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ﭑﭒﭓ

ُــر موقع مرياث األنبياء أن يُقدِّمَ لكم تسجيلًا حملاضرةٍ بعنوان
َيس ُّ

ألقاها

حفظه اهلل –يوم اخلميس السابع عشر من شهر شعبان عام ستة وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة النبوية،
ضمن فعاليات دورة اإلمام حممد بن عبدالوهاب السلفية املقامة يف مكة املكرمة يف دورتها اخلامسة
عشرة.
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.
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ِ
ِ
سيئات
رشور أنفسنا ومن
إن احلمدهلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعو ُذ باهللِ من
هيد ِه اهلل فال م ِض َّل له ،ومن ي ْضلِل فال ِ
أعاملنا ،من ِ
هاد َي له ،وأشهدُ َّ
أن ال إله إال اهللُ وحد ُه ال
ُ
ُ
َ
رشيك له ،وأشهدأن حممدً ا عبده ورسوله.
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األحزاب٠1 - ٠٠ :

ِ
رش
أال وإ َّن خري الكالم كالم اهللَِ ،وخري ْاْلَدْ ِي َهدْ ُي ُحم َ َّمد -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-و َ َّ
ا ْْلُ ُم ِ
اُتاَ ،وك َُّل ُحم ْدَ َثة يف دين اهلل بِدْ َعةَ ،وك َُّل بِدْ َعة َض َال َلة،
ور ُحم ْدَ َث ُ َ
أما بعد:
فتأيت هذه املحارضة يف افتتاح مناشط دورة اإلمام املجدد َش ُ
اإلسالمُ :حم َّمد ب ُن ع ْبد
يخ ْ
الوهاب السلفية ،وهذه هي الدورة اخلامسةعرشة.
َّ
أسأل اهلل -عز وجل -أن يوفق اإلخوة القائمني عىل هذه الدورة ،وأن جيعل ما يبذلوه
خريا -أن يكون افتتاح مناشط
من جهد يف ميزان حسناُتم ،وقد اقرتح اإلخوة -جزاهم اهلل ً
هذه الدورة ،هذه املحارضة التي بعنوان« :منهج السلف يف كيفية التعامل مع االحنرافات العقدية
واملنهجية» وهذه هي املحارضة -واحلمد هلل -تُعقد يف مساء يوم اخلميس السابع عرش من شهر
شعبان من عام ألف وربعامئة وستة وثالثني من اْلجرة النبوية يف مسجد الرشيف حممود آل
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غالب -رمحه اهلل ،-وجزى اهلل القائمني عىل هذا املسجد خري اجلزاء يف تعاوهنم مع الدورة يف
قيام هذه املحارضة والدروس -إن شاء اهلل -التي ستستأنف كل يوم مجعة من بداية الفصل
الدرايس -بإذن اهلل تعاىل.-
هذه املحارضة« :منهج السلف يف التعامل مع االحنرافات العقدية واملنهجية» أ َد ْر ُُتا عىل
عدة عنارص:
العنصر األول :يف رشح عنوان املحارضة.
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -مايكون إىل يوم القيامة.
والعنصر الثاني :يف بيان َّ
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -من حدوث التغري
والعنصرالثالث :فيام أخرب به َّ
عام كان عليه احلال يف زمنه َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم.-
واالختالف ا
والعنصر الرابع :صور من االنحرافات العقدية واملنهجية.
والعنصراخلامس من عنارص هذه املحارضة -بإذن اهلل :-سيكون أسباب االنحراف
العقدية واملنهجية.
والعنصرالسادس :سيكون بيان منهج اإلصالح وضوابطه عند أهل السنة واجلامعة.
والعنصرالسابع واألخري :سيكون -بإذن اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل -يف مرتكزات يف التعامل مع
االنحرافات بناء عىل هذه الضوابط.
ثم خامتة املحارضة.
ا
يعني املحارضة تدور عىل سبعة عنارص:
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العنصر األول:
رشح عنوان املحارضة ،نحن نقول يف املحارضة« :منهج السلف يف التعامل مع االحنرافات
العقدية واملنهجية» ،حينام يستمع اإلنسان ْلذا العنوان يأيت يف ذهنه سؤاالن:
السؤال األول :ملاذا منهج السلف؟
والسؤال الثاني :هل هناك فرق بني االحنراف العقدي واالحنراف املنهجي؟ أم ال؟
فنحن نقول :نحن نحتاج يف كل وقت إىل معرفة ما كان عليه السلف الصالح لنسري
عليه؛ ْلن سبيل السلف الصالح طريق السلف الصالح هو سبيل النجاة ،هو سبيل النجاة الذي
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -بل ودلنا عليه اهللُ -س ْب َحا َن ُه َو َت َع َ
اىل -قال –تعاىل :-ﮋ
دلنا عليه َّ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
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ﮋ ﭹ ﭺ ﮊ أول ما ينطبق وأول ما ينطق وأول ما ينطلق إنام يطلق عىل َمن؟ عىل ما
هلل
الر ُسول َ -ص َّىل ا ُ
كان عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبني لنا َّ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -أن سبيل النجاة من التفرق واالختالف واالنحراف التمسك بام جاء عن السلف
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -أنه ذكر َّ
رت َقت
أن ا ْل َي ُهو َد ا ْف َ َ
الصالح ،فقد جاء يف احلديث عن َّ
وأن الن ََّص َارى افرتقوا عىل َع َىل ا ْثنَت ْ ِ
ني فِ ْر َق ًةَ ،و َّ
ني فِ ْر َق ًةَّ ،
أن هذه اْلُمة
َني َو َس ْب ِع َ
َع َىل إِ ْحدَ ى َو َس ْب ِع َ
ني فِر َق ًة ،كُلها ِيف الن َِّار إال و ِ
ِ
احدَ ةِ « ،ق َيلَ :من هي َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟» ِيف
َ
رت ُق عىل َثالث َو َس ْبع َ ْ
ست ْف َ َ
ِ
اجل َام َع ُة»َ ،و ِيف ِر َوا َية قال« :ما َأنَا َع َل ْي ِه َو َأ ْص َح ِاب».
ِر َوا َية قال« :ه َي ْ َ
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الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -وأصحابه هو سبيل النجاة من
إ ًذا لزوم ما كان عليه َّ
هذه الفرقة ،وهذا االختالف لذلك كان البد أن نتعلم منهج السلف ،وأن نعرف ما هو منهج
السلف؛ ْلنه -بإذن اهلل -هو سبيل اخلالص من أي فرقة واختالف ،ومن أي تغيري سيحصل يف
هذه اْلمة فإن الرسول -عليه الصالة والسالم -ملا ذكر ال َت َغيري واالختالف الذي سيحصل يف
أيضا فقال -عليه الصالة والسالم -يف حديث َأ ِب ن ِ
َجيح ا ْل ِع ْر َب ِ
اض ْب ِن
هذه اْلمة أشار إىل هذا ً
ار َي َة َّملا َق َال َأبِو ن ِ
َس ِ
َجيحَ « :و َع َظنَا ر ُسول اهلل َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ -م ْو ِع َظ ًة َو ِج َل ْت ِمن َْها
ول اهللِ! كأهنا موعظة مودع فأوصنا ،فقالُ :أ ِ
ونَ ،ف ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
وبَ ،و َذ َر َف ْت ِمن َْها ا ْل ُع ُي ُ
وصيك ُْم
ا ْل ُق ُل ُ
ِ
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة َو ْ
شَ ،وإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َف َس َ َريى اختِال ًفا
بِ َت ْق َوى اهللَِ ،و َّ
إن تَأ َّمر َع َل ْيك ُْم َع ْبد َح َب ي
كَثرياَ ،فعليكُم بسنَّتِي وسن َِّة اخل َل ِ
اج ِذ ،وإِياكُم و ُحم ْدَ َث ِ
فاء ِ ِ
ات
ين ا َْمل ْه ِد ِّي َ
نيَ ،ع ُّضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ َ َّ ْ َ
الراشد َ
ُ
َّ
ُ
ً َ ْ ْ ُ
اْلُ ُم ِ
ور».
الشاهد قوله َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -يف هذا احلديثَ « :وإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َف َس َ َريى
ِ
ِ ِ
ِ
اختِال ًفا كَثريا» قالَ «:فعليكُم ِ
نيَ ،و َع ُّضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ
اج ِذ»
ين ا َْمل ْه ِد ِّي َ
الراشد َ
وسنَّة اخلُ َلفاء َّ
بسنَّتي ُ
َ ْ ْ ُ
ً
ِ
ِ ِ
ِ
ني من بعده َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -هي منهج
ين ا َْمل ْه ِد ِّي َ
الراشد َ
وسنَّة اخلُ َلفاء َّ
سنة الرسول ُ
السلف الصالح ،لو أحد سألك ما هو منهج السلف؟ قل :هو التمسك بام كان عليه الرسول -
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -وصحابته -رضوان اهلل عليهم -هذا هو منهج السلف ،إذا كانت هذه
النصوص كلها تدل عىل أن سبيل النجاة واخلروج من الفتن واخلروج من االختالف واخلروج
بعضا
دائام إىل أن نتذكر ويذكر بعضنا ً
من التفرق هو بالتمسك بمنهج السلف ،إ ًذا نحن بحاجة ً
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منهج السلف يف هذا املوضوع ما هو؟ من هنا جاءت كلمة "منهج السلف" يف عنوان هذه
املحارضة.
قال« :يف التعامل مع االحنرافات العقدية واملنهجية»
السؤال الثاني :هل هناك اختالف بني العقيدة واملنهج؟
نقول :هناك اختالف بني املنهج وبني العقيدة ،ولكنهام متالزمان ،كيف؟ سأرشح لك،
أقول :العقيدة هي ما انعقد عليه القلب من اإليامن بِاهلل ومال ِئكَتِ ِه و ُكتُبِ ِه ورسلِ ِه واليو ِم ِ
اآلخ ِر
َ ُ ُ َ َْ
َ
َ َ
رش ِه.
َوال َقدَ ِر َخ ْ ِري ِه َو َِّ
وأركان اإلسالمَ :ش َها َد ُة َأ ْن َال إ َل َه َّإال اهللُ َو َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َر ُس ُ
الص َال ِةَ ،وإِيتَا ُء
ول اهللَِ ،وإِ َقا ُم َّ
ِ
َّ ِ ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال.
اس َت َط َ
الزكَاةَ ،وص َيا ُم َر َم َضانَ ،و َح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
ِْ
ُن ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َر َ
اإل ْح َس ُ
اك.
انَ :أ ْن َت ْع ُبدَ اهللَ ك ََأن ََّك ت ََرا ُه َفإِ ْن َْم ْ َتك ْ
وأمور الساعة وما يتعلق باليوم اآلخر ،وما يضاف إىل هذه من اْلمور االعتقادية التي
ينبغي أن ينعقد عليها قلب املسلم.
واملنهج يُقصد به :السلوك الظاهر ،العمل الظاهر بناء عىل هذا االعتقاد ،فبني العقيدة
وبني املنهج فرق؛ أن العقيدة هي اْلمر الباطن ،واملنهج هو اْلمر الظاهر السلوك والطريقة التي
يسلكها اإلنسان يف الدعوة ،يف أخالقه ،يف تعامله ،يف أموره وشأنه كله ،ولكن بينهام تالزم إذ ال
منهج وال سلوك إال بناء عىل اعتقاد.
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ولذلك من أهل العلم من يقول :ال فرق بني العقيدة واملنهج عىل أساس ما بينهام من
التالزم.
ومن أهل العلم من يقول :هناك فرق بني العقيدة واملنهج عىل أساس أن هذا يتعلق
باْلمر القلبي ،وهذا يتعلق بالسلوك الظاهري ،ولكنها يف النهاية بينها تالزم ،إذ عقيدتنا؛ عقيدة
أهل السنة واجلامعة أن ما يف القلب يظهر أثره عىل اجلوارح ،ال ُيمكن أن يأيت شخص تقول يل
عرب عنها يف كتب
عقيدته سلفية وظاهره غري سلفي ليس معقول هذا الكالم ،عندنا قاعدة ُي َ
العقيدة يقول :إن التالزم بني الظاهر والباطن ،وهذا أشار إليه الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم-
يف حديثه الذي فيه« :أال وإِ َّن ِيف ْ ِ
اجل َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ
َ
اجل َسد ُم ْض َغ ًة إِ َذا َص َل َح ْت َص َل َح ْ َ
َ
ِ
ب».
اجل َسدُ ُك ُّل ُهَ ،أال َوه َي ا ْل َق ْل ُ
َْ
إ ًذا هناك تالزم بني الظاهر وبني الباطن ،الظاهر ُيمثل املنهجية والسلوك ،والباطن ُيمثل
االعتقاد ،لذلك جاء العنوان هبذه الصورة «منهج السلف يف التعامل مع االحنرافات العقدية
واملنهجية».
ننتقل إىل العنصر الثاني :
نقول :هذه االنحرافات ،وهذه اخلرجات عن منهج السلف الصالح أو عام كان عليه
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -والزالت حتدث يف اْلمة ،هل أخرب عنها الرسول؟ نقول
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -أخرب اْلمة بكل اْلمور ستكون يف املستقبل ،فقد جاءت
َّ
ِ
ِض اهللُ َعنْ ُه -قال« :ت ََر ْكنَا َر ُس َ
ول
أحاديث تنص عىل هذه اْلمور ،منها ما جاء عن َأ ِب َذ ٍّر َ -ر َ
ِ
ِ
َاح ُه ِيف ْاْل َ َو ِاء إِال َو ُه َو ُي َذك ُِّرنَا ِمنْ ُه ِع ْل ًام» َو َع ِن
ب َجن َ
اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ -و َما َطائر ُي َق ِّل ُ
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ِ
ا ُْمل ِغ َري ِة ْب ِن ُش ْع َب َةَ « :ق َالَ :قا َم فِينَا َر ُس ُ
ربنَا بِ َام َيك ُ
ُون يف ُأ َّمتِ ِه
ول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّلمَ -م َقا ًما َف َأ ْخ َ َ
إِ َىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َعا ُه َم ْن َو َعا ُهَ ،ون َِس َي ُه َم ْن ن َِس َي ُه» وجاء يف رواية أنه َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ -قا َم
فِيهم َم َقا ًما من الغداة -يعني من صالة الصبح ،-صىل الصبح وخطب يتحدث حتى جاء وقت
الظهر ،صىل الظهر وخطب يتحدث حتى جاء العرص ،وصىل العرص وخطب يتحدث إىل أن
غربت الشمس ،يتحدث عام هو كائن.
من هذه اْلمور هذا االختالف والتغيري ،حديث االفرتاق ُيشري إىل هذا االختالف
والتغيري ،خصوصا االختالف والتغيري أشار إليه الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم. -
وهي الفقرة الثالثة:

فقد جاء يف حديث َأ ِب ن ِ
اض ْب ِن َس ِ
َجيح ا ْل ِع ْر َب ِ
ار َي َة الذي ذكرنا ُه قبل قليل حمل الشاهد فيه
اخل َل َف ِ
ِ
ِ
ِ
أنه قالَ « :فإِ َّنه من ي ِع ْش ِمنْكُم بع ِدي َفسريى ْ ِ
اء
اختال ًفا كَث ًريا َف َع َل ْيك ُْم بِ ُسنَّتيَ ،و ُسنَّة ْ ُ
ْ َْ
ُ َ ْ َ
َ ََ
ِ
ِ ِ
نيَ ،فتَمسكُوا ِهباَ ،و َع ُّضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ
اج ِذ»
الراشد َ
َ
ين ا َْمل ْهد ِّي َ َ َّ
َّ
ويف لفظ اب ِن ماجه قال :قال رسول اهلل -ص َّىل اهللُ ع َلي ِه وس َّلمَ « :-قدْ تَر ْك ُتكُم ع َىل ا ْلبيض ِ
اء
َْ َ
ْ َ
َ
ْ َ َ ْ
َ
َ ْ َ َ
َل ْي ُل َها َكن ََه ِ
يغ َعن َْها َب ْع ِدي إِ َّال َهالِكَ ،م ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َف َس َ َريى ْ
ار َها َال َي ِز ُ
اختِال ًفا كَثِ ًريا َف َع َل ْيك ُْم بِ َام
عر ْفتُم ِمن سنَّتِي وسن َِّة ْ ِ
ِ ِ
ينَ ،ع ُّضوا َع َل ْي َها بِالن ََّو ِ
اج ِذ َو َع َل ْيك ُْم بِال َّطا َع ِة َوإِ ْن
اخلُ َل َفاء ا َْمل ْه ِد ِّي َ
الراشد َ
ني َّ
َ ُ
ََ ْ ْ ُ
َاجلم ِل ْاْلَنِ ِ
ِ
ِ
ف َح ْي ُث َام ان ِْقيدَ ا ْن َقا َد».
شَ ،فإِن ََّام ا ُْمل ْؤم ُن ك ْ َ َ
َع ْبد َح َب ي
وجاء حديث آخر عن َع ْب ِد اهللِ ب ِن ُع َم َر قال َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم-
ِ ِ
الز ْر ِعَ ،وت ََر ْكت ُْم ِْ
اجل َها َدَ ،س َّل َط اهللُ
َاب ا ْل َب َق ِرَ ،و َر ِضيت ُْم بِ َّ
يقول« :إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم بِا ْلعينَةَ ،و َأ َخ ْذت ُْم َأ ْذن َ
َع َل ْيك ُْم ُذ اال َال َين ِْز ُع ُه َحتَّى ت َْر ِج ُعوا إِ َىل ِدينِك ُْم» ،هذا حديث يذكر االختالف والتغيري أن اْلمة
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تتغري عندها املفاهيم سيكون أمر الركون إىل الدنيا هو الغالب عليها ،أن هذه اْلمة سيأيت وقت
ما تعود ُتتم بمصادر الرزق ،أمن حالل أم من حرام؟ فتقع يف البيوع املحرمة التي أشار إليها
الز ْر ِع» وأشار إىل تغري
بقوله« :إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم بِا ْل ِعين َِة» وأشار إىل الركون إىل الدنيا قالَ « :و َر ِضيت ُْم بِ َّ
مفاهيم عظيمة مثل مفهوم اجلهاد قالَ « :وت ََر ْك ُت ُم ِْ
اجل َها َد ِيف َسبِ ِ
يل اهللِ؛ َأ ْر َس َل اهللُ َع َل ْيك ُْم ُذ اال َال
َير َف ُع ُه َعنْكُم َحتَّى تُر ِ
اج ُعوا ِدينَك ُْم».
َ
ْ
ْ
حديث آخر َع ْن َث ْو َب َ
ال َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
ان َم ْو َىل النَّبِ ِّي َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،-ق َالَ :ق َ ِ
وس َّلم« :-ي ِ
اعى اْلَ َك َل ُة َع َىل َق ْص َعتِ َهاَ ،ق َال:
وش ُك َأ ْن تَدَ ا َعى َع َل ْيك ُُم اْلُ َم ُم ِم ْن ك ُِّل ُأ ُفق ك ََام َتتَدَ َ
ُ
َ َ َ
ِ
ُق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،أ ِم ْن ِق َّلة بِنَا َي ْو َم ِئذ؟ َق َالَ :أ ْنت ُْم َي ْو َم ِئذ كَثِريَ ،و َلكِ ْن َتكُون َ
الس ْي ِل،
ُون ُغ َثا ًء َك ُغ َثاء َّ
ُتنْت ََز ُع ا َْمل َها َب ُة ِم ْن ُق ُل ِ
ب
جي َع ُل ِيف ُق ُلوبِك ُُم ا ْل َو ْه َنَ ،ق َالُ :ق ْلنَاَ :و َما ا ْل َو ْه ُن؟ َق َالُ « :ح ُّ
وب َعدُ ِّوك ُْمَ ،و َ ْ
اهي ُة ا َْملو ِ
ْ ِ
ِ
ت» .
احل َياة َوك ََر َ ْ
َ
إ ًذا الرسولَ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ـ حدَّ ثنا عن هذا التغري واالختالف الذي سيحصل
يف هذه اْلمة ،تغري تتغري فيه املفاهيم ،تتغري فيه النظرة إىل احلياة الدنيا ،تغري سيغري اْلمة من حال
العزة والقوة واملنعة إىل حال الضعف والذل واْلوان ،تغري تتسلط بسببه عىل هذه اْلمة
أعداؤها.
إ ًذا الرسول أخرب عن هذا التغري وأشار إىل العالج سيأيت -إن شاء اهلل -عنه الكالم أخرب
عن هذا التغري أنه سيكون ،فنحن نتحدث عن انحرافات عقدية ومنهجية الرسول أخرب عنها -
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -وهذا التغري ْم يبدأ من اليوم بل بدأ من زمن الصحابة بعد وفاة الرسول -
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َ َ
َ
ِ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َّ ْ َ َ ُ
اء ،تقو ُِلَ ِ:دخ َل َعل َّي أ ُبو
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -جاء يف احلديث عن َساْم قال" :س ِمعت أم الدرد ِِ
َُْ ُ َ َ ْ ََ َ ََ
الد ْ َداء َو ُه َو ُم ْغ َ
َّ
ص َّلى ُ
للا َما َأ ْعف ُ م ْ ُأ َّم ُم َم َّمد َ -
َ
للا َع َليهْ
َ
الِ:و ِِ
تِ:ما أغضبك؟ فق ِ
ضبِ ،فقل ِ
ر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َو َس َّل َِمَ -ش ْي ًئا إ ََّّل َأ َّن ُه ْم ُي َ
ص ُّلو َن َجم ً
يعا" ،هذا َأ ُبو الدَّ ْر َد ِاء صحاب أحد الذين حفظوا القرآن زمن
ِ
ِ
ُ
َ ُ
للا َما أ ْع ِف ِم ْ أ َّم ِ ُم َم َّمد -
الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -يف زمنه إيش يقول؟ يقول " َو ِِ
ُ َ
َّ
َ َّ
َّ َ
للا َعل ْي ِه َو َسل َِم -ش ْي ًئا ِإَّل هذه الصالة" ،بعد كذا املظاهر اْلخرى َأ ُبو الدَّ ْر َد ِاء يقول" :ما
صل ى
َْ َ َ
َ َ
َّ َ َ ُ
لامف ُّ
يعده ِم َ
الصغا ِئ َِف كنا نعده
ِ
ِ
ل
ِ
ع
ِ
ف
ِ
ي
اليوم
م
ِ
دك
ن ِأ ِ
ح
أراها ،ما أعففها" حديث أنس قالِِ " :إ ِ
ِ
ُ َ
َّ
َ َّ
َْ
للا َعل ْي ِه َو َسل َِمِ ِ-م َ الك َبا ِئ ِِف" يعني حتى النظر إىل َّ
الذنب تغري هذا يف زمن
صل ى ِ
زم ِرسول للاِ-
ِ
وش يقول" :شيوع الفعل وانتشاره َّل
من؟ هذا الزمن يف زمن الصحابة ،يقول أ ُبو َبكْر ال ُّط ْر ُط ُّ
ً
يدل على جوازه ،كما أن كتمه َّل يدل على منعه ثم ذكف أفعاَّل تغيرت ثم قالِ:وأكثر أفعال أهل
َ َ
الد ْ َداء ُم ْغ َ
َّ
َّ َ
َُ
اض ًبا،
زمانك على غير السن  ،وكيف َّل وقد روينا قو ِل ِأبي الد ْرد ِاء إذ دخ َل على أم ر ِ
َّ َ
ُ
ُ َ
َ ُ
َ َّ
َّ َ
ََ
َُ ْ ُ
للا َعل ْي ِه َو َسل َِم -ش ْي ًئا ِإ َِّل أ َّن ُه ْم
صل ى
للا َما أ ْع ِف ِم ْ أ َّم ِ ُم َم َّمد -
الَ «ِ:و ِِ
فقالت لهَ ِ:ما لك؟ فق َِ
ُي َ
ص ُّلو َن َجم ً
يعا".
ِ
ِ
ِ
وش ،أقول فام احلال
أقول :هذا الكالم قاله َأ ُبو الدَّ ْر َداء ،وهذا الكالم قاله أ ُبو َبكْر ال ُّط ْر ُط ُّ
فيمن جاء بعدهم؟ يف اْلزمنة التي جاءت بعد زماهنم إذا كانت هذه شكوى َأب الدَّ ْر َد ِاء ،وهذه
شكوى أب بكْر ال ُّطر ُط ِ
احلافِ ُظ ا ْب ُن َح َجر ملا ع َّلق عىل أثر َأب الدَّ ْر َد ِاء وهو يف
َ
وش ،وذكر مثلها ْ َ
ْ
ُّ
احلافِ ُظ ابن حجر -رمحه اهلل :-قول َأب الدَّ رد ِاء " ُي َ
ص ُّلو َن َجم ً
يعا" أي
ْ َ
ْ ُ َ َ
ِ
صحيح البخاري قال ْ َ
جمتمعني وتقديره الصالة أو الصلوات و ُمراد َأب الدَّ ْر َد ِاء أن أعامل املذكورين حصل يف مجيعها
النقص والتغيري ،إال التجميع يف الصالة وهو أمر نسبي؛ ْلن حال الناس يف زمن النبوة كان أتم
مما صار إليه بعدها ثم كان يف زمن الشيخني أتم مما صار إليه بعدمها ،وكأن ذلك صدر من َأب
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الدَّ ْر َد ِاء يف أواخر عمره ،وكان ذلك يف أواخر خالفة عثامن ،فياليت شعري إذا كان ذلك العرص
الفاضل بالصفة املذكورة عند َأب الدَّ ْر َد ِاء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إىل هذا الزمان؟!
لو َأبو الدَّ ْر َد ِاء اليوم يرانا ماذا يقول؟! إذا َأبو الدَّ ْر َد ِاء يقول هذا الكالم يف القرون الفاضلة التي
ِ
ِ
ِ
وهنُ ْمُ ،ث َّم ا َّل ِذي َن
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّلم -فيهاَ « :خ ْ ُري ُأ َّمتي َق ْر ِنُ ،ث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ
يقول َ
وهنُ ْم».
َي ُل َ
فام احلال من ال َتغ ُّيري واالختالف عام كان عليه احلال زمن الرس ِ
ول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
َّ ُ
ِ
ِ
وش؟!
َو َس َّلم -وزمن الصحابة ،فاليت شعري ماذا يقول َأبو الدَّ ْر َداء؟! وماذا يقول ال ُّط ْر ُط ُّ
وماذا يقول ا ْب ُن َح َجر يف حالنا اليوم؟!
الر ُس ُ
ول أرشد َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -من جانب آخر
هذا احلال من التغيري واالختالف َ
ِ
أن َر ُس َ
ِض اهللُ َعنْ ُهَّ -
ول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ
إىل قضية اإلصالح فيهم فقال فيام جاء َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ -ر َ
ِ ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -قال« :إِ َّن اهللََّ َي ْب َع ُث ِْل َ ِذ ِه ْاْلُ َّم ِة َع َىل َر ْأ ِ
جيدِّ ُد َْلَا ِدين ََها » وهذه من
س ك ُِّل مائَة َسنَة َم ْن ُ َ
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -برشى أن الدين -إن شاء اهلل -حمفوظ ،وأن الدين -إن شاء
َ
اهلل -قائم ،وأن السنة -إن شاء اهلل -ظاهرة وإن رغمت أنوف ،لكن فيه تغيري واختالف
سيحصل وسيبعث اهلل من جيدده من جيدد أمر هذا الدين.
العنصر الرابع:
صور من االنحرافات العقدية واملنهجية ،ما هي صور هذه االنحرافات العقدية
واملنهجية؟
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نقول :انحرافات كثرية ،إذا ذكرنا أن اْلمور حصلت من االختالف والتغيري من زمن
الصحابة إىل اليوم ،فأقول :شفتم ما ُذكِر يف كتب ِ
الف َرق ،وكتب العقيدة من أمر التشيع ،من أمر
اخلروج واخلوارج ،من أمر املعتزلة ،من أمر اجلهم َّية ،من أمر ،من أمر ،أنواع الفرق التي تسمع
عنها ،أقول :ما رأيك أن أصحاب هذه املقاالت الزالوا إىل اليوم قائمني ،أن أصحاب هذه
املقاالت ال زالوا إىل اليوم قائمني ،كل هذه املقاالت التي تقرأ عنها يف كتب الفرق ال زالت إىل
اليوم قائمة وموجودة ،ليست فقط مكتوبة يف هذه الكتب ،جتد إنسا ًنا خمال ًفا للسنة تدخل يف كتبه
ويف عقيدته ويف تقريراته جتده يقرر مذهب املعتزلة ،جتده يقرر مذهب اجلهمية ،بأسامء أخرى،
ممكن باسم اإلصالح ،ناس مصلحني ،ممكن باسم التجديد واإلصالح ،ممكن باسم إحياء
الدين ،لكن هبذه الطريقة التي هو عليها املنحرف ،التصوف الضال ،كان التصوف بمعنى الزهد
والتقلل من الدنيا ،واليوم أصبح التصوف فكرة ضالة قائمة عىل البدع ،عىل االنحراف ،عىل
الضاللة ،عىل أفكار خمالفة للدين ،اإلرجاء أصبح الناس عامة الناس يقولون باإلرجاء،
ويعتقدون اإلرجاء ،حينام تنصح إنسا ًنا تقول له :يا أخي أطل حليتك ،يا أخي قرص ثوبك ،يقول
لك :ال يا أخي اإليامن يف القلب ،مو هذا الكالم ،هذا إرجاء ،حينام تأيت إلنسان تقول له :كيف
يا أخي تقول كيف إنك ُمسلم وما تصيل ،أنت ُمسلم وكذا ،يقول :يا أخي اإليامن بالقلب هذا
إرجاء من أثبت اإلرجاء ملا يف القلب دون ما يكون عىل اجلوارح من العمل فهذا إرجاء ،تأيت
إلنسان تقول له يا أخي هذه املظاهرات ما تصري ،يقول لك :ال هذا إنكار للمنكر ،هذا أمر
حرفوا معنى اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فصارت املظاهرات
باملعروف وهني عن ا ُملنكرَّ ،

~~13

أيش؟ أمر باملعروف وهني عن املنكر ،املظاهرات التي هي يف حقيقتها خروج عىل ويل اْلمر،
فأصبح اخلروج منحرف املفهوم ،وأصبح اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اخلروج،
القضية انحرفت ،اجلهاد ما هو اجلهاد عندهم؟ أصبح اجلهاد تفجري املساجد ،تقتيل اآلمنني،
قطع الطريق ،إيذاء الناس ،هذا هو اجلهاد أصبح جر املسلمني إىل مواجهات خيطط هبا أعداء
االسالم ضد اإلسالم وضد املسلمني ،أصبح اجلهاد تنفيذ ملؤامرات خفية يف طعن هذه اْلمة يف
خارصُتا ،هذا أصبح اجلهاد! هذا أصبح الدين!
توحيد اْللوهية هناك من يقرره من الدعاة عىل أنه الربوبية ،هناك من يقرر من الدعاة
توحيد الربوبية ويسميه توحيد اْللوهية ،وهذا معدود من كبار املفكرين يف بعض اجلامعات،
من يقرر توحيد الربوبية ويعرضه عىل أنه توحيد اْللوهية ،هناك من يذكر أن اإليامن ويقرر
اإليامن عىل أنه جمرد معرفة اهلل ،طريق اإليامن هو فقط معرفة اهلل الذي هو توحيد الربوبية،
تغريت واختلفت،
تغريت واختلفت ،أمور َّ
ويؤلف يف هذا كت ًبا ويسميها كتب التوحيد ،مفاهيم َّ
الوالء والرباء؛ أصبح بعض الناس يقرر أن الوالء والرباء هو املواجهة الدائمة مع الكفار
وقتاْلم ودفعهم يف كل وقت ويف كل حني ،هذا غلط ،مني قال إن هذا الوالء والرباء؟
الرسول ما كان يف املدينة ومعاه اليهود! أجل الرسول ماحقق الوالء والرباء هبذه
اهدً ا َْم ي ِرح ر ِائح َة ْ ِ
ُوجدُ ِم ْن َم ِس َري ِة
حي َها ت َ
الصورة ،الرسول ما قالَ « :م ْن َقت ََل ُم َع َ ْ َ ْ َ َ
اجلنَّة َ ،وإِ َّن ِر َ
َ
ني َعا ًما» ،إ ًذا الرسول يقرر خالف الوالء والرباء ،الرسول ما أمر بحفظ الذمة ْلهل الذمة!
َأ ْر َب ِع َ
والعهد ْلهل العهد! واْلمان ْلهل اْلمان! عىل تعريفك هذا للوالء والرباء ،أصبح الوالء
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والرباء حتى الرسول ما يطبقه ،أصبح عندك الدخول يف سفارات بني املسلمني والكفار هذا
خروج عن مبدإ الوالء والرباء ،هذا يصح؟ هذا مفهوم شوف؟ هذا من أصل الدين هذا املفهوم
بدأ يطبقه وبالتايل أصبح كل الدول وكل الناس اليل ماشيني عىل مفهوم اليل اخلالف هذا اليل
تغري ،أحدثوا عندنا يف القرنني اْلخرية
تغري معناه الكفر َّ
بيقوله أصبح عنده أيش؟ كفار ،الكفر َّ
بدعة ما كانت يف العصور اْلوىل وهي بدعة احلزبية ،أنشئوا شي ًئا اسمه اجلامعات اإلسالمية،
صاروا جيروا الناس أنه اليل خيدم الدين ،ويقوم بالعمل اإلسالمي عليه أن يدخل يف اجلامعة
اإلسالمية ،بل أنا تكلم معي بعض الدعاة املعروفون من أصحاب هذه االجتاهات من سنوات
طويلة يقرر أنه ال يمكن خدمة الدين وال الدعوة إال من خالل االنضامم إىل مجاعة ،البد أن
عضوا يف مجاعة ،من قال هذا الكالم؟! هو يقرر هذه ،وهذه فكرة منترشة حتى بعضهم
تكون
ً
أ َّلف رسالة :رضورة العمل ،واجلامعة اإلسالمية رضورة ،رضورة رشعية البد منها يقول ،أيش
هذا؟ هكذا أصبح تصور! هذا مفهوم وأدخلت هذه الفكرة أصبح أي إنسان ليست له مجاعة،
هو غرينا نحن شء وهو شء ،املسلم العادي اليل يصيل ويصوم ،وحيج ،ويتقي اهلل يف بيته،
وأهله ،وعياله ،ويدور اللقمة احلالل ،وماش يف دربه مسكني ،وإذا احتاج مسألة سأل العاْم
ورجع هذا ما هو يف مجاعة ،هذا ما هو معانا ،هذا ما نساعده ،لو احنا وصلنا لوزارة أو لوظيفة،
وصار حتت يدنا التوظيف هذا ما نوظفه ،لو جانا واحد جاهل عامي بس عضو عندنا يف اجلامعة
هذا أوىل من هذا ،ندخل هذا ،ونخرج هذا ،هذا معانا ،هذا مو معانا ،كذا أصبح هذا من
والتغري أمور حصلت االنتامء إىل الوطن االنتامء إىل الوطن
والتغري ،من االنحراف
االنحراف
َّ
َّ
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الوطنية ،انتامؤك لوطنك خاصة إذا كان دولة إسالمية االنتامء إىل الوطن إذا كان دولة إسالمية
أصبح عند بعض الناس الوطنية تساوي الوثنية ،وأصبح عند بعض الناس أن انتامءك يا مسلم
لوطنك يعني رجوعك ملبدإ اجلاهلية ،هذا غلط ،مني قال الكالم هذا؟ من قال هذا الكالم؟
اقرءوا ك ُتب الفقه كلها ،كل كتب الفقه تدعو إىل اجلهاد محاية للوطن ،وتوجبه فرض عني عىل
أهل البلد إذا دامهها عدو كافر ،جهاد الدفع أليس هو من أجل محاية الوطن وبالد اإلسالم
واملسلمني؟
أنت أيش بك ملا تقول يل الوطنية وثنية ،أنت ما تبغان انتمي لوطني؟!!
أصبح حفظ البيعة ،والعهد لويل اْلمر أصبحت عند بعض الناس جاسوسية ،هذا
مدسوس ،هذا مباحث ليش؟ ْلنه ما يرىض الكالم عن ويل اْلمر بالسوء ينهى عن هذا ،هذا
دائام ما حيب أحدً ا يتكلم يف
جاسوس ،هذا مدسوس بينكم يا شباب انتبهوا منه ،ليش؟ ْلنه ً
والة اْلمر ،وينهى عن هذا الكالم ،يقول هذا خالف منهج السلف ،هذا جاسوس أصبح
جاسوسية ،فالن من املشايخ؛ ْلنه ينهى أن يتكلم الناس يف هذا املوضوع ،هذا من كبارهم،
انتبهوا منهم ،كل اليل ماشني معاه ينسبوا إليه "جامية" ،يقول إنه جامي هذا معاهم انتبهوا!
النظام امللكي يف اإلسالم أنه يرث ولد امللك أو أخ امللك احلكم من بعده ،أصبح البعض
يعرضه عىل أنه نظام ليس نظا ًما رشع ًيا وهذا باطل ،هذا غلط ،من قال؟
إذا كان أهل السنة واجلامعة يرون انعقاد الوالية إذا أمجع الناس عليها ،فيمن تغلب عىل
أهل بلد أو عىل أهل جهة وأقام فيهم رشع اهلل ،فمن باب أوىل ما يرون صحة انعقادها بالوالية
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بالوراثة سواء لألبناء أو لإلخوان من باب أوىل ،بل اْلمة أمجعت عىل صحة هذه الوالية من
ورث ابنه يزيد ما كان فيه صحابة و َّال كان فيه صحابة؟
زمن الصحابة ،فإن معاوية ملا َّ
كان فيه صحابة ،وكان فيه بعد الصحابة تابعون وتابعون التابعون وهكذا إىل زمننا يف
الدولة اْلموية ويف الدولة العباسية ،هل سمعتم أن أحدً ا من أهل العلم قال هذه الوالية غري
منعقدة وهى باطلة خمالفة للرشع؟ مادام الناس أمجعوا ومشت اْلمور خالص ،لكن هكذا
َْ
َ ْ َ َُْ
ِ
ْ
الفتن ؟ِقالواِ:
م
في
ِ
م
ت
ِض اهللُ َعنْ ُه" :-كيف أن
ز
ِ
املفاهيم انحرفت ،يقول َع ْبدُ اهللِ ْب ُن َم ْس ُعود َ -ر َ
َْ
َّ ُ ُ َّ
وماذلك-يفحمك للا-؟ قال"ِ:فتن يشب ف َيها َّ
سن ،
يرَ ،و َي ْه َف ُم فيها الك ِب ُير ويتخذها الناس ِ
الص ِغ ُِ
ِ
ُّ َّ ُ
َ ُ
َ َ ُ
السن "ِهذا أصبح حالنا! أصبح اآلن الدعاة للسلفية وللمنهج السلفي
يلِ:غ ِِّي َر ِت
ف ِإذا غ ِِّي َرتِ ،ق ِ
إذا تكلموا ينظر إليهم أهنم أصحاب بدعة! والناس يرون أنفسهم فيام هم عليه إال من رحم
ربك أهنم أصحاب حق.
َ َ
ْ َْ
َ َ َ ُ
يقول َع ِيل بن َأ ِب َطالِب –ر ِ
ق ِمِ َ ِ
ِض اهللُ َعنْ ُه " :-كيف أنت ْم ِفي َز َم ال ِفتن ِِ؟ ِِإ ِذا ِل ِْم َِي ِْب َ ِ
ُّ ْ ُ
َ َ
ُ
س َِمه"ِ
القفآن إ َِّل َِر ْ ِ
سالم إ َِّل اسمه َِو ِِم َ ِ ِ
لا ِ ِ
ِِ
مفهوم ا ْل ِغي َبة :معروف ا ْل ِغي َبة ذكرك أخاك بام َيكره ،اتغري! َفأصبح لكل مسلم ِغي َبة ،إال
لويل اْلمر ما له غيبة ،ويل اْلمر ،اْلمري ،الوزير ،الرئيس ،ماله غيبة -أهرج فيه زي ما تبغوا-
هذا حلمه حالل ،مع أن العلامء من أهل السلف وأتباعهم إىل يومنا هذا يقولون :غيبة ويل اْلمر
أخطر من غيبة أفراد املسلمني ملا يرتتب عليها من فساد ،ياشيخ سيب هذا كله عىل جنب ،أنت
سيايس ،سيب هذا ،العلوم الرشعية انحرفت وتغريت إال ما رحم اهلل ،إيش رأيك؟
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علم العقيدة ُأدخل فيه علم الكالم ،و ُأدخل فيه علم املنطق! حتى أصبح الذين يدرسون
العقيدة يف اجلامعات إال ما رحم اهلل خيرجون وعقوْلم متغرية عن منهج السلف،
علم أصول الفقه ُأدخل فيه املنطق وعلم الكالم وتُكلم فيه يف عقد املسائل عىل طريقة
أصحاب املناهج املنحرفة؛ املعتزلة ،واجلهمية ،وغريهم.
التفسري كم من كتاب تفسري معان القرآن الكريم فرسها املفرس بحسب العقيدة التي هو
عليها! أشهر كتاب يف هذا الباب " َّ
الكشاف" املنهج االعتزايل وما فيه ،حتى قال بعضهم" :كنا
َّ
نخفج الاعتزال م كتاب الكشا

باملناقيش" ،من كثرة ما كان خيفي عقيدته يف ثنايا اْللفاظ

والعبارات فام يستدْلا إال إنسان نبيه ،من دقتها نُخرجها باملناقيش.
السلمي الصويف ،كتب كثرية يف التفسري دخلت فيها االجتاهات
كم كتاب تفسري! تفسري ُّ
واالنحرافات العقدية واملنهجية،قائمة طويلة من اْلمور لو أردنا أن نعددها لطال بنا املقام
وأصبحنا فقط يف حمارضة بعنوان« :صور االحنرافات العقدية واملنهجية».
ننتقل للعنصر الذي يليه:
ما هى أسباب االنحرافات العقدية واملنهجية؟
أريد أن أذكر شي ًئا أذيل به جاء يف ذهني العنرصالذي قبله:
من صور االنحرافات العقدية أنه إنسان يقول أنا سلفي وأخالقه وتعامله وطريقة أخذه
ورده مع الناس جاهلية ماهي سلفية! ويقول أنا سلفي!
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إذا استدان من الناس مايرد الدين ،إذا مر بالناس عوام مساكني جهال بدل ماحيتوهيم
ويوجههم ويرغبهم ،يكرش يف وجوههم ،ويبعد عنهم وما يرد عليهم السالم ،خيليهم يف ضيق
مايعلم به إال اهلل ،ويعطي صورة سيئة عن السلفية.
من املفاهيم مفهوم السلفية كامن اتغري ،مرة وحدة سألوا الشيخ ابن عثيمني قالوا له :من
يقول إنه سلفي ويدعو إىل السلفية؟ قال" :السلفي ِإن ِكانت ِحزبي ِماتجو ِز ،ماتصح" ركز
كالمهم عىل قضية السلفية كاسم لكنها يف الداخل إيش؟ أصبحت حز ًبا وهذا خيالف السلفية
وهو إنام أنكر احلزبية يف السلفية وْم ينكرالسلفية.
السلفية مفهومها تغري؛ أنا أعرف بعض الناس ال يعرف من السلفية إال الردود ،إال
الردود مهه ليل وهنار ،العلم عنده هوالردود ،أعرف من السلفية بس أنه إذا جلس يتكلم عن
فالن ويتكلم عن فالن بمناسبة أو من غري مناسبة ،ويظن أن هذا هوالسلفي!
هذا ليس من منهج السلف ال أحد يضحك عليك ،ال أحد يضحك عليك ،ال أحد
حيرف عليك احلقيقة ،هذا ليس سلف ًيا ،هذا ليس من منهج السلف ،ليس من منهج السلف هو
َّ
الردود!
ليس منهج السلف ،هو فقط الكالم يف فالن وعالن والكالم والسؤال حتى يثبت أنه
سلفي حتى يثبت أمامك أنه سلفي ،إذا جلس املجلس يتكلم عن فالن وهيرج عن فالن ويعلق
عن فالن! وجييب الرد الفالن علشان يثبت أنه طالب علم جييب هذه الردود ويصورها
ويعطيك إياها ،هذا ما هو منهج السلف الذي قال لك إن هذا منهج السلف ترى غلطان؛ منهج
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السلف اتباع ماكان عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه ،الرد يف حمله ،والكالم يف
اجلرح والتعديل يف حمله ،والقيام بأمر العبادة والسلوك واملنهج يف حمله ،ويف كل شء له حمله وله
ميزانه ،أما أنك تعرض السلفية هبذه الصورة وتبغى من الناس ماينكروا عليك ال واهلل! أنت
شوهت السلفية! ال واهلل أنت شوهت السلفية! هذاغلط ،هذاغلط!
َّ
السلفية منهج إصالح ودعوة ،اليل يبغى إنه إذا أخطأ اإلنسان عىل طول يدمره ويكرسه
وما خيليه منسم يرجع فيه للحق ،هذا ما هو سلفي ،وإن قال أنا سلفي هذا ما هو سلفي،
السلفية رمحة ،أعرف بعض أشياخنا بالستة عرش سنة يناصح يف املخالف وال يعلن هذا وال أحد
يعلم عنه ،رمحة ما هو عىل طول كرس ،ال ،ستة عرشسنة ،عرش سنوات يناصح ويتألف
ومايستعجل ،أعرف من أهل العلم من يصنع هذا ،فالذي يظن أن الردود وأن الكالم يف فالن
وفالن وفالن وإسقاط فالن وكذا ونحو ذلك بدون أن يكون لديه توازن وتعلم للعلم عىل
وجهه ،وأخذ اْلمور بطريقتها الصحيحة ترى ما هو سلفي ،وإن جلس من الصبح لليل يقول
أنا سلفي!
إن جلس يردد آيات و أحاديث من الصبح لليل ،اخلوارج كانوا يرددوا آيات وأحاديث
هو خارجي باسم سلفي؛ هذا من صور اخلروج عىل اجلامعةاإلسالمية ،هذا من صور تشويه
السلفية ،الذي جيلس ماله هم إال كالم يف فالن وفالن من الدعاة خلطإ أخطأه وما يزن اْلمور
بميزاهنا ،هل فيه أحد سلم من اخلطإ؟ مايف أحد! «ك ُُّل ا ْب ِن آ َد َم َخ َّطاء» اهللُ – َع َّز َو َج َّل -مع
الكفار يقول :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ المائدة ،8 :ملا أنت تتعامل مع اخلطإ
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من هذا الشخص كأنه كافر ،كأنه خارج عن امللة والدين هذا عدل؟! كل شء حطه بميزانه،
ولذلك هؤالء يندهشون ملا أحد املشائخ الكبار يتكلم عن خطإ فالن ثم بعد شهر شهرين يقول:
ما يف مانع اسمعوا له! ،كيف خ َّطأه هنا وهنا يقول اسمعوا له ،إيوه هذا ِ
عاْم ،هذا فاهم ،وهو
يريد يستألف هذا الرجل ،ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة يف نفس الوقت
تكلم عليه بقدر اخلطإ الذي أخطأه فيه ،ورده ،وبني له الصواب ،ويرجو -إن شاء اهلل -أن تقبل
هذا الصواب ،وخالص بالش إحنا نزيد الفجوة نحاول نستألف ،ترى يا مجاعة حتى السلفية
من املفاهيم التي انحرفت عند بعض الناس ينبغي االنتباه إىل هذا.
ما هي أسباب االحنرافات العقدية واملنهجية؟
الر ُسول اهلل َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلم -أشار إىل هذه االنحرافات ،يف اْلحاديث
احنا ُقلناَ :
السابقة ،الرسول أشار إىل االنحراف وأشار إىل اْلسباب ،كيف نعرف اْلسباب؟ أقول :نعرفها
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -كالطبيب إذا رحت لطبيب وأعطاك دوا ًء
من العالج ،اآلن َّ
ملغص البطن وجيت وريتني الدوا أنا راح استنتج من الدواء أن شكوتك إيش؟ مغص بطن،
ولو رحت لطبيب وأعطاك دوا للعني أنا عىل طول راح أعرف أن شكوتك إيش؟ من عينك،
اختِ َال ًفا كَثِريا ،وإِياكُم و ُحم ْدَ َث ِ
ات ْاْلُ ُم ِ
شوفوا هذا احلديثَ « :فإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َي َرى ْ
ور َفإِ َّهنَا
ً َ َّ ْ َ
ض َال َلةَ ،فمن َأدر َك َذل ِ َك ِمنْكُم َفع َلي ِه بِسنَّتِي وسنَّ ِة ْ ِ
اء الر ِ
اش ِدي َن» هذا الدواء ،الدعوة إىل
َ
اخلُ َل َف َّ
َ ُ
ْ َ ْ ُ
َ ْ َْ
لزوم السنة ،معناته السبب إيش؟ املرض إيش؟ ترك السنة والدخول يف البدع ،صح أو ال؟ ترك
السنة النبوية واتباع ما كان عليه الصحابة -رضوان اهلل عليهم -والدخول يف البدع ،هذا سبب
هذا التغري واالختالف.
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إذًا أول سبب :البعد عن سنة الرََّسُول -صَلَّى اهللُ عَل ِيهو وَسَلَّمَ.-
ثاني سبب :البعد عن سنة الصحابة -رضوان اهلل عليهم ،-وهذا أشار إليه حديث العرباض
بن سارية.
ثالث سبب :عدم احلذر من البدع واالبتعاد عنها ،هذا ثالث سبب.
ِ ِ
الز ْر ِع َوت ََر ْكت ُْم ِْ
اجل َها َد َس َّل َط
َاب ا ْل َب َق ِر َو َر ِضيت ُْم بِ َّ
حديث« :إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم بِا ْلعينَة َو َأ َخ ْذت ُْم َأ ْذن َ
اهللُ َع َل ْيك ُْم ُذ اال َال َين ِْز ُع ُه َحتَّى ت َْر ِج ُعوا إِ َىل ِدينِك ُْم» مادام قال الرجوع للدين معناته إحنا خرجنا
الز ْر ِع» معناته الركون إىل الدنيا ،إ ًذا تضمن هذا احلديث
وخالفنا الدين ،وقال « َو َر ِضيت ُْم بِ َّ
سببني:
السبب األول :جهل الدين وهذا معنى قد تستغربون له ،إيش رأيكم أنه يف دعاة يدعون إىل
الدين ما يعرفون الدين ،مرة سمعت أحد الدعاة يتكلم يقول انظر إىل هذا الناس هذا رسول اهلل
ِ ِ
الز ْر ِع َوت ََر ْكت ُْم
َاب ا ْل َب َق ِر َو َر ِضيت ُْم بِ َّ
–صىل اهلل عليه وسلم -يبني «إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم بِا ْلعينَة َو َأ َخ ْذت ُْم َأ ْذن َ
ِْ
اجل َها َد َس َّل َط اهللُ َع َل ْيك ُْم ُذ اال َال َين ِْز ُع ُه َحتَّى ت َْر ِج ُعوا إِ َىل ِدينِك ُْم» طيب قال العالج كام دل عليه
احلديث هو الرجوع للجهاد ،هاه؟ خطأ هذا غلط ،العالج ما قال الرسول -عليه الصالة
والسالم -أن العالج حتى ترفعوا اجلهاد ال ،ذكر ترك اجلهاد من أعراض املرض ،والعالج ما
هو؟ الرجوع إىل الدين ،إيش الرجوع إىل الدين؟ حديث جربيل الطويل ملا ذكر أركان اإليامن،
وأركان اإلسالم ،واإلحسان ،واليوم اآلخر ،قال هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم،
فالرجوع إىل الدين هو الذي يرفع هذه اْلعراض املرضية ،لكن هذا الرجل فهم أن الدين هو
إيش؟ اجلهاد ،هذا غلط هذا غلط ،حتى ملا قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -إن سنام
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اإلسالم هو اجلهاد ما قصد الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلهاد هو الدين وأعىل الدين،
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -أن اإلسالم كاجلمل إذا أقبل من
ال ،ال ما قصد هذا ،قصد َّ
بعيد إنام ُيرى منه إيش؟ أول ما ُيرى سنامه ،كذا الكفار أول ما يرون ويسمعون عن اإلسالم
يسمعون عن اجلهاد ،هذا املعنى بس ،ولذلك ما هو معدود من فرائض الدين ،ولذلك ما هو
فرض عني يف كل حال ،ولذلك ً
أصال ما هو واجب ،أرجح اْلقوال أنه سنة مؤكدة يف جهاد
الطلب ،والدفع أحوال خمصصة يكون فيها الوجوب ،ولذلك خطأ ما يصنعه بعض الناس يف
كتاب له قال :الفريضة السادسة أو الفريضة الغائبة إيش ،هذا غلط هذا فهم خطأ للدين،
تصور أن الدين هو بس اجلهاد وأنه إذا أنت جاهدت هذا كله يتعالج هذا غلط ،بل زاد الطني
بلة أصبحوا يتصورون أنه بمجرد دخوله يف اجلهاد يصبح من العلامء ،ويورد العبارة التي وردت
عن بعضهم أنه قال :اسألوا عنها أهل الثغور ،وهذا غلط صح هم قالوا :اسألوا أهل الثغور بس
تدري ليش أهل الثغور؛ ْلن العلامء يف البلد كان يأيت وقت ويكونوا قد ذهبوا إىل الثغور للجهاد
فيحتاج الناس يف وقت غياهبم إىل السؤال فيقولون اسألوا أهل الثغور؛ ْلن العلامء اليل راحوا يف
الثغور ما هو أنه بمجرد أن اإلنسان ما يدخل يف اجلهاد يصري عا ًملا هذا غلط لكن هذا انحراف.
إذًا من األسباب :جهل الدين وعدم معرفته.
ثانيًا :من اْلسباب؛ اإلغراق يف البيوع املحرمة والركون إىل الدنيا ،وترك اجلهاد.
ِ
ِ
ِ ِ
الس ْي ِلَ ،ق َالَ :ين َْز ُع اهللُ ا َْمل َها َب َة
احلديث الثالث يقولَ « :أ ْنتُم َي ْو َمئذ كَثريَ ،و َلكنَّك ُْم ُغ َثاء َك ُغ َثاء َّ
وب َعدُ وكُم و َجيع ُل ِيف ُق ُلوبِكُم ا ْلو َهنِ ،ق َيل :وما ا ْلو َهن؟ َق َال :حب ْ ِ
اة وكَر ِ
ِم ْن ِم ْن ُق ُل ِ
اه َي ُة
َ َ َ ُ
ُ َ َ
ِّ ْ َ ْ َ
احل َي َ َ
ُ ُّ َ
ا َْملو ِ
ت» ففيه أن من اْلسباب حب احلياة وكراهية املوت ،ويف اْلحاديث اْلخرى أن الغلو من
ْ
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هذه اْلسباب ،وكثرة االختالف فيام بيننا من هذه اْلسباب ،وترك الرجوع إىل العلامء من هذه
اْلسباب كام يف حديث َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
اص -رِض اهلل عنه -قال َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
اعا ينْت َِز ُعه ِمن ا ْل ِعب ِ
ِ
ِ
ادَ ،و َلكِ ْن َي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْل َم بِ َق ْب ِ
ض ا ْل ُع َل َام ِء،
ُ َ َ
َو َس َّل َم« :-إِ َّن اهللَ الَ َي ْقبِ ُض ا ْلع ْل َم انْت َز ً َ
حتَّى إِ َذا َْم يب ِق َع ً ِ
وسا ُج َّه ًاال َف ُس ِئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِري ِع ْلم َف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا» فهذا
املا َّاَّت ََذ الن ُ
ْ ُْ
َ
َّاس ُر ُء ً
أيضا أن ترك الرجوع إىل العلامء من أسباب وقوع هذه االنحرافات.
احلديث َّبني ً
إ ًذا السبيل اْلوحد الذي جتتمع كل هذه اْلسباب حتته يف سبب وقوع هذه االنحرافات
العقدية واملنهجية هو اخلروج عن السنة ،وما كان عليه السلف الصالح ،ولذلك يقول َ -ص َّىل
ِ ِ
ِ
اهللُ َع َلي ِه وس َّلم« :-تَرك ُ ِ
ِ
َاب اهللِ َو ُسنَّتِي َو َل ْن َي َت َف َّر َقا َحتَّى
ْت فيك ُْم َما إِ ْن َأ َخ ْذت ُْم بِه َل ْن تَض ُّلوا بِه كت َ
َ
ْ َ َ
احل ْو َض».
َي ِر َدا َع َ َّيل ْ َ
منهج اإلصالح له ضوابط عند أهل السنة واجلامعة يقوم عىل عدة ضوابط مخسة
ضوابط ،أهل السنة واجلامعة ينظرون إىل هذه االنحرافات العقدية واملنهجية أهنا حتتاج إىل
إصالح ،وضوابط اإلصالح عندهم مخسة ،أن املوضوع اْلسايس للدعوة ينبغي أن يكون:
توحيد اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وحتقيق العبادة له دون سواه.
الضابط الثان :أن اإلصالح يبدأ من الفرد ثم اْلقرب فاْلقرب ،ثم املجتمع ثم
املدينة مثلام جاء يف بعض اْلمثال قال" :إذا صلح الففد صلحت لاسفة ،وإذا صلحت لاسفة
صلح الحي ،وإذا صلح الحي صلح املجتمع ،وإذا صلح املجتمع صلحت املدين  ،وإذا صلحت
املدين صلحت الدول  ،وإذا صلحت الدول صلحت لارض" ونحن اإلصالح يبدأ من الفرد،
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ابدأ بنفسك نحن ليس مثل التبليغيني ابدأ بغريك ،لسنا مثل اإلخوان ابدأ بالرأس والقمة ال ابدأ
بنفسك ،ابدأ بنفسك.
الضابط الثالث :أن العلم عندهم يف اإلصالح يكون قبل القول والعمل ،ما
منهجا للدعوة واإلصالح إال بعلم ،ما يبدأ يسوي شغلة جتربة بعدين يقول واهلل
يسلك السلفي
ً
أنا كنت أجرب ،ناس يموتون ،ناس انحرفوا ،ناس يطيحون ،يقول واهلل أنا كنت أجرب ،ال،
ابدأ ً
أوال بالعلم قبل القول والعمل ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ محمد 19 :واإلمام البخاري -رمحه
اهلل -بوب يف كتاب العلم «باب العلم قبل القول والعمل» قوله –تعاىل :-ﮋﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﮊ محمد ،19 :قال فبدأ بالعلم.
الضابط الرابع :أن العمل يكون عىل منهج السلف الصالح ،فابحث عن هذا.
الضابط اخلامس :أن يتحىل يف دعوته بصفات بينتها اآليات القرآنية واْلحاديث
النبوية اليل هي صفات الداعية ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ يوسف ،1٠8 :وقوله :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ النحل ،125 :وكقوله
تعاىل :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﮊ لقمان1٠ :
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العنصر السابع:
مرتكزات التعامل مع االنحرافات عىل ضوء هذه الضوابط اإلصطالحية التي يسلكها
أهل السنة واجلامعة نقول املرتكزات التي يسري عليها السلف الصالح يف مواجهة هذه
االنحرافات كلها مأخوذة من قوله –تعاىل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ العصر،3 – 1 :
فتحت الذين آمنوا وعملوا الصاحلات تأيت القضايا التالية:
دائام عىل لزوم اجلامعة والسمع والطاعة؛ ْلنه هذا مما حيقق اإليامن
أولًا :أهنم حيثون ً
والعمل الصالح.
دائام من الدخول واملشاركة يف الفتنة.
ثانيًا :أهنم حيذرون ً
دائام ينصحون الناس بالرجوع إىل العلامء ،إيش ما نزلت نازلة يف املجتمع
ثالثًا :أهنم ً
البد من الرجوع إىل العلامء ،كام قال –تعاىل :-ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ النساء83 :

دائام إىل رفع اجلهل ووعي الناس ،يعلموهنم السنة ويرشدوهنم.
رابعًا :أهنم يسعون ً
للحق
وهي َجر أهلها بعد ظهور عدم قبوْلم
ا
خامسًا :النهي عن البدعة والتحذير منها ُ
ِ
ِ
ِ
حي َيى ْب ِن َي ْع َم َر
وإرصارهم عىل ما هم عليه من الباطل ،اسمع هذا احلديث يف صحيح ُمسلمَ ،ع ْن َ ْ
ِ
َان َأو َل من َق َال ِيف ا ْل َقدَ ِر بِا ْلب ِ
مح ِن
الر ْ َ
اجل َهن ِ ُّي َفا ْن َط َل ْق ُت َأنَا َو ُ َ
َق َال« :ك َ َّ َ ْ
مح ْيدُ ْب ُن َع ْبد َّ
رصة َم ْع َبد ْ ُ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِْ
اب رس ِ
اج ْ ِ
ول اهللَِ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
احل ْم َ ِري ُّي َح َّ
ني َأ ْو ُم ْعتَم َر ْي ِن َف ُق ْلنَا َل ْو َلقينَا َأ َحدً ا م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
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اب د ِ
َو َس َّل َمَ -ف َس َأ ْلنَا ُه َع َّام َي ُق ُ
ول َه ُؤ َال ِء ِيف ا ْل َقدَ ِر َف ُو ِّف َق َلنَا َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُع َم َر ْب ِن ْ
اخ ًال ا َْمل ْس ِجدَ
اخلَ َّط ِ َ
احبِي َأحدُ نَا َعن ي ِمين ِ ِه و ْاآل َخر َعن ِشامل ِ ِه َف َظنَن ُْت َأ َّن ص ِ
َفا ْك َتنَ ْف ُته َأنَا وص ِ
احبِي َس َيكِ ُل ا ْلك ََال َم إِ َ َّيل
َ
َ
ْ َ
َ
ُ َ َ
ُ ْ َ
ِ
آن َو َي َت َق َّف ُر َ
ون ا ْل ُق ْر َ
مح ِن إِ َّن ُه َقدْ َظ َه َر ِق َب َلنَا نَاس َي ْق َر ُء َ
ون ا ْل ِع ْل َم َو َذ َك َر ِم ْن َش ْأ ِ ِهن ْم
الر ْ َ
َف ُق ْل ُت َأ َبا َع ْبد َّ
َو َأ َّهنُ ْم َي ْز ُع ُم َ
ون َأ ْن َال َقدَ َر َو َأ َّن ْاْلَ ْم َر ُأنُف» إيش يعني اْلمر ُأنُف؟ يعني أن اهلل ما يعلم اْلمور
حتى حتصل ،يعني علم اهلل مستأنف!
يبني صورة أو معلم من معاْم منهج السلف أمام
َق َال ابن ُعمر ،هذا اآلن كالم ابن ُع َمر َّ
ِ
رب ُه ْم
هذه االنحرافات العقدية واملنهجية والتعامل معها ،يقول ابن ُع َمرَ « :فإِ َذا َل ِق َ
يت ُأو َلئ َك َف َأ ْخ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ف بِ ِه َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُع َم َر َل ْو َأ َّن ِْلَ َح ِد ِه ْم ِم ْث َل ُأ ُحد َذ َه ًبا
حيلِ ُ
َأ ِّن َب ِريء من ُْه ْم َو َأ َّهنُ ْم ُب َرآ ُء منِّي َوا َّلذي َ ْ
ِ
اخلَ َّط ِ
يث ُع َم َر ْب ِن ْ
َف َأ ْن َف َق ُه َما َقبِ َل اهللُ ِمنْ ُهَ ،حتَّى ُي ْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر» ثم ذكر َح ِد َ
ِض اهللُ َعنْ ُه-
اب َ -ر َ
َح ِديث ِج ْ ِرب َيل ا َمل ْع ُروف بحديث أم السنة ،حديث جربيل الطويل ،ويف آخره قالِ « :ج ْ ِرب ُيل
َأتَاك ُْم ُي َع ِّل ُمك ُْم ِدينَك ُْم» هذه اْلمور التي ذكرناها هي معاْم التعامل مع االنحرافات العقدية
واملنهجية عىل ضوء ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ العصر 3 :طيب ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﮊ العصر 3 :نقول يدخل حتت قوله :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ أهنم حيذرون من احلكم
عىل املعني إال بعد قيام احلجة ،وهذه ترى نقطة مهمة يا شباب ،هذي نقطة مهمة أهل السنة
واجلامعة يف تعاملهم مع االنحرافات العقدية حيكمون عىل القول وعىل الفعل وال حيكمون عىل
كفرا أو بدع ًة أو فس ًقا البد منهم.
حل َّجة ،البد من قيام احلجة ،فأمر إذا كان ً
الفاعل إال بعد قيام ا ُ
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خريا -كتب كتابة
قد يقول يل قائل طيب يا شيخ هذا فالن من أهل العلم -جزاه اهلل ً
وفيها أنه بدعة اإلخوان ،وبدعة كذا هذه ال حيتاج فيها اْلمر إىل قيام حجة ،فنقول :السبب يف
ذلك أنه يرى أن هذه البدعة تفشت وانترشت واشتهر كالم أهل العلم يف اإلنكار عليهم
مرصا عىل اْلوى فأصبح من أهل اْلوى،
ووضح القول فيها فمن وقع فيها فهو إنام يقع فيها ً
فهذا ال حيتاج إىل إقامة حجة عليه يف أن هذا بدعة؛ ْلن اْلمر فيها قد ظهر واشتهر وانترش،
وهكذا احلال يف مثل هذه املسائل وهي التي ُيعرب عنها العلامء مما ال ُيعذر أحد بجهله ،وهي
قضايا نسبية َّتتلف من جمتمع إىل جمتمع ،من وقت إىل وقت ،فبعض القضايا تشتهر يف جمتمع فام
ُيعذر املخالف فيها ،ما نقول أنه ُيعذر باجلهل ،فال حتتاج إىل إقامة حجة من هذا الباب ،والذي
أيضا مان ًعا ،فال
تأول ،إذا احتمل أنه ُأكْره ،يبقى هذا ً
يبقى أنه إذا احتمل أنه أخطأ ،إذا احتمل أنه َّ
يلتبس عليكم القول؛ ْلن الدورة السابقة تكلمنا عن هذه املسألة وأشكلت عىل بعض الشباب،
خريا -بأنه اليعذر املخالف عىل طريقة اإلخوان
فجاءوا بكالم لبعض مشاخينا الكبار-جزاه اهلل ً
أو عىل طريقة كذا ،يف هذه املسائل وال حيتاج إىل إقامة احلجة ،فنحن نقول ال ،البد من إقامة
احلجة ،إنام مراده أنه من جهة اجلهل ال ُيعذر باجلهل ،إنام يبقى النظر يف بقية اْلمور؛ ْلن قيام
احلجة حيتاج إىل ثبوت رشوط وانتفاء موانع ،ثبوت الرشوط أمران:
العلم ا ُملنايف للجهل.
واإلرادة ا ُملنافية لإلكراه.
وانتفاء املوانع أربعة أشياء:
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انتفاء مانع اإلكراه.
انتفاء مانع اخلطإ.
انتفاء مانع التأويل.
انتفاء مانع اجلهل.
أربعة أمور البد من انتفائها ،فمن معاْم التوايص باحلق والتوايص بالصرب َّأهنم ال حيكمون
عىل الناس بأعياهنم بمجرد وقوعهم يف املخالفة ،إنَّام يقولوا هذا بدعة وهذا خلل ،وهذا خطأ،
ثم ُيناصح َّ
الرشع َّية يف إصالحه ورجوعه إىل
الشخص ويع ِّلموه ويب ِّينوا له ويستعملون ال ُّطرق َّ
َّ
ِ
حل َّجة
احلق َّ
والصواب ،فإن ظهر ْلم بعد ذلك أنَّه مرص معاند مكابر حكموا عليه بعينه بعد قيام ا ُ
بثبوت الرشوط وانتفاء املوانع.
أيضا من معاْم التَّوايص باحلق والتَّوايص بالصرب التعاون مع والة اْلمر من اْلمراء
ً
والعلامء يف درء الفتنة والقضاء عليها ،كام قال –تعاىل :-ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ المائدة2 :

حتري العدل يف التعامل مع أهل
ً
أيضا من معاْم التَّوايص باحلق ،والتَّوايص بالصربِّ ،
البدع ،يا أخي كل بدعة ْلا ميزاهنا ،ال تعامل اليل وقع يف بدعة مك ِّفرة زي اليل وقع يف بدع ما
هي مك ِّفرة ،هي ضاللة لكن ليست مك ِّفرة ،كل بدعة ْلا حاْلا ،ال جتعل معاملتك مع النَّاس
كلها واحدة ،يا أخي إذا كان الكفار اهلل يقول لك :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﮊ المائدة ،8 :إذا كان اهلل يقولك مع اليهود والنَّصارى ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﮊ
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النحل:

 ،125فام بالك مع إنسان مسلم إنَّام أخطأ يف هذه املسألة! شوف القضية ،أحسن الظن ،حاول،
وربنا يصلح احلال.
أيضا من معاْم التوايص باحلق والتوايص بالصرب ،أهنم يسعون إىل اإلصالح يف اختيار ما
ً
ُيناسب احلال يف الدعوة باحلكمة ،يف املوعظة احلسنة ،يف املحاورة واملجادلة ،يف السعي إىل
إصالح ذات البني إذا رجعوا وتابوا وأنابوا ،هذه هي مجلة ما يتعلق بمنهج السلف الصالح -
رضوان اهلل عليهم -يف التعامل مع االنحرافات العقدية واملنهجية.
أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يوفق اجلميع ملا ُحيبه ويرضاه.
وصيل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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األسئلة:
السؤال األول:
(كالم غري مسموع)،العلمية ،مع كثرة املشاغل الدنيوية -وجزاكم اهلل خريًا-؟
اجلواب:
ُسئل اإلمام البخاري -رمحه اهلل -ما دواء احلفظ؟ ُد َّلنا عىل طريقة يا إمام للحفظ؟ قال
َأ ِدم النظر يف الكتب ،هذه أول طريقة ،حمفوظاتك العلمية من املنظومات ومن اآليات
واْلحاديث وغريها.
أول دواء لعالجهاِ :
أدم النظر يف الكتب.
ثانيًا :ذاكر هبذه املعلومات إخوانك فإن هذا أدعى إىل تثبيتها.
ثالثًا :راقب نفسك مع اهلل فإن الطاعة تُكسب القلب شفافية وقدرة عىل التلقي واحلفظ
تنعدم أو ا
تقل باملعصية ،وهذا ما أشار إليه اإلمام فيام يروى عن اإلمام الشافعي أنه قال:
ت إلَى َوكِي ٍع سُو َء حِفْظِي
ش َكوْ ُ
َ

***

وَأخْبَرَنِي بَأنََّ ال ِعلْ َم نُورٌ

***

ك املعَاصي
فَأ ْرشَدَنِي إلَى تَرْ ِ
وَنُو ُر اهلل اليُهْدَى ِلعَاصِي

هذه ثالثة أمور تذكر يف هذا املقام.
ذكر ابن اجلوزي يف «صيد اخلاطر» أن التعليم والتأليف والعمل بام حيفظ اإلنسان من
أيضا من الوسائل التي تذكر يف هذا املقام.
أسباب تثبيت العلم يف النفس ،فهذه ً
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السؤال الثاني:
يقول السائل -حفظكم اهلل -ما حكم تأخري صالة العشاء إىل وقت التهجد يف الليالي العشر
األواخر من رمضان حبجة اجلمع مع املصلني يف املسجد؟
اجلواب:
صالة العشاء ْلا وقت جواز ،وْلا وقت اختيار ،وْلا وقت العذر:
وقت اجلواز هو بداية وقتها من بعد غياب الشفق اْلمحر ،يدخل وقت صالة العشاء،
ووقت االختيار فيها إىل نصف الليل من ثلث الليل إىل نصف الليل هذا وقت الفضيلة
واالختيار ،وبعض أهل العلم يقول هذا آخر وقت صالة العشاء ،عىل أساس أنه آخر وقت
الفضيلة أو اجلواز يف حال االختيار ،ويمتد وقتها إىل قبيل صالة الفجر حلديث أب قتادة يف
ِ
يها» ،فهذا وقت احلاجة،
صحيح مسلم ،أنه قالَ « :و َو ْق ُت ك ُِّل َص َالة َما َْم َيدْ ُخل َو ْق ُت ا ْلتِّي تَل َ
والعادة أنه صالة التهجد تكون بعد خروج وقت االختيار لصالة العشاء ،فأنا ال أختار ْلذا
اْلخ أن ُيؤخر صالة العشاء حتى يدخل وقت التهجد؛ ْلن العادة ال يتهجدون إال يف الساعة
الواحدة أو الواحدة والنصف ،ويكون قد خرج وقت منتصف الليل ،ويكون قد خرج وقت
االختيار والفضيلة لصالة العشاء ،فأنا أرى أن يصيل صالة العشاء يف وقتها يف وقت االختيار،
ثم بعد ذلك يصيل مع الناس صالة التهجد يف العرش اْلواخر ،فإن احتاج إىل ذلك وأخر صالة
العشاء إىل التهجد جاز ،ولكن فاته وقت الفضيلة لصالة العشاء ،واهلل أعلم.
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السؤال الثالث:
يقول السائل -حفظكم اهلل -كيف نرد على من عندهم غلو يف حب الوطن والدعوة إىل الوطنية
ُب الْأوطا ِن مو َن الْإِميانِ» ،هل هذا حديث صحيح؟
مما يؤدي للعصبية ،ويستدلون حبديث« :ح ُّ
اجلواب:
الغلو أمر ممقوت يف الدين ،معلوم أن حب الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم – مع حب اهلل
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -يقولَ « :ال ُي ْؤ ِم ُن
 ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل -من أصول اإليامن ،فإن َُّون َأحب إِ َل ِ
يه ِمن َأ ْهلِ ِه َو َمال ِ ِه َو َو َل ِد ِه والن ِ
مج ِعنيَ ،ف َق َال ُع َمر َواهلل َيا َر ُس َ
ول اهلل
َّاس َأ ْ َ
َأ َحدُ كُم َحتَّى َأك َ َ َّ
ني َجنْ َبيَ ،ق َالْ :اآلَ َن
ب إِ َيل ِمن َأ ْه ِيل َو َم ِايل َو َو َل ِديَ ،ف َق َالَ :ال َيا ُع َمر َق َالَ :و َن ْف ِِس ا ْلتي َب َ
َْلَن َ
ْت َأ َح َّ
َيا ُع َمر».
عز
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -أصل من أصول الدين ،إال أن اهلل َّ -
فمع كون حب َّ
ِ
َو َّ
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
ور ُسوله َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم -ينهيان عن الغلو فيه ،فيقول َ
جلَ -
ِ
ِ
يسى ابِن َم ْر َي َم» حتى يف حب الرسول أنت
َو َس َّل َمَ « :-ال َت ْغ ُلوا ِ َّيف ك ََام َغ َلت الن ََّص َارى ِيف ا َْملسيح ع َ
منهي عن الغلو.
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -يرمي مجرة العقبة ،قال البن عباسَ « :أ ْل ِقط ِيل
ملا جاء َّ
ِ
احل ُمص» َي ُق ُ
احل ُم َصة َوا ْل ُفو َلة « َف َق َال
ول الفقهاء َب َ
َح َص َياتَ ،ف َل َق َط َل ُه َح َص َيات ل ْل َر ْمي ك َ
ني ْ ُ
َح َبات ْ ُ
ِ ِ
ِ
الرس ُ
احل َص َياتَ ،و َق َال َيا َأ ُّ َهيا النَّاس بِ ِم ْث ِل َه ِذ ِه َف ْار ُموا
ول َ -ص َىل اهللُ َع َليه َو َس َل َمَ -و ُه َو َي ْر َف ُع َهذه ْ َ
ُ
َوإِ َّياكُم َوا ْل ُغ ُلو َفإِن ََّام َأ ْه َل َك َمن ك َ
َان َق ْب َلكُم ا ْل ُغ ُلو ِيف الدِّ ين» فالغلو ممقوت حتى يف أصول الدين
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كام ترى ،ومن باب أوىل الغلو يف حب اْلوطان أو حب الزوجة أو حب اْلوالد أو حب املال،
فهذا كله الغلو فيه ممقوت ،الغلو ممقوت ما هو حمبوب ،يف هذه اْلمور ينبغي لإلنسان أن يأخذ
نفسه بالرفق واالعتدال وبالتوازن ،أما احلديث الذي ذكره السائل وهو حديث« :حب اْلوطان
من اإليامن» فهذا احلديث ال أعلم له أصال ،واهلل أعلم.

السؤال الرابع:
جزاك اهلل خريا ،يقول السائل كيف أتعامل مع شخص قال لي قبل يومني أنا تكفريي ونصحته
فلم يقبل النصيحة ماذا أفعل معه؟
اجلواب:
تعامل معه بالنصيحة ،وكررها عليه ،واصرب عليه ،وقرب إليه من حمارضات أهل العلم
ومن كالم أهل العلم ،ومن كتب أهل العلم ما يدفع عنه الشبهة التي هو فيها ،مع احلذر يف أن
تتأثر به وأنت عىل نفسك بصريا إن علمت أنك إذا استمريت معه باملناصحة وطالت املدة
واالحتكاك قد تتأثر به جلهلك ولقصور علمك أو حلبك الشديد له ،فعليك أن تبتعد عنه وأن
ُتجره؛ ْلنه أصبح كمن به جرب َّتشى أن يعديك ،وأرشده يف هذه احلالة إىل الرجوع إىل أهل
وادع له بالصالح واْلداية ،حتى يعني يكون هذا -إن شاء اهلل -أرجى لقبوله فإن رأيت
العلم،
ُ
أن أمره قد استفحل وأنه ال يقبل اْلدلة وأنه معاند ومكابر ،فهذا من أهل الضالل أنصحك
باالبتعاد عنه وهبجره وبالتحذير منه ،وﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
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ﭸ ﮊ البقرة.156 :

السؤال اخلامس:
يقول السائل -حفظكم اهلل -ذكرمت أن هنالك قصورا من بعض الشباب يف مسألة الردود وأنها
جل وقتهم فهناك من ال يقرأ يف الردود ويرونها تقسي القلب ومييع الدين أليس هؤالء أيضا غريوا يف
معنى السلفية نرجو التوجيه؟
اجلواب:
نعم هذا الكالم صحيح ال ينبغي االستهانة بأمر الردود ،وْلذا املعنى واهلل أعلم كان من
أسامء القرآن ال ُفرقان؛ ْلنه يفرق اهلل -عز وجل -به بني احلق والباطل ويرد الباطل عىل أهله
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ اإلسراء ،81 :فام ينبغي لطالب العلم السلفي
أن يستهني بأمر الردود ،كام أنه ال ينبغي بطالب العلم السلفي أن يكون كل مهه كتب الردود،
فال يعرف يتوضأ وال يعرف يصيل ،بل حتى يمكن ما عنده أخالق حسنة يعامل هبا الناس ،ما
ينبغي لطالب العلم مثل هذا ،ينبغي لطالب العلم أن يكون متوازنا ،يعرف حق اهلل ،يعرف حق
أهله ،يعرف حق إخوانه ،يعرف حق جريانه ،يعرف حق سائر املسلمني عليه ،يعرف حقه عىل
نفسه ،يعرف هذه اْلمور كلها ومن ذلك الردود ،أما أن جيعل مهه كله الردود فهذا خروج عن
منهج السلف الصالح ،تعالوا ننظر إىل اْلئمة؛ أئمة الدين اإلمام أمحد بن حنبل ألف جز ًءا
صغريا كامن يف
صغريا اسمه الرد عىل اجلهمية والزنادقة ،صح؟ جزء صغري ،وألف جز ًءا
ً
ً
اْلرشبة ،يف الرد عىل أهل الرأي يف قضية اْلرشبة ،هذا الذي ألفه اإلمام أمحد بن حنبل وألف يف
املنهج العام اليل يبني لك أحكام الدين كتاب املسند.
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اإلمام البخاري ألف يف الرد عىل الذين يقولون بأن العباد خيلقون أفعال أنفسهم جز ًءا
صغريا خللق أفعال العباد ،وألف يف الذين يقولون إن اليدين ترفع مع التكبري يف أول الصالة ثم
ً
ال ترفع "جزء رفع اليدين" ،وألف جز ًءا يف القراءة خلف اإلمام ،يف الردود عىل أصحاب هذه
املسائل ،أجزاء صغرية ثالثة ،وأ َّلف يف املنهج العام الذي يبني الصالة ،والصوم ،واحلج،
والزكاة ،والبيوع ،والنكاح ،والطالق ،واآلداب ،والرقائق ،والعقيدة «كتاب اجلامع
الصحيح» إذا كانت النسبة بني اشتغالك بالردود كهذه النسبة فأنت عىل منهج السلف ،وإذا
كانت النسبة بالعكس فأنت لست عىل منهج السلف.

السؤال السادس:
خنتم بهذا السؤال يقول السائل :حنن تسعون سلفيًّا ،جئنا من املرغرب لالستفادة منكم -
حفظكم اهلل -فنرجو نصيحة عامة لنا مجيعًا ثم نصيحة خاصة للمدرسني والدعاة منا وجزاكم اهلل
خريًا؟
اجلواب:
أولًا :حياكم اهلل أنتم واإلخوة الذين شاركوا يف هذه املحارضة وأرجو اهلل -عز وجل -أن
جيعل هذه املحارضة مباركة يل ولكم ،ونافعة يل ولكم يف الدنيا واآلخرة ،وأن يرزقنا اهلل وإياكم
القبول ،كام أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يكون يف هذا احلضور يف هذه املحارضة وكذا -إن
شاء اهلل -يف أعامل الدورة دورة اإلمام املجدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب جزيل اْلجر
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والثواب لكم يف موازين احلسنات ،وأن يتقبل اهلل َ -عز َّ َو َج َّل -منا ومنكم الصاحلات من
اْلعامل.
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:-
دائام يف مثل هذه املواضع وغريها ما ع َّلمنا إياه َّ
ولنكرر ً
ُرش َك بِ َك و َنحن َنع َلم ،و َنس َت ِ
«ال َّل ُه َّم إِنَّا َن ُعو ُذ بِ َك َأ ْن ن ْ ِ
غفرك مم ِا َت ْع َلم َوال َن ْع َلم» فإن هذا الدعاء
َ ُ
َ ْ
ِ
الصدِّ ِيق ليأمن
الر ُسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمْ -لب بكر الصديق يدعو به وهو َأبو َبكْر ِّ
علمه َّ
ُرش َك بِ َك ونَحن نَع َلم ،ونَست ِ
خطر الرياء ،وهو الرشك اْلصغر «ال َّل ُه َّم إِنَّا َن ُعو ُذ بِ َك َأ ْن ن ْ ِ
َغفرك ممِا
َ ُ
َ ْ
َت ْع َلم َوال َن ْع َلم» ،ووصيتي لكم العامة أن تغتنموا هذه اْلوقات يف تواجدكم يف هذه البقعة
الطاهرة املباركة قري ًبا من بيت اهلل احلرام ،فال تفوتوا الصالة مجاعة يف املسجد احلرام وال تصدر
منكم خالل هذا الوقت -إن شاء اهلل -وليكن كل إنسان عىل نفسه بصرية ،أي خطيئة ليحرص
اإلنسان أن يرب نفسه بأن يصوهنا عن املعايص وعن الذنوب أطول فرتة ممكنة لعلها تعتاد ذلك
ً
مستقبال -إن شاء اهلل -إىل مثل هذه املعايص والذنوب.
فام يعود
بعضا ،فإنه الرفقة ْلا آداب وْلا رشوط،
أيضا بأن حتسنوا رفقة بعضكم ً
كام أوصيكم ً
وأنتم جئتم من سفر بعيد ،من بالد بعيدة إىل هذه البالد الطيبة املباركة ،فرفقة مع بعض كام ذكر
شخصا فأوصيكم بحفظ حق الرفقة فيام بينكم
نفرا أو
ً
اْلخ يف السؤال أنكم يف حدود تسعني ً
وأن تسمعوا وتطيعوا للتوجيهات بام ال خيالف رشع اهلل ُ -س ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل -التي تأتيكم من
أمريكم ،وأن حترصوا أن تكونوا -إن شاء اهللً -
حلا لإلخوة السلفيني يف املغرب.
مثاال صا ً
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وأويص املعلمني منكم الذين يشتغلون بالتدريس أن حيرصوا عىل تعلم السنة وتعليمها،
وأن حيرصوا عىل تقريب اْلمور للناس ،وتفهيمها فإن الناس -واحلمد هلل -العوام قبل غريهم
حريصون عىل الدين ،حريصون عىل التعلم ،حريصون عىل سنة الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
َو َس َّلم -لكن فقط يريدون من يقرهبا إليهم ،أنا ما أتصور إنسا ًنا عام ايا تقول له الرسول يقول
كذا ،أو تقول له احلديث كذا ،ويقول ال ،أو يعاند ،هو يبغى يتعلم حديث الرسول َ -ص َّىل اهللُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم-حب اخلري والدين موجود واحلمد هلل يف أمتنا وهذا مما آيس اْلعداء منا ،الكفار
آيسوا منا بسبب هذا ،خيربن زميل يل اسمه رتشارسون كان يدرس معي يف اجلامعة ،أملان
اْلصل طويل أشقر ،كان جيلس معي يف البكالوريوس ندرس سوى وكذا أقول يا رتشارسون -
اسمه حممد ُمخيس ،-أقول له :يا حممد ُمخيس كيف أسلمت؟ ،يقول :أنا كنت أحب السفر
كثريا،
واالطالع عىل أخبار الناس والدول والديانات ،يقول كنت أسافر املغرب ،وأسافر تونس ً
وكان يل يف تونس ُصحبة ،منهم شاب تونِس اسمه حممد ُمخيس ،يقول :فكان يسكر معانا
ويرشب معانا ،ويروح وجيي معانا ،يقول :وأنا كنت يف الفندق أفك التلفزيون وأشوف اجلامعة
يصلون يف املسجد احلرام أنبهر ،أسمع القرآن أنبهر ،أشوف هيئة القيام والركوع والسجود
أنبهر ،يقول :فكنت أستعجب ْلذا الدين ،وكان حممد ُمخيس مع كل إيل يسويه يقول :أنا مسلم،
وكنا إذا تكلمنا عن اإلسالم أو طعنَّا يف اإلسالم أو سخرنا باإلسالم أو استهزأنا باإلسالم،
يغضب ويزعل وخياصمنا وهو يسكر معنا ،يقول :فاستعجبت ايش هذا الدين اليل خييل أصحابه
زي كذا؟ يقول :فكان يدافع عن اإلسالم وهو خيالف اإلسالم ،ما يرىض الدن َّية يف الدِّ ين وهو
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يسوي اليل يسويه ،يقول :فانتبهت ْلذا الدين وبدأت أدرسه ،فدخل اإلسالم يف نفِس
فأسلمت ،فلام جئت أسلم قالوا يل إيش تسمي اسمك بدل رتشاردسون قال :اسمي نفِس حممد
ُمخيس ،الذي كان سب ًبا يف إسالمه ،فهذا الدين عجيب ،هذا الدين عجيب ،فأنت حاول أن
تقربه للناس للعامة أن ُتفهمه للناس أن تعلمه للناس ،وبإذن اهلل تكسب أجرهم كام قال
الرسول َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ « :-م ْن َس َّن يف ِ
من َع َ
مل
اإل ْسالم ُسن ًة َحسن ًة َف َل ُه َأ ْج ُر َها ،و َأ ْج ُر ْ
ِ َهبا ».
ووصيتي اْلخرى التي هي قبل هذه الوصايا كلها أوصيكم ونفِس بتقوى اهلل يف الرس
والعلن ،وهذا آخر هذا اللقاء ،وأسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يتقبل منا ومنكم.
وصل اللهم عىل حممد وعىل آله صحبه وسلم.
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وجزاكم اهلل خريا.
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