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  بعنوان حملاضرٍة اَيُســرُّ موقع مرياث األنبياء أن ُيقدَِّم لكم تسجيًل
 

 

 

 ألقاها

 

 –حفظه اهلل -
 

 ،للهجرة النبويةئة وألف استة وثالثني وأربعم اخلميس السابع عشر من شهر شعبان عاميوم 
 السلفية املقامة يف مكة املكرمة يف دورتها اخلامسة عبدالوهاب بن حممد ضمن فعاليات دورة اإلمام

 .عشرة
 .أن ينفع بها اجلميع -سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل 
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ونعوُذ باهللِ من رشوِر أنفسنا ومن سيئاِت  ،ونستغفره ونستعينه نحمده احلمدهلل إن

وأشهُد أنَّ ال إله إال اهللُ وحدُه ال ، ومن ُيْضلِل فال هاِدَي له، من هيِدِه اهلل فال ُمِضلَّ له، أعاملنا

  .عبده ورسوله وأشهدأن حممًدا، رشيَك له

  1٠2: آل عمران  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ 

ٿ  ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٱ  ژ 

  1: النساء  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ

  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ  ٹ ٹ 

 ٠1 - ٠٠: األحزاب  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

د   َوخري، اهللِ خري الكالم كالمإِنَّ وأال   َورَشَّ  ،-صىل اهلل عليه وسلم- اْْلَْدِي َهْدُي حُمَمَّ

اا  ، بِْدَعة  َضاَلَلة   َوُكلَّ  ،بِْدَعة   يف دين اهلل حُمَْدَثة   َوُكلَّ  ،ْْلُُموِر حُمَْدَثاُُتَ

 : أما بعد
د بُن عْبد  :املجدد َشيُخ اإلْسالماإلمام  دورة فتأيت هذه املحارضة يف افتتاح مناشط  حُممَّ

اب   .اخلامسةعرشة الدورة وهذه هي، السلفيةالوهَّ

بذلوه وأن جيعل ما ي، أن يوفق اإلخوة القائمني عىل هذه الدورة -عز وجل- أسأل اهلل 

أن يكون افتتاح مناشط  -جزاهم اهلل خرًيا-وقد اقرتح اإلخوة ، من جهد  يف ميزان حسناُتم

 العقدية اتاالحنراف مع التعامل منهج السلف يف كيفية» :هذه املحارضة التي بعنوان ،هذه الدورة

 شهر من السابع عرشُتعقد يف مساء يوم اخلميس  -واحلمد هلل-وهذه هي املحارضة  «واملنهجية

يف مسجد الرشيف حممود آل  النبوية اْلجرة منئة وستة وثالثني ألف وربعام عاممن  شعبان
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يف تعاوهنم مع الدورة يف خري اجلزاء وجزى اهلل القائمني عىل هذا املسجد  ،-اهللرمحه - غالب

التي ستستأنف كل يوم مجعة من بداية الفصل  -إن شاء اهلل- قيام هذه املحارضة والدروس

 .-تعاىل بإذن اهلل-الدرايس 

أَدْرُُتا عىل  «واملنهجية العقدية اتاالحنراف مع التعاملمنهج السلف يف » :هذه املحارضة

 : عدة عنارص

 .يف رشح عنوان املحارضة :العنصر األول

ُسولبيان  يف :والعنصر الثاني  .مايكون إىل يوم القيامة - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- الرَّ

ُسولبه  فيام أخرب :والعنصرالثالث من حدوث التغري  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- الرَّ

  .- َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ-عاما كان عليه احلال يف زمنه  االختالفو

 .واملنهجية العقدية اتاالنحرافصور من  :والعنصر الرابع

 االنحراف سيكون أسباب: -بإذن اهلل-من عنارص هذه املحارضة  والعنصراخلامس

 .واملنهجية العقدية

 .عند أهل السنة واجلامعةسيكون بيان منهج اإلصالح وضوابطه  :والعنصرالسادس

يف مرتكزات يف التعامل مع  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل  بإذن اهلل- سيكون :والعنصرالسابع واألخري

 .ات بناء عىل هذه الضوابطاالنحراف

 .املحارضة ثما خامتة

 :يعني املحارضة تدور عىل سبعة عنارص 
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 : العنصر األول
منهج السلف يف التعامل مع االحنرافات » :املحارضةنحن نقول يف ، رشح عنوان املحارضة

  : ذا العنوان يأيت يف ذهنه سؤاالنحينام يستمع اإلنسان ْل، «العقدية واملنهجية

 ؟ملاذا منهج السلف :السؤال األول

 ؟أم ال ؟املنهجي االحنرافالعقدي و االحنرافهل هناك فرق بني  :والسؤال الثاني

كان عليه السلف الصالح لنسري  يف كل وقت إىل معرفة ما نحن نحتاج: فنحن نقول

هو سبيل النجاة الذي ، ْلن سبيل السلف الصالح طريق السلف الصالح هو سبيل النجاة ؛عليه

ُسول دلنا عليه  ژ : -تعاىل–قال  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل  -ل ودلنا عليه اهللب - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ-الرَّ

ڇ     ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڦ   ڦ  ڦ 

 115: النساء ژڍ  ڍ  

عىل ما  ؟أول ما ينطبق وأول ما ينطق وأول ما ينطلق إنام يطلق عىل َمن ژڃ  چ  ژ  

ُسول وبني لنا ، من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينكان عليه السلف من الصحابة و  َصىلَّ اهللُ -الرَّ

التمسك بام جاء عن السلف  االنحرافو االختالفأن سبيل النجاة من التفرق و -َوَسلَّمَ َعَلْيِه 

ُسول فقد جاء يف احلديث عن ، الصالح َقت أنه ذكر أنَّ اْلَيُهودَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ-الرَّ  اْفرَتَ

َوأنَّ هذه اْلُمة  ،ىَل اْثنََتنْيِ َوَسْبِعنَي فِْرَقةً وأنَّ النََّصاَرى افرتقوا عىل عَ ، َعىَل إِْحَدى َوَسْبِعنَي فِْرَقةً 

ُق  يِف  «َمن هي َيا َرُسوَل اهللِ؟: ِقيَل » ،ُكلها يِف النَّاِر إال َواِحَدة  ، َوَسْبِعنَي فِْرَقةً  عىل َثالث   ستْفرَتَ

 .«َوَأْصَحاِب َأَنا َعَلْيِه  ما»: قالَويِف ِرَواَية  ، «ِهَي اجْلاََمَعةُ »: قال ِرَواَية  
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ُسول  إًذا لزوم ما كان  وأصحابه هو سبيل النجاة من  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ-عليه الرَّ

هو منهج  وأن نعرف ما، لذلك كان البد أن نتعلم منهج السلف االختالفوهذا ، هذه الفرقة

من أي تغيري سيحصل يف و، هو سبيل اخلالص من أي فرقة واختالف -بإذن اهلل-ْلنه  ؛السلف

الذي سيحصل يف  االختالف ورييغَ ملا ذكر التَ  -عليه الصالة والسالم-فإن الرسول هذه اْلمة 

َأِب َنِجيح  اْلِعْرَباِض ْبِن يف حديث  -عليه الصالة والسالم-هذه اْلمة أشار إىل هذا أيًضا فقال 

َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمنَْها  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- اهلل ُسولرَوَعَظنَا »: َساِرَيَة ملَّا َقاَل َأبِو َنِجيح  

ُأوِصيُكْم : فقال، كأهنا موعظة مودع فأوصنا !َيا َرُسوَل اهللِ: َفُقْلنَا، َوَذَرَفْت ِمنَْها اْلُعُيونُ ، اْلُقُلوُب 

ر َعَلْيُكْم َعْبد  ، بَِتْقَوى اهللِ ْمِع َوالطَّاَعِة َوإْن َتأمَّ ى اختاِلفً ، َحَبِشي َوالسَّ ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َفَسرَيَ  اَوإِنَّ

اِشِديَن امْلَْهِديِّنيَ ا، َكثريً   الرَّ
ِ
وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ ، َفَعلْيُكْم بُسنَّتِي وُسنَِّة اخلَُلفاء اُكْم َوحُمَْدَثاِت ، َعضُّ َوإِيَّ

  .«اْلُُمورِ 

ى » :يف هذا احلديث -لَّم َعَلْيِه َوَس َصىلَّ اهللُ-الشاهد قوله  ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َفَسرَيَ َوإِنَّ

اِشِديَن امْلَْهِديِّنيَ »:قال «اَكثريً  ااختاِلفً   الرَّ
ِ
وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ ، َفَعلْيُكْم بُسنَّتِي وُسنَِّة اخلَُلفاء  «َوَعضُّ

اِشِديَن سنة الرسول   الرَّ
ِ
ج هي منه - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-من بعده  امْلَْهِديِّنيَ وُسنَِّة اخلَُلفاء

- الرسول كان عليه بامهو التمسك : قل ؟هو منهج السلف لو أحد سألك ما، السلف الصالح

إذا كانت هذه  ،ج السلفهذا هو منه -ضوان اهلل عليهمر-ه وصحابت - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ

واخلروج  االختالفالنصوص كلها تدل عىل أن سبيل النجاة واخلروج من الفتن واخلروج من 

إًذا نحن بحاجة دائاًم إىل أن نتذكر ويذكر بعضنا بعًضا ، من التفرق هو بالتمسك بمنهج السلف
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يف عنوان هذه  "منهج السلف" من هنا جاءت كلمة ؟منهج السلف يف هذا املوضوع ما هو

 .املحارضة

 «ات العقدية واملنهجيةاالحنرافع يف التعامل م»: قال 

 هل هناك اختالف بني العقيدة واملنهج؟ :السؤال الثاني 

، سأرشح لك ؟كيف، ولكنهام متالزمان، وبني العقيدةهناك اختالف بني املنهج : نقول 

َوالَيْوِم اآلِخِر ِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه بِاهلل َوَمالالعقيدة هي ما انعقد عليه القلب من اإليامن : أقول

هِ  ِه َورَشِّ   .َوالَقَدِر َخرْيِ

ًدا َرُسوُل اهللِ َأْن اَل إَلَه إالَّ اهللُ َشَهاَدةُ  :وأركان اإلسالم اَلةِ  َوإَِقامُ ، َوَأنَّ حُمَمَّ  َوإِيَتاءُ ، الصَّ

َكاةِ    .َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل اْلَبْيِت  َوَحجُّ  ،َرَمَضان َوِصَيامُ ، الزَّ

ْحَسانُ  ُه َيَراكَ  َكَأنََّك َتَراُه َفإِْن َْمْ تَ َأْن َتْعُبَد اهللَ :اإْلِ   .ُكْن َتَراُه َفإِنَّ

ية التي االعتقادمن اْلمور  وما يضاف إىل هذه ،وأمور الساعة وما يتعلق باليوم اآلخر

   .بغي أن ينعقد عليها قلب املسلمين

 فبني العقيدة ،االعتقادالعمل الظاهر بناء عىل هذا ، السلوك الظاهر :واملنهج ُيقصد به

السلوك والطريقة التي  واملنهج هو اْلمر الظاهر، أن العقيدة هي اْلمر الباطن ؛وبني املنهج فرق

ال  تالزم إذولكن بينهام ، يف أموره وشأنه كله،يف تعامله ، يف أخالقه ،يسلكها اإلنسان يف الدعوة

 .عتقادمنهج وال سلوك إال بناء عىل ا
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ج عىل أساس ما بينهام من ال فرق بني العقيدة واملنه :ولذلك من أهل العلم من يقول

 .التالزم

واملنهج عىل أساس أن هذا يتعلق  هناك فرق بني العقيدة :ومن أهل العلم من يقول 

عقيدة ؛ عقيدتناإذ  ،ولكنها يف النهاية بينها تالزم، وهذا يتعلق بالسلوك الظاهري ،باْلمر القلبي

 ال ُيمكن أن يأيت شخص تقول يل، أن ما يف القلب يظهر أثره عىل اجلوارح أهل السنة واجلامعة

يف كتب ُيعرَب عنها قاعدة عندنا ، معقول هذا الكالمليس عقيدته سلفية وظاهره غري سلفي 

 - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-وهذا أشار إليه الرسول ، والباطنن التالزم بني الظاهر إ :قوليالعقيدة 

َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد ، َحْت َصَلَح اجْلََسُد ُكلُّهُ ال َوإِنَّ يِف اجْلََسِد ُمْضَغًة إَِذا َصلَ أ» :حديثه الذي فيه يف

 .«َأال َوِهَي اْلَقْلُب  ،اجْلََسُد ُكلُّهُ 

والباطن ُيمثل  ،السلوكو الظاهر ُيمثل املنهجية، وبني الباطن ا هناك تالزم بني الظاهرإذً 

منهج السلف يف التعامل مع االحنرافات العقدية »لذلك جاء العنوان هبذه الصورة ، االعتقاد

 .«واملنهجية

   :ننتقل إىل العنصر الثاني 
منهج السلف الصالح أو عام كان عليه  وهذه اخلرجات عن، اتاالنحرافهذه : نقول

 هل أخرب عنها الرسول؟ نقول ،زالت حتدث يف اْلمةوال -صىل اهلل عليه وسلم- الرسول

ُسول  فقد جاءت ، أخرب اْلمة بكل اْلمور ستكون يف املستقبل - َعَلْيِه َوَسلَّمىلَّ اهللَُص -الرَّ

َتَرْكنَا َرُسوَل » :قال - َعنْهُ َرِِضَ اهللُ-َأِب َذرٍّ  منها ما جاء عن، أحاديث تنص عىل هذه اْلمور

ُرَنا ِمنُْه ِعْلاًم  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ -اهللِ  إاِل َوُهَو ُيَذكِّ
ِ
َوَعِن  «َوَما َطاِئر  ُيَقلُِّب َجنَاَحُه يِف اْْلََواء
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تِِه  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- َقاَم فِينَا َرُسوُل اهللِ: َقاَل »: ُشْعَبةَ امْلُِغرَيِة ْبِن  َنا باَِم َيُكوُن يف ُأمَّ َمَقاًما َفَأْخرَبَ

 امَ قَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-رواية أنه وجاء يف  «َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيهُ ، َوَعاُه َمْن َوَعاهُ ، إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةِ 

يتحدث حتى جاء وقت  وخطب الصبح ىلص ،-الصبح يعني من صالة- من الغداةا امً قَ يهم مَ فِ 

العرص وخطب يتحدث إىل أن  وصىل، الظهر وخطب يتحدث حتى جاء العرص صىل، الظهر

  .ام هو كائنيتحدث ع، غربت الشمس

 االختالف هذا فرتاق ُيشري إىلحديث اال، رييوالتغ االختالفور هذا من هذه اْلم

 . - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-ري أشار إليه الرسول يوالتغ االختالفخصوصا ، رييوالتغ

  :الثالثةوهي الفقرة 
حمل الشاهد فيه  الذي ذكرناُه قبل قليل َأِب َنِجيح  اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ  قد جاء يف حديثف

ى اْختاِلفً » :أنه قال ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسرَيَ  ، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي اَكثرِيً  اَفإِنَّ
ِ
َوُسنَِّة اخْلَُلَفاء

اِشِديَن امْلَْهِديِّنيَ  ُكوا هِبَا، الرَّ وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ ، َفَتَمسَّ  «َوَعضُّ

 » :- َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- قال رسول اهلل :قالَماَجْه  ويف لفظ اْبنِ 
ِ
َقْد َتَرْكُتُكْم َعىَل اْلَبْيَضاء

ى اْختاِلًفا َكثرًِيا َفَعَلْيُكْم باَِم  َمْن َيِعْش ِمنُْكمْ  ،َلْيُلَها َكنََهاِرَها اَل َيِزيُغ َعنَْها َبْعِدي إاِلَّ َهالِك   َفَسرَيَ

اِشِدينَ  نَي الرَّ  امْلَْهِديِّ
ِ
وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ ، َعَرْفُتْم ِمْن ُسنَّتِي َوُسنَِّة اخْلَُلَفاء َوإِْن َوَعَلْيُكْم بِالطَّاَعِة َعضُّ

اَم امْلُْؤِمُن َكاجْلََمِل اْْلَنِِف َحْيُثاَم اْنِقيَد اْنَقادَ ، َعْبد  َحَبِشي    .«َفإِنَّ

 - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- َسِمْعُت َرُسوَل اهللقال  ِن ُعَمرَ ب َعْبِد اهللِ وجاء حديث آخر عن

ْرعِ ، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقرِ ، بِاْلِعينَةِ إَِذا َتَباَيْعُتْم » :يقول َهادَ ، َوَرِضيُتْم بِالزَّ  َسلََّط اهللُ ، َوَتَرْكُتْم اجْلِ

مة اْلري أن يوالتغ االختالفهذا حديث يذكر ، «َعَلْيُكْم ُذالا اَل َينِْزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا إىَِل ِدينُِكمْ 
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أن هذه اْلمة سيأيت وقت ، الركون إىل الدنيا هو الغالب عليهتتغري عندها املفاهيم سيكون أمر ا

 إليهاي أشار فتقع يف البيوع املحرمة الت ؟ن حرامم أمن حالل أم، ما تعود ُتتم بمصادر الرزق

ْرعِ »: وأشار إىل الركون إىل الدنيا قال «إَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعينَةِ » :قولهب وأشار إىل تغري  «َوَرِضيُتْم بِالزَّ

َهاَد يِف َسبِيِل اهللِ؛ َأْرَسَل اهللَُوَتَرْكتُ »: مفاهيم عظيمة مثل مفهوم اجلهاد قال  َعَلْيُكْم ُذالا اَل ُم اجْلِ

 .«َيْرَفُعُه َعنُْكْم َحتَّى ُتَراِجُعوا ِدينَُكمْ 

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ- َقاَل ِ: َقاَل ، -َوَسلَّمَ  َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ-َعْن َثْوَباَن َمْوىَل النَّبِيِّ  حديث آخر

: َقاَل ، ُيوِشُك َأْن َتَداَعى َعَلْيُكُم اْلَُمُم ِمْن ُكلِّ ُأُفق  َكاَم َتَتَداَعى اْلََكَلُة َعىَل َقْصَعتَِها»: -َوَسلَّمَ 

ة  بِنَا َيْوَمِئذ  ، َرُسوَل اهللَِيا : ُقْلنَا  َكثرِي  َأْنُتْم : َقاَل  ؟َأِمْن ِقلَّ
ْيلِ ، َيْوَمِئذ   السَّ

ِ
، َوَلكِْن َتُكوُنوَن ُغَثاًء َكُغَثاء

ُكمْ  َعُل يِف ُقُلوبُِكُم اْلَوْهنَ ، ُتنَْتَزُع امْلََهاَبُة ِمْن ُقُلوِب َعُدوِّ ُحبُّ »: َقاَل  ؟َوَما اْلَوْهنُ : ُقْلنَا: َقاَل  ،َوجَيْ

 .«احْلََياِة َوَكَراِهَيُة امْلَْوِت 

الذي سيحصل  االختالفثنا عن هذا التغري وـ حدَّ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ -إًذا الرسول 

اْلمة من حال تغري سيغري ، تتغري فيه النظرة إىل احلياة الدنيا، تغري تتغري فيه املفاهيم، يف هذه اْلمة

 تتسلط بسببه عىل هذه اْلمة تغري، عة إىل حال الضعف والذل واْلوانالعزة والقوة واملن

  .هاؤأعدا

الكالم أخرب  هعن -إن شاء اهلل-إىل العالج سيأيت  إًذا الرسول أخرب عن هذا التغري وأشار 

-ل أخرب عنها نحرافات عقدية ومنهجية الرسوفنحن نتحدث عن ا، تغري أنه سيكونعن هذا ال

-من زمن الصحابة بعد وفاة الرسول  ا التغري ْم يبدأ من اليوم بل بدأوهذ - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ
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ْرَداِءِ": َقاَل َساِْم   جاء يف احلديث عن -َعَلْيِه َوَسلَّم َصىلَّ اهللُ
مَّ الدَّ

ُ
 أ

ُ
وُلِ، َسِمْعت

ُ
ق

َ
ُبو :ِت

َ
يَّ أ

َ
َل َعل

َ
َدخ

ِ َضب 
ْ
ْرَداِء َوُهَو ُمغ

ِ، الدَّ
ُ

ت
ْ
ل
ُ
ق

َ
اَلِ:ِف

َ
ق

َ
َضَبَك؟ ف

ْ
غ

َ
د  َوللاِِ:َِما أ ِ  ُمَممَّ مَّ

ُ
 ِمْ  أ

ُ
ْعِف 

َ
ْيِه - َما أ

َ
ى للُا َعل

َّ
َصل

َمِ
َّ
 َجِميًعا -َوَسل

َ
ون

ُّ
ُهْم ُيَصل نَّ

َ
 أ

َّ
ْيًئا ِإَّل

َ
 ، "ش

ِ
ْرَداء الذين حفظوا القرآن زمن  أحد صحاب هذا َأُبو الدَّ

د  َوللاِِ" يف زمنه إيش يقول؟ يقول - َعَلْيِه َوَسلَّمَ ىلَّ اهللَُص -الرسول  ِ  ُمَممَّ مَّ
ُ
 ِمْ  أ

ُ
ْعِف 

َ
- َما أ

َمِ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى للُا َعل

َّ
 هذه الصالة -َصل

َّ
ْيًئا ِإَّل

َ
  بعد كذا املظاهر اْلخرى ،"ش

ِ
ْرَداء ما ": يقولَأُبو الدَّ

ِإِِ": حديث أنس قال "ما أعففها، أراها ِ نَّ
َ
َِحِأ

ُ
ِم اليوم يَِدك

ْ
ِعَِف

َ
اِئفَِِهمف يعدُِّل لا

َ
كنا نعده  ِمَ  الَصغ

ى للاُِ-ِرسول للاِزم 
َّ
َمَِصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َباِئفِِِ- َعل

َ
ك

ْ
تغري هذا يف زمن  نبيعني حتى النظر إىل الذَّ  "ِمَ  ال

وانتشاره َّل  شيوع  الفعل" :يقول يقول أُبو َبْكر  الطُّْرُطوِشُّ  ،الصحابة من؟ هذا الزمن يف زمن

 تغيرت ثم قال كما أن كتمه َّل يدل على منعه، يدل على جوازه
ً

وأكثر أفعال أهل ِ:ثم ذكف أفعاَّل

ُبيِوكيف َّل وقد روينا قوِل، زمانك على غير السن 
َ
اَضًبا أ

ْ
ْرَداِء ُمغ

َل على أم الدَّ
َ
ْرَداِء إذ َدخ

، الدَّ

 له
ُ

ت
ْ
ال

ُ
ق

َ
اَلِ:ِف

َ
ق

َ
د  َوللاِِ»:َِما لك؟ ف ِ  ُمَممَّ مَّ

ُ
 ِمْ  أ

ُ
ْعِف 

َ
ْيِه - َما أ

َ
ى للُا َعل

َّ
َمَِصل

َّ
ِ -َوَسل

َّ
ْيًئا ِإَّل

َ
ُهْم ش نَّ

َ
 أ

 َجِميًعا
َ
ون

ُّ
 ."ُيَصل

  الكالم قاله هذا: أقول
ِ
ْرَداء أقول فام احلال  ،أُبو َبْكر  الطُّْرُطوِشُّ وهذا الكالم قاله ، َأُبو الدَّ

  م إذا كانت هذه شكوىهنايف اْلزمنة التي جاءت بعد زم ؟فيمن جاء بعدهم
ِ
ْرَداء وهذه ، َأب الدَّ

  ق عىل أثرملا علَّ َحَجر   ْبنُ ا ظُ احْلَافِ وذكر مثلها ،  َبْكر  الطُّْرُطوِشُّ أبشكوى 
ِ
ْرَداء  وهو يف َأب الدَّ

  قول :-رمحه اهلل- َحَجر   نُ بْ ا ظُ صحيح البخاري قال احْلَافِ 
ِ
ْرَداء  َجِميًعا" َأب الدَّ

َ
ون

ُّ
أي  "ُيَصل

 َأب راد جمتمعني وتقديره الصالة أو الصلوات ومُ 
ِ
ْرَداء أن أعامل املذكورين حصل يف مجيعها  الدَّ

ْلن حال الناس يف زمن النبوة كان أتم  ؛إال التجميع يف الصالة وهو أمر نسبي، والتغيري النقص

َأب  وكأن ذلك صدر من، بعدمهامما صار إليه بعدها ثم كان يف زمن الشيخني أتم مما صار إليه 
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ِ
ْرَداء ليت شعري إذا كان ذلك العرص فيا، ذلك يف أواخر خالفة عثامنوكان ، أواخر عمره يف الدَّ

  الفاضل بالصفة املذكورة عند
ِ
ْرَداء  !؟فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إىل هذا الزمان َأب الدَّ

  وَأبلو 
ِ
ْرَداء   إذا !يرانا ماذا يقول؟يوم ال الدَّ

ِ
ْرَداء التي  يقول هذا الكالم يف القرون الفاضلة َأبو الدَّ

تِي َقْرِن » :فيها - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- الَرُسول يقول ِذيَن َيُلوهَنُمْ ، َخرْيُ ُأمَّ ِذيَن ، ُثمَّ الَّ ُثمَّ الَّ

  .«َيُلوهَنُمْ 

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ- ُسولِ زمن الرَّ  عام كان عليه احلال االختالفري وغيُّ فام احلال من التَ 

  فاليت شعري ماذا يقول ،وزمن الصحابة  -َوَسلَّم
ِ
ْرَداء ؟ وماذا يقول !؟َأبو الدَّ  !الطُّْرُطوِشُّ

 !؟يف حالنا اليوم َحَجر   ْبنُ يقول ا ذاوما

من جانب آخر  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-أرشد  الَرُسوُل  االختالفحلال من التغيري وهذا ا

 َصىلَّ اهللُ- اهللِ أنَّ َرُسوَل  - َعنْهُ َرِِضَ اهللُ- ُهَرْيَرةَ َعْن َأِب  صالح فيهم فقال فيام جاءإىل قضية اإل

ةِ  ِْلَِذهِ  َيْبَعُث  اهللََّ إِنَّ »: قال -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  دُ  َمنْ  َسنَة   ِماَئةِ  ُكلِّ  َرْأسِ  َعىَل  اْْلُمَّ وهذه من  « ِدينََها َْلَا جُيَدِّ

إن شاء - وأن الدين، حمفوظ -إن شاء اهلل- أن الدينبرشى  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- الَرُسول

لكن فيه تغيري واختالف ، ظاهرة وإن رغمت أنوف -إن شاء اهلل- وأن السنة، قائم -اهلل

 .سيحصل وسيبعث اهلل من جيدده من جيدد أمر هذا الدين

 : العنصر الرابع
العقدية ات االنحرافما هي صور هذه  ،ات العقدية واملنهجيةاالنحرافصور من 

  ؟واملنهجية
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والتغيري من زمن  االختالفمور حصلت من إذا ذكرنا أن اْل، كثرية انحرافات: نقول

من أمر ، وكتب العقيدة من أمر التشيع، قرَ ر يف كتب الفِ كِ ما ذُ  مشفت: فأقول ،الصحابة إىل اليوم

أنواع الفرق التي تسمع ، أمر من ،من أمر، ةمن أمر اجلهميَّ ، من أمر املعتزلة، اخلروج واخلوارج

أن أصحاب هذه  ،زالوا إىل اليوم قائمنيال أن أصحاب هذه املقاالت ما رأيك: أقول ،عنها

كل هذه املقاالت التي تقرأ عنها يف كتب الفرق ال زالت إىل ، نيالت ال زالوا إىل اليوم قائماملقا

للسنة تدخل يف كتبه  اخمالفً  اجتد إنسانً  ،ليست فقط مكتوبة يف هذه الكتب، اليوم قائمة وموجودة

، أخرىسامء بأ، ده يقرر مذهب اجلهميةجت ،ويف عقيدته ويف تقريراته جتده يقرر مذهب املعتزلة

حياء ممكن باسم إ، صالحاسم التجديد واإلممكن ب، ناس مصلحني، صالحكن باسم اإلمم

التصوف بمعنى الزهد كان ، التصوف الضال، لكن هبذه الطريقة التي هو عليها املنحرف، الدين

عىل ، االنحرافعىل ، التصوف فكرة ضالة قائمة عىل البدع أصبح يوموال، والتقلل من الدنيا

، عامة الناس يقولون باإلرجاء اإلرجاء أصبح الناس، عىل أفكار خمالفة للدين، الضاللة

يقول ، ثوبك يا أخي قرص، أخي أطل حليتك يا :تقول له انسانً حينام تنصح إ ،ويعتقدون اإلرجاء

كيف : نسان تقول لهحينام تأيت إل، رجاءهذا إ ،مو هذا الكالم، القلبال يا أخي اإليامن يف  :لك

يا أخي اإليامن بالقلب هذا : يقول، سلم وكذامُ أنت ، سلم وما تصيلنك مُ إ كيف يا أخي تقول

تأيت ، رجاءفهذا إيكون عىل اجلوارح من العمل رجاء ملا يف القلب دون ما إرجاء من أثبت اإل

مر هذا أ، نكار للمنكرإال هذا : يقول لك، إلنسان تقول له يا أخي هذه املظاهرات ما تصري

 فصارت املظاهرات، مر باملعروف والنهي عن املنكرفوا معنى اْلحرَّ  ،نكرباملعروف وهني عن املُ 
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، عىل ويل اْلمراملظاهرات التي هي يف حقيقتها خروج ، مر باملعروف وهني عن املنكرأ ؟يشأ

، روجاخلهو وأصبح اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فأصبح اخلروج منحرف املفهوم

، تقتيل اآلمنني، أصبح اجلهاد تفجري املساجد ؟اجلهاد ما هو اجلهاد عندهم، القضية انحرفت

اء ا أعدصبح جر املسلمني إىل مواجهات خيطط هبهذا هو اجلهاد أ، إيذاء الناس، قطع الطريق

طعن هذه اْلمة يف خفية يف  ملؤامراتأصبح اجلهاد تنفيذ ، سالم وضد املسلمنياالسالم ضد اإل

 !هذا أصبح الدين !هذا أصبح اجلهاد، خارصُتا

هناك من يقرر من الدعاة ، توحيد اْللوهية هناك من يقرره من الدعاة عىل أنه الربوبية

، معدود من كبار املفكرين يف بعض اجلامعاتوهذا ، توحيد الربوبية ويسميه توحيد اْللوهية

هناك من يذكر أن اإليامن ويقرر ، من يقرر توحيد الربوبية ويعرضه عىل أنه توحيد اْللوهية

 ،ي هو توحيد الربوبيةذيامن هو فقط معرفة اهلل الطريق اإل، جمرد معرفة اهلل هاإليامن عىل أن

ت واختلفتمفاه، ويسميها كتب التوحيد اويؤلف يف هذا كتبً  ت واختلفت ،يم تغريَّ  ،أمور تغريَّ

أصبح بعض الناس يقرر أن الوالء والرباء هو املواجهة الدائمة مع الكفار  ؛الوالء والرباء

 ؟ن هذا الوالء والرباءإمني قال ، هذا غلط، وقتاْلم ودفعهم يف كل وقت ويف كل حني

أجل الرسول ماحقق الوالء والرباء هبذه  !الرسول ما كان يف املدينة ومعاه اليهود

ْ  ُمَعاَهًدا َقَتَل  َمنْ » :الرسول ما قال، الصورة  َمِسرَيةِ  ِمنْ  ُتوَجدُ  ِرحَيَها َوإِنَّ  ، اجْلَنَّةِ  َراِئَحةَ  َيِرْح  َْم

 !ْلهل الذمةما أمر بحفظ الذمة الرسول ، إًذا الرسول يقرر خالف الوالء والرباء، «َعاًما َأْرَبِعنيَ 

أصبح الوالء ، والء والرباءلعىل تعريفك هذا ل !ن ْلهل اْلمانواْلما !العهد ْلهل العهدو
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ملسلمني والكفار هذا أصبح عندك الدخول يف سفارات بني ا، حتى الرسول ما يطبقه والرباء

؟ هذا من أصل الدين هذا املفهوم شوف هذا يصح؟ هذا مفهوم، الوالء والرباء إخروج عن مبد

تايل أصبح كل الدول وكل الناس اليل ماشيني عىل مفهوم اليل اخلالف هذا اليل الوببدأ يطبقه 

أحدثوا عندنا يف القرنني اْلخرية ، الكفر تغريَّ معناه الكفر تغريَّ ، كفار ؟بيقوله أصبح عنده أيش

، سمه اجلامعات اإلسالميةا ًئاوا شيئأنش، اْلوىل وهي بدعة احلزبية بدعة ما كانت يف العصور

ويقوم بالعمل اإلسالمي عليه أن يدخل يف اجلامعة ، اروا جيروا الناس أنه اليل خيدم الدينص

جتاهات من سنوات ن من أصحاب هذه االولدعاة املعروفبل أنا تكلم معي بعض ا، اإلسالمية

بد أن ال، نضامم إىل مجاعةإال من خالل اال الدين وال الدعوةطويلة يقرر أنه ال يمكن خدمة 

وهذه فكرة منترشة حتى بعضهم  ،هو يقرر هذه !من قال هذا الكالم؟ ،يف مجاعة اعضوً تكون 

أيش ، بد منها يقولرضورة رشعية ال، واجلامعة اإلسالمية رضورة ،رضورة العمل :ف رسالةألَّ 

، هذا مفهوم وأدخلت هذه الفكرة أصبح أي إنسان ليست له مجاعة !كذا أصبح تصوره ؟هذا

، ويتقي اهلل يف بيته، وحيج، املسلم العادي اليل يصيل ويصوم، هو شءهو غرينا نحن شء و

حتاج مسألة سأل العاْم اوإذا ، وماش يف دربه مسكني، ويدور اللقمة احلالل، وعياله، وأهله

، لو احنا وصلنا لوزارة أو لوظيفة، هذا ما نساعده، هذا ما هو معانا، ورجع هذا ما هو يف مجاعة

 لو جانا واحد جاهل عامي بس عضو عندنا يف اجلامعة، التوظيف هذا ما نوظفهوصار حتت يدنا 

كذا أصبح هذا من ، هذا مو معانا، هذا معانا، ونخرج هذا، ندخل هذا، هذا أوىل من هذا

نتامء إىل الوطن اال وطننتامء إىل الوالتغريَّ أمور حصلت اال االنحرافمن  ،والتغريَّ  االنحراف
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نتامء إىل الوطن إذا كان دولة إسالمية نك خاصة إذا كان دولة إسالمية االوطك لؤنتاما ،الوطنية

ك يا مسلم ءنتاموأصبح عند بعض الناس أن ا، أصبح عند بعض الناس الوطنية تساوي الوثنية

 ؟من قال هذا الكالم ؟م هذامني قال الكال، هذا غلط، اجلاهلية إلوطنك يعني رجوعك ملبد

وتوجبه فرض عني عىل ، كتب الفقه تدعو إىل اجلهاد محاية للوطن كل، ب الفقه كلهاكتُ وا ءاقر

جهاد الدفع أليس هو من أجل محاية الوطن وبالد اإلسالم ، أهل البلد إذا دامهها عدو كافر

 واملسلمني؟ 

  !!نتمي لوطني؟أنت ما تبغان ا، أنت أيش بك ملا تقول يل الوطنية وثنية

هذا ، اْلمر أصبحت عند بعض الناس جاسوسيةوالعهد لويل ، أصبح حفظ البيعة

هذا ، هذا مباحث ليش؟ ْلنه ما يرىض الكالم عن ويل اْلمر بالسوء ينهى عن هذا، وسسدم

تكلم يف ي اليش؟ ْلنه دائاًم ما حيب أحدً ، هذا مدسوس بينكم يا شباب انتبهوا منه، جاسوس

هذا جاسوس أصبح ، لفنهج السميقول هذا خالف ، وينهى عن هذا الكالم، والة اْلمر

، هذا من كبارهم، ْلنه ينهى أن يتكلم الناس يف هذا املوضوع ؛فالن من املشايخ، جاسوسية

   !هذا معاهم انتبهوا نه جاميإيقول ، "جامية"كل اليل ماشني معاه ينسبوا إليه ، انتبهوا منهم

أصبح البعض ، بعدهالنظام امللكي يف اإلسالم أنه يرث ولد امللك أو أخ امللك احلكم من 

 من قال؟ ، هذا غلط، عىل أنه نظام ليس نظاًما رشعًيا وهذا باطل هيعرض

فيمن تغلب عىل ، نعقاد الوالية إذا أمجع الناس عليهاذا كان أهل السنة واجلامعة يرون اإ

نعقادها بالوالية فمن باب أوىل ما يرون صحة ا، اهللأهل جهة وأقام فيهم رشع  عىل أهل بلد أو
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بل اْلمة أمجعت عىل صحة هذه الوالية من ، خوان من باب أوىلبناء أو لإلأللبالوراثة سواء 

  ؟ كان فيه صحابةالَّ و بنه يزيد ما كان فيه صحابةا ثفإن معاوية ملا ورَّ ، زمن الصحابة

تابعون وتابعون التابعون وهكذا إىل زمننا يف  وكان فيه بعد الصحابة، صحابةكان فيه 

قال هذه الوالية غري  من أهل العلم اأن أحدً هل سمعتم ، الدولة اْلموية ويف الدولة العباسية

لكن هكذا ، خالص لفة للرشع؟ مادام الناس أمجعوا ومشت اْلمورمنعقدة وهى باطلة خما

ْمِ": -َعنْهُ  اهللُ َرِِضَ - َمْسُعود   ْبُن َعْبُد اهللِ يقول، املفاهيم انحرفت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
ْيف

َ
  في زم  ك

َ
ن
ْ
:ِقالواِ؟الِفت

ِغيُرِ فتن  يشب":ِقال؟ -يفحمك للا-وماذلك ِبيُر ، ِفيَها الصَّ
َ
ك

ْ
اُس ُسِويتخذها َوَيْهَفُم فيها ال

َّ
 الن

َّ
، ن

َرت ِيِّ
ُ
ا غ

َ
ِإذ

َ
 :ِِقيَلِ، ف

ُ
 

َّ
ن َرِت السُّ ِيِّ

ُ
الدعاة للسلفية وللمنهج السلفي أصبح اآلن ! هذا أصبح حالناِ"غ

رون أنفسهم فيام هم عليه إال من رحم والناس ي! إذا تكلموا ينظر إليهم أهنم أصحاب بدعة

  .هنم أصحاب حقأربك 

ِ ِ": -َعنُْه  اهللُ َرِِضَ –َأِب َطالِب   ْبنُ  َعيِلُّ  يقول
َ
ن
ْ
ِفت

ْ
َم  ال َ

ْم ِفي ز
ُ
نت

َ
 أ

َ
يف

َ
ِإِِ ؟ك

َ
ِذ

َ
 َ ِمِِ َقِبِْيَِ ْمِا ل

ِ َ ِمِِسمه وَِا إَِّل سالِمِلاِِ
ُ
ِ"هَمِْسِرَِ فآن إَِّلالق

إال ، ةيبَ أصبح لكل مسلم غِ فَ  !اتغري ،كرهذكرك أخاك بام يَ  اْلِغيَبة معروف: مفهوم اْلِغيَبة

 -أهرج فيه زي ما تبغوا-ماله غيبة ، الرئيس، الوزير، اْلمري، ويل اْلمر، لويل اْلمر ما له غيبة

غيبة ويل اْلمر : يقولونتباعهم إىل يومنا هذا أأهل السلف ومع أن العلامء من ، هذا حلمه حالل

أنت ، عىل جنب هكل ياشيخ سيب هذا، يرتتب عليها من فساد ملا أخطر من غيبة أفراد املسلمني

  إيش رأيك؟، ما رحم اهلل إالالعلوم الرشعية انحرفت وتغريت  ،سيب هذا، سيايس
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حتى أصبح الذين يدرسون ! وُأدخل فيه علم املنطق، علم العقيدة ُأدخل فيه علم الكالم

 ،يف اجلامعات إال ما رحم اهلل خيرجون وعقوْلم متغرية عن منهج السلفالعقيدة 

علم أصول الفقه ُأدخل فيه املنطق وعلم الكالم وُتكلم فيه يف عقد املسائل عىل طريقة  

 .وغريهم ،واجلهمية ،املعتزلة ؛أصحاب املناهج املنحرفة

فرسها املفرس بحسب العقيدة التي هو  كم من كتاب تفسري معان القرآن الكريم ريالتفس

اف"أشهر كتاب يف هذا الباب  !عليها كنا " :بعضهم حتى قال، فيه ماعتزايل واملنهج اال "الكشَّ

ا م  كتاب نخفج الاعتزال 
َّ

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

  .من دقتها ُنخرجها باملناقيش ،إنسان نبيه ات فام يستدْلا إالوالعبار

جتاهات ب كثرية يف التفسري دخلت فيها االكت، الصويف لميتفسري السُّ  !فسريتكتاب كم 

قائمة طويلة من اْلمور لو أردنا أن نعددها لطال بنا املقام ،ات العقدية واملنهجيةاالنحرافو

 .«ات العقدية واملنهجيةاالحنرافصور »: وأصبحنا فقط يف حمارضة بعنوان

 :ننتقل للعنصر الذي يليه
 ات العقدية واملنهجية؟االنحرافما هى أسباب 

 :قبله لعنرصالذيا ذهنيجاء يف  هب أذيل ًئاشي أذكر أن أريد

 أخذه وطريقة وتعامله وأخالقه سلفي أنا يقول إنسان أنه العقديةات االنحراف صور من 

 !سلفي أنا ويقول !سلفية ماهي جاهلية الناس مع ورده
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 ماحيتوهيم بدل جهال مساكني عوام بالناس مر إذا، الدين مايرد الناس من استدان إذا

 ضيق يف خيليهم، السالم عليهم يرد وما عنهم ويبعد، وجوههم يف يكرش، ويرغبهم مهويوجه

 .السلفية عن سيئة صورة ويعطي، اهلل إال به مايعلم

 من: له قالوا عثيمني ابن الشيخ سألوا وحدة مرة، كامن اتغري السلفية مفهوم املفاهيم من

 ركز "ماتصح، ماتجوِزِحزبي ِكانتِنإِالسلفي ": قال السلفية؟ ىلإ ويدعو سلفي نهإ يقول

 السلفية خيالف وهذا احزبً  أصبحت يش؟إ الداخل يف لكنها سماك السلفية قضية عىل كالمهم

 .ينكرالسلفية وْم السلفية يف احلزبية أنكر إنام وهو

 إال، الردود إال السلفية من يعرفال  الناس بعض أعرف أنا تغري؛ مفهومها السلفية 

 عن تكلمي إذا جلس أنه بس السلفية من أعرف ،هوالردود عنده العلم، وهنار ليل مهه الردود

  !هوالسلفي هذا أن ويظن، مناسبة غري من أو بمناسبة فالن عن ويتكلم فالن

 أحد ال، عليك يضحك أحد ال، عليك يضحك أحد ال السلف منهج من ليس هذا

ف هو  السلف منهج من ليس، السلف منهج من ليس هذا ًيا،سلف ليس هذا، احلقيقة عليك حيرَّ

  !الردود

 أنه يثبت حتى والسؤال والكالم وعالن فالن يف هو فقط الكالم، السلف منهج ليس

 ويعلق فالنن ع وهيرج فالن عن يتكلم املجلس جلس إذا ،سلفي نهأ أمامك يثبت حتى سلفي

 اويصوره الردود هذه جييب علم طالب نهأ يثبت علشان الفالن الرد وجييب !فالن عن

 منهج غلطان؛ ترى السلف منهج هذا نإ لك قال الذي السلف منهج ا هوم هذا ،ياهاإ ويعطيك
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 يف والكالم، حمله يف الرد، وأصحابه -صىل اهلل عليه وسلم- الرسول عليه ماكان تباعا السلف

 وله لهحم له شء ويف كل، حمله يف واملنهج والسلوك العبادة بأمر والقيام، حمله يف والتعديل اجلرح

 أنت !واهلل ال عليك ماينكروا الناس من وتبغى الصورة هبذه السلفية تعرض نكأ أما، ميزانه

  !هذاغلط، هذاغلط !السلفية شوهت أنت واهلل ال !السلفية هتشوَّ 

 ويكرسه يدمره طول عىل نسانإلا إذا أخطأإنه  يبغى اليل، ودعوة صالحإ منهج السلفية

، سلفيا هو م هذا سلفي أنا قال وإن ،سلفيا هو م هذا، للحق فيه يرجع منسم خيليه وما

أحد  وال هذا يعلن وال املخالف يف يناصح سنة عرش بالستة أشياخنا بعض أعرف ،رمحة السلفية

 ويتألف يناصح سنوات عرش، عرشسنة ستة، ال، كرس طول عىل ا هوم رمحة، عنه يعلم

 فالن يف الكالم وأن الردود أن يظن فالذي ،هذا يصنع من العلم أهل من أعرف، ومايستعجل

 عىل للعلم وتعلم توازن لديه يكون أن بدون ذلك ونحو وكذا فالن سقاطإو وفالن وفالن

 يقول لليل الصبح من جلسإن و، سلفي ما هو ترى الصحيحة بطريقتها اْلمور وأخذ، وجهه

  !سلفي أنا

 وأحاديث آيات يرددوا كانوا اخلوارج، لليل الصبح من أحاديث و آيات يردد جلسن إ

 تشويه من صور هذا ،سالميةاجلامعةاإل عىل اخلروج صور من هذا  ؛سلفي سماب خارجي هو

 اْلمور يزن وما هأأخط إخلط الدعاة من وفالن فالن يف كالم إال هم ماله جيلس الذي ،السلفية

 مع -َوَجلَّ  َعزَّ – اهللُ  «َخطَّاء   آَدمَ  اْبنِ  ُكلُّ » !أحد مايف ؟إاخلط من سلم أحد فيه هل، بميزاهنا

 إاخلط مع تتعامل أنت ملا ،8: المائدة ژ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ ژ: يقول الكفار
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 ،بميزانه حطه شء كل! عدل؟ هذا والدين امللة عن خارج كأنه ،كافر كأنه الشخص اهذ من

: فالن ثم بعد شهر شهرين يقول إخط عن يتكلم الكبار املشائخ أحد ملا نيندهشو هؤالء ولذلك

وهو ، هذا فاهم، هذا عاْمِ  هإيو اسمعوا له، ه هنا وهنا يقولأكيف خطَّ ، !ما يف مانع اسمعوا له

 نفس الوقت ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة يف، يستألف هذا الرجليريد 

أن تقبل  -إن شاء اهلل- ويرجو ،وبني له الصواب ،ورده ،الذي أخطأه فيه إتكلم عليه بقدر اخلط

يا مجاعة حتى السلفية  ىتر ،ش إحنا نزيد الفجوة نحاول نستألفوخالص بال، هذا الصواب

  .عض الناس ينبغي االنتباه إىل هذامن املفاهيم التي انحرفت عند ب

  ؟ات العقدية واملنهجيةاالحنرافما هي أسباب 
يف اْلحاديث ، اتاالنحرافأشار إىل هذه  - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ- هللالَرُسول ا :احنا ُقلنا

نعرفها : أقول ؟كيف نعرف اْلسباب، وأشار إىل اْلسباب االنحرافالرسول أشار إىل ، السابقة

 ءً كالطبيب إذا رحت لطبيب وأعطاك دوا - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- ُسولالرَّ  اآلن، العالج من

، ن شكوتك إيش؟ مغص بطنأ ءح استنتج من الدواات وريتني الدوا أنا ريملغص البطن وج

، من عينك ؟ن شكوتك إيشأف ح أعراطول رىل  أنا عللعنيولو رحت لطبيب وأعطاك دوا 

ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َيَرى اْختاَِلًفا َكثرًِيا» :شوفوا هذا احلديث َا  ،َفإِنَّ اُكْم َوحُمَْدَثاِت اْْلُُموِر َفإهِنَّ َوإِيَّ

اِشِدينَ ِة َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمنُْكْم َفَعَلْيِه بُِسنَّتِي َوُسنَّ  ،َضاَلَلة    الرَّ
ِ
الدعوة إىل ، هذا الدواء «اخْلَُلَفاء

ترك  ؟صح أو ال، ترك السنة والدخول يف البدع ؟املرض إيش ؟معناته السبب إيش، لزوم السنة

هذا سبب ، عوالدخول يف البد -رضوان اهلل عليهم-ية واتباع ما كان عليه الصحابة السنة النبو

 .االختالفهذا التغري و
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  .- َعل ِيهو َوَسل ََّمل َّى اهلُلَص- ُسولسنة الرََّالبعد عن  :إًذا أول سبب 
أشار إليه حديث العرباض وهذا ، -رضوان اهلل عليهم-البعد عن سنة الصحابة  :ثاني سبب

 .بن سارية

 .هذا ثالث سبب ،دع واالبتعاد عنهاعدم احلذر من الب :ثالث سبب
ْرِع َوَترَ إَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعينَِة » :حديث َط َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر َوَرِضيُتْم بِالزَّ َهاَد َسلَّ ْكُتْم اجْلِ

دين معناته إحنا خرجنا لمادام قال الرجوع ل « َعَلْيُكْم ُذالا اَل َينِْزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا إىَِل ِدينُِكمْ اهللُ

ْرعِ »وقال ، وخالفنا الدين تضمن هذا احلديث  اإذً ، الركون إىل الدنيا معناته «َوَرِضيُتْم بِالزَّ

 : سببني

يدعون إىل  دعاة يفأنه  إيش رأيكم، وهذا معنى قد تستغربون له جهل الدين :السبب األول

مرة سمعت أحد الدعاة يتكلم يقول انظر إىل هذا الناس هذا رسول اهلل ، ما يعرفون الدين الدين

ْرِع َوَترَ إَِذا »يبني  -وسلم هصىل اهلل علي– ْكُتْم َتَباَيْعُتْم بِاْلِعينَِة َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر َوَرِضيُتْم بِالزَّ

َهاَد َسلََّط اهللُ قال العالج كام دل عليه  طيب « َعَلْيُكْم ُذالا اَل َينِْزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا إىَِل ِدينُِكمْ اجْلِ

عليه الصالة -قال الرسول العالج ما ، لطخطأ هذا غ هاه؟، هو الرجوع للجهاداحلديث 

والعالج ما ، ذكر ترك اجلهاد من أعراض املرض، أن العالج حتى ترفعوا اجلهاد ال -والسالم

 ،حديث جربيل الطويل ملا ذكر أركان اإليامن ؟إيش الرجوع إىل الدين، الرجوع إىل الدين ؟هو

، يل أتاكم يعلمكم أمور دينكمقال هذا جرب ،واليوم اآلخر ،واإلحسان ،وأركان اإلسالم

لكن هذا الرجل فهم أن الدين هو ، فالرجوع إىل الدين هو الذي يرفع هذه اْلعراض املرضية

ن سنام إ -صىل اهلل عليه وسلم-حتى ملا قال الرسول ، هذا غلط هذا غلط، اجلهاد ؟إيش
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، أن اجلهاد هو الدين وأعىل الدين -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول  اإلسالم هو اجلهاد ما قصد

قبل من أن اإلسالم كاجلمل إذا أ - َعَلْيِه َوَسلََّم َصىلَّ اهللُ- ُسولقصد الرَّ ، ما قصد هذا ال ،ال

كذا الكفار أول ما يرون ويسمعون عن اإلسالم ، أول ما ُيرى سنامه ؟بعيد إنام ُيرى منه إيش

ولذلك ما هو ، ما هو معدود من فرائض الدينولذلك ، هذا املعنى بس، يسمعون عن اجلهاد

أنه سنة مؤكدة يف جهاد رجح اْلقوال أ ،ولذلك أصاًل ما هو واجب، فرض عني يف كل حال

ولذلك خطأ ما يصنعه بعض الناس يف ، والدفع أحوال خمصصة يكون فيها الوجوب، الطلب

  ،لدينل ذا فهم خطأهذا غلط ه، الفريضة السادسة أو الفريضة الغائبة إيش: كتاب له قال

بل زاد الطني ، تصور أن الدين هو بس اجلهاد وأنه إذا أنت جاهدت هذا كله يتعالج هذا غلط

ويورد العبارة التي وردت ، يتصورون أنه بمجرد دخوله يف اجلهاد يصبح من العلامء حواأصب ةبل

اسألوا أهل الثغور بس  :قالوا وهذا غلط صح همأهل الثغور، اسألوا عنها  :عن بعضهم أنه قال

كان يأيت وقت ويكونوا قد ذهبوا إىل الثغور للجهاد  ن العلامء يف البلدْل ؛تدري ليش أهل الثغور

ْلن العلامء اليل راحوا يف  ؛اسألوا أهل الثغور قت غياهبم إىل السؤال فيقولونفيحتاج الناس يف و

  .هذا غلط لكن هذا انحراف اصري عاملً و أنه بمجرد أن اإلنسان ما يدخل يف اجلهاد يا هالثغور م

 .جهل الدين وعدم معرفته:  من األسباب اإًذ
  .وترك اجلهاد ،غراق يف البيوع املحرمة والركون إىل الدنيااإل ؛سبابمن اْل :اثانًي

 َكثرِي  »: احلديث الثالث يقول
ْيلِ ، َأْنُتم َيْوَمِئذ   السَّ

ِ
 امْلََهاَبَة َينَْزُع اهللُ: َقاَل ، َوَلكِنَُّكْم ُغَثاء  َكُغَثاء

َعُل يِف ُقُلوبُِكُم اْلَوَهنَ  ُكْم َوجَيْ ُحبُّ احْلََياِة َوَكَراِهَيُة : َوَما اْلَوَهُن؟ َقاَل : ِقيَل ، ِمْن ِمْن ُقُلوِب َعُدوِّ

اْلحاديث اْلخرى أن الغلو من  ويف ،من اْلسباب حب احلياة وكراهية املوت فيه أنف «امْلَْوِت 
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وترك الرجوع إىل العلامء من هذه ، فيام بيننا من هذه اْلسباب االختالفوكثرة  ،هذه اْلسباب

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ- قال -رِض اهلل عنه-  ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ َعْن َعْبِد اهللِكام يف حديث  اْلسباب

 ، ِمَن اْلِعَبادِ َينَْتِزُعُه   الَ َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعاإِنَّ اهللَ» :-َوَسلَّمَ 
ِ
، َوَلكِْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلاَمء

ااًل  َذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ َ ْ ُيْبِق َعاملًِا اَّتَّ فهذا  «َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلم  َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا َحتَّى إَِذا َْم

 .اتاالنحرافباب وقوع هذه  أيًضا أن ترك الرجوع إىل العلامء من أساحلديث بنيَّ 

ات االنحرافالسبيل اْلوحد الذي جتتمع كل هذه اْلسباب حتته يف سبب وقوع هذه  اإذً  

َصىلَّ - ولذلك يقول ،عليه السلف الصالحوما كان  ،العقدية واملنهجية هو اخلروج عن السنة

َقا َحتَّى كَِتاَب اهللِبِِه  َتِضلُّوا َلنْ  بِهِ  َأَخْذُتمْ  إِنْ  َما فِيُكمْ  َتَرْكُت » :- َعَلْيِه َوَسلَّماهللُ  َوُسنَّتِي َوَلْن َيَتَفرَّ

  .«َيِرَدا َعيَلَّ احْلَْوَض 

منهج اإلصالح له ضوابط عند أهل السنة واجلامعة يقوم عىل عدة ضوابط مخسة 

ات العقدية واملنهجية أهنا حتتاج إىل االنحرافأهل السنة واجلامعة ينظرون إىل هذه  ،ضوابط

 : أن املوضوع اْلسايس للدعوة ينبغي أن يكون ،وضوابط اإلصالح عندهم مخسة، إصالح

 .وحتقيق العبادة له دون سواه -سبحانه وتعاىل  -توحيد اهلل  

ثم املجتمع ثم  ،أن اإلصالح يبدأ من الفرد ثم اْلقرب فاْلقرب :الضابط الثان 

وإذا صلحت لاسفة  ،فد صلحت لاسفةإذا صلح الف" :ام جاء يف بعض اْلمثال قالاملدينة مثل

وإذا صلحت ، وإذا صلح املجتمع صلحت املدين ، وإذا صلح الحي صلح املجتمع ،صلح الحي

 ،اإلصالح يبدأ من الفرد ونحن "وإذا صلحت الدول  صلحت لارض، املدين  صلحت الدول 
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بالرأس والقمة ال ابدأ  لسنا مثل اإلخوان ابدأ، مثل التبليغيني ابدأ بغريك نحن ليسابدأ بنفسك 

 .ابدأ بنفسك ،بنفسك

ما  ،أن العلم عندهم يف اإلصالح يكون قبل القول والعمل :الضابط الثالث 

جتربة بعدين يقول واهلل  ةما يبدأ يسوي شغل ،للدعوة واإلصالح إال بعلم ايسلك السلفي منهجً 

، ال، يقول واهلل أنا كنت أجرب ن،ناس يطيحو ،ناس انحرفوا، ونناس يموت، أنا كنت أجرب

رمحه -واإلمام البخاري  19: محمد ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت ژ بالعلم قبل القول والعمل  أواًل  ابدأ

يب  جت     حت     خت   مت   ژ :-تعاىل– قوله «والعملباب العلم قبل القول » العلم بوب يف كتاب -اهلل

 .قال فبدأ بالعلم، 19: محمد ژىت  

 .فابحث عن هذا ،منهج السلف الصالحأن العمل يكون عىل : الرابعالضابط  

أن يتحىل يف دعوته بصفات بينتها اآليات القرآنية واْلحاديث : الضابط اخلامس 

ڑ   ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ النبوية اليل هي صفات الداعية 

ے    ھہ  ھ   ھ  ھہ  ہ   ہ  ژ : وقوله، 1٠8: يوسف ژک  ک   گ  گ  

وكقوله ، 125: النحل ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ۓ  ۓ

ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ      ۇئې  ې    ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئژ : تعاىل

  1٠: لقمان ژېئ
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  :العنصر السابع
التي يسلكها  الحيةطات عىل ضوء هذه الضوابط اإلصاالنحرافمرتكزات التعامل مع 

ا السلف الصالح يف مواجهة هذه التي يسري عليه أهل السنة واجلامعة نقول املرتكزات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ : -تعاىل–ات كلها مأخوذة من قوله االنحراف

 ، 3 – 1: العصر ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 : التاليةفتحت الذين آمنوا وعملوا الصاحلات تأيت القضايا 

قق اإليامن حي اْلنه هذا مم ؛امعة والسمع والطاعةأهنم حيثون دائاًم عىل لزوم اجل :أوًلا

  .والعمل الصالح

 .أهنم حيذرون دائاًم من الدخول واملشاركة يف الفتنة :ثانًيا

يش ما نزلت نازلة يف املجتمع إ، أهنم دائاًم ينصحون الناس بالرجوع إىل العلامء :ثالًثا

گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گژ :-تعاىل– قالكام ، من الرجوع إىل العلامءبد ال

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ڻگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

  83: النساء ژہ  ہ  ہ  ھ   

 .م السنة ويرشدوهنمهنيعلمو، ووعي الناس هنم يسعون دائاًم إىل رفع اجلهلأ :رابًعا

عن البدعة والتحذير منها وهُيَجر أهلها بعد ظهور عدم قبوْلم للحقا النهي  :خامًسا

َعْن حَيَْيى ْبِن َيْعَمَر ، اسمع هذا احلديث يف صحيح ُمسلِم، وإرصارهم عىل ما هم عليِه من الباطِل

ِة َمْعَبد  اجْلَُهنِيُّ َفاْنَطَلْقُت َأَنا َومُحَْيُد ْبُن » :َقاَل  َل َمْن َقاَل يِف اْلَقَدِر بِاْلَبرْصَ مْحَِن َكاَن َأوَّ َعْبِد الرَّ

نْيِ َأْو ُمْعَتِمَرْيِن َفُقْلنَا َلْو َلِقينَا َأَح  يُّ َحاجَّ ْمرَيِ
ِه  َعَليْ َصىلَّ اهللُ -ًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِاحْلِ
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 يِف اْلَقدَ  -َوَسلَّمَ 
ِ
َق َلنَا َعْبُد اهللَِفَسَأْلنَاُه َعامَّ َيُقوُل َهُؤاَلء  ْبُن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َداِخاًل امْلَْسِجَد ِر َفُوفِّ

َسَيكُِل اْلَكاَلَم إيَِلَّ  َفاْكَتنَْفُتُه َأَنا َوَصاِحبِي َأَحُدَنا َعْن َيِمينِِه َواآْلَخُر َعْن ِشاَملِِه َفَظنَنُْت َأنَّ َصاِحبِي

ُروَن اْلِعْلَم َوَذكَ  ُه َقْد َظَهَر ِقَبَلنَا َناس  َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيَتَقفَّ مْحَِن إِنَّ ْم َفُقْلُت َأَبا َعْبِد الرَّ َر ِمْن َشْأهِنِ

ُْم َيْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر َوَأنَّ اْْلَْمَر ُأُنف   اْلمور  ُنف؟ يعني أن اهلل ما يعلمإيش يعني اْلمر أُ  «َوَأهنَّ

 !مستأنف يعني علم اهلل ،حتى حتصل

السلف أمام منهج هذا اآلن كالم ابن ُعَمر يبنيَّ صورة أو معلم من معاْم ، ابن ُعمرَقاَل  

ُهْم َفإَِذا َلِقيَت ُأوَلِئَك » :يقول ابن ُعَمر، ات العقدية واملنهجية والتعامل معهااالنحرافهذه  َفَأْخرِبْ

ُْم ُبَرآُء ِمنِّي َوالَّ   ْبُن ُعَمَر َلْو َأنَّ ِْلََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحد  َذَهًبا ِذي حَيْلُِف بِِه َعْبُد اهللَِأنِّ َبِريء  ِمنُْهْم َوَأهنَّ

 - َعنْهُ َرِِضَ اهللُ- ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب  َحِديَث ثم ذكر  «َحتَّى ُيْؤِمَن بِاْلَقَدرِ ،  ِمنْهُ َقُه َما َقبَِل اهللَُفَأْنفَ 

يَل  يُل » :ويف آخره قال، حديث جربيل الطويل، بحديث أم السنةامَلْعُروف  َحِديث ِجرْبِ ِجرْبِ

ات العقدية االنحرافذكرناها هي معاْم التعامل مع تي هذه اْلمور ال «َأَتاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِدينَُكمْ 

ڀ  ٺ  ٺ  ژ  طيب 3: العصر ژپ  ڀ   ڀ  ڀ    ژواملنهجية عىل ضوء 

أهنم حيذرون من احلكم  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  :نقول يدخل حتت قوله 3: العصر ژٺ

هذي نقطة مهمة أهل السنة ، نقطة مهمة يا شبابى تروهذه ، عىل املعني إال بعد قيام احلجة

وال حيكمون عىل  وعىل الفعلات العقدية حيكمون عىل القول االنحرافتعاملهم مع  واجلامعة يف

  .بد منهما أو بدعًة أو فسًقا الكفرً إذا كان فأمر ، بد من قيام احلجةال، ةجَّ الفاعل إال بعد قيام احلُ 
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كتب كتابة  -اجزاه اهلل خريً -يا شيخ هذا فالن من أهل العلم  قد يقول يل قائل طيب

يف  السبب: فنقول ،اْلمر إىل قيام حجةال حيتاج فيها وبدعة كذا هذه ، أنه بدعة اإلخوان وفيها

ذلك أنه يرى أن هذه البدعة تفشت وانترشت واشتهر كالم أهل العلم يف اإلنكار عليهم 

، مرًصا عىل اْلوى فأصبح من أهل اْلوى فيها ووضح القول فيها فمن وقع فيها فهو إنام يقع

، ْلن اْلمر فيها قد ظهر واشتهر وانترش ؛أن هذا بدعةيف  عليه فهذا ال حيتاج إىل إقامة حجة

وهي ، ا ال ُيعذر أحد بجهلهممل وهي التي ُيعرب عنها العلامء وهكذا احلال يف مثل هذه املسائ

فبعض القضايا تشتهر يف جمتمع فام ، من وقت إىل وقت ،قضايا نسبية َّتتلف من جمتمع إىل جمتمع

والذي ، فال حتتاج إىل إقامة حجة من هذا الباب ،ما نقول أنه ُيعذر باجلهل، ُيعذر املخالف فيها

فال ، ايبقى هذا أيًضا مانعً ، إذا احتمل أنه ُأْكره، لإذا احتمل أنه تأوَّ ، يبقى أنه إذا احتمل أنه أخطأ

، ْلن الدورة السابقة تكلمنا عن هذه املسألة وأشكلت عىل بعض الشباب ؛يلتبس عليكم القول

بأنه اليعذر املخالف عىل طريقة اإلخوان  -اجزاه اهلل خريً -كبارفجاءوا بكالم لبعض مشاخينا ال

البد من إقامة ، فنحن نقول ال، يف هذه املسائل وال حيتاج إىل إقامة احلجة، أو عىل طريقة كذا

ْلن قيام  ؛إنام يبقى النظر يف بقية اْلمور، ه من جهة اجلهل الُيعذر باجلهلأنإنام مراده ، احلجة

 : ثبوت الرشوط أمران، ثبوت رشوط وانتفاء موانعاحلجة حيتاج إىل 

  .العلم امُلنايف للجهل 

 .واإلرادة امُلنافية لإلكراه 

 : وانتفاء املوانع أربعة أشياء
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  .انتفاء مانع اإلكراه 

  .إانتفاء مانع اخلط 

  .انتفاء مانع التأويل 

  .انتفاء مانع اجلهل 

م ال حيكمون وايص بالصرب تباحلق وال التوايصفمن معاْم ، أربعة أمور البد من انتفائها أهنَّ

، وهذا خطأ، إنَّام يقولوا هذا بدعة وهذا خلل، عىل الناس بأعياهنم بمجرد وقوعهم يف املخالفة

عيَّة يف إصالحه ورجوعه إىل  خص ويعلِّموه ويبيِّنوا له ويستعملون الطُّرق الرشَّ ثمَّ ُيناصح الشَّ

واب ة فإن ظهر ْلم بعد ذل، احلق والصَّ ك أنَّه مرِص معاند مكابر حكموا عليه بعينه بعد قيام احُلجَّ

  .بثبوت الرشوط وانتفاء املوانع

أيًضا من معاْم التَّوايص باحلق والتَّوايص بالصرب التعاون مع والة اْلمر من اْلمراء 

ۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ  :-تعاىل–كام قال ، والعلامء يف درء الفتنة والقضاء عليها

   2: المائدة ژىئ     ی  ی  ی  ی     ىئېئ  ىئ  ېئۈئ     ېئ

ي العدل يف التعامل مع أهل  ،والتَّوايص بالصرب ،أيًضا من معاْم التَّوايص باحلق حترِّ

رة زي اليل وقع يف بدع ما ، يا أخي كل بدعة ْلا ميزاهنا، البدع ال تعامل اليل وقع يف بدعة مكفِّ

رة رة هي ضاللة، هي مكفِّ معاملتك مع النَّاس  جتعلال ، كل بدعة ْلا حاْلا، لكن ليست مكفِّ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ  :يا أخي إذا كان الكفار اهلل يقول لك، كلها واحدة

: النحل ژڭے  ے  ۓ  ۓژ إذا كان اهلل يقولك مع اليهود والنَّصارى ، 8: المائدة ژۆۇ
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، حاول، أحسن الظن، شوف القضية !ةمسلم إنَّام أخطأ يف هذه املسأل فام بالك مع إنسان ،125

 .ح احلالوربنا يصل

يف اختيار ما  أهنم يسعون إىل اإلصالح، أيًضا من معاْم التوايص باحلق والتوايص بالصرب 

يف السعي إىل ، يف املحاورة واملجادلة، يف املوعظة احلسنة، ُيناسب احلال يف الدعوة باحلكمة

- لة ما يتعلق بمنهج السلف الصالحهذه هي مج، ذات البني إذا رجعوا وتابوا وأنابوا إصالح

  .ات العقدية واملنهجيةاالنحرافيف التعامل مع  -رضوان اهلل عليهم

  .أن يوفق اجلميع ملا حُيبه ويرضاه -سبحانه وتعاىل- أسأل اهلل

  .وصيل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 : األسئلة

 : السؤال األول

 ؟-وجزاكم اهلل خرًيا-مع كثرة املشاغل الدنيوية  العلمية،،(كالم غري مسموع)

 : اجلواب

نا عىل طريقة يا إمام للحفظ؟ قال  -رمحه اهلل- ُسئل اإلمام البخاري ما دواء احلفظ؟ ُدلَّ

ومن اآليات  حمفوظاتك العلمية من املنظومات، هذه أول طريقة، َأِدم النظر يف الكتب

  .واْلحاديث وغريها

  .أِدم النظر يف الكتب :دواء لعالجهاأول  

  .ذاكر هبذه املعلومات إخوانك فإن هذا أدعى إىل تثبيتها :ثانًيا 

واحلفظ  ب نفسك مع اهلل فإن الطاعة ُتكسب القلب شفافية وقدرة عىل التلقيراق :ثالًثا 

 :إليه اإلمام فيام يروى عن اإلمام الشافعي أنه قالوهذا ما أشار ، تنعدم أو تقلا باملعصية

 َفأْرَشَدِني إَلى َتْرِك املَعاصي *** َشَكْوُت إَلى َوِكيٍع ُسوَء ِحْفِظي

 ِلَعاِصي ُيْهَدىَوُنوُر اهلل ال *** َوأْخَبَرِني بَأنََّ الِعْلَم ُنوٌر

 .هذه ثالثة أمور تذكر يف هذا املقام

أن التعليم والتأليف والعمل بام حيفظ اإلنسان من  «اخلاطرصيد »ذكر ابن اجلوزي يف 

 .فهذه أيًضا من الوسائل التي تذكر يف هذا املقام، أسباب تثبيت العلم يف النفس
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 : الثاني السؤال

الليالي العشر يف ما حكم تأخري صالة العشاء إىل وقت التهجد  -حفظكم اهلل- يقول السائل
 اجلمع مع املصلني يف املسجد؟األواخر من رمضان حبجة 

 : اجلواب

 : وْلا وقت العذر، وْلا وقت اختيار، صالة العشاء ْلا وقت جواز

 ،يدخل وقت صالة العشاء، وقت اجلواز هو بداية وقتها من بعد غياب الشفق اْلمحر

من ثلث الليل إىل نصف الليل هذا وقت الفضيلة  ووقت االختيار فيها إىل نصف الليل

عىل أساس أنه آخر وقت ، وبعض أهل العلم يقول هذا آخر وقت صالة العشاء، واالختيار

ويمتد وقتها إىل قبيل صالة الفجر حلديث أب قتادة يف  ،اجلواز يف حال االختيار وأالفضيلة 

 ،فهذا وقت احلاجة، «َوَوْقُت ُكلِّ َصاَلة  َما َْم َيْدُخل َوْقُت اْلتِّي َتِليَها»: أنه قال، صحيح مسلم

فأنا ال أختار ْلذا ، نه صالة التهجد تكون بعد خروج وقت االختيار لصالة العشاءأدة والعا

ْلن العادة ال يتهجدون إال يف الساعة  ؛اْلخ أن ُيؤخر صالة العشاء حتى يدخل وقت التهجد

ويكون قد خرج وقت ، خرج وقت منتصف الليلقد ويكون ، الواحدة أو الواحدة والنصف

، االختيار ها يف وقتفأنا أرى أن يصيل صالة العشاء يف وقت، والفضيلة لصالة العشاءاالختيار 

فإن احتاج إىل ذلك وأخر صالة ، ثم بعد ذلك يصيل مع الناس صالة التهجد يف العرش اْلواخر

 .واهلل أعلم ،ولكن فاته وقت الفضيلة لصالة العشاء، العشاء إىل التهجد جاز
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 : ل الثالثالسؤا

ة إىل الوطنية من عندهم غلو يف حب الوطن والدعوكيف نرد على  -حفظكم اهلل- السائليقول 
 هل هذا حديث صحيح؟، «ُحبُّ اْلأ وط اِن موَن اْلِإمياِن» :ويستدلون حبديث، مما يؤدي للعصبية

 : اجلواب

 مع حب اهلل – َعَلْيِه َوَسلََّم َصىلَّ اهللُ- معلوم أن حب الرسول، الغلو أمر ممقوت يف الدين

اَل ُيْؤِمُن »: يقول - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- ُسولالرَّ  فإن، من أصول اإليامن -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل -

 َفَقاَل ُعَمر َواهلل َيا َرُسوَل اهلل، َوَوَلِدِه والنَّاِس َأمْجَِعني الِهِ َومَ  َأْهلِهِ  َأَحُدُكم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِليِه ِمن

اآْلََن : َقاَل ، ي َبنَي َجنَْبيَوَنْفِِس اْلت: اَل َيا ُعَمر َقاَل : َفَقاَل ، َْلَْنَت َأَحبَّ إيَِل ِمن َأْهيِل َوَمايِل َوَوَلِدي

 .«َيا ُعَمر

 عزَّ - إال أن اهلل، أصل من أصول الدين - َعَلْيِه َوَسلَّمَ ىلَّ اهللَُص -ُسول الرَّ  فمع كون حب

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ-الَرُسول يقول ف، ينهيان عن الغلو فيه - َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللُىلَّ اَص - هوَرُسول -َوجلَّ 

حتى يف حب الرسول أنت  «بِن َمْرَيمَ ااَل َتْغُلوا يِفَّ َكاَم َغَلت النََّصاَرى يِف امْلَِسيح ِعيَسى » :-َوَسلَّمَ 

 .منهي عن الغلو

يِل  َأْلِقط»: قال البن عباس، يرمي مجرة العقبة -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اهللُ-ُسول الرَّ ملا جاء  

 َفَقاَل » اء َبنَي احْلُُمَصة َواْلُفوَلةَيُقوُل الفقه «َفَلَقَط َلُه َحَصَيات لِْلَرْمي َكَحَبات احْلُُمص، َحَصَيات

َا النَّاس بِِمْثِل َهِذِه َفاْرُموا ، َوُهَو َيْرَفُع َهِذِه احْلََصَيات -َصىَل اهللُ َعَليِه َوَسَلمَ - الرُسوُل  َوَقاَل َيا َأهيُّ

ين اَم َأْهَلَك َمن َكاَن َقْبَلُكم اْلُغُلو يِف الدِّ اُكم َواْلُغُلو َفإِنَّ حتى يف أصول الدين  فالغلو ممقوت «َوإِيَّ
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، ومن باب أوىل الغلو يف حب اْلوطان أو حب الزوجة أو حب اْلوالد أو حب املال، كام ترى

يف هذه اْلمور ينبغي لإلنسان أن يأخذ ، ما هو حمبوب الغلو ممقوت ،يه ممقوتهذا كله الغلو فف

حب اْلوطان » :أما احلديث الذي ذكره السائل وهو حديث ،نفسه بالرفق واالعتدال وبالتوازن

 .واهلل أعلم ،ديث ال أعلم له أصالفهذا احل «من اإليامن

 

 : السؤال الرابع

 يقول السائل كيف أتعامل مع شخص قال لي قبل يومني أنا تكفريي ونصحته ،جزاك اهلل خريا
 ؟ فلم يقبل النصيحة ماذا أفعل معه

 : اجلواب

وقرب إليه من حمارضات أهل العلم ، واصرب عليه، وكررها عليه، تعامل معه بالنصيحة

مع احلذر يف أن ، كتب أهل العلم ما يدفع عنه الشبهة التي هو فيهاومن ، ومن كالم أهل العلم

تتأثر به وأنت عىل نفسك بصريا إن علمت أنك إذا استمريت معه باملناصحة وطالت املدة 

فعليك أن تبتعد عنه وأن ، واالحتكاك قد تتأثر به جلهلك ولقصور علمك أو حلبك الشديد له

هل وأرشده يف هذه احلالة إىل الرجوع إىل أ، ْلنه أصبح كمن به جرب َّتشى أن يعديك ؛ُتجره

 أرجى لقبوله فإن رأيت -إن شاء اهلل-حتى يعني يكون هذا ، له بالصالح واْلداية وادعُ ، العلم

فهذا من أهل الضالل أنصحك ، أمره قد استفحل وأنه ال يقبل اْلدلة وأنه معاند ومكابر أن

  .156: البقرة ژڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ    ژو، باالبتعاد عنه وهبجره وبالتحذير منه
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 : السؤال اخلامس

من بعض الشباب يف مسألة الردود وأنها  ذكرمت أن هنالك قصورا -حفظكم اهلل-يقول السائل 
جل وقتهم فهناك من ال يقرأ يف الردود ويرونها تقسي القلب ومييع الدين أليس هؤالء أيضا غريوا يف 

 ؟معنى السلفية نرجو التوجيه

 : اجلواب

وْلذا املعنى واهلل أعلم كان من  ،ينبغي االستهانة بأمر الردودنعم هذا الكالم صحيح ال 

به بني احلق والباطل ويرد الباطل عىل أهله  -عز وجل- ْلنه يفرق اهلل ؛رقانأسامء القرآن الفُ 

فام ينبغي لطالب العلم السلفي ، 81: اإلسراء ژں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ

، طالب العلم السلفي أن يكون كل مهه كتب الردودكام أنه ال ينبغي ب، أن يستهني بأمر الردود

ما ، يعامل هبا الناس ةبل حتى يمكن ما عنده أخالق حسن، فال يعرف يتوضأ وال يعرف يصيل

يعرف حق  ،يعرف حق اهلل، ينبغي لطالب العلم أن يكون متوازنا، ينبغي لطالب العلم مثل هذا

يعرف حقه عىل ، يعرف حق سائر املسلمني عليه ،ق جريانهيعرف ح ،يعرف حق إخوانه ،هلهأ

أما أن جيعل مهه كله الردود فهذا خروج عن ، يعرف هذه اْلمور كلها ومن ذلك الردود، نفسه

 اأئمة الدين اإلمام أمحد بن حنبل ألف جزءً  ؛تعالوا ننظر إىل اْلئمة، منهج السلف الصالح

كامن يف  اصغريً  اوألف جزءً ، جزء صغري ؟صح، اسمه الرد عىل اجلهمية والزنادقة اصغريً 

بن حنبل وألف يف هذا الذي ألفه اإلمام أمحد ، يف الرد عىل أهل الرأي يف قضية اْلرشبة، اْلرشبة

 .املنهج العام اليل يبني لك أحكام الدين كتاب املسند
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 اأنفسهم جزءً اإلمام البخاري ألف يف الرد عىل الذين يقولون بأن العباد خيلقون أفعال 

ن اليدين ترفع مع التكبري يف أول الصالة ثم إوألف يف الذين يقولون ، خللق أفعال العباد اصغريً 

يف الردود عىل أصحاب هذه ، يف القراءة خلف اإلمام اوألف جزءً ، "جزء رفع اليدين"ال ترفع 

 ،واحلج ،والصوم ،ف يف املنهج العام الذي يبني الصالةوألَّ ، أجزاء صغرية ثالثة، املسائل

كتاب اجلامع »والعقيدة  ،والرقائق ،واآلداب ،قوالطال ،والنكاح ،والبيوع ،والزكاة

وإذا ، هذه النسبة فأنت عىل منهج السلفكإذا كانت النسبة بني اشتغالك بالردود  «الصحيح

 .كانت النسبة بالعكس فأنت لست عىل منهج السلف

 

 : السؤال السادس

-رغرب لالستفادة منكم جئنا من امل، احنن تسعون سلفيًّ: يقول السائلخنتم بهذا السؤال 
فنرجو نصيحة عامة لنا مجيًعا ثم نصيحة خاصة للمدرسني والدعاة منا وجزاكم اهلل  -حفظكم اهلل

 ؟خرًيا

 : اجلواب

أن  -عز وجل-ه املحارضة وأرجو اهلل حياكم اهلل أنتم واإلخوة الذين شاركوا يف هذ :أوًلا

وأن يرزقنا اهلل وإياكم ، يف الدنيا واآلخرة ونافعة يل ولكم، جيعل هذه املحارضة مباركة يل ولكم

إن -أن يكون يف هذا احلضور يف هذه املحارضة وكذا  -سبحانه وتعاىل-كام أسأل اهلل ، القبول

اْلجر يف أعامل الدورة دورة اإلمام املجدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب جزيل  -شاء اهلل
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منا ومنكم الصاحلات من  -لَّ َج وَ ز َّعَ -وأن يتقبل اهلل ، والثواب لكم يف موازين احلسنات

  .اْلعامل

: - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ-ول ُس منا إياه الرَّ ما علَّ  ولنكرر دائاًم يف مثل هذه املواضع وغريها

َك بَِك » ا َنُعوُذ بَِك َأْن ُنرْشِ ِ غفِ تَ ْس نَ وَ ، معلَ نَ  حنُ نَ وَ اللَُّهمَّ إِنَّ فإن هذا الدعاء  «ملَ عْ ال نَ م وَ لَ عْ ا تَ رك مم

يِق  وَأب صديق يدعو به وهوْلب بكر ال - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللُ- ولُس علمه الرَّ  دِّ ليأمن َبْكر  الصِّ

َك بَِك » وهو الرشك اْلصغر، خطر الرياء ا َنُعوُذ بَِك َأْن ُنرْشِ َوَنْسَتغِفرك ممِا ، َوَنحُن َنعَلماللَُّهمَّ إِنَّ

ووصيتي لكم العامة أن تغتنموا هذه اْلوقات يف تواجدكم يف هذه البقعة ، «مَتْعَلم َوال َنْعلَ 

وال تصدر  فال تفوتوا الصالة مجاعة يف املسجد احلرام، قريًبا من بيت اهلل احلرام الطاهرة املباركة

أي خطيئة ليحرص ، ن كل إنسان عىل نفسه بصريةوليك -إن شاء اهلل-منكم خالل هذا الوقت 

ذلك  عتادذنوب أطول فرتة ممكنة لعلها تا عن املعايص وعن الهنسان أن يرب نفسه بأن يصواإلن

  .إىل مثل هذه املعايص والذنوب -إن شاء اهلل-فام يعود مستقباًل 

، وْلا رشوط فإنه الرفقة ْلا آداب، كام أوصيكم أيًضا بأن حتسنوا رفقة بعضكم بعًضا

فرفقة مع بعض كام ذكر ، من بالد بعيدة إىل هذه البالد الطيبة املباركة، سفر بعيدمن وأنتم جئتم 

أو شخًصا فأوصيكم بحفظ حق الرفقة فيام بينكم  ااْلخ يف السؤال أنكم يف حدود تسعني نفرً 

التي تأتيكم من  -اىَل ُسْبَحاَنُه َوَتعَ -توجيهات بام ال خيالف رشع اهلل وأن تسمعوا وتطيعوا لل

 .مثااًل صاحًلا لإلخوة السلفيني يف املغرب -إن شاء اهلل-وأن حترصوا أن تكونوا ، أمريكم
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، وأويص املعلمني منكم الذين يشتغلون بالتدريس أن حيرصوا عىل تعلم السنة وتعليمها

العوام قبل غريهم  -واحلمد هلل -وتفهيمها فإن الناس، وأن حيرصوا عىل تقريب اْلمور للناس

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللُ-صون عىل سنة الرسول حري، التعلم حريصون عىل، حريصون عىل الدين

الرسول يقول  تقول له اعاميا  اأنا ما أتصور إنسانً ، لكن فقط يريدون من يقرهبا إليهم -َوَسلَّم

 َصىلَّ اهللُ-ث الرسول هو يبغى يتعلم حدي، أو يعاند ،ال ويقول، أو تقول له احلديث كذا، كذا

الكفار ، يف أمتنا وهذا مما آيس اْلعداء منا حب اخلري والدين موجود واحلمد هلل-َعَلْيِه َوَسلَّم

أملان ، كان يدرس معي يف اجلامعةسون خيربن زميل يل اسمه رتشار، سبب هذاآيسوا منا ب

- أقول يا رتشارسونى وكذا ي يف البكالوريوس ندرس سولس معكان جي، اْلصل طويل أشقر

أنا كنت أحب السفر : يقول ،؟يا حممد مُخيس كيف أسلمت: أقول له، -حممد مُخيس اسمه

، اوأسافر تونس كثريً ، يقول كنت أسافر املغرب، طالع عىل أخبار الناس والدول والدياناتواال

معانا فكان يسكر : يقول، منهم شاب تونِس اسمه حممد مُخيس، حبةوكان يل يف تونس ُص 

ك التلفزيون وأشوف اجلامعة وأنا كنت يف الفندق أف: يقول، ويروح وجيي معانا، ويرشب معانا

وف هيئة القيام والركوع والسجود أش، نبهرأأسمع القرآن ، يف املسجد احلرام أنبهر نيصلو

 ،أنا مسلم: وكان حممد مُخيس مع كل إيل يسويه يقول، ستعجب ْلذا الدينأفكنت : يقول، نبهرأ

، ا يف اإلسالم أو سخرنا باإلسالم أو استهزأنا باإلسالموكنا إذا تكلمنا عن اإلسالم أو طعنَّ 

خييل أصحابه  فاستعجبت ايش هذا الدين اليل: يقول، يغضب ويزعل وخياصمنا وهو يسكر معنا

ين وهو ة يف الدِّ ما يرىض الدنيَّ ، ع عن اإلسالم وهو خيالف اإلسالمفكان يداف: يقول ؟زي كذا
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فدخل اإلسالم يف نفِس ، درسهأفانتبهت ْلذا الدين وبدأت : يقول، يسويه يسوي اليل

حممد  نفِساسمي : قال وا يل إيش تسمي اسمك بدل رتشاردسونسلم قالأفلام جئت ، فأسلمت

فأنت حاول أن ، هذا الدين عجيب، فهذا الدين عجيب، سالمهإيف  االذي كان سببً ، مُخيس

قال بإذن اهلل تكسب أجرهم كام و، فهمه للناس أن تعلمه للناسللعامة أن تُ تقربه للناس 

وَأْجُر مْن َعمَل ، َمْن َسنَّ يف اإِلْسالم ُسنًة َحسنًة َفَلُه َأْجُرَها»: - َعَلْيِه َوَسلَّمَصىلَّ اهللُ-الرسول 

 .«هِبَا 

اهلل يف الرس ووصيتي اْلخرى التي هي قبل هذه الوصايا كلها أوصيكم ونفِس بتقوى  

  .ومنكمأن يتقبل منا  -سبحانه وتعاىل- وأسأل اهلل، وهذا آخر هذا اللقاء، والعلن

 .وصل اللهم عىل حممد وعىل آله صحبه وسلم
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