلابري عرض وإيضاح(. 

أيب بكر آداب عىل الشيخ عبد العزيز بن  رد  مع    يل وقفات    بعد هذه املقدماتو

 :-حفظه اهلل-ريس الريس 

آدابالوقفة األوىل:   بكر  أبو  الريس  "آداب:    قال  تيمية يف برُيد  ياخي  ابن  عىل 

احلمد،   العزيز  تيسري  وصاحب  والصنعاين،  تيمية،  ابن  واحدة!  باز، مسألة  وابن 

تعاىل:   بقوله  االستدالل  يف  واحدة،  آية  يف  َجْت  عليهم  الذي  ﴿بريد  من  فاستغاثة 

الذين من عدوه عليه  شيعته عىل  فقىض  دليل عىل   ﴾فوزكه موسى  فيها  مش  دي 

ستغاثة باملخلوق فيام يقدر عليه؟ فيها دليل وال مايف؟ كلكم قريتو! الريس قال  اال

قال واالستدالل  دليل!  اْلية    مافيها  الشيخ هبذه  ردَّ عليه  نظر،  فيه  املوضع  يف هذا 

ده حتقري   يلزم من كالمك  ليه  العلم، وقال  أهل  ليه كالم  أو كلمة -عبيد وجاب 

ء.فهوم العلامء الكبار  -نحوها  األجالَّ
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الريس تعرف رّد قال شنو؟ قال: هل إذا اختاَر طالب  ومايف زول واَفق الريس!  

قواًل يف مسألٍة خالفية بدليل ظهر له، هل يكون ...كلمة كدة شنو طاعن يف   العلم

 العلامء وال كدة؟ 

ليه: ال أعلم أحًدا من أهل   قال  ملا رّد عليه  الشيخ عبيد  املسألة خالفية وينها؟ 

 خاَلف يف هذا!  العلم 

ؤ يف   منو الِّل خالف؟ مسألة خالفية بدليٍل ظهر له؟ وينو الدليل؟ ياخوانا التجرُّ

 . "الرد عىل العلامء دي ما مسألة سهلة، فكيف تتجرأ بدون دليل ساي كدة بس؟ 

ا عىل ذلك:    فيقال ردًّ

: ال خالف بني أهل العلم أنَّ االستغاثة ب ن  احلي احلارض القادر جائزة، كأأوالا

يستغيث الغريق بمن حوله إلنقاذه، ودلَّ عىل ذلك السنة واإلمجاع، أما السنة فام 

أخرج  اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال ألفنيَّ أحدكم يوم  

القيامة عىل رقبته بعي يقول: يا رسول اهلل أغثني أغثني...« احلديث، وأما اإلمجاع 

 ن تيمية والشوكان. فقد حكاه شيخ اإلسالم اب 

الريس   والشيخ  عبيد  الشيخ  بني  اخلالف  اجلميع-ثانياا:  اهلل  داللة    -حفظ  يف 

تعاىل:   شيعته﴿قوله  من  الذي  عدوه  فاستغاثة  من  الذي  هذه    ﴾عىل  هل  اآلية، 

تدل  عىل هذا النوع من االستغاثة وهو االستغاثة باحلي احلارض القادر أو ال  اآلية  

 ثابت  بغي داللة اآلية كام تقدم. تدل؟ لكن احلكم  
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وكام حكاه هو نفسه    بثالثاا: ادعى الشيخ عبيد االمجاع كام تقدم من كالم آدا

ادعاء االمجاع من عامل واسع االطالع أن   الريس، واألصل يف  الشيخ  يف رده عىل 

من خالف يف ذات الوقت الذي أدعي فيه اإلمجاع، هذا  ثمة  يقبل إال اذا اتضح أنه  

ث األصل لكن دعوى اإلمجاع منه خمرومة وذلك أن أهل العلم قد اختلفوا  من حي

 داللة اآلية عىل االستغاثة باحلي احلارض فيام يقدر عليه عىل قولني:  يف

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قويل  أحد  وهو  ذلك،  عىل  تدل  أهنا  األول:  -القول 

 لم. من أهل الع  تبعه ممن جاء بعدهوكثي  ممن   -رمحه اهلل تعاىل

القول الثان: أهنا ال تدل عىل ذلك، وهو القول اآلخر لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

تعاىل- اهلل  البكري(  -رمحه  )الرد عىل  كتابه  املجلد األول، وكذلك هو    كام يف  يف 

بو آل  حجر  بن  أمحد  للشيخ  اجلنان(    قول   )تطهي  كتابه  يف  كام  اهلل  -طامي  رمحه 

 . -تعاىل

تد اآلية  بأن  القول  وال  أما  فمعروف  االستغاثة  من  النوع  هذا  عىل  حتاج  أل 

 فسأذكره ألثبت اخلالف.  لأما القول الثان وهو أهنا ال تدو ، أنا بصدده  لذكره

تعاىل:   فإنَّ قوله"يف رده عىل البكري:    -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

الذي من عدوه﴿ شيعته عىل  الذي من  لنا وجوًبا    ﴾فاستغاثة  رشٌع  أنه  يقتيض  ال 

وال استحباًبا مثل هذه االستغاثة، بل وال يقتيض اإلباحة، فإنَّ هذا اإلرسائيِّل ليس  

 اهـ.  "ممن حُيتج بأفعاله
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بو طامي   السلفي أمحد بن حجر آل  العالمة  تطهي    يف كتابه  -رمحه اهلل-وقال 

موسى:  "اجلنان:   قصة  يف  تعاىل  قوله  يف  شيعتهفاستغ﴿االستغاثة  من  الذي   ﴾ اثة 

بحيٍّ   حيٍّ  الرجل  استغاثة  فعل  أّن  عىل  خالف،  هذا  يف  وليس  عليه،  يقدر  فيام 

اإلرسائيِّل ليس بُحجة، وإجابة موسى له وتقريره عليه ليس بحجة؛ ألنَّ ذلك قبل  

عنه،  املسكوت  جواز  عىل  يدل  ال  بعثتهم  قبل  األنبياء  وسكوت  إليه،  ُيوحى  أن 

 اهـ. "رشيعتنا  وبعد ذلك كله ليس هو يف

عبيد  ذا  وهب الشيخ  دعوى  أنَّ  اهلل-ي علم  اآلية عىل  عىل    اإلمجاع    -حفظه  داللة 

ب  يف  نَّ  أهذا النوع من االستغاثة خمرومة، و
املسألة خالف  معترب، فإنَّ أعىل من ن س 

إليه القول بأنَّ هذه اآلية تدل عىل هذا النوع من االستغاثة هو شيخ اإلسالم ابن  

تعاىلر -تيمية   اهلل  وكذلك   -محه  قوالن،  اآلية  هذه  يف  تقدم  كام  وله  أعلم،  فيام 

كام تقدم نقل   -رمحه اهلل-خالف من بعده وهو الشيخ أمحد بن حجر آل بو طامي  

 . امكالمه

هل تدل هذه اآلية عىل هذا النوع  يف هذه املسألة،  لست  بصدد الرتجيح  رابعاا:  

هذا   ألنَّ  تدل،  ال  أو  االستغاثة  باحلي  من  االستغاثة  وهو  االستغاثة  من  النوع 

القادر جائز باإلمجاع، و الريس والشيخ عبيدكل  من  احلارض  به  الشيخ  قر  ، وإنام  ي 

بينهام يف   أو ال تدل داللة اآليةاخلالف  الذي ُيمني هو تصنيف  ، هل تدل  ، وانام 

 . هذه املسألة من حيث درجة اخلطأ فيها
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املخطئ؟ قطعا   به  ينطبق  هل هي مما يبدع  الرجل ال  به  ال ألن ضابط ما يبدع 

تكون   ثم  أوال  عليها  املجمع  املسائل  يف  يكون  املقدمات  يف  تقدم  كام  وهو  عليها 

كليةا  إما  عىل  املسألة  تعود  التي  اجلزئيات  يف  اخلطأ  بكثرة  أو  مشتهرة  جزئيةا  أو   

 أصلها باهلدم والفساد. 

مكان السلفي مع حفظ  الرجل  فيه عىل  ينكر  مما  ذلك  أو هي  قطعا ال ألن  ته؟ 

وإن   خمرومة،  فيها  اإلمجاع  حكاية  أن  تقدم  وقد  عليها،  املجمع  املسائل  يف  يكون 

 ل تنزالا أهنا من هذا النوع أين حفظ مكانة السلفي، أهكذا تكون يا أبابكر! يق

من جنس املسائل االجتهادية وهي املسائل التي هي  هذه املسألة    والتحقيق أن

اخلالف ال  املسائل أو من  تقدم يف املقدمة أنَّ هذا النوع من  وقد  ليس فيها إمجاع،  

 . عنده ي نكر فيه عىل الرجل، وإنام ي بني  كل  واحد  الراجح بدليله

والواقع أنَّ كثياا من تفاسي  اآليات  قد  اختل ف  فيها العلامء  عىل أقوال  سائغة،  

فقد    ﴾ يقاتلونكم وال تعتدوا  وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين ﴿ ومثال ذلك قوله تعاىل:  

أنَّ معن اها    ذهب  إىلمنهم من  ، فعىل أقوال سائغة  اختلف أهل  العلم  يف تفسيها 

نا منهم فال نقات ل ه   قاتل  ل  املسلمني  من الكفار  ومن مل ي 
قات  قات ل  من ي  أي أهنا ال  أن ي 

ذهب ومنهم من    ،السيف    بآية    نسوخة  تدل عىل جهاد الطلب، لكنه ذهب إىل أهنا م

وأ  إىل   الطلب  جهاد  عىل  تدل  معناها: أهنا  الذين    ن  اهلل  سبيل  يف  )وقاتلوا 

، )  من الرجال  أي:    يقاتلونكم( عىل  أي:    ( وال تعتدوااملقاتلني  القادرين  عىل القتال 
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يقاتل   ال  منهممن      
 
وكل  والشيوخ    واألطفال    كالنساء يف من    ينازع  ال  الفريقني 

أصحاب   ينازع  وانام  الطلب  وهي مرشوعية جهاد  املسألة  يف   أصل  األول  القول 

 داللة اآلية عليه. 

الثانية:   آدابالوقفة  بكر  أبو  حسن  "  : قال  ابن  الرمحن  عبد  الشيخ  عىل  ردَّ 

صاحب كتاب التوحيد يف رشوط ال إله إال اهلل، وإنه الَّشوط دي ملا العلامء قالوا 

مصورة باالستقراء يف سبعة أو ثامنية تفصياًل أو سبعة إمجااًل، ملا العلامء قالوا كدة 

العلامء   وتعقب  ال،  قال  ردَّ  الريس  عبيد  والشيخ  بيها،  عبيد  الشيخ  وتعقب  فيها، 

عليه، تاين رجع تاين مْص عىل كالمه ده زاتو، ُمْص عىل كالمه ده! وقال مايف دليل  

هذا   العلم،  أهل  وكالم  كلها،  دي  املسائل  ليه  وبنيي  عليه  ردَّ  عبيد  الشيخ  عليها! 

العلامء يف مسائل  يتتّبع الرد عىل  الرجل متنطع، الريس ده متنطع! ورجل يبحث و

 . "واضحة، بل ُيشوه كالم أهل العلم

  : بل ال  أوالا تنفع إال برشوطها،  اهلل( ال  إال  إله  أنَّ )ال  الريس  الشيخ  نازع  ي  ال 

احلمد   وهلل  ذلك  يف  نازع  وي  فضال عن سلفي،  اهلل(  مسلم  إال  إله  )ال  أنَّ  قال  من 

ألن مقتىض قوله أهنا تنفع    كفري  القول بغي رشوطها فإنَّ قوله قول   تنفع بمجرد  

 املنافقني. 
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ا عن وهب بن املنبه  ئل: -رمحه اهلل تعاىل-أخرج البخاري معلقا أليست ال   أنه س 

بىل، ولكن ليس مفتاح إال وله أسنان، فإن جئت  )قال:  فإله إال اهلل مفتاح اجلنة؟  

 ( اهـ. بمفتاح له أسنان ُفتح لك، وإال مل ُيفتح لك

ا  ثانياا: الرمحن بن حسن  قد ذكر  العالمة عبد  لـ  -رمحه اهلل-لشيخ  ال  "رشوطاا 

قلت: ال بد يف شهادة أن ال إله إال    ":  يف فتح املجيد  -رمحه اهلل-فقال    "إله إال اهلل 

للجهل.  املنايف  العلم  أحدها:  باجتامعها:  إال  قائلها  تنفع  ال  رشوط  سبعة  من  اهلل 

القبو الثالث:  للشك.  املنايف  اليقني  املنايف الثاين:  االنقياد  الرابع:  للرد.  املنايف  ل 

املنايف اإلخالص  اخلامس:  للكذب.    للرتك.  املنايف  الصدق  السادس:  للَّشك. 

 اهـ.  "السابع: املحبة املنافية لضدها

ال    ال يلزم  منه احلرص، فإنَّ ذكر العدد  "من سبعة رشوط   ":  -رمحه اهلل-قوله و

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ، فإنَّ  فيام أخرج البخاري ومسلم من حديث   يلزم منه احلرص دائاما

هريرة املوبقات)  :أيب  السبع  كل   (اجتنبوا  يذكر  ومل  املوبقات،  من  ا  سبعا وذكر 

ا، فإنَّ املوبقات أكثر من ذلك بكثي، وهو أن ذكر   –ويوضح ذلك    املوبقات قطعا

دائام يلزم منه احلرص  رمحه اهلل  -العالمة عبد الرمحن بن حسن    جدَّ   أن  -العدد ال 

 -رمحه اهلل تعاىل -وهو الشيخ العالمة اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب    -تعاىل

ذكر   اإلسالم  نواقض  ذكر  أكثر  عرشة    ملا  اإلسالم  ونواقض  ذلك   نواقض،  من 

ا، ب الشيخ   وال تنحرص يف هذه العرش، وقد قطعا لشيخ  ا بن عبد الوهاب  اا حممد  تعقَّ

أنَّ    وبني  "نواقض اإلسالم"ه عىل  يف رشح  -رحم اهلل اجلميع-سليامن بن عبد اهلل  
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العرشة   أمثلة  لألمهية  ذ كر هذه  من  الدعوة وغيهم  أئمة  ذكره  ما  أن  يبني  وهذا   ،

 دائام.   عىل بعض املسائل ال يلزم منه احلرص

قرة عيون  "يف كتابه    -أي العالمة عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل-أيضا  وقال  

وقد تقدم أن ال إله إال اهلل  ":    "ال إله إال اهلل "وهو يذكر بعض رشوط    "املوحدين

قد ُقيدت يف الكتاب والسنة بقيوٍد ثقال منها: العلم واليقني واإلخالص والصدق 

 اهـ.  "بد من دون اهلل واملحبة والقبول واالنقياد والكفر بام ُيع

قوله:   إىل  العالمة    "منها"انتبه  أنَّ  يؤكد  مما  وهذا   ، د  يع  وإنام  أنه ال ُيرص،  أي 

حسن   بن  الرمحن  تعاىل-عبد  اهلل  السبعة  -رمحه  هذه  بذكر  يقصد  الثامنية    مل  أو 

كذا   منها  يقول:  وهو  ثامنية،  ذكر  موضع   ويف  سبعة  ذكر  موضع   يف  فإنه  احلرص، 

 ال يقصد احلرص وإنام يقصد أن يذكر أمهها. أي أنه   ،وكذا 

وإنام ثالثا اهلل،  إال  إله  ال  من رشوط  الثامنية  هذه  أنَّ  الريس  الشيخ  نازع  ي  ال   :

الثامنية، فإنَّ الرشط ما ال يلزم  إله إال اهلل ال تنحرص يف هذه  يقول: إنَّ رشوط ال 

العدم،   عدمه  من  ويلزم  الوجود  فمن وجوده  باملثال:  ذلك  رجالا  ويتضح  أنَّ  لو 

فإنَّ هذا الرشط ال يلزم من وجوده   عورة،الكسرت    جاء برشط  من رشوط الصالة،

أن  الوجود إال  أن تكون صالته صحيحة،  يلزم من ذلك  لو سرت عورته ال  فإنه   ،

يأيت ببقية الرشوط، كذلك يلزم من عدمه العدم، فلو أتى ببقية الرشوط ومل يسرت  
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الرشط    ضابطعورته، أي أنه مل يأت هبذا الرشط، فإنه يلزم من عدمه العدم، وهو  

 عند األصوليني. 

ف أنَّ كل م جد ومل يوجد  م   يلزمال  اوهبذا ي عر  ن وجوده الوجود، أي أنه إذا و 

عدمه العدم، أي أنه إذا مل  يلزم  و،  غيه من بقية الرشوط فإنه ال ينفع صاحبه لذاته 

تنفعه   إله إال اهلل ال  بقية الرشوط يكن عند صاحبه، فإن ال  فإنه   ،حتى مع وجود 

إله إال اهلل"  اخلوف، فإنَّ أصل  ك  رشط يف ال إله إال اهلل،   تنفع صاحبها إال  ال   "ال 

القلب  بأصل اخلوف الرجاءيف  التوكل وأصل  مما    إىل غي ذلك ،  ، وكذلك أصل 

 يصح فيه ضابط الرشط. 

من    -رمحه اهلل تعاىل-وهذه الرشوط مل يذكرها العالمة عبد الرمحن بن حسن  

قر هبقطعا  رشوط ال إله إال اهلل، وإن كان   وأن ال إله   بل ويقر هبا كل سلفي،  اهو ي 

جد  هاهلل ال تنفع صاحبها إال هبا، وأنَّ   إال بقية الرشوط فإنه ال  أحدها من غي    إذا و 

 . نفع ال إله إال اهلل ه يلزم من

أعلم-إذن   يف    -واهلل  عبيد هذا  اخلالف  الشيخ  من  كالًّ  فإنَّ   ، لفظيٌّ  خالف  

قر   ي  الريس  عبد  هذه  أنَّ    والشيخ  العالمة  ذكرها  التي  الثامنية  بن  الرشوط  الرمحن 

قر    كل منهم   وكذلك،  هي من رشوط ال إله إال اهلل  -تعاىل  رمحه اهلل-حسن   أنَّ    ي 

فإنَّ ال إله إال اهلل  وأمثاهلام،    أو أصل  التوكلالعبد إذا مل يكن يف قلبه أصل  اخلوف  

 اخلالف لفظي.  -واهلل أعلم -ال تنفعه، إذن 
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أنَّ رشوط ال إله إال اهلل    -تعاىل حفظه اهلل  -فإن قيل: ادَّعى اإلمجاع الشيخ عبيد  

جة؟   تنحرص يف هذه الثامنية، أوليس اإلمجاع ح 

إله  ي قال جواباا عىل ذلك:   أنه عدَّ رشوطاا لـ)ال  العلم  أهل  ثبت  عن بعض  قد 

ابن    الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن   إال اهلل( غي هذه الثامنية، منهم 

 .-م اهلل اجلميع رح-نفسه  عبد الرمحن بن حسن الشيخ 

كام يف    -اهلل تعاىل  ام رمحه-العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  قال  

السنية  كلمة  ":  الدرر  من  ورشوط  الطلبة  صغار  اهلل  بحمد  يعرفها  اإلخالص 

يلزم من عدمه  أنه ما  بتعريف الَّشط، وهو  املسلمني، أهل اإلثبات، ويتبنيَّ ذلك 

الوجو يلزم من وجوده  يلزم من عدمه العدم وال  فالعقل  وإذا ُعرف هذا  لذاته،  د 

العدم، هذه رشوط   يلزم من عدمه  العدم، والعلم  يلزم من عدمه  العدم، والتمييز 

هذه  اجتمعت  وإذا  والرىض،  واإليثار  فاإللتزام  القبول  رشوط  وأما  الصحة، 

علم   عن  الَّشوط  هذه  ومصدر  النافعة،  والشهادة  املُنجي  القول  حصل  الَّشوط 

 . "عملهالقلب و

ا:   أيضا ونعوت  "وقال  كامله  بصفات  احلق  اإلله  معرفة  منها  رشوط،  أيًضا  هلا 

ا:  "جالله معرفة أمره وهنيه ودينه الذي رشعه، والوقوف مع  وكذلك  ". وقال أيضا

 . اهـ  ."أمر رسله وحدوده
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العالمة   حسنهذا  بن  الرمحن  عبد  بن  اللطيف  عبد    عبد  العالمة  ابن  وهو 

يعد  رشوطاا  الذي عد الرشوط الثامنية، وهو    -تعاىل  اهلل  ام رمحه-الرمحن بن حسن  

يذكر يف بداية كالمه ضابط الرشط ويقول: ما  وبل    يذكرها نصا،  غي هذه الثامنية،

فإنه يدخل   الوجود،  يلزم من وجوده  العدم وما مل  ذلك غي هذه ب لزم من عدمه 

 . الثامنية

إل نازع من ُيرص  رشوط )ال  ي  قيل: ال  اهلل( يف  فإن  إال  أنَّ غيها ه  الثامنية  هذه 

بذلك  وهو  اإليامن،  يف  القلب رشط   يف  التوكل  وأصل  القلب  يف  اخلوف  كأصل 

يف )ال إله إال اهلل( وأنَّ )ال إله إال اهلل( ال تنفع صاحبها إال بأصل هذه   اا رشط يكون 

امل أنَّ  املسلمون عىل  أمجع  التي  م  سلماألمور  يكون  د    سلامال  ق  ف  وإن  بأصلها،  إال 

لكن    وال تنفعه ال إله إال اهلل،  عىل غي امللة  اا كافر  ويكون  للعبد  ا فإنه ال إيامنصلهأ

  التي قرهنا الشارع يف خطابه بـ)ال إله إال اهلل(هي    ه الثامنيةهذ  أنرص  احلاملقصود ب

 نصا.

الشارع احلكيم من كتاب اهلل عز وجل    مل يأت يف خطابي قال جواباا عىل هذا:  

بـ)ال إله إال اهلل( إال    نصا  ةا هذه الرشوط الثامنية مقرونا من  ،  أو من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

 . والصدقص واليقني واإلخالمنها، وهي العلم   أربعة  يف 
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أخرج اإلمام مسلم  ، وكذلك  ﴾ فاعلم أنه ال إله إال اهلل﴿:  فالعلم يف قوله تعاىل

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:   أنه ال إله إال اهلل دخل ) من حديث عثامن أنَّ  من مات وهو يعلم 

 (. اجلنة

أخرجه   الذي  احلديث  يف  كام  أنَّ  واليقني  هريرة  أيب  حديث  من  مسلم  اإلمام 

بنعيلَّ هاتني فمن لقيت  من وراء هذا احلائط يشهد أن ال  )اقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   ذهب 

 (. إله إال اهلل مستيقناا هبا قلبه فبرشه باجلنة 

اإلمام   أخرجه  الذي  احلديث  يف  كام  أيب  واإلخالص  حديث  من  البخاري 

تي يوم القيامة من قال إال إله إال اهلل  أسعد الناس بشفاع)هريرة أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

نفسه أو  قلبه  من  ا  أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    ، ( خالصا الصحيحني من حديث عتبان  ويف 

 (. فإنَّ اهلل قد حرم عىل النار من قال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل)قال: 

البخاري من حديث أنس أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  والصدق كام يف احلديث الذي أخرجه  

ا رسول اهلل صدقاا من قلبه إال  )  قال:  ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل وأنَّ حممدا

 . (حرمه اهلل عىل النار

النفي   من  الشارع  خطاب  من  ت ستنبط  الرشوط  بقية  قيل:  للمخلوق  فإن 

ومن الناس من يتخذ من  ﴿، وهو معنى )ال إله إال اهلل( كقوله تعاىل:  هلل واإلثبات  

ا ُيب  فإنَّ النفي واإلثبات    ﴾ وهنم كحب اهلل والذين آمنوا أشد  حبًّا هللدون اهلل أندادا
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آمنوا   الذين  بَّه  وأنَّ  وأثبت  ح   ،
بَّ غيه كحب ه  أنه نفى ح  ظاهر  يف هذه اآلية، وهو 

 . ُيبونه أشد  حبًّا من ذلك 

فال ختافوهم وخافون إن  ﴿ ي قال: كذلك النفي  واإلثبات ظاهر  يف قوله تعاىل:  

وال تنفع ال إله إال    وهو رشط  يف اإليامن ورشط  لـ)ال إله إال اهلل(   ﴾ؤمننيكنتم م

 اهلل صاحبها بدونه إمجاعا. 

لفظيٌّ   فاخلالف  ة حال،  أيَّ أعلم-وعىل  قر  هبذه    -واهلل  ي  من  فكلٌّ  وأهنا  الثامنية 

قر  بأنَّ غي هذه الثامنية  رشوط ال إله إال اهلل،    تنفع )ال  رشط  يف اإليامن، وال وكلٌّ ي 

 واحلمد هلل.  "ال إله إال اهلل "وإن مل يسمها رشطا يف  إال به، صاحبها إله إال اهلل(  

الثالثة:   آدابالوقفة  بكر  أبو  ف  "  :قال  ه وحرَّ العثيمنيشوَّ إذا   كالم  يف مسألة: 

ورد االحتامل بطَل االستدالل. دي قاعدة من قواعد أهل البدع، إذا ورَد االحتامل  

متساويني االحتامالِن  كاَن  إذا  كدة!  ما  السلفية  القاعدة  االستدالل،  دي  بطل   ،

القاعدة بتاعت الشيخ ابن عثيمني الِّل ذكرها عن أهل العلم، ويف احلالة دي ورود  

ستدالل، الريس جا حذف الكالم األول بتاع العثيمني، إذا كان االحتامل ُيبطل اال

األمر فيه تساوي، الدليل ده والدليل ده اتساوو يعني، أو وجه الدليل هنا ووجهة 

األول  الكالم  حذف  هنا،  كالم  الدليل  ونقل  بيه  واستدل  اْلخر  الكالم  وجاب   ،

يشبه كالم أب رية املبتدع، لإلمام املعلمي بريد عىل املبتدع أيب رية، وكالم الريس ب

 . "ونقل كالم املعلمي وكالم املعلمي رد عليه
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أن  العلم  أهل  إذا توارد االحتامل بطل  االستدالل، وقد تقدم يف  القاعدة عند  ه 

املتقاربة،   أو  املتساوية،  تواردت االحتامالت  إذا  القاعدة  املقصود هبذه  أنَّ  املقدمة 

ي احتامل   كل   وليس  االستدالل،  فإبطل  النص  إىل  ملا  لنص  ايسقط  نه  توارد  وإال   ،

والسنة،   الكتاب  من  داللته  يف  القطعي  بالنص  أو  باإلمجاع  إال  االستدالل  صحَّ 

الغالب    ذات    النصوص    مجيع    ولسقطت   السنة    الظن  أهل  عند  جة  ح  هي  والتي 

 واجلامعة. 

إذا توارد  ":  اختصاراا  لكن أهل العلم درجوا عىل ذكر هذه القاعدة بأن يقولو 

إذا تواردت االحتامالت املتساوية  ":  أن تقالوال يلزم    "االحتامل بطل  االستدالل 

وإليك كالم بعض أهل العلم ممن قال  هذه القاعدة    "، بطل االستداللأو املتقاربة

 ختصارا: هكذا إ

فتح يف  حجر  ابن  وإذا (364/    4)  الباري   قال    هذه   يف   االحتامل   وقع   : 

ـ  بيشء االستدالل يصح  مل الروايات  منها ا.ه

ـ  قيام مع  االستدالل يتم : فال(131/  5)وقال أيضاا   االحتامل ا.ه

عون يف  آبادي  العظيم  وإذا(309/    2)  املعبود   وقال    بطل  االحتامل   جاء  : 

 . االستدالل

املباركفوري يف حتفة    حجة   الفهم   هذا   يكون  : فال(49/    1)  األحوذي  وقال 

ـ   بطل االحتامل  جاء فإذا  االستدالل ا.ه
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فتاوى الشيخ  ويف    :وإذا   (256/    2)  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد   ورسائل 

ـ  سقط  االحتامل حصل  االستدالل ا.ه

االستدالل    سقط  االحتامل  حصل  : وإذا(207/    8)  الدائمة  اللجنة  ويف فتاوى

ـ   ا.ه

 وجد   إذا  إنه   العلامء  عند   فالقاعدةوقال الشيخ ابن عثيمني يف )الرشح املمتع(:  

ـ  بطل االحتامل  االستدالل ا.ه

إذا توارد االحتامل "  اختصارا: هكذا هو دأب  أهل العلم، يقولون هذه القاعدة  

 . "بطل  االستدالل

ق  بني من يريد هذه القاعدة بفهم أهل العلم ويقو  :  فإن قيل: كيف ي فرَّ هلا إمجاالا

إذا توارد االحتامل بطل  االستدالل، كام يقوهلا أهل العلم، وبني املبتدع الذي يريد  

االستدالل،   بطل  االحتامل  توارد  إذا  بقوله:  الداللة  ظنية  النصوص  ي سقط  أن 

 ويقصد بذلك أيَّ احتامل  يتوارد إىل النص، فإنه ي سقط النص؟ 

الر كالم  إنَّ  هذا:  عىل  جواباا  فكالم   املجمل  جلي قال  وسيته،  هديه  إىل  رد   ي 

بتطبيقالسلفي   وسيته  هديه  إىل  رد   ي  وهديه    هاملجمل  سيته  يف  القاعدة  هذه 

وسيتهوبحثه هديه  إىل  رد   ي  املبتدع  كالم  وكذلك  فتجد  ،  أحاديث   املبتدع  ،  يرد 

القاعدة  وهذه    اآلحاد بحجة أهنا ظنية الداللة كام يفعل ذلك األشاعرة يف العقيدة، 

 وهي رد كالم الرجل املجمل إىل هديه وسيته عليها أهل العلم. 
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اإلسالم  قال   تيمية  شيخ  اهلل-بن  الفتاوى:    -رمحه  ُمموع  يف  كالم  )كام  فإنَّ 

 .( ُيفرس بعضه بعًضاالرجل 

املسلول:   الصارم  يف  غري  )وقال  من  اإلطالقات  من  الفقهاء  مذاهب  وأخُذ 

 .(كالمهم وما تقتضيه أصوهلم َيرُّ إىل مذاهب قبيحةمراجعٍة ملا فرسوا به 

القيم   ابن  اهلل-وقال  السالكني:    -رمحه  مدارج  الواحدة)يف  يقوهلا   والكلمة 

واالعتبار  احلق،  مض  اْلخر  هبا  ويريد  الباطل،  أعظم  أحدمها  هبا  يريد  اثنان، 

 . (بطريقة القائل وسريته ومذهبه وما يدعو إليه

الريس   الشيخ  اهلل-أما شيخنا  الشيخ   -حفظه  نصيحة  رده عىل  يف  ح  فقد رصَّ

اهلل-عبيد   احتامل    -حفظه  كل  وليس  املتساوية،  االحتامالت  بذلك  يقصد  أنه 

وكثري من العلامء يذكرون هذه القاعدة )يتوارد إىل النص فإنه ي سقطه، فإنه مما قال: 

اختصار املتساوية  االحتامالت  قيد  ذكر  معروفةبدون  ألهنا  فعلهم  ًا  فعلت  ،  وأنا 

وفصل   واملبني،  املجمل  فصل  من  الفقه  أصول  كتب  يف  العلامء  عقده  ما  وهل 

فإذا   واملتساوي،  املرجوح  دون  الراجح  باالحتامل  للعمل  إال  واملؤول  الظاهر 

 هـ. ا (أطلقوا هذه القاعدة أرادوا االحتامالت املتساوية

ملاذا   ردأمهل   لكن  آداب يف  بكر  الريس  أبو  الشيخ  الكالم  ه عىل  والكالم  هذا 

الرد  قد  وهورصيح،  وواضح   هذا  عبيد    اطلع عىل  الشيخ  يذكر كالم  قطعا ألنه 

 وتوضيح الشيخ الريس له!
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فإنك تعلم يقيناا أنه  الريس  الشيخ    وسية    وكذلك ي قال: فإنه بالرجوع إىل هدي  

ولو   االحتامل،  إليه  توارد  نص   كلَّ  يرد   الظن ال  بغلبة  يعمل  وإنام  قليل،  ،  احتامل  

يقيناا   ُيرص،  وهذا  أن  من  أكثر  إىل وهو  بالرجوع  ف  وحمارضاته    وي عر  ودروسه 

 وحتقيقاته. 

الرابعة:   آداب الوقفة  بكر  أبو  عدي"  :قال  أخونا  عِّل  يف  دقَّ  حيفظه  ربنا   ،

يًبا، هو أو ثالثة يوم تقر  السعودية اْلن، من إخوانا الفضالء، اتصل عِّل قبل يومني

املسائل   ياخ  يل:  قال  فهو  كدة،  معاه  بتكلم  وأنا  فرتة  وْلخر  الريس  من  قريب 

ناقشه  براه، مشى  ناقشه  ما مشى  ما وضحت، حلدي  الريس دي  البتذكروها عن 

براه، يف شنو؟ قال ليه: موضوع عبد الرمحن حامد وكذا، حتى أنا جهازي بيسجل  

كويس؟ فقام ناقشه يف ناس عبد الرمحن حامد  تلقائيًّا املكاملة بتكون قاعدة تقريًبا،  

أال   الريس،  الرمحن حامد صاحب  الريس، عبد  واجلامعة ديل، طبًعا ديل صحبان 

يكفي هبذا إسقاًطا للريس؟ كدي دي براها ما كفاية؟ عليك اهلل زول صاحبه من  

قبل كدة أخونا  براه؟  الرمحن حامد، ده ما نظر  السودان ده َجْت ما خيتار إال عبد 

قال   ليه  دّق  مجبه،  قاعد  وأنا  ليه  دقَّ  كويس  مزمل  قايلنه  زمان  جتينا،  دايرنك  ليه 

عبد   طريق  إال عن  ليه:  قال  السودان كدة،  هنا يف  جتينا  دايرنك  ده،  الكالم  بدري 

حامد،   الرمحن  عبد  طريق  عن  إال  بجي  ما  حامد،  نضم  الرمحن  كويس  كويس؟ 

عن طريق عبد الرمحن حامد؟ ناقشه   معاه ويف النهاية قال خليه، عبد الرمحن كيف

ديل   مجاعته  من  وهو  وكذا،  كذا  يقول  حامد  الرمحن  عبد  ليه:  قال  دي  املسألة  يف 
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ويدافع عنهم مع أنصار السنة ووو إلخ، كويس؟ قال ليه: عارفه، قال ليه: طيب  

أنصار السنة ديل بيزكوا الصوفية أو بيكرموا الصوفية وقالوا وقالوا ومن التمييع 

مصطفى بتاعه ممد  منهم  طيب  ليه:  قال  عارفهم،  ليه:  قال  وكذا،  والتضييع  م 

ما   ال،  ليه:  قال  فيهم؟  نتكلم  إذن  ليه:  قال  عارفه،  ليه:  قال  الصحابة،  يف  اتكلم 

 !ما تتكلم يف أنصار السنةتتكلم، قال ليه: أنا داير منك سنتني 

أها؟ غايتو أخونا عدي ده أنا ما بكضبو؛ ألنه هو ملن بيقول يل الكالم ده ْلخر  

ليه أنا لو  الريس، قال يل من الوقت داك أنا قنعت منه وقلت  حلظة كان هو زول 

سألني   هو-زول  كالمه  ُضالل!    -ده  ليه:  بقول  السنة  أنصار  من  سألني  زول  لو 

الكالم قِنع منه من   ، ما   وقال يل: ومرقت وُفتَّ يعني زول يب حاهلم دي كلها  ده، 

داير كالم فيهم، َيي بعد ده يقول يل: أقنعني إنو الريس ده كعب؟ يا سالم عليك!  

 . "أنا يعني؟ أقول ليك شنو تاين؟أقول ليك شنو أكرت من كدة 

أنا عد الريس    اصلالذي ذكره أبو بكر، واحل   ي أقول:  التقيت بالشيخ  -أنني 

مجاعة أنصار السنة يف السودان، وعن  بعض أفراد  ل  وأخربته عن حا  -حفظه اهلل

ا أكثر    الف منهج أهل السنة واجلامعة، فلام رآن متحمسا بدعهم ومواقفهم التي خت 

يشتد عودي فيه، وترك هذه األمور  من الالزم طلب مني التفرغ للعلم لفرتة حتى  

ي دافع  أنه  وفهمت  فتسعت  املخالف،  عىل  الرد  يكفوننا  الذين  عنهم،    ألهلها 

. وبنى كالمه عىل  وانرصفت  من عنده، فاسترشت بعد ذلك أبا بكر  ، فقال: اتركه 

 . -واهلل أعلم-يف ذلك  وتصوري، وهو ال يالم نقيل



43 

الريس    ثم الشيخ  اهلل-راجعت   نصحتوسألته    -حفظه  مل   النصيحة  :  ؟  هبذه 

املخا  بالرد عىل  شبابك  زهرة  ت ضيع  وأال  للعلم  غ  بالتفر  نصحتك  وقد    لففقال: 

: وبم  تنصحني إذا سمعت   هبمن هو أعلم منك  هذا الباب  كفاك   ذه األمور. قلت 

ما  عليهم يف ُملس   ثني  ي  ا  قال:  وأنا حارض    أحدا عليهم وبني  عوارهم وال    أردد  ؟ 

، جزاه ، فأحلَّني إلساءيت الظن به   وطلبت منه العفوففهمت  قصده  يومها    ،تسكت 

 . اهلل خيا

أبا بكر بأن أخطأت  يف حق الشيخ الريس، أبى أن يرتاجع، وأرصَّ  أخربت   فلام  

 !-واهلل املستعان -عىل موقفه 

أيام   قبل  أنه  عليه  اهلل  أمحد   الشيخ  قليلة  ومما  أخرج شيخنا  ا عىل    الريس قد  ردًّ

النصيحة السلفية جلامعة أنصار السنة  "يف كتاب  بعنوان:    ،السودانيف  أنصار السنة  

بالسو فيه    "داناملحمدية  بنيَّ   عليهم  ردٌّ  السلفملخمالفتهم  وهو  من  نهج  ونصح    ،

 . ا ، فجزاه اهلل خيأن خيرج منهم وأن ي فارقهمانتسب فيهم إىل منهج السلف 

أخَذ عليه العلامء  ، وا منحرف الريس هذ"  :قال أبو بكر آدابالوقفة اخلامسة:  

أعظمها  من  كبرية،  مسألة  مسائل  املسائل  هذه  أعظم  من  يقول  ،  للحلبي،  تزكيته 

...إلخ، ويقول: احللبي ال ُيسَقط    املجتهدين يف الدعوةاحللبي من العلامء السلفيني  

، مسائل جزئية  . يعني بيعترب األشياء الِّل وقع فيها احللبي شنو؟باألخطاء اجلزئية

جزئية؟ احللبي  أخطاء  هل  تزكية    انتبهتوا؟  عَ هل  رسالة  عىل  فيها والثناء  الِّل  امن 
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األديان األديان،  وحدة  وحرية  املتحدة  والديمقراطية،  األمم  إىل  أربع والتحاكم   ،

ع بيها ر بيها مش ُيبدَّ  . "من الفواقر ممكن اإلنسان ُيكفَّ

ال أنَّ  املقدمة  يف  املصلحةسلفي  تقدم  يرى  أهل    قد  بعض  عن  السكوت  يف 

الناس    ،البدع أمام  معه  خيرج  وال  عليه  رد  من  برد  ويكتفي  مناصحته  يؤثر  وأن 

فيفتنهم، وقد تقدم أن هذا املسلك القويم قد سلكه الشيخ ربيع نفسه وهو متوافق 

الرشعية،   القواعد  البدع  مع  أهل  مع  ا  شديدا حاله  كان  حال  كام  فمن  الشيخ  هو 

البدع، أهل  مع  بعضه   الريس  عن  سكت   يرلكنه  ملصلحة  أو م  مناصحة  من  اها 

 . ، فإننا نظن  به الظن احلسنغيها 

بك أبو  ذكره  الذي  احللبي  عن  الريس  الشيخ  دفاع  هاتفية  أما  مكاملة  فهي  ر، 

فيها سائل عن   سأله  الريس  احلميد  للشيخ  ما  عيل حسن عبد  قبل  احللبي، وهي 

ي ظهر بدعه، وإنام  سنة    ةعرش  مخس  يقرب من    كان  أو أكثر، وكان وقتها احللبي مل 

بالذكر أنَّ الشيخ عبيد  قد دافع عن    -حفظه اهلل-نفسه    أمتهاما باإلرجاء، واجلدير 

 . ونفى عنه اإلرجاء احللبي وقتها

النصيحة الْصحية  كام يف رشيط بعنوان    -حفظه اهلل  –قال الشيخ عبيد اجلابري  

اجلرحية اجلزائر  الثاين-  إىل  )-الَّشيط  الدائمة  :  اللجنة  العلمية أوالً:  للبحوث 

يتطاول عليهم   واإلفتاء هم إخواننا ومشائخنا ونحبهم يف ذات اهلل, وال نرىض أن 

 مبتدئ أو خمرف فالذي يمسهم يَمسنا.
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من   لكنهم  اهلل  يف  وأحباَءنا  وإخواَننا  مشائَخنا  كانوا  وإن  البَّش  من  وثانًيا: هم 

 هلل عليه وسلم.البَّش الذي خيطأ ويصيب فال عصمَة ألحد بعد رسول اهلل صىل ا

املعتقد   بصحة  املعروفني  السلفيني  إخواننا  من  حسن  بن  عِّل  الشيخ  ثالًثا: 

 -نحسبه كذلك واهلل حسيبه    -وشيخه األلباين إمام    -إن شاء اهلل    -وسداد املنهج  

إمام يف السنة وعقيدته صحيحة ومنهجه سديد بتزكية سامحة الوالد اإلمام األثري 

باز   بن  العزيز  اهلل  رمح  -عبد  إبراهيم    -ه  بن  الشيخ ممد  اهلل    -وكذلك   -رمحه 

وغريهم من أهل العلم عندنا من املعروفني بالعلم والفضل واإلمامة، والشيخ عِّل 

أو   عليه  أو  عِّل  للشيخ  حيكم  أن  أراد  فمن  نفسه  عن  فيه  دافع  قوًيا  مؤدًبا  ا  ردًّ رد 

وم وملحوظاته  اللجنة  رد  بني  فليقارن  عليها  أو  للجنة  فإن حيكم  الكتابني  توى 

طبيعة   من  خطأها  اللجنة؛  يَض  وال  له  حكم  عِّل  الشيخ  عىل  خمطئة  اللجنة  وجد 

البَّش وأعتقد أهنم سريجعون عن خطئهم وإن كانوا اْلن مل يردوا عىل الشيخ عِّل 

بيشء, و إن وجد أن اللجنة مصيبة ويف ملحوظاهتا عىل الكتابني حكم عىل الشيخ  

اللجنة ومن  عِّل و إن كان أخانا وحبيب إلينا من  نا ولكن احلق أحب، احلق أحب 

 الشيخ عِّل، الكل حبيبنا ولكن احلق أحب إلينا . 

ما  بغري  حكم  من  عىل  واحلكم  التكفري  يف  األصل  أن  رابع:  أم  ثالث  لعله  أمر 

اللجنة  قالت  وإن  عليه  فنحن  التفصيل  وهو  فيه  القول  لكم  بينت  قد  اهلل  أنزل 

 -ه والدنا وشيخنا سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  بخالف ذلك فنحن عىل ما قرر
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ومن قبلهام ما قرره أئمة السلف فنحن عىل هذا    -رمحه اهلل    -و األلباين  -رمحه اهلل  

 ( اهـ. التفصيل و اهلل أعلم 

ا يف املقدمة أنَّ إلزام الرجل برد  عىل من أثنى عليه يف وقت  كان   وقد تقدم أيضا

ال   ا  سائغا فيه  عليه  السكوت  الثناء  يف  املصلحة  يرى  كان  لو  السيام  عليه،  دليل 

وي ؤثر املناصحة، وال يظهر معه أمام الناس في ضلل العامة، ويكتفي بمن ردَّ عليه 

يل السائل عليهمن أهل العلم   ، وهذا حال شيخنا مع احللبي. وُي 

أنا "  :قال أبو بكر آدابالوقفة السادسة:     تنطُّْع! ياخوانا؟ خليك من ده، قبيل 

ر طالب العلم من إنسان ، ُيقبل حتذيره أو  جبَت ليك كلمة مصعب، قال: إذا حذَّ

إنتو  الريس،  من  ر  إمام، حذَّ ده عامل كبري،  ما عامل؟  اجلابر  ده عامل، عبيد  ُيقبل؟  ما 

ض ناس أبو بكر  ر طالب علم. كدة يعني ُيعري قبلتوا حتذيره؟ جتي تقول يل: إذا حذَّ

ر طالب علم نقبل حتذيره... إنتوا حتذير العلامء قعد تقبلوه؟ إذا  ومزمل وديل،   حذَّ

الليلة وال أمس؟ الريس  العلامء؟ شيخ عبيد ده بيحذر من  تقبلت حذير  من    قعد 

أدلة ساي، يب  وما  الريس،  من  بيحذر  ننظر يف زمان!  ليك: الال،  يقول  َيي  ملن   ،

 . "ة!كالمه، يا ناس، الشغل ده ما ينفع، الشغل ده ما ينفع كد

قبل يف يف املقدمتقدم  هذا الكالم مردود  وال شك، وقد   ل ال ي  ة أنَّ الرجل امل عدَّ

حقه اجلرح املجمل، سواء كان ذلك اجلرح من عامل أو من طالب علم، وإنام ي قبل 

أبو بكر بكالمه هذا   بالدليل، وأراد  امل بني  أن يضع يف حقه اجلرح املفس املوضح 
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املقابل  من شأن نفسه الشيخ عبيد  يرفع    ويف  لي قب ل  كالم  الشيخ عبيد  يف   من شأن 

الريس أن الشيخ  واحلق  عبيداا   ،  السنة  الشيخ  أهل  عندنا  رفيع  شأن  ونحب ه     ذو 

 لكن كالمه ي ستدل  له ال به. ، ونجل ه  

السابعة:   آداب الوقفة  بكر  أبو  أو  "  : قال  اإلمجاع  من  فيه  البد  التبديع  قاعدة 

وهذه املسألة قال بيها الريس برضو، برضو الريس قال بيها، التبديع البد  اإلقناع،  

بن   ابن منصور ُمش؟ عِّل  لعله  آآه،  متام؟ يف مارضة ذكرها عنه  فيه من اإلمجاع، 

 . "حييى احلدادي 

 كر من كل وجه؛ هذا الكالم مردود  من أيب ب 

أن   فإذا اجلرح    قصد   يكون  أن  بمعنى  اجلرح  اإلقناع يف  يشرتط  الريس  الشيخ 

الدليل  مبنياا عىل  نفسه  العلم كام  ،  مقنعا يف  أهل  الذي عليه  ، تقدمفهذا حق وهو 

التعديل، و  وهو معنى قدم عىل  قوله تعاىل:    يهل  عل يدالقاعدة: أنَّ اجلرح املفس م 

 . ﴾قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني﴿

اإلقناع   أنه البد من  ذكر  قد  نفسه  بكر  أبا  إنَّ  املجلس،  بل  نفس  التبديع يف  يف 

 استمع إىل كالمه: 

بوا   وبْصاحة" حرصُت عىل النقاض، ليه؟ ألنه يف بعض إخوانا قليل يعني، رسَّ

لينا كالم  يقولوا ناس مزمل وشهاب وأبو بكر وديل  كالم،   كأنه بيقوموا بيجيبوا 

وبعداك   بيه،  ُيقنعونا بيلزموهنا  وما  عليه،  أدلة  عندنا  يكون  ما  وقد  نتابعه  نحنا 
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كالم   نمليه  احلزبيني،  شغل  بنشتغل  نحنا  كأننا  بيمشونا،  بس  هو وكدة،  ويميش 

 . "يقول بيه، متام؟

وإذا قصد  أن الشيخ الريس يشرتط اإلقناع يف اجلرح بمعنى أنه ال بد أن يقتنع 

، فهذا  باطل والشيخ برئ منه ونسبته للشيخ    املجروح  أو أتباعه حتى يقبل  اجلرح 

 الريس ال دليل عليها، ودونكم أقوال ه أخرجوا لنا هذا من كالمه. 

الريس يشرتط  وإذا الشيخ  أن  فإن  مجاع  اإل   قصد   أيضا،  باطل  فهذا  يف اجلرح، 

السنة ال يشرتطون اإلمجاع   اجلرح  أهل  املقدمة،  يف  تقدم يف  الدليل  كام  قام  لو   بل 

،  عىل مبتدع  بأنه كذلك وأقامه  واحد  من أهل العلم ق بل منه ولو خالفه من خالفه

أقوال ه أخرجوا لنا هذا    الباطل  ونسبة هذا املذهب  ، ودونكم  للشيخ الريس هبتان 

كالمه إن  وكتبه  من  بل  الريس  ،  إليهالشيخ  استمع  هذا،  خيالف  كالم  تأِت ":  له 

ضال،   ممد حسان  يا أخي  تقول:  له، لرجل  وُتبيينها  أمور،  يف  السنة  أهل  خُيالف 

  قال: لكن فيه خالف، الشيخ فالن ُيزكيه. اْلن الحظ، جعَل اخلالف ايش؟ دلياًل! 

 . "فهذا ال َيوز

احلدادي   ُييى  بن  عيل  للشيخ  بكر  أبو  نسبها  التي  الرسالة  أو  الكتاب  -أما 

اهلل رسالة مكذوب  -حفظه  فهي  العلم،  أهل  من  فاضل  ملفقة  وهو شيخ سلفي  ة 

وهي    ه عالقة هباعىل الشيخ عيل احلدادي وقد راجعه فيها بعض إخواننا ونفى أن

 رسالة ركيكة مبنية عىل احلسد واملغالطات التي ال دليل عليها. 
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هذه   عن  سائل  سأله  عندما  اليوتيوب  عىل  له  مقطع  يف  الريس  الشيخ  قال 

الرسالة كذب عىل الشيخ عِّل والشيخ    عىل كذبونسبتها للشيخ    الرسالة: )هذه 

 .( اهـعىل موجود ومن شاء أن يتواصل معه فليتواصل معه

نقاشنا مع إخوانا وأي زول  واهلل يا إخوانا  ":  قال أبو بكر آدابالوقفة الثامنة:  

وال أكرسه قدام الناس   بيعرف تعاملنا معاهم كيف، ما بحب يوم أغلظ عىل واحد 

بعضنا خلل بعض  يسدُّ  اتربينا عليه:  الِّل  اليش  إنام  فيها،  ، يب معلومة معينة أخطأ 

، ألنه يف النهاية صاحب السنة ليه واإلنسان حيرص عىل تقويم أخيه أكثر من كرسه

 . "مهام كان مكانة

يا  ﴿تعاىل:    لكن أبو بكر آداب ال ي طبقه عمليًّا، قالهذا الكالم مجيل  يف معناه،  

تفعلون ما ال  تقولون  مل   آمنوا  الذين  املسائل    ﴾أُيا  إىل هذه  نظرت  إذا  التي  فإنك 

آداب بكر  أبو  الريس  ذكرها  الشيخ  إىلعن  ترتقي  ال  مسائل  أهنا  وجدت  هذا    ، 

 التشنيع، فهي مسائل يكون فيها الرجل ما بني أجر  وأجرين. 

 ؟ مجاعا فإن قيل: ادَّعى الشيخ عبيد يف بعضها إ

، وأنَّ هذه املسائل اختلف  خمرومة  دعوى اإلمجاع فيها  قد تبنيَّ أن  فيقال: أوالا  

 . فيها أهل العلم 

فيها اإلمجاع   انعقد  الريس قد خالف يف مسألة  الشيخ  أنَّ  ر  ق د  ثانياا: حتى وإن 

لكنها ليست كلية أو جزئية مشتهرة أو كانت مسائل جزئية مل تشتهر لكنها جيمعها  
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فإن كان كذلك فإهنا ال تكون من جنس ما يبدع به الرجل، وانام يرد ،  حد أصل وا

؟  سلفي أين حفظ مكانة ال   كذا يكون الرد؟عىل السلفي فيها مع حفظ مكانته، أفه

 بعض؟ ل  نا خل  أين يسد  بعض  

ا: أختم كالمي بنصيحة  إلخوان السلفيني يف كل مكان،   إياكم والوقوع  وأخيا

يف االبتزاز  مصيدة  هذا    يف  كان  سواء  ح  ر  ج  من  كل  جترح  أن  إما  وهي  اجلرح، 

ف وإال  أو ال،  نفسه  ا يف  قنعا م  بالدليل  بيَّناا  م  ا  ا فسَّ م  ج إاجلرح  ر  وخت  ح  ر  جت  نك سوف 

النقية،   السلفية  يسموهنا:  التي  السلفية  املستعان،  من  واهلل  عرضك  هذا  وينتهك 

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  عبد  بن  حممد  رشيعة  يف  اهلدم  من  السنة    إضاعةومن    واهلل  أهل  منهج 

 .واجلامعة، ومن الفرقة التي ال ُيبها اهلل سبحانه وتعاىل

ا.   هذا وجزاكم اهلل خيا

 

 كتبه/ عدي بن حسن فقي 
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