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 دود والدفاع عن أهل العلمعند القراءة في باب الر   ال تُغفَل ويُتنبَّه لهاأمور 

 وطالبه

 

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

لكم هللا باالستمساك بالتوحيد والس نة إلى وبعد ، أي ها الن بالء الفُضالء ــ جمَّ

 :الممات ــ

دود التي في قرأ َمن يَ ــ بإذن هللا سبحانه ــ فهذه أمور ِعدَّة تنفع  كتب الرُّ

على أهل َردًّا  أهل السُّنة والحديث والجماعةِمن وطالبه كتبها أهل العلم 

، ِمن أهل السُّنة، أو على عموم الناسهو  نمَ خطأ البدع واألهواء، أو على 

ين والشريعة  .في مسائل الد ِ

 :ــ القدير العزيز فأقول ُمستعينًا باهلل ــ عزَّ وجلَّ 

ل  :األمر األوَّ

ون في ويَِزلُّ  ،نهم الخطأحصل مِ ر، ويَ لم بشَ أهل العلم ِمن علماء وطالب عِ 

 .باتفاق العلماءمسائل، بعض ال

ا ــ الشريعة  أحكامعصوم عن الخطأ في والمَ  باتفاق ــ قوًلا وعمالا وتقريرا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعلماء هو النبي 

 :األمر الثاني

ا ــ د على صاحبهف في جانب الشريعة ي رَ خالِ الخطأ الم   أو  ،سواء كان عالما

 .تفاقاًلبــ كائنا َمن كان و ،طالب علم

اد د وقد يكون الرَّ  اعليه ِمن قِبَل الرَّ  .أو واجباا ،استحبًّ أو م   ،جائزا

ين ألنَّ   ِمن األقوال الباطلةِ  ،وحفظ اإلسالم ،ة الشريعةنوصيا ،حماية الد ِ

حتى ولو جلُّوا،  ،األشخاصالنُّفوس وِمن حماية  مُّ ة والضعيفة أهَ مَ حرَّ والم  

 .، وكث ر نفعهمت مكانتهموعظ مَ 
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ا على  د بعضهم على خطأ بعض، واألقل ِمنهم علما وًل يَزال أهل العلم يَر 

ستقلة، أو أثناء  األكثر ِمنه، واألضعف ش هرة على األشهر، وفي كتابة م 

ا  شرح وتدريس، ا وتلميحا أو حين اًلستفتاء، وباًلسم وبدونه، وتصريحا

ا لكتاب ا وتأييداا، وتقديما  . وإقرارا

 : األمر الثالث

ِمن أهل العلم أو  د على خطأ فالنر  ك ًل تَ أن  تعالى ليس ِمن شريعة هللا 

ثل ه مِ ه أو بعدَ ه أو قبلَ نِ ن أخطأ في زمَ مَّ غيره مِ د على ر  ، حتى تَ طالب العلم

 .خطئه

اد، أو يَ وًل يجوز ألحد أْن ي لزِ   .طعن فيه ألجلهم به الرَّ

 ، وًل ي طعن في أحد إًلت به نصوص الشريعةمَ إًل بما ألزَ  م أحدٌ إذا ًل ي لزَ 

ِ يَقتضيه  . بسبب شرِعي 

 :ذا المذهبه رأو يُقر ِ  ،هذا ِمثل أحد  ل وال يقو

ى وتعصُّ ه، أو تلبيس بعِض عف علمِ إًل بسبب ضَ  وقع فيه،  ب  هم عليه، أو هوا

معمَّ و ،ئخطأ والم خطِ الاألنظار عن  فِ صرْ  أو إرادةِ  ، وي ِحب، وي قل ِد، ن ي عظ ِ

س عنده  .وي خاِلط، وي جاِلس، ويَدر 

 :في جانب الشريعةعالم أو طالب علم خطأ  أحد   دَّ وإذا رَ 

د ي   د عن تعدُّ  هيوي غنِ ، ا على كل َمن وقع في نفس الخطأعتبر ردًّ فهذا الرَّ

دوِده  .والَمردود عليهم ،ر 

 :األمر الرابع

د عالم أو ن ينتسب قد يَر  آَخر أو  وأهله، ويَترك للعلم طالب علم على أحد  ِممَّ

 :ِمنهاأسباب، التَّرك آَخِرين، ولهذا 

الً  اد حين كتب   ــ أوَّ  على خطأ هذا لم يَطِلع إًلَردَّه ونَشره أْن يكون الرَّ

 .الَمردود عليه فقط
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أو أكثر أو  يَصعب جدًّا أْن تقرأ أو تَسمع لكل عالم أو طالب علم كلَّ ألنَّه 

ا كتب أو شَ  ا ِممَّ  كثيرينأ ناس  ، أو حتى بعض ذلك في بِه رح أو نطقكثيرا

 .وأحايين كثيرةجدًّا، 

كبار العلماء العدد ِمن كتب يَحصل مع إنَّما في الغالب  واإلطالع الكثير

، غزير، ونفع كثير، وفقه واسع، وتدقيق كبير، ِلما فيها ِمن علم راسخينال

   .واطمئنان أوسع

اد قد علم بوقوع آَخر في نفس الخطأ  ــثانيًا  أو آَخرين، ولكنَّه  ،أْن يكون الرَّ

د على الجميع  .يَرى ردَّه هذا كافياا في الرَّ

اد قد علم بوقوع آَخر في نفس الخطأ  ــ لثًاثا ولكنه  أو آَخرين، ،أْن يكون الرَّ

 .ِلمصالح رآها، ومفاسد خشيَهاعليهم لم يَرد 

اد قد   ــرابعًا   غيرهخطأ َرأى أنَّ خطأ هذا الَمردود عليه جامعاا لأْن يكون الرَّ

ر هذا الخطأ بالكتابة أو َرأى أنَّ أ َخر،  أخطاء ومعه، وزيادة ه قد أخطأ، وقرَّ

خالف غيره فقد كان الواسعة فيه، والبحث واًلستدًلل له، والنُّقول فيه، ب

ا في مجلس، أو فتوى قصيرة، أو كتابة يسيرة  .الخطأ ِمنهم عابرا

د على غيره، ألنَّ الضَّرر بِه سيكون أكبر، واًلغترار بِه أشد،  فقدَّمه في الرَّ

واألخطاء فيه أكثر، حيث جَمع صاحبه فيه بين تقرير الخطأ، واًلستدًلل 

د فيه، والنُّقول في تأييده تعد ِ  .والتوسُّع ،الم 

اد قد علم بوقوع آَخر في نفس الخطأ  ــ خامًسا  أو آَخرين، ،أْن يكون الرَّ

شتهر، وِذكره في الناس  ضعيف، وتناق له بينهم عنهم ولكنَّه َرأى أنَّه ليس بم 

بَّما مع ذلك قد مات صاحبه  .، وَخفَّ ِذكرهقليل، ور 

اد قد علم بوقوع آَخر في نفس الخطأ  ًسا ــساد  أو آَخرين، ،أْن يكون الرَّ

بَّما كبرت بكالم واحد  ِمنهم ،لتلكنَّه َرأى الفتنة قد حصَ  دفخَ  ،ور   .صَّه بالرَّ

اد قد علم بوقوع آَخر في نفس الخطأ  ــ سابعًا لكنَّه أو آَخرين،  ،أْن يكون الرَّ

، أى التفات عديدين إلى قوله، وتأثُّرهم بهقد عاصر الَمردود عليه، ورَ 

 .وتوسعهم في نشره

اد عدَّة أسباب في اقتصاره على أحدهم  .وقد تجتمع عند الرَّ
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دودا ه شرعا لزم  فال يَ  هذه األسبابومع  د الرُّ وًل الَمردود عليهم في  ،أْن ي عد ِ

 .نفس الخطأ

ب قد ألَزَمتهم به ن صوص الشريعة، وًل نصَّ وًل ي لَزم أعيان الناس إًل بواج

لِزم، وًل في اإللزام  .مع الم 

دود العلماء على األعيان وجدَ  ل ر  ا َمن تأمَّ أنَّ أكثرها على واحد مع  وأيضا

 .وقوع غيره في نفس الخطأ

 :خامساألمر ال

ِ أهل العلم مِ  ب أو بلد أو زَمن أو عرَ  ن أهل الس نة والحديث والجماعة ِمن أي 

 .م ه م علماء لجميع المسلمين في كل بلد وأرضعجَ 

، وًل ش عوبية، وًل عشائريَّةًل و ،وًل قبائليَّةة، يَّ ة، وًل بلدِ نصريَّ فال ع  

 .في العلم الشرعي، وعلماء الشريعة عربية، وًل عَجميَّة،

دود زعات ثل هذه النَّ وَمن ي ثير مِ  التلبيس  وأ ،هعلمِ ِدينه وعف ضَ فلِ عند الرُّ

ي ِحب وسوء منهجه، أو عصبيَّتِه الَمِقيتَة ِلمن ي قل ِد أو  هواه وبدعتهأو لِ  ،عليه

مو  .أو أهل جهته وبالده ي عظ ِ

عموم وأهلهما، و ،وأحكامهما ،رر على التوحيد والسُّنةعله هذا يعود بالضَّ فِ و

 .نصر البدع وأهلها ودعاتهاالناس، ويَ 

 .، وفيه جاهليةآثِمهذا وهو في 

 :سادساألمر ال

إلى هذه د ئ الرَّ ه قارِ نتبِ يَ  نبغي أنْ خطأ َمن أخطأ في جانب الشريعة يَ  دِ عند رَ 

 :األشياء الثالثة

ه ِمن وشريعة رب ِ  ،سالمة نفسه ِمن األخطاءِمن قراءته هو ه هل همُّ  ـــ

 ؟الخطأ عليها

فاع فع ه الدَّ همُّ  أمْ  ـــ م ردود عليهعن المَ والد ِ ن ي ِحب أو ي قل ِد أو ي عظ ِ  ،ِممَّ

 واًلنتصار له؟
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ه أو  ـــ فع ِمن منزلته في الناس ،ادتعظيم الرَّ همُّ  ؟والرَّ

وسالمة  ،عن األخطاء في جانبها الشريعةهو صيانة ه إذا كان هم  ألنَّه 

 :ِمن الخطأ نفسه

، بالعدلعند اًلختالف حكم د للحق، ويَ ي سدَّ يَقرأ للعلم والعمل، و أنْ  َحقيقف

م  ، وًل يَظلم أو يَفتريت عند الفتن، ويثب  ولو على نفسه وَمن ي ِحب وي عظ ِ

د ويَْبَهت ر إْن نقد الرَّ   .ويَفج 

 :بعاألمر السا

  :والناس على النفس والشريعةوالجناية  ،ِمن الخطأ الكبير

دَّ خطأ عالم أنَّ  مه ه ل  جِ ه وت  بُّ حِ ت  أو طالب علم ه إذا ر  ن قال  أنْ وت عظ ِ تبحث عمَّ

جانِب للشريعة ه الخطأبنفس قولِ   به أمام الناس، له رَ تعذَّ تَ لِ ثم تنشره ، الم 

جَ  دود ن وطأة الف مِ خف ِ وت  له حتى ًل ي الم،  وت خر ِ ، أو ِلتذ مَّ به ى خطئهعلرُّ

اد عليه  . الرَّ

المنسوبة  وصيانتها عن اًلخطاء ،هو حماية الشريعة كما تقدَّم مَّ األهَ  ألنَّ 

قدَّم على األشخاص، بل   .سفالنَّ على حتى إليها، وهو م 

 .وليس هو ِمن ن صَرة الحق، وًل ن صَرة المظلوم

ا مَ   .ر الواحدن أهل األجْ ومِ  ،ا قاصداا الحقجتهدا فقد يكون م   ،ن أخطأوأمَّ

أضرارها على الشريعة والعلم والعلماء السُّنة والشاذة عن وهذه الطريقة 

 .، وعلى فاعلهااإلسالم والمسلمين شديدة

 :، أنَّهاوِمن هذه األضرار

اًل ــ ر ِمن ات ِباع كث ِ ، وت  في الناس، وعْبر التاريخ تقوي انتشار القول الخطأ أوَّ

 .، وعمِلهم بِهالناس له

 ،اإلقبال عليهفي الناس، وت قل ِل حيح ف انتشار القول الصَّ ضعِ ت   ــ ثانيًا

ِش عليه، وتنقله ِمن الوضوح إلى اًللتباس  .والعمل بِه، وتشو 
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ب تعصَّ ه يَ قد تجعل  بل ئ عن الخطأ، ر رجوع الم خطِ ؤخ ِ يق أو ت  عِ ت   ــ ثالثًا

، ويَشتد فيه، أو يزداد في اًلنتصار له ونشِره، أو يَهاب أْن تضع ف لقوله

بالذَّم، ألنَّه قد أصبح له ه األلسن ه، وتطال  ن رجوعَ مكانته إْن رَجع، وأعلَ 

خاِلفه  .أتباع يتعصَّبون وي نافِحون ويَردون على م 

 ،وًل الشريعة ،ه الحقفاعل هذا األمر ليس همُّ  بأنَّ الناس ر شعِ ت   ــ رابعًا

 .دقل ِ وي   ،موي عظ ِ  ،بحِ ن ي  ة مَ صرَ ما ن  وإنَّ 

ن أخطأ،بل  فاع عمَّ حتى ًل يَنحِرج  قد تدفع ه إلى اًلستمرار على الخطأ، والد ِ

ظهر ضْعف علِمه، وأنَّه دخل باب اًلنتصار للغير، ويَ أمام الناس، 

 .وِدين ل وِصدقولألقوال، بال زاد  قوي وصحيح ِمن علم وعدْ 

ؤي ِمن  بوا ألقوال   أ ناسوكم ر  لوا  قد تعصَّ لوا وكتبوا وسجَّ وأشخاص، وتعجَّ

لهم خطأ أنفسهم، وخطأ َمن في ن صرتِهم ون صَرة ما قالوا، ثمَّ مع األيام ظهر 

نوا أْن لم يَ  لجوا هذا الباب، ألنَّهم قد قلَّدوا وعظَّموا، ونِدموا وتابوا، وتمَّ

، وزادوا فتناا ا ا، وأشعلوظلموا أ ناساا، ونشروا باطالا را  .ف ْرقة وتناح 

ؤي ِمن  مون،  أ ناسوكم ر  بسبب العجلة إلى اًلنتصار ِلَمن ي ِحبُّون وي عظ ِ

ي قليل، وبضاعتهم ِمنه م زجاة، قد هم في العلم الشرعِ عنهم، وزاد  والدَّفع 

روج عن وأكثر انقلبوا إلى شر   أعظم، وأخطاء أكبر ، بل إلى البدع والخ 

 .سبيل السَّلف الصالح ومنهجهم، وَجنوا على أنفسهم جناية كبيرة

ما ه، وألهل البدع واألهواء ما ًل ي حِسنون وابها قد جَمعاحأنَّ أص ــ خامًسا

 ،وأهلها ،وعلمائها ،على السُّنةبِه تمنَّون أْن يكون بأيديهم ِلينقَضُّوا يَ 

جمعوا ويَعضدوا به بدعهم، ويَنصروا به منهجهم وأقوالهم، حيث  ودعوتهم،

ِمن أهل السُّنة والحديث والجماعة في المسألة الَمردود لهم أخطاء أهل العلم 

 ".في طبَق ِمن ذهب: "وأعطوهم إيَّاها كما ي قال في مكان واحد،عليها 

جوع لمائه ود عاته للحق ودعوته ونيَنتصر مأنَّه ونيظن وه م وا ، وقد روَّ

ه  .ًل يتفطَّنون وأ ،وه م ًل يَشعرون ِلنقيض ذلك وضد ِ

بَّما أولََجهم  ل السُّنة هذا الباب َمن اندَسَّ فيهم وليس ِمنهم، نكاية بأهفي ور 

في  أو كان حصوله ِمنهم بسبب ضعف العلم، والعَجلةلف الصالح، أتباع السَّ 

    .اًلنتصار
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 :ثامناألمر ال

ن  انتصار مونه لشخص   علمهم ضعيفودَفع كثيرين ِممَّ قد  ي ِحبُّونه وي عظ ِ

ا يَنفعه،  َمن خالفَه، والتقليل ِمن  فكيف إذا كان معه غْمطيَض ره أكثر ِممَّ

دود الرُّ في يزيد ، وغلظة وف حش، حيث حةوألفاظ شديدة قبيشأنه، وتحقيره، 

 .لتفتيش عنها، ونقِده بهاوا أخطائه، عتتبُّ يزيد ِمن و ،عليه

ط  دَّ عليه ،والت ِفت إليه، وذ مَّ، إنسانِمن وكم تورَّ  بسبب أفعال أتباِعه ،ور 

 جهة أخطائه؟

فتِلج باب اًلنتصار لَها،  نفوس كثيرين ًل تَتحمل هذه الطريقة،ألنَّ طبيعة 

دود، والبحث وم، ، وِلَمن ت ِحب وتَرى أنَّه مظلوَرأت وِلما قالت بزيادة الرُّ

، وسؤال أهل العلم عنها، واستخراج ونشرهاالَمردود عليه، أخطاء عن 

 .فتاويهم في نقدها

، مع الحرص الشديد على عدم بخالف اًلنتصار للحق، وبطريقة العلم

كم على الخطأ في نصابِه ًل يتجاوزه، فال يَحصل عنه الظلم، وأْن يكو ن الح 

ا د فيه كثيرا  .ِمثل ذلك، وهللا ي عين عليه، وي سد ِ

 :تاسعاألمر ال

وطالب العلم  ،م العلماءه   ، وقبول،وأثر نافع ،واهتمام ،نذين لكالمهم وزْ لا

 .بالسُّنة المعروفين ،األقوياء

دود،والف رقة ،واًلختالف ،ما عند الفتندخل نفسك ًلسيَّ فال ت   في  ، والرُّ

بالتَّمكُّن في معرفة أحكام الشريعة، ًل وعرفون بالعلم، ن ًل ي  تاهات مَ مَ 

ستعارةوأصحاب الحسابات المجهولة،   .فيها والك نى الم 

 .، ونقلواضواواعترَ  ،ونشروا ،على ما قالوا باإلطالعوًل 

ا عديدة، لون عليك ش  دخِ ي  قد ألنَّهم  ا، كثيرا  افة، وتدليسا ختلِ وتلبيسات م  بها

 .وتضليالت خطيرة

سلَّمات وثوابتِمن قبل عندك وي فِسدون عليك قواعد في الحق ثابتة  .، وم 
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ا ما ضعيف بَّ يف العلم، ور  وأنت ضع ر بما يقولون، في اإليمانأيضا ، فتَتضرَّ

 . خالفهماإلى نقيضة، وِمن اليقين والثبات إلى  بعد تَبيُّنِه تنتقل ِمن الحقو

ين   :القُدوات سخيناالرَّ وهذا الباب قد كان أكابر أئمة أهل العلم والد ِ

وثبات عن الحق ، فت هِلك بهة تدخلًل يدخلونه، خوفاا على أنفسهم ِمن ش  

ستفيضَ يزول،   ؟النافكيف بأمثة، واآلثار عنهم في ذلك م 

 .الخوفأجدَر و ،نحن وهللا أولَى باًلجتناب

 :عاشراألمر ال

تريد هداية الخلق إلى الحق، وك داعية، د على أحد أنَّ س عند الرَّ نْ ًل تَ 

و ، وتعاطف معه، أس لهر بقوله، أو تحمَّ ردود عليه، وَمن تأثَّ المَ  :نهمومِ 

 .ه أو طالبهكان ِرفقت ه وأصحابه ه م أتباع

طأ بطريقة ض الخوانق  ، قة العلم، ورفقه، وألفاظه، وأدبهفاجعل ردَّك بطري

 .ونصوص الشريعة العلم،

  :هذه الطريقةسلَك َمن و

في  أقَوىأكثر، وبِه نتفع الناس يَ  أنْ أْرَجى ، وهد ِ د في رَ سدَّ ي   َعى ألنْ أدْ فإنَّه 

 .، وأسرع وأشد في انتشار تصحيحهات ِساع قبوله

 :حادي عشراألمر ال

وإلى َمن مه إلى َمن حوله، عم ِ ، وًل ت  فقط د ردًّا على َمن أخطأاجعل الرَّ 

 معه ونراد  هم م  شعرون أنَّ حتى ًل يَ يَحض ر له، وَمن تأثَّر بِه، وتعاطف معه، 

ة ألنفسهم، يَّ مِ وتأخذهم الحَ  ــ، مع أنَّ الخطأ ليس بخطئهم ــ دبهذا الرَّ 

 .مون في خطئهعظ ِ ون وي  حبُّ رون ِلمن ي  نتِص بون ويَ تعصَّ ويَ 

ه اد ِمن رد ِ  :والواجبكما هو الالئق ، وُمراد الرَّ

، وتقليل الشَّر ًل تكثيره، وإبعاد الناس عن الخطأ، وتثبيتهم إرادة وَجه هللا بِه

 . على القول الصواب، وصيانة الشريعة عن األخطاء المنسوبة إليها

 :عشر ثانياألمر ال
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دود ،قةرْ والف   ،واًلختالف ،الفتن دالناس عن  .يختلفون ،والرُّ

 :وِمنهمَمن يأخذ رجوعه وقتاا،  :وِمنهمسريعاا، ن له الحق تبيَّ َمن يَ  :فِمنهم

 .غير ذلك :وِمنهم، ن له إًل عند انتهاء األمورتبيَّ َمن ًل يَ 

، والتربية ،طنةوالفِ  ،والطبع ،والعقل ،هموالفَ  ،ًل يتساوون في العلم :همألنَّ 

او ،بل يتفاوتون  .، وبينَهم في ذلك مفاوزكثيرا

   :ولهذا تحتاج معهم

جَ أطول، وِحلم أكثر، ورِ بر صَ إلى  ، شديدوتأن ِ ، كثرج أفق أو سع، وح 

 .وتكرار أكبر، وِلين مديد، وخطاب جميل

، وهداية ًل ِغواية،  والحمد هلل أنت في طريق أْجر ًل ِوْزر، وخير  ًل َشر 

د عنهم الخطأ،  وتصحيح ًل إفساد، ما د مت تدعوهم إلى الحق، وتر 

رهم مِ   .وطريقة علمية نه، بقصد طيب،وت حذ ِ

ى برباطهوَسل ِ نفسك بهذا، وتصبَّر به  .، وتقوَّ

 :عشر الثثاألمر ال

ه خطأ، وَمن كان على  اد على َمن أخطأ بَشر، وقد يحصل ِمنه في رد ِ الرَّ

 :مستقيم، وات ِباع سديد، ومنهج رشيد، فإنَّه طريق

أبانه، ًل يَمنعه الخطأ ِمن قبول ما أصاب فيه، والخضوع للحق الذي 

كم، والصدق في األخذ واًلبتعاد عن الخطأ الذي نقضَ  ه، والعدل معه في الح 

د  .والرَّ

 :عشر رابعاألمر ال

ك  م فال يكن هدفك وهمَّ تصيُّد أخطاء هو إذا قرأت ردًّا على َمن ت ِحب وت عظ ِ

اد بك عن أخذ الحق الذي فيه، والصواب قصَ هذا المَ ، ألنَّ عليه الرَّ د قد يَحج 

رهالذي  العدل إلى رى الصواب خطأ، وتخرج عن بل قد ي عميك فتَ ، قرَّ

للمخطئ ًل الم صيب،  عضيدووتَنتقل إلى ناصر للخطأ ًل الحق،  ر،الجو

فهم َردَّ الخطأ وإذا َردَت فقد ًل ت سدَّد للعدل، وًل ت وفَّق في اًلستدًلل، وًل تَ 

   .صحيح مستقيمشرعي على وْجه 
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 :عشر خامساألمر ال

دود  م، أو ت بغض وتعادي، ًل تدخل باب الرُّ أو  فتكتبألجل َمن ت ِحب وت عظ ِ

ا ــ ت صن ِف فيها ف العلم، ضعيوأنت  ــ انتقاداا، ون صرةا، ودفاعاا، واعتراضا

 ألنَّك ستضُّر بِدينك، وتض رُّ بدعوة أهل السُّنةوبضاعتك في الفقه هزيلة، 

 .والحديث التي أنت عليها

فقد تقع في أخطاء شرعية كبيرة، وتقول على هللا وفي ِدينه وشرعه بغير 

وًل ت مي ِز بين مسائل اًلتفاق واًلختالف، وبين ما فيه خالف بين أهل  علم،

ويَفرح  السُّنة أنفسهم، وبين ما فيه خالف بين أهل السُّنة مع أهل البدع،

ك أهل البدع واألهواء، ويَنسِ  وقعت فيه ِمن أخطاء إلى بون ما وينتِصر بَرد ِ

 .والحديث ودعوتهم أهل السُّنة

الكتب ردًّا  بعضوقد َرأيت أحد مشيخة الصوفية الكبار في العالم صنَّف 

عاصرين في مسائل حصَ  ل الخالف على أهل السُّنة والحديث السلفيين الم 

ادين تكل ِمين عليها، فيها بين َسلفهم الصالح، بسبب أخطاء بعض الرَّ  والم 

ن يَنتِسب للسُّنة والحديث والسَّلف، ، ها، والكاتبين عنهافي  يقولأخذ وِممَّ

ر بما معناه وحاصله ونتيجته  :ألتباعه وي قر ِ

انظروا كيف ضلَّلونا، وحكموا علينا بالبدعة في أفعالنا هذه، مع أنَّه قد »

ِمن الصحابة والتابعين  ذهب إليها األئمة األربعة، وقال بها فالن وفالن

وغيرهم ِمن السَّلف الصالح، وذهب إليها ابن تيمية وابن قي ِم الجوزية، 

قولوا عنَّا لي، ووليس ه منحن أتباعهم  ،ونسبوها إلى جمهور أهل العلم، نعم

   .«أو ما شاءوا مبتدعة

نفألحدهم ِمن هذا المنشور  على َرد    ووقفت ضعاف العلم والفقه  :أيــ  ص ِ

فتنة َسبقت، وانتقده في عدد ِمن المسائل،  ــ على أحد  ِمن أهل العلم في أثناء

فاتَصلت بِه في الهاتف نصيحة له ألن ِي رأيته قد أخطأ اًلنتقاد، وتناقشنا في 

هل هي خطأ شرعاا و ،واحدة بعد واحدةالتي أخذه على الشيخ هذه المسائل 

 أْم ًل؟

ها ًل ت عتَبر خطأ في الشريعة، وأقْمت له الدًلئل على ذلك، وبيَّنت له أنَّ 

ني ذي نشره فيه، ووفَّى وشكرني، ووعد بحْذفه ِمن الموقع ال ووافقني فأقرَّ

 .، ثمَّ رأيته بعد فترة وجيزة قد أعاد نشرههحذَفف ،بوعده
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ًل أًل فال ي َضِحيَّنَّ أحد بنفسه بولوج هذا الباب وهو ليس ِمن أهل ول وِجه، و

ماْن يَكتب فيه، ألجل ن صرة عأل هو بأهل   ن ي ِحب وي عظ ِ  لم أو طالب علم ِممَّ

ويَحضر له، فنفسه هي رأس ماله، وأَهم ما عليه، وغيرها زيادة ربح  

بح  .وَمْغنم، والمحافظة على رأس المال أَهم وأولى ِمن الر ِ

وبصيرة أكبر،  والعالم وطالب العلم الجيد ــ بفضل هللا ــ عندهما علم أكثر،

د على َمن َردَّ عليهما  .ويستطيعان الدَّفع عن أنفسهما، والرَّ

 

  :وكتبه

  .الجنيدبن دمحم بن عبد الرحمن عبد القادر 

 

 


