
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 وتعليق أيب مصعبختريج 

 حسني بن أمحد بن عيل احلجوري

 

 
 

 



 

 ٣

     
ًمد هللا محدا كثريا مباركا فيهاحل ً ً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ً

 .ورسوله

أمحد اململكة  فهذا تعليق خمترص، عىل رسالة الشيخ العالمة مفتي جنوب ..عدأما ب

بن حييى النجمي رمحه اهللا
)١(

املحسن  عبدشيخ شيخنا الشيخ العالمة وجهها إىل التي ، 

 وأفاد فيها، -رمحه اهللا-بن محد العباد البدر حفظه اهللا، فقد أجاد الشيخ النجمي 

األدب واحلرص عىل األخوة، ومعرفة نصحا يف غاية ونصح للشيخ العباد وغريه 

املنزلة العظيمة الالئقة باملنصوح؛ فالشيخ العباد حفظه اهللا، والشيخ النجمي رمحه اهللا 

ليس أحد (: بن جربجماهد كالمها من رجال العلم والسنة، ولكن األمر كام قال اإلمام 

ع اليدين أخرجه البخاري يف رف) ملسو هيلع هللا ىلصإال يؤخذ من قوله ويرتك من قوله إال النبي 

) ٤٥٨(واخلطيب يف الفقيه واملتفقه ) ٣٠(والبيهقي يف املدخل إىل الكربى ) ١٠٣(

جامع بيان ابن عبدالرب يف وأخرجه . وسنده صحيح) ٣/٣٠٠(وأبو نعيم يف احللية 

ند صحيح بس ) ٨٨٣ / ٦( ، وابن حزم يف اإلحكام  ) ١٧٦١ رقم ٩٢٥ / ٢ ( العلم 

 .قولهمن إىل احلكم بن عتيبة 

                                                

 أمحد بن حييى بن حممد بن شبري النجمي آل شبري :اجلنوبمفتي املحدث، الفقيه، السلفي، العالمة، الشيخ هو  )١(

َّمن بني محد، إحدى القبائل املشهورة بمنطقة جازان ُ . 

ة يف الثاين والعرشين من شهر شوال عام ستة وأربعني وثالثامئة والف للهجرة النبوية، ولد الشيخ بقرية النجامي

 .رمحة اهللا عليه) هـ١٤٢٩عام / من شهر رجب/٢١(يف يوم األربعاء وتويف ) ـه٢٢/١٠/١٣٤٦(



  

 ٤

حدثنا أمحد بن : قالف )١١/٣٣٩( الكبريًقد ورد مرفوعا أخرجه الطرباين يف و

، عمرو البزار، ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبوعبيدة احلداد، عن مالك بن دينار، عن عكرمة

ورجاله ) ١/١٧٩(وقال اهليثمي يف املجمع . وسنده حسن. رفعهعن بن عباس 

أورد املال عيل القاري هذا لكن .  املتقنيوحسنه العراقي يف إحتاف السادة.  اهـموثقون

وأمحد بن عبد الكريم ) ٣٤٤(احلديث يف األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة 

 .هو قول مالك: وقاال) ٣٤٢( الغزي العامري يف اجلد احلثيث يف بيان ما ليس بحديث

 الطرباين هو من قول مالك رمحه اهللا بل يف )٨١٥(وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة 

وأورده الغزايل يف ) ما من أحد إال يؤخذ من قوله ويدع( من حديث ابن عباس رفعه 

 ومعناه ).ملسو هيلع هللا ىلصما من أحد إال يؤخذ من علمه ويرتك إال رسول اهللا(اإلحياء بلفظ 

  اهـ.صحيح

علم أن أهل السنة يرد الفاضل عىل الفاضل، والفاضل عىل ُ ي،ومن هذا وغريه

تجنب ًشأن عندهم هو نرصة بعضهم بعضا، بفضول، والاألفضل، والفاضل عىل امل

 .الباطل

ومن هذا الباب كلمة مجيلة قاهلا الكيا اهلرايس يف رده عىل اإلمام الشافعي قوله 

 خطؤه عظم دُهفوات الكبار عىل أقدارهم، ومن ع: بعدم نسخ القرآن بالسنة، قال

 .قدره

هذا الرجل (:  هذه املسألة قالوأمجل منها قول عبد اجلبار بن أمحد يف رده عليه يف

وإرشاد الفحول ) ٣/١٨٨( انظر البحر املحيط للزركيش )كبري، ولكن احلق أكرب منه

 ).١٦٨(للشوكاين 



 

 ٥

ًواآلن إىل نص الرسالة مع التعليق عليها بام نرجوا أن يكون متمام لنفعها، وجمددا 

  .لنصحها واهللا املوفق

النجمي رمحه اهللاقال فضيلة الشيخ أمحد 
)١(

 

عبد املحسن بن محد العباد البدر: فضيلة الشيخ الفاضل العالمة
)٢(

 .، املحرتم

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :وبعد

هـ تعتب عيل فيه، ١٤٢٤/ ٥/ ١٠أخي تلقيت منك اتصاال ليلة اخلميس املوافق 

أنك تلقيت مكاملة حتكي مكاملة صوتية، وأين قلت للسائل أنه ال يوزع هذا : وتقول

 .إال مبتدع) رفقا أهل السنة بأهل السنة: (الكتاب الذي هو كتابك

يعلم اهلك أين مل أبدعك، ومل أقصد تبديعك؛ ألين أعتربك من أهل : وأنا أقول

السنة املجاهدين يف نرشها، ولكني أعترب تأليفك هلذا الكتاب إساءة إىل السنة التي ما 

 كنت مل تقصد اإلساءة إىل السنة زلت تقوم بنرشها، وتعليمها للناس من زمن، وإن

الطرف املتحمس : ًقطعا فيام أعتقد؛ ولكن كان زعمك فيام أظن اإلصالح بني الطرفني

ولكنك أسأت . الذي خيرج بتحمسه عن االعتدال، والطرف املعتدل، واهللا أعلم

                                                

 ).٢٣٥-١/٢٢٠(ج الدعوية همن الفتاوى اجللية عن املناضطبعت هذه الرسالة  )١(

 عبداملحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اهللا بن محد ياملحدث الفقيه العالمة السلفالشيخ شيخنا شيخ هو  )٢(

  هـ يف بلدة الزلفي)١٣٥٣(ولد عقب صالة العشاء من ليلة الثالثاء من شهر رمضان عام ، بن عثامن آل بدر

 .انظر ما كتب عن نفسه يف مقدمة جمموع كتبه



  

 ٦

بتأليفك هذا الكتاب الذي يظهر منه تثبيط السلفيني عن الكالم يف أهل البدع ونقدهم 

هفي
)١(

. 

يظهر منه ختطئتك هلم فيام حصل منهم من الكالم يف أهل البدع، وذمهم : ثانيا

 .بذلك، وعيبهم به

بدل ما كان الكالم يف أهل البدع قربة إىل اهللا من أعظم القرب جعلته جريمة : ثالثا

رجل يصيل، ويصوم، ويقرأ (: من أعظم اجلرائم، فقد قيل لإلمام أمحد بن حنبل

الذي يصيل، ويصوم، ويقرأ القرآن لنفسه، : تكلم يف أهل البدع، فقالالقرآن، ورجل ي

والذي يتكلم يف أهل البدع للناس يعني منفعته تعود إىل الناس بأن حيذرهم من أهل 

)البدع 
)٢(

. 

استغل أهل البدع موقفك هذا؛ فجعلوك مدافعا عنهم، وخماصام هلم، : رابعا

ف، ويوزعون حسب ما بلغنا، فانظر من فجعلوا يصورون كتابك باملئات، بل وباآلال

 !!نفعت، ويف صف من وقفت هبذا الكتاب؟

                                                

 اإلمام ففيه من التثبيط عن الكالم عىل أهل البدع أضعاف ما يف رسالة وهذا ينطبق عىل إبانة الشيخ حممد: قلت )١(

 .الشيخ العباد

 الفهم ضافةويف إبانة الشيخ اإلمام من الغمز والتحقري ألهل السنة الذابني عن حياضها بغي أهل الفتن، وحماولة إ

 ، وإىل من تأثر هبذا احلصنوالتأين والتؤدة ومعرفة مصلحة الدعوة واحلرص عىل األخوة وغري ذلك إىل نفسه

 . عىل املفتنني عىل أهل السنة ما ليس يف رسالة الشيخ العباداحلصني

 . فذكره...وقال املروذي قلت أليب عبداهللا: يف ترمجة والده فقال) ٢/١٨٤(ذكره ابن أيب يعىل يف طبقاته  )٢(

 ). ٢٨/٢٣١(ونقله عن اإلمام أمحد شيخ اإلسالم كام يف جمموع الفتاوى 



 

 ٧

يعني وأنت أعلم، !! وأنت بذلك استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خري: خامسا

استبدلت بنرصة السلفيني، والدفاع عنهم نرصة املبتدعني، والدفاع عنهم شعرت أو مل 

 !!تشعر، فقد حصل ذلك

 !!ح بكتابك، ومن هو الذي آسف؟فانظر من هو الذي فر

ال شك أنه قد فرح به احلزبيون، وآسف السلفيني؛ لذلك فإن السلفيني يدعون اهللا 

أن يردك إىل احلق ردا مجيال، ويسألونه أن جيعلك من املدافعني عن السنة، والذابني 

 .عنها كام جعلك من النارشين هلا

هللا امرأ سمع مقالتي فوعاها نرض ا«: لقد قرأت كتابك ختريج طرق حديث: سادسا

»وأداها إىل من مل يسمعها
)١(

 قبل أكثر من ثالثني سنة
)٢(

 فأعظمتك، وازددت حبا لك، 

وما زلت أسمع أن لك درسا يف احلديث، أو دروسا، وسمعت بعض حلقاته يف 

اإلذاعة يف أيام قريبة، وسمعت انطالقك يف ترمجة رجال األسانيد؛ فغبطتك، ومتنيت 

 .اهللا حلفظ رجال األسانيد مثلكأن يوفقني 

وأنت هبذا الكتاب قد أدنت نفسك حينام تزعم أن الكالم يف املبتدعة غيبة، : سابعا

وأنت تعلم أن الغيبة هي الذم املحض الذي مل يكن مقصودا به الدفاع عن الدين، أما 

                                                

، والرتمذي )٣٦٦٠(أخرجه أبو داود ورد هذا احلديث عن عدة من الصحابة منهم زيد بن ثابت ) صحيح( )١(

من طريق شعبة حدثني عمر بن سليامن من ولد عمر بن اخلطاب عن عبد الرمحن ) ٥/١٨٣(، وأمحد )٢٦٥٦(

الوادعي رمحه اهللا يف  العالمةبن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت به، وكل رجاله ثقات، وقد صححه شيخنا 

 . دار اآلثار.ط) ٣٥١(رقم مما ليس يف الصحيحني الصحيح املسند 

 ).هـ١٤٠١(وكان طبعته األوىل عام ) هـ١٣٩٢(عام حفظه اهللا كان تأليف هذه الرسالة للشيخ العباد  )٢(



  

 ٨

ئ، أو فالن مرج: ما قصد به الدفاع عن الدين فإنه ال يكون غيبة، وأنت ال بد أن تقول

 .إلخ... رمي باإلرجاء، وفالن كان يرى رأي اخلوارج، وفالن قدري أو رمي بالقد ر

هذه غيبة، والغيبة حرام، فإنه حيرم عليك أن تغتاب الناس، وتأكل : فإن قلت

وكذلك : جتوز الغيبة إذا كان مقصودا هبا الدفاع عن الدين؛ قلنا: مهم، وإن قلتوحل

ونحن .  قصدنا بذلك التحذير منه حتى ال تنترش بدعتهفالن مبتدع إذا: جيوز أن نقول

معك أن من مل يعرف بالبدع ال جيوز الكالم فيه، فإن أحدث بدعة ونصح منها، وأبى 

 .ُأن يقبل هجر، وترك

واألدلة عىل جواز الغيبة إذا قصد هبا التحذير كثرية، ورد ذلك يف الكتاب : ثامنا

 والتابعني، ومن بعدهم من أئمة األثر، ومحاة والسنة، وقرره سلف ا ألمة من الصحابة،

 :الدين

 & % $ # " ! ﴿: قول اهللا عز وجل: فمن الكتاب

ا، ي اعتقادًاقفان، وهذا شامل للمنافقني ]٧٣:التوبة[﴾- , +* (  )'

 .، ومنهم املبتدعةً عملياًاقاونف

 أن رجال :فام رواه البخاري عن عائشة ريض اهللا عنها قالت: وأما من السنة

فلام . »بئس أخو العشرية، وبئس ابن العشرية«: ، فلام رآه قالملسو هيلع هللا ىلصاستأذن عىل النبي 

يا : يف وجهه، وانبسط إليه، فلام انطلق الرجل قالت له عائشةملسو هيلع هللا ىلص جلس تطلق النبي 

 ثم تطلقت يف وجهه، وانبسطت ،رسول اهللا حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا



 

 ٩

متى عهدتني فحاشا؛ إن رش الناس عند اهللا : يا عائشة«: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا !! إليه؟

»منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء رشه
)١(

. 

أن أبا عمرو بن حفص طلقها : وكذلك حديث فاطمة بنت قيس ريض اهللا عنها

واهللا ما لك علينا من : فقال. البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته

فأمرها أن . »ليس لك عليه نفقة«: فقال. لك له فذكرت ذملسو هيلع هللا ىلصيشء، فجاءت رسول اهللا 

تلك امرأة يغشاها أصحايب، اعتدي عند ابن أم «: ثم قال. تعتد يف بيت أم رشيك

فلام حللت : قالت. »مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك، فإذا حللت فآذنيني

 أبو أما«: ملسو هيلع هللا ىلصة بن أيب سفيان، وأبا جهم خطباين، فقال رسول اهللا ويعامذكرت له أن 

جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له، انكحي أسامة بن 

 فجعل اهللا فيه خريا واغتبطت ، فنكحته،»انكحي أسامة«: ، فكرهته، ثم قال»زيد

به
)٢(

. 

دخلت هند بنت عتبة امرأة أيب : ومثل ذلك حديث عائشة ريض اهللا عنها، قالت

ا رسول اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني ي: ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصسفيان عىل رسول اهللا 

من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إال ما أخذت من ماله بغري علمه، فهل عيل يف ذلك 

                                                

 ).٢٥٩١(واللفظ له ومسلم ) ٦٠٣٢(أخرجه البخاري  )١(

  )١٤٨٠(أخرجه مسلم  )٢(



  

 ١٠

خذي من ماله باملعروف ما يكفيك، ويكفي «: ملسو هيلع هللا ىلصمن جناح؟ فقال رسول اهللا 

»بنيك
)١(

. 

ال : لهف، فقال ذرأى رجال خي: ومن حديث عبد اهللا بن مغفل ريض اهللا عنه

إنه ال يصاد «: ف، وقالذ هنى عن اخلذف، أو كان يكره اخلملسو هيلع هللا ىلصختلف، فإن رسول اهللا 

ثم رآه بعد ذلك . »به صيد، وال ينكى به عدو، ولكنها قد تكرس السن، وتفقأ العني

 أنه هنى عن اخلذف، أو كره اخلذف، وأنت ملسو هيلع هللا ىلصأحدثك عن رسول اهللا : خيذف، فقال له

ال أكلمك كذا وكذا! ختذف؟
)٢(

ومثل ذلك عن أيب بكرة ريض اهللا عنه. 
)٣(

. 

وأما ما ورد عن السلف فهو يشء كثري، من ذلك ما حكي عن شعبة بن احلجاج 

تعالوا حتى نغتاب يف اهللا عز وجل: أنه قال
)٤(

. 

                                                

 .واللفظ له) ١٧١٤(ومسلم ) ٥٣٦٤( البخاري يف مواضع منها أخرجه )١(

 ).١٩٥٤(ومسلم ) ٥٤٧٩(أخرجه البخاري  )٢(

قال اهليثمي يف املجمع .  به ثابت أن أبا بكرةأنانبثنا محاد بن سلمة أحدعفان من طريق ) ٥/٤٦(أخرجه أمحد  )٣(

احلديث صحيح عن عبد اهللا بن : قلت. ورجاله رجال الصحيح إال أن ثابتا مل يسمع من أيب بكرة): ٤/٢٩(

 .مغفل كام تقدم قبله

وابن حبان يف مقدمة املجروحني ) ١/١٧٦(واخلطيب يف الكفاية ) ٧/١٥٢(أخرجه أبو نعيم يف احللية صحيح  )٤(

 ..كان شعبة: قال،  مكي بن إبراهيم من طريق ) ١/٢٥(

ويف موضح أوهام اجلمع والتفريق )  ١/١٧٦(اخلطيب يف الكفاية ) ١٥ و١/١١(وأخرجه العقييل يف الضعفاء 

  .وغريهم من طرق إىل شعبة) ٣/٣٠٩(واهلروي يف ذم الكالم ) ٢/٤٩٤(



 

 ١١

 بعمرو بن ِّادة يقرصتكان ق: وكذلك ما حكي عن عاصم األحول رمحه اهللا، قال

ا اخلطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض؟ يا أب: فقلت. عبيد، فجثوت عىل ركبتي

يا أحول، رجل ابتدع بدعة فيذكر خري من أن يكف عنه: فقال
)١(

. 

املعىل بن هالل هو هو، إال أنه إذا جاء : قال ابن املبارك: وقال احلسن بن الربيع

اسكت، : يا أبا عبد الرمحن تغتاب؟ قال: فقال له بعض الصوفية: قال. احلديث يكذب

! نبني كيف يعرف احلق من الباطل؟إذا مل
)٢(

 

ما تقول يف أصحاب احلديث يأتون الشيخ لعله : قلت أليب: وقال عبد اهللا بن أمحد

يكون مرجئا أوشيعيا، أوفيه يشء من خالف السنة؟ أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر 

 حتذر نعم: إن كان يدعو إىل بدعة، وهو إمامهم فيها، ويدعو إليها قال: عنه؟ فقال أيب

عنه
)٣(

. 

                                                

واخلطيب يف تارخيه ) ٨٢٥ و٤/٨١٥(ولاللكائي يف اعتقاد أهل السنة ) ١/١٧٤(أخرجه اخلطيب يف الكفاية  )١(

... اصم األحول قال جلست إىل قتادةحزم قال ثنا عمن طريق ) ٢/٣٣٥(وأبو نعيم يف احللية ) ١٢/١٧٨(

 .ن وثقه ابن معني وأمحد وأبو حاتموسنده صحيح حزم بن أيب حزم مهرا

احلسن بن الربيع من طريق ) ٣/١٣٧(والفسوي يف املعرفة والتاريخ ) ١/١٧٧(أخرجه اخلطيب يف الكفاية  )٢(

 .وسنده صحيح. قال قال بن املبارك

كر جلرح املجروحني ليس من هنج املحدثني أهل السنة، وإنام هو تأثر بأقوال بعض أن التن: ويف هذا األثر نكتة، وهو

 .الصوفية

 ).١/١٧٩( اخلطيب يف الكفاية هوأخرجه من طريق) ١٥٩١(مسائل عبد اهللا بن أمحد يف هو  )٣(



  

 ١٢

ليس ألهل البدعة غيبة: وقال احلسن البرصي رمحه اهللا
)١(

. 

كنا عند إسامعيل بن علية جلوسا فحدث رجل عن رجل، : وقال عفان رمحه اهللا

ما اغتابه، ولكنه حكم : اغتبته، فقال إسامعيل: إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل: فقلت

أنه ليس بثبت
)٢(

. 

وأما إذا أظهر الرجل املنكرات، ): ٢٨/٢١٧(يف الفتاوى وقال ابن تيميه رمحه اهللا 

وجب اإلنكار عليه عالنية، ومل يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب عالنية بام يردعه عن 

 .ذلك من هجر وغريه

                                                

 ذم الكالم واهلروي يف) ٨٨(والغيبة ) ٢٢٥(وابن أيب الدنيا يف الصمت ) ١/١٧٠(أخرجه اخلطيب يف الكفاية  )١(

الربيع بن من طريق ) ٧/١١١(والبيهقي يف الشعب ) ١/١٥٨(والاللكائي يف السنة  من طريق ) ٣/٣١١(

 . عن احلسن،صبيح

 .عن احلسن، عن هشام ،  عثامن بن مطر من طريق ) ١/١٥٨(وأخرجه الاللكائي يف السنة 

 عوانة أيبمن طريق ) ٨٧(والغيبة ) ٢٢٤ (وابن أيب الدنيا يف الصمت) ١٠١٨(وأخرجه البخاري يف األدب املفرد 

 .وسنده صحيح) ليس بينك وبني الفاسق حرمة: ( بلفظعن قتادة عن احلسن

والرامهرمزي يف ) ١/١٧١(مع رشح النووي واخلطيب يف الكفاية ) ١/٧٧(أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه  )٢(

بن حبان يف مقدمة املجروحني وا) ٢/٣٢(وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ) ٨٥٣(املحدث الفاصل 

 .  فذكرهعفان بن مسلم قال كنا عند إسامعيل بن عليةمن طريق ) ١/٢٥(

. ًمن طريق عفان خمترصا) ١/١١(والعقييل يف مقدمة الضعفاء ) ٥٤(وأخرجه أبو نعيم يف املستخرج عىل مسلم 

 .وسنده صحيح



 

 ١٣

وقد كان اإلمام ): ١٨٥:ص(وقال ابن اجلوزي يف مناقب ا إلمام أمحد بن حنبل 

نة وهنيه عن البدعة يتكلم يف مجاعة من أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل لشدة متسكه بالس

 اهـ. األخيار إذا صدر منهم ما خيالف السنة، وكالمه ذلك حممول عىل النصيحة للدين

وباجلملة؛ فاآلثار عن السلف كثرية، وال يتسع هذا اجلواب املخترص لبسطها، 

ا وهناك آثار عنهم تدعو إىل اإلنكار عىل من ظهر منه ما خيالف ظواهر الرشع، وم

 .حيتمل حقا وباطال، أو خيلط بني سنة وبدعة

) درء تعارض العقل والنقل(قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا يف كتابه 

فطريقة السلف واألئمة أهنم يراعون املعاين الصحيحة املعلومة بالرشع ): ١/٢٥٤(

ًال، ومن والعقل، ويراعون أيضا األلفاظ الرشعية فيعربون هبا ما وجدوا إىل ذلك سبي

تكلم بام فيه معنى باطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع 

إنام قابل بدعة ببدعة، ورد باطال : حيتمل حقا وباطال نسبوه إىل البدعة أيضا، وقالوا

 .بباطل

 :ومجاع الدين شيئان): ٢٨/٢٢(وقال يف الفتاوى 

 .أال نعبد إال اهللا وحده: أحدمها

 ﴾2   1  0  / ﴿:ن نعبده بام رشع ال نعبده بالبدع، كام قال تعاىلأ: والثاين

ما أخلصه وأصوبه؟ : قيل له. أخلصه وأصوبه: وقال الفضيل بن عياض]. ٢: امللك[

 ومل يكن خالصا ً مل يقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن صواباًإن العمل إذا كان خالصا: قال



  

 ١٤

أن يكون عىل : أن يكون هللا، والصواب: ، واخلالصً صواباًاصمل يقبل حتى يكون خال

السنة
)١(

... 

فإذا كان املشايخ والعلامء يف أحواهلم وأقواهلم املعروف واملنكر، : إىل أن قال

واهلدى والضالل، والرشاد والغي؛ عليهم أن يردوا ذلك إىل اهللا والرسول، فيقبلوا ما 

 اهـ. قبله اهللا ورسوله، ويردوا ما رده اهللا ورسوهلم

 : بأن ديننا قام عىل ثالثة أمورعلام

 .ا إليامن باهللا: أوهلا

 .ا ألمر ما ملعروف: ثانيا

 .النهي عن املنكر: وثالثا

 6 5     4 3 2 1 0 / .﴿: قال اهللا تعاىل

 ].١١٠:آل عمران [﴾9 8  7

 الصامت، عن أبيه، ويف صحيح مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن

 عىل السمع والطاعة يف العرس واليرس، واملنشط ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا بايعنا رسو: عن جده قال
                                                

وعنه الثعلبي يف التفسري ) ٢٢(إلخالص والنية وابن أيب الدنيا يف ا) ٢/٩٥(أخرجه أبو نعيم يف احللية  )١(

: وإبراهيم بن األشعث قال احلافظ يف لسان امليزان. ، عن فضيل بهإبراهيم بن األشعثمن طريق ) ٩/٣٥٥(

وقال احلاكم يف تارخيه قرأت بخط املستميل ثنا عيل بن احلسن اهلاليل ثنا إبراهيم بن األشعث خادم الفضيل 

وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء ) ١٠/٣٠٣(ضعفه اهليثمي يف املجمع واهـ . نيسابوروكان ثقة كتبنا عنه ب

كم يف تارخيه معترب، ولعل هذا  وتوثيق احلا).٤١(والذهبي يف املغني يف الضعفاء، وذكره ابن حبان يف الثقات 

 .ختالف فيه ينزله من درجة من تصحح روايته إىل من حتسن روايته واهللا أعلماال



 

 ١٥

واملكره، وعىل أثرة علينا وعىل أال ننازع األمر أهله، وعىل أن نقول باحلق أينام كنا ال 

 .)نخاف يف اهللا لومة الئم

 إال أن تروا كفرا بواحا معكم(: )وأال ننازع األمر أهله(: ويف رواية بعد قوله

 )من اهللا فيه برهان
)١(

. 

ن عومن هذه ا ألدلة يتبني أن اهللا عز وجل أمر عباده أبو يأمروا باملعروف، وينهوا 

املنكر، وأن يقولوا باحلق أينام كانوا ال خيافون يف اهللا لومة الئم، وهذا هو الذي دفعني 

إن الشيخ عبد املحسن من أهل السنة ال : أن أقول باحلق الذي أعلمه، وهو أين قلت

ولكنه أساء بتأليف هذا الكتاب، وهلذا فرح أهل البدع وجعلوا نقول فيه شيئا؛ 

 .يوزعونه بكميات كبرية

أنا مل أقصد السكوت عن املبتدعة، ومل أطلب من أحد : لعلك تقول: تاسعا

 .السكوت عنهم؛ وإنام أردت أن أخفف من حدة االهتامات احلاصلة بني السلفيني

لم يف أمر مثل هذا أن يميز يف إن الوا جب عليك وعىل غريك ممن يتك: وأقول

احلكم بني السلفيني واحلزبيني حتى يتبني حكم كل مجاعة عىل حدة، ال سيام وأن 

ًاخلوارج هذا الزمان اختذوا التقية والنفاق ديدنا هلم، فرتاهم عند الوالة منسجمني 

 .معهم واألرسار يعلمها اهللا

                                                

 ).٧٢٠٠-٧١٩٩(وهو يف البخاري ) ١٧٠٩(ه مسلم أخرج )١(



  

 ١٦

ع، وال دأنه يعذر؛ فال يبموقف أهل السنة من العامل إذا أخطأ : ((قلت: عارشا

، أتيت يا شيخ برتاجم لثالثة من العلامء السابقني وهم البيهقي، والنووي، ))هيجر

وابن حجر
)١(

 .، وهؤالء وقعوا يف تأويل بعض الصفات، وهلم مؤلفات عظيمة ومفيدة

ولذلك رأى أهل السنة واجلامعة أن الناس بحاجة إىل االستفادة من كتبهم يف غري 

فيه من البدعة، فيحذر طالب العلم من بدعهم، ويستفاد من كتبهم يف غري ما وقعوا 

بأن أهل السنة عذروهم فيام : أي-املجال الذي أخطئوا فيه، أما القول بأهنم عذروا 

 . فال فيام أعلم-تأولوه من الصفات، وحذروا من إطالق البدعة عليهم

األلباين من أهل السنة ثم رضبت مثال بالشيخ األلباين من املعارصين، والشيخ 

انفرد بأشياء من قبيل االجتهادات التي ربام يقال بأنه شذ هبا مع أهنا مبنية عىل أدلة 

اقتنع هبا هو، فتمثيلك به متثيل يف غري حمله إذ إن الكالم يف هجر املبتدع واأللباين ليس 

لنهار، خترخيا، بمبتدع، وحاشاه أن يبتدع، وهو مساكن للسنة واآلثار آناء الليل وآناء ا

 .ونقدا، وتصحيحا وتضعيفا، فليتك مل تذكره يف بحثك هذا

ثم أتيت بأقوال لبعض السلف جمملة، ومل تعرج عىل ما ملئت به الكتب من هجر 

اإلبانة الكربى البن بطة، : املبتدع وال بد أنك قرأت تلك الكتب أو بعضها وهي

                                                

العربة بطريقة أهل اإلستقامة ال هبفواهتم ) ١٢٦: (اإلمام صالشيخ حممد وهذا نظري ما يف اإلبانة فقد قال  )١(

ولكن ينبغي أن يعلم أن ما حيصل منهم من زالت وهفوات ال يصح االعتامد عليها، وال :  إىل أن قال...وزالهتم

 .العباد هبؤالء الثالثةالشيخ  ومثل بابن حبان كام مثل ...ال للحكم العام عىل صاحبهااعتبارها أص



 

 ١٧

 السنة البن أيب عاصم، والرشيعة واإلبانة الصغرى له، ورشح السنة لاللكائي، وكتاب

 .اآلجري، وغريها من الكتب التي دونت اآلثار عن السلف يف هجر املبتدع

ا أمام اهللا قبل جيا شيخ إن سكوتك عن تلك اآلثار جيعلك حمجو: وأقول

الناس
)١(

، أنسيت يا شيخ أن إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهللا أمر هبجر حسني 

 وعدم األخذ عليه، وعدم قراءة كتبه؛ فرتك ومل يأته أحد رغم غزارة بن عيل الكرابييس،

علمه
)٢(

. 
                                                

 . ما أعظم وقع هذا التذكري البليغ يف قلوب اخلائفني من سؤال رب العاملني عن كتامن العلم: قلت )١(

ابن أيب يعىل يف و) ٢/٣٦٥(وابن عدي يف الكامل ) ٢١٥١:  رقم٣/٣٣٨( ابن بطة يف اإلبانة الكربى أخرج )٢(

رون بن بدينا قال سألت أبا عبداهللا امحد بن احممد بن احلسن بن همن طريق ) ١/٢٨٨(طبقات احلنابلة 

وحممد بن احلسن بن ) إياك وإياك وهذا الكرابييس ال تكلمه وال تكلم من يكلمه: ( قال أمحدوفيه... حنبل

 .اهـ من طبقات احلنابلة. رياسئل الدارقطني عنه فقال ال بأس به ما علمت إال خبدينا 

هذا قد جتهم وأظهر اجلهمية ...:  عن اإلمام أمحدقال املروذي) ١/٦٢(وجاء يف طبقات احلنابلة البن أيب يعيل 

وقال إسحاق سمعت أبا عبداهللا يقول أخزى اهللا ) ١/١٠٩(وجاء يف . ينبغي أن حيذر عنه وعن كل من اتبعه

وهو يف مسائل إسحاق بن إبراهيم . كتب كتبه وال جيالس من جيالسهالكرابييس ال جيالس وال يكلم وال ت

)٢/١٥٤.( 

وكان ممن ) ٨/١٧٩( قال ابن حبان يف الثقات احلسني بن عيل بن يزيد الكرابييس الفقيه البغداديوالكرابييس هو 

 حتى مجع وصنف ممن حيسن الفقه واحلديث ولكن أفسده قلة عقله فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسري

: وقال احلافظ يف لسان امليزان.  ووضع من شاء مع العلم الكثري حتى صار ال يلتفت إليه،صار علام يقتدى به

وقال اخلطيب حديثه يعز جدا ألن أمحد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضا كان يتكلم يف 

 ما أحوجه اىل أن يرضب كلم يف أمحد لعنه وقالأمحد فتجنب الناس األخذ عنه وملا بلغ حييى بن معني أنه يت

 ).٨/٦٤(كالم اخلطيب يف تارخيه : قلت
= 



  

 ١٨

سهل القصري، وعدم : وأمر هبجر سهل بن عبد اهللا التسرتي الذي كان يقال له

قراءة كتبه فرتكه أهل احلديث
)١(

. 

                                                 

الفقيه صاحب : عنه احلافظ يف التقريبفانظر ماذا قال اإلمام أمحد يف هذا الرجل حني انحرف عن السنة مع أنه قال 

 .الكرابييس الفقيه: وقال الذهبي يف امليزان .الشافعي صدوق

ه عنى حارث املحاسبي الذي يقال فيه حارث القصري، فقد جاء عند ابن أيب يعىل يف الطبقات مل أجده، ولعل )١(

 قلت ألمحد إن هذا الشيخ لشيخ : قال؛نقل عن إمامنا أشياء منها: قالعيل بن أيب خالد يف ترمجة ) ١/٢٣٤(

ثا املحاسبي رث القصري يعني حاراحرض معنا هو جاري وقد هنيته عن رجل وحيب أن يسمع قولك فيه ح

كنت رأيتني معه منذ سنني كثرية فقلت يل ال جتالسه وال تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ جيالسه فام 

تقول فيه فرأيت امحد قد امحر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط ثم جعل ينتفض ويقول ذاك 

 أويه أويه أويه ذاك ال يعرفه إال من قد خربه وعرفه ذاك فعل اهللا به وفعل ليس يعرف ذاك إال من خربه وعرفه

 ...جالسه املغازيل ويعقوب وفالن فأخرجهم إىل رأي جهم هلكوا بسببه

حممد بن أمحد بن يعقوب أنبأنا حممد بن نعيم الضبي قال سمعت  من طريق) ٨/٢١٥(وأخرج اخلطيب يف تارخيه 

ول سمعت إسامعيل بن إسحاق الرساج يقول قال يل أمحد بن اإلمام أبا بكر أمحد بن إسحاق يعني الصبغي يق

حنبل يوما يبلغني أن احلارث هذا يعني املحاسبي يكثر الكون عندك فلو أحرضته منزلك وأجلستني من حيث 

فقلت كيف رأيت هؤالء يا أبا عبد اهللا فقال ما اعلم اين رأيت مثل هؤالء القوم : وفيه.. .ال يراين فاسمع كالمه

عت يف علم احلقائق مثل كالم هذا الرجل وعىل ما وصفت من أحواهلم فاين ال أرى لك صحبتهم ثم وال سم

 .قام وخرج

قلت إنام هناه عن صحبتهم لعلمه بقصوره : ثم قال.  فذكرهوروى اخلطيب بسند صحيح: قال احلافظ يف التهذيب

 .أن ال يوفيه حقهعن مقامهم فإنه يف مقام ضيق ال يسلكه كل واحد وخياف عىل من يسلكه 

لبي  منكرة ال تقع عىل ق، وهذه حكاية صحيحة السند،قلت اسامعيل وثقه الدارقطني: امليزانوقال الذهبي يف 

 وأما املحاسبي فهو صدوق يف نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. أستبعد وقوع هذا من مثل أمحد

بلغني أن احلارث تكلم يف يشء : قالقاسم النرصاباذي  الأيببسنده إىل ) ٨/٢١٥(وأخرج اخلطيب يف تارخيه 
= 



 

 ١٩

وأبى أن يدخل عليه داود بن عيل الظاهري
)١(

. 

موا ببدعتهوهجر أهل السنة احلسن بن صالح بن حي ملا عل
)٢(

. 

                                                 

وهذه : قال الذهبي يف امليزان .من الكالم فهجره أمحد بن حنبل فاختفى فلام كان مل يصل عليه إال أربعة نفر

 حكاية منقطعه 

 .وورد أن اإلمام أمحد أثنى عىل حال احلارث من وجه وحذر منه: السريوقال يف 

من طريق الربذعي وهو يف سؤاالته أليب ) ٨/٢١٥(ملحاسبي فأخرج اخلطيب يف تارخيه وأما التحذير من كتب ا

شهدت أبا زرعة وسئل عن احلارث املحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه : قال الربذعي) ٤٧٩(زرعة 

 ...الكتب هذه كتب بدع وضالالت عليك باألثر فإنك جتد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب

) ٤٧٦(وهو يف سؤاالته أليب زرعة سعيد بن عمرو الربذعي من طريق ) ٨/٣٧٤(ب يف تارخيه أخرجه اخلطي )١(

فقدم بغداد وكان بينه وبني صالح بن أمحد حسن فكلم صاحلا أن يتلطف : فذكره وفيه. قال كنا عند أيب زرعة

قال داود قال من أين قال له يف االستئذان عىل أبيه فاتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك قال ما اسمه 

من أهل أصبهان قال أي يشء صناعته قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إياه فام زال أبو عبد اهللا يفحص عنه 

حتى فطن فقال هذا قد كتب إىل حممد بن حييى النيسابوري يف أمره انه زعم أن القرآن حمدث فال يقربني قال يا 

 .يلإد اهللا أمحد بن حممد بن حييى أصدق منه ال تأذن له يف املصري أبت ينتفي من هذا وينكره فقال أبو عب

 .ما كان عند اإلمام أمحد وأمثاله أي تردد يف قبول أخبار الثقات يف أهل اإلنحراف: قلت

برش بن  الفضل بن أمحد قال حدثنا حممد بن املثنى قال سمعتمن طريق ) ١/٢٣١(أخرج العقييل يف الضعفاء  )٢(

برش بن . ائدة جيلس يف املسجد حيذر الناس من بن حي وأصحابه قال وكانوا يرون السيفاحلارث كان ز

 .احلارث هو ابن عبد الرمحن بن عطاء

وانظر ترمجة احلسن بن صالح بن حيي من هتذيب التهذيب فقد نقل عن مجاعة أهنم تركوا التحديث عن احلسن بن 

، وهو يف الكامل رمحن حدثا عن احلسن بن صالح بيشء موسى ما رأيت حييى وال عبد الل أيبصالح، منه قو

 .)٢/٣٠٩(البن عدي 



  

 ٢٠

 ال أدري يا شيخ أنسيت هذه اآلثار أم تناسيتها؟

وإين ألنصحك يا شيخ
)١(

، وأنصح نفيس باتباع آثار السلف والسري عىل هنجهم 

وعىل طريقتهم، وأنت تعلم يا شيخ أن اخلطأ الذي حيصل من أحد الشيوخ يف األحكام 

ائله، وال يبدع، وال هيجر، الفرعية التي يسوغ فيها االجتهاد فهذا الذي يعذر فيه ق

واخلطأ الذي يبدع صاحبه وهيجر هو الذي يف العقيدة، وال نعلم أن السلف عذروا 

 .أحدا ابتدع يف العقيدة بدعة وعذروه

، ))إن السلفيني انقسموا إىل قسمني من أجل رجلني: ((أنت قلت: احلادي عرش

ملدخلة، وأبا احلسن والذي يظهر أنك تقصد بالرجلني هم الشيخ ربيعا بن هادي ا

 .السليامين املأريب

إن املسألة مسألة حق ينرص ويؤيد، وباطل يشجب ويبني بطالنه، : وأنا أقول لك

وهذا اهتام منك للسلفيني من علامء وطالب علم اهتام منك هلم بالعاملة والعصبية 

y  x  ﴿: - جل من قائل-املمقوتة، العصبية التي نجاهم اهللا منها بقوله

  {  z�  ~   }  |      ¡  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  

¨©®  ¬  «  ª   ﴾]٨:املائدة.[ 

                                                

فعىل ما سبق ذكره ال ): ٣٧: ( كتاب اإلبانة فقد قال صهذه النصيحة أيضا موجهة للشيخ اإلمام ومن ارتىض )١(

 يكون السني مبتدعا بسبب التساهل يف بعض السنة، وال يكون مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل

موقف أهل السنة من العامل إذا أخطأ أنه يعذر؛ فال يبدع، : وهو نظري قول العباد... دنيوي مع حبه ألهل السنة

 ...العربة بطريقة أهل اإلستقامة، ال هبفواهتم وزالهتم: ))١٢٦: (ص(وقال الشيخ حممد  .وال هيجر



 

 ٢١

وأن نقول باحلق حيثام كنا ال نخاف يف اهللا لومة (: ويف حديث عبادة املتفق عليه

 .)الئم

هذا وأمثاله هو الذي حتم علينا أن نقول احلق، وإن ترتب عىل قوله غضب بعض 

 .األطراف

 :ري عىل منهج أهل اجلاهلية الذين يقول بعضهمأتراين يا شيخ عبد املحسن نس

غويت وإن ترشد غزية أرشد   وهل أنا إال من غزية إن غوت
)١(

  
يف : صاحبك يأتيك يف نور أو يف ظلمة؟ قال: ويقوله بعضهم ملسيلمة حني سأله

واهللا إنك لكذاب ولكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مرض: ظلمة، فقال له
)٢(

. 

؟ تبا ملسو هيلع هللا ىلصء األجالف الضالني، وقد أنار اهللا قلوبنا بكتابه وسنة نبيه أترانا مثل هؤال

 .ملن فعل ذلك وسحقا، ثم تبا له وسحقا

                                                

لدريد بن الصمة رثى هبا وقيل ) ٣/١٠٦(خ  عزاها إليه الطربي يف التاريأخو هوازن: اختلف فيمن قاهلا، فقيل )١(

ًأبو متام يف احلامسة وانتقى منا أبياتا يف أوردها : وقال) ١١/٢٩٧( كام يف خزانة األدب أخاه عبد اهللا بن الصمة

 .ًخمتار أشعار القبائل وأوردها األصبهاين أيضا يف األغاين وكذلك ابن عبد ربه أوردها يف العقد الفريد

 ).١٥/١٢٥(وابن منظور يف لسان العرب ) ٢/١٠(د الراغب األصفهاين يف حمارضات األدباء وكذا عزاها لدري

شعيب عن سيف عن خليد بن ذفرة النمري عن عمري بن من طريق ) ٢/٢٧٧(أخرجه الطربي يف التاريخ  )٢(

ه فلام جاءه قال أنت طلحة النمري عن أبيه أنه جاء الياممة فقال أين مسيلمة قالوا مه رسول اهللا فقال ال حتى أرا

بن عمر مرتوك، ويف هو وسيف . فذكره... مسيلمة قال نعم قال من يأتيك قال رمحن قال أيف نور أو يف ظلمة

 .من مل أجدهغري سيف إسناده 



  

 ٢٢

 يستحيل أن -حسب قولك-ثم إن الرجلني الذين انقسم أهل السنة من أجلهام 

يكونا مجيعا عىل حق، ويكون كل منهام ضد اآلخر، ويلزم من ذلك أن يكون أحدمها 

ىل باطل، والباطل الذي مع اآلخر إما أن يكون باطال حمضا، أو عىل حق واآلخر ع

1  ﴿: باطال مشوبا بحق، ومعلوم أن اهللا تعاىل أمرنا باتباع احلق ونرصه ونرص أهله

 ].٣: األعراف [﴾    =  <  ?>2  3  4      5  6  7  8  9    :  ;

  N  M  L  K  JO   R  Q  P﴿: - جل من قائل-وقال

V  U  T  SW  \   [  Z  Y  X ﴾] ١٥٣: ألنعام.[ 

، فكيف ًهذا إذا كان مظلوما: فقال. »انرص أخاك ظاملا أو مظلوما«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

»تردعه عن ظلمه«: ؟ قالًأنرصه إذا كان ظاملا
)١(

. 

فاهللا أمرنا باتباع رشعه؛ ألن فيه احلق الصايف اخلالص من اللبس ذلك ؛ ألن اهللا ذم 

c  b  ﴿: حلق بالباطل، وعن كتامن احلق، فقالالباطل وأهله، وهنانا عن لبس ا

i  h  g  f   e  d  ﴾] ٤٢: لبقرة.[ 

 ﴾!  "  #  $   %  &  '  )        (  *﴿: وقال تعاىل

 ].٧١: آل عمران[

 :ومن درس ما عليه الرجالن تبني له ما يأيت

                                                

 .)تردعه عن ظلمه: (، ومل أجده بلفظ»حتجزه أو متنعه من الظلم«: بلفظ) ٦٩٥٢(أخرجه البخاري  )١(



 

 ٢٣

 من إن الشيخ ربيعا معروف بدعوته إىل السنة، مع معرفته التامة هلا، وجهاده: أوال

 .زمن طويل من أجلها

أن الشيخ ربيعا قد ألف مؤلفات معظمها يف الرد عىل من خالفوا السنة دفاعا : ثانيا

عنها وجهادا يف سبيلها، ومل نعلم أنه خالف األدلة يف مسالة واحدة، وقد شهد له 

 .األلباين رمحه اهللا بذلك

فيها للحق ويميش أما أبو احلسن فهو شاب غرير ألف كتابا أو كتابني مل يتمحض 

 .فيها مع األدلة، بل لوحظت عليه مالحظات هذا من حيث وضع كل منهام العام

أما من حيث الوضع اخلاص الذي بدأ قبل سنتني؛ فإنا نجد أن أبا احلسن يشكك 

يف حجية خرب اآلحاد إذا صح عىل القواعد االصطالحية، وهذه خمالفة ألهل السنة 

 . ومن نحا نحوهمواجلامعة، وأخذ بقول املعتزلة

يرى محل املجمل عىل املبني يف كالم العلامء، وهذه خمالفة ملا عليه السلف : ثانيا

 .ملسو هيلع هللا ىلصأيضا يف أنه ال حيمل املجمل عىل املبني إال يف كالم املعصوم 

: يزدري وحيتقر أهل السنة، ويلمع ويعظم املبتدعة، فهو يقول يف أهل السنة: ثالثا

. ، وغري ذلك من ألفاظ التحقري)صغار(، و) صلصةياطقو(، و)أقزام(، و)غوغائيني(

 كيف أزيل اجلبل األشم؟: أما املبتدعة فهم عنده جبال، وملا قيل له عن املغراوي قال

أنه يعتذر للمبتدعة؛ فمثال سيد قطب الذي قرر يف مقدمة سورة احلجر أن : رابعا

 مسلمة، وال جمتمع  قد ارتدت عن الدين كلها، وأنه ال يوجد فيها دولةملسو هيلع هللا ىلصأمة حممد 

، وقرر يف سورة يونس )٢٢-٤/٢١(مسلم قاعدة التعامل فيه رشيعة اهللا، قال ذلك يف 

 .أن مساجد املسلمني معابد وثنية، وفرس سورة اإلخالص بوحدة الوجود



  

 ٢٤

 .يعتذر للمغراوي التكفريي: خامسا

يأنس إال ينزل عىل املبتدعة، ويتلقاه املبتدعة يف كل مكان ينزل فيه، وال : سادسا

 .إليهم

 .نعم: هم من أهل السنة واجلامعة؟ قال: سئل عن اإلخوان املسلمني: سابعا

شهد رجال من أهل العلم املوثوق بعلمهم أهنم جربوا عليه الكذب يف : ثامنا

 .أشياء كثرية

انقسم أهل السنة إىل قسمني من أجل رجلني؟ : هذه حال أيب احلسن فكيف نقول

ومفهوم هذا الكالم الذي قلته يل يف املكاملة أن الرجلني كالمها مع أهل السنة، فهل 

 .ال: اجلواب!! يصح أن نقول أن أبا احلسن من أهل السنة مع ما عنده من الفواقر؟

 .ال:  اجلواب!!وهل يصح أن أتباعه من أهل السنة؟

وإن كنت تعتقد أن أبا احلسن وأتباعه من أهل السنة فنحن نأسف لذلك، 

 .وننصحك بالرتاجع عن مثل هذا القول

فتنة التجريح واهلجر من بعض أهل السنة يف هذا العرص ): ((٤٤ص (قلت يف 

حصل يف هذا الزمان انشغال أهل السنة ببعض جترحيا وحتذيرا وترتب عىل ذلك 

 .إلخ...)) الختالف والتهاجرالتفرق وا

 :ويعود ذلك إىل سببني: ((إىل أن قلت

أن من أهل السنة يف هذا العرص من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع : أحدمها

األخطاء والبحث عنها سواء كانت يف املؤلفات أو األرشطة، ثم التحذير ممن حصل 

 )).منه يشء من ذلك



 

 ٢٥

لقد كانت محاية السنة منقبة عند السلف، إن هذا منقبة، وليست مذمة؛ ف: وأقول

نعم عند الشباب السلفي غرية؛ إذا وجدوا خمالفة للسنة يف مؤلف أو يف رشيط، أو رأوا 

من أهل السنة من يميش مع املبتدعة بعد النصح أنكروا ذلك ونصحوه أو طلبوا من 

ذمة بعض املشايخ نصحه، فإذا نصح ومل ينتصح هجروه وهذه منقبة هلم، وليست م

هلم
)١(

. 

ومن هذه األخطاء التي جيرح هبا الشخص وحيذر منه بسببها تعاونه : ((ثم قلت

مع إحدى اجلمعيات بإلقاء املحارضات أو املشاركة يف الندوات، وهذه اجلمعية قد 

 يلقيان عليها -رمحهام اهللا-كان الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حممد بن عثيمني

ف، ويعاب عليها دخوهلا يف أمر قد أفتاها به هذان العاملان املحارضات عن طريق اهلات

 اهـ)). اجلليالن

هذه اجلمعية هي مجعية إحياء الرتاث يف الكويت يرأسها عبد الرمحن عبد : وأقول

 .اخلالق وعنده دخائل وعليه مالحظات

فإنه ما زال املسلمون إىل يومنا هذا يطلع : ((ومن كالمه وملزه للسلفيني قوله

م بني احلني واآلخر من يزعم نرص الدين، وقول كلمة احلق، فيرتك أهل األوثان عليه

                                                

وقد ابتلينا يف عرصنا ببعض ): ١٢٢(اإلمام يف إبانته حممد ؛ فقد قال ا يف كتاب اإلبانةًرد أيضا عىل موهذا  )١(

الفاشلني يف طلب العلم يتفرغون لسامع أرشطة العامل السني الذي يريدون الطعن فيه لعلهم يعثرون عىل 

 !... زالت

فسه بالبحث عن أخطاء الناس، اخلري، ما وجد إىل ذلك سبيال، وال يوظف نباملسلم يشغل نفسه ): ١٩٦: (يف صو

  .وال يتكلم يف أحد إال بإذن رشعي، وبقدر اإلذن الرشعي ال يتجاوز ذلك



  

 ٢٦

والرشك واإلباحية والكفر، ويعمل قلمه يف املسلمني، بل وجدنا منهم من ال هم له إال 

مشاغلة الدعاة إىل اهللا والتعرض هلم بالسب والتشهري، وتأليف الرسائل يف بيان 

 .إلخ...)) مثالبهم

لسلفيني وعيب هلم وذم لطريقتهم يف اإلنكار عىل املبتدعة، ويقصد وهذا طعن يف ا

)) بل وجدنا منهم من ال هم له إال مشاغلة الدعاة إىل اهللا: ((بالدعاة إىل اهللا، يف قوله

يقصد اإلخوانيني، والرسوريني، والقطبيني، والتكفرييني، واخلوارج الذين يعدون 

 .العدة للخروج

نا مثل هذا، أما اآلن فقد فضحهم اهللا بام حصل من وقد كانوا ينكرون إذا قل

التفجريات واالكتشاف للذخائر واملؤن التي يعدوهنا للخروج، بل إن عبد الرمحن عبد 

اخلالق من كالمه ما يدل عىل أنه تكفريي هو نفسه؛ قوله يف تكملة هذا املقطع الذي 

ألصل اإليامن ا ألصيل، وهذا من أكرب اآلثام، ومن أكرب النواقض : ((ابتدأ من نقله

، فهو يزعم أن الكالم يف املبتدعة ناقض لإلسالم، وهذه طريقة ))وهو أصل الوالء

القدوات الكبار بني التعظيم (وهذا الذي نقلته قد نقلته من كتاب . التكفرييني

، وقد عزا هذا املقطع الذي )٦٧-٦٦ص (تأليف حممد موسى الرشيف ) واالنبهار

 .-يعني لعبد الرمحن عبد اخلالق-له ) الوالء والرباء(ته نقلت بعضه إىل رسال

إن حمارضة الشيخ ابن باز، وابن عثيمني، يف : وأخريا يا شيخ عبد املحسن أقول

هذه اجلمعية يف زمن قديم ال يزكي هذه اجلمعية فلعلهام حارضا قبل أن يعلام أن فيهام 

 .ما خيل، وباهللا التوفيق



 

 ٢٧

خاصوأنت ترى عدم االمتحان لألش
)١(

 - علمك اهللا-، وتزعم أنه بدعة، واعلم

؟ »من أنا«: قال. يف السامء: ؟ قالت»أين اهللا«:  امتحن اجلارية بقوله هلا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي

»أعتقها فإهنا مؤمنة«: قال. أنت رسول اهللا: قالت
)٢(

. 

 )عالمة أهل البدعة الوقيعة يف أهل األثر(: وقال بعض السلف
)٣(

. 

يف يقع يف سفيان الثوري فاعلم أنه شيعي، وإذا رأيت إذا رأيت الكو(: وقالوا

 )املروزي يقع يف عبد اهللا بن املبارك فاعلم أنه جهمي
)٤(

. 

                                                

 .ومن تتبع العثرات امتحان املسلم ليتحصل عىل زلة ليطري هبا) ١٢١: (وكذا يرى اإلمام يف اإلبانة فقد قال ص )١(

 ).٥٣٧ (أخرجه مسلممعاوية بن احلكم ريض اهللا عنه، قطعة من حديث  )٢(

قال أبو حممد :  فقال) ٣٢٣:  رقم١/١٧٩(قاله أبو حاتم الرازي ذكره الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة  )٣(

ووجدت يف بعض كتب أيب حاتم حممد بن ادريس ابن املنذر : وذكره بعده فقال.  فذكرهوسمعت أيب يقول

 .فذكره:... احلنظيل الرازي رمحه اهللا مما سمع منه يقول

): ١٢( والذي وجدته قول قتيبة بن سعيد عند أيب أمحد احلاكم يف شعار أصحاب احلديث .جده هذا اللفظمل أ )٤(

 ومالك بن ،وإذا رأيت الرجل حيب سفيان الثوري: وفيه... من طريق الرساج قال سمعت قتيبة بن سعيد

 ، وأبا األحوص،يكا ورش، وسليامن التيمي، ويونس بن عبيد، وعبد اهللا بن عون، وأيوب السختياين،أنس

 ، وحييى بن سعيد، ووكيع بن اجلراح، وابن املبارك، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة،والفضيل بن عياض

 وإذا ، وإسحاق بن راهويه فاعلم أنه عىل الطريق، وأمحد بن حنبل، وحييى بن حييى،وعبد الرمحن بن مهدي

 . وإذا قال املشبهة فاحذروه فإنه جهمي،غري الطريق فإنه عىل ، هؤالء الشكاك فاحذروه:رأيت الرجل يقول

وإذا سمعت الرجل يقول فالن ناصبي فاعلم أنه رافيض وإذا سمعت ): ١١١(وقال الربهباري يف رشح السنة 

 .الرجل يقول فالن مشبه أو فالن يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي



  

 ٢٨

 )من أخفى عنا بدعته مل ختف علينا ألفته(: وقالوا
)١(

، أي أنه يعلم بذلك أنه مبتدع 

 .بمن يصاحب ومن يألف؛ ألنه ال يصاحب ويألف إال من ريض طريقتهم

نصيحة خمترصة من أخ ألخيه أحببت تنبيهكم فيها عىل بعض هذه : وأخريا

 أن يصلح أحوال اجلميع، وأن يسددنا إىل ما فيه اخلري - جل شأنه-األمور، وأسأل اهللا

 .يف الدنيا واآلخرة، إنه سميع قريب

ونسأل اهللا أن يعصمنا من العصبية املمقوتة، وأن جيعل أعاملنا خالصة لوجهه 

 .ومقصودا هبا رضاه

 .ىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبهوص

 كتبه

 أمحد بن حييى النجمي

 -رمحه اهللا-

 

                                                

) ٢٥٧:  رقم١/١٥٤(ولاللكائي يف السنة ) ٤٠(إلخوان وابن أيب الدنيا يف ا) ٤٢٥(أخرجه ابن بطة يف اإلبانة  )١(

 .من ثالث طرق إىل األوزاعي به


