تسن اهلل الرَّمحن الرَّحين

أسلوب النقد تني الدعاج والتعقية عليه!
الحؿد هلل رب العددملؿقن  ،والصد ة والسد

عؾددى كبقـددم

محؿ الـبي األمقن  ،وعؾى آله وصحبه ومن اتبع سـته إلى يدو
ال ين  .أمم بع :
فنن اهلل عز وجل يلمر بملع ل واإلحسمن ويـفى عن الظؾدم
والبغي والع وان  ،وق بعث اهلل كبقده محؿد ﷺ بؿدم بعدث بده
الرسل جؿق ًعم من الد عوة إلدى التوحقد وإخد

العبدمةة هلل

وح ه .وأمره بنقممة الؼسط وهنمه عن ض ذلك مدن عبدمةة غقدر
اهلل ،والتػرق والتشتت واالعت اء عؾى حؼوق العبمة.
وقد شاع يف هذا العصر أن كثورا من المنتسبيون للبى العلبم
والدعوة للى الخور يقعون يف أعراض كثور من لخبواىهم البدعاة
المشببهورين ،ويتؽؾؿددون يف أعددرا

صؾبددة العؾددم والدد عمة

والؿحمضرين .يػعؾون ذلك سرا يف مجملسفم .وربؿدم سدجؾوه
يف أشرصة تـشر عؾى الـمس ،وق يػعؾوكه ع كقة يف محمضدرات
عممة يف الؿسمج  ،وهذا المسلك مخالف لما أمر اهلل به ورسوله
من جهات عديدة منها:
أوال :أىه تعد على حقوق الناس من المسلمون؛ بل خمصدة
الـمس من صؾبة العؾم والد عمة الديين بديلوا وسدعفم يف توعقدة
الـمس وإرشمةهم وتصحقح عؼمئ هم ومـمهجفم ،واجتفد وا يف
تـظقم ال روس والؿحمضرات وتللقف الؽتب الـمفعة.
ثاىوا :أىه تفريق لوحدة المسلمون وتمزيبق لصبفهم .وهدم
أحوج مم يؽوكون إلى الوح ة والبع عن الشتمت والػرقة وكثرة
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سادسا :وما وجد من اجتهاد ليعض العلمبا وصليبة العلبم

الؼقل والؼمل فقؿم بقـفم ،خمصة وأن ال عمة اليين كقل مـفم هدم
مددن أهددل السددـة والجؿمعددة الؿعددروفقن بؿحمربددة البدد

فوما يسوغ فوه االجتهاد فٌن ةاحيه ال يًاخذ به وال يثرب علوبه

والخرافمت ،والوقوف يف وجه ال اعقة إلقفم ،وكشدف خططفدم

لذا كان أهال لالجتهاد  ،فنذا خملػه غقره يف ذلك كمن األجد ر أن

وأالعقبفم .وال كرى مصؾحة يف مثدل هديا العؿدل إال لألعد اء

يجمةله بملتي هي أحسن ،حرصم عؾى الوصول إلدى الحدق مدن

والض ل.

أقرب صريق وةف ًعم لوسموس الشقطمن وتحريشه بقن الؿدممـقن،

الؿرتبصقن من أهل الؽػر والـػمق أو من أهل الب

ثملثم :أن هيا العؿل فقه مظدمهرة ومعموكدة لؾؿغرضدقن مدن

فنن لم يتقسر ذلدك ،ورأى أحد أكده ال بد مدن بقدمن الؿخملػدة

العؾؿمكققن والؿستغربقن وغقرهم مدن الؿ حد ة الديين اشدتفر

فقؽدون ذلددك بلحسدن عبددمرة وألطدف إشددمرة ،وةون هتجددم أو

عـفم الوققعة يف ال عمة والؽديب عؾدقفم والتحدري

ضد هم

فقؿم كتبوه وسجؾوه ،ولقس من حق األخوة اإلس مقة أن يعدقن

تجريح أو شطط يف الؼول ق ي عو إلى رة الحدق أو اإلعدرا
عـدده .وةون تعددر

لألشددخم

أو اهتددم لؾـقددمت أو زيددمةة يف

همالء الؿتعجؾدون أعد اءهم عؾدى إخدواهنم مدن صؾبدة العؾدم

الؽ

وال عمة وغقرهم.

األمور« :ما بال أقوام قالوا كذا وكذا» .فمليي أكصح بده هدمالء

رابعا :لن يف ذلك لفسادا لقلوب العامبة والخاةبة ،وكشدرا

ال مسوغ لفم .وق كمن الرسول ﷺ يؼدول يف مثدل هديه
الد عمة وكدملوا مدـفم أن يتوبدوا

األخوة اليين وقعوا يف أعرا

وترويجم لألكمذيب واإلشمعمت البمصؾة ،وسدببم يف كثدرة الغقبدة

إلى اهلل تعملى مؿم كتبته أي يفم ،أو تؾػظت به ألسـتفم مؿدم كدمن

والـؿقؿة وفتح أبواب الشر عؾدى مصدمريعفم لضدعمف الـػدوس

سددب ًبم يف إفسددمة قؾددوب بعدد

الشددبمب وشددحـفم بمألحؼددمة

اليين ي أبون عؾى بث الشبه وإثمرة الػتن ويحرصون عؾى إيياء

والضغمئن ،وشغؾفم عن صؾب العؾم الـمفع ،وعن الد عوة إلدى
اهلل بملؼقل والؼدمل والؽد

الؿممـقن بغقر مم اكتسبوا.
خامسا :أن كثورا من الكالم الذي قول ال حقوقبة لبه ،وإكؿدم
هو من التوهؿمت التي زيـفم الشقطمن ألصدحمام وأغدراهم ادم

َ َ
ِينو ََ َمن وينَم ٱ َ
ٱت َنب وِتنَم ٱ َِٗ ِنمِّ ن َ
يأ ُّي ٍَا ذٱَّل َ
وق قمل اهلل تعملى َٰٓ ﴿ :
ِنو
َ َ
ذ َ
ٱ َ َ
ذ
ذ
َ
ً
و و
ٱلظ ِو إِن َب َعض ٱلظ ِو إِثمَۖ ٞو َل َتَ ذس وسَم َوَل َيغ َنب ذب َعضكم َب َعضنا

﴾[الحجرات ،]21:والؿممن يـبغي أن يحؿل ك

عؾى أحسن الؿحممل  ،وق قمل بع

أخقه الؿسؾم

السؾف( :ال تظن بؽؾؿدة

عدن فد ن وفد ن ،والبحدث عؿدم

يعتربوكه أخطمء لًخرين وتصق هم ،وتؽؾف ذلك .
كؿم أكصحفم أن يؽػروا عؿم فعؾدوا بؽتمبدة أو غقرهدم مؿدم
يربؤون فقه أكػسفم من مثل هيا الػعل ويزيؾون مم عؾق بلذهدمن
من يستؿع إلقه من قولفم ،وأن يؼبؾدوا عؾدى األعؿدمل الؿثؿدرة
التي تؼدرب إلدى اهلل وتؽدون كمفعدة لؾعبدمة  ،وأن يحديروا مدن
التعجل يف إص ق التؽػقر أو التػسدقق أو التبد يع لغقدرهم بغقدر

خرجت من أخقك سوء وأكت تج لفم يف الخقر محؿ ).
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بقـة وال برهمن وق قمل الـبي ﷺ« :من قمل ألخقه يم كدمفر فؼد

فوما يصدر من مقاالت أو ىدوات أو محاضرات أن يكبون ىقبدا

بمء ام أح هؿم» .متػق عؾى صحته .

بنا بعودا عن التجريح وتسموة األشخاص؛ ألن هيا قد يسدبب

ومن الؿشرو ل عمة الحق وصؾبة العؾم إذا أشدؽل عؾدقفم

شحـمء وع اوة بقن الجؿقع .وكمن من عمةة الـبدي ﷺ وصريؼتده

أهل العؾم أو غقرهم أن يرجعدوا فقده إلدى العؾؿدمء

أصحمبه شيء ال يوافق الشر كبه عؾدى ذلدك

أمر من ك

الؿعتربين ،ويسللوهم عـه لقبقـوا لفدم جؾقدة األمدر ويوقػدوهم
عؾى حؼقؼته ويزيؾوا مم يف أكػسدفم مدن الدرتةة والشدبفة عؿد
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الؿسؾؿقن جؿعقم ويجؿع قؾوام وأعؿملفم عؾدى التؼدوى ،وأن
يوفق جؿقع عؾؿدمء الؿسدؾؿقن ،وجؿقدع ةعدمة الحدق لؽدل مدم
يرضقه ويـػع عبمةه  ،ويجؿع كؾؿتفم عؾى الف ى ويعقيهم مدن
أسبمب الػرقة واالخت ف  ،ويـصدر ادم الحدق ويخديل  ،ادم
البمصل إكه ولي ذلك والؼمةر عؾقه.

بؼوله ﷺ« :مم بمل أقوا قملوا كيا وكيا» ثم يبقن األمر الشرعي
عؾقه الص ة والس  ،ومن ذلك أكه بؾغه أن بع

الـدمس قدمل:

أمم أكم فلصؾي وال أكم  ،وقمل اآلخر :أمم أكدم فلصدو وال أفطدر،
وقمل آخر :أمم أكم ف أتزوج الـسمء فخطدب الـدمس ﷺ وحؿد

اهت ى ا اه إلى يو ال ين .
السمال األول :ص ر عن سؿمحتؽم بقمن قبل أسمبقع حدول
الـمس بتلوي ت مختؾػة،

فؿم قول سؿمحتؽم يف ذلك؟ -السمئل  . :ف . .
الجواب :الحؿ هلل والص ة والس

عؾى رسول اهلل ومن

أسلوب النقد تني
الدعاج والتعقية عليه

اهلل وأثـى عؾقه ثم قمل« :مبا ببال أقبوام قبالوا كبذا وكبذا لكنبي
أةلي وأىام وأةوم وأفطر وأتزوج النسا فمن رغب عن سبنتي
فلوس مني» فؿؼصوةي هو مم قمله الـبي ﷺ أي أن التـبقه يؽدون
بؿثل هيا الؽ  ،بع

الـمس قمل كيا ،وبعد

الـدمس يؼدول

كيا ،والؿشرو كيا ،والواجب كديا فقؽدون االكتؼدمة مدن غقدر
تجريح ألح معقن ،ولؽن من بمب بقمن األمدر الشدرعي ،حتدى
تبؼى الؿوةة والؿحبة بقن اإلخوان وبقن ال عمة وبقن العؾؿمء.

وصؾى اهلل وسؾم عؾى كبقـدم محؿد وآلده وصدحبه  ،ومدن

أسؾوب الـؼ بقن ال عمة فتلوله بع

إذا بؾغه عن بع



ولست أقص بيلك أكمسم معقـدقن وإكؿدم قصد ت العؿدو
جؿقع ال عمة والعؾؿمء يف ال اخل والخمرج .فـصقحتي لؾجؿقدع

كتثه
هفيت املولكح العرتيح السعوديح ساتقا
اإلهام عثدالعسيس اتن تاز رمحه اهلل
http://www.binbaz.org.sa/article/211

النسخة اإللكرتونية األوىل

أن يؽون التخمصب فقؿدم يتعؾدق بملـصدقحة والـؼد مدن صريدق
اإلام ال من صريدق التعقدقن إذ الؿؼصدوة التـبقده عؾدى الخطدل
والغؾط ،ومم يـبغي من بقمن الصواب والحق من ةون حمجة إلى
تجريح ف ن وف ن .وفق اهلل الجؿقع.

اهت ى ا اه ،أمم بع ؛ فهذا اليوان الذي أشار للوبه السبالل أردىبا
فوه ىصوحة لخواين العلما والدعاة بين يكون ىقبدهم إلخبواىهم
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