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�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته  ...

�آله, و�أ�شحابه  نبينا ور�شولنا حممد, وعلى  �لعاملني, و�ل�شالة و�ل�شالم على  �حلمد هلل رب 
�أجمعني .. �أما بعد:

☺  بالهدى ودين �حلق , و�لهدى: هو �لعلم �لنافع, ودين  فاإن �هلل بعث نبيه حممد�ً 
�لغمة,  وك�شف  �لأمة,  ون�شح  �لأمانة,  ى  و�أدَّ �لر�شالة,  فبلَّغ  �ل�شالح,  �لعمل  هو  �حلق: 
وتركنا على مثل �لبي�شاء, ل يزيغ عنها �إل هالك, عليه من �هلل �أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم, 
�أن  لنا  ير�شى  ثالثاً,  لنا  ويكره  ثالثاً,  لنا  ير�شى  �هلل  باأن  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه  و�أخربنا 
من  ننا�شح  و�أن  نفرتق,  ول  جميعاً  �هلل  بحبل  نعت�شم  و�أن  �شيئاً,  به  ن�رشك  ول  نعبده 
فامتثل  �ملنهج,  ووحدة  �لتباع,  ووحدة  �لعقيدة,  وحدة  لنا  �هلل  فر�شي  �أمرنا,  �هلل  ولَّه 
☺ .. فكانو� على �لهدى �لقومي , و�ل�رش�ط  �مل�شتقيم,  �شدر هذه �لأمة و�شايا �لنبي 
�لذين  ثم  قرين,  �لنا�س  خري   ( بقوله:   ☺ �لنبي  عنها   �أخرب  �لتي  �خلريية  لهم  فح�شلت 

يلونهم, ثم �لذين يلونهم ( متفق عليه.

ولكن! خلفت خلوف, خالفت �شلف �لأمة يف �ملعتقد, و�لقول, و�لعمل .. و�شلكت 
بل  منها,  مالي�س  لل�رشيعة  ون�شبو�  منه,  مالي�س  تعاىل  �هلل  دين  فاأحدثو� يف  �لبدعة,  طريق 
لو�  و�أوَّ �شفاته,  فعطلو�  علم,  بغري  تعاىل  �هلل  على  �لقول  �إىل  و�ل�شالل  �لغي  بهم  متادى 
و�شتماً,  �شبّاً,  �لأمة,  هذه  �شلف  على  وتطاولو�  و�أنبياءه,  ر�شله  وتنق�شو�  �آياته,  حمكم 
وكفَّرو� �مل�شلمني بغياً وظلماً, ] فعقدو� �ألوية �لبدعة, و�أطلقو� عنان �لفتنة, فهم خمتلفون 
يف �لكتاب, خمالفون للكتاب, جممعون على مفارقة �لكتاب, يقولون على �هلل, ويف �هلل, 
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مبا  �لنا�س,  ال  جهَّ ويخدعون  �لكالم,  من  باملت�شابه  يتكلمون  علم,  بغري  �هلل  كتاب  ويف 
ي�شبِّهون عليهم, نعوذ باهلل من �ُشبَِه �مل�شلني[ )1(. 

فهياأ �هلل لها جهابذة �لإ�شالم, فنفو� زيفها, وحتريفها, وتاأويلها, وتلبي�شها, وتعطيلها, 
فك�شفو� �لبدعة و�أ�شحابها, ونقُّو� �ل�رشيعة �لغّر�ء مما �أ�شابها, فعلو� ذلك ن�شحاً هلل تعاىل, 
�هلل  �أخذ  �لذي  و�مليثاق,  للعهد  ووفاًء  وعامتهم,  �مل�شلمني,  ة  ولأئمَّ ولكتابه,  ولر�شوله, 
عليهم, ورد�ً للنا�س ملا كان عليه �شلف هذه �لأّمة, فهم �لعلماء �لربّانيون, ورثة �لأنبياء 

و�ملر�شلني, فجز�هم �هلل خري�ً عن �لإ�شالم و�مل�شلمني. 

حمنة  ودعوته  لل�شباب,  فتنة  كتبه  �أ�شحت  �لذي   ) قطب  �شيد   ( �مل�شلني  �أولئك  ومن 
و�لدعوة  و�لتحذير,  و�لتنفري,  و�لتفجري,  �لتكفري,  من  عليه  ��شتملت  ملا  �لإ�شالم,  على 
�لآيات  وتاأويل  �ل�شفات,  �إنكار  على  ��شتمالها  على  ف�شاًل  و�لغتيالت,  لالنقالبات, 
هذه  و�شلف   ,  ☺ �هلل  ر�شول  و�شحابة  �خللفاء,  و�شب  �لأنبياء,  وتنق�س  �ملحكمات, 
�ل�شباب,  بها  فتاأثر  و�ملنهجية,  و�لفقهية,  �لعقدية,  �لنحر�فات  من  ذلك  غري  �إىل  �لأمة, 
وحولو� ما فيها من تو�شيات و�أقو�ل, �إىل جر�ئم و�أفعال, �شفكت ب�شببها دماء, و�نتهكت 
�لظاهر عدوهم  عن  و�ملحكومني,  �حلكام  من  �مل�شلحني,  جهود  َو�رَشَفت  و�أمو�ل,   حمارم 
] من �ليهود, و�لن�شارى,  و�مللحدين, و�ملنافقني [, �إىل عدو باطن  من بني جلدتهم, فاأ�شبح 

ين : �أولئك �مل�شلحون  بني عدوَّ

 عدوٌّ يتهددهم من �خلارج, وعدوٌّ يفتح �حل�شن من �لد�خل, لتاأثره  مبا يف هذه �لكتب 
من �لنحر�فات ؛ فكان لز�ماً ك�شف  هذه �لنحر�فات ِلتُْحَذر, فاألف فيها �لعلماء وبينوها, 
وكالم  كالمهم,  من  جمعه  �هلل  ي�رش  ما  فجمعت  و�أنكروها,  �لتحذير  غاية  منها  وحذرو� 
�أ�شكل  �لذين  �لأخوة,  لأحد  وجهتها  حيث  )�لن�شيحة(  و�شميته:  �لبدع  �أهل  يف  �ل�شلف 

)1(   من مقدمة خطبة �لإمام �أحمد يف كتابه ) �لرد على �جلهمية( .
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فوز�ن  بن  �شالح   / �لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  على  عر�شتها  وقد  قطب(,  )�شيد  �أمـر  عليهم 
�لفوز�ن ـ ع�شو هيئة كبار �لعلماء  - حفظه �هلل -, فر�أى ن�رشها بقوله :

] �طلعت عليها كما طلبتم, و�أرى �أنها منا�شبة جد�ً, يجدر ن�رشها وتوزيعها, بارك �هلل يف 
جهودكم [, كما يف رده �ملرفق. 

ثم �أحلقت بها ملحقاً نافعاً  - �إن �شاء �هلل تعاىل -, بعد و�شول رد �ل�شيخ- حفظه �هلل- 
عر�شت  ثم  بها,  ينفع  �أن    �ملوىل  �شائاًل   �حلق,  لطالب  مفيدة  ف�شول  على  ��شتمل 
�لن�شيحة و�مللحق على ف�شيلة �ل�شيخ / عبيد بن عبد �هلل �جلابري - حفظه �هلل -, فقدم بهذه 

�ملقدمة �لنافعة, فجز�ه �هلل عن �لإ�شالم و�مل�شلمني خري�ً.

و�شلى �هلل  و�شلم  على نبينا ور�شولنا حممد .

وكتبه / �أبوطارق       
�شعيد بن هليل �لعمر       
       مدير �ملعهد �لعلمي يف حائل
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توصية الشيخ صالح الفوزان

..
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تقديم الشيخ/ عبيد بن عبد اهلل اجلابري
�حلمد هلل رب �لعاملني, و�لعاقبة للمتقني, ول عدو�ن �إل على �لظاملني, و�أ�شهد �أن ل �إله 
�ل�شادق  عبده ور�شوله,  �أن حممد�ً  و�أ�شهد  �ملبني,  �حلق  �مللك  له,  �هلل وحده ل �رشيك  �إل 
�لطيبني  و�أ�شحابه  �آله,  عليه, وعلى  �هلل  �شلى  �أجمعني,  �آدم  ولد  و�شيد  �لأمني,  �مل�شدوق 

�لطاهرين, و�شلم ت�شليماً كثري�ً, على مر �لأيام و�لليايل, و�ل�شهور و�ل�شنني, �أما بعد ...

�ملعهد  �لعمر, مدير  بن هليل  �شعيِّد   / �ل�شيخ   , �لفا�شل  �أخونا  ما كتبه  ��شتعر�شت  فقد 
�لعلمي بحائل, بعنو�ن: ) �لن�شيحة, وملحق �لن�شيحة(, فاألفيت ذ�ك �لبحث, نافعاً ماتعاً, 
�لأدب  �ملن�شوح,  مع  له-  �هلل  -�شكر  كاتبه  فيه  �شلك  �لألفاظ,  جزل  �لأ�شلوب,  جميل 

�لرفيع, مقتفياً �شبيل �أهل �ل�شنة يف �ملنا�شحة, ومما يزيد �لبحث جماًل وقوًة, �أمر�ن:

�أحدهما: �لتعويل يف �ل�شتدلل على �لغر�س, بالن�شو�س من �لكتاب و�ل�شنة.

وثانيها: �لآثار �ل�شلفية �ملنقولة, عن �أئمة �ل�شلف, ودعاة �حلق قدمياً وحديثاً.

ن�شكر �هلل لأخينا �ل�شيخ �شعيد �شنيعه, وبارك يف جهوده, و�شلك بنا وبه �شبيل �ملوؤمنني, 
من �ل�شحابة و�لتابعني, ومن بعدهم من �لهد�ة �ملهتدين, و�ل�شلحاء �مل�شلحني.

و�شلى �هلل و�شلم على نبينا حممد, وعلى �آله, و�شحبته �أجمعني.

وكتبه / عبيد بن عبد �هلل بن �شليمان �جلابري
�ملدر�س باجلامعة �لإ�شالمية �شابقاً

وحرر يف �لعا�رش من �شفر عام �شتة وع�رشين و�أربعمائة و�ألف
وكان باملدينة �لنبوية

1426/2/10
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و�شحبه  �آله  وعلى  حممد  ور�شولنا  نبينا  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 
�أجمعني.. �أما بعد:

فقد بلغني, �أن بع�س �لنا�س ل ير�شون �نتقاد منهج �شيد قطب, وبيان �أخطائه �لتي وقع 
فيها يف كتبه, ويقولون: �إن علماءنا ل يحذرون من �لأعيان, بل يكتفون بلفظ: مابال �أقو�م, 
وملا كان ما ذكر لي�س من منهج علمائنا, - رحم �هلل �لأمو�ت, وحفظ �لأحياء-  ول من 
�أ�شكل  �لذين  �إخو�ننا  لأحد  �لر�شالة  هذه  كتبت  �ملخالف,  نقد  يف  �ل�شالح  �ل�شلف  منهج 

عليهم  هذ� �لأمر, عماًل بقوله ☺ : )�لدين �لن�شيحة ( رو�ه م�شلم .    

�أخي يف �هلل:

�لرجال  �أن  �ل�شالح,  �ل�شلف  منهج  يف  �لثابتة  �لأ�شول  من  �أن  عليك,  يخفى  ل 
�أهل  و�أن  و�جبة,  �لدين  حوزة  حماية  و�أن  بالرجال,  �حلق   يعرف  ول  باحلق,  يعرفون 

      . عليه  موؤمتنون  �لعلم 

ومن �ملعلوم, �أن �ل�شائرين على منهج �ل�شلف �ل�شالح, جعلهم �هلل رحمة للخلق؛ لأنهم 
يعلمون �حلق, ويرحمون �خللق , وَمن �شو�هم, يجهلون �حلق, ويَُلب�شون على �خللق.

ومن �أ�شول منهج �ل�شلف �ل�شالح, �لرد على �ملخالف, مهما بلغ قدره, وعلت منزلته, 
ف�شاًل عن �لرد على �أهل �لبدع و�ل�شالل .

وملا قيل لالإمام �أحمد  : ) �لرجل ي�شلي وي�شوم - يعني �لنافلة- �أو يرد على �أهل 
�لبدع؟ قال: ] �شومه و�شالته لنف�شه , ورده على �أهل �لبدع له وللم�شلمني , هذ� �أف�شل[.
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تعاىل: قال  باأ�شمائهم  و�شماهم  كتابه,  يف  ور�شله  �أنبياءه    �هلل  �أر�شد   ولقد 
زب ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

جب  حب  خبمب   رب  ] �س : 26 [ . 

وقال لنبيه ☺ :زب ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   
گ  گ    رب    ] �حلاقة : 46-44 [ . 

وذم �هلل يف كتابه فرعون, وهامان, وقارون وغريهم. 

ئ�شئ هذ� قوم ...�حلديث(   وقال �لنبي ☺ يف ذي �خلوي�رشة �لتميمي : )يخرج من �شِ
]يعني �خلو�رج[  متفق عليه ؛ و�أخرب �أن منهم ذ� �لثدية.

وقال لأبي ذر  : ) �إنك �مروؤ فيك جاهلية ( متفق عليه.

وقال ☺ : ) �أما معاوية, ف�شعلوك لمال له, و�أما �أبو جهم َف�رَشَّ�ٌب للن�شاء ( متفق عليه . 

وقالت هند للنبي ☺ :) �إن �أبا �شفيان رجل �شحيح ( متفق عليه.

ولقد كان �ل�شحابة  , يرد بع�شهم على بع�س بال�شم.

َللُت  �شَ لقد  مو�شى,  �أبو  به  �أفتى  ما  مبثل  �أفتيُت  )لئن   :   م�شعود  �بن  قال  كما 
و�أََ�شَللُت (. رو�ه �لبخاري .

مني و�أنهم  منهم,  بريء  �أين  )�أخربهم   : �لقدرية  يف    عمر  �بن   وقال 
 بر�آء( رو�ه م�شلم.

وردَّت عائ�شة  على عدد من �ل�شحابة باأ�شمائهم, وكذلك غريها من �ل�شحابة.

و�نظر كتاب:)�لإجابة يف �إير�د ما ��شتدركته عائ�شة على �ل�شحابة( للزرك�شي.
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وما ز�ل �ل�شلف �ل�شالح, يردُّ بع�شهم على بع�س باأ�شمائهم, هذ� فيما بينهم .

�أما �ملخالف فال تخفى عليك موؤلفات �جلرح و�لتعديل لالأ�شخا�س , وموؤلفات �لأئمة من 
�أهل �ل�شنة, على �أهل �لبدع, و�لتحذير منهم باأعيانهم, و�أ�شمائهم, و�ألقابهم, بل و�لتقرب 

�إىل �هلل  بهذ�.

وعلماء  و�أتباعهم,  و�لتابعون,  �ل�شحابة,  م�شت  )وقد   :   �لبغوي  �لإمام  قال 
�ل�شنن, على هذ� جممعني متفقني على معاد�ة �أهل �لبدع, ومهاجرتهم ( )1(. 

�أهل  بعد�وة  ماأمورون  �ل�شنة,  �أهل  �لنجاة, وهم  �إن فرقة   (  :   �ل�شاطبي  وقال 
�لبدع, و�لت�رشيد بهم, و�لتنكيل مبن �نحا�س �إىل جهتهم, ونحن ماأمورون مبعاد�تهم, وهم 

ماأمورون مبو�لتنا, و�لرجوع �إىل �جلماعة ( )2(. 

وقال �لإمام �أبو عثمان �إ�شماعيل �ل�شابوين  حكايًة عن �أهل �ل�شنة: )ويبغ�شون 
�أهل �لبدع, �لذين �أحدثو� يف �لدين ما لي�س منه, ول يحبونهم, ول ي�شحبونهم( )3(. 

وقال �لف�شيل بن عيا�س  : ) من �أحب �شاحب بدعة, �أحبط �هلل عمله, و�أخرج 
نور �لإ�شالم من قلبه ( )4(. 

وعن �أو�س بن عبد �هلل �لربعي  , �أنه كان يقول: ) لأن يجاورين �لقردة و�خلنازير 
يف د�ر, �أحب �إيلَّ من �أن يجاورين رجل من �أهل �لأهو�ء ( )5(.

�ملخالفة   , و�ل�شالل  �لبدع  �أهل  مناهج  وكرثت   , �خللوف  هذه  خلفت  ملا  ولكن! 
�لقو�عد, وقعَّدو�   ,) �أقو�م  بال  ما   (  :  ☺ �لنبي  قول  حفظو�  �ل�شالح,  �ل�شلف   ملنهج 

)1(   �رشح �ل�شنة : 277/1.
)2(   �لعت�شام : 120/1 .

)3(   عقيدة �ل�شلف �أ�شحاب �حلديث : �س118.
)4(   �لرببهاري :�س138 , و�إ�شناده �شحيح.

)5(   �رشح �أ�شول �لعتقاد لاللكائي : 131/1.
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كقاعدة: )جنتمع ونتعاون فيما �تفقنا فيه, ويعذر بع�شنا بع�شاً فيما �ختلفنا فيه (.

وقاعدة �ملو�زنات بني �حل�شنات و�ل�شيئات , وقاعدة �لإن�شاف وقولهم : )�إن م�شايخنا 
و�أخطائهم,  بدعهم,  ي�شكت عن  بعينه(, حتى  �ملخالف  يذكرون  �لنا�س, ول  ي�شنفون  ل 

و�شاللهم.

لأقو�م  وقيلت  �لنقي,  �لطاهر  �ل�شحابة  جمتمع  يف  هذ�  قال   ☺ �لنبي  �أن  ول�شك 
كما  مقال  مقام  ولكل  مو�شعها,  يف  با�شتعمالها  باأ�س  ول  �جتهادي,  خطاأ  يف  وقعو� 
�لأعيان,  ذكر  �ل�شلف  منهج  من  لي�س  ويقولون  �لبدع,  �أهل  بها  يترت�س  �أن  �أما  قيل, 
�إذ�   , لعلمائنا  قدحاً  هذ�  يف  �أن  ول�شك   , بهم  �ملعتدِّ  �لأئمة  باتفاق  باطل  قول  فهذ� 

�ملخالف. كانو� ل يردون على 

وردود علمائنا �شاهدة على بطالن هذه �لدعوى, فارجع �إىل �لدرر �ل�شنية يف �لأجوبة 
و�لإفتاء,  �لعلمية  �لبحوث  جملة  ��شتملت  وكذلك  �لأ�شماء,  من  فيها  ما  وتاأمل  �لنجدية, 
باأ�شمائها,  عليها  رد  كثرية,  �أ�شماء  على  �لعلماء,  كبار  وهيئة  �لد�ئمة,  �للجنة  وفتاوى 

وخا�شة �ل�شيخ / عبد �لعزيز بن باز -غفر�هلل له-, و�ل�شيخ �شالح �لفوز�ن -حفظه �هلل-.

وقول بع�شهم: ) �إن منهج علمائنا, �لرد دون ذكر �لأ�شماء ( , قول عاٍر من �ل�شحة, 
فعلماوؤنا هم �لذين علَّمونا �لرد على �ملخالف, وبيان �نحر�فه, وخا�شة بعد و�شوح �خلطاأ, 
ومن �أمثلة ذلك: �أن �ل�شيخ عبد �لعزيز بن باز -غفر �هلل له- قد كتب ر�شالة لل�شيخ �شعد 
�ت�شاح  لعدم  بها,  باأ�س  ل  جماعة  و�أنها  �لتبليغ,  جماعة  حول  1407هـ,  عام  �حل�شني 
منهجها لل�شيخ �آنذ�ك, وعندما تبني �شاللها, و�نحر�فها يف �لعقيدة, �شدر منه فتاوى كثرية 
يف �شاأنها, فمن ذلك �أنه عندما كان يف �لطائف قبل وفاته بعامني   عندما كان ي�رشح 
ٌل ب�شوته, ) قال له �شائٌل: �أح�شن �هلل �إليك, حديث �لنبي ☺  كتاب �ملنتقى, وهو م�شجَّ
..( �حلديث,  �إل و�حدة  فرقة  �أمتي على ثالث و�شبعني  �شتفرتق   ( قوله:  �لأمم,  �فرت�ق  يف 
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�مل�شلمني على  �لإخو�ن  من �رشكيات وبدع, وجماعة  ماعندهم  �لتبليغ على  فهل جماعة 
ٍب و�شقِّ �لع�شا .... هل هاتان �لفرقتان تدخالن يف ] �لفرق �لهالكة [؟!. ماعندهم من حتزُّ

�ل�شنَّة  �أهل  عقيدة  خالف  ومن  و�ل�شبعني,  �لثنتني  يف  تدخل   (  :   �ل�شيخ  فقال 
دخل يف �لثنتني و�ل�شبعني, �ملر�د بقوله: " �أمَّتي ", �أي : �أمَّة �لإجابة, ��شتجابو� له, و�أظهرو� 
�تباعهم له, ثالث و�شبعون فرقة, �لناجية �ل�شليمة �لتي �تبعته و��شتقامت على دينه, و�ثنتان 

و�شبعون فرقة: فيهم �لكافر, وفيهم �لعا�شي , وفيهم �ملبتدع , و�أق�شام (.

ثم قال �ل�شائل: يعني هاتان �لفرقتان من �شمن �لثنتني و�ل�شبعني؟

�أهل �لعلم  �لثنتني و�ل�شبعني, و�ملرجئة و�خلو�رج, بع�س   قال �ل�شيخ : نعم, من �شمن 
يرى �خلو�رج من �لكفار خارجني, لكن! د�خلني يف عموم �لثنتني و�ل�شبعني(. �أ.هـ

( يف    ولو تاأملت كتاب : ) �شور م�شيئة من جهود �لإمام عبد �لعزيز بن باز 
�لرد على �ملخالف , لعلمت قوة علمائنا  على �ملخالف , ولكن هوؤلء ل يجال�شون 
�لعلماء, فيعرفون �أقو�لهم, ول يقروؤون كتبهم , فرت�هم ين�شبون لهم ما هم منه بر�آء, �إما 

مكر�ً و�إما جهاًل و�لأول �أكرث .

ولو تاأملت كتب �ل�شلف, لوجدت �أعد�د�ً عظيمة, ذكرت باأ�شمائها و�ألقابها على وجه 
على  �لرد  كتابه  تاأملت  ولو   ,   �أحمد  �لإمام  فيه  تكلم  فكم رجل  منها,  �لتحذير 
  تيمية  �بن  �لإ�شالم  �شيخ  ذكر  وكم  ذلك,  من  �شيء  لك  لبان  و�ملعطلة,  �جلهمية 
من مبتدع با�شمه, فانظر كتابه �لرد على �لبكري, و�لرد على �لأخنائي, وغريهم من �أئمة 
�ل�شالل �ملخالفني ملنهج �ل�شلف, وكذلك �بن �لقيم  حذر غاية �لتحذير من قوم 
باأعيانهم, و��شتملت نونيته, وغريها من كتبه ) كال�شو�عق �ملر�شلة على �جلهمية و�ملعطلة (  

على عدد كبري منهم.

و�ألف �بن عبد �لهادي  كتابه �مل�شهور: ) �ل�شارم �ملنكي يف �لرد على �ل�شبكي(.
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وهل ن�شيت قول �ل�شيخ عبد �لعزيز بن باز -غفر �هلل له- يف �مل�شعري: )�إنَّه خبيث �شال( 
وخطر �مل�شعري, ل ي�شاوي خطر ماقرره �شيد قطب من تكفري, وتفجري, وف�شاد عقدي . 

وهذ� �ل�شيخ �بن عثيمني -غفر �هلل له- يقول عن �شيد قطب : ) لول �لورع لكفرته( كما 
بني ذلك �ل�شيخ �لعبيكان -وفقه �هلل- . 

�شاب )�إنه  مو�شى:  يف  قوله  عن  له-  �هلل  -غفر  باز  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  فيه   ويقول 
ع�شبي ( قال: )هذ� كفر (, وقال مرة : )�ل�شتهز�ء بالأنبياء ردة م�شتقلة(. 

�لتحذير  غاية  منه  كتبه, وحذر  مبتدع يف  له- من  �هلل  �لألباين -غفر  �ل�شيخ  قمع  وكم 
با�شمه ور�شمه, ومل يقل ) ما بال �أقو�م ( لأن لكل مقام مقال .

و�إليك �أقو�ل �أهل �لعلم فيه :

قال �ل�شيخ حممد بن �شالح �لعثيمني  يف �شيد قطب: .. ] قر�أت تف�شريه ل�شورة 
�لإخال�س, وقد قال قوًل عظيماً فيها, خمالفاً ملا عليه �أهل �ل�شنة و�جلماعة, حيث �أن تف�شريه 

لها, يدل على �أنه يقول بوحدة �لوجود [.

الل: ] كان �لِرقُّ نظاماٌ عاملياً,  وقال �ل�شيخ �شالح �لفوز�ن عندما عر�س عليه قوله يف �لظِّ
جتري فيه �ملعاملة على �ملثل يف ��شرتقاق �لأ�رشى من  �مل�شلمني و�أعد�ئهم , ومل يكن لالإ�شالم 

بد من �ملعاملة باملثل [.

قال �ل�شيخ �شالح : ] هذ� كالم باطل, ومن قاله فاإنه يكفر, �أما من قاله جاهاًل, �أو مقلد�ً, 
فهذ� يعذر باجلهل, و�جلهل �آفة قاتلة و�لعياذ باهلل [ .

�أن  ]�جلو�ب:   : قال  قطب  �شيد  كتب  قر�ءة  عن  �شئل  ملا  �لغديان  عبد�هلل  �ل�شيخ  وقال 
�ل�شباب ين�شحون بعدم قر�ءتها, و�أنهم يقت�رشون على دللة �لقر�آن, ودللة �ل�شنة, وعلى 

ما كان عليه �خللفاء �لأربعة, و�ل�شحابة, و�لتابعون ( .
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وقال �ل�شيخ ربيع �ملدخلي : ) ��شتملت كتب �شيد قطب على بدع كربى كثرية مردية, 
و�أنها �أخطر على �شباب �لأمة من �ل�شموم �لفتاكة, و�لأ�شلحة �ملدمرة, لأنها تدمر �لعقل, 

و�لعقيدة, فهل يُنتظر ف�شاد �أكرب من هذ� ؟؟( .

من  �شيد  كتب  يف  مما  �لعو��شم   [ كتاب  على  معلقاً    �لألباين  �ل�شيخ   وقال 
�لقو��شم [ لل�شيخ ربيع - حفظه �هلل - : ) كل ما رددته على �شيد قطب حق و�شو�ب, 
بالإ�شالم معرفة  على  يكن  مل  قطب  �شيد  �أن  �لإ�شالمية,  للثقافة  قارئ  لكل  يتبني   ومنه 

باأ�شوله وفروعه ( .

وقال �ل�شيخ عبد�هلل �لدوي�س  يف مقدمة كتابه ] �ملورد �لعذب �لزلل يف �لتنبيه 
الل[ : ) فقد كرث �ل�شوؤ�ل عن كتاب: ] يف ظالل �لقر�آن[ ملوؤلفه �شيد قطب,  على �أخطاء �لظِّ
ومل �أكن قد قر�أته, فعزمت على قر�ءته, فقر�أته من �أوله �إىل �آخره, فوجدت �أخطاًء يف مو��شع, 
خ�شو�شاً ما يتعلق بعقيدة �أهل �ل�شنة و�جلماعة, وعلم �ل�شلوك, فاأحببت �لتنبيه على ذلك, 

لئال يغرت به من ل يعرفه (.

على  كتابه  ��شتمل  و�أي�شاً   (  : �ل�شيخ  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �شالح  �ل�شيخ  معايل  وقال 
من  فيه  ما  �لقر�آن[  ظالل  ]يف  قطب  �شيد  فكتاب  و�ل�شاللت,  �لبدع  من  كثري 
 �لتحريفات, �أكرث مما يف كتب �ل�شابوين... ( يف حديث طويل عند �رشحه مل�شائل �جلاهلية

. ل�شيخ �لإ�شالم حممد بن عبد�لوهاب

وما �أكرث ما �شمعت �شيخنا �ل�شيخ عبد �هلل بن �شالح �لعبيالن -وفقه �هلل-, يحذر من 
هذه �لكتب, وهذه �ملناهج, ويو�شي بلزوم منهج �ل�شلف �ل�شالح, وهذ�  منثور يف درو�شه, 

وكتبه, وحما�رش�ته.

ولكن �لأمر كما قال �هلل تعاىل :زب  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ       ىئ  
ىئ  ىئرب ] �حلج : 46 [ .
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فاآمل من �أخي �لفا�شل �أل يلتب�س عليه �لأمر, و�أن يعرف من يقال معهم: ما بال �أقو�م, 
ومن يحذر منهم باأعيانهم .

و�إذ� كنت جتهل حال �لرجل فاإليك بع�س �أقو�له :

�شمى �هلل بالري�شة �ملعجزة. ] ر�جع �لت�شوير �لفني [ .  .1

�شمى �هلل بالعقل �ملدبر. ]�ملرجع نف�شه [.  .2

و�لكالم,  و�ل�شمع,  و�لروؤية,  و�ملجيء,  و�ليد,  و�لنزول,  �ل�شتو�ء,  �شفة  عطل   .3
و�لعلو. ] ر�جع �لظالل [.

�إكر�مه لل�شيف, كان من عادة  �أنه �شاكٌّ يف ربِّه, و�أن    �إبر�هيم  قال عن   .4
�لبدو, ولي�س من ف�شل �إبر�هيم .

قال عن مو�شى : )�إنه زعيم, مندفع, ع�شبي �ملز�ج (, قال �ل�شيخ �بن باز: �ل�شتهز�ء   .5
ٌة ُم�شتِقلٌَّة . بالأنبياء ردَّ

. ي�شكك يف تكليم �هلل لنبيه مو�شى  .6

.  ينكر رفع عي�شى  .7

يقول عن كالم �لر�شل: �أنه فكر ب�رشي .  .8

يقول عن َقتَلة عثمان: �إنهم يحملون روح �لإ�شالم .  .9

10.  ويقول: حتطمت �أ�ش�س �لإ�شالم, يف عهد عثمان  .

    11. ويقول:كانت خالفة عثمان, فجوة بني خالفة �ل�شيخني, وخالفة علي
جميعاً. 
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 , �لكذب   : يلي  مبا  �لعا�س  بن  وعمرو  �شفيان,  �أبي  بن  معاوية  و�شف   .12
. �لأخالق  من  �لأ�شفل  �لدرك   , �لذمم  �رش�ء   , �لر�شوة   , �لنفاق   , �خلديعة   ,  �لغ�س 
قال �ل�شيخ  بكر �أبو زيد ع�شو هيئة كبار �لعلماء : قال �أبو زرعة �لر�زي: )�إذ� ر�أيت ��لرجل 
ت�شنيف   ( كتابه  �نظر   . زنديق(  �أنه  فاعلم    ,  ☺ �هلل  �أ�شحاب ر�شول  من  �أحد�ً  ينتق�س 

�لنا�س بني �لظن و�ليقني(.

13. يقول عن �لقر�آن: �أنه م�شنوع, و�أنه �شناعة �هلل .

14. ويقول: يف �لآية �إيقاعات مو�شيقية .

15. ويقول عن �لعر�س: �إنه رمز �لعظمة, و�مللك, و�ل�شيطرة, و�ل�شتعالء, عدوًل عن  
�إثبات عر�س �لرحمن .

16. و�نظر �إىل تف�شريه لـ ) ل �إله �إل �هلل ( .

17. ويقول عن عقيدة �لهندوك ) �لنريفانا (-�أي: �لفناء يف �لروح �لأعظم -: فلنقف 
�أمام قد��شتها خا�شعني. كما يف ) كتب و�شخ�شيات ( .

18. ويرى �أن �ملجتمعات �لإ�شالمية, جمتمعات جاهلية ومرتدة , ويقول عن �ملاآذن �أنها 
معابد �جلاهلية, وم�شاجد �ل�رش�ر .

19. ويقول يف كتابه �لظالل: �رتدت �لب�رشية �إىل عبادة �لعباد, وجور �لأديان, و�إن ظل 
فريق منها, يردد على �ملاآذن ل �إله �إل �هلل .

�إىل غري ذلك من �لعظائم, �لتي ل يعلم خطرها �إل �هلل, و�لتي ما ز�لت ت�رشب �لإ�شالم 
و�أهله, ر�أ�شاً على عقب, فما هذه �لتفجري�ت, و�لنتحار�ت, و��شتحالل دماء �مل�شلمني, 
و�ملعاهدين, و�إرهاب �مل�شلمني؛ �إل ثمر�ت لهذه �لأفكار �ملدونة يف كتب �شيد, و�أتباعه من 

�حلزبيني و�حلركيني, و�لتي تطبع وتباع, وتهدى ل�شباب �مل�شلمني يف �أقطار �لدنيا .
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زو� على كتب �شيِّد لأنها هي �ملوؤجج  فلما بنيَّ �لعلماء �لربانيون �شالل هذه �ملناهج, وركَّ
لنار �لفتنة, �حمرَّت �أنوف �حلزبيني و�حلركيني, و�أخذو� يقعِّدون �لقو�عد �لباطلة, كقاعدة 
غري  على   ) �أقو�م  بال  ما   ( و��شتعمال:  و�لإن�شاف  و�ل�شيئات,  �حل�شنات  بني  �ملو�زنات 

وجهها, حتى ل يظهر عو�ر تلك �ملناهج �لباطلة .

�ملكتبات وخا�شة  منها كثري من  �شيِّد ل تخلو  �أن كتب  �أخي يف �هلل: ل يخفى عليك, 
)�لظالل(, مع �حتو�ئه على �أخطار حمدقة يف توجهات �ل�شباب , وكذلك ر�شائله �خلطرية 
و�شخ�شيات[  وكتب  �لفني,  و�لت�شوير  �لجتماعية,  و�لعد�لة  �أعدموين؟,  ملاذ�   [  مثل: 

بل وجد من ياأمر �ل�شباب بتلخي�شها, و�إجر�ء �مل�شابقات عليها حتى تر�شخ يف �أذهانهم .

ف�شاأله عن  لتقييمه  �ملوجهني جاء  �أحد  �أن  �لثانويات,  �إحدى  �ملعلمني يف  �أحد  وذكر يل 
بتف�شري  عليك  فقال:  �شعدي,  و�بن  كثري,  �بن  تف�شري  فقلت:  يقول  �لتف�شري,  يف  مرجعه 

�لظالل فاإنه ل نظري له.

�إىل  �شبابنا  يقود  من  مع   ) �أقو�م  بال  ما   ( كلمة:  ت�شتعمل  هذ�  �أبعد  �لفا�شل:  �أخي 
و�لإرهاب,  و�لتفجري,  و�لتدمري,  لالنتحار,  يقادون  �لتهلكة,  من  �رش  و�هلل  بل  �لتهلكة؟؟ 
 و�لقتل دون تفريق ومتييز, مع مايلحقهم من �خللل �لعقدي و�لفكري, ونحن ل نز�ل نردد
) ما بال �أقو�م ( يف غري مو�شعها, وكتب �لأقو�م باأيدي �شبابنا, وتفا�شريهم هي مرجعهم .

قال �إبر�هيم بن مي�رشة  : )من وًقَّر �شاحب بدعة, فقد �أعان على هدم �لدين()1(. 

وقال طاوو�س ملا ر�أى معبد �جلهني يطوف بالبيت : ) هذ� معبد فاأهينوه ( )2(. 

وقال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية  : ) �إن �لدعاة �إىل �لبدع لتقبل �شهادتهم, ول 
ي�شلى خلفهم, ول يوؤخذ عنهم �لعلم ( )3(.

)1(   رو�ه �لاللكائي برقم 273.
)2(   رو�ه �لاللكائي:114/1 .

)3(   جمموع �لفتاوى:205/28.
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وقد جمع �أحدهم ر�شالة يف �لتمكني و�ل�شتخالف, ل تتجاوز خم�شني �شفحة نقل فيها 
�ملجتمعات  و�ل�شحابة, ويكفر  بالأنبياء,  يهز�أ  من  مرة, وهل  �ثنتي ع�رشة  �شيِّد قطب  عن 
ينقل عنه, يف  �لعقدي, و�لفقهي, و�ملنهجي, كفء لأن  �لإ�شالمية, مع ماعنده من �خللل 

�ل�شتخالف و�لتمكني, �أو يعرف �أ�شباب �لتمكني و�ل�شتخالف؟ 

نو� منذ تاأ�شي�س حزبهم �إىل �لآن, حتى يعلِّمو� غريهم �أ�شباب  ولكنها خلوف, فالقوم مل ميكَّ
�لتمكني و�ل�شتخالف.

و��شمع )ل�شيِّد قطب( يقول يف كتابه )معامل يف �لطريق( �لذي نقل منه يف �لر�شالة مرتني: 

�أنها  لنف�شها  تزعم  �لتي  �ملجتمعات  تلك  )�لكافر(,  �جلاهلي  �ملجتمع  �إطار  يف  يدخل   (
م�شلمة… ل لأنها تعتقد باألوهية �أحد غري �هلل , ول لأنها تقدم �ل�شعائر �لتعبدية لغري �هلل,  
ولكنها تدخل يف هذ� �لإطار؛ لأنها ل تدين بالعبودية هلل وحده يف نظام حياتها ( ؛ �أي لأنها 

تركت توحيدهم �ملبتدع, توحيد �حلاكمية فقط, �أما ترك غريها من �أمور �لعقيدة فال يهم .

�لعباد, وجور �لأديان, و�إن ظل  �إىل عبادة  ويقول: )يف ظالل �لقر�آن( �رتدت �لب�رشية 
فريق منها يردد على �ملاآذن: )ل �إله �إل �هلل ( .

ويقول يف )�لعد�لة �لجتماعية ( : ونحن نعلم �أن �حلياة �لإ�شالمية على هذ� �لنحو, قد 
توقفت منذ فرتة طويلة, يف جميع �أنحاء �لأر�س, و�أن وجود �لإ�شالم ذ�ته من ثم قد توقف 

كذلك ( فحكم بكفر جميع �مل�شلمني يف كل مكان.

يقول �ل�شيخ عبد�لعزيز بن باز يف در�س يف منزله عام 1413هـ يف �رشيط م�شجل لدى 
ت�شجيالت ] منهاج �ل�شنة [ يف �لريا�س وهو ي�شاأل عن تف�شريه ] �لظالل [, وعن تف�شريه 
لال�شتو�ء عندما ف�رشه بالهيمنة, قال: ) هذ� كالم فا�شد, ما �أثبت �ل�شتو�ء, هذ� باطل يدل 

على �أنه م�شكني �شائع يف �لتف�شري (.
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ويف در�س ل�شماحته   ي�رشح فيه ] ريا�س �ل�شاحلني [ يوم �لأحد 1416/7/18هـ 
عر�س على �ل�شيخ كالم �شيد يف �ل�شحابة عندما قال : ) وحني يركن معاوية, وزميله عمرو, 
�إىل �لكذب, و�لغ�س, و�خلديعة, و�لنفاق, و�لر�شوة, و�رش�ء �لذمم, ل ميلك ) عليٌّ ( �أن يتدىلَّ 

�إىل هذ� �لدرك �لأ�شفل, فال عجب, ينجحان, ويف�شل, و�إنه لف�شل �أ�رشف من كل جناح (.

قال �ل�شيخ  : هذ� كالم قبيح, وكالم منكر, وقال مرة: كالم �شقيم وخبيث, 
فيها �لتي  �لكتب  هذه  عن  ينهى  �أل  �ل�شائل:  فقال  �لعا�س,  بن  وعمرو  ملعاوية   و�شب 

 هذ� �لكالم ؟.

قال  : ينبغي �أن متزق. �هـ

و�ل�شالل,  و�لتفجري,  �لتكفري,  يف  لهم  مرجعاً  لتكون  عليها,  �شبابنا  يحيلون  وهوؤلء 
بالبارحة,  �لليلة  �أ�شبه  وما  منتقدها,  على  ويغ�شبون  �نتقادها,  عن  وينهون  و�لنحر�ف 

فا�شمع  �إىل تو�شيات �شيِّد قطب لل�شباب وهو يقول: 

] و�لذي قلته لهم ليفكرو� يف �خلطة و�لو�شيلة, باعتبار �أنهم هم �لذين �شيقومون بها, مبا 
يف �أيديهم من �إمكانيات... وهذه �لأعمال هي �لرد فور وقوع �عتقالت لأع�شاء �لتنظيم, 
باإز�لة روؤو�س, يف مقدمتها رئي�س �جلمهورية, ورئي�س �لوز�رة, ومدير مكتب �مل�شري, ومدير 
�ملخابر�ت, ومدير �لبولي�س, �حلربي ثم ن�شف لبع�س �ملن�شاآت �لتي ت�شل حركة مو��شالت 
�لقاهرة, ل�شمان عدم تتبع بقية �لإخو�ن فيها, ويف خارجها كمحطة �لكهرباء, و�لكباري, 
وقد ��شتبعدت فيما بعد ن�شف �لكباري, كما �شيجيء[ . �نظر ملاذ� �عدموين .. �شفحة 55. 

ويف �شفحة )50( من �ملرجع نف�شه  يقول : ] و�أما �ل�شالح, فكان مو�شوعه له جانبان: 
�أنهم �أخربوين ) �أي �أع�شاء �لتنظيم (, وجمدي هو �لذي كان يتوىل �ل�رشح يف هذ� �ملو�شوع, 
�أنه نظر�ً ل�شعوبة �حل�شول على مايلزم  منه حتى للتدريب, فقد �أخذو� يف حماولت ل�شنع 
يف  ولكنها  فعاًل,  �لقنابل  بع�س  و�شنعت  جنحت  �لتجارب  و�أن    , حملياً  �ملتفجر�ت  بع�س 
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حاجة �إىل �لتح�شني, و�لتجارب م�شتمرة ...

و�لثاين: �أن علي ع�شماوي ز�رين على غري ميعاد, و�أخربين �أنه كان منذ حو�يل �شنتني قبل 
�لتقائنا, قد طلب من �أخ يف دولة عربية ِقطعا من �لأ�شلحة, حددها له يف ك�شف, ثم ترك 
�ملو�شوع من وقتها, و�لآن جاءه خرب منه, �أن هذه �لأ�شلحة �شرت�شل, وهي كميات كبرية, 
حو�يل عربية نقل, و�أنها �شرت�شل عن طريق �ل�شود�ن, مع توقع و�شولها يف خالل �شهرين [.

�إىل ما ت�شمعه وتر�ه, من  باأهله, وبامل�شلمني  �لتنظيم  �آل هذ�  فانظر -حماك �هلل- كيف 
�لقتل و�لتخريب, بعد ف�شاد �لعقول و�لأديان . 

�ل�شيطان  �حلقَّ من  قبل    ☺ �لنبي  ننقل عنهم, ونحيل على كتبهم,  لأن  قالو�:  فاإن 
عندما قال: ) �شدقك وهو كذوب ( فيقال لهم: وهل قبل �لنبي ☺ �حلقَّ فقط و�شكت 

عن �لباطل؟! �أم قبل �حلقَّ وبنيَّ �لباطل بقوله: )وهو كذوب ( !!! 

فلماذ� يخالفون هدى �لنبي ☺ , فينقلون ما يظنونه حقاً, ويكتمون �لأباطيل �لكثرية 
عن �شباب �مل�شلمني.

و�علم -بارك �هلل فيك- �أن �ل�شيطان قد يلبِّ�س على بع�س �لنا�س, فيَُظن �أن �ل�شكوت عن 
�أهل �لباطل, و�أهل �لبدع, وعدم ذكر �أ�شمائهم من �لورع, وهذ� من تلبي�شه, ومن مد�خله 
على �لإن�شان, ولئن يلقى �ملوؤمن ربه, وقد طعن يف �أهل �لبدع, و�شماهم, وحذر منهم, خري 
له من �أن يلقى �هلل  , ومل يذب عن دينه, و�أنبيائه, و�شحابة نبيه حممد ☺, و�شلف 

هذه �لأمة, ومل ين�شح ل�شباب �مل�شلمني, وعموم �مل�شلمني �ملغرتين بهذه �لكتب .

نق�س  هذ�  فيقال:  لالأ�شماء,  �لتعر�س  دون    �هلل  دين  عن  �أذبُّ  قائل:  قال  فاإن 
للميثاق �لذي �أخذه �هلل  على �أهل �لعلم بقوله:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ        پ   پ  

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹرب   ] �آل عمر�ن : 187 [ . 
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باأعيانهم وجرحهم,  �أهل �لبدع  �أي�شاً هدم ملنهج �ل�شلف �لقائم على �لتحذير من  وهو 
حفظاً للدين و�أهله.

 �شديد�ً  �ل�شافعي  �ل�شافعي : )وكان  وهو يتحدث عن    �لبيهقي  قال 
على �أهل �لإحلاد, و�أهل �لبدع, جماهر�ً يف هجرهم ( )1( 

وقال �لإمام �أحمد  : ) �إذ� �شّلم �لرجل على �ملبتدع, فهو يحبه()2(.  

فكيف مبن يد�فع عنه ويحيل عليه ؟؟.

وقال �لإمام �أبو عبد �هلل �بن بطة  : ) ومن �ل�شنة جمانبة كل من �عتقد �شيئاً مما 
ذكرناه من �لبدع, وهجر�نه, و�ملقت له, وهجر�ن من و�له ونَ�رَشه, وذب عنه , و�شاحبه, 

و�إن كان �لفاعل لذلك يظهر �ل�شنة ()3(. 

�أهل  ي�شب  �إنه  له:  وقيل  قتيلة  �أبي  �بن  عن  �شئل  عندما    �أحمد  �لإمام  وقال 
�حلديث, فقال: ) زنديق (.

 فكيف مبن ي�شب مو�شى  , وعثمان  وغريه من �ل�شحب �لكر�م؟ 
�أنهما    �لعا�س   بن  وعمرو  �شفيان,  �أبي  بن  معاوية  �لوحي  كاتب  عن  ويقول 
ي�شتعمالن �لكذب, و�لغ�س, و�لر�شوة, و�لنفاق, و�رش�ء �لذمم, �إىل غري ذلك من �لأقو�ل؛ 
�لتي ما قالها يف �بن �أبي �شلول, مع �خللل �لعقدي, و�لفقهي, و�ملنهجي. وتو�شياته لل�شباب 
باغتيال حكامهم, ووزر�ئهم, ون�شف من�شاآتهم, وج�شورهم, وكتبه متد�ولة بني �مل�شلمني .

على  �ل�شنة  �أهل  علماء  من  وغريهم   -   �هلل  وفقهم   - علماوؤنا  �شنَّع  ولقد 
باإحر�ق تف�شريه لحتو�ئه  باز - غفر �هلل له-  �لعزيز بن  �ل�شيخ عبد  �أفتى  �ل�شابوين, بل 

)1(   مناقب �ل�شافعي  469/1.
)2(   طبقات �حلنابلة 196/1.
)3(   �ل�رشح و�لإبانة �س282.
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�لعقدية  �لأخطاء  من  �ل�شابوين  كتب  يف  و�لذي  �ل�شفات,  يف  وتاأويل  �أخطاء,  على 
ولكن!   , و�ملنهجية  �لعقدية  �ل�شاللت  من  �شيِّد  كتب  يف  ما  مع�شار  يبلغ  ل  وغريها, 
�لكثرية عند  �ملر�وغات  �شيِّد من �حلزبيني و�حلركيني, وخ�شية �شطوتهم جتد  �أتباع  لقوة 

بع�س �لنا�س, و�هلل   يقول: زب   ڃ  ڃ  ڃچ رب  ] �ملائدة : 3 [ .

زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ويقول �شبحانه: 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ک   ک   ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

ک  ک  گ رب  ] �لن�شاء : 109-108 [ .

�أخي �لفا�شل : 

�إن طالب �لعلم �لذي له خلطة بال�شباب, يجب عليه ن�شحهم, وبيان �حلق لهم, وكذلك 
�أهل  من  �لتحذير  و�ل�شالل, وكذلك  �لبدع  كتب  من  لهم, وحتذيرهم  �لقومي  �ملنهج  بيان 
و�حلركيون  �حلزبيون  كره  ولو  �لباطل,  ويبطل  �حلق  ليحق  و�أعيانهم,  باأ�شمائهم  �لبدع 

ومنا�رشوهم وحمبوهم .

ڇ   ڇ چ   چ   چ   چ   :زب  �هلل  بقول  ر  �أذكِّ و�أخري�ً 
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
رب  ] �لأنعام : 153[  ؛  وبقوله �شبحانه: زب ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڑ

ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ     رب ] �لأنعام : 159[.
وقوله تعاىل: زب ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ    رب ] �لن�شاء : 115 [.
پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   : �شبحانه  ويقول 
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پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    رب      ] �لتوبة : 100 [.

ويقول �لنبي ☺ : )عليكم  ب�شنتي, و�شنة �خللفاء �لر��شدين �ملهديني من بعدي, ع�شو� 
عليها بالنو�جذ, و�إياكم وحمدثات �لأمور, فاإن كل حمدثة بدعة, وكل بدعة �شاللة, وكل  

�شاللة  يف �لنار (. رو�ه �أهل �ل�شنن, وهو حديث �شحيح .

 هذ� و�هلل �أ�شاأل �أن يرزقنا �لهدى و�ل�شد�د, و�أن يهدي �شبابنا وعموم �مل�شلمني ملا يحبه 
وير�شاه, و�أن يقينا �رش �لفنت و�لبدع و�أهلها, و�أن يرزقنا �ل�شري على منهج �أ�شالفنا �ل�شاحلني. 

�ل�شيخ �شعد  �شيِّد , وكذلك ر�شائل  �أخطاء  �أرفق لك مذكرة م�شتملة على جميع  كما 
�حل�شني - حفظه �هلل - �ملبينة خلطورة كتب �شيِّد, وما كان على �شاكلتها, وكذلك ن�شخة 

من كتاب )�لعو��شم مما يف كتب �شيد قطب من �لقو��شم(.

و�شلى �هلل على نبينا ور�شولنا حممد .

�أخوكم / مدير �ملعهد �لعلمي يف حائل      
�شعيد بن هليل �لعمر      

�لثالثاء 1425/3/8      
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ملحق النصيحة


�حلمُد هلل رب �لعاملني, و�ل�شالة و�ل�شالم على نبينا ور�شولنا حممد, وعلى �آله و�أ�شحابه 
�أجمعني, �أما بعد:

نقد  يف  �لربانيني  �لعلماء  منهج  فيها  له  بيَّْنُت  �لإخوة,  لأحد  ن�شيحة  �أر�شلت  فقد 
�أقو�ًل كثرية عن علماء  نقلت  �لأفا�شل, وكذلك  �لنقل عن علمائنا  و�أكرثُت  �لرجال, 
�لتنفري منهم, و�لتحذير منهم  �أهل �لأهو�ِء و�لبدع, ووجوب  تعاملهم مع  �ل�شلف, يف 
�لأعذ�ر,  لهم  �لتم�س  �أو  لل�شنة,  �ملنت�شبني  من  �إليهم  جلاأ  ومبن  كتبهم,  ومن  باأعيانهم, 
�أحال على كتبهم, و�أن �لعلم ل يوؤخذ  �أو  �أطر�هم,  �أو  �أو جمََّدهم,  �أو هّون من �شاأنهم, 

. �لإ�شالم  �شيخ  قال  عنهم, كما 

�ل�شلف  كالم  من  ذلك  غري  �إىل  مبو�لتنا,  ماأمورون  وهم  بهجرهم,  ماأمورون  و�أننا 
كبار  هيئة  ع�شو  �لفوز�ن,  فوز�ن  بن  �شالح  �ل�شيخ  ف�شيلة  على  عر�شتها  وقد  �لثمني, 
�ت�شل  وكذلك   ,] جد�ً  منا�شبة  و�أنها  وتوزيعها,  ن�رشها,   [ فر�أى  �هلل-  حفظه   - �لعلماء 
لها  �لعلم بحاجة  �لن�شيحة, و�أن طلبة  �لعلم, ومن غريهم, مثنني على  بي جمع من طلبة 

ولأمثالها يف هذ� �لوقت, لبيان �ل�شنة, وك�شف �لبدعة و�أهلها.

�أفعال؛  �إىل  �أقو�له وو�شاياه لل�شباب  �ملتكلَّم فيه )�شيد قطب()1( قد حتولت  �أن  وخا�شًة 
�شفكت ب�شببها دماء, ون�شفت من�شاآت, و�أتلفت �أمو�ل, و�أُخيفت �ل�شبل, و�أخلَّ بالأمن.

وكنت موؤمِّاًل من �ملر�شل �إليه �أن يفرح بها, وينت�رش لها, ملا فيها من بيان للحق, وك�شٍف 
للباطل, و�لنت�شار ملنهج �ل�شلف �لأخيار, و�لتحذير من �أهل �لبدع �لأ�رش�ر.

)1(   �نظر لز�ماً مقدمة �لدرر �ملتالألئة لأخينا �ل�شيخ/ علي بن ح�شن �حللبي, حيث ك�شف حال هذ� �ملبتدع وبني غلو مريديه, فجز�ه �هلل 
خري�ً.
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و�إذ� به ير�شل �إيلَّ �أربع ورقات, �شاءت كل منت�شب ملنهج �ل�شلف, ��شتملت على �ملت�شابه 
من �لقول, وَخَلْت من �ملحكم, �نت�رش فيها لأهل �لباطل, وذم فيها �أهل �حلق, بل و�شل به 

�لأمر �إىل �لت�شكيك يف منهج �ل�شلف �لكر�م.

ْرُت ملحقاً للن�شيحة, لتفنيد تلك �ل�شبهات و�ملت�شابهات, �إبر�ًء  وملا كان �لأمر هكذ� حرَّ
للذمة, ون�شحاً لالأمة, ولزوماً لل�شنة, وك�شفاً للبدعة.

وقبل �لبدء به, �أورد ف�شوًل نافعة, يف وجوب حمبة �ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم و�ل�شري على 
منهجهم, و�ل�شدور عن علمهم و�آر�ئهم, وبيان ف�شلهم على غريهم, و�أن من ل يغ�شب 

لهم, ومل ينت�رش لهم, فلي�س حمباً لهم, وكذلك �لأمر بلزوم �شنتهم, و�لتاأ�ّشي بهم.

وكذلك �أوردت بع�س �لف�شول يف عالمات �أهل �لبدع, وحتذير �ل�شلف من جمال�شتهم, 
وجو�ز ذمهم باأعيانهم و�أ�شمائهم, و�أن ذلك لي�س معدود�ً من �لغيبة.

يف  ف�شاًل  عقدت  وكذلك  بقرينه,  �ملرء  على  �ل�شلف  حكم  يف  ف�شاًل  عقدت  وكذلك 
جو�ز �لنتماء ملذهب �ل�شلف, و�لنت�شاب �إليه. 

�لعلم  �أهل  ونقلت عن  �لبدع,  �أهل  ذكر حما�شن  ف�شاًل يف عدم جو�ز  وكذلك عقدت 
�ملعتربين من �ل�شلف �ملا�شني, ومن �قتدى بهم من �لالحقني, لبيان �حلجة, وو�شوح �ملحجة, 

ليكون �مل�شلم على بيّنة من �أمره.  

ير�شيه  مبا  و�لعمل  و�ل�شد�د  �لهدى  يرزقنا  و�أن  ر�شدنا,  يلهمنا  �أن  �أ�شاأل,  و�هلل  هذ�, 
�شبحانه وتعاىل, و�شلى �هلل و�شلم على نبينا ور�شولنا حممد, وعلى �آله و�أ�شحابه �أجمعني .

كتبه /�شعيد بن هليل �لعمر        
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فصل يف فضائل الصحابة  ووجوب الذب

پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  قال 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ رب ] �لتوبة : 100[. 
وقال تعاىل:زب ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍرب  ] �لن�شاء : 115[.  
. قال �ملف�رشون: هم �ل�شحابة

وقال تعاىل: زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  
ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ۀ   ۀ  ہہرب  ] لقمان : 15[.

چ  چ  چ  چ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   زب  : ىل تعا ل  قا و
رب  ] �لنمل : 59[.  ڇ ڇ  

. هم �ل�شحابة : قال �بن عبا�س

وقوله تعاىل:زب  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻرب  ] �لفتح : 18[.

ڀ    ڀ ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  وقوله 
ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

. رب  ] �لفتح : 29[.وهم �ل�شحابة ڤ  ڤ
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ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   زب   : تعاىل  وقوله 
ۉ  ې  ې  ېې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  رب  ] حممد : 16[.

ۋ   ٴۇ       ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڭ   تعاىل:زبڭ   وقوله 
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉرب   ] �شباأ : 6[.

. و�أولو� �لعلم هم �ل�شحابة

ڃرب ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   تعاىل:زب   وقوله 
 ] �لتوبة : 119[. وهم �ل�شحابة.

�شبهم  عمن  ونا�شل  ود�فع  �أحب  بل  لهم؛  ويغ�شب  عنهم,  يذب  ومل  يحبهم,  مل  فمن 
وتنق�شهم و�شتمهم و�تهمهم باأقبح �لتهم, فلي�س معهم, ولي�س حمباً لهم.

�أنهم كذبة غ�شا�شون, خونة, منافقون,  �لقلوب, وحمبة من قال  وهل جتتمع حمبتهم يف 
ي�رشون �لذمم, يف �لدرك �لأ�شفل من �لأخالق ؟؟

وخالفة ثالث �خللفاء فجوة ] �أي فر�غ [ مع وجود غالب �ل�شحابة يف هذه �لفرتة؟؟

قال �بن �لقيم  يف �إعالم �ملوقعني 132/4:

معهم,  لهم, وكونه  �تباعه  �شدقه  بل حقيقة  ياأمتُّ يف �شدقه,  فبهم  بعدهم  �شادق  وكل 
فيه,  خالفهم  فيما  معهم  يكن  مل  غريه,  يف  و�فقهم  و�إن  �شيء,  يف  خالفهم  من  �أن  ومعلوم 

وحينئذ ي�شدق عليه �أنه لي�س معهم, فتنتفي عنه �ملعيَّة �ملطلقة.
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فصل يف وجوب حمبتهم والذب عنهم من السنة 
�لذين ثم  يلونهم,  �لذين  ثم  فيهم,  بعثت  �لذي  �لقرن  �لنا�س  خري   (  :  ☺  فقوله 

يلونهم (  متفق عليه.

 ) يوعدون  ما  �أمتي  �أتى  �أ�شحابي,  ذهب  فاإذ�  لأمتي,  �أمنة  �أ�شحابي   (  :  ☺  وقوله 
رو�ه م�شلم .

وقوله ☺ : ) ل ت�شبو� �أ�شحابي, فلو �أن �أحدكم �أنفق مثل �أُحد ذهباً, ما بلغ مّد �أحدهم 
ول ن�شيفه ( متفق عليه.

وما رو�ه �أبو د�ود �لطيال�شي , عن �بن م�شعود  قال: )�إن �هلل نظر يف 
قلوب �لعباد, فوجد قلب حممد ☺ خري قلوب �لعباد, فبعثه بر�شالته, ثم نظر يف قلوب 
نبيه,  ل�شحبة  فاختارهم  �لعباد,  قلوب  خري  �أ�شحابه  قلوب  فوجد  حممٍد,  قلب  بعد  �لعباد 

ون�رشة دينه (.

فليتاأ�سَّ  ياً  متاأ�شِّ كان  من   ( قال:   ,   م�شعود  �بن  عن  �أحمد,  �لإمام  رو�ه  وما 
باأ�شحاب ر�شول �هلل ☺,  فاإنهم كانو� �أبر هذه �لأمة قلوباً, و�أعمقها علماً, و�أقلها تكلفاً, 
لهم  فاعرفو�  دينه,  و�إقامة  نبيه  ل�شحبة  �هلل  �ختارهم  قوم  حاًل,  و�أح�شنها  هدياً,  و�أقومها 

ف�شلهم و�تبعو� �آثارهم, فاإنهم كانو� على �لهدى �مل�شتقيم (.

قال �بن �لقيم  : ] ومن �ملحال �أن يَحِرَم �هلل �أبّر هذه �لأمة قلوباً, و�أعمقها علماً, 
و�أقلها تكلفاً, و�أقومها هدياً, �ل�شو�ب يف �أحكامه, ويوفق له من بعدهم[.

�لعلم  وطلبة  �لنا�س  وحث  �أعر��شهم,  عن  و�لذب  عنهم,  �لدفاع  يجب  �لذين  فهوؤلء 
على �لتم�شك بغرزهم, و�ل�شدور عن فتاو�هم, وعلمهم, بدًل من حثهم على كتب �لبدعة 

و�خلر�فة, �أو كتب مكذبهم, ومف�شقهم,  ومتهمهم باأب�شع �لتهم.
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  ولي�س لأولئك مثل �إل كمثل �خلو�رج, �لذين دخلو� على جندب بن عبد �هلل
يا  فقال:  قالو�: نحن.  �أنتم؟  قال:  قالو�:نحن,  �أنتم؟   ( فقال:  �هلل,  لكتاب  ندعوك  له  وقالو� 
�أخابيث خلق �هلل يف �تِّباعنا, تختارون �ل�شاللة, �أم يف غري �شنتنا تلتم�شون �لهدى, �خرجو� 

عنّي (. 

وقال ☺ :) ل تز�ل طائفة من �أمتي على �حلق ظاهرين, ل ي�رشهم من خذلهم, ول من 
خالفهم ( متفق عليه .

عن  و�لذب  �لبدع,  لأهل  �لنت�شار  من  �لآن,  حا�شل  هو  كما  �ملو�فق,  من  و�خلذلن 
�أعر��شهم, وتربير �أخطائهم, و�لرتحم عليهم, و�لرت�شي عنهم .

�أما �ملخالفة, فتكون من �أهل �لبدع �ملخالفني لأهل �ل�شنة, �لذ�بني عن �أهل �لبدعة.

�أنهم  ريب  (:] فال  �ملوقعني 149/4  �إعالم  ) يف  ف�شائلهم   يف  �لقيم  �بن  قال 
كانو� �أبرَّ قلوباً, و�أعمق علماً, و�أقل تكلفاً, و�أقرب �إىل �أن يوفقو� فيها ملا مل نوفق له نحن؛ 
ملا خ�شهم �هلل تعاىل به من توقد �لأذهان, وف�شاحة �لل�شان, و�شعة �لعلم, و�شهولة �لأخذ, 
�لرب  وتقوى  �لق�شد,  وح�شن  عدمه,  �أو  �ملعار�س,  وقلة  و�رشعته,  �لإدر�ك  وح�شن 
وعقولهم,  فطرهم  يف  مْركوزة  �ل�شحيحة  و�ملعاين  و�شليقتهم,  طبيعتهم  فالعربية  تعاىل؛ 
ول حاجة بهم �إىل �لنظر يف �لإ�شناد و�أحو�ل �لرو�ة, وعلل �حلديث, و�جلرح و�لتعديل, 
ول �إىل �لنظر يف قو�عد �لأ�شول, و�أو�شاع �لأ�شوليني, بل قد غنو� عن ذلك كله, فلي�س 

يف حقهم �إل �أمر�ن:

�أحدهما: قال تعاىل كذ�, وقال ر�شوله كذ� . 

و�لثاين: معناه كذ� وكذ�, وهم �أ�شعد �لنا�س بهاتني �ملقدمتني, و�أحظى �لأمة بهما, فقو�هم 
متوفرة جمتمعة عليها.
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و�أما �ملتاأخرون فقو�هم متفرقة, وهممهم مت�شعبة, فالعربية وتو�بعها قد �أخذت من قوى 
�أذهانهم �شعبة, و�لأ�شول وقو�عدها قد �أخذت منها �شعبة, وعلم �لإ�شناد و�أحو�ل �لرو�ة 
قد �أخذ منها �شعبة, وفكرهم وكالم م�شنفيهم و�شيوخهم على �ختالفهم وما �أر�دو� به قد 
�أخذ منها �شعبة, �إىل غري ذلك من �لأمور, فاإذ� و�شلو� �إىل �لن�شو�س �لنبوية -�إن كان لهم 

همم ت�شافر �إليها-, و�شلو� �إليها بقلوب و�أذهان قد كّلْت من �ل�شري يف غريها.

و�أوهن قو�هم مو��شلة �ل�رُشى يف �شو�ها, فاأدركو� من �لن�شو�س ومعانيها بح�شب تلك 
�لقوة, وهذ� �أمر يح�س به �لناظر يف م�شاألة, �إذ� ��شتعمل قوى ذهنه يف غريها, ثم �شار �إليها, 

, وقوة �شعيفة. و�فاها بذهن كالٍّ

�لعمل  عند  قوته  ت�شعف  �مل�رشوعة,  غري  �لأعمال  يف  قو�ه  ��شتفرغ  من  �شاأن  وهذ�   
�مل�رشوع, كمن ��شتفرغ قوته يف �ل�شماع �ل�شيطاين, فاإذ� جاء قيام �لليل, قام �إىل ورده بقوة 
كالّة, وعزمية باردة, وكذلك من �رشف قوى حبه و�إر�دته �إىل �ل�شور, �أو �ملال, �أو �جلاه, 
ََذَب معه, �جنذب بقوة �شعيفة, قد ��شتفرغها يف حمبة غريه,  فاإذ� طالب قلبه مبحبة �هلل, فاإْن �جَنَ
فمن ��شتفرغ قوى فكره يف كالم �لنا�س, فاإذ� جاء �إىل كالم �هلل ور�شوله, جاء بفكرة كالّة 

فاأُْعِطي بح�شب ذلك.

و�ملق�شود �أن �ل�شحابة �أغناهم �هلل تعاىل عن ذلك كله, فاجتمعت قو�هم تينك �ملقدمتني 
�إدر�كها, وكماله  به من قوى �لأذهان و�شفائها, و�شحتها وقوة  �إىل ما خ�شو�  فقط, هذ� 
وكرثة �ملعاون, وقلة �ل�شارف, وقرب �لعهد بنور �لنبوة, و�لَّتََلقِّي من تلك �مل�شكاة �لنبوية, 
فاإذ� كان هذ� حالنا وحالهم فيما متيزو� به علينا, وما �شاركناهم فيه, فكيف نكون نحن �أو 
ث  �شيوخنا �أو �شيوخهم �أو من قلدناه �أ�شعد بال�شو�ب منهم يف م�شاألة من �مل�شائل ؟ ومن حدَّ

نف�شه بهذ� فليعزلها من �لدين و�لعلم, و�هلل �مل�شتعان[.
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فصل األمر لزوم سنتهم واحلذر من خمالفتهم )1(
 وقد �أمر �لنبي ☺ بالتاأ�شي بهم, و�لأخذ ب�شنتهم, عندما قال: )عليكم ب�شنتي و�شنة 
�خللفاء �لر��شدين �ملهديني من بعدي, مت�شكو� بها, وع�شو� عليها بالنو�جذ, و�إياكم وحمدثات 

�لأمور, فاإن كل حمدثة بدعة, وكل بدعة �شاللة (  رو�ه �أهل �ل�شنن .

وقال ☺: ) �قتدو� بالذين من بعدي, �أبي بكر وعمر, ولتهتدو� بهدي عمار, ومت�شكو� 
بعهد �بن �أم عبد ( رو�ه �لرتمذي, وقال هذ� حديث ح�شن.

وما ثبت يف �شحيح م�شلم, من حديث �أبي قتادة   قال: قال �لنبي ☺ : ) �إن 
يطع �لقوم �أبا بكر وعمر ير�شدو� ( .

وقال �بن م�شعود : )�تبعو� ول تبتدعو� فقد كفيتم( رو�ه �لد�رمي.

وقال �أي�شاً: ) �أنا لغري �لدجال �أخوف عليكم من �لدجال, �أمور تكون من كرب�ئكم, 
فاأنا  �لأول  فال�شمت  �لأول,  فال�شمت  �لزمان,  ذلك  �أدرك  ُرجيل)2(,  �أو  ُمريٍّة,  ا  فاأميُّ

�ل�شنة(. على  �ليوم 

وقال: )و�إياكم و�ملحدثات, فاإن �رش �لأمور حمدثاتها, وكل بدعة �شاللة (.

ل ما �أخذت بالأثر (. وقال �أي�شاً: )�تبع ول تبتدع, فاإنك لن ت�شِ

وقال �بن عبا�س  : )عليكم بال�شتقامة و�لأثر, و�إياكم و�لتبدع(.

فهذه و�شايا �ل�شحابة لأتباعهم, و�ل�شائرين على منهجهم, ل و�شايا �خللف بكتب �شيد 
و�أ�شباهها, من كتب �أهل �لبدع .

)1(  �نظر – مل �لّدر �ملنثور من �لقول �ملاأثور.
)2(  ُمريٍَّة : ت�شغري �مر�أة   - ُرجيل: ت�شغري رجل
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فصل ىف حتذير النبي ☺ من أهل البدع وأهلها
عن عائ�شة  قالت : قال ر�شول �هلل ☺  : ) من �أحدث يف �أمرنا هذ�, ما لي�س 

منه, فهو رد ( متفق عليه .

ويف رو�ية مل�شلم, قال ☺ : ) من عمل عماًل لي�س عليه �أمرنا فهو رد(.

ويف �ل�شحيحني �أي�شاً, قال ☺ : ) فمن رغب عن �شنتي, فلي�س مني(.

 وقوله ☺ وهو يخطب يوم �جلمعة : ) �أما بعد : فاإن خري �حلديث كتاب �هلل, وخري 
�لهدي هدي حممد, و�رش �لأمور حمدثاتها, وكل بدعة �شاللة ( رو�ه م�شلم.                     

�آثام من  وقوله عليه �ل�شالة و�ل�شالم : ) ومن دعا �إىل �شاللة, كان عليه من �لإثم مثل 
تبعه, ل ينق�س ذلك من �آثامهم �شيئاً ( رو�ه م�شلم .

وعن �أن�س   قال: قال ر�شول �هلل ☺ : ) �إن �هلل حجب �لتوبة عن كل �شاحب 
بدعة, حتى يدع بدعته ( )1(. 

وقوله ☺ : ) �إين قد تركت فيكم �شيئني, لن ت�شلو� بعدهما: كتاب �هلل, و�شنتي ( )2(. 

 وقوله ☺ : ) تركتكم على مثل �لبي�شاء, ليلها كنهارها, ل يزيغ عنها �إل هالك ( )3(.

وقوله ☺ : ) ل يوؤمن �أحدكم حتى يكون هو�ه تبعاً ملا جئت به()4(. 

)1(  رو�ه �لطرب�ين, و�نظر �ل�شل�شة �ل�شحيحة )1620(.
)2(  رو�ه �حلاكم , و�أ�شله فى م�شلم.

)3(  رو�ه �بن �أبي عا�شم.
)4(  �أخرجه �لبيهقي يف �ملدخل, و�شححه �حلافظ يف �لفتح 289/13.
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فصل ىف حتذير السلف من البدع وأهلها
قال ب�رش بن �حلارث  : ) كان ز�ئدة يجل�س يف �مل�شجد, يحذر �لنا�س من �بن 

حيي و�أ�شحابه, قال: وكانو� يرون �ل�شيف ( )1(. ] �لتهذيب : 249/2[.

وقال �أبو �شالح �لفر�ء  : ذكرت ليو�شف بن �أ�شباط, عن وكيع �شيئاً من �أمر 
�لفنت, فقال: ) ذ�ك ي�شبه �أ�شتاذه ( - يعني �حل�شن بن حيي -  فقال: قلت ليو�شف: ما تخاف 
�أن تكون هذه غيبة؟ فقال: ) مل يا �أحمق, �أنا خري لهوؤلء من �آبائهم و�أمهاتهم, �أنا �أنهى �لنا�س 

�أن يعملو� مبا �أحدثو� فتتبعهم �أوز�رهم, ومن �أطر�هم كان �أ�رش عليهم ( )2(.

وقال عبد �هلل بن �أحمد  : �شمعت �أبي يقول: ) من قال لفظي بالقر�آن خملوق, 
يقول هذ�,  �إن �لكر�بي�شي ح�شيناً  له:  هذ� كالم �شوء رديء, وهو كالم �جلهمية (, قلت 

فقال: ) كذب هتكه �هلل, �خلبيث (, وقال: )قد خلف هذ� ب�رش�ً �ملري�شي ( )3(. 

وقال عبد �هلل بن �لإمام �أحمد  : ) �شاألت �أبا ثور �إبر�هيم بن خالد �لكلبي عن 
�حل�شني �لكر�بي�شي, فتكلم فيه بكالم �شوء رديء( )4(.

وقال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية  : ) فاإذ� كان �لرجل خمالطاً يف �ل�رش لأهل �ل�رش 
يحذر منه( )5(.

من  �لأهو�ء  �أ�شحاب  ن  مُتكِّ ل   (  : قالبة  �أبو  يل  قال   :  ل�شختياين� �أيوب  وقال 
�شمعك, فينبذو� فيه ما �شاوؤو�( )6(. 

)1(  �لتهذيب  249/2.
)2(  �مل�شدر �ل�شابق.

)3(  �ل�شنة لعبد �هلل  166-165/1 .
)4(  تاريخ بغد�د  66/8 .

)5(  جمموع �لفتاوى لبن تيمية  414/35.
)6(  �لاّللكائي 134/1 �لإبانة 445/2.
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وقال عثمان بن ز�ئدة  : �أو�شاين �شفيان قال: ) ل تخالط �شاحب بدعة( )1(.

عن  وينهون  �شنة,  �أ�شحاب  كلهم  �لنا�س,  خيار  �أدركت   (  :   �لف�شيل  وقال 
�أ�شحاب �لبدع( )2(.

وقال يحيى بن �أبي كثري  : ) �إذ� لقيت �شاحب بدعة يف طريق, فخذ يف طريق 
�آخر ( وكذ� قال �لف�شيل بن عيا�س )3(.

وقال �لف�شيل بن عيا�س  : ) �شاحب �لبدعة ل تاأمنه على دينك, ول ت�شاوره 
يف �أمرك, ول جتل�س �إليه, فمن جل�س �إىل �شاحب بدعة, وّرثه �هلل �لعمى( )4(.

�هلل  فاأنقذين  رو�ف�س,  و�أخو�يل  قدرياً,  �أبي  كان   (  :   �أ�شباط  بن  يو�شف  وقال 
ب�شفيان( )5(.    

�أهل  �لكبائر رو�شة, وقبور  �أهل  �ل�شنة من  �أهل  قبور   (  :   �أحمد  �لإمام  وقال 
�لبدعة من �لزهاد حفرة؛ ُف�ّشاق �أهل �ل�شنة �أولياء �هلل, وزهاد �أهل �لبدعة �أعد�ء �هلل( )6(.

�أبو  �شيخنا  قال   (  :   �لفقيه  بن عقيل  �لوفاء علي  �أبو  قال  �بن �جلوزي:  وقال 
اعون لالأحاديث �أ�شد من �مللحدين, لأن �مللحدين  �لف�شل �لهمد�ين:  مبتدعة �لإ�شالم و�لو�شّ
ق�شدو� �إف�شاد �لدين من �خلارج, وهوؤلء ق�شدو� �إف�شاده من �لد�خل, فهم كاأهل بلد �شعو� 
يف �إف�شاد �أحو�له, و�مللحدون كاملحا�رشين من �خلارج,  فالدخالء يفتحون �حل�شن, فهم �رش 

على �لإ�شالم من غري �ملالب�شني له( )7(. 
)1(  �لإبانة: 463/2.

)2(  ��لاّللكائي :138/1 .
)3(  �لعت�شام لل�شاطبي :172/1,�لإبانة:475/2 و�بن و�شاح:55, �ل�رشيعة لالآجري:67, �لاّللكائي:137/1.

)4(  �لاّللكائي: 138/1.
)5(  �لاّللكائي:60/1.

)6(  طبقات �حلنابلة : 184/1.
)7(  �ملو�شوعات : 51/1.
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وقال �حلافظ عبد �لغني �ملقد�شي  : �علم رحمك �هلل, �أن �لإ�شالم و�أهله, �أتو� 
من طو�ئف ثالث:

على  �رشر�ً  �أ�شد  فهوؤلء  رو�تها,  وكذبو�  �ل�شفات,  �أحاديث  ردو�  �لأوىل:  �لطائفة 
�لإ�شالم و�أهله من �لكفار.

و�لطائفة�لثانية: قالو�: ب�شحتها وقبولها ثم تاأولوها, فهوؤلء �أعظم من �لطائفة �لأوىل.

و�لثالثة: جانبو� �لقولني �لأولني, وكانو� �أعظم �رشر�ً من �لطائفتني �لأوليني.
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فصل يف عالمة أهل البدع واألهواء
�إل  يخا�شم  �لأهو�ء  �أهل  من  �أحد�ً  �ليوم  �أعلم  ل   (  :   �ل�شختياين  �أيوب  قال 

باملت�شابه ( )1(. ] �لإبانة 501/2[.

وقال �لرببهاري  : ) �إذ� ر�أيت �لرجل يطعن على �أحد �أ�شحاب ر�شول �هلل ☺ 
فاعلم �أنه �شاحب قول �شوء وهوى ( )2(. ] �لرببهاري 115[.                                                 

وقال �أي�شاً: )�إذ� �شمعت �لرجل يطعن على �لآثار, �أو يرد على �لآثار, �أو يريد غري �لآثار, 
فاتهمه على �لإ�شالم, ول ت�شك �أنه �شاحب هوى مبتدع ( )3(. ] �مل�شدر �ل�شابق: 115[.

�أنه  فاعلم  �ل�شلطان,  على  يدعو  �لرجل  ر�أيت  �إذ�   (  :  )4( �مل�شدر  نف�س  يف  �أي�شاَ  وقال 
�شاحب هوى ( . 

قلت : فكيف مبن ياأمر باغتياله ؟؟

وقال �أبو حامت : ) عالمة �أهل �لبدع �لوقيعة يف �أهل �لأثر ( )5(.

وقال �بن �لقطان : ) لي�س يف �لدنيا مبتدع, �إل وهو يبغ�س �أهل �حلديث( )6(. 

ظاهرة,  بادية  �أهلها  على  �لبدع  وعالمات   (  : �ل�شابوين  �إ�شماعيل  �أبو  وقال 
لهم,  و�حتقارهم   ☺ �لنبي  �أخبار  حلملة  معاد�تهم  �شدة  وعالماتهم,  �آياتهم  و�أظهر 

و��شتخفافهم بهم ( )7(. 

)1(  �لإبانة 501/2.
)2(  �لرببهاري �س115.

)3(  �مل�شدر �ل�شابق.
)4(  �مل�شدر �ل�شابق �س 116.

)5(  �رشح �أ�شول �عتقاد �أهل �ل�شنة و�جلماعة ,للاللكائي: 179/1.
)6(  عقيدة �ل�شلف لل�شابوين �س102.

)7(  �مل�شدر �ل�شابق �س 101.
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وقال قتيبة بن �شعيد  : ) �إذ� ر�أيت �لرجل, يحب �أهل �حلديث, فاإنه على �ل�شنة, 
ومن خالف هذ�, فاعلم �أنه مبتدع ( )1(. 

وقال �لإمام �أحمد   يف ر�شالته �إىل م�شدد: ) ول ت�شاور �شاحب بدعة يف دينك, 
ول تر�فقه يف �شفرك ( )2(. 

من  �ل�شبيان  منع  ويجب  هوؤلء,  م�شاحبة  من  �هلل  �هلل   (  :   �جلوزي  �بن  قال 
 ☺ �هلل  ر�شول  باأحاديث  و��شغلوهم  �شيء,  ذلك  من  قلوبهم  يف  يثبت  لئال  خمالطتهم, 

لتعجن بها طبائعهم ( )3(. 

)1(  مقدمة كتاب �شعار �أ�شحاب �حلديث  للحاكم �س7.
)2(  �لآد�ب �ل�رشعية لبن مفلح : 578/3 .

)3(  �لآد�ب �ل�رشعية : 578-577/3.
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فصل ىف حكم السلف عىل املرء بقرينه
قال �أبو هريرة  : قال ر�شول �هلل ☺ : ) �ملرء على دين خليله, فلينظر �أحدكم 

من يخالل ( )1(.

قال �أبو قالبة  : قاتل �هلل �ل�شاعر حني يقول :   

عن �ملرء ل ت�شاأل و�شل عن قرينه  ...  فــكل قـرين باملقـارن يقتـدي 

قلت: وكاأن �أبا قالبة معجب بهذ� �لبيت, وهو لعدي بن زيد �لعبادي. 

قال �لأ�شمعي: مل �أر بيتاً قط �أ�شبه بال�شنة من قول عدي - هذ� - )2(.

وملا قدم مو�شى بن عقبة �ل�شوري بغد�د, فذكر لأحمد بن حنبل, فقال : )�نظرو� على 
من نزل, و�إىل من ياأوي ( )3(. 

�إنا و�هلل ما ر�أينا �لرجل ي�شاحب من �لنا�س �إل مثله و�شكله,   ( :  وقال قتادة
ف�شاحبو� �ل�شاحلني من عباد �هلل, لعلكم �أن تكونو� معهم �أو مثلهم ( )4( . 

وقال �لأوز�عي   : ) من �شرت عنا بدعته, مل تخف علينا �ألفته ( )5(.

�إل  �أهل �لأهو�ء كل �شيء,   يقول: ) يتكامت   وكان حممد بن عبيد �هلل �لغالبي 
�لتاآلف و�ل�شحبة ( )6(.

)1(  �ل�شل�شلة �ل�شحيحة ل�شيخنا �لألباين : رقم 927.
)2(  �لإبانة : 439/2 .

)3(  �لإبانة: 480-479/2 .
)4(  �لإبانة : 477/2 .
)5(  �لإبانة : 476/2 .

)6(  �لإبانة 205/1 .
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وقال معاذ بن معاذ ليحيى بن �شعيد  : ) يا �أبا �شعيد! �لرجل و�إن كتم ر�أيه, مل 
يَْخَف ذ�ك يف �بنه, ول �شديقه, ول يف جلي�شه ( )1(.

وقال عمرو بن قي�س �لإمالئي  : ) �إن �ل�شاب لين�شاأ, فاإن �آثر �أن يجال�س �أهل 
�لعلم كاد �أن ي�شلم, و�إن مال �إىل غريهم كاد �أن يعطب ( )2(.      

وقال �بن عون  : ) من يجال�س �أهل �لبدع, �أ�شد علينا من �أهل �لبدع( )3(. 

وقال يحيى بن �شعيد �لقطان  : ملا قدم �شفيان �لثوري �لب�رشة, جعل ينظر �إىل �أمر 
�لربيع بن �شبيح وقدره عند �لنا�س, ) �شاأل �أي �شيء مذهبه؟ ( قالو�: ما مذهبه �إل �ل�شنة, 

قال : من بطانته ؟ قالو� : �أهل �لقدر, قال : ) هو قدري( )4(. 

ويقول �بن تيمية  : ) ومن كان حُم�شناً للظن بهم, و�ّدعى �أنه مل يعرف حالهم, 
ُعرِّف حالهم, فاإن مل يباينهم, ويظهر لهم �لإنكار, و�إل �أ حُُِلَق بهم, وُجعل منهم ( )5(. 

منها  تناكر  وما  �ئتلف  منها  تعارف  فما  جمندة,  جنود  �لأرو�ح   (:  ☺ �لنبي   وقال 
�ختلف( متفق عليه.

وقال �أحمد بن حنبل  : ) �إذ� ر�أيت �ل�شاب �أول ما ين�شاأ مع �أهل �ل�شنة و�جلماعة 
فارجه, و�إذ� ر�أيته مع �أ�شحاب �لبدع فاياأ�س منه ؛ فاإن �ل�شاب على �أول ن�شوئه( )6(.  

وعن �لأعم�س عن �إبر�هيم قال  : ) لي�س ل�شاحب �لبدعة غيبة ( )7(. 

)1(  �لإبانة : 437/2 .
)2(  �مل�شدر �ل�شابق .

)3(  �لإبانة : 273/2 .

)4(  �لإبانة : 453/2 .
)5(  جمموع �لفتاوي : 133/2 .

)6(  �لآد�ب �ل�رشعية لبن مفلح:77/3 .
)7(  �لاّللكائي:140/1.
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وقال �حل�شن �لب�رشي : ) لي�س ل�شاحب بدعة ول لفا�شق يعلن بف�شقه غيبة ( )1(. 

وعن �أبي زيد �لأن�شاري �لنحوي  قال : �أتينا �شعبة يوم مطر فقال: ) لي�س هذ� 
يوم حديث, �ليوم يوم غيبة, تعالو� نغتاب �لكذ�بني ( )2(.

لي�شتد  )�إنه  بن حنبل:  : قلت لأحمد    �ل�شباك �جلرجاين  بند�ر  بن  وقال حممد 
علّي �أن �أقول : فالن �شعيف, فالن كذ�ب, قال �أحمد : �إذ� �شكتَّ �أنت, و�شكتُّ �أنا؛ فمن 

يُعرِّف �جلاهل �ل�شحيح من �ل�شقيم ( )3(.                    

وعن �شوذب بن كثري �أبي �شهل  قال: )يقال: �أهل �لأهو�ء, لحرمة لهم( )4(. 

)1(  �مل�شدر �ل�شابق : رقم 279,280.
)2(  �لكفاية للبغد�دي : 91 .

)3(  جمموعة �لفتاوى, لبن تيمية : 231/28 .
)4(  �لاّللكائي :140/1.
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فصل الرد عىل الرسالة
قال يف ر�شالته �لتي �أر�شلها �إيّل : �إين ل �أد�فع عن �أخطاء �شيد قطب, فعنده �أخطاء يف 

�لعقيدة, وتنق�س لأهل �لعلم, مع �أنه رجع عن بع�س هذه �لأخطاء ..

من  وتهوينك  منها,  بر�ءتك  لعدم  ي�شرية,  �أخطاء  �أنها  يوهم  �للفظ,  هذ�  �أن  فاجلو�ب: 
�شاأنها, وهي �أخطاء يف �أ�شول �لدين وفروعه .

�أما قولك: )وعنده تنق�س لأهل �لعلم ( فهذه حيدة ظاهرة و�إخفاء ملثالبه .

وهل تر�شى بتنق�شه لنبي �هلل مو�شى , عندما قال عنه �أنه �شاب ع�شبي �ملز�ج؟؟ 
خالفته  �أن  قال  �لذي    عفان  بن  عثمان  �لثالث  �لر��شد  للخليفة  تنق�شه  وكذلك 
  كاتب �لوحي وعمرو بن �لعا�س  فجوة, وقوله يف معاوية بن �أبي �شفيان
عندما قال عنهما: �أنهما ي�شتعمالن �لكذب, و�لغ�س, و�لنفاق, و�خلديعة, و�لر�شوة, و�رش�ء 

�لذمم, و�لدرك �لأ�شفل من �لأخالق .

ن من تنق�شه لالأنبياء و�خللفاء و�ل�شحب �لكر�م بهذه �لكلمة ] وعنده تنق�س  فكيف تُهوِّ
لأهل �لعلم [ ؟؟.

فاملطلع على ر�شالتك يظن �أن �شيد قطب ل ي�شب �لأنبياء, ول �خللفاء, ول �ل�شحابة, 
ول ينكر �شفات �هلل, و�أنه كو�حٍد من �أولئك �لعلماء �جلهابذة �لذين ي�شيبون, ويخطئون, 
بل فحوى ر�شالتك يدل على هذ�, و�ملاأمول منك يف �لإنكار على �أهل �لبدع �أعظم من هذ�.

�أما �لقول باأنه رجع عن هذه �لأخطاء : ... فهذ� قول ينق�شه �لدليل, ويكذبه �ل�شاهد, 
فكتبه موجودة, بعجرها وبجرها, وباطلها و�شاللها, فارجع �إىل تف�شري �شورة �لإخال�س, 
�أي طبعة من �لطبعات �شئت,  �إىل تف�شري �ل�شتو�ء, يف  �أي طبعة من �لطبعات, و�رجع  يف 
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و�رجع �إىل تعطيله لل�شفات يف �أي مو�شع �شئت, وقد نقلت لك كالمه باجلزء و�ل�شفحة, 
فاحذر من تقليد دينك �لرجال, وتثبت عند نقل �لأخبار .

�أما قولك: �أن هناك طبعات معدلة 

�إىل  فارجع  �أدعياء,  فاأ�شحابها  بينات,  عليها  تقيمو�  مل  �إن  و�لدعاوى  دعاوى,  فهذه 
ماعندك من كتب �شيد, �إن كان عندك منها �شيء, ف�شتجد تلك �لطو�م, و�نظر �إىل ما يف 
�ملكتبات و�لأ�شو�ق ] ولو �أنها �شحبت هذه �لأيام, وفق �هلل من �أمر ب�شحبها [ و�نظر �إىل ما 

ل . ل ومل تبدَّ يف �أيدي طلبة �لعلم منها, فاإنها مل تعدَّ

 وقد نقلت لك نقوًل باجلزء و�ل�شفحة, من كتب �شيد, مع وجود هذه �ل�شاللت فيها, 
وقد طبع �لر�ف�شة �لأجز�ء �لتي فيها �شب معاوية وعمرو بن �لعا�س  و�تهامهما 
بالنفاق, و�لكذب, و�لر�شوة, و�رش�ء �لذمم, و�خلديعة, و�لدرك �لأ�شفل من �لأخالق, لأن 
فيها مو�فقة ملذهبهم �خلبيث, �ملبني على �شب �ل�شحابة وتكفريهم ولعنهم, فوجدو� بغيتهم 

عند من ينت�شب لأهل �ل�شنة, فطبعوه, و��شت�شهدو� به على �شحة مذهبهم.

�لعظيمة يف �شحابة  ر�أى طعونه  ملّا  بالرف�س,  �شيد قطب  �تهم  �لعلم,  �أهل  بع�س  لذلك 
ر�شول �هلل ☺ .

�أما ما ذكرت عن بكر �أبو زيد - حفظه �هلل - : فهذه �لورقة طار بها �حلزبيون كل مطار, 
وز�دو� فيها, ونق�شو� مع �أنه مل ياأذن بن�رشها, ومل ي�رش لها من بعيد ول قريب يف كتبه ول 

ر�شائله �لنافعة. 

لها,  تاأييده  و�أخذو�  �إليه,  ذهبو�  فهال  يرزق  حي  �هلل-  حفظه   - بكر  �ل�شيخ   ثانياً: 
�أو لكتب �شيد.

فتوى  مبثابة  فهي  �هلل-,  زيد -حفظه  �أبو  بكر  لل�شيخ  �أنها  �لورقة  هذه  ثبتت  ولو  ثالثاً: 
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فرقه  و�ل�شبعني  �لثنتني  من  عدهم  ثم  �لأوىل,  �لتبليغ  جماعة  يف    باز  �بن  �ل�شيخ 
.  لهالكة يف �لنار, قبل وفاته�

�لعمل  لأن  باملحتمل,  يتعلق  ول  كتبه,  يف  �أثبته  وما  حمكمه,  يوؤخذ  �لعامل  كالم  ر�بعاً: 
باملحكم, مقدم على �لعمل باملحتمل, و�إليك كالم �ل�شيخ بكر �أبو زيد - حفظه �هلل- �ملحكم 

�ملوثق يف كتبه .

قال يف كتابه ) ت�شنيف �لنا�س ( : قال �أبو زرعة  : ) �إذ� ر�أيت �لرجل ينتق�س 
�أحد�ً من �أ�شحاب ر�شول �هلل ☺ , فاعلم �أنه زنديق (.

وقال �أي�شاً: معلقاً على كالم �شيخ �لإ�شالم  �لآتي : ) فرحم �هلل �شيخ �لإ�شالم 
�بن تيمية, و�شقاه من �شل�شبيل �جلنة )�آمني(, فاإن هذ� �لكالم يف غاية من �لدقة و�لأهمية, 
وهو و�إن كان يف خ�شو�س مظاهرة )�لحتادية (, لكنه ينتظم جميع �ملبتدعة, فكل من ظاهر 
مبتدعاً, فعظمه, �أو عظم كتبه, و ن�رشها بني �مل�شلمني, ونفخ به وبها, و�أ�شاع ما فيها من بدع 
و�شالل, ومل يك�شف ما فيها من زيغ و�ختالل يف �لعتقاد, �أن من فعل ذلك, فهو مفرط يف 
�أمره, و�جب قطع �رشه ؛ لئال يتعدى �إىل �مل�شلمني. وقد �بتلينا بهذ� �لزمان, باأقو�م على هذ� 
�ملنو�ل, يعظمون �ملبتدعة, وين�رشون مقالتهم, ول يحذرون من �شقطاتهم, وما هم عليه 

من �ل�شالل ؛ فاحذر �أبا �جلهل �ملبتدع هذ�؛ نعوذ باهلل من �ل�شقاق و�أهله( )1(.

قال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية  : ) ويجب عقوبة كل من �نت�شب �إليهم, �أو ذب 
�أو كره �لكالم  �أو ُعرف مب�شاعدتهم ومعاونتهم,  �أو عظم كتبهم,  �أثنى عليهم,  �أو  عنهم, 
نف هذ� �لكتاب,  فيهم, �أو �أخذ يعتذر لهم باأن هذ� �لكالم ل يُدرى ما هو, �أو قال: �أنه �شّ
من عرف  عقوبة كل  بل جتب  منافق؛  �أو  �إل جاهل,  يقولها  ل  �لتي  �ملعاذير,  هذه  و�أمثال 
�لو�جبات, لأنهم  �أعظم  �لقيام على هوؤلء من  فاإن  �لقيام عليهم,  يعاون على  حالهم, ومل 

)1(  هجر �ملبتدع �س 48.
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�أف�شدو� �لعقول و�لأديان, على خلق من �مل�شايخ و�لعلماء, و�مللوك و�لأمر�ء, وهم ي�شعون 
يف �لأر�س ف�شاد�ً, وي�شدون عن �شبيل �هلل ( )1(. 

خام�شاً: �إن �أردت �حلجة, وهي �لأ�شل بني �مل�شلمني, فقد ذكرت لك �حلجة ببيان خمالفة 
�شيد قطب للكتاب و�ل�شنة, وما عليه �شلف �لأمة يف �ملعتقد و�ملنهج, ونقلت لك من كتبه ما 
وقع فيه من بدع, و�شاللت, وجهالت, ياأبى �ل�شلفي �أن يجند نف�شه كما فعلت, بالدفاع 

عن و�حدة منها, ف�شاًل عنها جمتمعة.

ل  �لذي  �لتقليد,  لنف�شك  ور�شيت  و�لدليل,  �حلجة  �تباع  وعدم  �لتقليد,  �أردت  و�إن 
�أن  �أن �لأوىل بالتقليد؛ �لأعلم, ول �شك  يعترب من �شمات طالب �لعلم, فقد ذكر �لعلماء 
�مل�شايخ: �لإمام عبد �لعزيز بن باز, و�لإمام �لألباين, و�لإمام �بن عثيمني  -رحمهم �هلل- �أوىل 

�أن تقلدهم يف �شيد قطب, وقد حذرو� منه جميعاً, ونقلت لك كالمهم يف �لن�شيحة.

قولك: ] كرثة �لكالم عن �أخطاء �شيد قطب, من غالب �لإخو�ن �لذين ينهجون �لتحذير 
عن موؤلفاته, فال نكاد جنتمع معهم يف جمل�س, �إل ون�شمع ترديد هذه �لتحذير�ت ... �لخ[.

�أقول: بالنظر �إىل �لكالم يف �شيد, و�أمثاله من �أهل �لنحر�ف, هو دين وعقيدة وجادة 
�لعقيدة  �لنا�س  تعليم  ب�شببه  يرتك  �لذي  �ل�شاغل,  �لإن�شان  �شغل  يكون  �أن  لكن!  متبعة, 
و�لفقه...�لخ, ل �شك �أنه مرفو�س, وتعلم �أننا وهلل �حلمد ندّر�س �ل�شحيحني, وتف�شري �بن 
كثري, و�شنن �أبي د�ود, و�لرتمذي, وموطاأ مالك, و�قت�شاء �ل�رش�ط �مل�شتقيم, و�رشح �ل�شنة 
�ل�شلف,  �ملر�م, و�لفر�ئ�س, وغريها من كتب  �لعزيز �حلميد, وبلوغ  للرببهاري, وتي�شري 
وتعليم   ,   �هلل  �إىل  بالدعوة  �حلمد,  قائمون وهلل  ذكرتهم,  �لذين  �لإخو�ن  وكذلك 
�لعلماء,  فيه  تكلم  م�شى  زمن  يف  و�شيد  �ل�شالح,  للعمل  ودعوتهم  �لنافع,  �لعلم  �لنا�س 
و�ألّفو� فيه ويف �أخطائه, ولكن ملا �أ�شبحت فتنته ظاهرة, ووقع خطر ما كان يدعو �إليه, من 

)1(  جمموع �لفتاوى : 132/2.
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�أنه ل يز�ل  قتل وتفجري, دعت �رشورة �حلال �إىل �إعادة �لكالم فيه, لدرء فتنته, خ�شو�شاً 
ماً عند �لبع�س. معظَّ

ثم ما �لذي ي�شريك من كالم �لإخوة يف �شيد و�أمثاله, ملا ر�أو� �حلاجة ما�شة للكالم يف هذ� 
�لفكر �لتكفريي, وبيان خطره, وموؤ�ش�شيه, و�لكتب �ملوؤلفة فيه.

و�ُشئل �أحد �ل�شلف عن �ل�ُشنِّي, قال: ] �لذي �إذ� ُذكرت عنده هذه �لأهو�ء, مل يغ�شب 
ل�شيء منها[.

و�أنت ترى رجالنا يقتلون, وممتلكاتنا تفجر وتدمر, ب�شبب هذ� �لفكر �ملنحرف, �لذي 
�أ�ش�س �أ�شوله �شيد, كما بينت لك يف �لن�شيحة عندما قال: ل بد من �إز�لة روؤو�س يف مقدمتها 
رئي�س �جلمهورية, ورئي�س �لوزر�ء, ومدير مكتب �مل�شري, ومدير مكتب �ملخابر�ت, ومدير 

�لبولي�س �حلربي.

�لكهرباء  �لقاهرة ... كمحطة  ت�شل حركة مو��شالت  �لتي  �ملن�شاآت,  لبع�س  ثم ن�شف 
و�لكباري )1(. 

و�أن  حملياً,  �ملتفجر�ت  ل�شنع  حماولت,  يف  �أخذو�  �أنهم   : �لتنظيم  �أع�شاء  عن  وقال 
�لتح�شني, و�لتجارب  �إىل  فعاًل, ولكنها بحاجة  �لقنابل  بع�س  �لتجارب جنحت, و�شنعت 
لالأنبياء  و�ل�شتم  و�ل�شب  و�ملنهجي,  و�لفقهي,  �لعقدي,  �خللل  عن  ف�شاًل   ...)2( م�شتمرة 

و�ل�شحابة.

فكيف تلومهم وهم يرون مثل هذ� �لكالم يف كتب �شيد ؟؟ ثم ترجمت �أقو�له �إىل �أفعال, 
ت�شمعها وتر�ها.

)1(  �نظر كتابه ملاذ� �أعدموين �س 55.
)2(  �نظر �ملرجع نف�شه �س 50.
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قولك: ] هل منا �إىل علمهم �أننا ن�شجع طالب �لعلم على �قتناء كتب �شيد قطب؟؟ [.

فاجلو�ب: �أن معار�شة منتقدي منهج �شيد قطب, دعوة �شمنية �إىل كتبه, لأنك �إذ� د�فعت 
�ل�شلف - رحمهم  لأن  كتبه,  ت�شجيع لقتناء  فهذ�  �نتقاد عقيدته ومنهجه,  عنه, ومنعت 
�هلل- يذمون �أهل �لبدع, وميقتونهم, ويثنون على منتقديهم, بل يتو��شون بهجرهم, وهجر 

كتبهم, و�لتحذير منهم, و�أنت خالفتهم يف هذ�.

كتب  تدر�س  �أنك  وقالو�:  عليك,  كذبو�  ملا  منزيل,  يف  زرتني  �أنك   [ قولك:   �أما 
�شيد قطب[.

 فهذ� �لذي دعاين لكتابة �لن�شيحة, لأين عهدتك معظماً لل�شلف, ولكتبهم, ماقتاً لأهل 
�لبدع, وكتبهم, ومن �شمنهم �شيد, �لذي ذكرت �أنك ل تدر�س كتبه, ول حتيل عليها يف 

درو�شك, ول تقوم بتدري�شها.

لكان كتبه,  يف  كثري  وهو  �لطيب,  كالمه  من  نقلت  لو  �أنني  �لعلم  مع   [  قولك: 
ذلك ح�شناً[ .

�خللفاء,  �أو  �لأنبياء,  �شيد, هل هو �شب  نظرك من كالم  �لطيب يف  ما هو  فاجلو�ب: 
عن  قوله  �أو  �جلاهلية,  معابد  �مل�شاجد  ت�شمية  �أو  �مل�شلمني,  تكفري  �أو  �ل�شحابة,  �شب  �أو 
ما حفلت  و�مل�شلمون,  منه  �لإ�شالم  لقي  �لذي  �لرجل  : هو ذلك    �شفيان  �أبي 
فة  �ل�شِّ �إ�شالم  فهو  �لإ�شالم  غلبة  تقررت  وقد  �إل  يُ�شِلم  مل  و�لذي  �لتاريخ,  �شفحات  به 

و�لل�شان, ل �إميان �لقلب و�لوجد�ن, وما نفذ �لإ�شالم يف قلب ذلك �لرجل )1(. 

فهل تكفريه لأبي �شفيان  من كالمه �لطيب ؟!!!

و�إليك �شيئاً من كالمه �لذي و�شفته بالطيب:

)1(  جملة �مل�شلمون – �لعدد �لثالث �شنة 1371هـ.
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�إنه �أحدية �لوجود,  قال عند تف�شريه ل�شورة �لإخال�س يف معنى )قل هو �هلل �أحد(: ) 
موجود  وكل  وجوده,  �إل  حقيقي  وجود  هناك  ولي�س  حقيقته,  �إل  حقيقة  هناك  فلي�س 
�حلقيقة  تلك  من  وي�شتمد حقيقته  �حلقيقي,  �لوجود  ذلك  من  ي�شتمد وجوده  فاإمنا  �آخر, 
�لذ�تية, وهي من ثَّم �أحدية �لفاعلية, فلي�س �شو�ه فاعاًل ل�شيء, �أو فاعاًل يف �شيء يف هذ� 

�لوجود �أ�شاًل (.

 قال �ل�شيخ حممد بن عثيمني  : رد�ً على �شوؤ�ل عن تف�شري �لظالل يف جملة �لدعوة 
)عدد 1591 يف 1418/1/9 هـ ( فكان يف جو�به : قر�أت تف�شريه ل�شورة �لإخال�س, 
وقد قال قوًل عظيماً فيها, خمالفاً ملا عليه �أهل �ل�شنة و�جلماعة, حيث �أن تف�شريه لها, يدل 

على �أنه يقول بوحدة �لوجود, وكذلك تف�شريه لال�شتو�ء باأنه �لهيمنة و�ل�شيطرة .

وقال يف �لظالل )3936/6( : ) �إن �هلل , �لعظيم �جلبار, �لقهار �ملتكرب, مالك 
�مللك كله, قد تكرم يف عليائه, فالتفت �إىل هذه �خلليقة, �مل�شماة بالإن�شان(. 

فاأثبت �شفًة مل يدل عليها كتاب ول �شنة, وهي �للتفات.

�لعقيدة,  �أمر  يف  بها  يوؤخذ  ل  �لآحاد  و�أحاديث   (  :  )  4008/6  ( �لظالل  يف  وقال 
و�ملرجع هو �لقر�آن (.

ول يخفى عليك �أن رد �أخبار �لآحاد, من �أقو�ل �أهل �لبدع.

وقال يف �لظالل )2122/4 (: ) �أنه لي�س على وجه �لأر�س �ليوم, دولة م�شلمة, ول 
جمتمع م�شلم, قاعدة �لتعامل فيه �رشيعة �هلل, و�لفقه �لإ�شالمي (. 

ومعنى كالمه �أن بالد �حلرمني, �لتي حتكم �رشع �هلل, لي�شت دولة م�شلمة!!.

�إىل  �لدين  يوم جاء هذ�  �لزمان, كهيئته  ��شتد�ر  لقد   ( �لظالل )1057/2(:  وقال يف 
�لب�رشية بال �إله �إل �هلل, فقد �رتّدت �لب�رشية �إىل عبادة �لعباد, و�إىل جور �لأديان, ونك�شت 
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عن ل �إله �إل �هلل, و �إن ظل فريق منها يردد على �ملاآذن ل �إله �إل �هلل ...(.

وقال �أي�شاً يف �لظالل ) 2009/4(: ) �إن هذ� �ملجتمع �جلاهلي, �لذي نعي�س فيه, لي�س 
هو �ملجتمع �مل�شلم (.

�لوحيدة  �لعقيدة  لأنه  �أن يحكم,  لالإ�شالم  بد  �ملعركة )�س 61(: )ول  كتابه  وقال يف 
يت�شمن  كاماًل,  مزيجاً  معاً  و�ل�شيوعية  �مل�شيحية  من  ت�شوغ  �لتي  �لإن�شائية,  �لإيجابية 

�أهد�فهما جميعاً, ويزيد عليهما �لتو�زن, و�لتنا�شق, و�لعتد�ل (.

�لإ�شالم  معركة   [  : كتابه  يف  قال  عندما  �ل�شيوعية,  �ل�شرت�كية  قطب  �شيد  ويرى 
وتعيد  جميعاً,  و�لرثو�ت  �مللكيات  تنزع  �أن  �لدولة  يد  يف  بل   (  :  ]44 �س  و�لر�أ�شمالية 
توزيعها على �أ�شا�س جديد, ولو كانت هذه �مللكيات قد قامت على �لأ�ش�س �لتي يعرتف بها 
�لإ�شالم, ومنت بالو�شائل �لتي يربرها, لأن دفع �ل�رشر عن �ملجتمع كله, �أو �نتفاء �لأ�رش�ر 

�ملتوقعة لهذ� �ملجتمع, �أوىل بالعناية من حقوق �لأفر�د(.

قلـت: وهذه �ل�شرت�كية بعينها.

يف  �لإ�شالم  قو�عد  على  موؤ�ش�شة  حكومة  و�إقامة   (  :  )  1451/3( �لظالل  يف  وقال 
مكانها, و��شتبد�لها بها .. وهذه �ملهمة .. مهمة �إحد�ث �نقالب �إ�شالمي عام غري منح�رش 
�ل�شامل  �لنقالب  هذ�  �أن  عينيه,  ن�شب  و�شعه  �لإ�شالم  يريده  مما  بل  قطر؛  دون  قطر  يف 
�أنه  �إل  بب�رشه,  �إليه  يطمح  �لذي  �لأ�شمى,  ومق�شده  �لعليا  غايته  هذه  �ملعمورة,  يف جميع 
باإحد�ث  مهمتهم  يف  �ل�رشوع  عن  �لإ�شالمي,  �حلزب  �أع�شاء  �أو  للم�شلمني,  مندوحة  ل 

�لنقالب �ملن�شود, و�ل�شعي ور�ء تغيري نظم �حلكم يف بالدهم �لتي ي�شكنوها (.

و�عتدى على مفرد�ت �لقر�آن, فف�رشها بتف�شرٍي �شاقٍط, ي�شبه �ل�شتهز�ء و�ل�شخرية, وقد 
و�شف �لآيات يف كثري من �ل�شور بهذه �لعبار�ت : ) �للهو, و�ل�شحر, و�ل�شعوذة, و�لتمثيل, 
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و�لتعويذة,  و�لهيمنة,  و�ملو�شيقى,  و�لألو�ن,  و�لر�شم,  و�لت�شوير,  و�ل�شينما,  و�مل�رشح, 
و�لت�شخي�س  و�لأحلان,  و�لنغم,  و�لأ�شد�ء,  و�ملقطوعة,  و�جلر�س,  و�لإيقاع,  و�لوتر, 
للم�شاهد, و�مل�رشحية, و�ل�شينمائية, و�لبطل, و�لنظارة, و�لري�شة, و�لظل, ووحدة �لر�شم, 

و�للوحة �لطبيعية, وتنا�شق �لإخر�ج, وتنا�شق �لت�شوير, و�لتنا�شق �لفني ... �إلخ.

قلب  على  �ملنزل  �هلل  كالم  �لقر�آن  يفهم  جيل  ين�شاأ  �أن  �لفا�شل,  �أخي  تر�شى  فهل 
؟؟. و�ملطربون  �لفنانون  يتحا�شاها  �لتي  �لباطلة,  �ملفاهيم  ☺ على وفق هذه  حممد 

وقال �شيد قطب يف ) �لظالل 1006/2( : ) كان �لعرب يعرفون من لغتهم معنى: �إله, 
�إله �إل �هلل ثورة على �ل�شلطان �لأر�شي, �لذي  �إله �إل �هلل, كانو� يعلمون �أن ل  ومعنى: ل 

يغت�شب �أوىل خ�شائ�س �لألوهية !!! (.

وهذ� غي�س من في�س من كالمه �لذي و�شفته بالطيب, وما هو و�هلل بطيب, بل خبيث 
�شقيم تـنزه عنه �لعقول و�لأ�شماع.

وهذ� �لفكر �لذي و�شفته بالطيب, وتاأثر به �شبابنا, ترب�أ منه قادة ) �لإخو�ن �مل�شلمون (.

�حلركة  �أولويات   [ كتابه:  يف  يقول  كبارهم,  من  وهو  �لقر�شاوي,  يو�شف  فهذ� 
قطب,  �شيد  كتب  ظهرت  �لتي  �ملرحلة  هذه  يف   (  : قال  حيث  �س110[  �لإ�شالمية 
�جلهاد  و�إعالن  �ملجتمع...  بتكفري  تن�شح  �لذي  تفكريه,  من  �لأخرية  �ملرحلة  متثل  �لتي 

�لهجومي على �لنا�س كافة (.

ميز�ن  يف  �مل�شلمون  �لإخو�ن   [ كتابه:  يف  �لإخو�ن  قادة  �أحد  عبد�خلالق  فريد  وقال 
�حلق/ �س: 115[: ) �إَن ن�شاأة فكرة �لتكفري, بد�أت بني بع�س �شباب �لإخو�ن يف �شجن 
�لقناطر, يف �أو�خر �خلم�شينات وبد�ية �ل�شتينات, و�أنهم تاأثرو� بفكر �شيد قطب, وكتاباته, 
و�أخذو� منها �أن �ملجتمع يف جاهلية, و�أنه قد كفَّر حكامه �لذين تنكرو� حلاكمية �هلل, بعدم 
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�حلكم مبا �أنزل �هلل, وحمكوميهم �إذ� ر�شو� بذلك(.

وقال علي ع�شماوي يف كتابه: ] �لتاريخ �ل�رشي لالإخو�ن �مل�شلمني  �س 80[: )وجاءين 
�أحد �لإخو�ن, وقال يل: �إنه �شوف يرف�س �أكل ذبيحة �مل�شلمني �ملوجودة حالياً, فذهبت �إىل 
�شيد قطب و�شاألته عن ذلك فقال: دعهم ياأكلونها, فيعتربونها ذبيحة �أهل �لكتاب, فعلى 

�لأقل �مل�شلمون �لآن هم �أهل �لكتاب !!! (.

وقال علي ع�شماوي يف نف�س �لكتاب �س112 وهو ي�شف زيارته ل�شيد قطب ومقابلته 
له: ) وجاء وقت �شالة �جلمعة, فقلت ل�شيد قطب: دعنا نقم ون�شلي, وكانت �ملفاجاأة �أن 
علمت - ولأول مرة- �أنه ل ي�شلي �جلمعة !!! وقال �أنه يرى �أن �شالة �جلمعة ت�شقط, �إذ� 

�شقطت �خلالفة, و�أنه ل جمعة �إل بخالفة (.

فالقوم ترب�أ بع�شهم من بع�س, ثم تاأتي وتقول: ل باأ�س بنقل كالمه �لطيب, و�حل�شن, وما 
:  شابه ذلك من �لكلمات �لف�شفا�شة, ول تن�س قول �هلل�

زب ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ېې  ى    ى  ائ  ائرب ] �لنحل : 25[.

فال يكن قادة �لإخو�ن �مل�شلمني �أغرَي منك على �لعقيدة و�لدين .

�أما قولك : ) فطالب �لعلم ي�شتفيد من �حلق عند كائن من كان حتى ولو كانو� كفار�ً (.

وقولك: �أن �لنبي ☺ جاءه َحرْبٌ من �أحبار �ليهود فقال: ] يا حممد �إنا جند �أن �هلل يجعل 
�ل�شمو�ت على �إ�شبع, و�لأر�شيني على �إ�شبع ... ف�شحك �لنبي ☺ حتى بدت نو�جذه 

... �حلديث[.

فاجلو�ب عليه من وجوه:

باأن يوهم   ) كان  من  كائن  عند  �حلق  من  ي�شتفيد  �لعلم  فطالب   ( قولك:   �لأول: 
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�لنبي ☺ ��شتفاد هذه �لعقيدة من �ليهودي .

�لثاين: هل هذه �ل�شفات ثبتت باإقر�ر �لنبي ☺ , �أو ثبتت مبجرد كالم �ليهودي ؟؟

�لثالث: هل قال �ليهودي حقاً وباطاًل ؟ �أم قال حقاً �شهد له �لقر�آن و�ل�شنة ؟؟

.  لر�بع: �أن �ليهودي �لكافر �أثبت هلل من �ل�شفات, ما نفاه �شاحبك عن �هلل�

�خلام�س: لو جاء يهودي �لآن, و�أثبت هلل �شفة لي�شت يف كتاب �هلل, ول يف �شنة ر�شول 
�هلل ☺, هل تقبلها ؟.

ث, �أن �لعزل هو �ملووؤدة �ل�شغرى, قال �لنبي  �ل�شاد�س: �أن �لنبي ☺ ملا �شمع �ليهود حُتدِّ
☺:) كذبت �ليهود, ولو �أر�د �هلل �أن يخلقه ما ��شتطعت �أن ت�رشفه(. رو�ه �بود�ود,و�لن�شائي. 

بهم عندما قالو� �لباطل, و�أقرهم ☺ ملا قالو� حقاً دل عليه �لكتاب و�ل�شنة. فكذَّ

�ل�شابع: �أنه ما من �إن�شان �إل له ح�شنات, حتى م�رشكو قري�س كانو� �أهل �شد�نة, ورفادة 
و�شقاية, ولكن �أمر �لعقيدة, و�لكالم يف �لدين �أ�شل �أ�شيل, ونحن نحذر من فتنة كتاباته, 

و�شالل ت�شور�ته وعقيدته, ليحذرمنها �لنا�س, وما من عامل �إل له زلة.

معروف  بال�رشع, ول  عامل  من رجل غري  �لدين  �أ�شول  �لعقيدة, وهدم  زلة  لكن! هل   
بن�رشة �ل�شنة, كزلة عامل �شنديد يف �أمر ي�شري, �أو م�شاألة من �مل�شائل؟ فهل ت�شتطيع �أن تقول 
�لعلم  �أهل  من  وغريهما    و�لنووي  حجر,  �بن  �حلافظ  �أخطاء  مثل  �أخطاءه  �أن 
�أ�رش�ب �بن �شينا, و�لر�زي, و�لفار�بي ... وحتى �شيد قطب  �أن يكون  �لكبار؟؟ ويجب 

يف نف�س �مليز�ن .

�لباب؟؟  هذ�  من  ب�شدده  نحن  ما  ! هل  ولكن  �ملوؤمن,  �شالة  �حلق  �أن  �شك  �لثامن: ل 
�إىل ثور�ت و�شفك دماء  �أدى  �لعقيدة, و�لدين, و�ملنهج,  �إن�شان يف  نحن نتكلم عن خطاأ 
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وتفجري�ت و�نتحار�ت, وتكفري للم�شلمني .

�أما قولك: ] وهل نقل و�حد منكم كالم �شيد قطب �حلق يف درو�شه وموؤلفاته؟[.

فاجلو�ب من وجوه :

�لأول: ما هو �حلق �لذي ننقله عن �شيد؟ �أننقل تعطيل �شفات �هلل ؟ �أم ننقل �شب مو�شى 
�أو ننقل   ؟  �لر��شد عثمان بن عفان  �أو ننقل �شب �خلليفة   و�لأنبياء؟ 
�أو  ؟  للم�شلمني  تكفريه  ننقل  �أو  وخونة؟  وغ�شا�شون,  كذبة,  �أنهم  �ل�شحابة,  يف  كالمه 
دعوة �شبابهم لقتل روؤ�شائهم ووزر�ئهم وم�شوؤوليهم؟ �أم ننقل �شناعة �لقنابل و�ملتفجر�ت 
غري  �إىل  �لوجود؟  بوحدة  �لقول  �أو  و�ملن�شاآت؟  �لكباري  ن�شف  ننقل  �أو  �مل�شلمني؟  لقتل 

ذلك من �ملخازي .

�لثاين: �لنقل عن كتب �أهل �لبدع نهى عنه �ل�شلف, �إل �إذ� كان من �أجل �لرد عليهم .

قال �لإمام �أحمد   : ] �إياكم �أن تكتبو� عن �أحد من �أ�شحاب �لأهو�ء, قلياًل ول 
كثري�ً, عليكم باأ�شحاب �لآثار و�ل�شنن [ )1(.  

و�آر�ء  و�إياك  �لنا�س,  رف�شك  و�إن  �ل�شلف,  باآثار  عليك   [  :   �لأوز�عي  وقال 
�لرجال, و�إن زخرفوه لك بالقول [ )2(. 

وقال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية  : ] ويجب عقوبة كل من �نت�شب �إليهم, �أو ذب 
عنهم, �أو �أثنى عليهم, �أو عظم كتبهم, �أو ُعرف مب�شاعدتهم, ومعاونتهم, �أو كره �لكالم 
نف هذ� �لكتاب؟  فيهم, �أو �أخذ يعتذر لهم, باأن هذ� �لكالم ل يدري ما هو ؟ �أو قال: �أنه �شّ
من عرف  عقوبة كل  بل جتب  منافق؛  �أو  �إل جاهل,  يقولها  ل  �لتي  �ملعاذير,  هذه  و�أمثال 

)1(  �شري �أعالم �لنبالء 231/11.
)2(  �ل�رشيعة �س 63.
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�لو�جبات, لأنهم  �أعظم  �لقيام على هوؤلء من  فاإن  �لقيام عليهم,  يعاون على  حالهم, ومل 
�أف�شدو� �لعقول و�لأديان, على خلق من �مل�شايخ و�لعلماء, و�مللوك و�لأمر�ء, وهم ي�شعون 

يف �لأر�س ف�شاد�ً, وي�شدون عن �شبيل �هلل[ )1(.                      

فاإن  �أم علموه؟  �ل�شلف  به وجهله  �نفرد  فهل  كتبه,  �حلق يف  فر�س وجود  لو  �لثالث: 
جهلوه وعلمه �شيد فال خري فيه, و�إن علمه �ل�شلف و�شيد, فاأْخُذه عن �ل�شلف �ألزم و�أوجب, 

ول�شنا بحاجة لأخذه عن �خللف �ملبتدعة .

وكما قيل: ) يف طلعة �لبدر ما يغنيك عن زحل (.

�لر�بع: عيبك لنا بعدم �لأخذ عن كتب �شيد مدح لنا, لأن �هلل  �أغنانا عنها, وعن 
�أمثالها بكتب �ل�شلف �ل�شالح .

�خلام�س: قولك : هل نقل و�حد) منكم(؟؟..

فاأقول: �أّما فيما م�شى فاأنت و�حد منا, �أما �لآن فال �أدري هل �أخرجت نف�شك منا �إىل 
غرينا �أم ماذ� ؟؟..

و�شدق �ملثقب �لعبدي يف ر�شالته لعمرو بن هند عندما قال : 

�إىل عمٍرو ومن عمٍرو �أتتنـي ... �أخي �لنجد�ت و�حللم �لرزيِن

فاإما �أن تكون �أخي ب�شــدق ... فـاأعـرف منك غثيَّ من �شميني 

قـيــنــي  ـرحـنـي و�تـَّخــذين ... عــدو�ً �أتـقــيـــك وتـتـَـّ و�إل فاطَّ

فاإين لو تـخـالفــني �شمــايل ... خـالفـك ما و�شلت بها ميـــيـنـي 

)1(  جمموع �لفتاوى 132/2.
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�أما قولك: ) �أن �بن باز  نقل كالم �شيد يف جريان �ل�شم�س (.

فاجلو�ب: هذ� �لنقل كنقله  عن فيثاغور�س, وهذ� كاف يف �جلو�ب .

�لتف�شري,  يف  �شائع  م�شكني  قال:  �أم  ؟  و�ملنهج  و�لفقه  �لعقيدة  يف  عنه  نقل  هل  لكن   
وقال عن كتبه يجب �أن متزق, وقال: �ل�شتهز�ء بالأنبياء ردة م�شتقلة, وقال عن تف�شريه 

لال�شتو�ء: هذ� كالم فا�شد.

 وقال عن �شبه لل�شحابة: ) هذ� كالم قبيح وكالم منكر, وقال مرة: كالم �شقيم وخبيث(, 
 لتحذر من فتنة �شيد, بدًل من تعلقك  فهاّل نقلت هذ� �لكالم عن �لإمام �بن باز 

بنقله عن فيثاغور�س؟

و�لتمكني,  �ل�شتخالف  يف  �أحدهم  جمعها  �لتي  �لر�شالة  على  �طلعت  �أنك   ( قولك: 
و�لتي نقل فيها عن �شيد قطب �ثنتي ع�رشة مرة وتاأييدك لها (.

فاجلو�ب من وجوه :

�لأول: �أل ر�شيت لأخيك �مل�شلم - �شاحب �لر�شالة- ما ر�شيت لنف�شك, عندما قلت 
يف مقدمة ر�شالتك: )ومل �أذكر �أنني – تعني نف�شك – �إذ� دّر�شت �لتف�شري قمت بنقل كالم 
من كذب  �أقو�ل  لتفند  منزيل,  وزرتني يف   .) كتبه  تدري�س  عن  ف�شاًل  للطلبة,  قطب  �شيد 

عليك, باأنك تدر�س كتب �شيد قطب.

قال  وقد  لنف�شك,  حتب  ما  �لر�شالة  �شاحب  لأخيك  حتب  �أن  عليك  فالو�جب 
عليه. متفق   .) لنف�شه  يحب  ما  لأخيه  يحب  حتى  �أحدكم؛  يوؤمن  ل   (:  ☺ �لنبي 

من  كل  عقوبة  ويجب   [ وقوله:    تيمية  �بن  �لإ�شالم  �شيخ  كالم  تقدم  �لثاين: 
�أو  �أو عرف مب�شاعدتهم,  �أو عظم كتبهم,  �أثنى عليهم,  �أو  �أو ذب عنهم,  �إليهم,  �نت�شب 

معاونتهم, �أو كره �لكالم فيهم ...[.
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وقول �ل�شيخ بكر �أبو زيد - حفظه �هلل-: ] فكل من ظاهر مبتدعاً, فعظمه, �أو عظم كتبه, 
ون�رشها بني �مل�شلمني ونفخ به وبها, و�أ�شاع ما فيها من بدع و�شالل... �ىل قوله: وقد �بتلينا 

بهذ� �لزمان باأقو�م, على هذ� �ملنو�ل, يعظمون �ملبتدعة ول يحذرون من �شقطاتهم ...[.

وقال ر�فع بن �أ�رش�س : ] من عقوبة �لفا�شق �ملبتدع �أل تذكر حما�شنه[ )1(.

قولك: ) هذه �لتحذير�ت �ملتكررة, لي�شت من طريقة علمائنا(.

و�لألباين,  باز,  �بن  �ل�شيخ  عن  لك  نقلت  فقد  �ل�شو�ب,  يجانبُُه  كالم  هذ�  �جلو�ب: 
و�بن عثيمني , و�لفوز�ن, و�بن غديان, وربيع �ملدخلي, و�ل�شيخ �شالح �لفوز�ن, 
و�ل�شيخ �شالح �آل �ل�شيخ - وزير �ل�شوؤون �لإ�شالمية-, و�شيخنا �ل�شيخ عبد �هلل �لعبيالن - 
حفظهم �هلل جميعاً-  ومل �أ�شتق�ِس, فكل هوؤلء ي�شللون �شيد قطب, وينهون عن قر�ءة كتبه.

بل �شمعت بالإ�شناد �لعايل, قول �بن عثيمني  :) لول �لورع لكفرته(, وكالم 
علمائنا, فيه ويف غريه من �أهل �لبدع, م�شهور متو�تر يف موؤلفاتهم.

.) قولك: ) �أنك جال�شت �ل�شيخ �بن باز, و �بن عثيمني

وكنت  �ل�شيخ,  درو�س  فر�غك  وقت  وحت�رش  �لق�شيم,  يف  طالباً  كنت  �أنك  �شك  فال 
مدر�شاً يف �لريا�س, وحت�رش جمال�س �بن باز   يف �أوقات فر�غك, وقولك مل �أ�شمعهم 

يتكلمون يف �شيد.

 فاجلو�ب: ] �أن من حفظ حجة على من مل يحفظ [ وكالمك حمتمل لوجوه:

ُه عنه, �أو �ملكابرة, وهذه كذلك, ول يخفى عليك �أن   �لكذب على �مل�شايخ, وهذ� تُنَزَّ
�لإن�شان تعرتيه �لغفلة و�شوء �حلفظ.

كتبهم  يف  مّدون  وهو  غريك,  �أثبته  �مل�شايخ,  عن  نفيته  فما  �لنايف,  على  مقدم  و�ملثبت 
)1(  �رشح علل �لرتمذي 353/1.
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نف�شك  كلفت  فهال  فليتبع,  مليٍء  على  �أحيل  ومن  مليٍء,  على  �أحلتك  وقد  و�أ�رشطتهم, 
قلياًل, و�شمعت �لأ�رشطة �لتي �أحلتك عليها, �أو �لكتب �لتي ذكرت لك.

ر�شائل حتذير عن �شيد, وعن موؤلفات �شيد قطب, يف    قولك : ) ومل يكتبو� 
جمموع ر�شائلهم(.

فاجلو�ب: وهل هناك �أبلغ من قول �ل�شيخ �بن باز  : ] م�شكني �شائع يف �لتف�شري, 
وكتبه متزق, وكالمه خبيث �شقيم قبيح [؟؟.

بوحدة  يقول  �إنه  ويقول  لكفرته,  �لورع  لول   [  :   عثيمني  �بن  �ل�شيخ  وقول 
�لوجود[.

وقول �لألباين  : ] �شيد قطب, مل يكن على معرفة باأ�شول �لإ�شالم, ول فروعه[.

وقول �ل�شيخ �شالح �لفوز�ن - حفظه �هلل- يف كالمه على �لرق: )هذ� كالم باطل, ومن 
قاله فاإنه يكفر, �أما من قاله مقلد�ً �أو جاهاًل فهذ� يعذر بجهله, و�جلهل �آفة قاتلة(.

وقول �ل�شيخ ربيع �ملدخلي - حفظه �هلل-: ) ��شتملت كتب �شيد قطب على بدع كربى 
كثرية مردية, و�إنها �أخطر على �شباب �لأمة, من �ل�شموم �لقاتلة, و�لأ�شلحة �ملدمرة, لأنها 

تدمر �لعقل و�لعقيدة (.

وقول معايل وزير �ل�شوؤون �لإ�شالمية �ل�شيخ �شالح �آل �ل�شيخ - حفظه �هلل- :  ) ��شتمل 
كتابه على كثري من �لبدع و�ل�شاللت ( .

فماذ� بعد هذه �لتحذير�ت �ملتكررة من علمائنا. ) ر�جع �لن�شيحة �شفحه 6 و 7(.

ثم �علم �أن جمال�شة �لعلماء, ل تعني �ل�شتفادة �لتامة, �أو �لعلم بكل ما قالوه.

 فهذ� �خل�شري �لتائب - هد�ه �هلل- يقول: لزمت �ل�شيخ �بن عثيمني �شنو�ت, ومع ذلك 
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.  مل ي�شتفد �خل�شري مع طول �ملالزمة, وما �رش ذلك �ل�شيخ �بن عثيمني

�أما قولك: ) �أن �لألباين  �أن�شف �شيد قطب (.

باأ�شوله  بالإ�شالم  معرفة  على  يكن  مل  قطب  �شيد   (  :   قال  فقد �شدقت حيث 
وفروعه(.

قولك: ) �أن كالم �ل�شيخ �بن باز  يف جماعة �لتبليغ ل يعد تر�جعاً(. 

فاجلو�ب: هذ� كالم يف غاية �خلطورة, و�فرت�ء على �ل�شيخ  , وخمالف لفتوى 
�ل�شيخ يف جماعة �لتبليغ �أنهم من �لثنتني و�ل�شبعني فرقة �لهالكة, كما نقلت لك عن �ل�شيخ.

ويدل هذ� على �أنك ل متيز بني فتاوى �ل�شيخ, و�أقو�له �لقدمية و�حلديثة, فانتبه -بارك �هلل 
فيك- ول تتقول على �أهل �لعلم, �أو ت�شكك يف فتاو�هم, �إر�شاًء لبع�س �لنا�س, لأن ر�شا 

�لنا�س غاية ل تدرك كما قيل . 

ولكن! عليك مبا ير�شي ربك �أوًل, وتنجو به من عذ�به, ول تظن �أنك �شرت�شي جميع 
�أر�شى  ) من   :  ☺ �لنبي  قال  �أبلج, و�لباطل جللج, وقد  �ل�شن�شنة, فاحلق  بهذه  �لفرق 
موؤنة  �هلل  كفاه  �هلل,  بر�شا  �لنا�س  �أ�شخط  ومن  �لنا�س,  �إىل  �هلل  وكله  �هلل,  ب�شخط  �لنا�س 

�لنا�س (. رو�ه �لرتمذي ب�شند �شحيح. 

�أما قولك: ) و�أما �أنا فاأن�شح طالب �لعلم, �أل ين�شمو� حتت هذه �جلماعات, و�أن يتبعو� 
طريق �أهل �لعلم ..(.

فاأقول: �إن ق�شدت �جلماعات �حلزبية و�حلركية, كجماعة �لإخو�ن �مل�شلمني, وجماعة 
�لتبليغ, و�ل�رشورية, و�لقطبية, و�لتكفري, وغريها فهذ� حق, دعا �إليه �أهل �لعلم يف �لقدمي 

و�حلديث, و�متالأت كتب �ل�شلف, من �لتحذير من �أهل �لبدع, ومناهجهم �لباطلة.
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و�إن �أردت حتذير �ل�شباب, من منهج �ل�شلف �ل�شالح, ومن �لنت�شاب له, �أو جعل منهج 
�ل�شلف كمناهج �أهل �لبدع, و�أن �أتباع �ل�شلف حزب كـتـلك �لأحز�ب, فهذ� كالم باطل 
مردود, ترده �لآيات, و�لأحاديث, و�لآثار, و�أقو�ل �ل�شلف, و�إذ� كنت تترب�أ من �ل�شلفية 
�إليهم,  وننت�شب  لهم,  وننتمي  عنهم,  نتولهم, ونحبهم, ونذب  فنحن و�هلل  )و�ل�شلفني( 

ون�شاأل �هلل �شلوك طريقهم  يف �لدنيا, و�أن نح�رش يف زمرتهم يوم �لقيامة.

قال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية  يف �لفتاوى 155/3 : ] �شعار �أهل �لبدع, هو ترك 
�نتحال �تباع �ل�شلف [.

وقال �ل�شيخ بكر �أبو زيد - حفظه �هلل- يف حلية طالب �لعلم �س12: ] كن �شلفياً على 
�جلادة, على طريق �ل�شلف �ل�شالح من �ل�شحابة - ر�شي �هلل عنهم-, فمن بعدهم ممن قفا 

�أثرهم, يف جميع �أبو�ب �لدين من �لتوحيد, و�لعباد�ت, ونحوها ... [.

و�أما ما ذكرت من �أهل �لعلم, فحدث ول حرج, ولكن! ما وجه �قت�شارك عليهم؟ 
 ,وملاذ� تركت �شيوخ �لإ�شالم و�أئمة �ل�شلف ؟ كاإمام �أهل �ل�شنة �أحمد بن حنبل
بن  حممد  �لإ�شالم  و�شيخ  �لقيم,  �بن  وتلميذه    تيمية  �بن  �لإ�شالم  و�شيخ 
:  ☺ �لنبي  فيهم  قال  �لذين  �ملف�شلة؛  �لقرون  من  �شبقهم  ومن   عبد�لوهاب 

متفق عليه .  ) �لذين يلونهم  �لذين يلونهم, ثم  �لنا�س قرين, ثم  ) خري 

من �ل�شحابة, و�لتابعني, و�أتباعهم, ومن حلقهم من �أئمة �ل�شلف �لكر�م, �ملجددين ملنهج 
�ل�شلف �لذ�بني عنه .

ياأمرون  فاإنه عنى قوماً, كانو�  و�أما مانقلت عن �ل�شيخ حممد بن عثيمني -غفر �هلل له- 
 رحمة و��شعة-,  �لبارعني �بن حجر و�لنووي  ثنَْي  باإحر�ق كتب �لإمامني �ملحدِّ
�لعامر  - غفر �هلل له- وقال: قولو� )�آمني(,  �ل�شيخ �شليمان  �لعلم, يف منزل  فَجَمع طلبة 
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ثم  مر�ت(,  ثالث  ذلك  فعل  حجر,  و�بن  للنووي  �غفر  �للهم   (  : فقال  )�آمني(,  فقلنا: 
و�أتباعهم, ومنهجهم,  �ل�شلف,  يعيب  �ل�شيخ  �أن  تظن  ول  و�لفئة,  �لفتنة  تلك  �هلل   �أطفاأ 

و�ملنت�شبني لهم.

ونقلك عن �ل�شيخ حمتمل لأمرين :

�إما �أنك تاأنف من �لنت�شاب ملنهج �ل�شلف, �أو ل تدري �شبب �ملقولة .

 فاإن كنت ل تدري, فتلك م�شيبة ؛ و�إن كنت تـدري, فالـم�شيبة �أعظم 
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فصل يف مرشوعية االنتساب إىل السلف )1(
يظن بع�س �لنا�س �أن �ل�شلفية )و�ل�شلفيني( جماعة حزبية, كجماعة )�لإخو�ن �مل�شلمون( 

و�لتبليغ, و�لقطبية, و�ل�رشورية, و�لتكفريية, وغريها.
لذلك ُوجد من ياأنف من �لنت�شاب لهم, �أو ملنهجهم, ويُنكر على من قال: �أنا �شلفي, �أو 

على منهج �ل�شلف, �أو علماء �ل�شلف, وهذ� �لظن فا�شٌد من وجوه :
�لأثر  و�أهل  و�جلماعة,  �ل�شنة  �أهل  هم  ولل�شلفية  �ل�شلف  ملنهج  �ملنت�شبني  �أن  �لأول: 
�إليه  تن�شب  �لذي  �ل�شالح  �ملن�شورة, و�ل�شلف  �لناجية, و�لطائفة  و�أهل �حلديث, و�لفرقة 
و�أئمة  باإح�شان,  لهم  و�لتابعني  و�لأن�شار,  �ملهاجرين  من   ,☺ �لنبي  ورثة  هم  �ل�شلفية, 

�لدين و�لهدى .
�لثاين: �أن �ل�شلفي هو من ر�شي بهذ� �ملري�ث, و�كتفى به, ولزم �لكتاب و�ل�شنة على فهم 

علماء �لأمة من �ل�شحابة فمن بعدهم .
�لثالث: �أن �لنت�شاب لل�شلف فخر, و�رشف, ومدح, ومتيٌز لهم عن �خللف �ملبتدعة.

�لر�بع: ُوجد من يطعن يف �ل�شلفية, من �أتباع �جلماعات �حلزبية, ويجعلها حزباً كبقية 
�لأحز�ب �ل�شالة, حتى ل ينت�شب لها, وينفر �لنا�س عنها, وعن �أهلها.

�خلام�س: ل يوجد عامل من علماء �ل�شلف ترب�أ من �ل�شلفية, و�أتباعها, بل �ملن�شو�س عنهم 
دعوة �لنا�س لها, و�ل�شري على منهاجها, لأنها دعوة �لنبي  ☺  و�أ�شحابه, و�لتابعني, ومن 

تبعهم باإح�شان �إىل يوم �لدين .
 �ل�شاد�س: �إن هذه �لبالد �أ�ش�شت على �لدعوة �ل�شلفية, كما ن�س على ذلك موؤ�ش�شها 
�مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل �شعود  عندما قال يف �خلطاب �لذي �ألقاه يف 
منى, خالل مو�شم �حلج لعام 1365هـ يف �ليوم �لعا�رش من ذي �حلجة عندما قال يف خطابه: 

)1(  �نظر تب�شري �خللف ب�رشعية �لنت�شاب �إىل �ل�شلف .
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)�إنني رجل �شلفي, وعقيدتي هي �ل�شلفية, �لتي �أم�شي مبقت�شاها على �لكتاب و�ل�شنة (.
وقال يف �خلطاب نف�شه: ] يقولون: �أننا )وهابية(, و�حلقيقة �أننا �شلفيون, حمافظون على 

ديننا, ونتبع كتاب �هلل, و�شنة ر�شوله ☺ [ )1(.
�لدين �حلجازي : ]... وهذه  �لدم�شقي, ونا�رش  ي�شار  �أبي  �إىل  �أر�شلها  وقال يف ر�شالة 
هدية نهديها �إليكم, من كالم علماء �مل�شلمني, وبيان ما نحن وم�شايخنا عليه, من �لطريقة 
�ملحمدية, و�لعقيدة �ل�شلفية, ليتبني لكم حقيقة ما نحن عليه, وما ندعو� �إليه, نحن و�شلفنا 

�ملا�شون, ن�شاأل �هلل لنا ولكم �لتوفيق و�لهد�ية لأقوم منهج وطريق, و�ل�شالم[ )2(. 
وقد مدحه �ل�شيخ �أحمد �شاكر يف مقدمة عمدة �لتف�شري 7/1 بقوله: ] �إمام �أهل �ل�شنة, 

وحميي مذهب �ل�شلف, وباعث �لنه�شة �لإ�شالمية[.
.  يعني �مللك عبد �لعزيز

�ل�شابع : �أن خطاأ �ملنت�شب ملنهج �ل�شلف �ل�شالح, ل ين�شب �إىل �ملنهج �ل�شحيح, بل يُردُّ 
�خلطاأ على قائله, ويُن�شب خطوؤه �إليه .

ويفخرون  يعتزون  �لإ�شالم  فعلماء  لل�شلفيني,  �لنت�شاب  من  تاأنف  كنت  �إذ�   : �لثامن 
بهذه �لن�شبة, و�إلـيــك �أقــو�لــهــم :

  يف �لفتاوى ج149/4 : ] ل عيب على  تيمية  �بن  �لإ�شالم  �شيخ  قال   •
من �أظهر مذهب �ل�شلف, و�نت�شب �إليه, و�عتزى �إليه, بل يجب قبول ذلك منه بالتفاق, 

فاإن مذهب �ل�شلف ل يكون �إل حقاً [.
ول  �ل�رشيح,  �لعقل  يف  لي�س  �أنه  و�علم   [  :)34( �س  �حلموية  �لفتوى  يف  وقال   •

يف �شيء من �لنقل �ل�شحيح, ما يوجب خمالفة �لطريقة �ل�شلفية �أ�شاًل ...[.

)1(  �مل�شحف و�ل�شيف �س 136-135.
)2(  �لدرر �ل�شنية 305-303/1 .
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طائفة  فحدثت  وجهمية,  �شلفية  طائفتني:  كانو�  فالنا�س   [ �لقيم:  �بن  وقال   •      
�ل�شبعية, و��شتقت قوًل بني �لقولني, فال �ل�شلف �تبعو�, ول مع �جلهمية بقو� [)1(.

و�ل�شبعية: هم �لذين ل يثبتون هلل  �إل �شبع �شفات. 
طاهر  لأبي  ترجم  ملا  �ل�شلف,  علماء  لبع�س  تر�جمه  يف    �لذهبي  وقال   •
َلفي - بفتحتني - وهو  َلفي م�شتفاد مع �ل�شَّ َلفي كما يف �ل�شري 6/21, قال : ]... فال�شَّ �ل�شَّ

من كان على مذهب �ل�شلف[.
  يف �لتذكرة 1431/4 قال : ] وكان �شلفياً  ترجم لبن �شالح  ملا  وقال   •
�لن�شو�س, غري خائ�س ول  ثبت من  مبا  موؤمناً  �ملتكلمني,  تاأويل  عن  ح�شن �لعتقاد, كافاً 

معمق ...[.
�إليه �حلافظ: ] �لأمانة جزء  ري 380/13 عند كالمه على ما يحتاج  وقال يف �ل�شِّ  •
من �لدين, و�ل�شبط د�خل يف �حلذق, فالذي يحتاج �إليه �حلافظ, �أن يكون تقياً ذكياً ..., 

زكياً, حيياً, �شلفياً...[
:   �لد�رقطني  ترجمة  عند   457/16 �أي�شاً  �ل�شري  يف  وقال   •"
] و�شح عن �لد�رقطني �أنه قال : ما �شيء �أبغ�س �إيل من علم �لكالم [. �شمع هذ� �لقول منه 

�أبوعبد �لرحمن.
 : ] قلت : مل يدخل �لرجل �أبد�ً يف علم �لكالم, ول �جلد�ل,  �لذهبي  قال   •

ول خا�س يف ذلك, بل كان �شلفياً[.
رقم  ترجمة  �لبهر�ين  �ملف�شل  بن حممد  ترجمة حممد  عند  �ل�شيوخ  معجم  وقال يف   •

843: ]... وكان ديّناً, خرّي�ً, �شلفياً, َمهيباً, تام �ل�شكل ...[.
�ل�شيباين  خليل  بن  �إ�شحاق  بن  يحيى  ترجمة  عند  �أي�شاً  �ل�شيوخ  معجم  يف  وقال   •

 رقم 957: ] وكان عارفاً باملذ�هب, خرّي�ً متو��شعاً, �شلفياً, حميد �لكالم...[.
)1(  �ل�شو�عق �ملر�شلة 1/ 226.
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 :106 رقم  �لف�شوي  �شفيان  بن  يعقوب  ترجمة  183/13يف  �ل�شري  يف  وقال   •
]...وما علمت يعقوب �لف�شوي �إل �شلفياً ...[.

قال �ل�شيخ حممد بن عبد �لوهاب  : ] فنحن و�حلمد هلل متبعون غري مبتدعني, 
مقلدون للكتاب, و�ل�شنة, و�شالح �شلف �لأمة, على مذهب �أهل �ل�شنة و�جلماعة, �لذي 

هو �أمر �هلل ور�شوله[ )1(. 
مذهبنا   [  :   �لوهاب  عبد  بن  حممد  �ل�شيخ  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  ويقول   •
يف �أ�شول �لدين, مذهب �أهل �ل�شنة و�جلماعة, وطريقتنا طريقة �ل�شلف, �لتي هي �لطريق 

�لأ�شلم, بل و�لأعلم, و�لأحكم, خالفاً ملن قال: طريق �خللف �أعلم [ )2(.
: عقيدته  عن  �شئال  ملا    �هلل  عبد  و�ل�شيخ  ح�شن  �ل�شيخ  �بناه  وقال   •"
] عقيدة �ل�شيخ  �لذي يدين �هلل بها؛ هي عقيدتنا, وديننا �لذي ندين �هلل به, وهو 
عقيدة �شلف �لأمة, و�أئمتها من �ل�شحابة, و�لتابعني لهم باإح�شان, وهو �تباع ما دل عليه 

�لدليل, من كتاب �هلل تعاىل, و�شنة ر�شوله ☺ [ )3(. 
 يف معر�س نقله عن علماء �ل�شلف يف حكم  �لب�شام  �هلل  عبد  �ل�شيخ  وقال   •
�ملاء �ملتغري : ] وعلماء �لدعوة �ل�شلفية بنجد, وغريهم من �ملحققني �إىل �أن �ملاء ل ينج�س 

مبالقاة �لنجا�شة, ما مل يتغري �أحد �أو�شافه �لثالثة : �لطعم, و�للون, و�لريح[ )4(.  
مذهباً  �لوهابية  ولي�شت   [  :   باز  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �لعالمة  وقال    •
خام�شاً كما يزعمه �جلاهلون و�ملغر�شون, و�إمنا هي دعوة �إىل �لعقيدة �ل�شلفية, وجتديد ملا 

در�س من معامل �لإ�شالم و�لتوحيد[ )5(.                                            

)1(  عقيدة �ل�شيخ حممد بن عبد �لوهاب  �ل�شلفية لل�شيخ �شالح �لعبود �س220.
)2(  �لدرر �ل�شنية126/1.

)3(  �لدرر �ل�شنية 123-122/1 .
)4(  تو�شيح �لأحكام 131/1.

)5(  فتاو�ه 1306/3.
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وقال يف و�شيته لبع�س طالب �لعلم : ] ونو�شيك باللتحاق باجلامعة �لإ�شالمية باملدينة 
�ملنورة, فهي جامعة �شلفية, تعلم طالبها عقيدة �أهل �ل�شنة و�جلماعة [ )1(.

وجاء يف فتاوى �للجنة �لد�ئمة رقم 6149~164/2 :
 ) �شوؤ�ل: �أريد تف�شري�ً لكلمة �ل�شلف, ومن هم �ل�شلفيون ...؟

  جو�ب : �ل�شلف هم �أهل �ل�شنة و�جلماعة, �ملتبعون ملحمد ☺ من �ل�شحابة
ومن �شار على نهجهم �إىل يوم �لقيامة, وملا �شئل ☺ عن �لفرقة �لناجية قال : ) هم من كان 

على مثل ما �أنا عليه و�أ�شحابي(...(.
وجاء يف �لفتوى رقم 1361~165/1:

)�شوؤ�ل: ما هي �ل�شلفية وما ر�أيكم فيها ؟
�جلو�ب: �ل�شلفية ن�شبة �إىل �ل�شلف, و�ل�شلف هم �شحابة ر�شول �هلل ☺و�أئمة �لهدى, 
من �أهل �لقرون �لأوىل  �لذين �شهد لهم ر�شول �هلل ☺ باخلريية يف قوله : )خري 
�لنا�س قرين, ثم �لذين يلونهم, ثم �لذين يلونهم, ثم يجيء �أقو�م, ت�شبق �شهادة �أحدهم ميينه, 

وميينه �شهادته (. رو�ه �لإمام �أحمد يف م�شنده, و�لبخاري, وم�شلم.
على  �شارو�  �لذين  وهم  معناه,  تقدم  وقد  �ل�شلف,  �إىل  ن�شبة  �شلفي  جمع  و�ل�شلفيون 
بذلك  فكانو�  بهما,  و�لعمل  �إليهما,  و�لدعوة  و�ل�شنة,  �لكتاب  �تباع  من  �ل�شلف,  منهج 
�أهل �ل�شنة و�جلماعة. وباهلل �لتوفيق, و�شلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�شحبه و�شلم ( )2(. 
 يف �رشح �لعقيدة �لو��شطية 54-53/1  عثيمني  بن  حممد  �ل�شيخ  وقال   •
و�أ�شعريون,  �شلفيون,   : ثالثة  �ل�شنة و�جلماعة  �أهل  �إن   : يقول  من  يخطئ   ...[  : ن�شه  ما 
وماتريديون, فهذ� خطاأ, نقول: كيف يكون �جلميع �أهل �شنة وهم خمتلفون !! فماذ� بعد 
�حلق �إل �ل�شالل, وكيف يكونون �أهل �شنة, وكل و�حد يرد على �لآخر ؟! هذ� ل ميكن؛ 

)1(  فتاو�ه 98/1.
)2(  �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء.
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�إل �إذ� �أمكن �جلمع بني �ل�شدين فنعم, و�إل فال �شك �أن �أحدهم وحده هو �شاحب �ل�شنة. 
فمن هو ؟! 

�لأ�شعرية ؟ �أم �ملاتدريدية ؟ �أم �ل�شلفية ؟.
نـقول: من و�فق �ل�شنة فهو �شاحب �شنة, ومن خالف �ل�شنة, فلي�س �شاحب �شنة, فنحن 
نقول: �ل�شلف هم �أهل �ل�شنة و�جلماعة, ول ي�شدق �لو�شف على غريهم �أبد�ً, و�لكلمات 
؟ ل ميكن, وكيف ميكن  �ل�شنة  �أهل  �ل�شنة  من خالف  ن�شمي  كيف  لننظر!  مبعانيها,  تعترب 
�أن نقول عن ثالث طو�ئف خمتلفة �أنهم جمتمعون, فاأين �لجتماع؟ فاأهل �ل�شنة و�جلماعة, 
 هم �ل�شلف معتقد�ً حتى �ملتاأخر, �إىل يوم �لقيامة �إذ� كان على طريق �لنبي ☺ و�أ�شحابه 

فاإنه �شلفي [.
�أهل �لأثر؟  �ل�شفارينية �ل�رشيط �لأول ما ن�شه : ] من هم  �لعقيدة  •  وقال يف �رشح 
هم �لذين �تبعو� �لآثار؛ �تبعو� �لكتاب و�ل�شنة, و�أقو�ل �ل�شحابة  وهذ� ل يتاأتى 

يف �أي فرقة من �لفرق �إل على �ل�شلفيني, �لذين �لتزمو� طريق �ل�شلف...[

فهذ� كالمه �ملحكم  , فلماذ� عدلت عنه وتعلقت باملت�شابه ؟؟
 يف جو�به على �شوؤ�ل  �لألباين  �لدين  نا�رش  �ل�شيخ  �ملحدث  �لعالمة  وقال   •
�أم هي فرقة  �أو مذهبية ؟  �أم طائفية ؟  �أهي دعوة حزبية ؟  ن�شه: ] ملاذ� �لت�شمي بال�شلفية ؟ 

جديدة يف �لإ�شالم ؟ 
يهمنا  �ل�رشع؛ وما  لغة  �لعرب, ويف  لغة  �ل�شلف معروفة يف  �إن كلمة   [ قال:  �جلو�ب, 
هنا هو بحثنا من �لناحية �ل�رشعية؛ فقد �شح عن �لنبي ☺ �أنه قال يف مر�س موته لل�شيدة 

فاطمة  : ) فاتقي �هلل و��شربي, ونعم �ل�شلف �أنا لك (.
ويكرث ��شتعمال �لعلماء لكلمة �ل�شلف, وهذ� �أكرث من �أن يعد ويح�شى, وح�شبنا مثاًل 

و�حد�ً, وهو ما يحتجون به يف حماربة �لبدع : 
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] وكل خري يف �تباع من �شلف, وكل �رش يف �بتد�ع من خلف [.
�أل �أ�شل لها, فيقول: ل يجوز  ولكن هناك من يدعي �لعلم, ينكر هذه �لن�شبة, ز�عماً 
لل�شلف  متبع  �أنا   : م�شلم  يقول  �أن  يجوز  : ل  يقول  وكاأنه  �شلفي,  �أنا  يقول:  �أن  للم�شلم 

�ل�شالح, فيما كانو� عليه, من عقيدة, وعبادة, و�شلوك .
ل �شك �أن مثل هذ� �لإنكار, لوكان يعنيه, يلزم منه �لتربوؤ من �لإ�شالم �ل�شحيح, �لذي 
كان عليه �شلفنا �ل�شالح, وعلى ر�أ�شهم �لنبي ☺ , كما ي�شري �حلديث �ملتو�تر, �لذي يف 

�ل�شحيحني وغريهما, عنه ☺: )خري �لنا�س قرين, ثم �لذين يلونهم, ثم �لذين يلونهم (.
�أية ن�شبة  بينما لو ترب�أ من  �ل�شالح,  �ل�شلف  �إىل  �أن يترب�أ من �لنت�شاب  فال يجوز مل�شلم 

�أخرى, ل ميكن لأحد من �أهل �لعلم �أن ين�شبه �إىل كفر �أو ف�شوق .
و�لذي ينكر هذه �لت�شمية, نف�شه ترى �أنه ل ينت�شب �إىل �أي مذهب من �ملذ�هب, �شو�ء 

�أكان هذ� �ملذهب متعلقاً بالعقيدة, �أو بالفقه .
�أو  �أو حنفياً,  �أهل �حلديث,  �أن يكون من  �أو ماتريدياً, و�إما  �أ�شعرياً,  �أن يكون  �إما  فهو 
�لذي  �أن  مع  و�جلماعة,  �ل�شنة  �أهل  م�شمى  يف  يدخل  مما  حنبلياً؛  �أو  مالكياً,  �أو  �شافعياً, 
ينت�شب �إىل �ملذهب �لأ�شعري, �أو �ملذ�هب �لأربعة, فهو ينت�شب �إىل �أ�شخا�س غري مع�شومني 
بال �شك, و�إن كان منهم �لعلماء �لذين ي�شيبون, فليت �ِشعري هاّل �أنكر مثل هذ� �لنت�شاب 

�إىل �لأفر�د غري �ملع�شومني.
و�أما �لذي ينت�شب �إىل �ل�شلف �ل�شالح, فاإنه ينت�شب �إىل �لع�شمة - على َوجه �لعموم- 
�هلل  ر�شول  عليه  كان  مبا  تتم�شك  �أنها  �لناجية,  �لفرقة  عالمات  من   ☺ �لنبي  ذكر  وقد 

☺, وما كان عليه �أ�شحابه.

فمن مت�شك به, كان يقيناً على هدى من ربه ... ول �شك �أن �لت�شمية �لو��شحة �جللية 
�أنا م�شلم على �لكتاب و�ل�شنة,  وعلى منهج �شلفنا �ل�شالح,  �أن نقول:  �لبينة هي  �ملميزة 
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وهي �أن تقول باخت�شار : ) �أنا �شلفي ( [ )1(. 
ن�شه:  ما  �س130  �لبيان  كتابه  يف  �هلل-  حفظه   - �لفوز�ن  �شالح  �ل�شيخ  قال   •
�ل�شلف  بني  و�لتميز  و�لنق�شام,  �لفرت�ق,  وجود  على  يدلن  �حلديثان  )فهذ�ن 
�ل�شنة  �أتباع  مييزون  ز�لو�  ما  نهجهم,  على  �شار  ومن  و�ل�شلف  وبني غريهم.  و�أتباعهم, 
عن غريهم من �ملبتدعة و�لفرق �ل�شالة, وي�شمونهم �أهل �ل�شنة و�جلماعة, و�أتباع �ل�شلف 
�ل�شنة  �أهل  لفرقة  �ملخالفة  �لفرق  على  يردون  حيث  بذلك,  مملوءة  وموؤلفاتهم  �ل�شالح, 

و�أتباع �ل�شلف (.
وقال �أي�شاً �س 156 : )... كيف يكون �لتمذهب بال�شلفية بدعة, و�لبدعة �شاللة؟! 
وكيف يكون بدعة وهو �تباع ملذهب �ل�شلف, و�تباع مذهبهم و�جب بالكتاب و�ل�شنة, 

وحق وهدى؟!
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ     : تعاىل  قال 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    رب ] �لتوبة : 100 [.
وقال �لنبي ☺ : ) عليكم ب�شنتي, و�شنة �خللفاء �لر��شدين �ملهدين...(

فالتمذهب مبذهب �ل�شلف �شنة ولي�س بدعة, و�إمنا �لبدعة �لتمذهب بغري مذهبهم (.
وقال �ل�شيخ �شالح �لفوز�ن �أي�شاً يف �مل�شدر �ل�شابق �س133 يف رده على قول �لبوطي: 

)�إن �ل�شلفية ل تعني �إل مرحلة زمنية( .
قال:)ونقول: هذ� �لتف�شري لل�شلفية مرحلة زمنية, ولي�شت جماعة, تف�شري غريب وباطل, 
فهل يقال للمرحلة �لزمنية باأنها �شلفية ؟! هذ� مل يقل به �أحد من �لب�رش, و�إمنا تطلق �ل�شلفية 
على �جلماعة �ملوؤمنة, �لذين عا�شو� يف �لع�رش �لأول من ع�شور �لإ�شالم و�لتزمو� بكتاب 
باإح�شان, وو�شفهم  �تبعوهم  �ملهاجرين و�لأن�شار, و�لذين  , من   ☺ �هلل, و�شنة ر�شوله 

)1(  جملة �لأ�شالة �لعدد �لتا�شع �س 87-86 .
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�لر�شول ☺ بقوله: ) خريكم قرين, ثم �لذين يلونهم, ثم �لذين يلونهم (. �حلديث, فهذ� 
و�شف جلماعة, ولي�س ملرحلة زمنية, وملا ذكر �لنبي ☺ �فرت�ق �لأمة فيما بعد, قال عن 

�لفرق كلها : ) �أنها يف �لنار �إل و�حدة (.
وو�شف هذه �لو�حدة باأنها هي �لتي تتبع منهج �ل�شلف, وت�شري عليه, فقال : )هم من 
�أن هناك جماعة �شلفية �شابقة,  �ليوم و�أ�شحابي ...( فدل على  �أنا عليه  كان على مثل ما 

وجماعة متاأخرة تتبعها يف نهجها, وهناك جماعات خمالفة لها, متوعدة بالنار ...(.
وقال يف حما�رشة �ألقاها يف حوطة �شدير عام 1416هـ بعنو�ن :

] �لتحذير من �لبدع [ �ل�رشيط �لثاين, وذلك جو�باً على �شوؤ�ل ن�شه: 
ف�شيلة �ل�شيخ, هل �ل�شلفية حزب من �لأحز�ب ؟ وهل �لنت�شاب لهم مذموم؟

قال يف �جلو�ب: �ل�شلفية هي �لفرقة �لناجية, هم �أهل �ل�شنة, و�جلماعة, لي�شت حزباً من 
�لأحز�ب �لتي ت�شمى �لآن �أحز�باً, و�إمنا هم جماعة على �ل�شنة, وعلى �لدين, هم �أهل �ل�شنة 
و�جلماعة, قال ر�شول �هلل ☺ : ) ل تز�ل طائفة من �أمتي على �حلق ظاهرين, ل ي�رشهم 

من خذلهم ول من خالفهم (.
وقال ☺ : ) و�شتفرتق هذه �لأمة على ثالث و�شبعني فرقة, كلها يف �لنار �إل و�حدة. 

قالو�: من هي يا ر�شول �هلل ؟! قال : من كان على مثل ما �أنا عليه �ليوم و�أ�شحابي (.
فال�شلفية طائفة على مذهب �ل�شلف, على ما كان عليه �لر�شول ☺ و�أ�شحابه, وهي 
لي�شت حزباً من �لأحز�ب �لع�رشية �لآن, و�إمنا هي جماعة قدمية من عهد �لر�شول ☺ , 

متو�رثة م�شتمرة, ل تز�ل على �حلق ظاهرة �إىل قيام �ل�شاعة, كما �أخربنا ☺ (.
) )1 يف ]�ل�شفات �لإلهية[ �س65-64:  �أمان �جلامي  �ل�شيخ حممد  •  وقال 
) ويت�شح مما تقدم �أن مدلول �ل�شلفية �أ�شبح ��شطالحاً معروفاً, يطلق على طريقة �لرعيل 
)1(  يكرث على �أل�شنة �حلزبيني, كلمة )جامية(, تنفري�ً من هذ� �لعامل �لِنحرير, �لذي ن�رش �ل�شنة, وك�شف �لبدعة, وجرد �حلزبية من ثيابها 

  رحمة و��شعة.
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�لأول, ومن يقتدون بهم يف تلقي �لعلم, وطريقة فهمه, وبطبيعة �لدعوة �إليه, فلم يعد �إذ�ً 
حم�شور�ً يف دور تاريخي معني, بل يجب �أن يفهم على �أنه مدلول م�شتمر, ��شتمر�ر �حلياة, 
�ملنهج,  هذ�  �أ�شحاب  وهم  و�ل�شنة,  �حلديث  علماء  يف  �لناجية  �لفرقة  �نح�شار  و�رشورة 
وهي ل تز�ل باقية �إىل يوم �لقيامة, من قوله ☺  : ) ل تز�ل طائفة من �أمتي من�شورين على 

�حلق, ل ي�رشهم من خالفهم, ول من خذلهم ( .
�ل�شيخ  عقيدة   [ كتابه  يف   - �هلل  حفظه   - �لعبود  �هلل  عبد  بن  �شالح  �ل�شيخ  وقال   •
�لتعبري  من  �ملر�د  �إن   (  :  255-254/1 �س   ] �ل�شلفية    �لوهاب  عبد  بن  حممد 
�أهل �ل�شنة  بال�شلفية, هو �تباع طريقة �ل�شلف �ل�شالح, من هذه �لأمة �مل�شلمة, �لذين هم 
و�جلماعة, ومعنى ذلك هو �لإجماع, و�لجتماع على �تباع �شنة ر�شول �هلل ☺ , و�آثاره, 
�تبعوهم  و�لذين  و�لأن�شار,  �ملهاجرين  من  �لأولني  �ل�شابقني  �شبيل  و�تباع  وظاهر�ً,  باطناً 

باإح�شان ...�لخ(.
قيل   )و�إذ�   : �س90  �لنتماء  حكم  يف  زيد  �أبو  �هلل  عبد  بن  بكر  �ل�شيخ  •  وقال 
�ل�شالح,  �ل�شلف  �إىل  ن�شبة  هنا  فهي   ,] �ل�شلفية   [ جِلاّدِتهم  �أو  ]�ل�شلفيون[  �أو  ]�ل�شلف[ 
بعد  �لأهو�ء  بهم  مالت  من  دون  باإح�شان,  تبعهم  فمن    �ل�شحابة  جميع  وهم 
�ل�شحابة  من �خللوف, �لذين �ن�شقو� عن �ل�شلف �ل�شالح با�شم �أو ر�شم, ومن 
هنا قيل لهم ] �خللف [ , و�لن�شبة ]خلفي[, و�لثابتون على منهاج �لنبوة, ن�شبو� �إىل �شلفهم 

�ل�شالح يف ذلك, فقيل لهم: ]�ل�شلف, و�ل�شلفيون[ و�لن�شبة �إليهم ] �شلفي[ (.
وقال يف ]حلية طالب �لعلم[ �س 12 : ) كن �شلفياً على �جلادة, على طريق �ل�شلف 
�ل�شالح من �ل�شحابة , فمن بعدهم ممن قفا �أثرهم, يف جميع �أبو�ب �لدين؛ من 
�ل�شنن  وتوظيف   ,  ☺ �هلل  ر�شول  �آثار  بالتز�م  متميز�ً  ونحوها,  و�لعباد�ت,  �لتوحيد, 
على نف�شك, وترك �جلد�ل, و�ملر�ء, و�خلو�س يف علم �لكالم, وما يجلب �لآثام, وي�شد 

عن �ل�رشع (.
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�ل�شنة  �أهل  موقف   [ كتابه  يف  �لرحيلي,  عامر  بن  �إبر�هيم  �لدكتور  وقال    •
�أن  �شيء,  يف  �لبتد�ع  من  ولي�س   ( قال:   ] و�لبدع  �لأهو�ء  �أهل  من  و�جلماعة 
�أهل  م�شطلح  متاماً  ي�شاوي  �ل�شلف,  م�شطلح  �إن  بل  بـ)�ل�شلفي(؛  �ل�شنة  �أهل  يت�شمى 
�ل�شنة و�جلماعة, ويدرك ذلك بتاأمل �جتماع كل من �مل�شطلحني يف حق �ل�شحابة, فهم 

�ل�شلف, وهم �أهل �ل�شنة و�جلماعة ( .
�لإ�شالم[  �شيخ  ]دعوة  كتابه  يف  له-  �هلل  غفر   - مقبول  �لدين  �شالح  وقال   •
�ل�شلف  منهج  على  و�ل�شنة,  �لكتاب  �إىل  بالأمة  �لعودة  هي   (  : �ل�شلفية  عن   57/1
وغريها  و�لقت�شاد,  و�ملعي�شة,  و�لجتماع,  و�ل�شيا�شة,  و�لعمل,  �لعقيدة  يف  �ل�شالح, 
�أكد�ر �جلمود و�لركود, و�ل�رشك  �لنقية, من  تعاليم �لإ�شالم  من نو�حي �حلياة. وهي متثل 
و�لوثنية, و�لبدع و�لأهو�ء, و�خلر�فات و�لأوهام, و�لعاد�ت و�لتقاليد, وهي تعبري دقيق 
عن �لإ�شالم �خلال�س, �خلايل من �ل�شو�ئب كلها. ومل يخل �أي ع�رش من ع�شور �لتاريخ, من 
�لقرون �مل�شهود لها باخلري حتى �لآن, من حملة �ملذهب �ل�شلفي, �لذي هو �لتعبري �لأدق 

عن �لعت�شام بالكتاب و�ل�شنة, عقيدًة, وعماًل, ومنهجاً, و�شلوكاً (.
فهذه نُُقول يف �لثناء على �ل�شلفية و�لدعوة �إليها, و�لإنت�شاب لها, لأنها �لعقيدة �لنقية, 

و�ل�شنة �ملحمدية, و�لطريقة �ملر�شية. 
و�ل�شلفيني,  لل�شلفية  فتتنكر  �حلزبية,  لوثات  من  لوثة  ت�شيبك  �أن  فيك  �هلل  بارك  فانتبه 
فللحزبية عرة كعرة �جلرب - �أعاذك �هلل منها -, وما هذه �لألفاظ �لتي يطلقونها ] تلفي 
- وتلفية - وتلفيون [ قطع �هلل �أل�شنتهم, �إل تنفري�ً لل�شباب خا�شة, وللم�شلمني عامة, عن 

�ملنهج �ل�شلفي �لقومي, وح�رش�ً لهم يف قو�لب �حلزبية �ل�شيقة.
قولك: ) كتبت لك هذه �لر�شالة و�ن�رش هذ� �لرد (.

فاأقول : كم متنيت لو وجهت ردك ملنكري �ل�شفات, و�ملتالعبني بالدين, و�مل�شتهزئني 
بالأنبياء و�ل�شحابة, ومكفري �لأمة .
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�أو لأولئك, �لقائلني عن علمائنا, علماء حي�س ونفا�س, وعلماء �شالطني, ول يفقهون 
من  �إىل غري ذلك  موثوقة,  مرجعية علمية  �ململكة  يوجد يف  وتلفية, ول  �لو�قع, وجامية, 
�ل�شوفية,  �لبدعية  �لتبليغ  جلماعة  ر�شالًة  �أر�شلت  �أو  علماوؤنا,  بها  يلمز  �لتي  �لألقاب, 
وَدَعوتهم فيها للزوم �ل�شنة �لنبوية, بدًل من �لبدعة �لرديِّة, �أُ�شوًة بعلماء �لدعوة �ل�شلفية, 
�لتي حفظوها ودعو� �إليها بالقول و�لعمل, ونفو� عنها حتريف �لغالني, و�نتحال �ملبطلني, 
وتاأويل �جلاهلني, فليتك جندت نف�شك للدفاع عنهم, بدًل من جتنيدها للدفاع عن �جلماعات 

�حلزبية, و�لكتب �خللفية �لبدعية .
قولك: ) و�أُرفق لف�شيلتكم رد �ل�شيخ بكر �أبو زيد على �ل�شيخ ربيع (.

بها �حلزبيون كل مطار, ف�رشقو�, وغربو�, ووزعت يف  �لورقة طار  �إن هذه  فاجلو�ب: 
�مل�شاجد, و�ملد�ر�س, و�لأ�شو�ق, وجمامع �لنا�س, و�أعطوين ن�شيبي منها قبل �شنو�ت, ويدل 
] �حلد  لز�ماً  �لبدع و�أهلها, و�نظر  �أجارها �هلل من  �أتباع �شيد يف بالدنا,  فعلهم على كرثة 

�لفا�شل بني �حلق و�لباطل [ .
وقولك : ) فيها �لإن�شاف و�لعدل ( .

فاأقول : ن�س �أهل �لعلم, على �أن �أهل �لبدع, ل تذكر حما�شنهم عقوبة لهم .
ول يوؤخذ عنهم �لعلم, ول يحال على كتبهم, ول تلتم�س لهم �ملعاذير, و�أنكرو� قاعدة 
�شبابنا  بع�س  فاأخذ  مثالبهم  �لبدع, لإخفاء  �أهل  بها  ت�شرت  �لتي  �حلديثة,  �لبدعية  �ملو�زنات 
ملا  �إدر�ك  �لبدع, وذكر ح�شناتهم دون  �أهل  مع  و�لإن�شاف  بالعدل  ينادي  �هلل-  -هد�هم 

ير�د بهم .
ولو علمو� �أن هذه �لقو�عد و�شعها �حلزبيون و�أتباعهم, لإي�شال باطلهم, و�شبهاتهم, 

لعقول �ل�شباب, لكان �ل�شباب �أول �ملنكرين لها, و�ملبتعدين عنها وعن �أ�شحابها.
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فصل يف عدم جواز ذكر حماسن أهل البدع عقوبة هلم
قال ر�فع بن �أ�رش�س  : ] من عقوبة �لفا�شق �ملبتدع, �أل تذكر حما�شنه [ )1(.                               

وقال مالك  : ] ل ت�شلم على �أهل �لأهو�ء, ول جتال�شهم, �إل �أن تغلظ عليهم, 
ول يعاد مري�شهم, ول حتدث عنهم �لأحاديث [ )2(.

�إذ�  �أنك  ويقولون:  �ملو�زنة,  يوجبون  �أنا�س  هناك   (  :   باز  �بن  �ل�شيخ  و�شئل 
�نتقدت مبتدعاً ببدعته, لتحذر �لنا�س منه, يجب �أن تذكر ح�شناته حتى ل تظلمه(.

:  فاأجاب �ل�شيخ

�ملر�د  �ل�شنة, وجدت  �أهل  قر�أت كتب  �إذ�  بالزم, ولهذ�  ما هو  بالزم,  ما هو  ) ل.. 
كتاب  �ل�شحيح,  �لأدب  كتاب  يف  �لعباد(  �أفعال  خلق   ( �لبخاري  كتاب  �قر�أ  �لتحذير, 
�لد�رمي  �شعيد  بن  عثمان  رد  خزمية,  لبن  �لتوحيد  كتاب  �أحمد,  بن  �هلل  لعبد  �ل�شنة 
�إىل غري ذلك, يوردونه للتحذير من باطلهم, ما هو �ملق�شود تعديد  �لبدع ...  �أهل  على 
�إذ�  كفر,  ملن  بالن�شبة  لها  قيمة  ل  باطلهم, وحما�شنهم  من  �لتحذير  �ملق�شود   ... حما�شنهم 
كانت بدعته تكفره؛ بطلت ح�شناته, و�إذ� كانت ل تكفر؛ فهو على خطر؛ فاملق�شود هو 

بيان �لأخطاء و�لأغالط �لتي يجب �لتحذير منها ( .

�شيف يف  �ألقاها  �لتي    �ل�شيخ  درو�س  من  لدر�س  م�شجل  �رشيط  من   ( 
عام 1413هـ يف �لطائف بعد �شالة �لفجر( .

و�شئل ف�شيلة �ل�شيخ �شالح بن فوز�ن �لفوز�ن - حفظه �هلل -  �شوؤ�ل بعد �أن �شئل قبله 
عدة �أ�شئلة حول �جلماعات, �ل�شوؤ�ل �لتايل :

)1(  �رشح علل �لرتمذي 353/1 .
)2(  �ملحجة �لبي�شاء يف حماية �ل�شنة �لغر�ء �س 149.
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)طيب يا �شيخ حتذر منهم, دون �أن تذكر حما�شنهم مثاًل, �أو تذكر حما�شنهم و�شيئاتهم ( .

فاأجاب -حفظه �هلل-:

) �إذ� ذكرت حما�شنهم؛ معناه : دعوت لهم, ل .. ل, ل تذكر, �ذكر �خلطاأ �لذي هم عليه 
فقط؛ لأنه ما هو موكول لك �أن تدر�س و�شعهم وتقّوم, �أنت موكول لك بيان �خلطاأ �لذي 
عندهم, من �أجل �أن يتوبو� منه, ومن �أجل �أن يحذره غريهم, �أما �إذ� ذكرت حما�شنهم؛ قالو�: 

�هلل يجز�ك خري, نحن هذ� �إيل نبغيه...(.

�ألقاها ف�شيلته يف  ) من �رشيط  م�شجل للدر�س �لثالث من درو�س كتاب �لتوحيد �لتي 
�شيف عام 1413 هـ يف �لطائف ( .

و�شئل �ل�شيخ �شالح بن حممد �للحيد�ن - حفظه �هلل- يف حما�رشته �لتي �ألقاها بالريا�س 
بعنو�ن : ) �شالمة �ملنهج دليل �لفالح ( �ل�شوؤ�ل �لآتي:

) ف�شيلة �ل�شيخ : هل من منهج �أهل �ل�شنة و�جلماعة يف �لتحذير من �أهل �لبدع و�ل�شالل 
ذكر حما�شن �ملبتدعة, و�لثناء عليهم, ومتجيدهم بدعوى �لإن�شاف و�لعدل؟(

فاأجاب: ) وهل قري�س يف �جلاهلية و�أئمة �ل�رشك, ل ح�شنة عندهم ؟!.

هل جاء يف �لقر�آن ذكر ح�شنة من حما�شنهم ؟!.

هل جاء يف �ل�شنة ذكر مكرمة من مكارمهم ؟!.

كان �لعرب يف �جلاهلية يكرمون �ل�شيف, ويحفظون �جلار, ومع ذلك مل تذكر ف�شائلهم 
من ع�شى �هلل جلَّ وعال )1(.

ولي�شت �مل�شاألة م�شاألة تعد�د �ملحا�شن و�مل�شاوئ, و�إمنا �مل�شاألة حتذيٌر من خطر.

)1(  �أي من ف�شائلهم.
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و�إذ� �أر�د �لإن�شان �أن ينظر �إىل �أقو�ل �لأئمة, كاأحمد بن حنبل, ويحيى بن معني وعلي 
بن �ملديني, و�شعبة .

كرمي  ولكنه  قال:  هل  كذ�ب,  وقال  جمروح  �شخ�س  عن  �شئل  �إذ�  �أحدهم  كان  هل 
�لأخالق, جو�د�ً يف بذل �ملال, كثري �لتهجد يف �لليل ؟! 

و�إذ� قالو� خمتلط, �إذ� قالو� : �أخذته �لغفلة, هل كانو� يقولون: ولكن فيه .. ولكن فيه.. 
ولكن فيه ؟!!! ل .. ملاذ� يطلب من �لنا�س يف هذ� �لزمن, �إذ� حذر من �شخ�س �أن يقال: 

ولكنه كان فيه .. وكان فيه .. وكان فيه ؟!!

هذه دعايات من يجهل قو�عد �جلرح و�لتعديل, ويجهل �أ�شباب حتقيق �مل�شلحة, و�لتنفري 
من �شياعها( .

و�شئل �ل�شيخ عبد �ملح�شن �لعباد - حفظه �هلل- هذ� �ل�شوؤ�ل يف در�س �شنن �لن�شائي 
ت�شجيالت   )18942( رقم  و�رشيط  بتاريخ)1416/11/20هـ(  �جلمعة  يوم  يف 

: �لنبوي  �مل�شجد 

)هل من منهج �ل�شلف �أين �إذ� �نتقدت مبتدعاً ليحذر �لنا�س منه, يجب �أن �أذكر ح�شناته 
لكي ل �أظلمه ؟( 

فاأجاب بقوله : ) ل .. ل ما يجب, �إذ� حذرت من بدعة, وذكرت �لبدعة, وحذرت 
منها. فهذ� هو �ملطلوب, ول يلزم �أنك جتمع �حل�شنات, وتذكر �حل�شنات؛ و�إمنا لالإن�شان �أن 

يذكر �لبدعة, ويحذر منها, و�أنه ل يغرت بها( .
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اخلامتة
ويف �خلتام �أو�شي �مل�شلمني عامة, وطلبة �لعلم خا�شة؛ بالكتفاء بكتب �ل�شلف, ففيها 

�شحة �لعقيدة, و�شحة �لعبادة, و�شالمة �ملنهج .

�ل�شم  �لعقدي, و�ل�شلوكي, وفيها  �لنحر�ف  ففيها  �ملبتدعة,  و�لبعد عن كتب �خللف 
�لزعاف, وفيها �ل�رش كله .

فمن �أر�د لنف�شه �لنجاة, فاليلزم �ل�رش�ط �مل�شتقيم �لذي �أمر �هلل به .

زب چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   بقوله:   
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    رب  ] �لأنعام : 153 [.

ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   زب  وقوله:
حئ   جئ   ی   ی ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  

] �لروم : 32-31[. رب  يئ ىئ   مئ  
وقوله: زب ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

] �لأنعام : 159[. ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ     رب  
زب ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    وقوله: 

ڄ  ڄ     رب ] �لفاحتة : 7-6[.

ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   وقوله:زب 
رب. ] �لنحل : 9[. ڃ

ويلزم كذلك و�شايا �لنبي ☺ :

عندما قال: ) لقد جئتكم بها بي�شاء نقية ( رو�ه �لإمام �أحمد.
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وقوله ☺ : )عليكم ب�شنتي, و�شنة �خللفاء �لر��شدين �ملهديني من بعدي, مت�شكو� بها, 
وع�شو� عليها بالنو�جذ, و�إياكم وحمدثات �لأمور (.رو�ه �أهل �ل�شنن.

وقوله ☺: ) من �أحدث يف �أمرنا هذ�, ما لي�س منه, فهو رد(. متفق عليه.

�هلل,  �شمى  �لذين  فاأولئك  منه  ت�شابه  ما  يتبعون  �لذين  ر�أيتم  �إذ�   (  :☺ وقوله 
ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   قر�أ:زب    ثم  فاحذروهم(, 

ۓ  ۓڭرب   ] �آل عمر�ن : 7[.  متفق عليه .

ويلزم و�شايا �ل�شلف �ل�شالح يف �لتباع, وعدم �لبتد�ع :

كقول �بن م�شعود  : )�تبعو� ول تبتدعو� فقد كفيتم (.  رو�ه �لد�رمي.

وقال �بن عمر  : )كل بدعة �شالله, و�إن ر�آها �لنا�س ح�شنة(. رو�ه �بن ن�رش �ملروزي.

وقال معاذ بن جبل  : ) �إياك وما يُبتدع, فاإن ما �بتُِدع �شاللة(. رو�ه �أبو د�ود.       

�أن يقب�س, و�إياكم و�لتبدع   : ) عليكم بالعلم قبل  وقال عبد �هلل بن م�شعود 
و�لتنطع و�لتعمق, وعليكم بالعتيق (. �لد�رمي )66/1(, و�لإبانة )324/1  (.

وقال : ) �لقت�شاد يف �ل�شنة, خري من �لجتهاد يف �لبدعة (.�ل�شنة لبن ن�رش 30, و�لإبانة :  320/1.

و�لبدع(. و�إياكم  و�لأثر,  بال�شتقامة  عليكم   (  :   عبا�س  �بن   قال 
 �لعت�شام لل�شاطبي : 112/1 .

ڱرب  ڱ   ڱ   ڱ   زب    : تعاىل  قوله  يف     جبري  بن  �شعيد   وقال 
) �أي :  لزوم �ل�شنة و�جلماعة (. ) �لإبانة ) 323/1  (, �لاللكائي : )71/1 (.

وقال �لأوز�عي  : ) ندور مع �ل�شنة حيث د�رت (. �لاللكائي : )64/1(.
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وقال �أبو عثمان �لني�شابوري : ) من �أمَّر �ل�شنة على نف�شه قوًل وفعاًل نطق باحلكمة, ومن 
�أمر �لهوى على نف�شه قوًل وفعاًل نطق بالبدعة (.  حلية: )�لأولياء 244/10(.

وقال �بن بطة - غفر �هلل - له : ) فـلله در �أقو�م دقت فطنهم, و�شفت �أذهانهم, وتعالت 
بهم �لهمم يف �تباع نبيِّهم, وتناهت بهم �ملحبة, حتى �تبعوه هذ� �لتباع؛ فبمثل هدي هوؤلء 

�لعقالء �إخو�ين فاهتدو�, ولآثارهم فاقتفو�, تر�شدو� وتن�رشو� وجتربو� (. �لإبانة : )245/1(.

فمن لزم �لكتاب و�ل�شنة و�لأثر فقد جنا, ومن خالف فقد �شل وغوى. وعليك باتباع 
�إليه, كما قال  �أو �لدعوة  �تباعه,  �لنا�س من  �حلق حيث ��شتقلت ركائبه, ول مينعنك هيبة 
�لنبي ☺ : ) ل مينعن �أحد�ً منكم خمافة �لنا�س �أو ب�رش, �أن يتكلم باحلق �إذ� ر�آه, �أو علمه, 

�أو �شمعه (. رو�ه �لإمام �أحمد, و�لرتمذي, و�نظر �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة ل�شيخنا �لألباين رقم 168.

�حلق  على  �أمتي  من  طائفة  تز�ل  ل   (  :  ☺ �لنبي  فيهم  قال  ممن  تكون  �أن  �هلل  و�شِل 
ظاهرين, ل ي�رشهم من خذلهم, ول من خالفهم حتي ياأتي �أمر �هلل (.  متفق عليه.

وهوؤلء هم �أهل �ل�شنة و�جلماعة, �أهل �حلديث و�لأثر, �أتباع �ل�شلف �ل�شالح؛ فمن 
ڭ   :زب    �هلل  قول  من  ن�شيب  له  كان  مذهبهم,  ون�رش  بهم,  و�قتدى  �أحبهم 
�أو  تنق�شهم,  �أو  �أتباعهم,  �أو خذل  �أوخذلهم,  4[ ؛ ومن خالفهم,  �ل�رشح :   [ رب      ڭ     ڭ  

ک   ک   ک      زب   :   �هلل  قول  من  ن�شيب  له  كان  منتق�شيهم؛  عن  د�فع 
کرب] �لكوثر : 3[ .

و�علم بارك �هلل فيك, �أن �لرجوع �إىل �حلق, خري من �لتمادي يف �لباطل, كما قال عمر 
.  لفاروق�

حمبة على  ور�شاه  حمبته  و�إيثار   ,   �هلل  تعظيم  على  دليل  �حلق,  �إىل   و�لرجوع 
 �لنا�س ور�شاهم .
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قال �أحد �ل�شلف: )لأن �أكون ذنباً يف �حلق, �أحب �إىلَّ من �أن �أكون ر�أ�شاً يف �لباطل(.

جعلني �هلل و�إياكم, من �أهل �حلق, �لقائلني له, و�لقائمني به, هذ� و�هلل �أ�شاأل, �أن يع�شمنا 
و�إياكم, من �لزلل, و�أن يرزقنا جميعاً �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�شالح, و�لفقه يف �لدين, و�شلى 
�هلل و�شلم على نبينا ور�شولنا حممد, وعلى �آله, و�أ�شحابه, و�لتابعني, ومن تبعهم باإح�شان 

�إىل يوم �لدين.

وكتبه/ �شعيد بن هليل �لعمر
مدير �ملـعهد �لعلمي يف حائل

�لثالثاء  1425/3/8هـ
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