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هداة للمؤمنني، وجعلهم العلم العاملني، قدر أهل رفع العاملني، رب هللا احلمد
النبيني خاتم عىل وأسلم وأصيل وأشكره سبحانه أمحده املخالفني،  عىل وحجة

وبعد: الرحيم باملؤمنني، الرؤوف حممد نبينا املسداة، والنعمة املهداة الرمحة

واملنهج  الغزير بالعلم عرف ~ العثيمني صالح بن حممد العالمة الشيخ فإن
تأثري وصل العرص، هذا يف األئمة األعالم أحد وكان الرشيد، والرأي السديد،
من اهللا حباه ملا االفرتاق، درء يف وعامال للوفاق، سببا فتاواه وكانت اآلفاق، علمه
الدراسات تكثر أن والعام، فال غرو اخلاص القلوب من يف العام، واملحبة القبول
(ندوة جهود بعقد علمت وقد وسريته، األقالم بتدوين علمه تلتذ وان عن منهجه،
مرياثه مع الغانمني يف أرضب بسهم أن فأحببت العلمية)، العثيمني حممد الشيخ
يف  ~ العثيمني صالح حممد بن الشيخ (منهج عن احلديث واخرتت العلمي،

التعامل مع املخالف).

 

التالية: النقاط يف املوضوع أمهية تظهر *

تفريط. أو إفراط من فيها حدث الزمن ملا هذا يف املخالف مع  ـ أمهية موضوع العالقة

من البد فكان واسع، وأثر األمة قلوب منزلة يف من تعاىل، اهللا رمحه للشيخ، ما ـ
العلمية. الساحة يف إجيابية آثار من له ملا املهم املوضوع هذا يف آرائه عىل الوقوف
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للعلم املنتسبني بعض بالغ حيث  املجال يف هذا جتاوزات وأخطاء من ماظهر ـ 
االختالف، ووصفوا درجة هذا تكن هلم، مهام املخالف احلدة مع يف والدعوة

بالبدعة. هلم املخالفني معظم

 

التحلييل واملنهج ـ املسحي ال التوثيقي ـ املنهج الوصفي هذا البحث يف سلكت ـ
بيان يف وتوظيفها العلمية املادة حتليل مع  وصفيا عرضا البحث مادة بعرض

تناوهلا. التي تم املجاالت املخالفني يف أنامط التعامل مع يف الشيخ منهج

األحاديث، وختريج اآليات ترقيم من العلمية املنهجية تقتضيه بام االلتزام مع ـ
النقول. وتوثيق

 

التالية: اخلطة البحث عىل يف هذا رست
وسريته العلمية. الشيخ حياة عن نبذة األول: املبحث

املخالف. مفهوم املبحث الثاين: حتديد
العقيدة. جمال يف يف التعامل مع املخالف منهج الشيخ الثالث: املبحث

الغالة. مع التعامل يف الشيخ منهج الرابع: املبحث
الفقه. جمال يف مع املخالف يف التعامل الشيخ منهج اخلامس: املبحث

الدعوة. جمال املخالف يف مع التعامل يف الشيخ منهج السادس: املبحث
املخالف. التعامل مع يف الشيخ منهج خصائص السابع: املبحث

والتوصيات. البحث نتائج وتتضمن اخلاتـمــة:

اجلليل شيخنا الواجب جتاه ببعض نقوم وأن والسداد للجميع التوفيق اهللا أسأل
الفردوس. ومجعنا به يف ~
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األول املبحث

    

 

العثيمني عبدالرمحن بن سليامن بن حممد بن صالح بن حممد عبداهللا  أبو هو 
التميمي. الوهيبي

يف ١٣٤٧هـ، عام املبارك شهر رمضان والعرشين من السابع ليلة مولده يف كان
السعودية. باململكة العربية ـ القصيم مدن إحد ـ عنيزة مدينة



وتأثر علمه معني  من هنل الذي  األول شيخه السعدي عبدالرمحن الشيخ يعترب
والذكاء النجابة شيخه فيه توسم وقد تدريسه، وطريقة للدليل واتباعه وتأصيله بمنهجه

حلقته. يف طالباً يزال ال وهو التدريس ودفعه إىل التحصيل فكان به حفياً ورسعة

عنيزة. يف وجوده أثناء والبالغة النحو يف ~ عفيفي الرزاق عبد الشيخ عىل وقرأ

املعهد يف يدرسون كانوا الذين العلامء عىل بالرياض درس العلمي املعهد ويف
نارص بن عبدالعزيز والشيخ الشنقيطي، األمني حممد الشيخ العالمة ومنهم حينذاك
سامحة عىل ودرس اهللا، رمحهم وغريهم، األفريقي عبدالرمحن والشيخ رشيد، ابن

.~ باز بن بن عبداهللا العالمة عبدالعزيز الشيخ


أبرز العلوم  ومن فيها مرجعا وأصبح العلمية شتى الفنون يف ~ الشيخ تبحر
والعقيدة والفقه التفسري علوم الركبان فيها برشوحه وسارت األقران، فيها التي بز

والنحو. والسرية النبوية واألصول واحلديث
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نفع  عىل حريصاً الكبرية واملسؤوليات اجلليلة أعامله باإلضافة إيل ~ وكان
أيام صحته ويف وسفراً حرضاً وهناراً ليالً حوائجهم وقضاء والفتو بالتعليم الناس
إذ كان يلزمنفسهباللقاءاتالعلميةواالجتامعية ومرضه،رمحهاهللا تعاىلرمحةواسعة،
منطقة قضاة مع األسبوعية املنتظمة اللقاءات يعقد فكان املجدولة النافعة املنتظمة
خطباء مدينة ومع عنيزة املنكر يف باملعروف والنهي عن هيئة األمر وأعضاء القصيم
إدارة جملس أعضاء ومع السكن  يف املقيمني الطلبة ومع طالبه كبار ومع عنيزة
بالقصيم. اإلمام جامعة بفرع العقيدة قسم منسويب الكريم ومع القران حتفيظ  مجعية
يف الشهري واللقاء  منزله يف األسبوعي  كاللقاء  العامة اللقاءات يعقد وكان
حياته فكانت مدينته تعقد خارج كانت التي املوسمية السنوية مسجده واللقاءات
أينام توجه الواسع علمه يف مباركا وكان الدؤوب والنشاط والعمل بالعطاء زاخرة

نفع. حل أينام السامء كالغيث من

اجتهادات والتحقيق ولـه والبحث واإلفتاء والرتبية التعليم يف عمره أمىض فقد
منزله قدميه من عىل سار اذا للراحة حتى لنفسه وقتاً يرتك موفقة، مل واختيارات
فيجيبهم يسألونه معه ويسريون ينتظرونه الناس فإن منزله إىل  وعاد املسجد إىل

وفتاواه. إجاباته ويسجلون

١٤١٤هـ اهلجري للعام اإلسالم خلدمة العالية فيصل بجائزة امللك فوزه أعلن
ييل: ما باجلائزة الشيخ فوز حيثيات يف االختيار وذكرت جلنة

الصدر  ورحابة  الورع  أبرزها من التي  الفاضلة  العلامء بأخالق حتليه : أوالً
وعامتهم. خلاصتهم والنصح املسلمني ملصلحة والعمل احلق وقول

وتأليفاً.  وإفتاءً تدريساً بعلمه الكثريين انتفاع ثانياً:
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مناطق اململكة. خمتلف يف النافعة املحارضات العامة إلقائه ثالثاً:

كبرية.  إسالمية مؤمترات يف املفيدة مشاركته رابعاً:

احلسنة  واملوعظة باحلكمة اهللا إىل الدعوة يف متميزاً أسلوباً اتباعه خامساً: 
وسلوكاً. فكراً الصالح السلف ملنهج حياً وتقديمه مثالً

سبيل  يف كلها حياته عمر اهللا، برشيعة العلم من ~ عىل جانب عظيم كان
وصواب بصحة الدليل يتمسك الناس ونرشه بني تعليمه ثم ومن وحتصيله العلم
الصالح السلف  عليه كان بام  التقيد عىل  احلرص أشد حريصاً كان  كام التعليل
الدعوي وهنجه العلمية أعامله فكانت وسلوكاً ودعوة وعمالً علامً االعتقاد يف 

اآليات  الستحضار ملكة عظيمة Å  اهللا آتاه لقد النهج السليم. ذلك عىل كالمها
ال عامل املجال يف هذا فهو والفوائد األحكام واستنباط الدليل لتعزيز واألحاديث
ومعرفته فقهه وسعة واألحكام للفوائد استنباطه ودقة علمه غزارة له غبار يف يشق

وبالغتها. العربية اللغة بأرسار



ومنها العامل هلا القبول واالنتشار يف اهللا وكتب نفعها، كثرية عم الشيخ كتبا ألف
احلرص: ال املثال سبيل عىل

احلمويّة بتلخيص فتح الربية ـ
احلديث مصطلح ـ

األصول األصول من علم ـ
والصالة والغسل الوضوء يف رسالة ـ

رمضان جمالس ـ
الواسطية العقيدة رشح ـ
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احلسنى وأسامئه اهللا يف صفات املثىل القواعد ـ
املمتع الرشح ـ



قلوب  يف واملحبة بالعلم النافع والعمل الصالح، حافلة حياة بعد ~ تويف
الصرب مثال  فيه كان فيه أمل مرض بعد وذلك العام، والقبول واخلاص العام
يوم أن توفاه اهللا والفتيا إىل العلم تبليغ عن شدة املرض مع ينقطع إذ مل والرىض،

١٤٢١هـ(١). سنة شوال شهر من اخلامس عرش األربعاء

نجم  مصطفى نعيم مهنا واألعالم، الدعاةِ  ن اسِ حمَ كر بِذِ ان احلِسَ الآللئ الشيخ: ترمجة يف ينظر (١)
.(١١١/١)
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الثاين املبحث
  

وهذا نقيضك يقال فالن (النقيض) بمعنى اللغة يف  يطلق املخالف اللغة: يف
ذاك(١). نقيض القول

املخالف(٢). هو بالكرس، دّ والضِ
املَخالِفُ وهو نَاحيَةٍ، يف ب اهِ الذَّ هو : يُّ عِ مَ صْ األَ وقال

اصطالحاً بأنه:  املخالف يعرف أن ويمكن

واملنافق واملرتد والكتايب  وامللحد  الوثني فهو يشء؛ أي يف خالفك من «كل 
الفقهية القطعية املسائل يف املنازع بدعة عملية، وهو واملبتدع اعتقادية بدعة واملبتدع
يف أو عملية سياسية أو أو دعوية املختلفة، سواء كانت املناهج يف والظنية، وكذلك

خمالف»(٣). عملك فهو لك أو رأيك ير ال من فكل صعيد. أي

    

املنتسبني من آرائه يف بعض منهجه أو يف الشيخ خالف من هنا وأقصد باملخالف
لإلسالم.

    

الصحيح  املنهج وأوضح البرش  يف باقية إهلية اخلالف سنة أن ~ الشيخ بنيّ

الوسيط ٩٤٧. املعجم (١)
العروس  ١١٥. (٢)  تاج

http://www.salmajed. الشيخ بموقع منشور بحث املخالفني، مع التعامل فقه قواعد املاجد، (٣) سليامن 
/com/node
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ومن وخطبه، وحمارضاته وإجاباته فتاواه من موضع من أكثر يف معه، التعامل يف
السؤال:ملاذا وكان لدرسه احلضور أحد من سؤال عىل له إجابة يف جاء ما ذلك
كلمة جلمع وذلك فيها الصواب وجه الداعية ليتبني اخلالف مسائل حتقق ال

األمة؟
ينتهي، لن أن اخلالف بنيّ إذ وعلمه، فهمه سعة عىل الشيخ داال جواب فكان

: قائالً سيبقى، بل
الرأي اختالف يف هناك ما فسيكون بلد يف العلامء نجمع أن إذا أردنا أنه أر»
يتقوا أن عليهم الواجب ولكن اخلالف سيقع فإنه اخلالف مسائل حققنا وإن حتى
بل الدافع اآلخر املخالف للعامل العامل هذا لقبول الدافع يكون وإال استطاعوا ما اهللا

.اهلد قصد هو
الصواب إىل أقرب أنه ير من العلامء اختالف اإلنسان عند يتبع هذا وعىل
هذا األمر أن فالظاهر واحد قول نجمع الناس عىل ودينه وأمانته وأما أن لعلمه
مع  التعامل يف الصحيح املنهج يوضح ~ ولكن الشيخ وال يمكن»(١)، متعذر
اآلخر والرأي االختالف بقبول بل واملصادرة ليس باإللغاء أنه وهو اخلالف املعترب

:~ يقول إذ رشعاً، وجهة معتربة صاحبه كان مع إن

 { سلكه الصحابة أن نسلك ما التفرق املشكلة أعني مشكلة هذه «وحل
يؤثر، االجتهاد ال فيه يسوغ مكان الصادر عن اجتهاد يف اخلالف هذا أن نعلم وأن
الدليل، مقتىض عىل أنه بناءً بام رأ أخذ منا واحد كل ألن وفاق؛ يف احلقيقة بل إنه
الدليل، مقتىض إالّ ألنه برأيه مل يأخذ منا وكل ا، مجيعً أمامنا الدليل فمقتىض إذن
أن الواجب بل يشء، أخيه عىل نفسه يف ال يكون كل واحد منا أن عىل فالواجب

عيل أنس أبو وترتيب العثيمني ،إعداد صالح حممد بن الشيخ وتوجيهات، ضوابط اإلسالمية الصحوة (١)
ص١٥٠. ١٩٩٣م، ط١ـ١٤١٤هـ ـ املجد، دار أبولوز، حسني ابن
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مقتىض الدليل عنده»(١). املخالفة هذه ألن إليه؛ ذهب عىل ما حيمده

     

تكفريهم أو وتبديعهم املسلمني إلخوانه املسلم تضليل أن عىل الشيخ أكد
:~ قال حيث سيئ خطأ ومذهب االختالف ملجرد

كفره ربام أو ضلله أه أو وخطَّ خطأ عىل هو قال: أحد خالفه الناس إذا «بعض
سيئ للغاية»(٢). مذهب وهذا باهللا والعياذ

 

ص (٢٤). الدعوة يف االعتدال  (١)
ج ٣ ص ٩. الشهري اللقاء  (٢)
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الثالث املبحث
     

رئيسني،  إىل قسمني لإلسالم املنتسبني من العقيدة جمال يف املخالفني الشيخ م قسَّ
بدعة، فكيف نتعامل صاحب إذا كان املخالف سؤال: منه عىل جواب وذلك يف

معه؟.

إىل قسمني: تنقسم البدع إن بقوله: فأجاب

مكفرة. بدع القسم األول:

ذلك. دون بدع الثاين: القسم

إىل دعوهتم يستهدف تعامال يكون أن جيب  معهم  التعامل  أن الشيخ وير
من ماعندهم النقد واهلجوم عىل بمنهج التعامل من فيمتنع الداعي وبالتايل احلق،

يف جوابه: قائال واإلعذار البيان الباطل قبل

اإلسالم، إىل ينتسبون الذين هؤالء ندعو أن كليهام القسمني علينا يف «والواجب
هم عليه هناجم ما احلق، دون أن احلق ببيان إىل دوهنا، ومعهم البدع املكفرة وما
:S للنبي اهللا تعاىل يقول ألن احلق؛ قبول عن االستكبار أن نعلم منهم بعد إالّ
،(١٠٨ ¤  ¥  ¦ §   ¨©مث (األنعام:  £  ¢  ¡ ے  نث |  { ~    
ذي لد مقبول واحلق بأدلته، وإيضاحه  احلق ببيان احلق إىل هؤالء أوالً فندعو
بيان أن عىل باطلهم فإننا نبنيّ واالستكبار منهم العناد وجد فإذا سليمة، كل فطرة

واجب»(١). معهم أمر غري املجادلة باطلهم يف

يفرق وإنام مبتدع، كل مع مرشوعا عمال واجبا الشيخ يراه فال املبتدع هجر أما
ص (٢٤). الدعوة االعتدال يف  (١)
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إن وأما مكفرة، بدعته  كانت إن املبتدع  هجر فري املبتدع،  حاالت بني الشيخ
:~ هذا اهلجر، حيث قال عىل املرتتبة املصلحة يف فينظر مكفرة غري كانت

هجرهم، وجب مكفرة البدعة كانت فإذا البدعة؛ عىل فهذا يرتتب هجرهم «أما
فعلناه، وإن مصلحة هجرهم يف كان فإن األمر، ننظر إىل فإننا ذلك كانت دون وإذا
لقول النبي حتريم هجره املؤمن يف أن األصل وذلك اجتنبناه، مصلحة فيه مل يكن
ا فاسقً كان وإن مؤمن فكل « ثالث فوق أخاه أن هيجر مؤمن حيل لرجل «ال :S
هجرناه؛ اهلجر مصلحة يف كان فإذا مصلحة، اهلجر يف يكن مل ما حيرم هجره فإنه
فإن والعتو املعصية يف أو كان فيه زيادة مل يكن فيه مصلحة، أما إذا دواء، اهلجر ألن

املصلحة»(١). هو فيه تركه مصلحة ال ما

ص ٢٤ السابق (١) املصدر
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والداه، رباه

الرابع املبحث
     

ومخسة مطالب: متهيد وفيه
  

فالغلو به، فهم الدين والعمل الرشعي يف احلد من جتاوز كل املراد بالغالة هم:
.(١) هُ دَّ حَ زَ جاوَ ا:  و� لُ غُ رِ مْ األَ الَ يف غَ املحيط: القاموس يف احلد قال جتاوز اللغة يف

هنج منهجها. ومن بالغلو السنة أهل عليها حكم التي الفرق البحث يف بالغالة واملراد
اتباعه  الغالة موقفا واضحا حازما نابعا من مع ~ الشيخ موقف كان فقد

سلف األمة. ومنهج الكتاب والسنة
أكانوا من الغالية سواء كثريا من مناهج الفرق والبيان بالرد تناول الشيخ وقد

مؤثرة. باقية الزالت آثارها التي تلك أو أثرها ضعف التي املتقدمة الفرق
والصاحلني. األولياء والغالة يف واملعتزلة واجلهمية والرافضة كاخلوارج

ومن يأخذ واملتصوفة والقبوريني واخلوارج الرافضة من الغالة وأثر ألمهية ونظرا
والصاحلني،  واألولياء األنبياء يف من الغالة الشيخ موقف سأتناول ببعض آرائهم

رأهيم. من ير أو اخلوارج من وموقفه

األول املطلب
   

العقيدة أو جهة ذلك من سواء أكان كالمهم يف الغلو الشيخ وجوه بني وقد
من مستفاد الرافضة اجلهمية أو من الغالة عن الشيخ كالم العبادة. وعامة جهة من

الغني. الواو فصل حرف املحيط القاموس (١)
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القيم. اإلسالم وابن شيخ
ببعض يأخذون أو اخلوارج منهج ينهجون الذين الغالة عن كالمه  أن إالّ

يف هذا الزمن. الغلو صور من الشيخ عايشه مرتبطا بام كان آرائهم
منها: بسامت الغالة يتسم هؤالء خمالفات الشيخ مع وتعامل

والرمحة. الشفقة األوىل:
النصح. والثانية: الصدق يف

احلقيقة. يف بيان والوضوح الثالثة: الصدق
حدود يتجاوز الذي العلمي، بأسلوبه  الشيخ أنكرها  التي الغلو صور فمن
النبي يف البوصريي الباطل، غلو احلق وإنكار وبيان والشفقة، الرمحة إىل بيان اخلطأ

قال ~: حيث املعروفة. Sيف قصيدته
املشهورة: «الربدة» يف قول البوصريي الغلو «ومن

العمم احلادث حلول سواك عند
القدم زلة يا  فقل وإال  فضال 
والقلم اللوح علم علومك ومن

به ألوذ  من  يل ما اخللق أكرم يا
يدي آخذا معادي يف تكن مل إن
ورضهتا الدنيا جودك  من فإن

فوق اهللا! حممدا أن حممدا عبداهللا، بل شهد أن شهد هذا، ما من يقول نشهد أن
احلد؟! هذا إىل الغلو كيف يصل هبم

اهللا إن ابن اهللا، وقالوا: املسيح إن قالوا: الذين النصار غلو فوق الغلو وهذا
ثالثة. ثالث

خري مأل ذكرته يف يف مأل «من ذكرين يقول: اهللا إن قالوا: ذلك، فوق قالوا هم
أولئك كان وهلذا ذكرناه، إذا معنا والرسول  ذكرين»(١)، إذا  عبدي  مع وأنا منه،

 

ومسلم ،(٢٨٤/٤ ، نفسه اهللا وحيذركم تعاىل: اهللا قول باب التوحيد، (كتاب البخاري رواه: : (١) متفق عليه
.(٢٠٦١/٤ تعاىل، اهللا ذكر عىل الذكر والدعاء، باب احلث (كتاب
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والداه، رباه

قيام رجل واحد، مجيعا قاموا املصطفى كلمة «املخرف» التايل إذا تىل املولد ليلة الغالة
والصحابة }  له، جملسنا بنفسه، فقمنا إجالال Sحرض ألن الرسول يقولون:
ال  يكلمهم حي الرسولSوهو عليهم دخل ومنا، ومع ذلك إذا منهم إجالال أشد
شيئا، فانظر يشاهدون كانوا إن شبح جاءهم أو إذا ختيلوا يقومون له، وهؤالء يقومون

ورسوله. عبداهللا حممدا أن ما شهدوا فهؤالء احلد! هذا إىل عقوهلم هبم بلغت كيف
هلم ونسأل اهللا هلم، فنرق القدر؟ نظرنا إليهم بعني إن مساكني، املخرفون وهؤالء
حتى باحلجة ننابذهم جيب أن فإننا الرشع، بعني إليهم نظرنا وإن السالمة والعافية،
هللا،  هللا، أخشاهم عبودية الناس Sأشد والرسول الرصاط املستقيم، إىل يعودوا
عبدا أكون «أفال ذلك، فقال: يف وقيل له حتى تورمت قدماه، يصيل قام هللا، وأتقاهم

العظيمة. العبادة هذا حتقيق تأخر، وما ذنبه من ما تقدم غفر له شكورا»، وقد

الثاين املطلب
      

تكفري  خطر شدة وبنيّ بينة، بال املسلمني تكفري النكري عىل ~ الشيخ شدد
: قائالً املسلمني

أن تقول جمرد هو ما اهلني ليس باألمر التكفري دليل املسلمني بال «الذي يكفر
وجواز ماله وحل دم املكفر حل تتضمن هي عابرة تكون كلمة حتى كافر اإلنسان
والعياذ باهللا ابتلوا الذين فهؤالء جدا خطرية فاملسألة له فال بيعة وليا كان وإذا قتله

األمور(١). يف هذه يف البحث األخرية اآلونة يف
وجدت  عن حالة حتدث ملا األمر املسلمني تكفري والة خطورة عىل ~ وأكد
األمور والة بتكفري القول وهي السعودية العربية اململكة بعض الشباب يف لد

: قائالً العام خاص بعد التحذير بشكل ذلك من فحذر
.(٣٤٨/ بلوغ املرام (٣ املخترص عىل الرشح (١)
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عليهم اخلروج بذلك يستبيحوا أن من اجل األمور والة يكفروا أن «وحماولة
وال  القرآن يقرؤن  إهنم  Sفيهم الرسول قال الذين اخلوارج ورثة هم هؤالء
باهللا والعياذ من الرمية السهم مروق اإلسالم يمرقون من وإهنم حناجرهم جياوز
غضبهم جام يصبون أهنم والعجب اهللا عباد  كفروا  ألهنم وقتلهم بقتاهلم  وأمر 
نحذر أن جيب الذي احلقيقيني الكفار عن ويسكتون ورسوله اهللا يكفره من مل عىل
من اخلطر شك ال واإلحلاديني، وهذا والنصار والشيوعيني كاليهود منهم الناس
يف هذه األمور البحث عىل حيرصون اإلسالمية العجب أن هؤالء األمة عىل العظيم
عندهم لوجدت فتشت ما فتشت ولو وغريهم أنفسهم  وإتعاب فيها واملناقشة
اهللا رسول حممدا وان إال اهللا اله ال وهو شهادة أن أركان اإلسالم أعظم إخالال يف
يريدون الن هؤالء احلرام اهللا بيت وحج رمضان وصوم الصالة وإيتاء الزكاة وأقام
والتكفري هللا والرشع وعدم التكفري والتكفري يف الترشيع مع اهللا أن يكونوا رشكاء
من شاءوا  ويؤمنون يكفرون من شاءوا اهللا مع يكونوا أن يريدون هؤالء Å  هللا
أقول وال غالبهم الن فائدة فيه ليس معهم والبحث هؤالء هؤالء احذروا فاحذروا
ال بحث هو عن من يتكلم مع والبحث للهد هو وليس عن يتكلمون كلهم

الناس»(١). والتشبيه عىل أو التلبيس الوقت جمرد ضياع إال فيه ليس حتته طائل

املطلب الثالث
     

وهي املخالفني، عىل  احلكم بقضية تتصل الغلو من صورة إىل الشيخ نبه كام
خطأ هو عىل قال: أحد خالفه إذا الناس بعض «ألن خمالفة بأي التضليل والتكفري

للغاية(٢). وهذا مذهب سيئ باهللا والعياذ كفره ربام أو ضلله أه أو وخطَّ

 

.(٣٤٩/ بلوغ املرام (٣ املخترص عىل الرشح (١)
ج ٣ ص ٩. الشهري اللقاء  (٢)
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والداه، رباه

املطلب الرابع
      

قال: حيث املعصية، التكفري بمطلق الشيخ منها حذر التي الغلو صور ومن
صدق  إذا معصية، أو ألي سبب ألي يكفر الناس أيضاً الذي هذا الثاين: «الشق
اخلوارج مذهب اخلوارج؛ ألن مذهب مذهبه أشد من صار معصية ألي هذا التعبري
بأي يكفر املسلمني من اآلن فإذا وجد معصية، يف كل ليس الكبرية، فاعل يكفرون
قاتلهم الذين مذهب اخلوارج عىل زائد والسنة للكتاب خمالف فإنه ضال معصية
ومنهم من كفرهم من فمنهم يف تكفريهم، املسلمون واختلف طالب، أيب بن عيل
f e d c bنث يقول: اهللا الظلمة. أوليس من البغاة وجعلهم فسقهم
يف فاإلنسان m l  k  jمث (النساء: ٣١)،  i     h g
قال فلقد أرص إذا الصغرية، أما عىل يرص مل إذا اهللا عنه الصغائر يكفر الكبائر اجتنابه
ضالل»(١). أنه شك ال القول كبرية. فهذا جيعلها الصغرية اإلرصار عىل إن العلامء:

     

هذا خطورة مبينا يف التكفري الترسع من احلذر عىل الشيخ يؤكد آخر موضع ويف
قال: حيث عليه، مستدالً األمر

يف وأن األصل الرشع من إال يتلقى رشعي ال حكم الكفر أن أن نعلم «جيب
منه. خروجهم عىل دليل يدل حتى املسلمني اإلسالم

وعىل عليه اهللا صىل النبي أن جداً، حتى جداً جداً خطري التكفري يف والترسع
عدو اهللا يا قال أو بالكفر رجالً دعا «من التكفري: أي من ـ منه حمذراً قال وسلم آله

عليه»(٢). كذلك حار وليس
نفسه. املصدر (١)

.(٥٧/ (٢) صحيح مسلم (١
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اخلامس املطلب
      

أن وير واآلراء األحكام يف والتطرف الغلو عن البعد إىل دائام الشيخ يدعو
يبعد والغلو التطرف وأن عىل احلق غالبا، أقرب يكون التوسط مسلك من يسلك

قوله: يف هذا أقواله نفائس ومن الصواب، عن اإلنسان

واب؛ الصَّ يكون هو  الوسطَ القولَ أنَّ تدبَّرهتا إذا العلامء أقوال يف «والغالبُ
ةِ»(١). األدلَّ عَ بني مَ جَ فَ هؤالء وأدلَّةِ هؤالء بأدلَّةِ جتده أخذَ الوسط القول ألنَّ

فقال: العقيدة يف من األمثلة احلقيقة بجملة الشيخ هذه وأكد

ووسط فني  رَ طَ إىل اهللا  صفات يف النَّاسُ انقسم فقد العقائد،  إىل مثالً وانظر 
التمثيل. مع فأثبتوها اإلثبات يف غلوا رفٍ طَ

فهذان طرفان. وها. نفَ فَ التنزيهِ غلوا يف رفٍ وطَ

املامثلةِ. نفي مع أثبتها طٍ سَ ووَ

ط: سَ ووَ إىل طرفني النَّاسُ انقسمَ رِ دَ القَ ويف

اختيار. له وليس لِه فِعْ عىل ربٌ جمُ إنَّ اإلِنسانَ وقالوا: رِ دَ إثبات القَ طرفٍ غلوا يف

فيه. اهللاِ رِ دَ لقَ قَ تعلُّ لِهِ وال مَ بعَ مستقلٌّ العبدَ وقالوا: إنَّ ي النَّفْ يف غلوا آخر وطرفٍ

مكتوبٌ ولكنَّه لِه، فِعْ يف واختيارٌ إرادةٌ له اإلِنسانَ إنَّ قالوا: ط سَ وَ ثالث وقسم
واب. عىل الصَّ فصاروا طوا، فتوسَّ اهللا، اهللا وبتقدير عند

: طٍ سَ ووَ رفني إىل طَ أيضاً النَّاسُ انقسم الوعيد باب ويف

جاءِ. الرَّ نصوصَ وتركوا الوعيدِ بنصوصِ أخذوا قسمٍ

.(٢٩٢/ املستقنع (٤ زاد عىل الرشح املمتع (١)
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. الوعيدِ نصوصَ وتركوا جاءِ الرَّ بنصوصِ أخذوا آخر وقسمٍ

. طَ توسَّ وقسم

جاءِ، الرَّ نصوصَ وأهدروا الوعيد بنصوصِ أخذوا الذين األول: فالقسم
. الشفاعةُ فيه تنفعُ وال النَّارِ يف دٌ لَّ خمُ فإنه الذنوب مِن كبائرِ لَ كبرية عَ فَ ن مَ قالوا:

وتركوا جاءِ الرَّ بنصوص أخذوا مِن جهةٍ أخر فوا تطرَّ الذين الثاين: والقسم
يف الواردةُ والنصوصُ ، النارَ يدخلُ  ال الكبريةِ فاعلُ وقالوا: ، الوعيدِ نصوصَ

املؤمنني(١). عىل ال ارِ فَّ عىل الكُ تنصبُّ إنَّام الوعيدِ

ها،  استحقَّ ن مَ عىل واردةٌ نصوصٌ ثابتةٌ الوعيد نصوصَ إنَّ قالوا: الثالث: والقسم
 u t s r نث تعاىل: هذا الوعيد حتتَ املشيئة؛ لقوله استحقَّ الذي ولكن هذا

~ مث (النساء: ٤٨).  }  |  { z y   x  w  v
: طٍ سَ ووَ رفني طَ إىل النَّاسُ Sانقسمَ سولِ الرَّ آلِ ويف

آل بعضِ ألوهية عى فادَّ هم بعضُ بالغ حتى كبرياً، غلواً سولِ الرَّ يف آلِ قسمٍ غلوا
. الروافضُ ه مُ يتزعَّ وهذا القسمُ يف الكون. فاً ترصُّ وأنَّ هلم وربوبيتهم البيت

ه مُ يتزعَّ القسمُ وهذا فيهم،  حوا دَ وقَ وسبُّوهم وهم أبغضُ بالعكس؛ وقسم
عليه وخرجوا طالب، أيب بن عيلَّ قاتلوا اخلوارجَ اخلوارج؛ ألنَّ ومنهم النَّواصبُ

قِتالَه. واستباحوا
له منهم املِؤمنُ علينا، قٌّ حَ هلم البيتِ آلَ  إنَّ قالوا: ، طٌ سَ وَ الثالث: والقسم
غلتِ فيهم كام نغلوا ال ولكننا ،S سولِ الرَّ مِن رابة القَ قُّ وحَ اإلِيامن، قُّ حَ ان: قَّ حَ

. طٌ سَ وَ نحن بل ، النَّواصبُ لَ عَ فَ كام هم ونبغضُ نسبُّهم وال ، الرافضةُ
. طٍ سَ ووَ طرفني عىل أيضاً النَّاسُ اختلفَ ين والدِّ اإلِيامن أسامءِ ويف

.(٢٩٣/ املستقنع (٤ زاد عىل الرشح املمتع (١)
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، وعىل اخلوارجُ هم يناه كافراً، وهؤالء سمَّ كبريةً املؤمنُ لَ عَ فَ إذا قالوا: طرفٍ
كإيامن كاملُ اإلِيامن وإيامنُه مؤمنٌ فهو كبريةً املؤمنُ لَ عَ إذا فَ قالوا: املرجئة، العكس

بكر. وأيب جربيل

أو مؤمنٌ بكبريتِه، فاسقٌ بإيامنِه مؤمنٌ ، فاسقٌ هو مؤمنٌ قالوا: الثالث والقسم
.(١) اإلِيامنِ مطلقُ وال يُسلب املطلق، اإلِيامنَ فال يُعطى اإلِيامن، ناقصُ

قائال: الوسط املنهج عىل صحة مرة أخر الشيخ أكد ثم

؛ واضحٌ ذلك ووجه صحيحاً، الذي يكون الوسطَ هو القولَ دائامً تر فأنت
بأحدِ يأخذ رفُ والقولُ الطَّ هؤالء، وأدلَّة هؤالء أدلَّة مِن يأخذ الوسطَ القولَ ألنَّ

.األخر ةَ األدلَّ ويدعُ ةِ األدلَّ

.(٢٩٤/ املستقنع (٤ زاد عىل الرشح املمتع (١)

 



١٤٢٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املبحث اخلامس
     

 ١٤٠٤ عام من امتدت والتي الشيخ عىل فيها الطالب إقبال كثر التي الفرتة يف
العلامء من غريه وعند عنده العلم حلقات طالب بني حدثت  وفاته  وإىل تقريبا 
السنة تطبيق يف والرغبة التدين عىل وإقباهلم الشباب محاس عن ناشئة إشكاالت

العلم. والتزامها، مع قلة

سنن تطبيق عىل واإلحلاح والفقه العلم مسائل يف التنازع اإلشكاالت هذه ومن
أهل بني خالفا ثبوت كوهنا سنة أن يف مع عىل من تركها، ينكر واعتبارها واجبات
السنن. ونحو ذلك من االسرتاحة برتك جلسة التبديع إىل وصل األمر حتى العلم،

األئمة عىل ختطئة الفقهية واجلرأة للمذاهب اإلساءة إىل بعضهم األمر عند وتطور
آلبائهم. املرشكني كاتباع املذاهب الفقهية اتباع عد أن ببعضهم األمر ووصل املتبوعني،

هؤالء فيها التي يقع األخطاء وبني األمر، هذا خلطورة مبكرا الشيخ تنبه وقد
وجهلهم. محاسهم من بباعث الشباب

وأنه  العلامء بني الفقهي اخلالف بطبيعة السلبي للجهل ~ األثر الشيخ وبنيّ
واملنهج االختالف بأسباب جهلهم بسبب العامة لد التشويش من نوعا أحدث
الصحيحيف التعامل معه. ولذلكخصصحمارضةخاصةهلذااملوضوعومليكتفبذلك

وحمارضاته(١). وخطبه دروسه يف املوضوع يتناول هذا واألخر بني الفينة كان بل

وحدة يمس وال الدين  أصول يمس ال الفقهي  اخلالف  أن  الشيخ عد وقد
باملنهج معه يتعامل ولكن  إلغاؤه،  يمكن ال  ماضية سنة وأنه احلقيقية، املسلمني

واسعا. قبوال ولقيت وانترشت طبعت العلامء بني اخلالف بعنوان حمارضة للشيخ (١)
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العلمية(١). بالرؤية إليه وينظر الرشعي

والسنة الكتاب  تعمد خمالفة عن ناشئا ليس اخلالف هذا أن الشيخ أكد فقد
فهمهام(٢). اجتهاد يف عن نايشء ولكنه اهللا رسول عن الثابتة

سبعة أسباب. يف وأمجلها الفقهي االختالف أسباب ~ الشيخ وبني

موقفنا «ما بقوله: الفقهي اخلالف هذا من الصحيح املوقف الشيخ عرض ثم
قوله، عن خيرج إماماً ال اإلنسان أيتبع العلامء؟ هؤالء من نتبع؟ ومن اتباعهم؟ من
عنده من ح أم يتبع ما ترجَّ للمذاهب، املتعصبني كعادة غريه الصواب مع كان ولو

األئمة؟ هؤالء من إليه ينتسب َا ملِ كان خمالفاً ولو دليل

خالف الدليل ولو يتبع أن بالدليل علِم ن مَ عىل فالواجب الثاين، هو اجلواب
أحداً غري رسول اهللا أن ومن اعتقد األمة، إمجاع خيالف مل إذا األئمة. من خالف ن مَ

لغري الرسول  شهد فقد وزمان، حال بكل وتركاً بقوله فعالً يؤخذ أن Sجيب
اهللا رسول إال قوله هذا حكم يكون أن ال يمكن ألحد ألنه الرسالة، بخصائص

.(٣)«Sاهللا رسول سو ويُرتَك قوله من يؤخذ إال أحد وال ،S
جيتهد أن أحد  كل حق من أن  ير الشيخ أن يعني  ال التأصيل هذا ولكن 
عىل القدرة زعم لكل من الباب فتح أن ير الشيخ عن علمه بل قدر كان مهام

:~ الدين.قال يف الفساد كذلك يفتح بابا من ليس االستنباط وهو

يستنبط يستطيع أن الذي ن مَ دوامة ال نزال يف ألننا نظر، فيه األمر يبقى «ولكن
يف صاحبها. وهذا أنا يقول: واحد صار كل ألن مشكلة، األدلة؟ هذه من األحكام

 

.(٣/ بني العلامء (١ اخلالف : ينظر (١)
.(٤/ العلامء (١ بني : اخلالف ينظر (٢)

.(١٢/ بني العلامء (١ اخلالف (٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

رائد اإلنسان أن يكون جيد؛ اهلدف واألصل هو حيث من نعم بجيد، ليس احلقيقة
ينطق بالدليل، عرف أن ن مَ لكل الباب نفتح كوننا لكن نَّة رسوله، وسُ اهللا كتاب
فيه حيصل هذا ما شئت، تقول جمتهد  أنت فنقول: وفحواه، معناه يعرف  مل وإن

واملجتمع. اخللق وفساد الرشيعة فساد

ثالثة: أقسام إىل الرشعية املسائل العلمية إزاء الناس الشيخ أقسام بني ثم

وفهامً. لامً عِ اهللا رزقه ـ عاملِ ١»

ر. املتبحِّ ذلك درجة يبلغ مل لكن العلم، طالب علم عنده من ـ ٢

يدري شيئاً. اخلالف بني العلامء»(١). عامي ال ـ ٣

كان  ما  يقول  أن  عليه  جيب بل يقول، وأن جيتهد أن احلق له فإن  األول: أما
تعاىل: قال بذلك. ألنه مأمور الناس، من خالفه ن مَ خالفه مهام عنده الدليل مقتىض
الذين  االستنباط أهل من وهذا  ،(٨٣ (النساء:  مث   o   n   m   l نث 

وكالم رسوله. اهللا يدل عليه كالم ما يعرفون

إذا  عليه حرج فال األول، يبلغ درجة مل علامً ولكنه اهللا رزقه الذي الثاين: أما
يف حمرتزاً يكون أن عليه جيب ولكن بلغه، وبام واإلطالقات بالعموميات أخذ
قد خيطئ، وقد العلم؛ ألنه أهل من منه أعىل هو ن مَ سؤال عن يقرصِّ ذلك، وأال
يراه ما خَ أو نَسَ مطلقاً، كان ما قيَّد أو ا، عام� ما كان ص خصَّ يشء إىل علمه يصل ال

بذلك. يدري ال وهو حمكامً.

لقوله  أهل العلم يسأل أن عليه جيب فهذا علم، عنده ليس ن مَ وهو الثالث: أما
نث-  :أخر آية ويف (األنبياء: ٧)، zمث   y   x w  v  u  t نث تعاىل:

ولكن  هذا أن يسأل، 3 مث (النحل: ٤٣ - ٤٤)، فوظيفة  21 0  /  .

.(١٦/ نفسه  (١ املصدر   (١)
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فمن إنه عامل، يقال عنه: كلٌّ أو عامل، إنه يقول: وكلٌّ البلد علامء كثريون، يف ن يسأل؟ مَ
ثم الصواب فتسأله إىل أقرب ن هو مَ تتحر عليك أن نقول: جيب هل يسأل؟ الذي
للعلم ق يوفَّ قد واملفضول العلم، أهل من تراه ممَّن شئت ن مَ اسأل نقول: أو بقوله، تأخذ

العلم؟ أهل هذا يف اختلف ـ وأعلم منه أفضل هو ن مَ ق وال يوفَّ معيَّنة، يف مسألة

من علامء علمه يف أوثق يراه ن مَ يسأل أن العامي عىل أنه جيب :ير ن فمنهم مَ
ن يراه مَ يطلب ملرضه فإنه جسمه يف بمرض أصيب الذي أن اإلنسان كام ألنه بلده،
ختتار أنك القلوب، فكام دواء العلم ألن هنا؛ فكذلك الطب أمور يف معرفة أقو
فرق(١). إذ ال علامً أقو تراه ن مَ ختتار أن جيب فكذلك هنا أقو تراه ن ملرضك مَ

ال يكون قد لامً عِ هو أقو ن مَ ألن بواجب؛ ليس ذلك أن :ير ن مَ ومنهم 
 { الصحابة عهد يف الناس أن القول هذا ويرشح بعينها، مسألة يف كل أعلم

الفاضل. مع وجود املفضول يسألون كانوا
عىل سبيل ال دينه وعلمه يف ن يراه أفضل أنه يسأل مَ املسألة هذه يف أر والذي
قد مفضول هو ومن املعينة، املسألة هذه خيطئ يف قد أفضل هو من الوجوب، ألن
أقرب هو من يسأل أن واألرجح: األولوية، سبيل عىل فهو الصواب، فيها يصيب

ودينه. وورعه لعلمه الصواب إىل
نزلت إذا العلم طلبة والسيام املسلمني، وإخواين أوالً  نفيس أنصح وأخرياً
لئال فيقول ويعلم يتثبَّت ع حتى ويترسَّ ل يتعجَّ أال العلم مسائل من نازلة بإنسان

بال علم. اهللا يقول عىل
ثبت عن كام اهللا يبلِّغ رشيعة وبني اهللا،  الناس بني واسطة املفتي اإلنسان فإن

األنبياء»(٢). ورثة اهللاS«العلامء رسول

.(١٧/ بني العلامء (١ اخلالف (١)
والعمل (٣٧/١). قبل القول العلم باب العلم، البخاري، كتاب (٢) رواه
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

السادس املبحث
     

وكثر الدعاة بعض بني  خالف بظهور اتسمت الشيخ حياة من فرتة مرت
ذلك أو الداعية منهج هذا للعلامء بالسؤال عن األسئلة وتوجهت فيه اخلائضون

منهم. اشتهر من خصوصا

كالم املنتسبني  يف والتدقيق من التبديع الواسع موجة ظهور ذلك آثار من وكان
للعلم املنتسبني عىل خصوصا األشخاص عىل واحلكم الكتشاف األخطاء للعلم
منهم وإن حدثت اجلملة السلف يف منهج بانتهاج وممن عرف أهل هذه البالد من
التعامل مع يف منهج الشيخ فاتسم (التصنيف) بـ: ما سمي وهو األخطاء، بعض
عند ذلك سيتضح كام جمال، يف أي املخالفني مع مع منهجه العام باالتساق الدعاة
عىل والرتكيز االعتدال والتثبت، ذلك ومن الشيخ، منهج خصائص عن احلديث

هبا. دون القائل الفكرة

العلم طالب يراه ما بعضهم الدعاة وإن خالف مع العدل وجوب ويؤكد عىل
يف السائل خطأ رآه وما أحد الدعاة عن سئل الشيخ السلف،حيث هنج عىل السائر
وإنام بعينه شخص ذكر عدم التأكيد عىل جواب الشيخ فكان الداعية منهج ذلك
الكالم يف ماسيتضح وهو منهجه ذلك من قواعد عد بل املنهج، عن احلديث يكون

أجىل. بصورة منهجه خصائص عن

يلتزم املنهج  ممن اهللا إىل الداعي تقويم مهمة يف قواعد ~ الشيخ وضع وقد
هذه القواعد: ومن بعض املسائل، يف خالف ولو اجلملة يف الصحيح

األمة إىل  من أول هذه األمة يف اهللا إىل يف الدعوة صدق قدم إنسان له كل : أوالً
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اخلري. من به ماقام عىل حيمد أنه الشك آخرها،
إما  زلل سببه من خيلو ال العلم والتقو، فإنه من مهام بلغ إنسان كل وثانياً:
كتابه  خطبة يف ~ رجب قال ابن املنصف كام لكن ذلك، غري أو الغفلة اجلهل أو

صوابه(١). كثري يف املرء خطأ قليل اغتفر من املنصف القواعد:
املرأة فإن كان شبيها بالنساء، إال احلسنات عن ويغفل الزالت وال أحد يأخذ
خريا منك أر مل قالت: واحدة منك سيئة ثم رأت  كله، الدهر إليها أحسنتَ  إذا 
الزلة األنثى، يأخذ املثابة أي بمثابة هبذه يكون أن حيب الرجال من وال أحد قط،

احلسنات الكثرية، عن ويغفل الواحدة،
من  فنقول: باألشخاص، ال باألوصاف األحكام نعلق  أن والواجب ثالثاً:

رش. من أو خري فيستحق كذا، من كذا عمل كذا فيستحق كذا، ومن عمل
واملساوئ، املحاسن نذكر أن فيجب الشخص، م نقوِّ نريد أن عندما ولكن رابعاً:
فقط، ألن اخلطأ فنذكر شخص خطأ من نحذر وعندما العدل، امليزان هو هذا ألن
إذا ألنك املحاسن، نذكر فيه أن احلكمة من ليس التحذير ومقام حتذير، مقام املقام

مقام مقال(٢). فلكل السامع سيبقى متذبذبا، فإن املحاسن ذكرت
     

املبتدع عىل إطالق وصف يف املنتسبني للعلم بعض توسع ملا املجال هذا ويف
يوافق الشيخ مل منهجهم، مل ينهج مسألة ما وإن يف املبتدعة وافق بعض أي شخص

السؤال: هذا الرأي، حيث سئل ~ هذا يصحح ومل التوجه، هذا عىل ~
املسائل من مسألة يف مبتدعة منهج قوم سلك ببدعة أو العلامء من تكلم أحد إذا

منهم؟ يعد فهل
رجب (٢/١). اإلسالمي، ابن الفقه يف القواعد (١)

الطيار. اهللا الدكتور عبد أعدها املفتوح ٤٥٥/٣ـ٤٥٦ الباب لقاءات (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

فإنه  املسائل من مسألة يف وافقهم إذا إليهم، وال ينسب منهم يعد ال اجلواب: ال.
نحن : مثالً وهلذا نسبة مطلقة، أن ينسب إليهم يصح وال هذه املسألة، وافقهم يف
أخذنا إذا هل لكن ،~ حنبل بن اإلمام أمحد إليه ذهب ما فقهياتنا يف نتبع اآلن
أو مالكية، نكون أن مالك يراه مثالً أو شافعية نكون معناه أنا الشافعي يراه برأي
اإلمام هبا بمسألة يقول أخذوا إذا هم أيضاً كذلك حنفية، نكون حنيفة أن أبو يراه
املعروفني املعتربين العلامء من شخصاً  رأينا فإذا ال.  حنابلة؟  يكونون  هل أمحد 
وعىل منهم نقول: هو ال يصح أن البدع أهل إليه ذهب مما بيشء أخذ بالنصيحة
S وعباد  رسوله وسنة اهللا لكتاب له من النصيحة نر بام نقول: هذا مذهبهم،
من اجتهد اجتهاد، ومن عن اخلطأ صادر ذلك فإن املسألة، هذه يف أخطأ إذا اهللا
لكلمة احلق مجيع ردَّ ومن واحد. أجر فله أخطأ وإن أجران فله فأصاب األمة هذه
خطأً الذي ظنه اخلطأ هذا إذا كان خصوصاً ظامل، فإنه باحلق  قال من فيها أخطأ
ضلله أو أو أه وخطَّ خطأ عىل هو خالفه أحد قال: إذا بعض الناس ألن بخطأ؛ ليس

للغاية. سيئ مذهب وهذا باهللا كفره والعياذ ربام

    

حيث  آرائهم بعض اختلفت الدعاة، وإن التعاون بني أمهية ~ الشيخ بني
بينهم، تعاوهنم فيام هو عليها يكونوا أن جيب عاة التي الدُّ آداب «ومن :~ قال
أن الداعية همّ يكن غريه، بل ويُقدم عىل يقبل قوله أن الواحد منهم همّ يكن ال
تعلو كلمة متَ تريد أن دُ غريه، ما صدرت من أو صدرت منه سواء الدعوة، قبل تُ
أن حيب اإلنسان أن صحيح قِبَلِ غريك، من أو من قِبَلكِ تكون هيمنك أن فال اهللا،
أن حيب أن جيب بل غريه، اخلري عىل يد يكون أن يكره يده، لكن ال عىل يكون اخلري
يعاون فسوف هذا؛ عىل اجتاهه بنى غريه، وإذا يد عىل يده أو سواء اهللا، كلمة تعلو

قبوهلم إياه. عىل الناس لغريه بُول قَ م تقدَّ وإن اهللا، الدعوة إىل يف غريه
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ويتعاونون، ويتشاورون يتساعدون، واحدة، ا يدً يكونوا أن عىل الدعاة  الواجب
نث ³  ´  ورباع مثنى وثالث هللا ويقومون ا، واحدً ا انطالقً وينطلقون بينهم، فيام
  ÅÄ  Ã   Â  Á  À¿  ¾   ½   ¼   »   º   ¹  ¸¶   µ

(سبأ: ٤٦). Î  Í  Ì  Ë    Ê  É  È  Ç    Æ  مث 
ال فلامذا وخيططون، ويتحدون جيتمعون والسوء دعاة الرشّ نر أن  وإذا كنَّا
من علم اآلخر فيه خيطئ فيام ا بعضً بعضهم يرشد حتى العمل، هذا يعمل الدعاة
الكتاب والسنة؛ نصوص إىل نظرنا إذا ونحن ذلك؟! ما أشبهه أو دعوة وسيلة أو
أهنم متحدون متعاونون، عىل تدل بأوصاف املؤمنني وصف ـ ـ تعاىل أنَّ اهللا وجدنا
  hg   fe  d   c   b  aنث تعاىل: اهللا قال
  t   srqponmlkji

(التوبة: ٧١). }مث   z  y  x wv  u

  qp o n    m l k j i   h g f نث تعاىل:  وقال
z  }  |  {  ~  ے¡     y  x  w   v  u  t  s  r

عمران: ١٠٤ - ١٠٥). (آل ¢  £  ¤  ¥  مث 
دعوته، يف نجح مثله إذا داعية كراهة من شيئًا الداعية قلب يف الشيطان يلقي  إنَّ
يف النجاح، وقبول هذا يتقدم أن يكره بل الدعوة، نجاح مثله يف يكون أن حيب ال
نعمة  تكره أن احلسد إنَّ احلسد: تفسري ~ يف اإلسالم شيخ قال الناس له، وهلذا
بل الغري، عن النعمة زوال متني احلسد أن العلامء عند ا معروفً كان وإن اهللا عىل غريك،
، فأنت تتمنَ مل زواهلا أم متنيت غريك، سواء عىل تعاىل اهللا كراهة نعمة احلسد نقول:
عليك تقدم وإن حتى دعوته، يف أخاك الداعية أن تعاون عليك اإلنسان جيب أهيا
أن اإلخوة أهيا ليا، واعلموا العُ هي اهللا كلمة تكون أن تريد دمت ما دعوته، يف ونجح
وتعاوهنم احتادهم أن يعلمون ألهنم اخلري؛ عاة دُ يتفرق أن حيبون والرش السوء عاة دُ
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نث! " # $ تعاىل: اهللا قال لفشلهم، سبب تفرقهم وأن لنجاحهم، سبب
(األنفال: ٤٦). /مث  .  -    , +*  )(  '  &  %

فلنتعاون ؛ خطأً أحدنا من رأينا فإذا للخطأ، ض معرّ منا واحدٍ كل أن ريب  وال

ظننا، يف اخلطأ خطأً يكون وقد اخلطأ، هذا وبيان به، باالتصال اخلطأ إزالة هذا عىل
من أن نأخذ خطأ، أما أنه ظننا خطأنا يف هذا فيبني لنا بخطأ، ليس الواقع ولكنه يف
عن فضالً سامت املؤمنني، من ليس هذا عنه، فإن والتنفري فيه، للقدح خطئه سببًا
بدأ القريبة السنوات هذه يف أننا يشك أحد وال ،Å  اهللا إىل الدعاة سامت من كونه
فيه حصل ولكن ،Å  اهللا ا سليامً للدعوة إىل ينطلق منطلقً احلمد ـ وهللا ـ الشباب
يبايل وال منطلق وحده، من ينطلق اآلن صار الشباب أنَّ بعض يف اخلطأ، يشءٌ من
من كبري جانب عىل كان وإن العلم والفكر، عنده من معجبٌ بام هو برأي غريه، بل
حتى احلق، معه من ينصاع ملا غريه، وال حيتقر فتجده يف فكره، واخلطأ بعلمه، اجلهل
ومن قال: واألمانة، والدين بالعلم هلم املشهود املسلمني أئمة من إمامٌ له كر ذُ لو
رجولته من أنه عى مما ادَّ إليه ذهب العلم بأن ما مع رجل؟! وأنا رجالً هذا، أليس
بدليل، : يأخذ مثالً األدلة أطراف بني ال جيمع فتجده والعلم، البصرية قلة عىل مبني
سواه، وال ويدع ما به، يأخذ غريب، حكم يدل عىل كان هذا الدليل سيام إذا وال
خالف مجهور إىل انظر األدلة، يف انظر األمر، يف ر فكّ له قيل إذا أو ينصاع يرعوي
أن جيد املعاملة، هذه الدعاة إخوانه يعامل ا أيضً وهو ر، يفكّ ال ، ولكنه مثالً العلامء

يوحى إليه. كأنام عىل احلق، الذي وهو باطل، عىل فهو خالفه، إذا غريه

خطأ يعتقد أن لإلنسان جيوز فال سديد، غري املنهج منهجٌ هذا شكَّ أن  وال
ب تنصّ فكأنام ذلك إذا اعتقد ألنه االجتهاد؛ تقبل أمورٍ يف معه الصواب وأنَّ غريه،
جائز هو غريك، عىل جائزا كان إذا فاخلطأ والعصمة،  والرسالة النبوة  منصب
مع الصواب يكون وقد غريك، عيه يدّ لنفسك  عيه تدّ الذي  والصواب عليك،
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أو معيَّنة، طائفةٍ الشباب االن ينتمي إىل صار بعض ثَمَّ ومن معك، واخلطأ غريك،
الواقع وهذا يف خطأً، أم صوابًا كان سواء بقوله، ويأخذ له، ينترص معنيّ إىل عاملٍ
هزء اهللا حملّ عىل املقبل الشباب هؤالء وجيعل العزيمة، ويضعف األمة، يشتت مما

الرش والسوء. ألهل وسخرية

اهللا نث~ ے وصفنا كام أن نكون بل اهللا، أمر كام علينا أن نكون فالواجب
واحدة،  كلمتنا تكون (املؤمنون: ٥٢)، وأن ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦مث
يسوغ فيام خالف بيننا يقع أالَّ بمعنى ا واحدً قولنا أن يكون جيب أقول: إنه ولست
يسوغ فيام خالفٌ بيننا إذا وقع إنه أقول: لكن يمكن، ال هذا أمرٌ ألن اخلالف؛ فيه
واحدة، القلوب تكون بل اختالف القلوب، إىل هنا يؤدي جيب أالَّ اخلالف، فيه

االجتهاد. فيه يسوغ فيام اختلفنا ولو ثابتة، واملحبة قائمة، واملواالة بيننا

االختالف فيها يقع التي هذه األمور جيعلوا أالَّ الدعاة إخويت أرجوه من فالذي
وتضليل بعضهم والتحزب للفرقة سببًا جيعلوها أالَّ االجتهاد، غه يُسوِّ الذي السائغ
أعداءً هناك أن تعلمون وأنتم أعدائهم، أمام منصبهم يضعف ذلك مما ألن ا؛ بعضً
وهو العاقبة، فله معه؛ اهللا كان من ولكن اخلري، إىل  بالدعاة الدوائر يرتبصون
نث 5  6   7  8  9  تعاىل: اهللا قال كام واالخرة، الدنيا يف املنصور

(غافر: ٥١)(١). :  ;  >      =  <  ?  مث 

         

يف  من ينتسبون للجامعة وعن مرة، من مجاعة التبليغ أكثر ~ عن الشيخ سئل
الذين هم من للجامعة املنتسبني عىل مجيع واحد بحكم الشيخ حيكم فلم اخلليج، دول
يمدحهم وال مطلقا يذمهم أنه ال عىل بل نص اخلليج، يف دول أو باكستان واهلند يف

http:// ،آداب الدعاة املقرءة، من املكتبة ابن عثيمني، الشيخ موقع املجتمع، يف وأثره الدعاة تعاون (١) كتاب
www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17815.shtml، ١٤٣١/١/١٠هـ.
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من فيه نجحوا  وما اجتناهبا، جيب أخطاء من فيه وقعوا ما يوضح  بل مطلقاً،
وإصالح اجلامعة منهج تعديل يف العلم طلبة رضورة مسامهة عىل ويؤكد دعوة،

أخطائهم.

ووسط، طرفني فيها الناس يكون املسائل كل  أن «الغالب :~ قال حيث
ذما يذمهم من ومنهم معهم، كثريا وينصح باخلروج هؤالء عىل يثني من الناس من
أن اجلامعة فيهم أر وأنا متوسط. ومنهم األسد، من حيذر كام وحيذر منهم كبريا
فاسق من كم واضح تأثريهم الدعاة، من أحد ينله مل وفيهم تأثري دعوة، وفيهم خري
يف يوجد هو ليس تواضع، خلق، إيثار، طبائعهم كافر آمن؟ ثم من وكم اهللا هداه

الكثريين

خري أهل هم ذلك. أشبه أو سلف أو حديث علم عندهم ليس يقول أهنم من و
باكستان وغريها إىل ال يذهبون اململكة يف الذين يوجدون أن أر لكني شك وال
مناهجهم، عن  ندري وال  أولئك عقائد  عن ندري ال  ألننا ،األخر البالد من

يشء. فيه وليس عليه غبار ال اململكة منهج يف أصحابنا عليه الذي املنهج ولكن

أو سنة أو أشهر أربعة أو أو شهرين أربعة  أو  أيام  بثالثة الدعوة تقييد أما و
خرج ثالثة إن التنظيم وأنه من باب هذا أن ولكنهم يرون هلا وجه، ما فهذه سنتني
مسألة فهذه الدنيا، عن وعزف استقام الثالثة األيام هبذه مقيد أنه وعرف أيام

يشء»(١). هي ما تنظيمية

السائل  فيه تناول مطوال سؤاال اجلامعة عن أخر مرة ~ الشيخ سئل كام
مثاال الشيخ جواب وكان ومنهجها، اجلامعة حول املثارة اإلشكاالت من  عدد

احلكم. يف للتثبت واالعتدال

.(٤٥/ الطيار (١٠ حممد بن اهللا عبد إعداد املفتوح الباب لقاء (١)
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والنساء  الرجال اآلن يعظون التبليغ مجاعة الكويت يف عندنا انترش «السؤال:
مدة املرأة يدربون قصرية مدة مجيع البلدان حيددون باخلروج إىل الرجال فضالً عن
مرحلة إىل ينقلوهنا ذلك اخلليج كذلك يعني أسبوعني بعد ثم يف أسبوع ثم ثالثة أيام
اهللا إىل الدعوة عىل بحجتهم املرأة تتدرب حتى والباكستان، مرحلة اهلند وهي أعىل
القصيم إىل هنا يأيت اإلخوة أن أحد أيضاً عنك والسؤال: نقل أربعني يوماً، تعاىل
هم كلمة هل ونريد صحيح؟ هذا فهل النساء مع اخلروج جواز إنك تر ويقول:
اإلنسان ويبذل اهللا، إىل الدعوة يف اإلنسان معهم وجيتهد معهم وخيرج حق مجاعة

ووقته؟ ماله

فهذا  خيرجن النساء حتى أقول: أين من إيلَّ ما نسبه الشيخ: أما جواب وكان
وأما اآلن، منك إال التبليغ  مجاعة يف خيرجن النساء أن علمت وال صحيح غري
من أسلم! وكم كافر من كم الناس، إصالح يف تأثري هلا أن يشك أحد فال اجلامعة
طلبة علم عندهم ليس اجلهل، لكن يغلب عليها معلوم، يشء وهذا !اهتد فاسق
ال غريها الباكستان أو العجم بالد بالد أخر من إىل أن الذهاب كام علامء، وال
السنوي االجتامع احلرام، وهذا اهللا بيت إال إىل نر حجاً وال إىل هناك، السفر نر
مجاعة أن ونر نراه، ال احلج وهذا شبه هذا املليون، عىل يزيد ما فيه جيتمع الذي

أنه  أيضاً ونر القر واملدن، يف  Å  اهللا إىل يدعون أماكنهم يف يكونون التبليغ
من هم عليه ما وإصالح منهجهم، لتعديل معهم خيرجوا العلم أن طلبة عىل يلزم
ذماً الذين يذموهنم من لست الناس، فأنا أحد من كل من تكون التي قد األخطاء
وأن خرياً، القوم يف أن أر لكني مطلقاً، مدحاً من الذين يمدحوهنم مطلقاً، وال
يف سيام وال أثر الناس من أحداً أن ساعتي هذه إىل كبرياً، وال أعلم نفعاً هبم نفع اهللا

.(١)(١٠/٧٢) هؤالء. أثر ما مثل العامة

نفسه (٣٢/٢). املصدر (١)
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املسلمني، مجاعة عن للتحزب والتكتل كجامعات مستقلة الشيخ تأييد هذا واليعني
وجه سؤال جواب يف وذلك والتكتل التحزب عىل إنه اليوافق وضوح قال بكل بل

التايل: السؤال سئل حني اإلسالمية، اجلامعات االنتساب إىل حكم حول إليه

ونريد  الساحة؟ املوجودة اآلن يف اإلسالمية اجلامعات إىل االنتساب حكم ما
معها؟ التعامل واضحة يف خطوطاً

الديني، التكتل عىل وال أوافق أقر ال أنا يا أخي! : «أوالً :~ فكان جوابه 
قوله يف ألن هذا يدخل اآلخرين؛ أنه منفرد عن ه نفسَ ير حزب كل أن بمعنى:
  X   W   V   U   T   SR   Q   P     O   N   M   L   K   J   I نث تعاىل:
كراهة من عندهم املتفرقني هؤالء جتد (األنعام: ١٥٩). وهلذا Z  Y ]  \مث
ـ نسمع كام ـ  بفسقهم يعلنون الذين للفاسقني  كرههم من أشد لبعض بعضهم 
التكتُّل ال أر فأنا للتكفري. سبب بدون ره ويكفِّ اآلخر يضلل بعضهم إن حتى
الصحابة كان حمو هذه األحزاب، وأن نكون كام جيب أنه وأر الديني، والتحزب
أن  فعيل فعلينا أو قويل أو دي قَ عَ طريق منا يف أخطأ ومن واحدة، أمة } عليه؛

بَ وجَ معه الصواب املطلوب، وإن كان فهذا اهتد فإن إىل احلق، وندله ننصحه
هو عليه ما عىل َّ وأرصَ معنا كان الصواب هو، وإذا عليه كان ما إىل الرجوع علينا
حزب يف أننا نعتقد أن دون إليه ذهب ومما رأيه من نحذر فحينئذ سائغ، تأويل بال
لنا بل ينبغي أنه فأر أكثر. أو شطرين إىل األمة اإلسالمية ر فنشطِّ حزب، يف وهو
األمة كام هللا! التحزب. واحلمد ضد أي: هذه األحزاب، ضد نكون علينا أن جيب
السائل: فهل آخرها. يتفق واحدة وطريق واحد فيمكن أن ة جادَّ أوهلا عىل اتفق
واقع ولكن السائل: التحزب. من ر أحذِّ أنا ال. الشيخ: األحزاب؟! هذه من ر حتذِّ
يكون فقد أحد األحزاب قلت: لو ال؛ ألين الشيخ: بنفس هذا املعنى! األحزاب
جيب عىل أنه وأر التحزب، من ر أحذِّ بل منه، ر فال أحذِّ حق، عىل احلزب هذا
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فية، لَ السَّ وهؤالء من اإلخوان، من وهؤالء التبليغ، من إن هؤالء عنهم: يقال ن مَ
بعض، إىل هم بعضُ جيتمع أن جيب أنه أر ذلك، وما أشبه اإلصالح، من وهؤالء
اآلن وا يتعادَ أن أما واحد. ورأي واحد بفكر خيرجوا األمر، وأن يتدارسوا وأن
نُ هِ وْ فهذا يُ أعراضهم، يف ويقعون هؤالء، يسبون هؤالء فتجد الساحة؛ يف هو كام

ذاك، مع والباطل عندي، احلق هذا يقول: ؛ يف عمىً إذا رأوا أهنم فالعامة اجلميع.
ة(١). متحريِّ تبقى فإهنا مع اآلخر احلق عندي، والباطل يقول: وذاك

واالنتساب التحزب موضوع يف رصحية فتو طلب يف السائل ألح وقد
،~ إجابته معلال وال االنتساب التحزب الير بأنه الشيخ فأفتى للجامعات

رأيت إيراده بطوله.. من الفائدة يف ذلك وملا

 فتو إىل  وحيتاج مهم موضوع فهذا اليوم؟ العلم طالب تنصح بِمَ «السائل:
ال  أنه أر فأنا رصحية: فتو أعطيتك اآلن أنا الشيخ: تفرقوا! الشباب ألن رصحية؛
االنتساب،  وال شيخ؟! الشيخ: لالنتساب يا وبالنسبة السائل: أبداً. التحزب جيوز
اآلخرين عن وكيف تنفرد اآلخرين، عن منفرد بأنك أنك تشعر فاالنتساب معناه:
ينبغي الذي إذْ دي، قَ عَ أو يل  مَ عَ يشء يف أخطئوا ما إذا املؤمنني إخوانك من وهم
أن ـ مثالً ـ سمعوا إذا بأهنم ثق لكن اخلطأ. وتبني هلم وتناقشهم جتتمع هبم عليك أن
وإن حتى هم عليه، بام متسكهم فسيزداد منهم، رون حيذِّ أو فيهم يقدحون اآلخرين
إخوان كلنا مجاعة!  يا قلنا: أننا لو ولكن البرشية. النفس طبيعة فهذه  ، باطالً كان 

 Å  اهللا ، فإذا كان سواءً عليها فلنكن اهللا، إىل رشيعة الوصول نريد كلنا مسلمون،
 G  F  E  D  C   B  A  @  ? نث :  ;  >  =  <    يقول:
التبليغيون:  : فمثالًَ املسلمني؟! بإخواننا فكيف عمران: ٦٤)، (آل J I Hمث 
فنبحث شهراً، أو أسبوعاً، أربعة، أو أو أيام، ثالثة اإلنسان خيرج أن قاعدة: عندهم

.(١٣/ لقاءات الباب املفتوح (٤٥  (١)

 



١٤٤٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

العلمية، املسائل يف اخلوض  عدم كذلك: وعندهم هي؟ ما وننظر الطريقة، هذه
أسبوعاً، أو أو أربعة، أيام، ثالثة تقررون ونقول: ملاذا معهم، فنبحث والتعمق فيها،
نافع، ومقصودٌ صحيح غرضٌ هلم كان إذا وننظر ملاذا؟ ذلك؟ أشبه أو ما شهراً، أو
العلم املناقشة يف يكرهون كانوا وإذا ذلك. أجل من هبم رَ ونشهِّ هم، عَ بَدِّ لنُ نذهب فال
هذا قلنا: بني املتناقشني، عداوة حتصل لئال قالوا: نسأهلم: ملاذا؟ فإن فيه، والتعمق
بل يكرهه، ال احلق إىل للوصول ه غريُ ناقشه  لو  احلق يريد الذي فاإلنسان  غلط، 
خطئي. يل تبنيَّ عىل خطأ كنتُ إذا حتى يناقشني؛ أحداً أن عيلَّ اهللا من نعمة هذا يقول:
رصاحة  حياربان العثامن د َ محَ والشيخ الطويل، سامل الشيخ يف الكويت السائل: عندنا
نصيحتك هلام؟  فام اهللا، رحم من إال اجلامعات  بعض من ويضادون احلزبية، عدم 
يف  أنه أيضاً وأنا أخربك ولغريمها. هلام ـ سمعتَ اآلن ـ وقد نصيحتي هذه الشيخ: أنا
يف نساحمك منهجنا عن تدري ال لكونك لكن شخص؛ السم ال نتعرض هذا جملسنا

مهام كان. معيناً، يذكر شخصاً أحداً نرىض أن فإنا ال وإال هذا،

      

أو اجتهادية؟ توقيفية هي الدعوة هل حول وسائل اختالف الشيخ وقت يف جر
املتحمس الشباب األمر ببعض ووصل بالدعوة، املرتبطة من املسائل وغري ذلك
املسائل، هذه حول االختالف بسبب بينهم فيام والقطيعة  اهلجران إىل للدعوة

التايل: السؤال ~ الشيخ وسئل
الدعوة؟ أساليب يف اختالفهم بسبب اهللا الدعاة إىل بني اهلجر جيوز هل ـ

النبي  ألن املؤمنني بني اهلجر جيوز قال:»ال إذ التهاجر جواز بعدم ~ فأجاب
ال اهللا فإنه إىل الدعاة أما ثالث)(١)... فوق هيجر أخاه أن ملؤمن حيل (ال S قال:
،٤٩٦/١٠ الفتح: ،(٦٠٦٥) عنه برقم اهللا ريض مالك بن من حديث أنس البخاري أخرجه حديث (١)  جزء من

.(٧) باب الرب والصلة، كتاب [٢٣،٢٤ـ(٢٥٥٩)]، أيضاً عنه مسلم وأخرجه ،(٥٧) باب كتاب األدب،
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الدعوة أساليب بسبب اختالف بينهم فيام يتهاجروا هلم أن جيوز ال هلم بل ينبغي
وأنفع(١). أجد كان إذا اآلخر ينتفع بأسلوب أن منهم واحد كل عىل ولكن

أسلوبه  منهم  ولكل الدعاة،  من بكثري  حتفل اإلسالمية الساحة والسؤال:
هي فام كالعقيدة، مهمة مسائل يف خالفٌ يكون هناك قد ذلك، مع لكن وطريقته،
إىل بحاجة والدعاة وغريهم، هؤالء مع والتعاون للعمل تروهنا التي الضوابط

اهللا. وفقكم املسألة.. هذه يف توجيهكم

قوله  يف إليه اهللا أرشد ما إىل الرجوع هو اخلالف هلذا الضوابط شك أن ٦: ال ج
  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ç نث تعاىل:
äمث    ã  â  á àß   Þ   Ý  Ü   Û   Ú   Ù  Ø   ×   Ö

  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áنث تعاىل: قوله ويف ،(٥٩ (النساء:
عن خرج من فالواجب عىل ،(١٠ :الشور) Ð Ï Î Í Ì Ëمث 

يُبني أن الواجب والعملية ـ العلمية األمور أي يف العمل يف أو العقيدة يف الصواب
من ابتالء فهو يرجع مل وإن عليه، اهللا نعمة فذلك من رجع ويُوضح، فإن احلق له
وأن  اخلطأ  نبنيِّ أن  وعلينا فيه، واقع هو الذي اخلطأ نبنيِّ أن  له، وعلينا  Å  اهللا
ا أقوامً رد تعاىلـ  ـ اهللا فإن نيأس، االستطاعة، ومع هذا ال بقدر هذا اخلطأ من ر نحذِّ
عن اشتهر كثري منا ما عىل خيفى وال السنة، أهل من صاروا عظيمة حتى بدع من
عمره،  من سنة أربعني مدة االعتزال يف طائفة بقي أنه ~ األشعري احلسن أيب
اإلمام  إىل مذهب األقوام، إىل السبيل Å  اهللا ثم هداه ملدة، اليشء بعض اعتدل ثم
مسائل  أن فاحلاصل واجلامعة، السنة أهل مذهب هو الذي ~ حنبل بن أمحد
العملية، األمور يف ا أيضً التناصح جيب  كام فيها، التناصح وجيب مهمة، العقيدة

 

عيل أنس أبو وترتيب إعداد العثيمني، صالح حممد بن الشيخ وتوجيهات، ضوابط اإلسالمية الصحوة (١)
ص١٠٦. ١٩٩٣م، ١٤١٤هـ ـ ط١، املجد، دار أبولوز، حسني ابن
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والداه، رباه

إن إذ  وأكثر، أوسع العملية املسائل يف العلم  أهل بني اخلالف دائرة كانت  وإن
وقع بعضها قد كان وإن اجلملة، يف فيها اختالف حيصل مل العقدية العلمية املسائل
املوازين، ومسألة الربزخ، عذاب ومسألة النار، فناء اخلالف، كمسألة بعض فيه
يف وجدت أهنا العميل قستها باخلالف إذا لكن وأشياء متعددة يوزن، ما ومسألة
أو العلمية األمور يف خالفنا فيمن علينا جيب مع هذا ولكن احلمد، وهللا دائرة ضيقة

حال. كل عىل احلق وبيان املناصحة علينا جيب العملية

    

املعارض املنتسبني بعض موقف الشيخ، حياة يف حدثت التي املتغريات من 
يسأل بعضهم وكان أوردوها، حلجج واملفكرين املعارصين، الدعاة كتب لقراءة
السؤال عليهم طرح وممن الرأي، هذا عىل لعله يوافقه ذلك عن أهل العلم املعتربين
إمكان  وبنيّ مطلق، بشكل يرتضه ومل التوجه هذا عىل يوافق فلم ~ حممد الشيخ
مما وهذا السلف، كتب من العلمي التأصيل مع املعارصين، كتب من اإلستفادة
حتى  غريه، من موقفه واعتدال للمستجدات واستيعابه ~ افقه سعة عىل يدل

السؤال التايل:  الشيخ عىل طرح فقد يطرحون. ما بعض يف معهم قد اليتفق ممن

االقتصار وير املعارصين، عاة الدُّ كتب قراءة من ينفر فيمن فضيلتكم رأي ما
أو الصحيحة  النظرة هي ما ثم  منها، املنهج وأخذ األخيار، لف السَّ كتب عىل

واملفكرين؟ الدعاة املعارصين اهللا، وكتب رمحهم السلف لكتب اجلامعة

S فوق  وسنة رسوله اهللا كتاب من الدعوة أن أر الذي جوابه ~: فكان
وعن الراشدين، اخللفاء عن ورد ما ذلك ييل ثم شك، بال ا رأينا مجيعً وهذا يشء، كل
عليه املتأخرون املعارصون يتكلم ما سلف، أما فيمن اإلسالم أئمة وعن الصحابة،
يف هذه به ينتفع ما كتبهم من اإلنسان اختذ فإذا ،أدر هبا هم حدثت أشياء، قد فإنه
من أخذوا أخذوا ما إنام املعارصين أن نعلم ونحن بحظ وافر، أخذ فقد الناحية،
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هبا أبرص منا، هم استجدت أمور، لكن منه أخذوا مما نحن سبق، فلنأخذ ممن العلم
احلسنيني، بني جيمع اإلنسان أن أر فالذي السلف بأعياهنا، لد معلومة تكن ومل
من الصالح السلف كالم عىل S، وثانيًا وسنة رسوله اهللا كتاب عىل أوالً فيعتمد
الذين املعارصون، كتبه ما عىل ثم املسلمني، وأئمة والصحابة الراشدين اخللفاء

سلف(١). فيام بأعياهنا معلومة تكن مل زمنهم حوادث يف ت جدَّ

 

http://www. ،األسئلة املقروءة، املكتبة ، عثيمني ابن موقع الشيخ املجتمع، يف وأثره الدعاة تعاون كتاب (١)
ibnothaimeen.com/all/books/article_17816.shtml ١٤٣١/١/١٠هـ.
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والداه، رباه

املبحث السابع
     

املناظرة  عرب املبارش الرد من أفضل املدونة املحررة أن الردود ~ الشيخ ير
حتققت إذا برشوط ونفعها األساليب هذه أمهية ير كان وإن واملحاورة، واجلدال
يكون قد العوام خاصة الناس من املناظرة بمحرض أن أنه رأ غري النفع، حصل
بموضوع هلا صلة علمية وال غري قد يؤثر بأمور ألن املخالف سلبيا عليهم أثرها

املناظرة.

اإلسالم شيخ ردود هي عليها اطلع التي الردود أفضل بأن رأيه عىل واستشهد
أدلة املخالف، وإيرادمها باستحضارمها ذلك معلال القيم، ابن وتلميذه تيمية ابن
يقول كام واإلنصاف العدل من  وهذا  عنها جييبان ثم املخالف يذكرها  ال أدلة 

الشيخ.

:~ قال

مصحوبة تكون  أن برشط لكن طيب عمل املختلفني بني املناقشة  أن  أر»
نرص به صد قُ إذا أما العليا أن تكون كلمة اهللا هي هبا املقصود يكون بأن نية بحسن
السلف أكثر يف متوفرة احلق قصد إرادة إىل النية وهذه فعلها من خري فرتكها الرأي
يدعم أن أمر حاول يف خالفك إذا الناس بعض نجد وهلذا عرصنا احلارض يف منها
جيعل بعض الذي وهذا هو املناظرة، موازيني يف حساب هلا ليس ضعيفة رأيه بأمور
هذا يُلبس أن خيشى ألنه واجلامهري الناس أمام والسيام املناظرة من الناس يتحرز
والبيان والفصاحة من اجلرأة ما عنده احلق بالباطل بسبب يلبس وأن الناس عىل
من ماثله من وعىل عليه فحسب بل املناظر عىل ليس عظيامً الرضر يكون وحينئذ
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هذه عن يبتعدوا أن حيبون  الناس  كان  فلهذا أيضاً  نفسه  احلق وعىل  احلق أهل 
املناظرات.

خيتاره ما فيه يذكر كتاباً العامل يؤلف بأن املناظرة خطر تاليف يمكن أنه أر لكن
أهنا ويبني اخلصم حجج ثم يذكر اختياره عليها بنى باألدلة التي ويؤيده القول من
سليمة طريقة أهنا ال شك فهذه الطريقة عليها اختياره بنى التي احلجج تقاوم ال

املناظرة. من املقصود هبا وحيصل جيدة

شيخ مؤلفات مثل الطريقة يسلك هذه يب مؤلف  يمر مل بل يشء يمر يب ومل
يأيت ال بأدلة القول مناقشة يف  يأيت فتجده القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم
القول حجج ويذكر عليها يرد ثم لرأيه املخالف  القول خيتارون  الذين حتى هبا
 Å  اهللا أمام أنه مسؤول يعرف أن عليه واإلنسان جيب العدل كامل وهذا من الثاين
يوم حسناته حساب عىل إال كان هواه ملجرد أن خيتار قوالً ال يمكن انه يعلم وأن

القيامة(١).

 

بن عيل أنس أبو وترتيب إعداد العثيمني، صالح بن اإلسالمية ضوابط وتوجيهات،الشيخ حممد (١) الصحوة
.١٠٩ ص١٠٨ـ ١٩٩٣م، ١٤١٤هـ ـ املجد،ط١، دار أبولوز، حسني
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والداه، رباه

املبحث الثامن
     

العلمية،  أعامله يف السلف علامء منهاج  ~ عثيمني ابن الشيخ انتهج لقد 
يف عرف كثب عن عرفه ومن األخالقي، الرتبية والتعليم وهنجه الدعوي، وطرق

:~ منهجه خصائص أبرز ولعل األمة، سلف كان عليه منهاجه ما

مع  وسلوكاً، ودعوة وعمالً وعلامً اعتقادا الصالح: السلف بمنهج التزامه ١ـ
السلف  أئمة كتب رشح عىل  حرصه من  ظاهر وهذا ذلك، خيالف مما التحذير 
ومؤلفاته.  وحمارضاته دروسه يف وتقريره منهجهم ولزومه واملتأخرين، املتقدمني

كان بام يف ذلك والفهم والتقيد، والسلوك، املنهاج يف والتوسط: االعتدال ـ ٢
الصالح السلف عليه

الشيخ  فتاو يف كبرية بدرجة مالحظ األمر وهذا املخالف: مع العدل ـ ٣
موقفا الشيخ وقف فقد أهل السنة، من املخالف عىل يف احلكم ورسائله، خصوصا
البدعة عليه، وصف بإطالق ويرسع املخالف مع حيتد الذي التوجه رافضا معتدال
عىل الشيخ يؤكد إذ املجال، هذا يف األسئلة عىل من إجاباته كثري يف ذلك ويتجىل
اإلنسان بأن للمخالف، العذر  ويلتمس خالفوا، وإن للغري  واإلنصاف العدل 

الشأن: يف هذا قال حيث متعددة ألسباب عرضة للزلل

اجلهل أو إما سببه من زلل خيلو ال فإنه ،العلم والتقو من بلغ إنسان مهام «كل
القواعد:  كتابه خطبة يف ~ رجب ابن قال كام املنصف لكن ذلك، أو غري الغفلة

صوابه(١). يف كثري املرء قليل خطأ اغتفر من املنصف

رجب (٢/١). ابن اإلسالمي، الفقه يف (١) القواعد
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املرأة فإن كان شبيها بالنساء، إال احلسنات عن ويغفل الزالت وال أحد يأخذ
خريا منك أر مل قالت: واحدة منك سيئة ثم رأت  كله، الدهر إليها أحسنتَ  إذا 
الزلة األنثى، يأخذ املثابة أي بمثابة هبذه يكون أن حيب الرجال من وال أحد قط،

احلسنات الكثرية، عن ويغفل الواحدة،

واملساوئ، املحاسن نذكر أن فيجب الشخص، م نقوِّ أن نريد  عندما ولكن
فقط، ألن اخلطأ فنذكر شخص خطأ من نحذر وعندما العدل. امليزان هو هذا ألن
إذا ألنك املحاسن، نذكر فيه أن احلكمة من ليس التحذير ومقام حتذير، مقام املقام

مقال»(١). مقام فلكل متذبذبا، سيبقى السامع فإن ذكرت املحاسن

مسائل  بعض يف املخالفني بعض مع التعامل يف عند الشيخ صور العدل ومن
عىل السنة أهل من جيعلهم ومل أهل السنة من مجلة خيرجهم مل أنه العقيدة كاألشاعرة

بقوله: فيهم الصحيح احلكم مبينا االطالق،

واجلامعة،  السنة أهل وافقوا فيه فيام واجلامعة السنة أهل من األشاعرة «اجلواب:
صفات من يثبتون ال ألهنم الصفات؛ باب يف واجلامعة السنة خمالفون ألهل وهم
السنة، أهل عليه أثبتها الذي الوجه عىل يثبتوهنا ال هذا ومع صفات، إال سبع اهللا
كوهنم من عنهم ننفي أن وال اإلطالق، عىل السنة أهل من نقول هم ينبغي أن فال
السنة، أهل فيه من أهل السنة فيام وافقوا هم بل نقول: اإلطالق، عىل السنة أهل
يكون الذي هو فالتفصيل السنة،  أهل فيه خالفوا فيام السنة ألهل وهم خمالفون
فإخراجهم (األنعام: ١٥٢)، نث 8 9 : مث تعاىل: اهللا قال وقد احلق، به
من ليس باإلطالق السنة أهل وإدخاهلم يف العدل، من ليس السنة مطلقاً أهل من

حقه»(٢). حقٍ ذي كل يعطى أن والواجب أيضاً، العدل

 

٥٥/٣ـ٥٦. املفتوح الباب لقاءات (١)
.٥٦ ٥ـ املفتوح الباب لقاءات (٢)
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والداه، رباه

املخالفة.  درجات التفريق بني الشيخ: العدل عند ومن صور *
العقدية، مثل: األمور بعض يردون العلم أهل بعض التايل:  فقد سئل السؤال

هؤالء؟ حكم فام اآلحاد، وذلك عن طريق رد خرب وغريه، املهدي أمر
األخر األحاديث ورد أحاديث املهدي رد بني بالتفريق الشيخ جواب فكان

اجلواب: يف قائال الزمان، السالم آخر عليه بنزول عيسى املتصلة
ولكن وتأويل؛ اجتهاد عن كان  ردهم دام ما معذورون  أهنم هؤالء «حكم
بن عيسى نزول ألن مريم؛ بن عيسى لنزول كردهم ليس املهدي ألحاديث ردهم
العلامء فإن املهدي أحاديث الصحيحة، أما ورصيح السنة القرآن ثابت بظاهر مريم

موضوعة. ٤ـ ٣ـ ضعيفة.  ٢ـ حسنة.  ١ـ صحيحة.  أقسام: أربعة قسموها إىل
إىل األرض رضورة دعت إذا يأيت سوف أنه أقوال أهل العلم: من والراجح

ظلامً وجوراً(١). ْأل متُ كأن جميئه،
فيؤكد كثرياً  املخالف: ذات دون الرتكيز عىل للفكرة والرأي النقد توجيه ـ ٤
يف منهجه من قواعد قاعدة ذلك وجعل األشخاص، التعرض ألسامء عدم عىل
بأن بأعياهنم األشخاص عن الكالم بأن  ذلك  وعلل  واآلراء، لألفكار التقويم
التعصب يثري قد ذلك وألن باألشخاص، ال باألوصاف األحكام الواجب تعليق

. والتحزب
مدحا بأعياهنم عن األشخاص نتكلم ال أننا قلت: كام ~: «فالقاعدة قال
من علينا يورد فيام اللقاءات، وال يف وال مقام التدريس، يف يف جمالسنا ال ذما، أو
عليه، ألن  أن يثبتنا Å  اهللا ونرجو شاء اهللا، إن ذلك ماضون عىل ونحن األسئلة،
إىل حاله تتغري قد والتعصب، وألنه التحزب يثري قد بعينه الشخص عن الكالم

عليه. كان مما خري

املفتوح (١٣/١). الباب لقاء (١)
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باألشخاص. باألوصاف ال األحكام نعلق أن والواجب
أو كذا، من خري فيستحق كذا كذا، ومن عمل فيستحق كذا فنقول: من عمل
الكويت يف الدعاة من رجلني اسم أن ذكر األشخاص حصل من أحد وقد رش، من

دروسه. يف األسامء ذكر اليرتيض أنه الشيخ فبني له
ال لكونك لكن نتعرض السم شخص؛ ال هذا جملسنا يف أنه أيضاً أخربك «وأنا
معيناً، يذكر شخصاً أحداً أن نرىض وإال فإنا ال هذا، منهجنا نساحمك يف عن تدري

مهام كان»(١).
جهتني: من وذلك من املخالفة التثبت ـ ٥

املخالفة. حقيقة من التثبت األوىل:
باملخالفة قبل أن احلكم يف يترسع وال يفتي فيام كثري التثبت كان أنه ورعه ومن
وغري ذلك املسألة، أتأمل حتى انتظر يقول: األمر عليه أشكل وإذا الدليل له يظهر

العلمية. للمسائل الدقيق التحرير عىل وحرصه بورعه التي توحي العبارات من
الشخص. من املخالفة وقوع من التثبت الثانية:

هذا يف سيام العلامء، وال غري العلامء أو عن نقل يُ فيام إىل «التثبُّت فقد دعا الشيخ
التعصب(٢). األهواء، وكثر فيه فيه كثرت الزمن الذي

علم  طالب أو عامل  عن سمع إذا العلم طالب عىل أن ~ الشيخ وير
هذا فهل وكذا كذا عنك «نقل له: ويقول املخالفة إليه نُسب بمن يتصل أن خمالفة
ألنك سمعته منه أول وهلة نفسك ونفور استنكارك تناقشه فقد يكون ثم صحيح؟
من أوالً فالبد العجب، بطل السبب علم إذا ويقال املنقول، هذا سبب ما تدري ال
أم ذلك صح هل وتسأله عنه نقل بمن تتصل ذلك بعد ثم واحلكم، اخلرب التثبت يف

 

٤٥ ص ١٣. املفتوح الباب (١)
.(١٧/ للعثيمني  (٧ القرآن تفسري (٢)
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والداه، P-219رباه

الصواب يكون أو إليه فرتجع وصواب حق عىل هو يكون إما أن تناقشه: ثم ال؟
إليه»(١). فريجع معك

من  اآلخرين تعامله مع يف ينطلق فالشيخ الرشعي: العلم عىل منهجه بناء ـ ٦
عقيدته يف ينطلق املسلم األمر وأمهيته، وأن هذا عىل يؤكد دوما فهو مقتىض العلم
ال األمة، سلف والسنة ومنهج بالكتاب العلم من اآلخرين مع وعبادته وتعامله

العلم. الحيكمها التي العواطف عىل

املحق  بني والتمييز البيان وجوب تأكيده عىل الشيخ: خصائص منهج ومن ٧ـ
الوسط. واملنهج  الصحيح باألسلوب عليه املخالف واإلنكار خمالفة وبيان واملبطل
أهل وجماملة والباطل اخلطأ عن السكوت الشيخ لد يعني االعتدال واإلنصاف فال
أهل العلم يسكت أن األمة وحدة عىل احلرص باطلهم، واليعني الباطل بالسكوت عن

بقوله: هذه احلقيقة أكد وقد الصف، وحدة بحجة ودعاهتا البدع من التحذير عن

اإلسالم، تنتسب إىل التي اإلسالمية األمة جتعل أن جيب يقول الناس «بعض
بني ال يفرق متميزة، غري طائفة واحدة تكون أن جيب القبلة، صالهتا إىل يف وتتجه
أن يميز احلق جيب ألن وخلل وخطر؛ خطأ ال شك وهذا سنة، وصاحب مبتدع
لو أما ، يتبنيّ الباطل حتى أصحاب احلق عن أصحاب يميز أن وجيب الباطل، عن
قد بدعة وبعضهم عىل اإلسالم، ظل يف كلنا وقالوا: نعيش ا، مجيعً الناس اندمج
وألئمة ولرسوله، ولكتابه، هللا، ناصح أحد به يرىض ال فهذا اإلسالم، من خترجه

وعامتهم»(٢). املسلمني،

والتنافر: والتنازع االختالف بني التفريق ـ ٨

وتأكيده عىل والتنافر، والتنازع االختالف بني التفريق منهجه خصائص ومن
.(٢٩/ إلبن عثيمني (١ العلم كتاب (١)

.١٣ الدعوة ص االعتدال يف (٢)
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بني حيث والبغضاء العداوة اليقتيض والسنة اإلسالم دائرة يف االختالف أن
اجلامعات بقوله: املخالفني من التعامل مع يف يراه الذي املنهج

وجوب من والسنة الكتاب عليه دل ما هو اجلامعات هذه من مناهج ننهجه الذي
اهللا إىل دعاة نكون وأن وعدم التفرق، االجتامع ووجوب العداوة، وعدم االئتالف
وعلينا  بعضاً، بعضنا يضلل وال بعضنا من بعض، ينفر وقلوبنا، فال بألسنتنا Å 
وجب اجلانبني أحد مع احلق تبني إذا حتى فيه، اختلفنا فيام نجتمع وأن نتناقش أن
 Ø     × Ö Õ Ô   Ó  Ò نث العظيم: كتابه يف قال اهللا اتباعه؛ ألن عىل اآلخر
(النساء: ٥٩)،  ä ã â  á  àß  Þ  Ý  Üمث      Û Ú Ù
يقترص عىل ال ذلك ومع معي، احلق حزب يقول: وكل شيعاً األمة تتفرق كون أما
عار هذه وصمة أن شك فال منه، وينفر غريه، ويبدع غريه، يضلل بل القول هذا
املباركة. الصحوة هبذه فتكاً األسلحة أشد من اإلسالمية، وهي األمة عىل وعيب
والرجوع اخلالف، من بينهم ما ويتدارسوا به إخواننا، أن جيتمعوا فالذي أنصح

مسلم. احلق واجب كل إىل

   

عموم وبني معترب اجتهاد  عن عنهم الثابتة العلامء آراء بني الشيخ يفرق
املسلمني، عموم  علم والتي حتدث من بال والتقليد اجلهل عىل املبنية الترصفات 
فيتعامل واملناقشة، والنظر البحث تستحق علمية آراء يعتربها وال أخطاء فيسميها
واملناقشة للبحث يطرحها العلمية فاآلراء البيان، من يستحقه ما بحسب كل مع

العلمية. مؤلفاته يف ذلك ويعرض
فقد هبا، خاصة برسائل بعضها يفرد وقد الصفة، هبذه فيصفها األخطاء أما
من  مجلة ضمنه احلجاج) بعض يرتكبها (أخطاء أسامها مستقلة ~ رسالة ألف

احلجاج. حتدث من التي املخالفات
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والداه، رباه

بغري  الفتيا أعني عن ـ هذا عن من احلجاج ناجتة األخطاء وأكثر أوهلا: يف قال
تعاىل اهللا  بعون نبني برهان. ونحن دون بعضاً بعضهم العامة  تقليد وعن ـ علم

األخطاء. عىل التنبيه مع اخلطأ فيها يكثر األعامل التي بعض يف السنة

ذلك: أمكن ما للمخالف العذر التامس ٩ـ

صحيحا الشيخ يراه ما خالف العلم إذا من أهل املخالف عذر كثريا قررالشيخ
من خمالفه يعذر  أن  إىل  جمتهد كل  ودعا موضع، من  أكثر يف ذلك،  إىل ودعا 
عام العدول له جيوز وال وعمالً علامً يستطيع بام مكلف «واملرء فقال: املجتهدين
مل إذا فيه اجتهد فيام غريه يعذر بذل جهده، وعليه أن قد كان إذا اجتهاده أداه إليه
يعلم القصد ومل علم منه حسن إذا يعذره أن عىل غريه أن كام القصد سوء منه يعلم

املراد(١).   سوء منه

يف  والتأدب له والتامس العذر املخالف مع حسن التعامل عىل ~ دعا كام
ثم له العذر، يلتمس أن غريه خالف إذا اإلنسان عىل معه فقال: «فالواجب احلوار
بأدب ويناقشه خالفه من مع احلق املخالف ويبحث معه، فربام يكون هبذا يتصل
شيخه رأي أو رأيه خالف بام سخريته وأما احلق، يتبني  حتى وهدوء،  واحرتام
أحسن عىل أن حتمله عليك الواجب فإن قولك يف إنسان خيالفك وكل غلط، فهذا
أصاب  وإن أخطأ، اجتهاده إذا عىل سيأجره Å  اهللا اجتهاده، وأن هذا املحامل وأن
فتكون احلق معك أن فربام تبني تستحي، وال وتناقشه، به تتصل ثم أجران، فله
وأما عليك، منة له فيكون معه احلق أن لك يتبني الرجل، وربام هذا عىل منة لك
أخيه»(٢). مع املؤمن من آداب وال بل العلم، طالب آداب من ليس فهذا السخرية

عثيمني (٥٧/١١). ابن فتاو جمموع (١)
.(٢٥/٧ القرآن ( تفسري  (٢)
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 ~ صالح العثيمني حممد بن الشيخ منهج مع اليسرية الوقفات هذه وبعد
هذا نتائج وهي التالية الثمرات  عىل منها كثرية سأقترص يانعة ثمرات لنا تتجىل

الشيخ: منهج خصائص يف املوجز البحث

التالية: ~اخلصائص الشيخ منهج  خصائص أهم أن من *

مع  وسلوكاً، ودعوة وعمالً وعلامً اعتقادا  الصالح  السلف بمنهج  التزامه  ـ ١
ذلك. خيالف التحذير مما

عليه كان بام ذلك يف والفهم والتقيد، والسلوك، يف املنهاج والتوسط االعتدال ـ ٢
الصالح. السلف

املخالف. مع العدل ـ ٣
ذات املخالف.  عىل الرتكيز دون والرأي النقد للفكرة توجيه ـ ٤

املخالفة. من التثبت ـ ٥
الرأي االختالف يف وأن والتنافر، والتنازع االختالف بني عىل التفريق تأكيده ٦ـ

بني املسلمني. والبغضاء العداوة يوجب ال
املحق  بني والتمييز البيان  وجوب  عىل تأكيده الشيخ: منهج خصائص ومن ـ ٧
واملنهج الصحيح  باألسلوب عليه واإلنكار املخالف خمالفة  وبيان واملبطل

الوسط. 
ذلك. ما أمكن للمخالف التامس العذر ـ ٨

 




