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 الثانية الطبعة مقدمة

 

 الحمد هلل وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى... أما بعد:

لطبعــا الولــى مــن كلــابت   ــت ل افــ م مقــدملت اللــت  عللأــا فــت أو

السلفيا«، كانــت ونــوم صــالحا أم ونــوم  ــت نفســأا مقدمــا لأــذه الطبعــا 

َع واحٍد يُعــد الثانيا، من غير زيادة عليأا، أو إضافا شتء إليأا. إال أم صني

ومــا أكثــر الــرؤوس الســلفيا  ــذه -من رؤوِس الدعوة السلفيا فــت النويــت 

ألجأنت إلى بيام ما لبَّس به  ذا  -اليام، على وفاوٍت فت أحجامأا ومقاساوأا

الرأس على الناس، غفر هللا لــه، وكــام غنيــاو أم يواقــع مثــا  ــذه ال طــاء 

لــو أنــه  -غار من الوباع والمريــديناللت يُعاب بأا الدعاِمَصا الص  -الفادحا 

، وُكل نــا  ه بَنــر  قرأ بنفسه، ولم يلَّنا علــى معاونيــه، ال يــار الصــغار، لننَــّ

ثــا بم مثلُه، فأملت أم يلوَب، ووبا نصوحاو قبا مووه. من  طيئا كانت منــه

  ذا الصنيع القبيح.

،  ذا إلى ما كام من آ رين، ربَّما يعد  صنيعه إلــى  انــن ئصــنا عأم 

 ما يصدق فيه: نار فالٍم وال  نَّلُك، أو قول ذلك الناعر:

 والمسلجير بعمرو عند كربلـه          كالمسلجير من الرمضاء بالنار 

فنام َحَسناو أم أُبي ن للناس بعَض المور على كرٍه منت، ولســت أعــد  ا 

او، وإم ادَّعى بعض من غاَص فت حوبِا ســوِء نفســه أنــت ِحنــُت ردوداو  ، ردَّ

و و يعلم أن ت أكر أا، وأنأى عنأا، وإم كام صار على حداثا سنه ينسى، 

مــن ول فليذ ن إلى مقبرِة حت   مالم ليسأل ذلك الساكن فيأا، رحمه هللا، لِم

دود اللت أْحلُِف باهلل صادقاو أنت ما  ططــت حرفــاو  كانت نُْصروت، بللنم الر 

، ســأُّا   نه،فاعاو عمنأا إال انلصاراو لذلك الر ا رحمه هللا، ود ووبياناو لحقٍّ

، وال ور ، وال يُْقصــينت غيــن  ما حييت مقيماو ثابلاو عليه، ال يُْدنينت منــه ثنــاء 

.  عنه ذم  وال ور ين 

دعى الفرقــا أوالو  : ُّأرت فت السنوات ال يرة فرقــا  ســلفيَّا   ديــدة، وــُ
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ِغفَْت بنــبل القبــور، واللســل ، شــُ د  دوديــا  نســبا إلــى الــرَّ ا بــين الــد ور، ئالر 

عا فت بالد العالم، النا ت منأــا ســعيد ،  ونسياِم البعث والننور، و ت موزَّ

، ولــو أقســمت  ، ولــو ُّــا ره الحــق   -ولو وأ َّا بباطٍا، والُمْدَرُك منأا شقتٌّ

نَْت، إال ب ــنٍّ  -وال أكوم حانِثاو  نَْت، فمــا وهللا أحســَ أم  ــذه الفرقــا، إم أْحســَ

وعأدي بنفست أمَّ هللا ســبحانه يُنيلنــت -نَْت، وقد نالنت منأا بنفسأا أنأا أْحسَ 

علــى يــد  ــذه الفرقــا شــتء  أحمــد هللا  -بين الحين واآل ر من لطا ِف بال ه

ا أا-عليه. ولسُت  رَّ  -على ما أدركنت من سو أا، وبسِط ألسنلأا، وشــدَِّة ضــَ

نعه أُبالت بأا، والعجين الغرين أم كــاَّ مــا وصــنعه  ــذه الفرقــا، إنمــا وصــ 

ـنَّا!  ولقد ُحقَّ وهللا للنلاب والسنا أم يدعوا: اللأم  على ئمنأج النلاب والس 

ْق بيننا وبين الطَّيبين المساكين، الذين  لقأم هللا مــن مــاٍء مأــين، وال  ال وفر 

وجعلنا شافعين للأادرين الغالُّ المسلنبرين، وَحَسن  من  ذه الفرقا الجديدة 

 ال لم ُّلمات  يوم القياما« من قبــا أم يــأوت يــوم  أم وفقه:  اوقوا ال لم ف مَّ 

 ال ينفع فيه دينار  وال در م.

: وأحن  أم أُطمئن  ذه الفرقا  الردوديَّا« أمَّ ردود م ولك، الناس ثانياو 

 حيالأا، واحد  من  مسا:

: ال يفأم ما يقرأُ، فأو ال ينل ف نفسه أم يقرأ، أو يَُحد ث نفســه أم الول

 يقرأ.

: قد يفأم ما يقرأُ، ولنــن ال يريــد أم يفأــم مــا يقــرأُ، إم أراد أم نــتالثا

 يقرأ.

ل على من يقــرأُ لــه، و ــذا ال يفأــم مــا الثالــث : يفأم ما يقرأُ، لننه يعو 

 يقرأُ، فأو يُنقَُا إليه من بعُد ما لم يَْفأم الذي يقرأُ.

ويريُح نفســه  : يفأم ما يقرأُ، لننه إم يقرْأ، فأو يقفز عن السأاالرابــع

 من عناِء قراءة الصعن، فأو إذاو: لم يقرْأ.

دود، يقــرُؤوم ســَّ : و م الجمأور والالخامس اء الــر  رَّ واد الع ــم مــن قــُ

بآذانأم، ويَْلقفوم ما يُْلقى عليأم من كا  من  ــنَّ ودبَّ بأســماعأم، يزيــدوم 

ن بعــد ويُْنقِصوم، من عند أنفسأم، بلحريٍف للمسموع، ووزويٍق للمنطوق م

ر وثبــٍت مــن حروفــه، وال  أم يسمعوه، ووَلَأ ٍف بمسارعٍا أم يذيعوه، فت غيــْ
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دود ، وقديٍر لِسوِء عاقباٍ  اَء ولنــم الــر  فان ر من بَْعُد إلى اآلثار اللت ونوم  رَّ

الملناطحا الملسالخا، ومن ذا الذي يحما أوزار ا،  ا  ــو الــذي ســطَّر ا 

  ا؟وكلبأا، أم  و الذي ن ر فيأا وقَرأ

كام الذي يزيــد ويع م كــاَّ يوم، مــن الــردودات  ثم ان ر أيضاو  ذا الر 

اللت عماُد ا، الثأْر، واالنلصار للنفس، وغمــرة الجأــا، وا فــُك الســافُك، -

ــهُ، وحــن  ال أــور، و ــاد، ننــووالغــرور اللاف ب العــداوات، ووســافُُد الحق

بــه علــى طــالب العلــم مــن  ما الذي عاد -وإذ اُب المودَّات، وإنأاُك اللَّقوى

النفع، اللأــم إال أم ينونــوا قــد عرفــوا بــه كيــف يلأــار وم، ويلأارشــوم، 

  وئيلحاردوم  ويُعم روم مجالسأم بالغيبا الســوداِء الننــراِء، شوموئيلأاو

َر مــن  وحلى إنه أصبح  يراو للمرِء أم يَْلقى ِضْغثاو من  مٍّ فت صــبا،ٍ، وآ ــَ

م يلقى واحداو سلفياو مثا  ذا الجاحد الننــود، أو مثله أزوا او فت مساٍء، من أ

 السافح الحقود.

لفيَّ  فرقِأا النثيرة، علُم الجر، ا ووَصنََع مثا  ذا أيضاو فت  ماعات السَّ

ت  واللعديا، بقواعده الجديدة، اللت نُِسيَت بأــا القواعــُد القديمــا، اللــت ُحفِ ــَ

ــذ ــن هللا ســبحانه من ــا دي ِرَ  بأ ـنَّا، وعــُ ــا الســ  ــا:  بأ أ الصــدر الول، وأ م 

ــه« و  ــد حــق  أ ل  الغل ــا الجامحــا الرادحــا« و  نســيام الفضــا، و ح

  ا بالس المطبق واللسليم المطلق الملأارج«.

ــاو  ين، ثالث ــ  ــد دين الرُدني لفيين المج ــَّ ا الس ــَّ ــق الردودي ــزاء فري ــا أ  : أم

م و ــم لنأــم  ــم الحــق  بأــا وأَ لُأــا عنــد أنفســأ-الغيــورين علــى الــدعوة 

فقد أنالأم حظ  النفس ما أنالأم  -الحاكموم على المصا ر بدفاور م وأقالمأم

اري«، فــال وهللا مــا أ لــُت  فت الــرد  علــى مــا أودعــت كلــابت  إرشــاد الســَّ

بصري فيما كلبوا، وال ن ــرت حرفــاو ممــا بــه أ لبــوا، وال أذنــت لحــٍد أم 

ا مــن حســنات، يقــول فــت أحــد م قــوالو بمــا أْغلــوا مــن ســيئات، وأر صــو

عبارات والعدوام على النلمات بخطأ اللأويالت، ومن ال وننروا من ناقص

ٍء مما يقرأ وال يقرأُ، إم كــام  كام عنده فضُا علم، وصبر  على َحَسٍن وست 

يريد أم يقرأَ، فلين ر فيما ُكلَِن فــت ولــك المجلــا، ليــرى فــواقر العلــم، مــن 

 ير ذلك، ثم ليقا وليحنم.ى غئبلر، ونأن، ووحريف، ووقوى غا رة  إل

وا غــرب نفوســأم، وأم ينونــوا ن  وأ ت لناصح  صادق  أمــين لأــم أم ينفــ 
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ا فرحوا بــ  وأم ال ي نــوا أنأــم ه، على غير ما صاروا إليه، وأم يعودوا عمَّ

ا أم الــذي رأيلــه لأــم لمــوأحسنوا ُصْنعاو فيما اْ للفوا وا لمعوا عليه. وأم يع

ســأم  ــم فنلبــوه، وأحــدثوا بــه فلنــا، ُّنــوا فلــم يقبلــوه،  يــر ممــا أروه أنف

هللا مــا كــام مــنأم إال إرباعــاو  ولنفسأم بأا فوزاو ع يماو، ونصراو مبيناو، وال

على النيطام وله، وإنــا هلل وإنــا إليــه را عــوم، وســيعلم الــذين ُّلمــوا أيَّ 

 ُمنقَلٍن ينقلبوم.

وم ممــن وهللا يلوالَّنا بعفــوه، ويقيمنــا علــى صــواِب أمــره ونَْأيــه، فننــ 

 يسلمعوم القول فيلبعوم أحسنه.

 وصلى هللا وسلَّم وبارك على نبي ه محمد وآله وصحبه.

  ـ 1421ربيع الثانت   15 عمام فت

                               2000وموز    16

 أبو مالك محمد إبرا يم شقرة 
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 المقــدمــة

 

ــلَغفُرهُ، و ــلعينُهُ ونَس ــُدهُ ونَس ن شــروِر إمَّ الحمــَد هلل، نَحم ــِ ــاهلل م ــوُذ ب نَع

ْن يُضــلِا فــال  اَّ لــهُ، ومــَ أنفُِسنا، ومن َسي ئاِت أعمالنا، َمن يَأــِدِه هللا فــال ُمضــِ

  اِدَي لهُ.

 وأشأَُد أْم ال إلهَ إالَّ هللا َوحَدهُ ال َشريَك لهُ.

 وأشأَُد أمَّ محمداو َعبُدهُ وَرسولُهُ... أما بعد.

ٍف وثالثــيَن فأذا كلاب  ُمأمٌّ أوفى َعلى وَجرب ٍا قاَمت على ُسوقِأا بَعــد نَيــ 

، يُ  هُ حــقٌّ ُم أنَــّ ا أعلــَ هُ جْ عاماو، ما بَِخلُت فيه بنتٍء ِممــَّ بــالنَّ َر  –بــى إليــه مثلــُ

ق  ا، والبَصِر الُملَعم  ا يُنبأه، مِ  –الُملأم  وم، مَّ ِممَّ لنــا اليــَ ا يَجري فت حيــاِة أُمَّ

ا َسيَجري فيأا من َغٍد، غيَر ر ِر، فــ ْم أو ِممَّ اجٍ به إالَّ و ــهَ هللا واليــوَم اآل ــِ

هُ،  –ا ِلُنت و سو  –سألنت هللا عزَّ وَ اَّ  ِا فــت أمــٍر َعلِملــَ  َا نَصــحَت لمُمــَّ

فنام من النَّاِس حيالَه ُّالم  لنَفسه، وُمقسط ، وسابق  بالَخير؟ فينــوُم ر ــا ت 

ن  َعبــِدِه  ِمن السَّابقين بــالَخير، وهللا –إم شاَء هللا  –أم أكوَم  عنــَد ُحســن ُّــَ

ا  او فأســديُت بــه نُصــحاو لأــا، أو ِممــَّ هُ حقَــّ ا علملــُ بِه، إْذ لم أكلُم الُمَّا شيئاو ِممــَّ

 علملُهُ باطالو، فنام وحذير  من ت لأا، وهللا شا د  على ذلك.

ــدَّعوة  ــُت فيأــا مــنأَج ال َث، بَيَّن ــت َعنــرِة مباحــِ ــاَب ف ــُت  ــذا النل ــد َ َعل وق

لفيا لى الُمنــن نيَن بأــا،  عِعَد ا وأُصولَأا، َوَرددتُ قوا، وشرحُت فيأا  1ئالس و

ِر بأــا، أو  ِد والَمنــْ أُم مــن الَحســَ الطَّاعنيَن عليأا، وأُّأَرُت مــا وُخفيــِه نفوســُ

ولَبَّيُت فيه َرغباَ النثيريَن من إ وانِنــا وأصــحابِنا، نُصــَرةو ا، الَجأِا بَِحقيقلِأ

، وَكنفاو لباطٍا، وَذبَّ   او عن َدعوٍة أقاَمأا هللا على َعموِد الن ور.لَحقٍّ

ٍا إلــى  ــذا النلــاب، ُمحبــاو كــام أْم  وال إ ــاُل مســلماو إالَّ و ــو فــت حا ــَ

ِه مــن  ــذه  باِغضاو، ليزداَد الُمحن  ُحبــاو، ويَعــرَ  البــاِغُض أيــَن  ــو بِبُغضــِ

نيا َزمانــاو، وســلُ ل هُ مُ  ت الــد  ســلَقبالو إْم شــاَء هللا، الدَّعوِة المباَركِا، اللت أَُّلَــّ

 

بِا بثدييأا.1ئ    أعنت السلفيا الفطريا، غير المنلس 
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ن  هللايَرَث هللا الرَض وَمن عليأا، وذلــك وعــدُ  أم بأفيا أا ال َّليلَِا إلى ؛ ولــَ

يُخلَف هللا وعَدهُ 
َرهُ  1ئ ق  لِيُْ أــِ َدى َوِديــِن اْلحــَ ولَهُ بِاْلأــُ ، } َُو الَِّذي أَْرَسَا َرســُ

يِن ُكل ِه { ]سورة الصف: ا يا   [.9َعلَى الد 

اَ اللَّقــوى، وهللا سبح انَهُ أســأُل، أْم يَأــديَنا بِنــوِرِه إليــه، وأْم يُلزمنــا كلمــَ

ميع   ه ســَ هُ، إنــ  ه، الخــا فيَن عذابــَ ا ين َرحملــُ ويَجعلنا أ لَأــا الُمخلصــين، الــرَّ

.  قَرين  مجين 

 وقـد كـام الفــراغ منه

  ـ 1412ع والعنرين من َرمضام / عام ابليلاَ السَّ 

 م1992ين من آذار / عام الموافق اللَّاسع والعنر

الِحات   والحمُد هلل الذي بنعَملِِه وَلِم  الصَّ

َديَّ َوأَْم الَّ  }َرب  أَْوِزْعنِت أَْم أَْشُنَر نِْعَملَكَ  ى َوالــِ تَّ َوَعلــَ َت َعلــَ ت أَْنَعمــْ لــِ

الِِحيَن{ اِدَك الصــَّ ت ِعبــَ َك فــِ ت بَِرْحَملــِ اهُ َوأَْدِ ْلنــِ  ]ســورة أَْعَمَا َصالِحاو وَْرضــَ

 [.19النما: ا يا 

 كتبه

 براهيم شقرةد إمحم  

 األردن  –عم ان 

 

واضع القواعد الملحقـا    ما أحسن كلما قالأا فت  ذا النلاب، الخ فلحت أبو عبدهللا1ئ

به:  ما ُعر  كلاب  بيَّن منأج السلف  ير منـه، فأـو المحنـم وغيـره الملنـابه« 

، وال  الباو فضالو، وال حريصاو على شـتء مـن  ولست إال ناقالو قوله، ال مريداو ثناءو

 نفع.
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 َوبيــان تْوِطئـَــة

 

ا بســوِء  –فقد َكثُرْت فت اآلِونَِا ال يرِة الحاديُث  ا بَِجأٍا  ا ٍر، وإمَّ إمَّ

لفيَّا والسَّلفي ين، حلى صاَرت بأذه الحاديث، موضــَع سَّ َعن ال –قَصٍد  ا ٍر 

ياسِا، يَخافونَأا فت أنفُسِ  وريبٍا، لدى شكٍّ   وفــاو شــديداو، أم كثير من أ ا الس 

َويَخنــونَأا َكَخنــيلأم أعــداَء ُم أو أشــدَّ َ نــيَاو، ويَلربَّصــوَم بأــا الــدَّوا َر، 

او، أو ُمنزلا  فيأم نُنراو   !ل ن أم أنَّأا ُموقعا  بأم شرَّ

ن وزاد ِمن شن أم وريبلِأم، مــا وقــَع فــت بَعــِض القطــاِر ا  ســالميَّا مــِ

لفي ين ى اأحداٍث، نُسبَت زوراو وبُألاناو إلــ  عاِة الســَّ و ــم منأــا وهللا بــراء   –لــد 

ف  وصــا بعضــأا إلــى حــد  اســلِباَحِا الــد ماِء،  –بــراءةَ الــذ  ن مــن دِم يوســُ

واكلفى بعضأا اآل ر بالمناَوشا من مناٍم بعيد، وَخلفت حيناو، ووَ أَُر حيناو، 

امِ وُربَّما صاَحَن  ت ُ صــوَمٍا فــت آٍم  فــ الحالَين َحذر  شديد  من طَرفين، يَلِجَّ

، حلى إذا أصــاَب  معاو، وكاٌّ منأما يلربَُّص باآل ر َ ْلالو، أو ريباو، أو ِمراءو

 منهُ َغَرضاو أنفََذ سأَمهُ فيه، ال ليُدميَه، با لِيَْصِميَه!!

َذر، ثــم ال يُخــرْج  لننَّ المَر فت كا  ذه الحــاالت ال يجــاوز دا ــرة الحــَ

دور ، فلَ ــا  ُمســلَلِرةو، حلــى إذا أصــابَلأا شــرارة   أضغاَث الحقاِد من الصــ 

ت، وكــام َحصــاُد ا: ت وأحَرقــَ وســاو، رؤُ  واحدة  اشلَعلَت وأشــَعلَت، واحلَرقــَ

، وأمــواالو َمأــدورةو، وثــاراٍت َمووــوَرةو، وبيووــاو َمأجــورةو،  وأرواحاو، ودمــاءو

 !!-عياذاو باهلل  –اٍت ُّا َرةو وَمسلورة وإَحناو َمسعوَرةو، وعداو

ديدة  ثــمَّ ومــع  ــذا اال ــلالط، وغيــاب العقــا الــواعت، وبلــِر اليــد الســَّ

حيما، ووَداُ ا الشياِء والحداِث، حلى ال يناَد يُعَرُ  منأا حدث  يُنَسُن لرَّ ا

ن يَلَّقــت هللا مــن أولئــَك الــذيال إلى طر  مــا، نِســبَاَ علــم ويَقــين،  ُد مــَ َن وَجــِ

حلى إنَّأُم ربما كانوا ِمن الُمســلمين أنفُســأم  –يلَربَّصوَم بالُمسلميَن الدَّوا ر 

ُق قَ  فيقول – هُ لَيُفــو  ولَاَ ِصدٍق، ال يَلَّأُم طَرفــاو دوَم اآل ــَر، أو يُدينــهُ، بــا إنَــّ

ين  سأَمهُ، ويُوو ُر قَوَسهُ، ثمَّ يرمت به طَرفاو واحداو، َمنحوناو بِحقــده علــى الــد 

او و داَوِة، ويــوقظُ فــت الن فــوِس ِحســَّ الَعقيدة، فيَزيــُد بــذلك مــن إشــعاِل نــاِر العــَ

ودَّة، واللَّعــاوِم،  دمير  ســور المــَ رفين ملــى شــاَء، للــَ هُ أحــُد الطــَّ  اِمداو، يُمد 
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والقَرابَِا، والجواِر، ويَومئٍذ يَفــر، الُمجرمــوم اآلثمــوَم، ويَرقُصــوَم طَربــاو 

يَس قَد حقَّقوا مــا يُريــدوم؟! وكــام لأــم مــن النــر  على مزامير النيطام، أل

 والفساِد، والخراِب، واللَّدمير ما يَبغوم؟

ن  ــِ ــا وم ــن أوليا أ ــاو شــديداو م ديماو وحــديثاو ُُّلم ــَ لفيَّا ق ــَّ ت الس ــَ ــد ُُّلِم ولق

ُ صوِمأا معاو، ما ليس فت طَوِق البنِر لو ا لَمعــوا علــى كلمــٍا واحــدٍة، أم 

أم ينوَم فَصُا الَعدل فيــه هلل وحــَدهُ ســبحانَهُ، يــوَم يقــوُم يَنصروا أنفَُسأم إالَّ 

 الشأاد، ووَذوُب البعاد، ويقف فيه أماَم الميزام الِعباُد.

ِا والبُر ــام، مــا اســلَطَعنا إلــى ذلــك  بيد أنَّه ال بُدَّ من َدفعِ ال  لــِم بالُحجــ 

ُن، إذ سبيالو، ف مَّ نُصَرة الَحق  وا با ، وم ــا رةَ أ ــا الحــق  أو ــَ  ُن وأو ــَ

، و ــو لــو وَبــدَّى وحــَدهُ   –بــال نَصــيٍر وال َُّأيــٍر  –الحق  ُّا ر  بنَفِسِه  لتٌّ

ا أ ُا الحق  فَقَد نُوزعوا فت الحق  قديماو  يه يَنفيه نَصيراو وَُّأيراو، أمَّ لنام وَبد 

ه بُز ــر ِ  اهُ أ لــُ  وال يَزالوم، وكام ِمن عداَوِة أ ِا الباطا لأــم لباســاو، وشــَّ

القوِل، وزور العلم، فأ ا وا عليأم العامَّا، وناصُروا عليأم أ َا الَجْوِر من 

لطام، وأرَكضــوا كــاَّ آثــامأم نَحــَو دور ــم، وبيــووأم،  ياســا والســ  ذوي الر 

، فت زمام  ، وال شنا  ومسا د م، ومدارسأم، لم يَخللف لأم و ه ، وال لَوم 

َر علــى ليــٍا بأــيٍم، ال دوم زمام، و ا ُعلَِم أ ا سوٍء، إالَّ وبــاطِ  و  د كــُ لُأم قــَ

 منام لحقٍّ فيه، وإم ُُّنَّ أمَّ حقاو ينوم فيه، فال يُبصر فيه!!

ك  ووناَولُت فت  ذا النلاب بعَض القضايا والمسا ا، اللت وــدور فــت فَلــَ

السَّلفيَّا، ِمن َغيِر قَصٍد إلى وَرويــن ُمعــيَّن، وال إلــى ن ــام عرفــهُ الم ل فــوم 

دَّت ســنين كثيــرةو، والُنـلَّاب  والباحثوم، ِمن  الِل وَجربٍا ِعلميٍَّا َعَمليٍَّا، املــَ

لم ينن فت حسابت يوماو، أم أ دنت قاضــياو علــى نفســت بلجربــٍا، وال علــى 

روق بعضــاو آ ــر، وإم كــام يَجــُدُر  روُق بعضــاو، وال يــَ د يــَ غيري بُِحنــٍم، قــَ

أا، أصَدُق وأصَوُب ِمن ُحنم القول: إمَّ حنم ا نسام على نَفِسِه، بما يَعلم من

ِا اللــت ال يَعلُمأــا إالَّ هللا  ُق بالعمــال القلبيَــّ ا فيمــا يَلَعلَــّ غيره عليه، وبِخاصــَّ

ِه بِمثــِا مــا َوصــفنا، ينــوم أقــَدَر  وحَدهُ منه، وحيَن يحُنم ا نسام علــى نَفســِ

 على وَغيير ما يَراه ِمن نَفِسِه  طأو.

مَ  رٍم مــن الــزَّ ُث قــَ ــْ َ اســت  ــالَل ســنواوِِه وجربــا ، َحَملــت  –ن إذاو: فَثُل

ِه إذ أقبــا،  صاِحبَأا على كف أا راضيَاو ُمطمئنَّاو، واثقــاو مــن صــدقِِه فــت إقبالــِ

بأنَّه كام له إدبارئ!  فعاَ ت  –من أصحابنا وإ واٍم لنا  –وإم ُ ي َا لِبَعٍض 
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هُ أمــراو يُحــدَُّث بــه، غَ  َف قَْلبــُ ، بأم ال  نوم َعْوَج َمن لَقــِ ٍت وال ُملــأمٍّ يــَر ُملَثَبــ 

 وكأنَّأُم لم يَقرُءوا قوله سبحانُه:

اَء  ْد بــَ ٍا فَقــَ ى فِئــَ زاو إِلــَ فاو ل قِلَاٍل أَْو ُملََحيــ  }َوَمن يَُول ِأْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ إاِلَّ ُملََحر 

َن هللا{ ]سورة النفال: ا يــا  بِر  ــذه الــدَّعوة   1ئ[، كــا ٍ 16بَِغَضٍن م  فــت ســَ

ٍة، ال يُقبَا غير ا!!ا  لُمباركِا، واسل أار حقيقلأا، وبناء قناعٍا ُمسلَقرَّ

ِا  –أي  إنســاٍم  –وليَس َمطلوباو من إنساٍم  هُ وحــَت ُُّلَــّ و ــو يضــع نَفســَ

ِه،  دِرِه، ومننــوَم قَلبــِ َر َ فايــا صــَ ِه، أم يُ أــِ القَضاِء، يَحُنم على نَفِسِه بِنَفســِ

ن البَ  دره، ويُنــن  فــت قلبــه، ومسلوَر َذنبِِه، وَمن مــِ ر لــيَس يُخفــت فــت صــَ نــَ

ويسلُر على نَفسه من َذنبه؟! وليَس فت  ذا شتء  من وَزكيِا النَّفس، بــا  ــو 

انَِعهُ، وهللا ســبحانُه  ــو وحــَدهُ العلــيُم  ت بــه هللا ســبحانهُ َعبــَدهُ الصــَّ ا يزكــ  ِممَّ

 الخبيُر، الُموف ق للَخير الذي يَرضاهُ لِعباِده.

وم الُحنم على منأج، آمن به الَمرُء، وآثَرهُ على كا  ما سواهُ، وحيَن ين

ن آمــن بــه  صدَّقَهُ وأحبَّهُ، فــ مَّ المــَر ُمخللــف   ــداو، إذ الُحنــُم عليــه عنــد مــَ

، والسَّْبر، واالسلقصاِء، واللَّر يح،  وَصدَّقه، ال يَقبَا إ ضاَعه للنَّ َر الَعقلت 

 و و يُقاَرم بَغيره.

َع  وإذا كام  ذا يَْصُدُق على كا  منأج مــن منــا ج الرض اللــت وَواضــَ

 عليأا البنُر، ف نَّه ال يَْصُدُق على المنأج الذي اروضاهُ رب  البَنِر للبَنِر.

ِه إلــى مبــاءِة  َذ بِخطــاِم نَفســِ ومن أ َضَع  ذا المنأج لأذا النَّ َر، فقد أ ــَ

  من هللا وعقاب.إثم، وساقَأا إلى ُمنَحدِر  اَلك، وَحَملأا على َغضنٍ 

وا   ولو أمَّ أ ا العلم فت كا  َعصٍر، اسلبصروا الحقَّ واسلنطقوه، وأحلــ 

ه يَقضــت علــيأم؛ بــأم ال  أنفَسأُم منه مناناو ال ُِّنَّا فيه وال املراء، لــَرأوا أنَــّ

ا  عــنأم، وال  يُبصروا إالَّ ذلك المنأج البلج البأج، أمام أعيــنأم، فــال يَضــِ

أُم عنه، وكيف يَِضا   و أو يَُضل وم عنه، و ــو الــذي وــداَعت يُِضل وم أنفسَ 

 إليه القروم، وذلَّت له الن عاب الُحزوم، وانقاَدت إليه كا  َسْألٍَا وَحروٍم؟

ــت  ــداووَأم ف ــنأج ع ــذا الم ــداُء   ــأ أع ــاذا أنن ــف، وال لم وال أدري كي

َنيِد له ول له، صدور م، وننَّأوا قلوبأم فت بُغِضه، وونافَسوا فت الَمنِر وال
 

   كا :  بر لـ: ثلث فت قولت: فثلث قرم.1ئ
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سا َا فت وَنويه و ِأه، ووَنفير النَّاس منه؟  وألَّفوا النلن والرَّ

نيع، فــيمن  ذراو فــت مثــا  ــذا الصــَّ نََعم؛ قَد يَجُد الَمرُء الَعدُل البَصــيُر عــُ

أُم  دوا أنفســَ ــم  –و ــَ ــى  ــذوع  –بعلمأ ــِا، إل ــِا الفَل ُرمٍم ُمحَنم ــِ ــوقين ب موث

ـ  الِل والَجأــِا، وَنــزُع بـأ يــ  الضــَّ ، والزَّ فض البــاطنت  م إلــى أســناخِ الــرَّ

ي نفسه أم لــو كــانوا  ، فيَنفُض منأم يديه، ويَُعز  االعلزالت، والَغوِل الفَلَسفت 

يعلمــوم الَغيــن، مــا ألبثــوا أنفســأم، وال أقامو ــا فــت الــبالء الُمبــين، الــذي 

 نَسجوا ِرداءه الَخِنَن الَغليظَ لنفسأم بأنفسأم  م!!

ِء على صــنيعأم  ــذا، مــا يقــع فــت بعــض الحيــام بــيَن وقد أعاَم   ال

بعض ُمللزمت  ذا المنأج، ِمن  الٍ ، وِصداٍم، وقطيعٍا، إم أحَسنَت ال َّنَّ 

داٍم،  ن  ــالٍ ، وصــِ بأــم فــت مــا أ ــَروا علــى أنفســأم، وأ ــازوه لأــا، مــِ

ى عل –لطبيعلأم البنريا  –وقطيَعٍا، فال يَعدو أم يَنوَم منن هُ ونافُساو بينأم 

 أموٍر ُدنيويَّا، ليَس فيأا حلى ِمن َرغبٍا لعما اآلِ َرة!

لوه بلَزيين النَّفس له ولأا، إلى  الٍ  فت حــقٍّ وفــت  ثمَّ ال يَلبَُث أم يَُحو 

باطا، فأذا يَرى نفسه بأنَّهُ على حقٍّ ال ِشيَاَ فيه، وأمَّ اآلَ َر علــى باطــا ال 

هُ مــ  ري نَفســَ ا أرى  صــمه نفســه، ويــذوب شا باو مــن حــقٍّ فيــه، واآل ــر يــُ

دور مسلَعرة  بغضــاَء وكرا يــاو  نيا فت ال َّا ر، والص  الخال  على أمور الد 

، عياذاو باهلل وعالى، ويحينوَم  ر  –وورب صاو بالنر  ن  ــذه  –كا لآل ــَ ثوبــاو مــِ

، والفــا ُز مــنأم  ــو الســرُع ب لقا ــه  رب ِص بالنــر  البَغضاِء والنرا يــا واللَــّ

نيع، إال  بُمبــارزات الثَّوَب  ُرنت  ــذا الصــَّ الذي حاكــه علــى اآل ــر، وال يــذك 

ُرعاة البَقَر، وبأا َوحد َا فقــط، فالرَّصاصــاُ اللــت وَنطلــُق أوالو  ــت القاولــا، 

   1ئو ت اللت وُنأت الُمباَرَزة!!!

لأذا ف ن ت أقول دا ماو: البَيُت ال يخرب بــالف وس والمعــاول اللــت وعمــا 

َدق  فيــه فيه  دماو من ا غيرة، اللــت وــُ لخارج، با من المسامير والووــاد الصــَّ

 ِمن الدَّا ا!!

 

لمـر عـادة مسـلحبَّا عنـد سـلفيلت زماننـا،   وأنت لكاد أقول: لقد أصبح مثـا  ـذا ا1ئ

ــه ويجوبــوم ويقومــوم ويقعــدوم،  ــوم مــن أ ل ــداعوم، ويروحل ــه ويل يــدعوم إلي

 ويسحجوم ويصف روم، ويأي جوم العواطف ويطربوم.
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ِه  –فَقط  –وعليه؛ فال يَنبغت أم يَعين السَّلفي وم  على َمن يَحما فــت قلبــِ

غن، والبَغضاء لأم، با يَنبَغت لأم  أم يُفَل نوا َعن العيوب فت  –أيضاو   –الض 

الو، َوْلنُفَل ل عــن العيــن فــت أنفســنا دا لأم، وأم يقولوا ُحسناو: العينُ   فينا أوَّ

لنعلَمهُ منأا قبَا أم يعلَمهُ اآلَ روم فنُصلَحهُ! فذلك: أحــرى أم يَصــدَّ عــنأم 

ا ا فت صدوِر ُ صومأم. ة الِوغادة والل  ِم اللت وَسلَقر  ُحمَّ  َشرَّ

رٍم، و ذا النلاُب، وَحنت َصفحاوُهُ وَجرباو َمنَّ هللا بأا َعلتَّ ُز ا َء ثُلــِث قــَ

َخت فيأــا  رقَّت فيأــا حواشــت الــنَّفس، وســمْت فيأــا  ــواِطُر القلــِن، وورســَّ

ُعفَت فيأــا  راُس العلــم، وضــَ ت فيأــا غــِ ، ونَبَلــَ حقا ُق ا يمام واللَّوحيد الحق 

ــوُم  ــا عي ت فيأ ْرُب النــأوات، وانبََجســَ ــَ ــا غ َر فيأ ــُ ــن اآلمــال، وقَص رغا 

قذا ا، ورأت أرديا العجــز وضــطرُب علــى  الَمعرفَا، وأبَصَرت الَعيُن فيأا

سيقام المانت، الجاريا فت  ما ا اللَّقوى، فأمسنْت بأا و ــت وفــوُ، بنــذا 

َعْر  الجنَّا، فََغمروأا، وغابت فت ثنيَّاوأا، وُصبُح ووُمست، والحمد هلل على 

 آال ه، والننر له على نعما ِه.

لفيا أم  -و ــو أحــن  إلــتَّ مــن و ــٍه  -وُكنُت أَود   ال أســلعما كلمــا الســَّ

هُ علــى الجماعــات والحركــات  لفيين،  نــيا أم أُرمــى بمــا كنــت ِعبلــُ والســَّ

ت  قــَ ا سالميَّا، قبا سنين َ لَت فت مقاٍل لت بعنوام:  إْم  ت إالَّ أســماء  فرَّ

فََدعو ا«، وإم كنت قد بيَّنت فت مقال لت آَ ر بعده بعنوام  ال دفاعــاو عــن 

ُل مــا ما وَ   1ئالسَّلفيا« ا كلبلــه فــت ذلــك المقــال:  وأوَّ عنت  ذه النلمــا، وِممــَّ

أيَّ  -يجُن أم نعرفه معنى السَّلفيا، فأت كلما ، وَنفت بمعنا ا الُملبــاِدِر منأــا 

ٍ  غــاٍل،  َمعنى يدل  على حركٍا سياسيٍَّا، أو  ماعٍا حزبيٍَّا، أو وَنل ٍا ُملطــر 

ا، فمــن فأــم َغيــر فأذه كل أا ومثيالوُأا ال َمورَد لأا إ لفيَّا  ألبلَــّ لى كلمــا ئالســَّ

لفيا  ذلك، أو أُفأم َغير ذلك، ف نَّه ُمخالف  ولِنَأج السَّلِف غيُر سالك، إنَّما الســَّ

ة حقٍَّا، ووَعاُوٍم صاِدٍق، فأــا ل لأــا أم يعرفــوا  دعوة  فِطريَّا  محوطَا  بأُ وَّ

 ذلك؟!

أا، ف نَّنا وا ــدوَم أنَّأــا َمصــَدر  وإذا َرددنا  ذه النلما إلى الل غا ومقاييس

، وَلَحق بآِ رة ياُء الن سبِا مع اقلِرانأا بالأــاء،  ناعت  ، والمصَدر الص  ِصناعتٌّ

 يُسَنُت عليأا حيَن الوقِف، ووُقلَُن واءو فت الَوصا.

 

   ثم طبعت مفردة بزيادات مرات عدة.1ئ
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

لِف  لفِيَّا« إنَّما وعنت الن سبا إلى الســَّ وال يَخفى على عاقٍا، أمَّ كلما  السَّ

ال ح رضوام هللا عليأم، والسَّلف  كا  عما صالح قدَّمله، أو فرٍط فرطَ الصَّ

لك، وكا  من وقدَّمك ِمن آبا ك وأقربا َك«،  ــذا  ــو المعنــى الل غــوي  لنلمــا 

 السَّلف.

ا فت ما اصطلَح عليه  ما يُر أ ا العلم فأو:  وأمَّ

ٍا القروم الثالثا الول ى، وكانوا على َمن وقدَّمنا من  ذه المَّا، وبخاصَّ

ه،  ِمنأاجِ الن بوة، الذي  اَء به الوحُت، ونزَل به، وبلَّغــهُ كمــا وعــاهُ عــن ربــ 

 .صلى هللا عليه وسلمنبي ه محمد 

 ، ، لم ينن من َوضع َمن أصبحوا يُعَرفوَم به ابلــداءو و و اصطال،  قديم 

ن  و ذا فرق  ع يم  ما بَيَن َمن ينلسبوم إلــى  ــذه الن ســبا النــريفا، وبــيَن مــَ

َم بأسماء أ رى ِمن الجماعــات والَحركــات ا ســالميَّا، اللــت وضــع يَلَسمَّو

 أسماَء ا ُمَ س سو ا.

ولسُت أحسُن أحداو ِمن الُمسلمين يَعر   ــذه الن ســبَاَ علــى حقيقأــا، إالَّ 

ِه،  ِه وعقيَدوــِ ِه، وأ القــِ ِه وآدابــِ و و يَعلُم أن أا نسبا  إلى ا سالم كل ه، بأحنامــِ

او{ ]ســورة كما أَمَر هللا ســبحا ْلِم َكافَــّ ت الســ  وْا فــِ وْا اْدُ لــُ ِذيَن آَمنــُ ا الَــّ نهُ }يأَي أــَ

ه 208البقرة: آيا  ر نبيــ  :  علــيُنم بســنَّلت صــلى هللا عليــه وســلم[، وكما أمــَ

اكم  وا عليأا بالنَّوا ذ، وإيَــّ اشدين ِمن بعدي، َعض  وُسنَّا الُخلفاء الَمأديين الرَّ

 . 1ئوكاَّ بدعٍا ضاللاُ« وُمحدثاِت المور، ف مَّ كاَّ ُمحدثٍا بِدعا ،

اس، ُعرفــوا بأــذه  والسَّلفيا بأذا المعنى، ليَست ِحنراو على فئــا مــن النَــّ

ا من وَلقيِن غير م لأم بأا. ا من وِلقاء أنفسأم وإمَّ  الن سبا، إمَّ

با من أوباعِ المذا ن، إذا قاَم الدَّليُا  لذا؛ ف نَّه ال يحسن أم يُفا أ الُملعص 

ا ال وما كانوا لِيُعرفــوا  - ميعأم سلفي وم  -رحمأم هللا  -مذا ن على أم أ مَّ

الم، وقــدِم  -بأا و م كذلك  الةُ والســَّ إال لنَّأم على قَدم الُمصطفى عليه الصَّ

أصــحابِه ِرضــوام هللا علــيأم، وقــد ُعرفــوا بأــا قبــا نُنــوِء الحركــاِت 

لُمسلمين وَموُج والجماعاِت ا سالميَّا الُمعاصرة بقروٍم، وحيَن كانت بالد ا

 

  رواه أبــو داود واللرمــذي وابــن ما ــه عــن العربــاض بــن ســاريا، و ــو حــديث 1ئ

 صحيح.  
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

 بفلَن الفَِرق.

لأم،  -وغير ُم من أمثالأم  -فال ماُ الربعاُ  لفيين، وأ مــَّ  ــم ســادةُ الســَّ

ن  و م أيضاو سادةُ كا  من ال يُحن  أم يُنسن إلــى  ــذه الن ســبِا النــريفا، ِممــَّ

 يَرى فت عداَوة أ لأا وا باو شرعي او، وأدباو إسالمياو، وشرفاو دينيَّاو!

لفيا   ــذه لمــا ومرَّ  ة أ رى أقــول: كنــت أود  أم ال أســلعمَا كلمــا ئالســَّ

ه  او، أقــرَّ هُ آنفــاو، أمــا وقــد فرضــْت نفســأا، وصــارت اصــطالحاو علميــ  ذكروــُ

رنا نَســمُع مــن  ا كل أا علــى مــر  العصــور، حلــى صــِ اللَّاريخ، ورضيله المَّ

ــول  ــُر صــواب  -يَق ــه غي ــد-وقول ــلُم، وعقي لف أس ــَّ ــدةُ الس ــِف :  عقي ةُ الَخل

 ، فليس ِمن بأٍس أم نسلعملأا اصطالحاو علميَّاو شمولياو ُمحنماو.  1ئأحنُم«

ا مــثالو، مــا يُنــعُر  ولماذا ال ينوم فت اسلعمال نسبا النافعيَّا أو الحنفيَــّ

لفيا وَســلوعُن  لفيا، فــت حــين أم الســَّ بالفُرقا، وينوم ذلك فت اســلعمال الســَّ

لغرق أ ياالو وقرونــاو، بــاَدت أو لــم وــأِت بعــد، أ ماَ المذا ن ومذاِ بأم، ووَس

مام كلَّه، والرَض  ميعاو.  وونما الزَّ

دَّ علــى  إمَّ  ذا النلاَب، و و يَحنت وجرباو علميَّاو، ودعويَّاو، ال يُغفا الرَّ

الُمفلريات، اللت َحند ا بعض َمن كلَن َعن السَّلفيا، طعناو ونَْيالو، وال بيــاَم 

 الطأا بعُض السَّلفيين، وال اللَّعريــف بالســباب اللــت بعض ال طاِء اللت 

انخذل بأا الذين لم يَثبلوا علــى المــنأج البلــج البأــج، وصــاروا يحــاولوم 

اللَّلفيق بين َمنا َج ُملعددَّة، ليُخر وا من  ــذا اللَّلفيــق أضــغاثاو، ينــوُم منأــا 

  ميعاو منأج  واحد  ئَزعموا !!

أمَّ الِعلم لم يُ َت بانلفــاٍض، أو انلقــاٍص، بمثــِا وال بُدَّ من ا شارِة، إلى 

ما أووت مــن الملعــالِميَن الُملطــاوليَن، وأمَّ مــنأج الحــق  ــذا، يحلــاج دعــاةو 

 ، علماَء أوقياَء، أوفياَء، أصفياَء، أنقيــاَء، ال يُغلَبــوم، وال يُغــالبوم إال بــالحق 

 وبالحق  وَحده.

العلى، يسوُق النَّاَس إلى بابه،  وشر   ع يم  أم ينوَم ِمقَوُل الحق   و

 ويُغذيأم من ِحالبه، ويُمد م من َ نِء ِ رابِه.

 

-11/366« ئ  ان ر نقض  ذه المقولا فـت  مجمـوع فلـاوى ابـن ويميـا رحمـه هللا1ئ

377.  
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ولــيس أصــدق فــت الوصــول إلــى صــواِب الُحنــم علــى أمــٍر مــا، مــن 

وايــا، وأســانيد الحنايــا، وأــديَك  اللَّجربا الذاويَّا، الُملجرَدِة من َعنَعنــات الر 

 إليه فت غير انقطاع وال وحي ٍر.

للنمَا الحداَث، وشخوَصأا، وأحوالَأا،  -سعت دا رة اللَّجربِا وكلَّما اوَّ 

ق  وملعلَّقاوِأا، سواء  القريبا منأا والبَعيدة، وكام لصاحن  ذه اللَّجربــا وعلــ 

كانــت  -دا م  بأا، وملد  زماناو، يَنفت السلحنام اللَّجربِا، واسليثاقأا فت نفسه 

واب، وأُّأَر عليه، وأ دى سبيالو فت   1ئفت الدَّاللاِ  ئاللَّجرباُ  أمنَن فت الصَّ

 االنلأاء إليه.

دره فــت  مَّأا إلــى صــَ وليس يحُسن بصاحن مثا  ــذه اللجربــا، أم يضــُ

حرص عليأا، أم ونفَلَِت منه فيُبصَر بأا اآل روم، وال أم يُنل مأا فت نفسه، 

رُءوا  ســبيلأا،  نياو من أم ينوم للنَّاِس علم  بأا فَلنيَع فيأم مــن قبــا أم يَبــْ

َخت فــت قلبــه  رزاو نَفيســاو، ال يطَّلــُع عليــه إالَّ مــن ورســَّ وال أم يَحوزو ــا حــِ

 مودَّوأم وُصحبلُأم.

با إمَّ وا باو على صاحن  ذه اللَّجربا، أم يُر َت الَحبا للجربله على 

غاربه، للنطلَق فت النَّاس، وُنل مأم أنَّأــم فــت َغفلــٍا غافلــٍا عنأــا، ولــو كــانوا 

وا بأا ِمن قبُا.أرادوا ال  خيَر لنفسأم لَأم 

أم يجعَا من لسانِه آلاو أميناو، وُلقت فت أسماعأم حــديثاو  -أيضاو  -وعليه 

مت، ووَملمات الوْقر، وأم ال يَِضنَّ بأا علــى أحــٍد  ُمبرءاو من َوشَوشات الصَّ

ا عليأــا، أو علــى -ُمسلماو كام أم غيَر ُمسلم  -فت الناس   لئالَّ ينوم لأم حجَّ

صاحبأا، يَعر  منأا المســلم، أمَّ أصــَا  ــذه اللجربــا،  ــو دينــه الُمحنــم، 

 بعقيدوه السَّمحِا الواضحِا، وشريعله السَّألا الُمبيَّنا.

ب َس بــه عليــه،  ويعرُ  منأا غير المسلم، أم أصــلأا  ــو الحــق  الــذي لــُ

فانصر  عنه غير آسٍف عليه، وال راغٍن فيه، ومضى عنــه بعيــداو بعيــداو، 

بحث عن حق غيره، كنزهُ أحبار  من كا  ديٍن، و م يَللوَم قول هللا سبحانهُ: يَ 

الَُم{ ]ســورة آل عمــرام: آيــا  يَن ِعنَد هللا اِ ســْ ن 19}إِمَّ الد  [ وقولــه: }َومــَ

 [.85يَْبلَ ِ َغْيَر اِ ْسالَِم ِديناو فَلَْن يُْقبََا ِمْنهُ{ ]سورة آل عمرام: آيا 
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

وقلَّبُت فت أعطافأا فت غضارة النــباب، ووضــمَّخُت إنأا وجربا  ذاويا ، 

 ، ديَّ بَِخلوقِأا الذَّكت منذ يفاعِا العمر، ومنيت فت ركابأا، أسمُع ُحداَء ا النَــّ

ه فــت أوصــال  ثالثاَ عقوٍد ونيفاو، أممُ منه  وانَح صدري، ويســري وطريبــُ

ل.  َ َسدي، ووَْأمت منه عيونت شوقاو إلى لُقيا داعيِه الوَّ

 ذه اللَّجربا بعقلت، علماو ومعرفاو، وبقلبت نوراو و دى، وبــذاوت  عنتُ 

َدعلنت ئوحاشــا ا ، ومــا  -وهللا-ســلوكاو واللزامــاو، فــال  َدعلُأا وال  ــَ مــا  ــَ

أضمرُت لأا إالَّ الوفــاء والحــن، فأنــالَلنت مــن شــر  مــا فيأــا ومــن فيأــا، 

َمن فيأا ئوما فيأا وسعيُت إليأا فت عالني ٍا شارقٍا، فآذنلنت بأحسن ما فيأا و

، وكا  من فيأا على أحَسنِأا فأو حســن  ، ووعفَّفــُت بأــا عــن نــوال  إال َحَسن 

ى بِعــر   ت علــى مننبــتَّ بــرداِء القناعــِا الُموشــَّ بين والُمنيلــين، فألقــَ الُملنس 

الحات اللَّقوى، وطأارة الِغنى، والحمُد هلل الذي بنعمله ولم  الصَّ
 . 1ئ

ُمأا  ــو فَحوا ــا، وجربا  ُّا ر ا  و با طنُأا، ولف ُأا  و معنا ــا، واســْ

در ا الحــانت علــى  أرَ ت ذيولأا على َ مر البَغضاِء ففثأوه، ونفَثَت من صــَ

قلهُ.  الَجأا فأذ َبله، ووجلَّلت سواَد ال واِء العاشيا بنور ا وضيا أا ففرَّ

 املدَّت على القروم، بأ يالأا، وركبانأا، وأقيالأا، وأوفــرت لأــم الجــمَّ 

ت  ُحن، فانألَــّ الَغفير من َ اللأا وكمالأا و مالأا، وأنالت أيديَأم أعناَق الســ 

 عليأم فضالو من مآقيأا، وألقت إليأم بِبُرد ا المخموم ب حسانأا.

راوِأا، وِحلَقِأــا،  نيا بفِنر ــا، وَعقيــَدوأا، وعلِمأــا، وســَ وجربا  سادت الــد 

اَ ومداِرســأا، وَمنلباوأــا، َعزيــزةَ الجانــن، بأ ، عفــَّ اَ النــف  ِا، نَديَــّ اَ الطَّلعــَ يــَ

ا الوفاِء، فت غير اســلحياٍء، وال  الل ساِم، ِمعطاَءة الَجناِم، طا َرةَ الذَّيا، َ مَّ

ـنَّا والنلاُب، وطاُب الل باب،  اسلخفاٍء، وال ُمخادعٍا، وكيف ال...؟! و ت الس 

واب.  وَ َرع الصَّ

ــ   ــه الن ــا أســرَع إلي ــن اسلنــفى بأ ــا م ــاو، وجرب ــا حنم ن راَمأ ــَ فاء، وم

وم، وَمن فاَء إليأا بعد فلرٍة وطوِل انقطــاعٍ  وعصماو، وشرفاو لم يُخطىء الرَّ

 

بين الملسلقين الذين اسلسألوا المر الصـعن لنفسـأم 1ئ وقـد و ـدوا  -  وأقول للملنس 

رة لأــذه الــدعوة  وأقصــروا مــن حنــانينم، وأربعــوا علــى أنفســنم،  -الســبيا ميســَّ

 وطاولنم وافلرا نم و َْمأََمِا المجالس الخفيَّا على من أْنَعَم علينم!!
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

 أَوى إلى  ناِحه الفَتُء.

ا هللا بأا علتَّ -و ا أنذا أضُع  ذه اللجرباَ   باو غيَر ممنونٍا  -اللت وفضَّ

بــاِدِه، وأوثقنــت وال َممنوعٍا، وأقامنت بأا على الحق  الــذي أراده ســبحانَهُ لع

َوالو  -إليأا فت رضا، وطواعيا، وصدق  بين يََدي  الُمَّا«، ال أبغت بأــا حــِ

عن َ ير  أَمَّا«، قُصرت أْم طالَت بت  الُمَّا«
 . 1ئ

أم يجعــا منــت مفلــاَ،  يــٍر، ِمغــالَق شــٍر، مقــبالو -سا الو ربت ســبحانه 

، إنــه ســميع  بحق، معرضاو عــن باطــٍا، بــاذالو لمعــروٍ  ممســناو عــن مننــرٍ 

 . 2ئقرين  مجين  

 

ا  فـت قـولت: 1ئ   الما فت قولت: بين يدي الما، بضم الأمـزة، وعنـت: الجماعـا، وأمـَّ

 عن  ير أما بفلح الأمزة، وعنت: الملا، وأما الثالثا: بضم الأمزة فلعنت: الزمام.

سبحانه من فضا علتَّ باال لداء إلى  ذا  أنه ما كام لحٍد عند هللا  وأحن  أم أذكر، 2ئ

ه قلبت إليه أيام الطلن فت الز ر النريف، بما فُطرُت عليـه،  المنأاج ولنأنما ُو  

 .هللوالحمد 
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

 

 غائَِمة وَتمويهات   ظالمة   أغاليط  

 

ُد علــى  ـلفيا، وال اـلــرَّ َدد ممــاراِة الــذين طَعنــوا علــى الســَّ لسُت  نا بصــَ

الذين سلقو ا بألسنلأم الِحداد، وال النَّيا من الذين قالوا فيأا ما ال يُقــال؛ بــا 

نفَسهُ بعيبه به، ِمن بعد مــا وَبــيََّن ويَحُرم أم يقال، فنم من عا ن أمراو، عاَب 

ن نفســهُ بحمــِا النــاِس  له الحق  فلم يجد العيَن إالَّ فيه، وكم من طــاعن، طَعــَ

واَب  مت، وكم من رأٍي قاوٍا، ُسلَِن صــاحبُهُ الصــَّ عليه، فلم يَجد بُداو من الصَّ

 بسوِء ُّن ه فت النَّاس.

أم  -غاَمت الحقيقاُ بيَن يديــهإم لُب س الحق  عليه، و-فحسن  بالم من إذاو 

يَسلَبيَن الحق من أ له، سماعاو، أو قراءةو، أو ُرؤيَاو، حلَّى ينوَم من الواقفين 

اَءُكْم  وْا إِْم  ــَ باللَّسليم الُمطلق، عند ُحدود قول هللا سبحانه: }يأَي أَا الَِّذيَن آَمنــُ

وْا{ ]ســورة الحجــرات: أيــا  فــال يَريبــه ال ــن  ب  وانــه [، 6فَاِسق  بِنَبَ ٍ فَلَبَيَّنــُ

، فــ ذا مــا لقــت واحــداو مــنأم، لقيــه  1ئالم منين، إذ  ال ــن أكــذُب الحــديث«

الم صلى هللا عليــه وســلمبالدب الذي علََّمناهُ رسوُل هللا  ، إذ كــام عليــه الســَّ

در.  يحن لُقيا إ وانه سليَم الصَّ

ولقد أكثَر الطَّاعنوم على السَّلفيا فت الماضت والحاضر، وال أحســبأم 

إال أنأم أُووا من  أا بأــا، َرـبــا عنــد م وَربــا،  -الذي ال يُْحلَُف إال بهوهللا -

ــم  ــال:  حســبُنا هللا ونِع ــه إالَّ أم يُق ــُع مع ــداو شِرســاو، ال ينف ــى أصــبَح ِحق حل

ة إال باهلل الَعلــت   الوكيا«، و  إنَّا هلل وإنَّا إليه را عوم«، و  ال حول وال قوَّ

، واللَّأــوين فت ال -وهللا-الع يم«، فالمصاب  ا  مَّا اآلكلــِا ميــراث نَبي أــا َ لــَ

ن  ــذه  منه، ال يُرضت إالَّ َمن ُسلَن ح او من إرادوه، وأراَد نفسهُ بما بقَت مــِ

ا رادة، على غيِر ما يصلُح عليه شــأنُه، و ــا يُســلراد مــذ ن  لمــ مٍن فــت 

نيا من غيره، و و قادر  أم يَسلريده ب رادوه؟  حياوه الد 

ننا َمن يَملك أم يَسلريَد مذ باو يُحسُن فيه أنَّه ال يأ ذ رأيــاو و ا فت زما

 من غيره يُعينه عليه؟!

 

   ملفق عليه عن أبت  ريرة.1ئ
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

أي السَّديد، ال ينوم إال فت البَصــر بالشــياِء اللــت يَعــرُ   إمَّ ِ ماَع الرَّ

 بأا الم مُن نفسه أنَّه على حقٍّ فيما يُقدَّر أم ينوم منأا.

ن يَعيــن عليــه وذلك محلاج  منه أم ينوم علــى علــم يلنافــ  أُ مــع علــم مــَ

، ولقد  لفيا، إنَّمــا  -وهللا-أمره، و ذا  و الحق  اعنين علــى الســَّ علمنــا أمَّ الطــَّ

ــاِت  ــُا مــن الُمألِن ــات، والجأ ــُم ُُّلُم ــٍا، وال ُل ــم أو بَجأ ــا ب ل ــوا عليأ طَعن

 الُمرديات!! والعاقُا من يُسرُع إلى النَّجاة قبَا الفَوات!!

، ُملفَّعا  بأ واِء  -طَ واللَّمويأـاِت ولقد أوبعُت  ذه الغالي و ت  ـمٌّ غفير 

فا لرُت منأا ُرؤوسأا، وأبَْنُت للنَّاس زيفَأا  -ُّالمٍا، وأحقاٍد َسوداَء عارما 

 ، وا بأــا علــى النــيطام المــانت  وُعوار ا، من غيِر ذكٍر لسماِء الــذين ومنَــّ

عــرَ  أو أم ال وغــرَّ م فــت ديــنأم مــا كــانوا يفلــروم، واركــاو للقــار  أم ي

 يعر ، وهللا الُمسلعام على ما يَصفوم.

 

ا قــالوا لفيا، وأفنــاَر م اللــت ئأ  ِممــَّ :  نحــُن ال نُريــد ُمناقَنــاَ آراِء الســَّ

 ، ِزلَّ يُعرفوم بأا، ال باللَّصوين وال باللَّخطئا، َصوناو للسنلنا وأقالمنا أم وــَ

ــُن  ــا اســلطعنا -ونح ــُد ا صــال، م ــرض لأــا عَ  -إذ نُري او نع ــاو علميــَّ رض

لفيا مــن كــا   او علــى النَّ ــرِة النــمولِيَّا، نَســلقرُ  بأــا الســَّ موضــوعيَّاو، مبنيــَّ

  وانبأا، كما ينأد بذلك اللَّاريخ عليأا« ا ـ.

لــوم كلــبأم، ومقــاالوأم بــالطَّعن عليأــا،  َم إذاو يُجم  إم كاَم  ذا قولَأم، فلــِ

اد ا الُمسلقدمين منأم و الُمسلأ رين؟! لماذا يعمدوم ووجريح علما أا، وروَّ

لفيَّا  أت الســَّ ــثلُم النــالم، بــرَّ ــالبراءِة مــن كــا  مــا ي ــِا ب إلــى النلمــات النَّاطـق

ليســوقو ا إلــى َغيــر مواضــعأا، فَيســلَنِطقو ا  -وعلماَء ا، فيلووَم أعناقَأا 

لو ا، ما ال يَْجُمُا بمســلم أم يَقولــه  بغير ما ونِطُق به، وال وومـُئ إليه، ويُحم 

 فت َغير ُمسلٍم؟!

ِدلُوْا  ى أاَلَّ وَعــْ ْوٍم َعلــَ ألم يقرؤوا قول هللا سبحانه: }َوالَ يَْجِرَمنَُّنْم َشنَاُم قــَ

دُل مــع 8اْعِدلُوْا  َُو أَْقَرُب لِللَّْقَوى{ ]سورة الما دة: آيا  [، فينــوُم مــنأم العــَ

 غير الُمسلمين، قبا أم يَنوَم مع إ وانأم الم منين؟!!

، الذي أمر هللا سبحانهُ فت  ــذه اآليــا وغير ــا، أم أُلــب س  ا من الَعدلِ 
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على النَّاس بالأَوى، ابلغاَء مرضاِة َمن ال يَرى الحق إالَّ على لســانه، وفــت 

قلمه، ثمَّ  و يَجري فت مضمار م، ُمرِ ياو الحبَا لأواه علــى غاربــه، غيــر 

مــن قبــره، لينــوم  راج لقاَء رب ه، وال ناٍُّر فت أمٍر يعر  أنَّه سيبعُث معه

 شا داو له أو عليه؟

إي وهللا، لنأنَّما ال يَرى حقَّاو عليه لُمسلٍم، يحملهُ علــى نُصــروه، إالَّ بمــا 

 اسلماله إليه  واه الجانُح به َعن سواِء السَّبيا.

، أليس فت مسيَرة السَّلفيا، بعقيدوأا، وفقأأا، ونُبال أا، وواريخأا، ما  ثمَّ

او يُمــَد،، حلــى ال ينــوم ـمـ  ن مــد،ٍ لأــا عنــد مــن يعرضــونأا َعرضــاو علميــَّ

 موضوعيَّاو، على َحد  قولأم؟

إنَّه لِمَن ال  لم النــديد أم أعــرَ  أمــراو يَســلحق  بــه صــاحبُه الثَّنــاَء، ثــمَّ 

 أُمسَك عنه َ نياو ِمن ذمٍّ يَلحقنت من آ رين.

اهُ  لفيا، فــ مَّ فــت ذكــر م إيَــّ  مــا يحمــا ثمَّ إم كام عند م ما وُمد، به الســَّ

على إحسام ال ن  فيأا، فلماذا يُحجموم عنه، أينوم ذلك  الباو لُحسِن ال َّن  

؟  أم لسوِء ال َّن 

أم يعمـَا الُمسلم على  لن حسن ال َّن   و ال شك  مــن ـبــاب ـقــول هللا 

[، وأم يعما علــى 2وعالى: }َووََعاَونُوْا َعلَى اْلبر  َواللَّْقَوى{ ]سورة الما دة: 

ْدَواِم{  ِم َواْلعــُ ى اِ ثــْ اَونُوْا َعلــَ در ه عنه،  و من بـاب قولـه وعالى: }َوالَ وَعــَ

 [.2]سورة الما دة: 

ن  فــت ُمســلم  اِس علــى إســاَءِة ال ــَّ ا ال َريَن فيه، أم َحمَا النَــّ بــأي -وممَّ

ــاو، أو إمـســاكاو  ــام نُطق ِا علــى الُمننــر، أو  -ســبيا ـك ــَ  ــو مــن بــاب ا عان

فت ا ثم، حريٌّ بــالم من أم يَنــوَم منــه علــى بَي نــٍا، كــيال يواقــع االشلراِك 

ه إيَّاه أعراُض إ وانه الم منين.  إثماو، وُمس 

لفيا، وإذايــاو لأــا نفــر  مــن أ ــا العلــم،  وأشد  من   الء طَعناو علــى الســَّ

اس بــالجمع واللَّحقيــق، وبلغــوا فــت ذلــك  اوَّخذوا العلَم مأناو، ُشأروا فــت النَــّ

 بعيـداو، سلََّم لأم فيه العلماُء وطالَُّب العلم بالبَراعِا وا وقام، وكاَم لأم شأواو 

ا لمام   اصٌّ بنلن ابن وَيميَّا وابن القَيم رحمأما هللا وعالى، وغير مــا مــن 

ة من علماِء السَّلف.  ينابيع العلم الثرَّ
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ن  ــذا بمــانِعأم، مــن أم يُ ــاِ روا ســراو وعالنيــاو بعــض الــذ ين ولم يَنــُ

ا رحمــه هللا  يَْلووَم ألسنلَأم فت شيخ ا سالم، وَعلَم العالم ا مام ابــن وَيميَــّ

وَضليالو أو وَنفيراو، ذلك السَّيِف الذي َكســر رقبــا النــرك، و ضــد شــوكلَهُ، 

ين واللَّقوى؟  وأذ ََن ضيَعله، فأا  ذا من الد 

َريــن:  وال أدري كيف سيقابا   الء ربأم يوم القياما و ــو ســا لأم ال

ما الذي حملأم على ُم ا َرة   الء الذين طَعنوا على ابن وَيميَّا رحمه هللا، 

او وعالنيا، فماذا سينوم  وابأم يوم يَلقوم ربَّأم،  وأضرابه من العالم َسرَّ

ا  ِه -ويقف ابــن وَيميَــّ ِه، وصــالحِ عملــِ ِه، وُز ــِدِه، و أــاِدِه، وعلمــِ وال -بِلَبل لــِ

يه على هللا قلِمِه، ولسانِِه، وقلبِِه، وعقلِِه، وغير   الء النــأود، اللــت و -نُزك 

َذل بــه  ، و ــَ َر هللا بــه الحــقَّ ونطق أمــاَم هللا، بأنــه واحــد  مــن آيــات هللا، أُّأــَ

الباطا، وأعلى به مناَر ا سالم، وَكبََت به ُ صوم اللَّوحيد، وكلن هللا على 

لِت{ ]ســورة يَديه كثيراو من معنى قوله سبحانه: }َكلََن هللا  اْ َوُرســُ لَْغلِبَنَّ أَنــَ

ســا، وِ يــار أوبــاعأم  -[ 21المجادلا: آيا   -لنه واحد  من أفذاِذ أنصاِر الر 

قا الو لرب ه ســبحانَهُ: لقــد  ا ــدُت فــت ســبيلك، وأنفقــُت مــن َعقلــت، وقلبــت، 

 !!وَ سدي، ومالت، وبَذلُت ما بَلَْغلَهُ يدي حالالو؟

ء الذين َعصفت بأم أحقاُد ُم وَصفَقـوا فت سوق إمَّ الذين ُّا روا   ال

لأم  الجأا والأَوى معاو ببضاعٍا ُمز اة، فت َغير أناٍة وال صبٍر، حلــى أوقَعــَ

فت القول بنفر ابن وَيميَّا رحمه هللا، ليسوا أقاَّ إثماو وافلراءو منأم على الحق 

 وأ له، من أُولئك الذين ُّا رو م.

اَب إذاو فليَن روا  ي داو قول  الَ أَنســَ وِر فــَ ت الصــ  َخ فــِ هللا سبحانه: }فَ َِذا نُفــِ

[، ليعلمــوا أيــن  ــم 101بَْينَأُْم يَْوَمئٍِذ َوالَ يَلََساَءلُوَم{ ]سورة الم منوم: آيا 

 فت  ذه اآليا؟

وإم كام البعيُد عنأم يحسبأم سلفي ين، الشلغالأم بعلم الس ولف،  -فأ الء 

 السَّلفيا، وال السَّلفيَّا منأم فت شتء! فأم ليسوا من -وَ أله بِحالأم 

ع فــت  ، ال وَقــَ لفيا منأــاج  ملنامــا  ا يَحُسُن لفُت النَّ ــر إليــه، أمَّ الســَّ وَممَّ

ليم  حيح، ووَلَّضــح حقيقلأــا،  -إطار ــا الســَّ الــذي يســلبين فيــه معنا ــا الصــَّ

ح ســنٍَن، وأقــَوم  ــادَّة  إال إم كــام علــى وفــق ـمــا  -ووَجري منه على أوضــَ

، ينبُئ عن غير  َ  ا إم بدا فيأا ُعوار  َرت عليه فت قرونأا الثَّالثا الولى، أمَّ
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ذلك، فأت ليست ولك السَّلفيَّا ذاَت المنأج الملنامــا، اللــت عرفلأــا القــروم 

 الثَّالثا الولى، ولن ونوم سلفيَّا إالَّ إم زال منأا ذلك الُعوار.

وســلفيَّا غيــر صــحيحا وال وحينئٍذ، ال يقال: سلفيَّا صحيحا ُمســقليما، 

كما يطين لبعض أم يقس موا  ذا اللَّقسيم، فالسَّلفيَّا ال ونــوم ســلفيَّا  -سليما 

إالَّ بمنأا أا الملناما العليق، الذي وسلوي به على ساقأا، أصلأا ثابت  فت 

الرض، وفرعأا فت السَّماِء، ثمروُأا، أما  عرفت صدق نفسأا مع  القأــا، 

، ولزومأا شريعله، واســلقاملأا علــى أمــِر رب أــا ســبحانه، فت ووحيد ا إياه

ٍة فيأم،  -ولن يَضيَر السَّلفيَّا أم يقوَل فيأا  صوُمأا اليوم  من عداوٍة مسلحرَّ

ما يقولوم، فلطالما قالوا فيأا مــن  -من  أا وسوِء ُّنٍّ منأم  -أو أولياؤ ا 

كــذلك، مــا داَم فــت  -هللا  إم شاء -قبُا، وُّلَّت قلعاو منيَعاو صامَدةو، وسل ا  

ِا من يعر  قدَر نفسه باالنلساب والوالء لأا.   ذه المَّ

ُد ادعــا أم  ىَء نفراو أو طا فاو، ممن ينلسبوم إلى السَّلفيا مجرَّ وليس يبر 

أنَّأم على مــنأج الســلف الصــالح، واسلمســاكأم بحــبلأم الموـصــول بــالنبت 

علــى شــتء  و م فت حقيقا المر وواقع الحال ليسوا - صلى هللا عليه وسلم

فأولئك بريئوم من السَّلفيا، والسَّلفيا بريئا  مــنأم، إذ  -مما يقولوم ويدَّعوم 

السَّلفيا منأج  ملناما، شيَّدوه أذرع الولــين الســابقين، ومــا كــام علــى مــن 

بعد م إال أم يحاف وا عليه ويحرسوه، فلما أم صار مركباو ســأالو لنــأوات 

الِت الصــيد، أضــحى  ــَ علــى صــفقا الغــادي إلــى ســوق الصــا دين فــت َغف

 الس الب.

ا قالوا :  يجن او باع السَّلف، بنونِأم أفأــم للن صــوص، لســالما ئب  ِممَّ

 « ا ـ.صلى هللا عليه وسلملغلأم ولُمخالطلأم رسول هللا 

، يُحمُد به قا لــه، أو كاوُبــه، أو قــا لوه أو ـكــاوبوه،   ذا كالم  َحَسن   ميا 

 -علــى وعاقــن القــروم   -م هللارحمأ-إم كاَم يَجَعا لجأمور علماَء السَّلف 

راُد بــه  -منذ القــروم الثالثــا الولــى  ا إم كــام يــُ ول، أمــَّ او مــن  ــذا القــَ ح ــَّ

حابا وحد م، أو القَرنــام اللَّاليــام لــه إم زاد عليــه، ويَنفــت عــن  لــف  الصَّ

لف مــا أثبــت لولئــَك  لف-الســَّ ه كيــا  بصــاَعين، ووزم  -أي ســلف الســَّ ف نــَّ

، ليـَس يحســن  -رضت أم أبى ذلك الُمثبت النَّافت  -بميزانَين، و ذا  إ حا  

ا  -بطالن علم مبلدٍ   فضالو عن واحٍد ذاَع فت النَّاس ِصيلُه، وشاَع فت المَّ
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كلابُه، واشلأر أنَّه ِمن العلماء النبار، بِناراوِأم العلميَّا، وم ل فاوأم النثيرة، 

 وألقابِأم الُمثيرة!!

ـت نعــم؛ إمَّ ا لمــاع ســالمه ا ــ  ــى اللَّلق لل غــا، واســلقاما اللســن بأــا، إل

، أصــا  ُمأــمٌّ  ــداو فــت العلــم صــلى هللا عليــه وســلمالمباشر َعن رســول هللا 

ـنَّا ونصوصأا.  بنلاِب هللا وآيه، وبالس 

ابع َعنــر  بضــعفأا عـلــى ألســنا ســواد  -ولسنا نَدَّعت أمَّ لَغا القرم الرَّ

ا  -با أــا المَّا الع م، وعلى أقالم كلَّابأا، وشــعرا أا، وأُد وَرـقــى إلــى لغــَ

ل، باسلقاملأا على ألُسن أ ا ذلك القَـرم، فأت فيأم سجيَّا ، وفت  القَرم الوَّ

  ذا القَرم ُمنلسبا  بقواعد ا، وقوانينأا، وُمصطلحاوأا.

ا فــت الـقــروم  عف الل غــا علــى ألســنا أبنــاِء المــَّ وإذا أضــفنا إلــى ضــَ

منت، الذي ِحياَ  ســول الُملأ رة، البُعَد الزَّ صــلى  به بيننا، وبــين شــخص الرَّ

أنه لم  -ال محالا  -، رؤياو، وسماعاو، وُمخالطاو، ف نَّا مدركوم هللا عليه وسلم

نن واآلثار، اللــت حف لأــا  يبَق أماَمنا إالَّ الَجأُد الَعقلت  فت الوقـو  على الس 

 ، ه إرادة   ــادَّة ،  وعزيمــا  صــادقا ، وإ ــالص  صــادق  القروم الولى، وحفــ 

ْبراو، ومضت بنا إل ـنَّا بأقســامأا، ســَ ى اســل أار آي النلــاب، ونصــوص الســ 

وفأماو، ووعل ماو، ليسلم لُنا  ُمنلَسن بحق إلى المنأج العلمت السَّلفت، قَْدر  مــن 

ة، فُحقَّ لأـم   -أي: لبعض مــنأم  -سيرة أولئك الذيـن عاشوا فت أكنا  الن بوَّ

له القروم اآلويــا مــن لوا ما لم وحص  بعــد م، وإم كــام بعــض  مــن  أم يحصَّ

ل  -أبناِء القروم اآلويا  رم الوَّ أصــابوا مــن الحفــظ والروايــا  -من بعد القــَ

ل، و ــذا  والمعرفا والد رايا، ما لم يُصــن النثـيــروم مــن أبنــاِء القــرم الوَّ

 فضُا هللا يُ ويه من يناُء.

ن ال صــلى نبــت  و ذا يعنت بدا او، أمَّ الذين وحقَّق لأم ال ُذ المباشــر عــَ

، وسالماُ الل غا، ما كانوا على قَْدٍر واحٍد من المعرفا العلميَّا، هللا عليه وسلم

، حف له لنا ُكلُن الر  ال واللَّرا م، كما  و الحاُل بــين  با كام بينأم وفاوت 

 علماِء كا  قرم.

و ذا اللَّفاوت، ربَّما أُّأر لنا أمَّ بعضاو من علمــاء القــروم اآلويــا بعــد 

ل، أحاط وا بمــا لــم يُحــط بــه بعــُض علمــاء ولــك القــروم الثالثــا القرم الوَّ

الولى، و ذا ال يَعنت وفضيَا القروم اآلويا من بعد القروم الولى عليأــا، 
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، وثنا ــه صــلى هللا عليــه وســلمفقد فاَزت الثَّالثا بقصن السبَّق بنأادة نبي نا 

 . 1ئعليأا

ت عنــد نأايــا القــروم  فاعلقاد أمَّ السَّلفيا مرحلــا َزمنيــا ُمباركــا، وقفــَ

َع بأــا، دعــوى ا لثَّالثا الولى، وانلأت إليأا، وحطَّت رحلَأــا أمامأــا وانقُطــِ

باطلا َمننورة ، ال دليــَا عليأــا، وال ينبغــت ئلعاقــا  أم يسلمســك بأــا، وقــد 

 ُّأر له أمَّ  يراو له منأا الر  وع عنأا!!

ه، ومنانُأــا  مــام كلــ  لفيا، زمانُأــا الزَّ نحن علــى مـثــا اليقــين، أمَّ الســَّ فــَ

لرض كل أا، وَجري موقورةو، بَخير ا، وعطا أا، ور الأا على َعين رب أا ا

صلى هللا عليــه سبحانـه، حلى وَلقى صاحبأا، وُربَّانأا، ومبل غأا، رسول هللا 

، صلى هللا عليــه وســلمعلـى َحوِضه بأْصلَْيأَا: كلاب هللا وسنَّا رسوله  وسلم

قا حلى يَِردا علتَّ الحوض«  ولن يَلفرَّ
 . 2ئ

ا فت كا  زمــاٍم، وفــت كــا  منــاٍم مــن إذاو: فليس بضا رنا أم نعيل معأ

ين  الرض، راغبين َعن الطَّاعنين عليأا، غير ملأل ين، وال با عين، وال آمــ 

ِن  ِرْض عــَ ُرْقبى سفا ٍا وإضالل، آ ذين بأَدي كلــاب رب نــا ســبحانُه: }َوأَعــْ

[، ولَسنا فت ذلك إالَّ قــا لين فــت ُّــا  199اْلَجاِ لِيَن{ ]سورة العرا : آيا 

بره صلى هللا عليه وسلمدي رسول هللا  َ  ذى فــت صــَ ، الذي كام المثَا اليُحلــَ

 الجميا.

لَّاُ  -ثمَّ؛  ا كاَم ئالبَْوطُ   المـرٍ  فت عقلِـِه إالَّ مــن  -و و االفلقاُر والذ 

َ أٍا ُمربعٍ، وفت دينه إالَّ من فجـوٍر دافـق، وفت علِمِه إالَّ مــن كبــٍر ســاب ٍ، 

ِه وطَْوٍل بالباطِا، وغروٍر  امح، ولج    بأا كل أام ليَرمت بقَوِس افلرا ِه وَمْينــِ

َع  َمن إذا ُذكَر، لم ينن له حظ  معه إالَّ  موُل الذ كر، وإذا رامهُ ب عناٍت انقُطــِ

ه إليه مطيَّا، أسرَعت نحوهُ، للضع ِ َرانَأا بــين يديــه فــت  به نَفُسهُ، وإذا و َّ

ن ال يعــرُ   ضوع غير ناكث! أالَ باطَ بِدلٍَّا، وناَء بفقــٍر، ودُ  زي مــَ ثــر بخــِ

 قدَر نفسه!!!

 

عنـه:   يـر النـاس    إشارة إلى الحديث الملفـق عليـه عـن ابـن مسـعود رضـت هللا1ئ

 الذين يلونأم ثم الذين يلونأم«.قرنت ثم 

  .4/357  ان ر  سلسلا الحاديث الصحيحا« ئ2ئ
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 ومع ذلَك يَسلعلت باسِمه، ويَلفاَ ُر بنأادوِه، ويَسلنبُِر بِعمامله!!

ــالوا ا ق ــَّ ــأقوالأم، ئج  ِمم ــى ال ــذ ب اس إل ــَّ ْدعوا الن ــَ ــم ي لف ل :  إمَّ الســَّ

لف  وأعمالأم، مرو باو على ذلك، أمَّ للعالم أو لطالن العلم، أم يََدع أقوال الســَّ

يأم الحقَّ، وصدِق او باعأم، وحسِن أ ذ معل- إلى غير ــا مــن  -ى شدَّة وحر 

 أقوال غير م ِممَّن ليسوا على منأج السلف« ا ـ.

ولنأنت بأذا القا ا  ذا القوَل، ومن كام على شاكلله، يجــدوَم لنفســأم 

ا الَمنأورِة.  العذر فت طر، مذ ن السَّلف، وال ذ بمذا ن ال مَّ

ا لبعد الع ا إمَّ أد بيننا وبين القروم الثَّالثــا الولــى، وقــد قــيَّض هللا لمُمــَّ

  الء ال مَّا، فأراحو ا من عناء البحث العلمــت، واال لأــاد فــت وحصــيا 

 الحنام من أدلَّلأا الخافيا عنَّا.

زاحمأم، أو يَ أــر  ا لنَّأم أعلُم المَّا، فليس لحٍد من بعــد م، أم يــُ وإمَّ

 عليأم.

ا لمَّ  ا قد أ معت من بعد ُّأــور  ــذه المــذا ن علــى قبولأــا،  وإمَّ المَّ

وإسالم القياد الِعْلمت  الفِْقأت  لصحابأا، ف م ي أر فت المَّا من بعد م  ــذا 

ا، واشــلداد حــدَّة اال ــلال ، واو ســاع رقعــا  ف نَّه ال يعنت وفريق كلمــا المــَّ

 العداوة فيأا.

رحمأم هللا -أمَّ أصحاب المذا ن  وال أحسُن أنَّه يغين َعن  ذا القا ا،

لم يُننئوا مذا ن، قالوا بو وب او باعأا، واللَّقي د بأا، وعدم الُمخالفا  -وعالى

 عن اآلراِء والقواِل اللت ُحندت فت كلبأا.

كما وأحسبنت أنَّنت لسـت فت حا ٍا إلى وذكير  ذا القا ا: بأمَّ للَمرِء أم 

د بــه ووقليــد إمامــه، إم رأى نفســه  يخلار ما يناُء مــن  ــذه المــذا ن، لللقيــ 

ــت  ــال، العلم ــاد، باالصـط ــاع أو اال لأ ــِا االو ب ــن إدراك َمروب ــزاو ع عاـ 

 المعرو .

د ُعمــر، أو أبــا بنــر، أو آ ــر  ن يقلــ  وإْذ ذلك كذلك، فلماذا يُعاب على مــَ

ر عليــه مــثالو وقليــُد  غير ما، إذا وصا إليه مذ به، وأحاط بمسا له؟ أو  يُننــَ

ن يصــنع ذلــك، غَ  ير ال مَّا الربعا فت بعض المسا ا؟ إم كام ي ــن  أمَّ مــَ

إنَّمـا يلسلَّق ُسلَّماو عالياو ال يَقوى على الوصول إلى أعاله، فنقــول: ينفــت أم 
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: أنَّه كام لديه النجاعاُ فت اللَّفنير فت  يَِصَا نصفَه، أو أدنى در اوه، المأم 

لَّم!!  صعود  ذا الس 

ه ال يجــوز  ومــن البدا ــا ــَّ  -لمــن يخلــار مــذ باو أيَّ مــذ ن-بمنــام، أن

، أم وخي ره  ذا، صيَّره إلى قطعٍا مــن  ــذا المــذ ن الــذي  االعلقاُد أو ال َّن 

ن  ا لاره، حلى إنَّه ليرى أمَّ أقصَر الط رق إلى  ذا المذ ن، أنَّه ما علــى مــَ

خــذه دلــيالو علــى يريد اللقي د بمذ ن ما، إالَّ أم ين ر فت شــخص إمامــه، فيلَّ 

ه لم يَِصْر إلى حـاٍل، ينوم  ا المسألا، أو المسا ا من  ذا المذ ن، ف نَـّ صحَّ

 فيأا معصوماو، با ليار  ذا المذ ن الذي أكسبه  ذه العصما الم نونا. 

ثم إمَّ اد عاَء م عدَم دعوة السَّلف إلى ال ذ بمــذ بأم، يــراُد بــه الغــض  

ْوِق وأمــا اللَّنــاقض، ونســبلأم من قدر م، لما فت  ذه الدَّ  عوى عليأم من ســَ

اَس إليأــا،  ْدعوا النَــّ لفيَّا وــأبى علــيأم أم ال يــَ إليأا، ذلنم أمَّ طبيعاالدَّعوة السَّ

 و م يقرُءوَم قوَل هللا سبحانه: 

ت{  ِن اوَّبََعنــِ اْ َومــَ يَرٍة أَنــَ ى بَصــِ ى هللا َعلــَ ـو إِلــَ ـْا  ـَـــِذِه َسبِـيـلــِت أَْدعــُ }قــُ

سول النرـيــم 108يوسف: آيا ]سورة  : صــلى هللا عليــه وســلم[، وقـوَل الرَّ

وا عليأا  اشـدين الَمأدي ين من بَعـدي، َعض  ا الخلفـاء الرَّ  علينم بسنَّلت وسنَـّ

وا ـذ« ، فليس لأم أم يََدعوا النَّاس إلى ما  م فيه، بَدعوى أمَّ الحريَّا  1ئبالنَـّ

 اَء.المذ بيَّا وقضت بذلك، وليْخلر لنفسه أيَّ المذا ن ش

ــا ق، والصــوِل  ــر مــن الحق ــام عــن كثي لفيا أماطــت الل ث نعــم؛ إمَّ الســَّ

ُء منأــا،  ر  المذ بيَّا، اللت لو عاش قا لو ا إلى يومنا  ذا لما وســعأم إالَّ اللَّبــَ

ووحذيُر النَّاس من ال ذ بأا، والدَّعوة إليأا، ف مَّ أولى الناس باو باع الحــق، 

اُ الم  ذا ن رحمأم هللا.وسلوك طريقه،  م أ مَّ

ـِذِر الــيَقِظ اللَّقــت   -لذا ف مَّ موقفأم من مذا بأـم  الــذي  -كام موقَف الحــَ

رد  علــيأم إالَّ مــن نــزل عليــه  يعلم علم اليقين أمَّ كاَّ البنر، يُ َ ذ منأم، ويــُ

رُ  ْتٍء فــَ ت شــَ وهُ القُرآم، وبلَّغه النَّاَس، وكام فيما بلَّغه منه، }فَ ِم وَنَاَزْعلُْم فــِ د 

ُن  ر  َوأَْحســَ َك َ يــْ ِر ذلــِ ْوِم اآل ــِ اهلل َواْليــَ وَم بــِ لُْم وُْ ِمنــُ ُسوِل إِم ُكنــْ إِلَى هللا َوالرَّ

 [.59وَأِْويالو{ ]سورة النساء: آيا 

 

   سبق وخريجه.1ئ
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نيا وقــد وركــوا مــن ورا أــم  و م قَد أفَضوا إلى رب أم، و ر وا من الــد 

مــن غيــر دليــا، أو بــدليٍا ثــمَّ أقواالو وكلماٍت  ت أبر  بأم من كا  قوٍل قالوه 

، يرد  قولأم ذاك، إم ن ر فيأا المنصف، علم أمَّ الحقَّ  ُّأر لأم ثاٍم وثالث 

فيأا، على أي  لساٍم أوَت، ومن أي  فم  ر ت، دلــيلأم فيأــا وإليأــا وقــوا م، 

اللت ُو بوا بأا العلَم وَو بُوهُ، و ُدوا إلى الحق  و ََدوا إليه، وُرفعوا بأا فــت 

نيا وَرفعوا إليأا، وأوفُر م فت ذلك ح  او،  م أصــحاب رســول هللا م نازل الد 

راو فت العلم والفضا َعمَّن صلى هللا عليه وسلم ، يرى الحت  منأم نفسه ملأ  

سبقوه إلى رب أم، فيقول فيأم ابن مسعود رضت هللا عنه:  َمـن كـام ُمســلنَّاو 

لن، أولئك أصحاب رسول فليسلَـنَّ بَمن قد مات، ف مَّ الحتَّ ال و مُن عليه الف

ــلمصــلى هللا  ــه وس ــم هللا علي ــاو، وأقل أ ــزر م علم ــاو، وأغ اس قلوب ــَّ ــر  الن ، أب

 . 1ئونل فاو«

ن  ــذه  وليس غيُر عبدهللا بن مسعود رضت هللا عنه وعنأم، براغن عــَ

النلما، اللت وركأا عبدهللا من بعده لمُمَّا، من بقت منأم، وال اللابعين الذين 

اويــا الدَّافئــا، اللــت أدركوه، فأ الء  ميعاو كانوا و ال زالوا ينربوم مــن الرَّ

 ميراثاو لأم. صلى هللا عليه وسلموَركأا رسول هللا 

م البــديع فــت كــا   وقد مضى علماء السَّلف على مثا  ــذا القــول الُمحنــَ

قيَْت بأــا  -وما  ــال قــرم  مــنأم  -القروم  أ بيــاَ علــم، وكوانــَف فضــا، ســُ

ت ت  الن عاب، والجبال، والس أول، والقيعــام، فاْزدانــَ بخضــرة العلــم، وطابــَ

او  دى، عاضــَّ ٍا، ُممسناو بعواصم الأــُ ا َ ير أمَّ بنذى الفضا، وُّلت بأم المَّ

 على وصا ا اللَّقوى، آ ذةو بأ فاِم الجأاد.

نيا، كلبــاو ورســا َا ودواويــن،  وقد ضمَّت منلباُت العلــم فــت أر ــاء الــد 

ْقع وــداَعت إلي -ُملئت بأقواٍل، وكلماٍت، وقصا َد، وأرا يــَز  أــا مــن كــا  صــُ

لنأنَّما كا  م لٍَّف من م ل فيأا شا ص  بذاوــه، ونــاطق  بلســانه، وداع  -وأُفق 

 

 ، وان ـر  منـناة 2/97  أ ر ه ابن عبـدالبر فـت   ـامع بيـام العلـم وفضـله« ئ1ئ

ــأ رين 1/68المصــابيح« ئ ــه، ومــا كانــت  ــذه النــأادة مــن المل ــق علي   واللعلي

ُّـاَّ مـا قـدَّموه مـن العلـم للملـأ رين كـامالو غيـر  للسابقين، إال لم الذين سـبقوا،

 منقوص، فحفظ بمووأم لمن بعد م.
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لف، الــذي  ا بنا  ما سطَّر وكلن، أم وعدل َعن مــنأج الســَّ ببيانِه، يحذ ر المَّ

لوم، وحسنت بــه رفقــلأم بمــا كلبــوا، أحيــاءو وأمواوــاو،  فاز به السَّابقوم الوَّ

وا.فأعَذروا، وَوفَّ   وا، وبَر 

اُس  ميعــاو، أمَّ كاوبيأــا،  َر  النَــّ سا ا والدَّواوين، عــَ وبأذه النلن والرَّ

لفيين ال  د م، فمــن قــال: إمَّ الســَّ ا علــى مــن بَعــْ لأم، وأقاموا الحجَّ أبرُؤوا ذمَّ

 يَدعوم النَّاَس إلى سلفيَّلأم! فَقَد أع م الفريَا، وقال قوالو ذا عوجٍ وريبٍا.

ر  إذاو؛ فليلَّق عوداو، وْلين ــُ اَرةُ صــُ هللا ربَّهُ، وليََدع ما وُرِ قُه به نفسهُ المــَّ

اِعنِأم،  ما قدََّم لغٍد من سوٍء أو َ يــٍر، فــ مَّ هللا ســبحانهُ آ ــذ  مــن حقــوِق الطــَّ

 وُمَوف يه حسابَه!

ا قالوا اس فــت العــادات، والل وقاليــد، ئد  ِممَّ :  إمَّ اللَّغي ر الذي يحــدث للنَــّ

ر، فــت المســا ا ووقل   ن الحوال اال لماعيا والبيئيَّا،  و الذي يفرض اللَّغيــ 

 والقضايا اللت لأا وعل ق  بالحنام النرعيَّا« ا ـ.

د كــام فــت  د ا  بــار بمــا قــَ إم  ذه المقولا، ال يقصُد بأا قا لو ــا مجــرَّ

ن ُّن أم، با يُقصد بأا الطعُن على اللَّمسك بالمر العليــق، والنَّعــت علــى مــ 

 َدَي القُروم الولى، واو أامأم بــاالنغالق،  -أفراداو و ماعات  -يُلزم نفسه 

 وضيِق الفق والَعطَن، وأنَّأم ال يصلحوم لَدعوة النَّاس إلى ا سالم الحق!

أربــى  -وهللا-ف م كام  ذا ما يَرمت إليه أحد  من قا لت  ذه المقولـا فقد 

لــوم فت ال  لم وأْفقَر ئأوـى بدا يــٍا كســَ  رت فَقــاره ، وأوــى بمــا لــم يــأت الوَّ

او  -واآل روم، وأمنن لعداِء ا سالم أم ينالوا منه  و  ا -ُّلماو وُعلــُ أكثــر ِممــَّ

 نالوا منه من قبا.

ل يــوم بــدأ نزولــه  ـر به النَّاس من أوَّ ره النرُع الحنيم، وبصَّ ف مَّ ما قَرَّ

، و ــرى فــت نأــر القــروم، عمــالو صــلى هللا عليــه وســلمعلــى رســول هللا 

داو، ووعليماو ودعوةو، ووحاكم النَّاس إليه على َمر  العصــور وال يــال، واعلقا

حلى صاَر فيأم قراراو وإلفاو ثابلاو، ال يقبلوم عنه وحوالو، وال يَقبُا  ــو ذاـوــهُ 

ا الُمسلما، وبينه  ره النــرع  -عنأم ِحـوالو، إذ قد انعقَدت بين الُمَّ أي: ما قرَّ

قيــدة اللَّوحيــد، بنصــوص الــَوحت المبــين، آصرة  وثيقا ، صــنعلأا فــيأم ع -

َك  ا إِلَيــْ ى بِِه نُوحاو َوالَِّذي أَْوَحْينــَ يِن َما َوصَّ كقوله سبحانه: }َشَرَع لَُنم ِمَن الد 
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وْا فِيــِه  قــُ يَن َوالَ وَلَفَرَّ وْا الــد  ى أَْم أَقِيمــُ ى َوِعيســَ ْينَا بِِه إِْبَراِ يَم َوُموســَ َوَما َوصَّ

ِه َكبَُر َعلَى اْلمُ  ِدي إِلَيــْ اُء َويَأــْ ن يَنــَ ِه مــَ ْنِرِكيَن َما وَْدُعو ُْم إِلَْيِه هللا يَْجلَبِت إِلَيــْ

 [.13َمن يُنِيُن{ ]سورة النورى: آيا 

لفيَّا الدَّاعيــا إلــى وحــَدة  و ذه اآلياُ، وَُعد  أصالو مــن أصــول منأــاج الســَّ

ســا قبــا نبي نــا محمــَّ  صــلى هللا عليــه د كلما المَّا، و و منأاج النبياء والر 

ا شَرع لنا وسلم ، فأا ينوم ما شرع هللا لنبيا ه  ميعاو من قبُا مقطوعاو عمَّ

د  اَ محمَّ ٍا وأمَّ الخطاب فت  ــذه اآليــا صلى هللا عليه وسلمنحن أمَّ ، وبخاصَّ

لممَّا، وذكيراو لأــا بالن عمــا اللــت أنعــم هللا بأــا علينــا، و ــت نعمــا اللَّنــريع 

نيا إالَّ عليه، وال يسلقيُم أمر البنــر إالَّ بــه، وال  السَّماوي، الذي ال وصلح الد 

ين كما أوحــى هللا بــه إلــى  ينوم صال،  وال اسلقاما ، إالَّ باال لماع على الد 

 رسله وأنبيا ه.

والقاعدةُ النل يَّاُ، اللت أسَّس هللا سبحانه دينَه عليأا  ت اللَّوحيُد النامــُا، 

ر أو الذي ال يَلغيَّر وال يَلبدَّل، وما كام لدين أقامه هللا  على ووحيده، أم يلغيَــّ

ين الذي  لم هللا به رساالوه، وال يُقبا مــن أحــد مــن  ٍا الد  أم يلبدَّل، وبخاص 

ماء، أم  البنر دين  سواه، فنيف يُساُغ لدين  ذا شأنُه فــت الرض وفــت الســَّ

ــادات،  ر الع ــ  ــرعيَّا، بلغي ــام الن ــا بالحن ــاياه الملعل ق ــا له وقض ر مس ــَّ ولغي

-والحوال اال لماعيا والبيئيَّا؟! إمَّ  ذا لنتء  ُعجــاب!! وينــاُد  واللَّقاليد،

 يذ ُن بالعقول واللباب!! -وهللا

ر الــذي وزعمــوم  ولنا أم نسأل   الء القا لين  ذا القوَل: أينــوم اللغيــ 

 ذا، واقعاو على العبادات أيضاو كما  و واقع  على غير ــا؟ نســأل وال نزيــد 

َت غيــر م على الس  ال، ولينن الج واب منأم وحد م، لأــم وحــد م! فقــد ُكفــِ

ن كــا   شرَّ ما أوقعوا فيه  م أنفسأم، نسأل هللا السَّالما والعافيا من  ذا، ومــِ

 سوٍء غيره!!

ر المســا ا  وأعجُن من مقوللِأم  ذه، مقوللُأم ال ــرى، و ــت: إمَّ وغيــ 

هللا لمنــافع العبــاد،  والقضايا، يلبع اللَّغي ر الذي يقع على الشياء اللت  لقأــا

ومنــاطُ اللَّنليــف النــرعت فيأــا، إنَّمــا  ــو بالفعــال الملعل قــا بأــذه الشــياء 

 المخلوقا لمنافع العباد.

ــانوم  ه لمــن الجأــا النــديد، أم نُخضــع الحنــام النــرعيا لق ــَّ إذاو؛ ف ن
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ا،  ــَّ ــيَّا، واال لماعي ــياء، والحــوال المعاش ــه الش ــذي وخضــع ل ر، ال ــ  اللَّغي

رت الشــياُء والعــاداُت واللَّقاليــُد، نُلجئأــا إلــى والعا دات، واللقاليد، ف ذا وغيَــّ

، بأوصــا   الحنام النرعيَّا، المســلمدَّة مــن أدلَّلأــا النــرعيَّا اللــت وُصــر 

الفعال، اللت وجري بأا أعضاُء ا نسام، فعالو وورـكــاو، ناشــئاو مــن أوامــَر 

 ونواٍه.

ذ َن ا ام القادمــات، بمــا أثَبللــهُ أال فأَيأــات  َيأــات، أم وــَ ــَّ لليــالت والي

ا إال أم وجــري فــت  العواُم الماضيات والقروُم الغابرات! ومــا كــام لممــَّ

 المر العليق.

نعم: إم كام اللغي ر فت الشياء قد شملأا كلَّأا، ف م الصــا يبقــى علــى 

ر فــت ما كام عليه، وينوم اللغي ر فت الحنام على قدر ما وقــع عليــه اللغيــ  

 الشياء إم كام الحنم عليه غير منافئ وال مطابٍق الحنم السابق.

ر مــن الحنــام علــى  ولقد علمنا أمَّ اللغي ر على نحو ما وصــفنا لــم يغيــ 

 لنأا محنوما كل أا بن ام واحد. -الحادثات شيئاو 

ــالوا ـا ق ــَّ ــ  ِمم ــام ئـ  لف، ك ــَّ ــنأج الس ــف لم ــا بعــض الخل :  إمَّ مخالف

 ا الفــلُح، واو ـســاع رقعــا ا ســالم، ود ــوُل أ نــاٍس غيــر ضرورة، اقلضا

ين، وثقافاوُأم ليست عربيَّا، فنام ال بدَّ إذاو من اعلماد أُسلوب  العرب فت الد 

ٍق بــين مــا انلأــى إليــه  ـر   ديٍد فت االسلقراء اال لأادي، ولسنا نرى مــن فــَ

لف با لأــاداوأ م، ذلنــم أمَّ الخلــف با لأــاداوأم، وبــين مــا انلأــى إليــه الســَّ

اال لال  الذي وقع بين مجلأدي الخلف، لم ينن بأكثر من اال لال  الذي 

 كام بين مجلأدي السَّلف« ا ـ.

أقول:  ذا كالم  وضرب صدوُره أعجاَزه، وأعجاُزه صــدوَره، ويحمــا 

الو: أنــه  فت ثنيَّاوه نقا َض واضحاو، لبعض الغــاليط اللــت ســبقله، فينفــت أوَّ

وه، بأمَّ ا لالفاو فت اال لأاد وقع بين مجلأــدي الخلــف، وكــام كالم  أقرَّ قا ل

 مثلُه بين علماء السَّلف رحمأم هللا  ميعاو.

و نا يحسُن بنا أم نسأل: ما الحد  الذي يفصـا بين علماء السَّلف، وبين 

 علماء الخلف، كت نميز بين الفريقين؟

م لنــا أم نســأل، ولو كام  ناك حدٌّ زمنتٌّ واضح  يفصُا بينأما، لمــا كــا
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او  فخفاؤه يجعلنا نسأل، ونقول: إمَّ الحدَّ الذي يفصُا بين الفــريقين، لــيس حــدَّ

او فحســن، يُعــر  بــه  او منانيَّاو، إنه حدٌّ موصو   وصفاو ِذْ نيَــّ زمانيَّاو، وال حدَّ

 كا  فريق، ويُماَز به من اآل ر، عند أ يال المَّا، وعلما أا، وم ر  يأا.

نَّا، ال يحيدوم عنه قيَد أُنملــا، فالسَّلف  م  المللزموم منأَج النلاب والس 

بُأم، ورســا لُأم،  وال يَْخفَوم به، مأما حــاول مخــالفو م ســلَر ســيروأم، فَُنلــُ

 وم لفاوُأم، شا دة  عليأم شأوَد النمس على الرض والحياة فيأا.

م، والَخلَُف  م من كام منأم على غير  ذا المــنأج فــت اال لأــاد والعلــ 

ن   أي، ومن على شاكللأم فت اال لأاد، من الذيـن لم ينــن لأــم ومنــُ فأ ا الرَّ

نَن واآلثار، بَدعوى أمَّ الحوادَث الُمســلجدَّة، وقلَضــت ووســيَع  من معرفا الس 

ؤيَا، اسلجاباو أو وَلبياو لرو،ِ الَعصر، فأــ الء  ميعــاو ليســوا ســلفي ين فــت  الر 

 منأجأم.

لف وال الخلــف، لنَّأــا لذا، ف مَّ  ذه المقولا ، ما أنصــَف بأــا قا لُأــا الســَّ

ق فــت  ن الفــريقين، ومأمــا حــاول أم يَلرفــَّ يا  عــَ رفين، قاصــِ نــادَّة  عــن الطــَّ

ر  ه ال يُغيــ  اللَّعبير، ويُحس ن اللفاُّ، ويحاول ال  أــور بم أــر الُمقســط، ف نَــّ

َغربــاو، إالَّ  من الواقع شيئاو، وال يمننه أم يجعا الغـرب شــرقاو، وال النــرق

إم أدَرك اآليا الُنبرى، و ت شروق النمس مــن المغــرب، وغروبأــا فــت 

 المنرق، فلنقطع به حوبلُه، وال ونفعه يومئٍذ ووبلُه!! أال باطَ وباطَ!

ويجدر بنا أم نُْعلِم النَّاس قاطباو، أمَّ  ذا المنأج فت اال لأاد، ال يُـَذم  به 

، مقصود  فت المخالـفــا ـعــن مــنأج أصحابه، إالَّ أم ينوم منأم وعم   د  ُّا ر 

، الذي ال ينبغت الَحيد عنه، ويغلن على ُّن أم  السَّلف، و م يعلموم به الحقَّ

أمَّ الحقَّ معأم فت ما َذ بوا إليه، وانلَأوا إليه با لأاداوأم، وأم ال يَغلوا فت 

أحــرى  ُّــن أم، حلــى يقــول قــا لأم: إمَّ ا لأاَدنــا فــت  ــذه المســألا أو ولــك،

ُن فــت اللَّأصــيا  لف، وأوعــَ ه أوفــى مــن ا لأــاد الســَّ بالو بــاع وال ــذ، لنــَّ

واب.  واللَّْفريع، وأ دُر فت الوصول إلى معرفا الحق والصَّ

نقول  ذا، مع علمنا الكيد، بأمَّ نُبـالء العـالم من العلماء المجلأدين، 

اريخ ذكــَر م، لــم يخــالفوا رين، الــذين حفــظ اللَــّ ن مــنأج  الملــأ    مــيُعأم عــَ

م  السَّلف فت اال لأاد، حلى من  الف السَّلف منأم فــت العقيــدة، فلــم وَْحمْلأــُ

ْنأِجِأم، فــ مَّ  لف، وال علــى مــَ ُمخالَفَلأم لأم فت العقيدِة على الطَّعن َعلى الســَّ
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ا للنَّاس  ميعــاو، علــى ع ــيم  او، أقاموا بأا الحجَّ للسَّلف عنَد ـم منزلاو  اصَّ

ا كلَّأــا علــى حب أم، و إ اللأم، ووال أم، إْذ قد علموا بعلمأم وأدبأم، أمَّ المَّ

مدار الحياة، سل ا  فت مسيس الحا ا إلى السَّلف، فت عقيــدوأم، ومــنأجأم 

ق فيــه ُحـســُن  العلمت، فأو عقيدةُ اللَّوحيد الخالصاُ، و و المنأج الــذي وحقَــّ

نا ما َصدر عنأم من علــٍم، االو باع، والحرُص النديد على ا حاطا علماو ب

 بأُصوله وفروعه.

ومـا أمر ابن حجر العسقالنت، وا مام النووي، وابــن حــزٍم، وغيــر م 

 من نبالِء أعالم المَّا بخاٍ  على أحد.

حابا رضــوام هللا علــيأم  ميعــاو،  ــم  وال ينبغت أم يغين عنَّا، أمَّ الصَّ

ـنَّا ومواقعأــا، لف، وأبصــُر م بالســ  فِْقأــاو واســلدالالو، وأعــرفُأم  طليعــاُ الســَّ

ا، لف ــاو،  ، وأعلمأم بالعربيَــّ بنلاب هللا سبحانه، ومواقع آياوه، فقأاو، وا لداءو

، لذلك لم ينونوا بحا ٍا إلى سفسطات علماِء النالم، وال إلى  ، وأداءو ومعنىو

 َ َدل الن  َّار والمناطقا، وال إلى ولبيسات الفالسفا وِشْقنـِقات ألسنلأم.

لِمت لأــم أصــوُل العقيــدة، واســلبانت فــت عقــولأم معــالُم  ومن  نــا، ســَ

النريعا، وكانت الفضا ُا النَّفسيا، واآلداب الُخلُقيَّا، وجري علــيأم  ريــاَم 

افيا. قراق فت الجداول النَّقيَّا الصَّ  الماِء الرَّ

حابا رضت هللا عنأم، ُّا راو ُّأور النمس فت رابعا  وُّاَّ منأج الصَّ

نا  ال يال والقروم اآلويا من بعد م، فنام لأا  ميعــاو حــظٌّ وافــر  النَّأار، ل

ا هللا  منه، ال َعن ا ليار من  ذا القروم، با َعن حا ٍا وضــرورٍة فقــد ونفَــّ

 سبحانه لأذا المنأج بالحفظ والسَّالما، لينوم ُّأوُر الحق، وبقاؤه فيأم.

ا نَ  -وال َرين-و ذا  ْكَر شتء  من معنى قولــه وعــالى: }إِنَــّ ا الــذ  ْلنــَ ُن نَزَّ حــْ

[، لذلك كام وحذـيــُر رب نــا ســبحانه 9َوإِنَّا لَهُ لََحافِ ُوَم{ ]سورة الحجـر: آيا

بِيِا  َر ســَ ْع َغيــْ َدى َويَلَّبــِ هُ اْلأــُ ُسوَل ِمن بَْعِد َما وَبَيََّن لــَ لعباده: }َوَمن يَُناقِِق الرَّ

َ أَنََّم َوَساَءْت َمِصيراو{ ]سورة النســاء: آيــا  اْلُمْ ِمنِيَن نَُول ِه َما وََولَّى َونُْصلِهِ 

لنــا لــزوم ســنَّلأم مقرونــاو بســنَّله،  صلى هللا عليــه وســلم[، وأمُر نبينا 115

وا َعليأــا  اشدين الَمأديين مــن بَعــدي، َعضــ   علينم بسنَّلت وسنَّا الخلفاء الرَّ
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

ثاِت  1ئبالنَّوا ــذ« اكم وُمحــد  ين:  وإيــَّ ، وعــد  المخالفــا عنأــا إحــداثاو فــت الــد 

 . 2ئالمور، ف مَّ كاَّ ُمحدثٍا بدعا ، وكاَّ بدعٍا ضاللٍا«

ٍا فــت كــا   حابا محطَّ أن ار طا فا مأديَــّ فال َ َرم إذاو أم يبقى منأج الصَّ

، ووَأــدي بــه إليــه، وونــوم  الو، إلى الحق  قَرٍم، وأ ذ منه ما به وألدي  ت أوَّ

لفيَّا الل  ل يَّا، اللت كلن هللا   لأا البقاء.حلقا من سلسلا السَّ

فلماذا يُعاب على   الء ما ال يُعاب، و ا درى  ــ الء العــا بوم بأــذا 

ـنَّا والنلاب؟!  أنَّأم بعيبأم  ذا إنَّما يَعيبوَم الس 

ا قــالوا :  إمَّ بعضــاو مــن أحبــار اليأــود، ور بــام النَّصــارى، ئز  ِممــَّ

واة من الُمسلمين، أسـاطيَر وأ باراو  وموابذِة المجوس، بث وا بين أعراب الـر 

فــت  انــن هللا، فيأــا وجســيم  وونــبيه ، وأمَّ بعضــاو مــن علمــاء الجــدِل مــن 

نادقــا،  د  علــى الُملحــدين، والزَّ روا بلَصــنيف الُنلــن فــت الــرَّ الُملنل مــين، أُمــِ

ـبَه، وَ دموا الد ين« ا ـ.  وأقاموا البرا ين، وأزالوا الن 

لفيَّا مــن ا ســالم لنأنت بأ الء القا لين، يريدوم إ راجَ  لفي ين والســَّ  الســَّ

له، وسوقَأم بين يــدي مفلريــاوأم إلــى الُنفــر البــوا،، انلقامــاو وثــأراو، إذ  بُِرمَّ

 الفو م فت أُصول العقيدة، وكام يسُعأم أم يقولوا قَوالو حسناو، يحمُا عليــه 

أُم مقيســاو عليــه واآل  ــرين و وُب إحسام ال َّن  بالُمســلمين، ونصــبُأُم أنفُســَ

َم علــيأم  إم كــانوا يريــدوم و ــه هللا  -مقيســاو، ليــروا:  ــا يقبلــوم أم يُحنــَ

 بما َحنموا به على اآل رين؟! -بعلمأم 

د  بزمــاٍم، وال بمنــاٍم، فزمانأــا  لفيَّا ال وُحــَ وقد سبق وأم قُلنــا:  إمَّ الســَّ

مام كله، ومنانأا الرُض كل أا، و ت بذلك ِسجا  ا سـالم، حفظ هللا  بأا الزَّ

ز عقيدوه، َومنعأا هللا من أم وُنلَقََص أو وُناَل، أسلَم لأا القياَد كــا   دينه، وحرَّ

مــام  َمن يقف مع نصوص الَوحت المين، فت العقيــدة والحنــام، وذلــك الزَّ

 كلَّه، فت الرض كلَّأا.

لفيَّا   ــت اللــت أثنــى هللا علــى  -سواُء فت العقيدة، أم فت الحنام  -والسَّ

 

   سبق وخريجه.1ئ

   و و ولما السابق نفسه.2ئ
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

داو: أ لـأـ  ك َ ســَ ا فــت كلابــه، مــا دام فــت الرض لســام  ينطــق، ورو،  وحــر 

اٍم  و ُم بِ ِْحســَ ِذيَن اوَّبَعــُ اِر َوالَــّ اِ ِريَن َوالَْنصــَ َن اْلُمأــَ لُوَم مــِ ابِقُوَم الَوَّ }َوالسَّ

ِديَن َرِضَت هللا َعْنأُْم َوَرُضوْا َعْنهُ َوأََعدَّ لَأُْم َ نَّاٍت وَْجِري وَْحلَأَا الَْنأَارُ   َ الــِ

 [.100فِيأَا أَبَداو ذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِ يُم{ ]سورة اللوبا: آيا 

 ، والذين اوَّبعوا الُمأا رين والنصار ب حسام، ال يحُجز م عنأم زمــام 

وال يُحال بينأم وبينأم بمنــام، وقــد أ ــذوا عــنأم مــا أ ــذوا مــن علــم، فمــا 

وا عــنأم مقالــ  ا، وال أبـطــأُوا علــيأم بفا ــدٍة، َضن وا علــيأم بمســألٍا، وال أ فــَ

سواء  أكام ذلك كل ه فت العقيدة أم فت الحنام، فلرسَّم أولئَك اللَّابعوم ُ طى 

صــلى هللا عليــه أصحاب رســول هللا  -من سبقأم من المأا رين والنصار 

ماو فطريَّاو، فت غير ونل ٍف وال إر اٍء، فنانوا علــى مثــا مــا  ــم  - وسلم ورس 

دى  1ئت الحنام والفروععليه، فت العقيدة والصول وف َرةُ الأــُ ، ف لَّت آصــِ

، عاقَدةو بينأم، على مثـا مــا كــام بيــنأم وبــين رســول هللا  صــلى هللا والحن 

ُمأــا رين  صــلى هللا عليــه وســلم، فأا كام أصحاب رســول هللا عليه وسلم

لين؟!  وأنصاراو ُمجس مين، ُمنب أين، ُمأو 

ــال  ــت اآل  ــده ف ــاب عن ــت أُم  النل مات، وقضــى ف ــَ ــرأ النَّس ــذي ب ال وال

لين، وال ُمنب أين، وال ُمجس مين، بــا أْنطَقأــم رب أــم  والرزاق، ما كانوا مأو 

ِميُع  َو الســَّ ْتء  َو ــُ ِه شــَ ْيَس َكِمْثلــِ بما نطق به كلابُهُ، قرأُوا قولــه ســبحانه: }لــَ

س شــتء 11اْلبَِصيُر{ ]سورة النورى: آيا  فــت ذات  -[، فأغنا م عــن ولمــ 

وا مــا أثبــت هللا لنفســه مــن صــفات من الفأم فت غير ا، أثبلــ  -هللا وصفاوه 

ن إدراك حقا قأــا،  ـع عــَ النمال، من سمعٍ وبصِر وغير مـا، وقطعــوا الطَّمــَ

وا أم ينــوَم هللا    فأت من ذات هللا سبحانه، وذاوُه سبحانه غيــُر ُمدَركــٍا، ونَفــَ

ُمنــبِأاو فيأــا شــيئاو مــن  لقــه، فنــانوا بأــا فــت أعلــى در ــات  -فت صــفاوه-

 دق.اللَّصديق والص  

لــِا، ألصــُق وأقــرُب،  ما، والُم و  فمن  و يا وُرى إلى المنب أا، والمجســ 

آلذي يُثبُت هلل ما أثبت لنفسه، من غير ونبيٍه وال وَعطيٍا وال وأويٍا، أم الذي 
 

  لم ينن شتء  بما يسمَّى بالعقيدة والُصـول والحنـام والفـروع معروفـاو عنـد أ ـا 1ئ

كـذلك، لنـام  الصدر الول، فنا  أولئك وغيره كام  و الـدين، وليـت المـر بقـت

  يراو وأحسن قيالو.
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

 ينفت َعن هللا ما أثبله لنفسه، باللَّعطيا واللَّأويا واللنبيه؟!

 واب، وأدنى من الحق؟!فَْلنَْن ُر أي  الفريقَين أقرُب إلى الصَّ 

ه نفَسهُ،  و الُمنب ه الُمجس م حقيقــاو،  هُ هللا سبحانه، بما لم يُنز  إمَّ الذي يُنز 

ي فت ونزيأه ربَّه سبحانه بينه وبين المخلوقين بالبــداِء، فـيــرى هلل  لنَّه يَُسو 

ا كــام للبنــر  مــن به ما يراهُ للبنر، فنأمَّ هللا عنــده، لــيس حقيقــاو بــأكثر ممــَّ

فات.  الص 

وقد  رَّ م وعطيُا هللا من صفاوه اللت أثبلأــا لنفســه، إلــى عقا ــَد فاســدٍة 

ُكفريٍَّا، وَصفوا هللا بأا مــن عنــد أنفســأم بأوصــاٍ  كريأــٍا بغيضــٍا، يأبا ــا 

لنفســأم حلــى أدنيــاُء البنــر، فقــالوا: إمَّ هللا  ــو النــوُم، والنــوَم  ــو هللا، 

ا  كــافرة   ئوحدةُ و وٍد ملزندقا ، وقالوا: إمَّ هللا حالٌّ فــت كــا  شــتٍء ئحلوليَــّ

 مارقا  .

واة، إم كــانوا ال  ونجد القا لين  ذه المقولــاَ النَّاســبيأا إلــى أعــراب الــر 

يصد قوم وال يَعلقدوم مثا  ــاوين العقيــدوين، فــ نَّأم ال يجــدوم فــت أنفســأم 

ضا عنأم، والس نوت علــى ُكفــر م، فن يــف و ــم حر او من مخالطلأم، والر 

لأم، وُمنــاُّروأم   -لِلَبيــيِن الحــق لأــم  -غارقوم فيأمــا، ويــروم فــت ُمحــا َّ

من، وَمَضت على النَّاس وفــيأم،  وفريقاو لممَّا، وإثارةو لموٍر َعفى عليأا الزَّ

َر ا!!  فنام منأم حيالأا ومنأم، وال يَفيد الُمسلموم من إثاروأا، إالَّ وذك 

ه هللا، بنـفـ  ز  ــَ ن ألفــاٍُّ، إمَّ الــذي يُن نــٍا مــِ ٍا ُمنوَّ ــَ راد مــن لُغ ت المعنــى المــُ

م َ لقــهُ كيــف ينطقــوم بأــا ليعبــدوه بأــا،  وكلماٍت أبَدَعأا هللا ســبحانه، وعلَــّ

بــوا إليــه بــدالالوأا، ويَألــدوا إلــى كماالوــه الُمطلقــا بمعانيأــا، لنأنَّمــا  ويلقرَّ

اللت أنزَل  -اِت أم يََدع  ذه اللفاَُّ والنلم -وحاشاه سبحانه  -يسلنطق ربَّه 

لخلقه،  -بأا كلابهُ العربتَّ الُمبين على أَعرب العرب لساناو، وأفَصحأم بياناو 

ــوا لأــا معــانَت  ن معانيأــا ودالالوأــا اللــت علَّمأــم إيَّا ــا، ليجعل ل عــَ ويلنــزَّ

وافقَأم علــى مــا أرادوا مــن  ودالالٍت أ رى، غيَر اللت علَّمأم إيَّا ــا، ثــمَّ ليــُ

لفاُّ والنلمات، بمعانيأا ودالالوأــا اللــت وضــعو ا لأــا، أال ونزيأه بللك ال

 ساَء ما يقولوم!

ا يقول  ــ الء، إذ كيــف اســلطاعوا  ثمَّ إن ت وهللا لفت عجٍن ال ينقطع ِممَّ

أم يَِصلوا بعلمأم إـلــى أمَّ بعضــاو مــن أحبــاِر اليأــود، وُر بــام النَّصــارى، 
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واة ئ  نــذا!!  مــن الُمســلمين، وموابَذة المجــوس، أد لــوا بــين أعــراب الــر 

أساطيَر وأ باراو فت  انن هللا، فيأا وجسيم  وونبيه ، ولم يَِصلوا بعلمأم، إلى 

واة، أساطيَر وأ بــاراو  أمَّ أولئك أنفسأم،  م الذين أد لوا على ُمسلعجما الر 

دوا فيأا الخالق سبحانه من صفات النمـال اللــت وصــَف  فت  انن هللا، َ رَّ

وه بأا  لقه، وأطافوه بأا على كا  مسلقذٍر وقبــيحٍ، و علــوه بأا نفسه، وأَحل  

ا يُعَجُن له ومنه؟!  بذاوِه  لقَه؟! أليس  ذا ِممَّ

د  واللَّبر ــا، مــن مثــا  ــذا القــول  ولَِم نُبعد الن جعا فــت طلــن الحــق  للــرَّ

واة من المســلمين؟ العــراب الــذين حف ــوا علــى  الُمفلرى على أعراب الر 

الع الما وراث أا، وزيَّنوا الرض على رحبأا بما أوعبت صدور م من طــِ

 نوره!!

دَّ وأمَّ  إمَّ ربَّنا سبحانه، يصف نفسه فت آيــات مــن كلابــه بصــفات، ال بــُ

الطَّاعن على   الء العراب، يرى بأمَّ ُّا ر  ذه اآليات يســللزم اللَّنــبيه 

ه واللَّجسيم، فأا ينوم ربنــا ســبحانه، ُملَّأمــاو عنــد القــا لي ن  ــذا القــول، بأنَــّ

وَم بــذلك  و  م نفسه وينــب أُأا بخلقــه، فَيُســَ بــين هللا وبــين  -وحاشــا ربَّنــا-يجس 

 الموابَذة، والر  بام، والحبار؟!

 ــو النــوُم، وأمَّ  -عنــد طوا ــَف مــنأم-لننَّنا إم وذكَّرنا أمَّ هللا ســبحانه 

رعام مــا يــذ ن النوَم  و هللا، وأنَّه حالٌّ فــت  لقــه بذاوــه، فــ مَّ الع جــن ســُ

را بــاو، أو حبــراو، أو  -وحاشاه سبحانه-ويُدبُِر!! فال عجن من أم ينوم هللا 

 موابذاو!! وُكـلُن قدماِء شيو أم مليئا  بأذه الطَّامَّات!!

واة«؛ للعلم كم  ثمَّ لك بعد ذلك وقبله، أم ولأمَّا قول قا لأم:  أعراب الر 

َر أـ ــاه«وحما من الذَّم  واللَّحقير،  وكفى  بالمرِء إثماو أم يَْحقــِ
ت  1ئ ، بيــد أنــ 

ه علــى مــا يَبــدو  ه مــن  -يخــال-أحســن أنَــّ اعن عليــه لــيس أ ــاه، إنَــّ أمَّ الطــَّ

ــاء،  ــا، والجف ــيأم، الجأ ــراب ف ــا م!! والع ــن الع ــيَس م ــراب، ول الع

ا أ ــا الحاضــرة، ففــيأم أضــداُد ا، و ــت  والجبروت، ئ يمات ثالثــا ، أمــَّ

 العراب!! محاسن ُحِرَم منأا

 صلى هللا عليه وســلمحسيبك هللا يا  ذا الباعَث شعوبيَّاو، قال رسول هللا 

 

   رواه مسلم.1ئ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 45 
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ا:  دعو ــا ف نأــا ُمنلنــا« يُصــلُح معــهُ -، وال أحســبهُ  1ئفــت أُ لأــا الجا ليــَّ

َس  بُر والُمصابَرة، وال يطأ رهُ من َمْنره ماُء الُمزِم بالُمناثرة، ولو ُغمــِ الصَّ

عاِرمـاو  -أي إلى النوثـر-بَلهُ إليه بأواه فت ماِء ئالنوثر  ئ نذا ! ل لَّت نس

ــا  ــذة الحاضــرة ور بانأ ــن مواب ــنوت ع ــا والس ــاذا الرض ــالمواوَرِة، فلم ب

 وأحبار ا، ممن يدَّعوم أنأم على دين الحق، و م على ما رأيت؟

ووالمذة  ذا النعوبت ال زالوا يعزفوم عن نايه، ويضربوم على وورِه 

، درس حا،«ُرغَم دعوا م: أنَّأم عرب  أقحا،   !وا  المحيط« و  الص 

حمانا هللا من ُسفَنا الُعجمــا، -ولو أمَّ  ذا القا ا أنصف نفسه من نفسه 

ر غــيظ االنلصــار بــالأوى ولــه َردَّ  -وفَنَك اللَّجــاج فــت الخصــوما، ووســع  لــَ

 ، دعواه إلى نفسه، وصدَّق ُّنَّه ب ن ه فيه، ولما أغولت نفسه بحصاد ا المر 

ْوم ف مَّ العراب، بجف ا أم، و برووأم، و ألأم بالحواضــر ومــا فيأــا، يبقــَ

ا ودالالت  عرباو أقحاحاو، بيد م مقاليُد الل َغا والبيام، وأدرى بمعــانت العربيَــّ

َدِر  اَس المــَ وَّ ألفاُّأا، وِشْعر ا، فنانوا بأا سادة الحاضــرة قبــا الباديــا، وســُ

 النعوبيَّاَ الما نا.قبا الَوبَر، لنن الُعجما وأبى إالَّ أم ي اَّ رداُؤ ا 

على ما فيأم من شــعوبيَّا العجــم، -من يوالت أُولئك  -وهللا-ولست أرى 

ل عنأا، إلى العربيَّا والعربيَّا  ت رداُء ا ســالم، ومــادَّةُ  -وأبى عليأم اللحو 

إال أنَّأــم مثــُا أُولئــك، حلــى وإم كــانوا أفصــَح  -إعجازه وبالغه، وإبالغــه 

 -، وأوثقَأم لصوقاو بعرقِأــا، وإذا أنــت  معــت إلــى ذلــك النَّاس لساناو عربيَّاو 

ألفيَت نفسك على اسلحناٍم من اســلغارٍب، ال  -مذ بيَّا النَّاصر والُمنلَصر له

 يزيدك فيأم إالَّ غموضاو وبعداو!!

وكام حقيقاو بذلك القا ِا  ذا القوَل: أم يننر هلل سبحانه فضلَه عليه، أم 

ين  ه علــى يُســره،  -فــت ذاوــه- عــا  ــذا الــد  راو، واضــحاو، وأنــَّ ســأالو ميســَّ

ام،  وسأولله، ووضوِحه فت ذاوه، حمــاه هللا بــأعز  لغــا، وأمنِعأــا علــى اليَــّ

ا،  وأرفَِعأا قَدراو فت لغات النام، حلى أنعم هللا بأــا عليــه، فعــر   ــذه الل غــَ

ين، وال ر هللا لــه الفقــه فــت  ــذا الــد  علــم وبرَع فــت قواعــد ا وأُصــولأا، فيســَّ

ِا، فلــينن دا مــاو علــى محمــدة مــن رب   ا الُمرِ فــَ بأحنامه، فت كنف المذ بيَــّ

ا  او، أمــَ ه،  ــذا إم كــام ال زال حيَــّ السَّماِء، ولين ر ما قدَّم لغٍد، وليلَِّق هللا ربَــّ
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والعلُم أنَّه مات، فال أدري ماذا كام له من شأٍم مع علمه الذي ضا عه فــت 

  ر من نصَرهُ على باطٍا من بعده؟قبره؟! ثمَّ ال أدري ما ينلَ 

إنَّه لو ُصنَّ عليأم وعليه ماُء ئالنوثر!!  مــا أنقــى قلــوبَأُم مــن ِحقــد ا 

 وَحسِد ا، وال  لوَد ُم من ُذنوبِأا وآثاِمأا!!

ه  ادق الذي يورد قلَمه موارد النَّقا المــين، ويســوقه عقلــُ والُمحق ق الصَّ

ُن نواشَد اللَّقوى، يأبى عليه علمه أم إلى مواطن الحنما، ويُننده ُّن ه الحس

د َق كأســه مــن  ربأم، لِيــ  يواطَئ الدَّ ماَء فت حالأم، وأم يــزاحمأم علــى شــِ

ا صفوةَ علما أم-أعراض الُمسلمين  قبا أم يد قوا ك وَسأُم و و  -وبخاصَّ

ا بعاقــٍا  -إذ يصنع ذلك-ربَّما يعلم فت نفسه  -أنَّه يواقع أمراو نُنــراو، ال يجمــُ

ا، أو ُمدا نــاو لأــم، أو  - عــن عــالمٍ فضــالو  أم يواقِعــه ابلغــاَء مرضــاة العامــَّ

 ُمحاكاةو لأم.

كت الحــالم، ُمفَلَّعــت القــالم، الُمبحــرين  ُ  ُملأو  و و بصنيعه  ذا يُجر 

ا ال الم، على أم ينونوا مثله، ال فــت علمــه  فأــو وإم ـكــام عنــده  -فت لجَّ

ْول قلبــه، وحمــيم صــدره، ووــرييخ بــا فــت غــَ  -علم فقد صار با راو حاسراو 

أْضلُِعه من عجز، ثمَّ يمضت من أمامأم، إماماو ضــاال و ُمضــال و، فــت اســلنبار 

 وغرور.

َذقوا الَمنطــق  ــَ ــا، وح ــفَا ووعلَّمو  ــوا الفَلس ــذين درس ــر أمَّ ال ــنا نُْنن ولس

وأوقنوه، وأحاطوا بعلم النالم وأحسنوه، ليسوا  ميُعأم على قْدر واحــٍد فــت 

ا، فأــم ملفــاوووم، كمــا أنَّأــم ليســوا  مــيُعأم علــى غايــا  ذه العلــ  وم العقليَــّ

 واحدة، وَمقِصد واحد,

ا رحمــه هللا، يُعــد  رأســاو مــن رؤوس  ــذه العلــوم فــت وــاريخ  فابُن وَيميَــّ

قم القياســت«، ســبق فيأــا مــن قبلــه  م الــرَّ ا سالم، وكمــا يقــال اليــوم:  حطــَّ

أمــام أبــواب أثينــا  -رض قومــهو ــو فــت أ-وأعجز من بعده، وأناَخ راحلله 

وإسبرطا، فاسلحيا القــوم فيأمــا منــه، وغــدوا فــت مضــيعٍا أمامــه،  مــدت 

لأواوُأم فت حلوقأم، وأبلســت ألســنلأم فــت أفــوا أم، وشــَرد عــنأم ذكــاؤ م 

او، وبقت شيخ ا سالم فرداو فت  ذه العلوم، لنأنَّما ُ لقَت لــهُ وحــده،  بعيداو  دَّ

 ال شريك له فيأا حلى ِمن أربابأا وَسَدنلِأا!!فنام ربَّأا بال ُمنازع، 

غير أمَّ ابن وَيميَّا رحمه هللا وعالى، كام يصدر فــت كــا  مــا ينلــن مــن 
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

ـنَِّا كبيرٍة، وإرادٍة ُم منٍا بصيرٍة، ونيٍَّا   ذه العلوم، َعن َمعرفٍا بالنلاِب والس 

إليــه عقــول  فــت  الصٍا وفيرٍة، يُ َمُن معأا النر  الُمســلطير، الــذي وــداَعت 

با، وما َدَرت أنَّأا  يت عليأا الس  و ت يقفو  -غير أناٍة وال اسلبصار، فقد ُعم 

ن  -بعضأا بعضاو إلى  ذه العلوم  إنَّما وبحــُث لــدى  ــذا النــر الُمســلطير عــَ

، الذي َمنَّ هللا به عليأا.  مناٍم وُعف ت فيه على قدرات إيمانأا الفِطري 

ا ابن وَيميَّا رحم ، وإرادوــه الم منــا، أمَّ م  ه هللا، فقد أصاَب من علمِه الجــَ

ا اللَّوحيــد، فجا ــد بــه  أــاد  فاع عن ملَــّ ِِ ونيَّله الخالَِصِا، سالحاو، وفَّره للد 

َرُب بســنرات  البُسالء الولياء، حلى لقَت ربَّه فت أغالل سجنه، وكأنَّمــا يُنــْ

ه  ر لــت،صــلى هللا عليــه وســلمالموت، و و يــدعو بــدعاء نبيــ   :  اللَّأــم اغفــِ

فيق العلى«  . 1ئوارحمنت وألحقنت بالرَّ

ا،  وال أحسن أمَّ مسلك ابن وَيميَّا رحمه هللا  ــاٍ  علــى أحــٍد فــت المــَّ

حلى على أشد النَّاس عداوة له، فأو ال يفلــأُ يــذم   ــذه العلــوم، اللــت أفســدت 

على العقا الُمسلم سالما وفنيره، وعلى الفطرة الُمسلما نقاَء ا، وينلد  فــت 

ال عليأا، و ت فت يده قَد صــاَرت ســالحاو ماضــياو، يغنــى بــه  مــوَع الصي  

ُر م،  نادقا، والحلوليَّا، وغير م من إْ واِم النياطين، فيبعثــِ المبلدعا، والزَّ

 ويُبد د م، ويجعلأم فلوالو ِعزين!!

ثمَّ يحذ ر من وَعل م  ذه العلوم، َمن لم وسلَْحِنْم َملناُت العلــوم والمعــار  

ه، وصــارت أصــولُأا إلــى ا لمــاع منــيٍن، علــى عقيــدة اللَّوحيــد فــت عقـلـ 

 بفروعأا اليانعا.

ة  شــاذَّة !!«:  *  َغريبـا  فــاذَّ

فضالو عن شــاٍذ  -ومن أغرب ما ال يخطر ببال مبلدٍ  من طالب العلم 

ما قــال واحــد  مــن الــذين  -فيه، فضالو عمَّن وصدَّر للنَّاس ليأُ ذوا العلم عنه 

وقد أشرنا إليه من قبا، و و من الــذين اشــلُدوا  - ذ العلم عنأم وصدَّروا ل

ـلفيَّا، ورأوا أنَّأا مرحلا  ولَّْت واْنقََضْت  د -فت الطَّعن على السَّ :  يجن اللأك 

ن رســول هللا  ا الن صــوص الــواِرَدة، والمنقولــا عــَ صــلى هللا عليــه من صحَّ

 قرآناو كانت  ذه الن صوص أو سنَّا«! - وسلم
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نع الغفلا بأ لأا، وإالَّ فأا يُعقــُا أم وصــدر  ــذه أرأيت برب ك كيف وص

رام، قســمين: قســماو  ــُ م نصــوص الق ــ  ــاو، فيقَس اس ِعلم ــَّ ــا  الن ــاُ عــن أق المقول

 صحيحاو، وقسماو غير صحيح؟!

أنا أعلم أمَّ  ذا المقولا لم وصدر َعن كاوبأــا المنــأور ـمــن  أــا، بــا 

، وأننـى،  -وأســوأ ـمــن الجأــا    من غفلا آ ذة بمجامع القلن، و ـت أشد 

وأر و أم ودرك قا لَأا ووبا  قبا الغرغرة!! وليعلم أمَّ أعــراض  -عياذاو باهلل

اللت سلَقأا بنــاعم كالمــه، أو انلصــر لمــن رما ــا -علماء السَّلفيَّا ولحومأم 

لَّا اللــت أُوويأــا مــن  -بقاذع لسانه وقلمه اَء ذلَك  ذه الزَّ َمسموما ! فنانت َ رَّ

بمجامع القلن، واللت  ت فت ُّا ر ا أقرُب إلى النفر منأا إلــى غفلٍا آ ذٍة 

ا يمام، وال يُعَذر قا لأا إالَّ أم ينخلع منأا بلوبا نصــو،، وال ينفعــه ولــوج 

 باب البيام، يللمُس فيه مخر او لقَْولَلِِه الغافلا!!

ه إنَّمــا أر ه ينــوم فــت دعــواه: أنَــّ اد وإم اللََمْسنا لأذا القا ا مخر او فلعلَــّ

د من ضبط ألفاُّ اآليات القُرآنيَّا، شنالو ومبانت، ف م كام  بأذا اللَّقسيم، اللأك 

ا ينوم من َغفلٍا، فأا نزل الــوحُت  أراد بذلك، فأو عندي ال يقا   طيئاو عمَّ

سول  بط صلى هللا عليه وسلميوَم كام ينزل بالقرآم على الرَّ ، بحركات الضَّ

ا ذاك، أمَّ الــنَّص القُرآنــت، الننلت للقرآم؟! اللَّأم إالَّ أم ينوم عند صــاحبن

ــان ر  ــاد، ف ــافع العب ــا هللا لمن ــت  لقأ ــياء الل ــر الش ــر، وبلغي يخضــع لللَّغي

 واعقا!!

قوله بعـد ذلك:  إنَّه يجن  -حلى الُمراد من ُمراد صاحبنـا -لنن، ينفت 

حيحا،  على الباحث عرُض حصيلا ولك المعانت ئأي معانت الن صوص الصَّ

د منأــا، علــى ومنأا نصوُص القُرآم  حيحا !! اللت وقــف عليأــا، ووأكــَّ الصَّ

 موازين المنطق والعقا للمحيصأا، ومعرفا العقا منأا«!!

ت أســأل: مــا حنــم مــن  ال أُريد مناقَنا  ذه المقولــا اآلدَّة الفــادَّة، بيــد أنــ 

؟!  يعلقد أمَّ فت وسع العقا ومحيص ما ئصـحَّ  من آيات كلاب هللا عزَّ و اَّ

 ــا يلســاوى  أــُد مريــِد الوقــوِ  علآنصــوص القــرآم وســ ال ثــاٍم: 

ـنَّا  حيحا ئ نــذا... نعــم! ، و أــُد مريــِد الوقــوِ  علــى نصــوص الســ  الصــَّ

حيحا؟!!  الصَّ

عــذراو عــذراو، مــن ســوِء  ــذين الســ الين، لنــنَّ حــاكَت النــر ال ينــوم 
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يراو!! وناقا النفر بنقله ال ينوم كافراو!  بحنايَلِه شر 

الل بعد الأُدى، ومن اللَّأمَّ إنَّا ن عوذ بك من الَحْوِر بعد الَنْوِر، ومن الضَّ

الَرين بعد اليَقين، ونسألك اللَّأمَّ الثَّبات على الحــق، وفــت الحــق، وبــالحق، 

الَُل{ ]ســورة يــونس: آيــا  ومع الحق، وصدق هللا }فََماَذا بَْعَد اْلَحق  إاِلَّ الضــَّ

32.] 

ا قــالوا ا وقســيم الُمســلمين إلــى ســلفي ين :  كيــف نجيــز لنفســنئ،  ِممــَّ

 وبدعي ين؟« ا ـ.

-فــت إننــار م  ــذا اللَّقســيم، وأُســل م لأــم          -َ دالو  -سأوافق القوم 

الو  ، ئقد  ينوم معأــم فيمــا أننــروه  -وَنز  أمَّ فت  ذا اللَّقسيم ن راو، وأمَّ الحقَّ

لفيَّين.  على السَّ

أنَّأم أبصروا الُعوَد فوق  فونأم،  لو -حقَّاو -وكام إننار م ينوم مقبوالو 

كِ -أو فت دا ِا عيونأم، لنام النَّنآم  غِن اآلفــِ حملأــم  -ُعوفيَت من شر  الض 

على إبصار القَذاِة فت عيوم اآل رين فقط، فنيف باهلل يجيُز كاوبأم أو شيخ  

من شيو أم وقسيم القرآم إلى صحيحٍ وغير صحيحٍ، وال يُننــروم عليــه؟! 

ا إم قُ  َم الُمسلموم إلى سلفي ين وبــدعي ين، فأــو وقســيم  مننــر أمَّ ال  -عنــد م-س 

يُروَضى، والَويُا والث بور لَمن يقول بأذا اللقسيم!! فأا فت  ذا إنصا   باهلل 

 عليك؟!

:  علــيُنم صلى هللا عليه وسلمثمَّ ماذا يقول مننرو  ذا اللَّقسيم فت قوله 

أدي ين من ب اشدين المو وا عليأــا بالنَّوا ــذ بسنَّلت وسنَّا الخلفاء الرَّ عدي، َعضــ 

،  1ئوإيَّاكم وُمحدثاِت المور، ف مَّ كاَّ ُمحدثٍا بِدـعــا ، وكــاَّ بدعــٍا ضالـلــا «

له  ذين القســمين، و ــو ـمــا ينــاد ينــوم منطــوَق  ــذا  الذي قسَّم بالوحت أمَّ

د الُمْنِصف-الحديث، وإم كنَّا   ينفينا مفأوُمهُ؟ -باللَّجر 

نَّا، وصــدَّق مــن فأا يُعاب بعد، من ي روضت لنفسه منأج النلــاب والســ 

ـلفيَّا،  أُوحت به إليه، وصديقاو دعاه إلى اللَّمس ك بحذافيره، ووصَف نفسه بالسَّ

وأنا أــا فــت كــا  أرٍض وطئلأــا -وقال فت وصف مــن ركــن مــلن البدعــا 

َا علــى الغــارب،  قدماه، و علأا شرعاو مروضاةو للالميذه، وأر ى لأا الَحبــْ
 

   وقدم.1ئ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 50 

ا    ــت السَّلـفـيَـّ

داَء الَمنــوق إلــى فطار ت به ُمسرَعاو، فأ اَ هُ إسراُعأا، فأ َذ يحــدو لأــا حــُ

؟!! أال إلى هللا وصير المور. -لُقيا حبيبه   إنَّه بدعتٍّ

وإ اُل أمَّ وقسيم الُمسليمن إلى قسمين،  ير  وأحن  إلى هللا من وقسيمأم 

ن ت، وشــيعت، و ــار ت، وإباضــت، وشــافعت، وحنبلــت، ومــالنت،  إلى: ســُ

 حنفت، وُّا ري، وباطنت، وَزيدي،... الخ.و

ف  -لقد كام حريَّاو بصــاحبنا وأصــحابه معــه، أم ينــوم لأــم  و ــم الصــَّ

ل كما يقال أم يََدعوا المذا ن اللــت مــا ُعرفــت، حلــى عــن ُمننــئيأا،  -الوَّ

را،، الــذي  اس معأــم إلــى الحــق  الصــ  المنسوبا إليأم، ويَْدعوا أنفســأم والنَــّ

نيا واآل ــرة، وكــام أشرقت به السَّ  ماواُت والرض، وصــلح عليــه أمــر الــد 

ا إلــى  ةُ، واللَّمنيُن فت الرض للُمســلمين؛ وإلــى العــودِة بالُمــَّ الفَوُز، والعزَّ

ا، حــين  لا، ويسِر ا ســالم، الــذي شــقيَت الُمــَّ سذا ا القروم الثَّالثا المفضَّ

ا ال ورة العمليَــّ ن الصــ  مأا َولَّت عنه َُّأر ــا، وأدبــرت عــَ ا عــا، اللــت َرســَ ر 

ــذلك مــن عــذابات  ــت ب ــاو، فنال حابا رضــوام هللا عــيلأم  ميع ســلوُك الصــَّ

ــا،  ــا حلوقُأ ــاَء، شــَرقَت بأ ُحٍن دكن ــُ ــا بس ــراب واالضــطراب، وأُّلَّأ االحل

ا، المللئمــا علــى  راحــات  ام الجا ليَــّ و مدت منأا لَأَواوُأــا، وأذكروأــا بأيَــّ

  الحنيفيَّا أمام  الميِد النصاب الذَّليلا!!الكباِد النَّازفا، المطلولِا بدماءِ 

ـا  طريفـا «:  *  قصَّ

ن  ــذه المقولــا،  وأذُكر  نا واقعاو لطيفاو،  ديرةو بالذ كر فت الحــديث عــَ

 فيأا طرافا  وِعبرة :

وقا ا هللا وحرسأا من ســوِء مــا -ُدعيُت قبا سنواٍت إلى بالِد الَمغرب، 

مضــانيَّا، اللــت وُلقــى بــين يــدي ملــك لنأوِد الد روس الَحسَ  -يُراد بأا نيَّا الرَّ

دعوم  المغرب من كا  عام فت رمضام، ويحضر ا عدد  من أ ــا العلــم، يــُ

 لأا من العديد من بالد الُمسلمين.

وفيا فــت مصــر،  ين فت  ذه السَّنا، شيُخ الط رق الصــ  وكام أحد المدعو 

، ولــيَس يحلم لقلن  دكلور«، حالق  لحيله وشاربيه، يرودي ال ل باس الغربــتَّ

ا، إالَّ مــا وســمعه مــن كالمــه حــين يــلنلَّم،  عليه من سيماِء ا ســالم والعربيَــّ

 ينطُق بالنأادوين بعربيَّا عا زة.
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 وكام طُلَِن منه إلقاُء درٍس بين يدي الملك!

فال وهللا ما رأيُت حاالو لبست ر الو أســوأ مــن ولــك الحــال اللــت رأيلأــا 

ا يَهُ، يحسن مصيباو حلَّت به، فأو ال يُحســن معأــا إالَّ لَبَِسْله، حلى لنأمَّ   الرَّ

 اللَّسليم، لما قَضى هللا فيأا بأا!!

َع و أــهُ، وولَعــثََم لســانُه، واصــطنَّت أســنانهُ،  حضــاُء واملُقــِ أ ذوــه الر 

َزع،  ٍا، وعــراه اضــطراب  وفــَ وانفََر ت شفلاه فال ومسنام علــى  ملــٍا وامــَّ

دري ما يجري به لســانُه، لنثــرة مــا أ طــأ، فــال أراك هللا مــا وِ للُهُ أنَّه ال ي  

ه        ه فــت ذلــك كلــ  ه، ومثلــُ لَم نابــَ َك مــا  ــَ ه، وال آلمــَ أصابه، وال ابلالك بما نابــَ

 كا  من ناب منابَه! -عافانا هللا وإيَّاك-

وال أحسن أحداو من الجلوس، إالَّ وقد أشفق عليــه، ور ــا أم يــ َذم لــه 

 سوِء الحال اللت لبسله.فت الخالص من 

وفت اليوم الثَّانت، طُلَِن إلتَّ أم أُعقب ن علــى درســه فــت إحــدى قاعــات 

ا أذكر من كالمت الذي َعقَّبــُت بــه علــى  وزارة الوقا  المغربيَّا، وكام ممَّ

 درسه:

كنــت أود  أم نَســمع أمَّ الســلاذ شــيخ  لطريقــٍا واحــدٍة، ال شــيخ لطــرق 

و ت والحمد هلل ئعلى كا حال  وــزداُد يومــاو -صر كثيرة، وما أكثر ا فت م

رق، وهللا ســبحانه لــم يجعــا  -بعد يوم إذ كيف ينوم مقبوالو شرعاو وعدد الطــُ

ـنَّا، اللــت وــرك  لعباده الم منين إالَّ طريقاو واحدة، و ت طريق النلاب والســ 

أصــحابَه عليأــا، وأمــر م بالبقــاء عليأــا،  عليــه وســلم صــلى هللارسوُل هللا 

ا عنأا، و ت اللت ذكر ا هللا ووصفأا فت كلابــه، }َوأَمَّ ونأا م َعن المخالف

بِيلِِه{  ن ســَ ْم عــَ َق بِنــُ رَّ بَُا فَلَفــَ وْا الســ  اوَّبُِعوهُ َوالَ وَلَّبِعــُ  َـَذا ِصَراِطت ُمْسلَقِيماو فــَ

[، وال إ اُل إالَّ أم السلاذ على ُذكٍر مــن  ــذه اآليــا 53]سورة النعام: آيا 

ى أم ينــوم شــيخاو لطــرق كثيــرة وطريــق هللا مــن كلــاب هللا، فنيــف يرـضـ 

 واحدة؟!

اُ أ لِأــا مــالني وم-وكام حريَّاو بالسلاذ النيخ   -و و اآلم فت بــالٍد عامــَّ

أم ينسى منيخله  ذه، فنيخأم واحــد و ــو ا مــام مالــك رضــت هللا عنــه، 

ومن ا حسام إلى من يدعوك وينرمك، أم وحسن إليــه، بمــا  ــو أ ــا  لــه، 

 .وبِما يُحن  
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و نا أُذك ر المغاربا بأمٍر ال يحسن أم ينوم غا باو عنأم، و و: أنَّأم قــد 

س ا دراكــات  أ معوا على إماما ا مام مالــك لأــم فــت الفقــه، والفقــهُ ي ســ 

ذا ــا  دى، فلنفــت عنــه الرَّ العلميَّا، اللت يقف بأا ا نســام علــى رغا ــن الأــُ

يوغ ا، ولســت ب ــامٍّ أمَّ أ ــا النَّفسيَّا، واالنحرافات الفنريَّا، والز  ات العقليَــّ

اللَّصو   يود وم لنفسأم أكثر من ذلك، إم  م اسلطاعوا إدراكأا أو بعضاو 

 منأا.

إذاو؛ فلماذا يَْعدُل المغاربا المالني وم َعن إمامأم الذي ينلسبوم إليــه فــت 

لوك، و ا للفقه ثمرة إالَّ  ســلوك  الفقه، إلى إمام آ ر غيره فت الطَّريقا والس 

الطَّريقا اللت سلنأا ِمْن قبلِأم إماُمأم مألدياو فيأا بالفقه، الذي أفاده ووعلَّمــه، 

 ثمَّ علَّمه والمذوَهُ فننروه فت أر اء الرض؟!

أو ال -وكيف لأم أم يعدلوا عنه إماماو فــت العلــم والفقــه، و ــم يعلمــوم 

او أنَّه رحمه هللا كام من أكثر النَّاس إع اماو، واو   -يعلموم باعــاو، وأدبــاو، وحبَــّ

، وكن لحياوه، وننــأوه، وحرصــه علــى أم صلى هللا عليه وسلملرسول هللا 

او، فيمــا مــنَّ هللا بــه عليــه، مــن أدٍب  ــمٍّ مــع  يموت فت المدينا أثر كبير  ــدَّ

سول   ، واو باع له وإع ام فت نفسه.صلى هللا عليه وسلمالرَّ

او ل مــام مالــك  داو،  -رحمــه هللا-فنــام حقــَّ علــيأم أم يقــرُءوا ســيروه  يــ 

، ثــمَّ ليل ا لم يْ ثَْر عن شيوخ الطَّريق منه شــتء  علَّموا منأا النثير النثير، ِممَّ

نََسَج لأم المريديوم والوباع ِسيراو، وكراماٍت، لم ينن منأا شتء  حلــى وال 

حابا!! سا، والحواري ين، والصَّ  لمنبياء والر 

ــه  ــوا ل ــأم يجمع ــك، ب ــام مال ــأم با م ــى أنفس ن وا عل ــَ ــال أدري، أض ـف

هُ إمــام  ورأس   ا ماملين، و و حقيق و دير بأما؟! أم علموا من سيروه بأنَــّ

لوك والطَّريقــا،  فت الفقه والعلم، وأنَّه لم يبل  مبل  من اوَّخذو م أ مَّا فت الس 

 فآثروا غيره عليه؟!

أحسنوا صنعاو، فلو عقلوا المر عقــالو حســناو،  -وهللا-كال ما َسي ئ، وما 

مام الفقيه،  و ال ــدُر والحــق  أم ينــوم العــارَ  بــاهلل، كمــا لعلموا أمَّ ا 

ْوَم، فالفقيهُ العالُم، يفوق فت الفضا أسبَق النَّاس فت العبــادة، لمَّ الفقــه  يَُسمَّ

ه أيضــاو، يمحــو هللا بعلمــه راَم  ُ نَّا  يَدَِّريُء بأا الفقيهُ سأاَم النــيطام، ولنَــّ

الل عن القلوب والعقو  ل.الجأا والضَّ
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ومالك  رحمه هللا ال يننــر مــن شــأد لــه بالفقــه والعلــم وا مامــا فيأمــا، 

قــا ق، والحــرص النــديد  لوك، والدب، والرَّ سبوَغ فضا هللا عليه، فت الســ 

ا فلح هللا به عليــه فــت العلــم والفقــه،  -فرا ضأا، ونوافلأا-على العبادات  َممَّ

الُب العلــم دوَم إليــه  حلى ونا ت إليه  ماعاُت العلمــاِء، وطــُ فــت مدينــا -يَفــِ

سول   من كا  اآلفاق وأطرا  الرض. -صلى هللا عليه وسلمالرَّ

ـا وإمَّ اللَّفريــق بــين   ذا إم كام ال بدَّ من او خاذ شــيخ فــت الطَّريقــا، أمــَّ

لوك والطَّريق، من المبلدعات فخير  ل ــا المغــرب،  العلم والفقه، وبين الس 

لوك، وغير أ ا المغرب، أم ال يزيديوا على شيخ يجمع  بين الفقه وبين الس 

 .صلى هللا عليه وسلمللنوم به القدوةُ الواِصلَلُأُم برسول هللا 

لوك  ْا: بــين الفقــه وبــين -والنيخ، حين يجمع بين العلم وبــين الســ  أو قــُ

مام، ال بيده، با  -الطَّريقا ينوم قد بل  الذ روة، وأماط الل ثام َعن مننوم الزَّ

الح، المُ  نبِئَا عن وقوى هللا فــت كــا مــا يفعــا بحاله الناطقا بآيات العما الصَّ

 ويدع.

الو علــى شــيوخ الذواق  ق أوَّ رَّ اُ عقــول ولــك، اللــت رضــيت أم ولفــَ فأيــَّ

لُأــا فــت أيــٍد مملــوَءٍة ذنوبــاو و أــالو،  قاو غير حميد، فلنوم أزمَّ والط رق، وفر 

و ت شامسا  عن العلم الذي مم بقاع الرض، وأحيــا فيأــا عقــوالو وقلوبــاو، 

ت لأــا الن عمــا، اللــت قــال هللا فيأــا: من كا  ال نــاس واللــوام، حلــى ولامــَّ

الََم ِدينــاو{  }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُنْم ِدينَُنْم َوأَْوَمْمُت َعلَْيُنْم نِْعَملِت َوَرِضيُت لَُنُم اِ ســْ

 [.3]سورة الما دة: آيا 

وعالى فــت كيف يرضى إنسام  يقل ُد مالناو رحمه هللا  -وهللا-ولست أدري 

لوك والطَّرـيــق، ربَّمــا كــام  الفقه، ثمَّ  و يرضى أم يلَّخَذ شيخاو آ ر فت الس 

لوك الباطن، كما يقولوم؟  أ أا الخلق فت العلم، ومن أسو أم فت الس 

فالعلُم  و الوثاُق المليُن للعقــا والجــوار، معــاو، يوثــق العقــا بالحنمــا 

الح اشدة، ويوثق الجوار، بالعما الصَّ ، وما بين العقــا وبــين الجــوار،، الرَّ

راَب الرض، أ صــبت،  اب المــاُء وــُ كما بين الماء وبين الل راب، فــ ذا أصــَ

 وأينعت، وأنبل ت َزْرعأا و َشَجر ا.

والغايا من العلم، الوقوُ  على أْمِر هللا فيما أَمَر، لــيَعلَم، الواقــُف عليــه 

راِد هللا ـبــه فــت ُّــا ره، ـه،  كيف ينوم عمله موافقــاو لمــُ فــ ْم ر ــا لقــاَء ربــ 
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أ لصو فيه الن يَّا له، فيجلمع له فت عمله ا  الُص والموافقا، و ما شــرطا 

قبول العما، الذي يُر ى به ثواُب هللا سبحانه فت اآل رة، فمن الذي يُحلاُج 

ام  -إليه حينئٍذ، أمالك  رحمه هللا  -ينبوع العلم الثَّر  الذي ال ينضن على اليَــّ

من شيوخ الط رق، الــذين ال يحســنوم عبــادوأم علــى الو ــه الــذي أم غيره 

َر  َر بــه، وعلَّمــه وبَصــَّ ه، وأبصــَ يعرفه مالك  رحمــه هللا، علَّمــه بعــد أم حَذقــَ

 بـه؟!

لوك، واآل ــر للعلــم  ثمَّ إمَّ اوخاذ شيخين وإماَمين، واحــٍد للطَّريقــا والســ 

ابع، ويو ــد فــت نفســه  وناقضــاو فــت ذات المريــد -وال بدَّ -والفقه، يُحِدُث  اللَــّ

راُد بأــا  ازدوا يَّاو، وفِصُم بين العقا وبين القلن فَْصماو شديداو، إْذ الطريقــاُ يــُ

راُد بــه صــالُ، العقــا والجــوار،، كمــا  و،، والعلــم يــُ صــال، الــنَّفس والــر 

يقولوم، فأين  و الحد  الذي يفصا بين العقا وبين الجــوار،، حلــى نجعــا 

او بــه، ال يصــلح إالَّ لــه وحــده؟ فــت حــين أنَّنــا نجــد لناٍّ منأمــا ملعلَّ  قــاو  اصــ 

سول  و، ا لالفــاو، كــام صلى هللا عليه وسلمالرَّ ، الذي ا للف فيه العقا والــر 

لوك فــت  ق بين العلم وبــين الســ  به القدوةُ الفَذَّة فت حياة البنريَّا كل أا، لم يفر 

 : صلى هللا عليه وسلممواطأوأما القلَن والجوارَ،، وفت  ذا يقول 

ــوبِنم  إمَّ هللا ال يَ  ــى قل ــر إل ــن ين  ــوالنم ولن ــى صــورُكم وأم ر إل ــُ ن 

، ذلــك أمَّ القلــن فــت الحقيقــا،  ارحــا  باطنــا ، وعمــا كســا ر  1ئوأعمالُِنم«

ا رة، بيد أمَّ أعمال الجوار،ِ ال ا رِة ُّا رة  مثلُأا، وأعمــال 
الجوار، ال َّ

ــن  ــا -القل ــِا الباطن ــا النَّا  -الجارح ْدرك إالَّ بآثار  ــُ ا، ال و ــَّ ــا، َ في ــا عنأ م

ا رة،  ا، يــ ث ر وال شــك فــت صــال، الجــوار، ال ــَّ وصالُ، الجارحا الخفيَــّ

د  َدت فَســَ ه، وإذا فَســَ  أال وإمَّ فت الجسد ُمضغا إذا َصلُحت صلَح الجسُد كلــ 

 . 2ئالجسُد كل ه، أال و ت القلن«

ن عمــر بــن عبــدالعزيز رضــت هللا عنــه قولــه:  أصــلحوا  روى عــَ ويــُ

 ُّوا ركم«.بواطنُنم، وَصلُْح 

د-ثمَّ أليَس لنا  اَ محمَّ فيه أُسوة  حسنا ؟ أليس  ــو الــذي قــال هللا فيــه:  -أمَّ

 

   رواه مسلم.1ئ

   ملفق عليه.2ئ
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َر  ْوَم اآل ــِ و هللا َواْليــَ اَم يَْر ــُ }لَّقَْد َكاَم لَُنْم فِت َرُسوِل هللا أُْسَوة  َحَسنَا  لَِمن كــَ

 [.21َوَذَكَر هللا َكثِيراو{ ]سورة الحزاب: آيا 

لوك، كــام ينبغــت أم إنَّه بمنطق أُولئــك ا قين بــين الفقــه وبــين الســ  لمفــر 

د   صــلى هللا عليــه وســلمينوم مع رسول هللا  صــلى هللا رســول  آ ــُر، ُمحمــَّ

و،  عليــه وســلم  صــال، الجــوار، والعقــا بــالعلم، واآل ــُر  صــال، الــر 

لوك.  والقلن بالس 

وُربَّما انلأى بأولئك القوُل أيضاو إلى مقولٍا فاسدٍة، كافرٍة، يقولوم فيأا: 

إلأَين، يجمعأما  ميعاو إله الخير وإله النَّر، ولعلَّه ال يخفــى إمَّ لنا  ِضدَّين 

وإم كام القَْدُر الجامع -عيلنا، أمَّ  ذه المقولا قد قيا ما  و أفسد وشرٌّ منأا 

اُ كبيــراو  -بينأما النفَر عياذاو باهلل وعالى ا يقولــوم علــوَّ  -سبحانه ووعــالى عمــَّ

 بأاوين العقيدوين.

ق فت ا فق فيأا، بعقا د ما عرفأا الُمسلوم إالَّ مــن إمَّ اللَّفر  لط رق، والصَّ

بعد ما صاَرت فت أيديأم مقاليد البالد بالفلح، فنالوا وأنــالوا، بيــد أنَّأــم أوــى 

عليأم وقت  أالنوا فيــه منــاكبَأم، فــركبلأم أمنــاُج ثقافــاٍت مد وقــٍا بنــروِر 

ْدالو للــوحت العقول اللت أودعلأا كلباو ورسا ا، ما كانت يوماو للنــوم ، إالَّ عــِ

ل على النَّبت    .صلى هللا عليه وسلمالمنزَّ

ولو أمَّ الُمسلمين بعدما  اءوأم  ذه الثَّقافات، صنعوا ما صنع بأا شيخ 

ه  و ــا إلــى كلــاب هللا وســنَّا نبيــ  صــلى هللا ا سالم ابن ويميَّا رحمه هللا، فرد 

رو ا فت نقض نفســأا بنفســأا كمــا صــنع رحمــه هللا، لنــنَّ عليه وسلم ، لسخَّ

بُأِروا بأا، وحسبو ا وأوت بخير لأم إذ علمو ا، فنانت بأــذا  النثيرين منأم

نلأــا،  بالءو مسلطيراو، وإثماو َ طيراو، أرضَخلأُم للعقول اللت ا لَرَعْلأا، ودوَّ

، ما كام الُمسلموم أغنى الناس عنــه،  ، ووْبلأا الأر  فأذاقْلأم من وبالأا الُمر 

افي ريحا، اللت حف أا القُرآم فت بدينأم السَّأا الميس ور، وعقيدوأم الصَّ ا الصَّ

 آياوه المسطَّرة.

رق، وَمنــيََخلُأا،  فمســنين   ــذا النــيُخ الــذي أُســندت إليــه ر اســا الطــ 

اعم، وشــاربيه  ببنطاله الواِصف، ورباط عنقه الخانق، وو أــه الملــس النَــّ

ه يرحمــه هللا ال ا، لعلــَّ ا، وشــاروه الللفيقيــَّ زال  المحلــوقين، وطاقيَّلــه الغربيــَّ

نَا {  َوة  َحســَ وِل هللا أُســْ ت َرســُ ْم فــِ اَم لَنــُ يجأا وأويَا قول هللا سبحانه: }لَّقَْد كــَ
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ه صــال، 21]سورة الحزاب: آيا  [، فأو يحلاُل على ُّا ره  ذا، بما ي نــ 

 باطنه!!

وإذا كام  ذا  و حاَل شيخ شيوخ الط رق، فنيف بأولئك النيوخ الــذين 

ب عــاَع اروَضــوه شــيخاو لأــم، ونَصــَّ وه إمامــاو علــيأم؟! بــا كيــَف بأولئــَك الر 

إالَّ كما قال ذلك القا ــا:  كمــا ونونــوا يــولَّى  - ميعاو -اللَّابعين؟! ال أحسبأم 

 .  1ئعلينم«

 وبعد:

ف مَّ وَقسيم الُما إلى ســلفي ين وبــدعي ين، لــيس إالَّ وعبيــراو آ ــر، لللَّقســيم 

لسَّلف والخلف، حلــى صــار مألوفــاو الذي اسلقرَّ فت الُمَّا منذ قروم و و: ا

لف أســلم« أي: فــت  لمسماع، أم يقال:  مذ ُن الخلــف أحنــم ومــذ ُن الســَّ

جعا،  العقيدة، وليس فت  ذا القول من شتٍء يُساغ فت العلم، إالَّ  ــْرُس الســَّ

، يضــعفه  ن قيــد علمــتٍّ ا فَحواه ومعناه، فأمر  يَنِد  بالعقا بعيـداو، ليبحــث عــَ أمَّ

 ا القول فال يجده.فت يِد  ذ

ـلفي ين، وليت  إذاو، فأذا اللَّقسيم ليس من صنع السَّلفيَّا، وال من وضع السَّ

واحداو ممَّن ينُعوَم على السَّلفيَّا والسَّلفي ين، يجد أصــالو لأــذا اللَّقســيم ئســلف 

و لف ، فنقول لأم: إمَّ اللَّقسيم إلى سلفي ين وبدعي ين، ليس مصطلحاو علميَّاو، 

ا، و ، أماله الواقع المنــأود فــت الُمــَّ لن يصير كذلك، لننَّه اصطال،  واقعتٌّ

ٍا حين وطــايرت ســأاُم طوا ــف العــادين، مــن المغــرب والمنــرق،  وبخاصَّ

نعت مــن أعــواِد أشــجاِر غابــاٍت ليســت فــت أرضــنا،  ، صــُ بأا أقــواس  وُصــو 

بت على وَفويقأا فت ولك القواس، أيٍد راعنا  من حسٍد وم نٍر معاو، فــت وُدر 

 القديم والحديث.

ثــمَّ إمَّ  ــذا اللَّقســيم الــذي أمــاله الواقــُع المنــأوُد،  ــو وحقيــُق لنبــوَءة 

ا، بمــا صلى هللا عليه وسلمالُمصطفى  ا  و كا ن  فت ُمســلقبا  ــذه المــَّ ، ِممَّ

ا  أوحى إليه رب ه سبحانه، كما أسلفنا من قبا، وللبقــى طا فــا  مــن  ــذه الُمــَّ

 

  و ــذه المقولــا كمــا أنأــا  طــأ  فــت نســبلأا إلــى الرســول ا فأــت  طــأ  فــت لغلأــا 1ئ

يفا« وإعرابأــا، ومــن نســبأا إلــى الرســول ا فقــد أ طــأ وأســاء، ان ــر  الضــع

  .320ئ
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 الذي اروضاه رب  العباد للعباد. قا ماو بأمر هللا، وعلى الحق

ده -ولسنا نَنعم بطين الحديث، حــين نســلخرُج مننــوم كنانلنــا  ا يُ يــ  ِممــَّ

لنقول للنَّاس ُحسناو ونحن نرد  ولك الفِرى البا لا، اللت طالما -الوحُت المبيُن 

، و ــت وحســن  نعاو  -بِلَْرداِد ــا-ردََّدوأا ألســنا  وأقــالم  ، أنَّأــا إنَّمــا وُحســن صــُ

 وحاشا للَحَسن أم يصير قَبيحاو!!

اس، وأم وُصــاَم  ، إالَّ أم يُبــيَّن الحــق  للنَــّ د  فال وهللا ما يحملنــا علــى الــرَّ

لأم ذنوباو وآثاماو يُخنى أم يلقــوا ربَّأــم  ا ي ث مأم، ويحم  ألسنلُأم وأقالُمأم، ِممَّ

 بأا قبا ووبلأم، والن صح لنا  ُمسلٍم حقٌّ على كا  ُمسلٍم.

مــام، أم يُوغلــوا ببغــيأم  ولسنا نريد للطاَّعنين على السَّلفيَّا فت  ــذا الزَّ

ا وصلوا إليه، فينفيأم ذلــك، والمــوت آوــيأم، ونــازل  فــت  عليأا إلى أبعَد ِممَّ

ه عنأم ُّن أم الَحَسُن بأنفسأم، وأنَّه لطالما أشــفت أضــغاُث  رحابأم، وال يرد 

أغواٍر ســحيقا، ألقــت فيأــا بســواد ا  على -فت قروٍم غابرةٍ -الحقاد بأ لأا 

الما د بالأوى، المنحوم بالَغوى، الفا ز بــالَجوى، فمــا اســلطاعت لنفســأا 

 ، نصراو، وما كام أ ل أا منلصرين، وال لمن كام يحملأا من رغبٍا فــت أذىو

 أو طمعٍ فت نفعٍ.

ة  ميلــا حســناَء، و رَّ لفي ين إالَّ ضــَ ام، ال أرى فــت الســَّ قــف وإنت مع اليَــّ

ا فنــٍر، -ما ساو بُحسنأا و مالأا  َد المــٍس، ُمريــٍد لنفســه عفَــّ ال وــرد  عنأــا يــَ

ا فقــٍه،  ٍا، ودقَــّ ا علــٍم، ونُصــوَع ُحجــَّ ونزا اَ ُحنــٍم، وســالماَ عقيــدٍة، وصــحَّ

أمام ضرا ر ُكْثٍر، ما َوَ ْدم شيئاو يَِعبنَهُ فيأــا، إالَّ مــا قــال  -واسلحناَم منطقٍ 

 ذلك الناعر:

ــهُ لََدمـيـمُ كضرا ِر ال  حسناِء قُْلَن لو ِأأا           َحســداو وويأــاو إنَـّ

أمراو لــيس  -قسراو  -ونحن ال نريُد أم نلوي ُعنُق الحقيقا ليَّاو، فنَسلَنِطقَأا 

مــام، ونبــا ت بــه  فت  و ر السَّلفيَّا، وال فت ُّا ر سلوكأا، نُطاول بــه الزَّ

نيا، ونأز  به أْريَِحيَّات الغي ارى، ونسلجلُن به أطماع الجياع المألوعين، الد 

اُء ز راُء بأُصــولأا وفروعأــا،  فالسَّلفيَّا غنيَّا  بذاوأا، نقيَّا  فت  و ر ا، غرَّ

نيا بأســر ا  ــذه الحقيقــا مــذ كانــت، وســل ا  ماثلــاو فــت  ولقد أْملَْت على الد 

، وونســنُن برَ  دي  ا  بنــذا ا النــَّ حيبــا، ونأــَ وحأــا الَعبــِق، آفاقأــا الفســيحا الرَّ

ه لــرب  العــالمين،  وولألَّق بسنا ا الوضتء، إلى أم يقوم المنأُج الحــق  وأ لــُ
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اُ  لفيَّاُ الحقيقيَــّ راغبين فت رحمله،  ا فين من عذابِِه، را ــين أم ونــوم الســَّ

 شا دةو وشافعاو عنده لأم.

ــالن فرة منأــا، أو ُملئــت صــدوُر م  أم ب ــذين شــقيت نفوســُ أمــا أُولئــك ال

ووأا، أو ُزحزحت عقولأم عن فقأأــا ونور ــا، أو اســلماللأم أ ــواؤ م بعدا

لَلِأم بأــا، أو أدبــرت بأــم باالســلحياء أو العجــز أو  بيا الواصــِ إلى غير الســَّ

ن اللــت  او وعالنياو بعداووأا، أو وماَروا فــت الِحقــَ د عنأا، أو أ لبوا سرَّ اللرد 

نٍا ويقيٍن أنَّأم واقفوم علــى حف لأا، أو  ذلوا أولياَء ا وأ لأا، و م على بي  

وا علــى أدبــار م عنأــا حــين اشــرأبَّت  ُحدوِد هللا، ومعالم الحق  بأا، أو ارود 

 بأم أطماُعأم إلى مغانم عا لٍا.

رام، ســابغاو أو غيــَر  ا أولئك  ميعاو، فقد لَبِسوا قُُمصــاو مــن قَطــِ أقول: أمَّ

نُفروــِه وعداووــه، ســابغٍا؛ كــاٌّ حســن مــا أســلف لنفســه، وقــدَّم أمامــه مــن 

وركنــوا إلــى  ــمٍّ  -وال  لــم ُُّلُمــات  يــوم القيامــا-وغنــيلأم غواشــت ال  لــم 

 طويٍا، ال ٍا، ثاغٍن باآلثام، والخطايا، والأُوم.

ا قســمين اثنــين  ســلفي ين -فلماذا يُننــر أولئــك الُمننــروم أمَّ وقســيَم الُمــَّ

م  وقد قسَّمو ا من قبا  م إلى سلٍف و لٍف، -وبدعي ين وال يُننــروم أم وُقســَّ

َراِطت  ـَذا صــِ ا إلى فَِرق وشيع وطرق؟ ورب نــا ســبحانه يقــول: }َوأَمَّ  ــَ المَّ

بِيلِِه{ ]ســورة النعــام::  َق بُِنْم َعن ســَ بَُا فَلَفَرَّ ُمْسلَقِيماو فَاوَّبُِعوهُ َوالَ وَلَّبُِعوْا الس 

 [.53آيا 

 عدالو، وببالغِ نبي ك فَصالو حقَّاو، اللَّأمَّ فاشأَد بأنَّا قد رضينا بنلابك حن
ماو

 وبا قاَمِا على منأج الحق  عمالو صالحاو.

ــالوا ـا ق ــَّ ــاد، ئط  ِمم ــر اآلح ــول  ب ــاو ح ِدنوَم دا م ــَ لفي ين يُدن ــَّ :  إمَّ الس

 ويرفعونه إلى مروبا الخبر الملواور فت إثبات مسا ا العقيدة« ا ـ.

ا ا لفي وم  طيئــاو ننــراَء، و ــم حسبُنا هللا ونِعم الوكيا!! لنأنمَّ  لر، الســَّ

 يقولوم ذلك!

ولست أُريد الوقوَ  طويالو عند  ذه المقولا الُمْحَدثــِا، اللــت مــا عرفأــا 

رت ناقــا ا ســالم فــت  سلُف  ذه المَّا، وال َ لَفُأا أيضاو، إالَّ من بعد أم ُعقــِ

ســأاُم مربضأا، ووعاوروأا ذ اُب النرك والبدع من كا   انن، ووناوشــلأا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 59 

 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

الحوادِث الَمْسموماُ من كا  َصوب، و ت صــابرة  محلســبَا ، نــاُّرة  رحمــاَ 

 رب أا، فت غير ما قُنوٍط وال فزعٍ.

وأا، ثمَّ مــا لبثــت  وكانت  ذه المقولاُ واحدةو من مقوالت، اسلطالت بِنرَّ

، وكأنَّما لــم ينــن بــدٌّ مــن أم يذوقــه  أم املدَّت فروعأا، واسَّاقط ثمُر ا الُمر 

أ ُا كا  قُطٍر وصا إليأم فرع  منأا، حلى كاد ينسى معه طعم الثَّمر النأت  

 الحلو، ِمن َ نى شجرة ا سالم الباسقا.

وينفت أم نعلم أمَّ اللَّفريق بين العقيدة وبين الحنام فت الدلَّا، أمر  لــم 

ل، وكــا  أمــر لــم يعرفــه أولئــك فجــزاؤهُ أم يُْطمــَ  در الوَّ س يعرفه أ ُا الصَّ

ر، وكا  أمٍر عرفه أولئك يجن أم يُعلن ويُ أر، ولو أمَّ القــا لين  ــذه  ويَُغوَّ

المقولا أفنــوا أعمــار م فــت البحــث عــن أصــٍا لأــا، يَصــلُُح لللَّعويــا عليــه 

 لَفاوَأم، وما أفادوا إالَّ  أداو ضا عاو.

ك  فــت أنَّأــا مقولــا   بيثــا ،  ــرت بأــا لأــواُت ر ــٍط لــم يجــدوا  وال أشــُ

إالَّ مثــا  -زعمــوا-ِر م منفذاو يُقبا فت المَّا، يَسوُءوم به و ــه ا ســالم لِمنْ 

 ذه المقولا، فأم يعلموم أمَّ ُ اَّ أحاديث العقيدة أحاديث آحاد، كما يعلمــوم 

ت علــى أصــول العقيــدة-أمَّ الملواور منأا قليا   داو، وآيات القُرآم   -وإم أوــَ

ٍا وفصــيليٍَّا، ف نَّه يبقى فروُع  ذه الصول، اللــت ال  بــدَّ وأم وُعــر  مــن أدلــ 

و ت ال وُسلوفى إالَّ من أحاديَث آحاٍد، فــ م وقفنــا عنــد الملــواور، فــ مَّ  ــذه 

الفروَع أو ُ لَّأا، ينــاُد ال يقلــرب مــن دليــا يُثبلأــا أو يقلــر  ــو منــه دليــا، 

َرد  بــدعوى عــدم قبولأــا فــت  ـنَّا، وــُ ومعنــى  ــذا أمَّ  مأــرةو كبيــرةو مــن الســ 

 العقا د.

ولنن أسأُل: كيف ينــوم الُحنــم علــى  ــذه الحاديــث اآلحــاد، أو علــى 

بعٍض منأا، إم كانت منلركا، وصلح أدلَّاو على العقا ــد والحنــام معــاو، أو 

 إم كانت ال وصلح إالَّ أدلَّاو للعقا د وحد ا؟!

ف م كانت ال وصلح أدلَّاو إالَّ على العقا ــد وحــَد ا، فأــت مــردودة  ُ ملــاو 

 وفصيالو، لنَّأا ال وصلح لالسلدالل بأا على العقا د.و

إذاو: فأت وإم كانــت صــحيحاو أو حســناو باعلبــار أســانيد ا، لننَّأــا مــن 

ُدق عليأــا يمنــن أم  حيث العمُا واالسلدالُل بأا معطَّلا ، فــالحنم الــذي يَصــْ

ينوم الــبطالَم، فأــت بأــذا االعلبــار ليســت دا لــاو وحــت قســم الثَّابــت مــن 
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عيف منأا، بــا  ــت أقــرُب إلــى أم يحنــم عليأــا الحد يث، با وال وحت الضَّ

بالوضــع، إذ ال يفــاد مــن روايلأــا وال مــن درايلأــا، مــا دام أمَّ العمــا بأــا 

 موقو   غير  ا ز.

حيحِا أو  ن  فــت  ــذه الحاديــِث الصــَّ وعلى ذلك نسأل: ما حنــُم مــن يَ ــُ

ــا  ــك  عنأ ــو الزم  ال ينف ، و  نَّ ــَّ ــذا ال  ــنا   ــذه الحس ــت   وبخاصــٍا إم كان

 الحاديث مما اوفق عليأا النيخام البخاري ومسلم؟!

ا إم كانت وصلح لالسلدالل بأا على العقا د والحنام، فحينئٍذ وُنطر  أمَّ

شطرين، ي  ُذ شطُر الحنام لالسلدالل بــه، ويُلــرك النــطُر اآل ــُر، لعــدم 

ا أُ  ســتَء بــه إلــى صــالحه لالســلدالل، و ــذا أيضــاو ال يخلــو مــن شــتء ِممــَّ

 الحاديث اآلحاد، اللت لم يذكر فيأا إالَّ مسا ا العقيدة.

صاو، فالحق   يقضت بأم  -وال بدَّ -ونحن إذ نقول  ذا، ال نقوله َمْيناو ووخر 

يُحنم على  ذه الحاديث بمثا الذي حنمنا، لننَّنا نَدعو إ وانَنا القا لين  ذه 

والخروج من إثم اعلقاد ا، ذلك أمَّ  ذه  المقولاَ الُمحدثاَ اآلفناَ إلى وْدعأا،

ن مســا ا العقيــدة، وإثباوأــا علــى زعــم القــوم  المقولاَ فت حدٍّ ذاوأا مسألا  مــِ

، أو حديٍث ملواور، فأا  يقوُل قا ا   ذه المقولا؟ إم  محلاج  إلى نصٍّ قُرآنتٍّ

 كام يقوله فليأت بدليٍا على ما يقول!! ودوم ذلك َ ْرطُ القلاِد!!

د ثمَّ ل ، صــلى هللا عليــه وســلمنَن ر  ميعاو معاو، أين كام أصــحاب ُمحمــَّ

ــرادى  ــام، ف ــا الدي ــا وأ  ــى القبا  ه، إل ــِ ــا لَه، وكلماو ــوم رس ــم يحمل و 

قوم بين ما يحمله الواحد منأم من عقيدٍة وأحناٍم،  و ماعاٍت، لم ينونوا يفر 

صــلى وبين ما وحمله من ذلك الجماعا منأم، و الَّ كانوا ســألوا رســول هللا 

روم!! لو أنَّأم ع هللا عليه وسلم لموا شيئاو من  ذا الذي علمه  ــ الء الملــأ  

ن رســول هللا  ا ه وســلمصــلى هللا عليــ و ا كــام  ــذا يغيــن عــَ ، و ــو يُحمــ 

الواحد منأم ما أوحى هللا إليه مــن كلماوــه فــت الَعقيــدة، أمَّ العقيــدة ال ينفــت 

فيأا الواحُد من أصحابه؟ إالَّ أم ينــوم  ــ الء القــا لوم، ا لأــدوا فــت أمــٍر 

حاب صــلى هللا عليــه ا رضوام هللا عليأم علُمه عن رسول هللا َ فَِت عن الصَّ

.وسلم  ، فنام ال بدَّ من اال لأاد فيه، و ذا أمر  شا ن 

ســول  صــلى هللا ويجُدر بنا أم نُذك ر القـا لين  ذه القَولاَ اآلفناَ، بــأم الرَّ

، النَّاقَا الوحَت َعن رب ه، الُمبل   رساللَه، ما كام ليَخفــى عليــه أمَّ عليه وسلم
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

وا ــن  عليــه،  -علــى مثــا  ــذه القولــا اآلفنــا لو كام-بيام مثا  ذا الُحنم 

، وقاعدة  كليَّا ، فلــو أ فا ــا لــم ينــن ُمبل غــاو وحــَت  ٍا وأنَّأا أصا  كبير  وبخاصَّ

راو بياناو لحنم َعن وقــت الحا ــا إليــه، ولــو مــات  رب ه، ولو أقرَّ ا لنام م   

ُره لنام كاوماو وحياو من الوحت، وحاشاه عليه السَّالم    ذا!!و و م   

إنَّه لَحريٌّ بالقا لين  ذه المقولا أم يَلوبوا منأا وَوباو نَصوحاو، وأم يونأوا 

مقولا  ليَس فيأا  -وهللا-بأنفسأم عنأا قبَا أم يأويأم الَموُت و م عليأا، ف نَّأا 

الُل المبين.  إالَّ الضَّ

ثم أنــت لفــت عجــٍن ال ينقطــع مــن  ــذا اللقســيم الــذي اســلقر علــى مــر  

ولم يعر  واحد من أ ا العلم أننــره، أو قــال فيــه قــوالو غيــر ذي  القروم،

عوج، إذ يقول لو قال: إمَّ  ذا اللفريق بين ما  و ملواور وبين ما  ــو آحــاد 

د والــرد  واللَّجــرؤ علــى نصوصــأا،  ـنَّا باللبد  وفريق يقضت وال بدَّ على الس 

 واللناقض فت الحنم عليأا. 

ر لــت قريبــاو أم أ مــع وفــرق مــن كــالم فــت  ــذه  ولعاَّ هللا سبحانه ييســ 

المسألا، قلله فت مجالس ملباعدة، ولست أدَّعت أننت لم أسبق إليه، با أقول 

وبثقا: إنه كالم حقيق  أم ي أر وأم يعرفه طالب العلم، وبخاصا وقد آض 

ى عــنأم أدُب العلــم، وحســُن  العلم إلى أُغيلمٍا، أدبرت عنأم اللقوى كمــا ولَــّ

 الخلق.

ـا قالوائي ين مذموم  وشرٌّ كل ه، وليس يصح    وِممَّ :  إمَّ االبلداع فت الد 

لفيوم  شرعاو وقسيُم البدعا إلى بدعٍا حسنٍا وبدعٍا سي ئٍا،  ــذا مــا يدَّعيــه الســَّ

سول  يقول:  َمن سنَّ فت ا سالم سنَّا  صلى هللا عليه وسلمفت حين نجد الرَّ

ا ال ينقص مــن أ ــور م حسناو فله أ ُر ا وأ ُر من عمَا بأا إلى يوم القيام

، وَمن سنَّ فت ا سالم سنَّا سي ئا فعليــه وزر ــا ووزر مــن عمــَا بأــا  شتء 

 ا ـ.  1ئإلى يوم القياما ال ينقص من أوزار م شتء «

 

  لقد نبلت فت طوا َف من السَّلفيين نابلا حاطبا ، فاضـخا، واريـا ، و ـت مـن أسـوأِ 1ئ

، وأشر  الس وء، ولم وعر  حلى فت أُصالِء أ لأا من غبر منأم، ومن حضـر  النَّر 

أو احلضر  و ت نابلا الوضع« اللت شغف بأا بعضأم، إذ صاروا ينسـبوم إلـى 

واالو ينصـروم بأـا فسـاَد أقـوالأم اللـت ينـيعونأا، فـت بعض أشـيا أم المـووى أقـ 
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ــا  ــين أيديـن ــع الخا ضــين، وال أم نســوق ب ــن  أم نخــوَض م لســنا نـح

عنس ما فيأا، أحاديث يبرأُ منأا حلى الذين افلرو ا، لنردَّ عليأا، أو لنثبت 

او  اء بحثــاو علميَــّ شاغبين بغير حقٍّ يُراد، وال دليٍا يُروـجــى، بــا ســنفرد للقــرَّ

ال  -لنــيوعأا- اد او، مسلقالو برأســه، إْذ رأينــا أمَّ الجــواب عــن  ــذه القالــا 

ا، واللَّفصــيا الواضــح،  لَــّ يغنت إالَّ أم يأوت فيه على  وانبأا با بانــا المطو 

سا ا، فينوم له فيه الجواب يسلغنت به القارىُء ع ن العديد من النلـن والرَّ

النافت، والبياُم النافت، والحق الوافت إم شــاء هللا، والحــق  أحــق  أم يُلَّبــع، 

 وهللا يأدي من يناء إلى صراٍط ُمسلقيم.

فليُن َر المبحُث الثَّامن من مباحث  ذا النلــاب، الــذي أر ــو أم ينــوم 

 .على نحو ما وصفت إم شاء هللا

 وقد أطْلُت القول فيه فت كلابت:  المجلمع الربانت« فلين ر فت ُمطَّلَبه.

ـا قالوا ، أو يخطئه ال ن  من يزعم، أو يعلقــد ئك  وِممَّ :  يخطىُء ال نَّ

لفي ين يدَّعوم أنَّأم أعلى كعباو فت فأمأم لنصوص الوحت، كلاباو وسنَّاو  أمَّ السَّ

 أمأم ووال أم، يصيبوم فقط وال يخطئوم، أو وأنَّأم أوال م بأما، وأنَّأم بف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=    والعلمــاء، وينــالوم فيأــا مــن الــذين حــاموا عــنأم، وأحــاطو م بالرعايــا والحــن 

-والوفاء فت حياوأم ومن بعد مووأم، وكأنما يريـدوم أم ال ينـوم لسـوا م منـام  

 نياو من أم ينازعوا مجداو نالوه بزلفـا م  كما كام -حلى بعد موت أولئك الشياخ

الزا فا لديأم، وكم ذاق على أيديأم ذلك ا نسام الذي يصدق فيـه لـو كـام يصـدق 

، ببذله الذي لـم يعـر  لـه ن يـر فـت دنيـا  القول ئالحر العبد  رضت هللا عنه بحقٍّ

وم السَّلفيين ال يار رضت هللا عنأم!!! وطلـع بأيـديأم!! فنـام أول ضـحيا فـت يـ 

 عيد م الكبر!! أال ساَء ما يزروم.

واب  و الغالن، والخطأ فت فأمأم نصوَص الــوحت قليــا  ال يــذكر  أمَّ الصَّ

 

أوبـاعأم فمـن يسـمونأم بطـالَّب العلـم، والعلــم مـنأم بـراُء، ولـو كـام مـنأم وفــاء  

روم بأـا  ٍا منأا ولك اللـت يحقـ  لشيا أم لما نسبوا إليأم مثا  ذه القوال، وبخاصَّ

 كبار الد عـاة =
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

واب« ا ـ.  إلى  انن الصَّ

فأذه دعاوى ال سند لأا من واقع يأدي إليأا، وال من مراٍء انقُِطَع بحقٍّ 

لجمــوا ألســنلأم بــه، فمــا َعن باطِا قوم، أزَّ م باطلُأم إليه ليُغالبوهُ، أو أنَّأم أ

ول واحــٍد مــن  بأٍه فيــه، وال مــن قــَ ، وال إلــى شــِ كام لأم من سبيٍا إلــى حــقٍّ

لفي ين الذين ننروا أعالم السَّلفيَّا وبنوَد ا فــت الخــافِقَين، وال مــن ِو ــاَدٍة  السَّ

َر عليأــا عــالم   أصابأا باحث  منَق ُن فت رفــو  المنلبــات و زا نأــا، أو َعثــَ

يت  َعأِ   َد بأا إلى ما ورَءاه، لينونوا حفَ َاو أُمناء لأا من بعده.َ ر 

حا ف، وعقــولَأم فــت الن صــوص،  ولو أمَّ الذين أ الوا أقالمأم فت الصَّ

ـن قبلأم  إلى باطٍا ُّن وه حقــاو، -فمالوا بأذه أو بللك، بما أْلـفَوا عليه قوماو ِممَّ

وا علــى القــا  بالالَّ  -أو إلى  طأ حسبوه صــواباو  ا علــى أنفســأم بمــا أنحــَ  مــَ

صنعوا، إم بدا أنَّأم لم يوصيبوا، أو ُّأر لأم أنَّأم قد أ ـطــأوا، لنــام َ يــراو 

نيا، وعقوبا هللِا فت اآل رة. ِا النَّاس فت الد   لأم وأقوُم، وأنجى لأم من مذمَّ

ا وعــنأم-لننَّأم  حملــوه  ــيالو بعــد  يــا -مضــوا بميــراث  -عفــا هللا عنَــّ

للونه من غير بصــر، ويقرُءونــه فــت غيــر اسلبصــاٍر وال ي -وقرناو بعد قرم

إنصاٍ ، قد يحسنوم ما يقرُءوم من حروٍ  وألفاٍُّ، لنن كثيراو من معانيأا 

، ال يُروجــى لأــم مــن ـقــرب إليــه  أي مــن الحــق  يغين عنأم، ف ذا  م على نــَ

فاَدِة بُغــاِث الطَّ  ن ســِ ٍة، يُقلعوم بأا عــَ يــر، وإقــالِب يوماو، إالَّ بلوبٍا علميٍا بارَّ

معنــى  -رؤيا بصــيرةو  ــا رةو -الطفاِل حروَ  الأجاِء، ويروم فت ووبلأم 

ْيئاو{ ]ســورة يــونس: آيــا  [، 36قوله وعالى: }إَمَّ ال َّنَّ الَ يُْغنِت ِمَن اْلَحق  شــَ

ــه  ــى قول ــه وســلمومعن نَّ أكــذُب صــلى هللا علي ــ مَّ ال ــَّ ، ف نَّ اُكم وال ــَّ ــَّ :  إي

ْا  وإالَّ، ف نَّأم مطلوبوم إلى  1ئالحديث« البا لا، على معنى قوله وعالى: }قــُ

ل وْا  ْد ضــَ ْوٍم قــَ يَـأَْ َا اْلِنلَاِب الَ وَْغلُوْا فِت ِدينُِنْم َغْيَر اْلَحق  َوالَ وَلَّبُِعوْا أَْ َواَء قــَ

بِيِا{ ]سورة الما دة: آيا   [.77ِمن قَْبُا َوأََضل وْا َكثِيراو َوَضل وْا َعن َسَواِء السَّ

ا لفيَّا وبُناوِأــا  لنْن: ِممَّ لَفي ين فت طال ع ُمْنِنئت الســَّ ي النَّفس، أمَّ للسَّ يُعز 

اب ين عــن حياضــأا  ــذَّ ــن، ال لـي ــد، -الوَّ كــأبت بنــر، وُعمــر، وعثمــام، و ال

أُسوةو حسناو، فما كام لأــ الء أم يُصــيبَأم مــا  -وَعمرو، وُمعاويا، وابت ذرٍّ 

فأ ــا الحــق  دا مــاو علــى ذلــك، أصابأم من أذى، ثمَّ ننجو نحن مــن بعــد م، 
 

   رواه مسلم.1ئ
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ليس لأم من دوم  ذا الطَّعن، واللَّجريح واللَّبنيت كاشفا ، إالَّ أم ينوم لأــم 

 ونب ه  بأُولئك ال يار السَّابقين.

ا،  ــو مســ وليلأم  ــاَد عقــا المــَّ لفي ين، ال يننــروم أمَّ قِي نعــم؛ إمَّ الســَّ

ل، الذي وأسَّست عليه ، وأمَّ عليأم ونِنئلُأا على منأج ال 1ئالنبرى وحت الوَّ

 ، ــا ضــياءو ــدراو، وأوفَر  ــروم ق ــَع الق ــت أرف ــى، فنان ــا الول ــروم الثَّالث الق

دىو  وأبصر ا عاقباو، وأنضَر ا من بعُد واريخاو، وأوفَر ا مجداو، وأوعبَأا  ــُ

وعلماو، وأمَّ  ــذه المســ وليَّا لــن وبلُغأــا أيــديأم وعقــولُأم إالَّ بــأموٍر؛  ــت: 

النيَّا، وسواء  فت القصد فت العمــا، ور ــاء  فيمــا عنــد هللا مــن إ الص  فت 

ا فــت القصــد فــت العمــا، وحــرص  علــى  ثواٍب، وحرص  على وبصير المَّ

ن  ا بعقيدوأا وشريعلأا، وبواقعأا المن ــور المنــأود الُمنبــِئ عــَ وبصير الُمَّ

ات الخيــال، وي د  ا حقيقا حالأا، وبصيراو، يقُصر بأا َعن ا يغال فت بُنيــ  صــُ

عن اللَّر  ن الفنري، الذي ما فَلىَء يقود المئات والُلو  با الماليين، إلى 

راِء المــا  يأــا فــت قعر ــا، ويُنجيأــا مــن غــِ شــفا الجــرو  الأاويــا، ويَُرد 

عأــا  ى، و رَّ الخادع، الذي شفَّأا بالأموم، و رَّ عليأا كآبــا الحــزام الحــرَّ

 عالقَم السَّموم واليَحموم.

 و الفقه البصير، الذي يأدي صــاحبه إلــى مرضــاة  -أيم الحقو-و ذا 

واب  ــه مــن الفأــم الصــَّ ــه رام الأــوى، ويدني ــا عــن قلب هللا ســبحانه، ويزي

 لنصوص الوحت.

مام كل ه، ومنانُه المنــاُم  ، زمانه الزَّ وقد ذكرنا مراراو، أمَّ السَّلفيَّا منأج 

اللت قــدَّمت لأــا أرفــع  كل ه، وليس لحٍد من المَّا فضا  فت حفظ نصوصه،

 

لفيوم على  َْيبلأم واحلرام الناس لأـم، أمـا وقـد صـاروا إلـى   ذلك حق  لو أبقى السَّ 1ئ

ت أدبار ـا -اللت  م عليأا اليوم فال ولن-الحال السَّيئَا  ْت أحالمأـم، وولَـّ ، فقـد أفَلـَ

عنأم، وصار يحزنأم أم ينونوا علآنلما واحدة سواٍء، فخير لأم أم يقـرُءوا قـول 

َرُكمْ }َوإِم وَلََولَّْوْا يَْسلَْبِدْل قَْومـ  هللا الَُنم{ وأم يسـلحيوا مـن  او َغيـْ وْا أَْمثـَ مَّ الَ يَُنونـُ -ثـُ

=النلمات الفضفاضا، والنعارات الجوفاء من مثا: كلاب وسنَّا علـى فأـم سـلف 

الُما، فال ورب  النعبا، ما كام مثا  ذا عند سلف الُما، فليحزنوا كثيراو وليبنـوا 

 الحق والصواب.يلوب عليأم. ويعيد م إلى  كثيراو، لعاَّ هللا
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نيا، وأبقت عليأا فت سطوٍر  والــد، محفــورٍة علــى  بــين  منزلٍا عرفلأا الد 

رير  ُسأا الضــَّ اللَّاريخ، يقرؤ ا البصير الُمبصر من بعد قروٍم ِطواٍل، ويللمَّ

البَصير، بدبين أنامله مــن فوقأــا؛ وأمَّ  ــذا المــنأج، يقــيم العقــا ا نســانت  

الواضحا، ما دام قد اسلقى منه أسلوب العما، وطريقا  الم من على الجادَّة

 اللَّفنير.

الح منأجــاو لــهُ، أم  لف الصــَّ لذا؛ ف مَّ على كــا مــن اروَضــى مــنأج الســَّ

يلعرَّ   ذا المنأج بنا  ما أودعه هللا سبحانهُ من  صا ص، لنــت يســلم لــه 

بــه، إذ أمَّ  أسلوُب العما، وطريقاُ اللَّفنير، فال ينــوم ُّالمــاو نفســه بالجأــاِ 

ا، وَقلَضــيأم  ــذا، وإالَّ فقــد  ــَّ لفي وم حيــاَل الُم د ا الســَّ ــَّ المســ وليَّا اللــت يلقل

اسلباحوا أعراضأم للسنَِا النَّاس الطَّاعنين على السَّلفيَّا، ال يُمسنأا َوَرع ، 

، ولسو  إم طال بنا العمر  ننا د  ــذا االمــر علــى  ليَّلــه، -وال ينف أا علم 

ى النثيرين أم يجلنبوا السباب اللت اسلاقلأم إلى ما حذَّرنا منه ووا ن  عل

مراراو وونراراو، فذ بوا مع عو أم الذي ال يصــلح عليــه غــال مــا  لــق هللا 

 . 1ئمن  لقه عليه

اعنوم علــيأم  وأحسـن أمَّ السَّلفي ين حين ال يعلموم على أم يمسك الطَـّ

نَّأم بذلك ينونوم شــركاَء م فــت ألسنلأم، وعلى أم ينف وا طعونأم عنأم، ف 

ـد بلَّـغــوا مــا أو ــَن هللا  ا ثم، وليس يُنجيأم من  ذا ا ثــم، َدعــوا م أنَّأــم قــَ

ا أنماطاو مخللفا، وعقوالو ُملباينــا، وطبــا ع غيــر  عليأم بالغه، ف مَّ فت المَّ

 

ـنَّا و ـم مقيمـوم 1ئ   وليس يصلح أمر السَّلفيين بدعوا م: أنأم على منأج النلاب والس 

قأا الواقـع، وليـلأم يلراحمـوم فيمـا بيـنأم  على ما ينفت  ذه الدعوى اللت ال يصـد 

بعضأم مع بعض، أو ليلأم إذا كانت منأم دعوى على واحـٍد مـنأم أنـه قـد  ـرج 

: ا بزعم  مدَّعيأم أنأـا مـذ ن يعرفـوم لـه حقـه بحـق قـول هللاعن ئمذ ن السَّلفيَّ 

َوى{، نعـم  ـت  َرُب لِللَّقـْ َو أَقـْ ِدلُوْا  ـُ ِدلُوْا اعـْ ى أاَلَّ وَعـْ }َوالَ يَْجِرَمنَُّنْم َشنَـآُم قَْوٍم َعلـَ

 ــم،  مــذ ن بــا  ــت مــذ ن الحــق، لننأــا ال وصــلح إال ل لأــا، وقليــا  ــم وهللا

ين، وعلم ال يار الملقين، و لق العلماِء الفـالحين، يعرفوم أنفسأم، بأدب الصالح

والدعاة الفضالء الـذين يعرفـوم معنـى وصـيَّا لقمـام البنـه كل أـا مـن أولأـا إلـى 

 آ ر ا...!!
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 م ولفا.

أا، وفِقِأأا، وريُد طا فاو يحملونأا للنَّاس، ل القِ  -دعوةو وفقأاو -والسَّلفيَّا 

وِأا، وكمالِأا، وحسِن قَبولأا، وَعقيدوِأا، وشجاعلِأا، ووماِمأا،  ويُسر ا، وقُوَّ

:  ال صلى هللا عليــه وســلمووأثيِر ا، و ت الطَّا فا اللت قال فيأا رسول هللا 

وزال طا فا  من أمَّلت ُّا رين، حلَّى يأويأم أمــر هللا و ــم ُّــا روم« وفــت 

لت  َمنصورين، ال يضر  م  ذالُم مــن روايا أ رى:  ال وزاُل طا فا  من أمَّ

لــت قا مــاو   ذلَأم حلى وقوم السَّاعا«، وفت روايا:  ال وــزاُل طا فــا  مــن أمَّ

بأمر هللا ال يضر  م مــن  ــذلأم وال مــن  ــالفأم، حلــى يــأوت أمــُر هللا و ــم 

 . 1ئُّا روم على النَّاس«

، وخللــف وال  أور أو الن صرة اللت َذَكروأا الحاديُث با لال  ألفاُّأــا

ا  با لال  أحوال المَّا، وليست وعنت ُّأوَر ا أو انلصاَر ا بالمرِة العامــَّ

ا   ونـوم بيد ا على المَّا فحسن، با قَد وعنت شعور  ذه الطَّا فــا بأنَّأــا قويَــّ

ة، إم  لطام، أو المــال، أو القــوَّ فت نفسأا، ليست وُبالت ما ينوُم من ذوي الس 

ة الذَّاويــا اللــت أودعـأــا كام ما حولأا على غير الم نأج الحق، ذلنم أمَّ القــوَّ

ة نفســيَّا عاليــا، ونــاُد ونطــُق بأــا  ــوارُحأم  هللا المــنأج وُنســُن حامليــه قــوَّ

 وحواس أم، يرا ا فيا ويسمعأا كا  من حولأا، وما حولأا.

ة الُمنلسبا بالمنأج، ما يلقيه هللا سبحـانه على  وأُّأـر ما ونوم  ذه القُوَّ

اُ، ووُنطقــهُ البي نــا، ووَصــَدُع ألسناِ  ، الذي وُ أرهُ الحجَّ   ذه الطَّا فا من الحق 

 . 2ئبه البرا ين الُملعاِضدةُ الواضحاُ الواثقاُ 

لفي ين أم يَفـَركـوا النَّاس لخصوملأم، ومحاولـِا ال  أــور  وال يَْجُمُا بالسَّ

ـيــا مــن  أو اسل أار النَّاس عليأم، وَكْيا االو أام، واسلعداءِ  فأاء، والـنَـّ الســ 

أعراضأم، ومجافـاوأـم، فـ مَّ الـدَّعـوة ـمــذ كانــت، و ــت ولـقــى مـثــَا ـ ــذا 

ـاس،  وأشـدَّ، ولـوال ما أنعـم هللا بـه عليأا من  أـاد الطَّا فـا الباقيـا فت الـنَــّ

 نأا.القا مـا بالمـِر، لما كام لأـذه الدَّعـوة  ذا النأُم الذي يعرفـه النَّاس ع

 

ة، وروايله ملعددة.1ئ    حديث ملواور، ألفاُّه عد 

ا قد  لت، وبقيت ثلَّا ، أر و أم يحف أا هللا2ئ ا   ولك أُمَّ الخاليـا مـن  بما أبقت ولك الُمَّ

 أثارة أدب وحسن  لق!!
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لفي وم عيــونأم علــى الخالفــات اللــت  ض الســَّ غير أنَّه ال يحُسُن أم يُغمــِ

و أر فيأم بين الحين واآل ر، فأم كسا ر البنر ينوم فيأم الخــال ، لنــن 

ةو فيأم،  ال عليأم لو أنَّأم سارعوا إليه وأ مدوه قبا أم يصبح عداوة مسلَِحرَّ

إلــى قطيعــٍا مريــرٍة، على نحو ما كام بــين بعــض رؤوســأم!! انلأــى بأــم 

فِا  ــم عــن النَّصــَ ــٍا، وضــراوٍة  ر ــت بأ ــازعٍ الزٍب، وبغضــاَء طاحن وون

ِد  او، واللَّزيــ  والدب، منَّن لخصوم السَّلفيَّا مــن الكــا مــن لحــومأم أكــالو لمــَّ

-عليأم، واللَّننيع على سيروأم، والس خريا منأم، و ذا من   الء السَّلفي ين 

لى المننر، وكفٌّ عن المعــرو ، وال يقــال: ُمحــق  إعانا  منأم ع -وال رين

وُمبطا، با يُقال سلفي وم َ لَعوا أنفسأم من سلفيَّلأم، وأوغلــوا يروعــوم فــت 

رة، حــين صــاروا  نيا، ويموروم موراو فت أووم البغضاء المنــوَّ لعاعات الد 

 إلى فِئاٍم أضجعأا حن  الدنيا، فأنسا م هللا حــق طاعلــه علــيأم، ليليأــوا فــت

 . 1ئالرض أكثَر من أربعين سنا

ديقين، لنــن حســبأم أمَّ لأــم مــن  ولسنا نعد    الء فت الحواري ين والصــ 

أم يقطعــوا  -لــو أرادوا-السَّبق فت العلم والدَّعوة، ما كام فــت ُوســِعأم معــه 

ــوس،  ــن الن ف ـن رغا  ــأوا عــَ ألســنا الخا ضــين، وأم يســلجيبوا للحــق، وين

فح الَجميا، والرغبا عن اللحــاكم  وينونوا أُسوة بالعفِو، وك ِم الغيظ، والصَّ

 !!! 2ئإلى الطاغوت

لــوا  لفي ين أم يلجمَّ ـاو علــى الســَّ بر  و أمثُا ال الق اللــت كــام حقَــّ والصَّ

بأا، والنَّصُر معقود  به، والرَّ اُء بال َّفر موقــو   عليــه، وال ــُر المــأموُل 

ا أَ  نيا واآل ــرة مــأوت  منــه: }يــَ ابُِروْا فت الــد  بُِروْا َوصــَ وْا اصــْ ِذيَن آَمنــُ ا الَــّ ي أــَ

 [.200َوَرابِطُوْا َواوَّقُوْا هللا لََعلَُّنْم وُْفلُِحوَم{ ]سورة آل عمرام: آيا 

ع  ا ت عفَو ربَّه، الذي يعر  الحق مــن مأـوــاه، وال يلَّعلــَ والُمنصُف الرَّ

 

  وأُّأر ما ينوم  ذا اال لال  بينأم فـت أصـحاب القـالم والنلـن اللـت صـارت 1ئ

فيأم ِمأنَا حالٍب من إبٍا عجفاَء مأزولا، أما الذين كلبوا ليننروا دعوة الحق فـت 

 الرض فقد أضحوا على شر  قلوب الناس.

ص مـودَّاوأم، ونفـى عـن   وقد ومعَّرت قلوبأم وو و أم ِمن قلا2ئ ر المـال الـذي أر ـَ

 صدور م بَْرد الأدى، وسنا النور.
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لفيَّا، فيه، وال يميُا به الأوى إلى غيره، إذا ن َر بعين العقا ف ت وـاريخ الســَّ

دل،  ، والبَذَل، ونُنــداَم الحــق  والعــَ موَّ ياء والبأجا، والس  ال يرى فيه إالَّ الض 

 والنَّصفَا، والوقـوَ  مع قول هللا سبحانه مخاطباو نبيَّه: 

اِكِميَن{  ُر اْلحــَ َو َ يــْ َم هللا َو ــُ ى يَْحنــُ بِْر َحلَــّ }َواوَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواصــْ

 [.109ورة يونس: آيا ]س

ا! فقد أذ بوا  نيويَـّ أال فَْليََدعِ السَّلفي وم ئدقَّلأم  العلميَّا فت  صوماوأم الد 

ُد،  عنأم زينلأم اللت ألفوا أنفسأم عليأا، من غير  أٍد يضــنت، وال قــاٍّ يُقعــِ

 وكانوا بذلك كل ه على و ج الحسد والنبر ونُنرام الجميا.

ـا قالوا ال لأاد عند السَّلفي ين، ال يسلعصت علآأحد مــنأم!! :  ائل  وِممَّ

ا م فــت  وال مَّا العالم من أصحاب المــذا ن المنــلأرة وغيــر م  ــم وإيَــّ

لفي ين  اال لأاد على قدم سواء!! والقَولا المنأورة الجاريـا على ألســنا الســَّ

 حين يذكر أولئَك ال مَّا: نحن ر ال و م ر ال« ا ـ.

لنثــرة ورداد ــا -ا باللت قبلأا، و ت شتء  منأا لننَّأــا  ذه المقولا الحق

لفيَّا بأا يحسن أم نفرد ــا بــردٍّ  ــاصٍّ بأــا؛  -على ألسنا الطَّاعنين على السَّ

ادق اْلبانت.  لنلبيَّن به الُمحقَّ من الُمبطا، والُملخر ص الجانت من الصَّ

لفي ين باال لأاد بمثـا ـ ــذا  وإنَّنـت وهللا ال أعجـُن َعجبت ممَّن يلَّأـم السَّ

اعنين علــيأم، وـلــو أمَّ  لفي ين إالَّ مــن الطــَّ ا طـالق الذي ال يعر  عــن الســَّ

وذلــك القــروَم -أولئك الطَّاعنين قَصروه على العلماء النَّابأين من السَّلفي ين 

ــا ــا أرادوا إالَّ ا ســاَءة  -كلَّأ ــذا ا طــالق م ــنَّأم بـأ لصــدقوا ولنصــفوا؛ لن

رق  لعــراِض بالقـول، و ه  ــَ م هللا  ــذا وذاك؛ لنَــّ الذى باللسام، وقـد حــرَّ

الُمسلمين، ووطاول  عليأا، و  كا  الُمسلم على الُمسلم حــرام: دمــهُ، ومالــهُ، 

اصــوم مــن بَأــلِأم  ــذا، والنَّيــا مــن  1ئوعرضهُ« ، فأين يذ ن أولئك الخرَّ

م  مأا هللا كما حرَّ  الد ماء والموال.أعراض إ واٍم لأم من المسلمين، حرَّ

ا  بمثا  ذا البأت واللَّطاُول، وكا  عصــر  والعصور كل أا مملوَءة  غاصَّ

يأ ذ  ذا عن الذي قبله لِيُأَي ئهُ للذي بعده، ومن يأوـت ال بدَّ وأم يُسعَد اآلوــت 

 

   رواه مسلم وأحمد عن أبت  ريرة.1ئ
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ن  ن قبلــه، كأنَّمــا َكلــَ من ورا ه بنتٍء من عنده، يزيدهُ على الذي ورثه عمــَّ

ــى أنفـسـ  ــوُم عل َدعوا ســبيالو، يصــلأم با ســاءِة   ــواٍم لأــم، الق ــَ أم أم ال ي

 وَجمُعأُم بأم َوشيجا نَسِن ا سـالم إالَّ وَسلُنوه، ف نَّا هلل وإنَّا إليِه َرا عوَم.

ـاس؛ لـنــام  دوا بــه فــت النَــّ رَّ روا بــأمٍر وفــَ لفي ين أم يَفخــَ وإنَّه لو كاَم للسَّ

يأم  -بأنفُسـأم  أع ََم َما يفخُروم به َُّن أُم الَحَسن ا أنَعَم هللا بِه َعلــَ أنَّأــم  -ِممَّ

بُِعوم، ال يَـعـُصوَم نبيأم  وإمــاَمأُم فيـمــا  صــلى هللا عليــه وســلمُمقَل دوم مـُلَـّ

ٍد،  َرد  ا يأويِأم عنهُ ِمن َغيـر أنــاٍة وال وــَ أَمَر م به، ويَفعلوم ما يُ َمروَم به ِممَّ

  1ئوال وَخي ـٍر!!

ِه الَمـصـ  ا إمَّ إ اللَأــم لِذاوــِ أِة مــن النَّقــا ض، بــَ رَّ ونا مــن الُعيــوِب، الُمبــَ

بحانَهُ  وم بــه إلــى هللا ســُ ا يلَقَّربــُ ن مــَ الوافرِة بالَنمــال،  ــَو عنــد ُم مــن أحســَ

ا  ِا، ومــَ َوا م فــت الُمــَّ ن أحــٍد ســِ ووعالى من الطَّاعاِت، وليَس يُعرُ   ذا عــَ

 لأم. َحفِ لهُ َعيباُ اللَّاريخ لأم فت  ذا يَنفت َدليا ِصدق َُّا رٍ 

ا أحمــد بــن  نَّا قاِمُع البدعــَ و ذا المفأوم َصاَغهُ ا ماُم الَجأبَُذ نَاصُر الس 

ُ ُا ما  اَء عن النَّبت   صــلى هللا َحنبا رحمه هللا بقوله:  االو باع أم يَلَّبع الرَّ

ر«. وفــت قولــه اآل ــر  عليه وسلم ابعيَن ُمخيَــّ ن بعــِد اللَــّ وأصحابِِه، ثُمَّ  و مــِ

دنت،  ــ  ــه:  ال وُقل افعت، وال الوَزاعــت، وال الُمماثِل د مالنــاو، وال النــَّ ــ  وال وُقل

د دينــك أحــداو مــن  ْذ مــن حيــُث أ ــُذوا«. وفــت روايــا:  ال وُقَلــ  ، و ــُ الثَّوري 

ُا فيــِه  ابعيَن بَعــُد الرَّ ــُ مَّ اللَــّ ذ بــه، ثــُ  َوالِء؛ ما  اَء عن النَّبت  وأصحابه فَخــُ

 ُمَخيَّر«.

الََّب ِعلــم، وُدعــاةو، -يَروأم وقد َمَضت القُروم َموقُورةو بِســ  ُعلمــاء، وطــُ

َحا فأا  -وُمجاِ ديَن، وآمرين بمعروفٍن ونا يَن َعن مننــرٍ  َمســطورة  فــت صــَ

نا  على َحواشيأا كلِماوُأُم وآراؤ م، والنَّاُُِّر فيأا ال يَجــُد َغيــَر  أقوالُأُم، ُمَدوَّ

َجحَ  ــال  نوِم، وال ســَ ــاو ب ل ت َدعــاَوى ُمَحمَّ ــُت، لَيســَ ــا قُل ــاو م ــر َمن ُوم اِت فِن

َد  ِن، فــان ُر إلــى آثار ــا فــيأم وَجــِ يــَ باللَّنل ِف، وال وَْملََماِت ِشفَاٍة َمعقُولــاو بالر 

َك أم وَللَقــيأُم  -إم كنَت ُمنِصفاو -نفَسك  ك على َر اٍء أو أَمٍا يوماو فت نَفســِ أنَـّ

نيا، ووُدبر على الطَّريق الَّذي سلنْلهُ قَافِلَلُأُم مذ كانُوا، َحـلَّى وَغي َن شمُس الد 

 الَحيَاةُ َعن الَنوِم.
 

   كام  ذا فت قوم سلفوا، أما اليوم فقد صار المجلأدوم كثيرين فت السَّلفيين.1ئ
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

 ولَِنن أيَن الُمقِسطُوَم الُمسدَُّدوَم؟!!

الح أم وَســألُهُ:  لِف الصــَّ نَأَج الســَّ نأُج مــَ ! فت أِي واحٍد يــَ ولََك أي أا ال َّام 

ماذا يصنَع حيَن يجد نفسهُ أماَم أمٍر يَقلَضيه أم يَعر  ُحنــَم هللا فيــه؟ و ــذا 

د المُر  ا أم يَنــوَم قــَ ا أم ينوَم حادثاو لَم يُحنم َعلَيــِه بُِحنــٍم مــن قبــا؛ وإمــَّ إمَّ

 ُحِنَم عليِه من قبُا.

ولَسو  وَِجد َ واَب  ذا الَمس ول اليَوَم  َو نفسهُ َ واَب َمن لَو َكاَم قــد 

ِا الولــ  ى ُسئَِا َعن المِر نفِسِه قبَا قَرٍم أو أكثر؛ َموصــوالو بــالقُُروَم الَعلِيقــَ

ى لنــأمَّ  ــذا  ابعوَم ووــابُِعو م، َحلَــّ حاباُ واللَــّ ن الصــَّ اللت شاَد ِذكر ــا الَحســَ

ى لنأنَّمــا الُمجيــُن علــى  ُروٍ  واحــدٍة، وَحلَــّ الَجَواب قد ِصيَ  من ألفاٍُّ وحــُ

وباُعِد الِحقَِن َواحُد، وَحلَّى لنأنَّما النَـّ ُر الُمسلقرىُء الَجواَب على ا ــلاِلِ  

 ُد.البِقَاعِ واحِ 

 ما الَّذي َ عَا َذلَك كلَّهُ كذلَك؟

لَْين على َرســوِل   َو ال َشكَّ ِوحدةُ الَمنأـج؛ الَّذي ال يَعدو الصلَين الُمنزَّ

ى صلى هللا عليه وسلمهللا  ـنَّا، وَما داَم أنَّأما لَن يَْفلِرقا َحلَــّ :  ُما الِنلاُب والس 

ِرَدا علــى رســول هللا  ن  صــلى هللا عليــه وســلميــَ ن يَخللِفــا ولــَ وَض، ولــَ الحــَ

وم ألفــوا يَلَنافَرا ، ولن يُفأََم أَحد ما إالَّ بُم ا ََرِة اآل ر لَهُ، فنيَف يُراُد ِمن قــَ

أُم  بحانه-أنفُســَ أأم، بلوفيــٍق مــن رب أــم ســُ و   لِِأم، وُحســِن وــَ اِدِق َرغبــَ  -بِصــَ

زاءو وال  ُمقيمَن على الَمنأج، قافِيَن أثََر القُُروِم الثَّالثَِا الولى، ال يُريُدوَم  ــَ

ِا وِلــَك ُشنوراو،  م ُملَابعــا  لَِغيــر أ ــْ لُوا َعنهُ إلى َغيرِه، وأم يَنوَم لَأــُ أم يَلََحوَّ

 القُـُروم؟!

لُوا عن  ذا المنأج إلى َغيـره، وأم يَُنوم لَأُم  وَكيَف يَنوم لَأُم أم يَلََحوَّ

او لأــا، ومُ  وبأم ُحبَــّ اء، وقد أُشربَت قُلــُ ت ُملابعا  لَِغيِر أ ِا وِلَك القُروِم الَغرَّ لِئــَ

ـأا  ُصُدوُر ُم إع اماو لأَا، وُوقرت ُعقــولُأم وأبصــاُر ُم، وأســماُعأُم بِميَراثــِ

ـاذ؟!  الُمنِرق ال َّ

ـا مــا دامــت الحيــاة  إمَّ اللَّحــول عــن  ــذا المــنأج َمر ــوم  بــالموت، أمــَّ

ـار غيــر الــوحت  َل عنه معناه: إيثــَ ، لمَّ اللحو  ل  وجـري فت العروق فال وحو 

سول على الوحت،   عليه. صلى هللا عليه وسلمووقديم غير الرَّ

يــاو  نيا أحســَن طاعــاو، وال ألــزم أثــراو، وال أشــدَّ حبــاو َووحر  َوَما َعَرَ  الد 
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

من صحابله رضوام هللا عليأم؛ فقد كــانوا  صلى هللا عليه وسلملرسول هللا 

ه َومبل غــِه، ومــا  عنواناو مضيئاو ل سالم كل ه، بعقيدوه َوشريعله، وسيرة حاِملــِ

ا َوَ دت القــروُم الُملَع مــثلأم فــت  ــذا أبــداو وال فــت مــثلأن  -ولــن وَجــد-اقِبــَ

ه  صــلى هللا عليــه وســلمَواسل أاره واو خاذ م آلاو فت معرفا أمــر النبــت   كلــ 

مــن عنــِد  صــلى هللا عليــه وســلممعرفاو وُلزم العارَ  الحقَّ الذي  اَء م بــه 

مـام َوُشسوع المنام-َرب ه، حلَّى لنأنَّأم بأذه المعرفا  يُصل وم  -على بُعِد الزَّ

وم م عه، ويُجا دوَم معه، ويصوموم معه، ويعينوم معه، فال معه، ويحج 

 . 1ئيغن عنأم من أمره شتء  ألبلَّا

قــد أ ــذت بمجــامع  لمصــلى هللا عليــه وســ وإذا كانت سيرة رســول هللا 

قلـوب القروم كل أا؛ فــ مَّ ســيرة أصــحابِه رضــت هللا عــنأم وُعــد   ــزءاو مــن 

، فلأـا حظٌّ وافــر  منأــا، وبــذلك حــازت شــرفين صلى هللا عليه وسلمسيروه 

 ما منزلا ازد ت به ُدنيا ا سالم وحياةُ المـســلمين، فينــف وقــد اثنين؛ أدنا

اريخ يلحــدَّثام عــن النَّبــت    صــلى هللا عليــه وســلمســارا معــاو علــى درب اللــَّ

 ، ماء علمــاو، و ــدىو الُمعل م، الُمرب ت، الُسوة، اآليا الَّلت ممت الرض والســَّ

حابا والحواري ين الَّذين ما وطئت أقداُمأم مناك َن الرض ونوراو، وعن الصَّ

الو فت أمر م كل ه عن نبي أم المعل م  إال ُمجا دين، ُدعاة، علماء، ال يَبلغنَو وحو 

 الُمرب ت السوة.

حابا رضوام هللا عليأم  ميعاو  سواء  أكــانوا علــى قــرب مــن -كام الصَّ

ال ونزل بأم النَّازلــا، وال  -أم كانوا على بُعٍد منه صلى هللا عليه وسلمالنَّبت  

 

فسـه،   لنن  ا يبقى السَّلفيوم العاقبوم اآلووم من بعد القروم الولى على المنأج ن1ئ

أم سيسفك بعضأم أعراض بعض، وينيا الل أَم بعضأم لـبعض، ويلحاسـدوم فـت 

ــدَّعوة  ــدنيا وعليأــا مــن غيــر ورع وال وقــوى، و ــم يــدَّعوم أنأــم ينصــروم ال ال

رى أو يُسـمع،  والمنأج و م وهللا يسلقدموم أ واء م بذلك؟! ولم يعـد عجيبـاو أم يـُ

ِش، مـن الصـفوة وسافك العراض، ووسافُح القلوب، بين  ذا الُمأ ب ِل وذاك الُمحر 

لفيين، فــت غيــر ورعٍ وال أدب وال ر ــاٍء فــت عاقبــا، ثــم يقــول  فوة مــن الســَّ الصــَّ

، يــا ســبحام هللا أحــد م: إنــت أ ــا  هللا ، مــا أضــلَّأا وأفســد ا مــن وأنصــُر الحــقَّ

 دعوى!!
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

ــا، ــيأم الَحادث ــماُعأم  وحــُدث ف ــولأم وأـس ــا؛ إالَّ وعق ــيأم اآلوي ــأوت عل وال و

، وأ ــذ منــه صلى هللا عليــه وســلموألسـنلأم مندودة  َموثوقا  إلى رسول هللا 

حنـم هللا عزَّ و اَّ من آيٍا أو من كلمٍا منه، أو من فعِا يَفعله، يعرفوم ذلك 

منه منا دةو ورؤياو، أو سمـاعاو وولق ياو من بعضأم البعض، حلَّى إمَّ الواحـد 

أو عن أ يه الَّذي سمع منــه - صلى هللا عليه وسلمأم لينصر  عن النَّبت من

ُك به  وارحه، ِوعلم  يجري به  -وولقَّى عنه إالَّ وما أ ذه أو ولقَّاه عما  ولحرَّ

ريعا فــت الباديــا  لســانه وعليمــاو بــأمر أو بنأــٍت، ودعــوةو إلــى اللَّوحيــد والنــَّ

 والَحَضر.

صــلى هللا ل هللا وكانت اآليا أو السـورة مــن القــرآم ونــزل علــى رســو

علــى مســامع أصــحابه؛ إالَّ  -و ــو يللوـ ــا-، فال وقع مــن لســانه عليه وسلم

ـنَُع ثَمــراٍت شــأيَّاو دانيــاو، ولــدلَّى بأــا  لأا ا يمام، فَلُـيــْ و ت على قلوب  ضَّ

أماليُد ا الُخضر، فال يُصين منأا واحد  ممن لم ينونوا شا دين نزولأا، إالَّ 

لى عقله علماو نافعاو، وإلى  وارحــه و ت ُمسرعا  إلى صدره نوراو ُمبيناو، وإ

 سلوكاو حميداو.

حابا رضت هللا عنأم أم يرى  إذاو؛ فأا لنا  من أوى من بعد   الء الصَّ

لغير م سبيالو عليه بفضٍا من علم أننأ فت عقله معرفاو راشدةو، أو فت قلبــه 

باو؟!   داياو ُمنرقاو، أو فت  وارحه ُسلوكاو ُمأذَّ

، وال على علم، وال على إنه إم يرى ذلك لغير  م؛ فأو على غير  دىو

بمــا أفضــا هللا بــه عليــه مــن نعمــا العلــم -كلاٍب مبيٍن، لنَّه يعر  الفضــا 

الو وآ ــراو هلل سبحاـنــه، والبنــر إنَّمــا  ــم  -والأدى والعما ل ــا الفضــا أوَّ

. رت للنَّر  رت للَخير، وفاسدة  إم سخ   أدوات  صالحا  إم ُسخ 

 م أصــحابه  صلى هللا عليه وسلما بموروث علم رسول هللا وأْعلَُم المَّ 

ؤيــا، وأ ــذاو شــفأيَّاو  او بالر  مــن بعــده، فأــم قــد أ ــذوا العلــم عنــه أ ــذاو عمليــَّ

بالسَّماع، فا لمع لأم بذلك العلــم ســماعاو وعمــالو، ولق يــاو ووَفســيراو، فمــا كــاَم 

 أسألَه وأيسره عليأم وأوَضحه وأبينَه لأم.

اس لســاناو، وأبيــنأم بأــا  والل غا  ت وعاُء  ذا العلــم، وكــانوا أفصــح النَــّ

او ومعنى، فال َغرَو إذاو أم ينوم اآل ُذ عنأم آ ذاو بمثا ما أ ذوا  م عن  حجَّ

 .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
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حابا  ابعوم-وشدَّةُ حرِص   الِء اآل ذين عن الصَّ ْلأم  -و ــم اللَــّ عاضــَ

ســول  ماع الُمباشــر عــن الرَّ صــلى هللا عليــه من النَّقص الذي كام بعــدم الســَّ

 .وسلم

مَّ يأوت من بعد  ــ الء وــابعو م، علــى أنَّأــم أنــزُل مــنأم فــت الفضــا، ثُ 

ولننَّأـم فت العلم بالغوم در او عالياو كانت لأـم بالحرص الذي أ ذوه عــن 

 اللَّابعين.

َر قــروم ا ـســالم علــى  وبأــذا ومثلــه كانــت  ــذه الـقــروُم الثَّالثــا فَخــْ

من القروِم اآلويات من بعــد ا،  ا طالق، واسلحقَّت الثناء النبوي ما لم وَنَلهُ 

إالَّ طوا ف قليلــا اشــلدَّت عليأــا وطــأةُ الغربــا، حف ــت مــن مــوروث علــم 

النثيــر، وفــازت بحــظٍّ وافــٍر مــن رـضــاه  صــلى هللا عليــه وســلمرسول هللا 

من-وحب ه، فنام لأا لقاء  مع ولك القروم الثَّالثا  علــى درب  -علــى بُعــد الــزَّ

ــازت ــاة، وف ــا النَّج ــذت بحب ــد، فأ  ــنأج الواح ْبر ا  الم ــاو بِصــَ ــوزاو ع يم ف

 ومصابروأا على غربلأا.

ـا أم بََعث فيأا رسوالو من أنفُسأا يَللو عليأم  وقـد منَّ هللا على  ذه المَّ

ا بعــد مووــه  صــلى آيات رب أم، ويعلمأم النلاب والحنما، ثُمَّ قَيََّض هللا لممــَّ

من يحفظ لأــا دينأــا بلــدوين ســنَّله؛ قــوالو، وفعــالو، وأحــواالو،  هللا عليه وسلم

لُه ف شا دةو علــى  صلى هللا عليه وسلمنانت  ذه النلن اللت أُودعت فيأا سنَـّ

افِ ُوَم{ ]ســورة  ْكَر َوإِنَّا لَهُ لَحــَ ْلنَا الذ  صدق كلمات هللا سبحانه: }إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 [.9الحجر: آيا 

لــم ينقطــع ولــن  صــلى هللا عليــه وســلمإذاو؛ فأ ُذ العلــم عــن رســول هللا 

ا  قا ماو بحق   ذا العلــم،  -حياةُ ما بقيت ال-ينقطع أبد الدَّ ر، وسل ا  ذه المَّ

بس الــذي  ــالط  ونُضو به لباس الجأا َعن المم والن عوب، ووزيــا بــه اللَــّ

 عقيدة اللَّوحيد.

ٍا، وال  ــذب، وال -غيــر أنَّنــا  يٍن وال وخيــ  بنــا  ـصــدٍق، ومــن غيــر مــَ

وٍس، وال َد ــاٍ  نقــول: نأ ــذ عــن رســول هللا بوســاطٍا، وال نأ ــذ عنــه  - ــَ

صــلى ول:  روينا عن فالم عن فالم عن فالم عن رسول هللا مباشرة، فنق

ن الــذين مــن بعــد م«، وال نقــول:  أ برنــت قلبــت عــن  هللا عليه وســلم وعــَ

رب ت«! لنَّنا نخــا  هللا وعذابــه، ونرـ ــو رحملــه وثوابــه، ونســلحيت مــن 
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را،، والدَّ ا البوا،، ونخنى أم وُصيبنا دا رة، أو أم وُحيَق بنا  النذب الص 

 أم نَ اَّ عقالَء!!فلنا ، ثمَّ نحن  

ـنَّا  ا فــت َحياوأــا  -والحمد هلل-وُكلـن الس  ا وحلا ه المَّ لم وغادر شيئاو ِممَّ

ا والعامَّا، وطالن العلم الذي يريد الخير لنفسه، وأم يلفقَّه فــت دينــه  الخاصَّ

رة- فــ مَّ مــا فــت النلــن يُغنيــه ويُغنيــه  -إذا ألمَّ بأدوات العلم ووســا له الميســَّ

نَّا رســول ويُغنيه ، فال حا ا لم يأ َذ الفقه من غير ا، ف مَّ الفقه كلَّه فت ســُ

ـنَّا ى هللا عليه وسلمصلهللا  إم ووفَّرت لــه -، والباحث عن الفقه فت َغير الس 

 كالباحث عن ضالَّله فت غابا كثيفا الشجار! -أدوات العلم ووسا له

ــأقواٍم أو  ــن، أم وســمع ب ــنَّفَس، ويُحــزم القل ــُ لم ال ا ي ــَّ ه لِمم ــَّ ر ــاٍل وإن

ـنَّا وعلومأا ال ينــوم فقيأــاو، فالفقــه  يقولوم: إمَّ من ينلغا بالحديث أو بالس 

ـنَّا وعلومأا شتء  آ راو!    1ئشتء  والس 

حابا الــذين مــا كــانوا فقأــاء إالَّ  و نا أسأل   الء: ماذا يقولوم فت الصَّ

ـنَّا؟ وماذا يقولوم فت ال مَّا الربعا الذين ما النــت لأــم  قنــاة العلــم إالَّ بالس 

ـنَّا وعلومأــا، وال أمســنوا بزمــام علــم الُصــول،  إالَّ  -أُصــول الفقــه-بالســَّ

ـنَّا، ودرايلأم بــدالالت نصوصــأا؟ وكمــا كــام يُعــذر بعــُض  ب حاطلأم بالس 

حابا فت ا لأاد م الذي يخطئوم به، في َ روم أ راو واحداو  ا -الصَّ وبخاصــَّ

ف مَّ إماماو كأبت حنيفــا  -صلى هللا عليه وسلمإم كانوا بعيدين من رسول هللا 

يُعذر أيضاو فت ا لأــاده  -وقد أنعم هللا عليه بملنا علم فاذَّة-رحمه هللا وعالى 

وإم -الذي كام وا باو عليه به أم يقـول للنَّاس ما يبدو له من و ه الحق  فيه 

ـنَّا كمــا صــارت  -أ طـأ وله بخطئه أ ر   وإم لم ونن بين يديه نصوص الس 

ا الُمجلأدين.بين يدي َمن   بَعده من ال مَّ

ـنَّا قــد ال  وال يفوونا أم نــذكر  نــا أيضــاو؛ أمَّ وفــرة الن صــوص مــن الســ 

ل مــن  ــدى الوَّ ــه مــا ل ــيس لدي ــا مجلأــد آ ــر، ل ــدرُك بأــا المجلأــد مروب ي

 الن صوص.

فا مام النَّافعت رحمه هللا وعــالى كــام أعلــى مروبــا فــت اال لأــاد مــن 

وعــالى، ومعلــوم أمَّ ا مــام أحمــد كــام أوفــر وأكثــر  ا مام أحمد رحمــه هللا

 

 .  و ذا شتء  كام يُْنثِر القول فيه، بعض من لم يعـر  علم النيخ ناصر رحمه هللا1ئ
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

ـنَّا من ا مام النَّافعت رحمأما هللا وعالى.  حف او للس 

ل -ولنن نزول در ا ا مــام أحمــد عــن در ــا النــافعت  رغــم أمَّ الوَّ

لغيــاب نصــوص -ونزول در ــا ا مــام أبــت حنيفــا  -أكثر حف او من الثَّانت

ـنَّا عنه لعدم ودوينأا  َعن در ا ا مــام مالــك مــثالو؛ مــا كــام  -فت زمانهالس 

َرَ،  ليَُغضَّ من قَدر أحمد وال من قدر أبت حنيفا، بــا ينــوم كــاٌّ منأمــا ُمطــَّ

حيث يقول فت أبت حنيفا  -و و ا مام النافعت-ثناِء من مم ا لرض علماو 

 رحمأما هللا:  النَّاس عيال  على فقه أبت حنيفا«.

اريخ كلمــاو كــام يرســُا بأــا إلــى أحمــد  وال يرى بأساو أم يحفظ عنه اللَــّ

حيح  ــم بالحــديث والر  ــال، فــ ذا كــام الحــديث الصــَّ رحمــه هللا:  أنــلُم أعل

او أو شــاميَّاو، حلــى أذ ــن إليــه إذا كــام  فأعلمونت به أيَّ شــتٍء ينــوم؛ كوفيَــّ

 . 1ئصحيحاو«

ُر م،  و العلم الذي يُعر  به لحامليه قــد -ورب  الرض والسَّماء- ذا 

ويَعر  حاملوه به أقداَر م، وُحقَّ لنا  واحٍد منأم أم يقول فت نفسه لنفسه: 

ما رأيت مثا نفست!! من باب االعلرا  وا قرار بنعما هللا عليه، لو كــام 

 يقول!

ت  وال اللــت ُّلَــّ فأا يَضيُر   الء الجبال أم يقال فيأم بَعد القروم الطــ 

: إمَّ فالناو أ طأ فت كذا، أو لم يصن فت كذا، وَفلر  ثغوُر ا بنلمـاوأم الِعذاب

 أو لو أنَّه قال كذا لنام أحسن وأفضا؟

ْوا أنفســأم أُســارى اللَّقليــد  ن ألفــَ   الء ليسوا كمن أوى مــن بعــد م؛ ممــَّ

العمـى، ف مَّ قول أحد من النَّاس من بعد م فت واحٍد منأم: أ طأ فت كــذا، 

، كقوله: أصاب فت كذا. فال يُفرحـه ثنــا به وخطئــا ، إنَّأــم  بــال  ، وال يُغضــِ ء 

حابا كــاَّ فضــا ا   أابذة ، عقول  ضــخما، أوقيــاُء، أفــذاذ ، ورثــوا عــن الصــَّ

: نصف العلم ال أدري.  النَّفس، وعلموا منأم أمَّ

ؤوا فيأــا  وإذ ذلك كذلك؛ فال َ َرم أم يَلركوا من بعد م لمُمَّا كلماٍت برَّ

ام با لأــاد م، فمــا حمـلــوا فيــه وزراو، وال أنفسأم من وَبَِعِا الخطــأ الــذي كــ 

ِه أ ــراو:  إذا ا لأــَد  نعاو، ونــالوا بــِ أصابوا منه َذنباو، با إنَّأم أحَسنوا فيه صــُ

 

ـنَّا« للسيوطت رحمه هللا1ئ  .  ان ر كلاب  مفلا، الجنا فت االحلجاج بالس 
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 . 1ئالحاكم فأَصاب كاَم لهُ أ رام، وإذا ا لَأََد فأ طأ كاَم له أ ر«

حَّ الحــديث فأــو مــذ بت«،  فأــذا أبــو حنيفــا رحمــه هللا يقــول:  إذا صــَ

ضاو:  ال يِحا  لحٍد أم يأ َذ بقولنا مــا لــم يعلــم مــن أيــن أ ــذناه«، ويقول أي

وفت روايا:  حرام  على من ال يعر  دليلت أم يفلــت بنالمــت، ف نَّنــا بنــر  

 نقول القول اليوم ونر ع عنه غداو«. 

و ذا ا مام مالك رحمه هللا يقــول:  إنَّمــا أنــا بنــر  أُ طــىُء وأصــين، 

ـنَّا فخذوه، وكا  مــا لــم يوافــق فان روا فت رأيت، فنا   ما وافق النلاب والس 

ـنَّا فاوركوه«، وقال:  ليس أحد  بعد النَّبت    صلى هللا عليه وســلمالنلاب والس 

 «.صلى هللا عليه وسلمإالَّ ويُ  ذ من قوله ويلرك؛  ال النَّبت  

ومثا  ذا يقول ا مــام النــافعت  رحمــه هللا:  مــا مــن أحــٍد إالَّ ووــذ ن 

ُب عنــه، فمأمــا قلــت مــن ووَعــزُ  صلى هللا عليه وســلمعليه سنَّا  لرسول هللا 

ْلُت من أصٍا فيه عن رسول هللا   الُ  ما  صلى هللا عليه وسلمقول، أو أصَّ

، و ــو قــولت«، وقــال: صلى هللا عليه وســلمقلت؛ فالقول ما قال رسول هللا 

صلى هللا عليه  أ مع المسلموم على أمَّ من اسلبام له سنَّا  عن رسول هللا 

َا مــا قــال وسلم وكــا  مــا قــال -؛ لم يحاَّ له أم يدعأا لقول أحٍد«، ومــا أ مــَ

صلى هللا عليه :  إذا و دوُم فت كلابت  الَ  سنَّا رسول هللا -سن   ميا  وح

وَدعوا مــا قلــت«، وفــت  صلى هللا عليه وسلم؛ فقولوا بسنَّا رسول هللا وسلم

روايا:  فاوَّبعو ا، وال وللفلوا إلى قول أحد«، وقال:  كا  حديٍث عن النَّبت  

 فأو قولت وإم لم وسمعوه من ت«. صلى هللا عليه وسلم

ورأي مالــك، و ــذا ا مــام أحمــد رحمــه هللا يقــول:  رأي الوزاعــت، 

اُ فت اآلثار«. ، وإنَّما الحجَّ  ورأي أبت حنيفا؛ كل ه رأي ن و و عندي سواء 

، وال  افعت، وال الوزاعــتَّ د مالنــاو، وال النــَّ دنت، وال وقلــ  وقالك  ال وقلــ 

 . 2ئالثَّوري، وُ ذ من حيُث أَ ُذوا«

 

   ملفق عليه.1ئ

  ان ر  ذه القوال وغير ا معأا فت  مقدما صفا صالة النبت ا« للنـيخ العالَّمـا 2ئ

ـا إلـى النلـن اللـت أ ـذ محمـد نـاصر الدين اللبانـت رحمـه هللا ْد مـن بعدـ  ، وعـُ
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رحمأــم هللا و ــزا م عــن ا ســالم والُمســلمين  يــر مــا يَجــزي عبــاده 

َع ُمــت أقــدار م بأــذه النلمــات الُمبينــات، عنــد هللا  -وهللا-الحين، فقــد الصَّ 

وا  اس، ولو لم يلركوا من ورا أم علماو إالَّ ا لنفـى، فنيف وقد أْملــَ وعند النَـّ

على اللَّاريخ صحا َف من نور النلــاب واآلـثــار، ســل ا  موفــورة بــذكر م 

ذين وواطــ وا علــ  ى أم ينســبوا لأــم أقــواالو الما د، ودفع عنأم فت صدور الَــّ

وآراءو فت الفقه، لو أنأم بعثوا من قبور م، وقرؤو ا أو سمعو ا؛ ما زاد م 

ذلك إالَّ إيماناو بأنفسأم، ووصديقاو بما  لَّفــوا مــن ورا أــم مــن ولــك النلمــات 

البا رة، اللت ونفت بنور ا، وِصدقأا، كاَّ ما نُسَن إليأم من بعــد م، وو ــا  

اس بِنور ــا المنبعــث منأــا؛ أنَّأــم قناديَا مسر او ف ت ُدنيا النَّاس، وحــد ث النَــّ

 سي ل وم فت حا ٍا دا مٍا إلى نور ا.

ا يــرى أمَّ او بــاَع  ــ الء ال مــا رحمأــم هللا  وال أحســُن أحــداو فــت الُمــَّ

ت نســبلُه إلــيأم، وصــحَّ لأــم دليلــهُ -وعالى  موافقــاو للــوحت بدعــا   -فيما صــحَّ

صــلى هللا عليــه او باع  لرســوِل هللا  -فت الحقيقَاِ -أم فيه  و و طأ؛ ف مَّ او باع

، واو باعأم فيِه على مثا ما ذكرنا يصح  القول فيه:  كل أم مــن رســول وسلم

 هللا مللمس«!!

ء   او، وســت  ا نُسَن إليأم ما ذكرناه؛ فأذا القول باطــا  ــدَّ ا إم انلفى َممَّ أمَّ

ه شــتء  مــن   داو، وليس مــن الدب العقلــت وال الدب النــرعت ذكــُره؛ لنَــّ

ســول   صــلى هللا عليــه وســلمالنذب وال بدَّ، إذ كيــف ينــوم ُمللََمســاو مــن الرَّ

ه من الحنام؟! و و وناقض  ال فت كالم البنرم با فــت وحــت  النتُء وضد 

او كبيراو.  رب  البنر؛ سبحانه ووعالى عن ذلك ُعلُوَّ

وم الحقَّ فت أقوال ال مَّا رحمأــم هللا وعــالى علــى  فأا يُعاُب من يلحرَّ

صــلى حو ما قالوا وحدَّثوا وأمروا؛ لنيوم ُملََخـي راو منه ما قاله رســول هللا ن

ــه وســلم ــم  هللا علي ــع؟! لنَّأ ــا والواق ــت الحقيق ــم هللا-ف ــوالأم  -رحمأ ــت أق ف

وفلاوا م إنَّما  م موق عوم َعن رب  العالمين، و ا ينوم مجلرحاو  طيئاو أو 

 طأ فيدعــه، ثــمَّ  -حسن ما قالوا-كاسباو إثماو من يرى من أقوالأم رحمه هللا 

واب فيأ ذه؟!  يعر  الصَّ

وكســَن ا ثــم، إنَّمــا  ــو فــت  -فت الحقيقا والواقع-إمَّ ا لرا، الخطيئِا 
 

 منأا.
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واب إم ُعر ؛ وفت فعا الخطأ إم ُعلم، و ذا  و اللَّقليد العمــى  ورك الصَّ

الذي يُِنن  المقل د على و ِأه، أو يُلقت الُمل بع على قفاه، و ــذا  ــو مــا عليــه 

وم علــى أمَّ ـكــاَّ مــذا بأم لـيــس فيأــا إالَّ ع ذ بيَن، ثــمَّ  ــم يصــر  ا الُملَمــَ امَّ

، وأمَّ  ذا الحقَّ كله  على ما بين المذا ن فت كثير مــن المســا ا مــن -الحق 

م يَّد  بالدلَّا النرعيَّا، فنيف ال يقال إذاو:  وكل أــم مــن رســول هللا  -وناقض

خاَصم، أو يُقاطع، أو يُعادى، أو يُنَنر عليــه، مللمس«؟! ثمَّ كيف يُعَذُل، أو يُ 

، وأ يراو  ، أو  ار تٌّ ، أو رافضتٌّ ه  امستٌّ أو حلى يُنلَم، أو حلى يُلَّأم بأنَـّ

!! ابتٌّ  بأنَّه و َـّ

ــادين  ــك الع ــد أولئ ــر  ا عن ــا وش ــا وأ بثُأ ــيرة !! أف َُعأ ــذه ئالـ  و 

ــيم  ــا!! إي وهللا الع  وا-ال َّلم ــين الصــَّ ق ب ــر  ــن يف ــت م ــأ ف ــين الخط ب وب

واب على أنَّه  ــو مــا أمــر  واب ويدع الخطأ، يقبا الصَّ المذا ن، فيقبا الصَّ

ه مــا لــم  عليه وسلمصلى هللاهللا به، وأمر به رسوله  ، ويدع الخطأ علــى أنَــّ

 .صلى هللا عليه وسلميأمر هللا به سبحانه، وال أمَر به رسوله 

أي بنــا  مــا -فأي  الفريقين أ دى سبيالو وأقوم قيالو؟ الذي يسل م للمذا ن 

واب كالخطــأ؟ أم اـلــذي  -أافي واب والصــَّ وسليماو، ويرى الخطــأ فيأــا كالصــَّ

ا وكلمــاوأم رحمأــم هللا  واب املثــاالو لم مــَّ يَميــز مــا بــيَن الخطــأ وبــين الصــَّ

لأم، واحلرامــاو لنلمــاوأم، مــن  باو معأم، وطاعاو لأم، وإبراءو لذمَّ  ميعاو، ووأد 

ٍا علــى لســاٍم، وال  غير وجريحٍ وال وقبيحٍ وال ســخيمٍا فــت صــدٍر، وال مذمــَّ

ٍء فت َ ناٍم؟! إنَّأما ال يسلَويام مثالو!!  نُفرٍة فت قلٍن، وال منٍر ست 

ا المــذا ن؛ إنَّمــا  ــو  إمَّ َمن يعين على من يسلك  ذا المســلك مــع أ مــَّ

ــه  ــذه حلــى يبلــ   ا أنفســأم، ثــمَّ يَمضــت ب عابـل يعيــُن علــى  ــ الء ال مــَّ

حابا رضوام هللا علــي أم، ثــمَّ  ــو يُخنــى عليــه أم يـنــوم عا ـبــاو علــى الصَّ

ا نزل به الــوحت عليــه:  -عياذاو باهلل-الوحت  ل عليه الوحت، وكام ممَّ والُمنزَّ

}قُْا إِم ُكنلُْم وُِحب وَم هللا فَاوَّبُِعونِت يُْحبِْبُنُم هللا َويَْغفِْر لَُنْم ُذنُوبَُنْم{ ]ســورة آل 

ُسوِل{ [، ومنه: }فَ ِم وَ 31عمرام: آيا  وهُ إِلَى هللا َوالرَّ نَاَزْعلُْم فِت َشْتٍء فَُرد 

 [.59]سورة النساء: آيا 

واب وبين الخطأ فت المذا ن-فالمر  قين بيَن الصَّ  -با ننار على الُمفر 

، فــ ذا  ين ع ــيم   ليــا  ، و طر  على الد  ليس  ي ناو؛ إنَّه شرٌّ على العقيدة وبيا 

ــدَّ مــن أمــر ال يَ  ْع أولئــك كــام وال ب ــَ ــه؛ فَْليَس ن رأي صــاحبه بنلمان ــين عــَ ب
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، وقليا  فاعله. مُت، و و  ير   الُمننرين الصَّ

واب ويدعوم الخطــأ  إمَّ الذين ين روم فت فقه المذا ن، فيأ ذوم الصَّ

صــينا اللــت  لَّفأــا ال مــا المجلأــدوم مــن بعــد م ال - حســن القواعــد الرَّ

سبٍا َعصبيٍَّا، إو إيثــاٍر بأــوى، أو انقيــاٍد يُ ثِروَم فِْقهَ أحٍد على أحٍد منأم، لن

 و الفقهُ السَّوي  الذي يُقيُم الُمسلم على بصيرٍة من أمره، وينجيه من  -أعمى

 اللَّخب ط الُمضنت الذي ال يُسلمه فت الن أايا إال إلى الَحْيَرة.

عقلــه إذاو؛ فاالو باع الحق، واللَّقليد السَّليم؛ ليس  و أم يُسلم طالن العلــم 

الذين رأينا مــن أقــوالأم وكلمــاوأم فــت -إلى أقوال المذا ن وآراء أصحابأا 

ز الــذي  -اللَّحذير من اللَّسليم الُمطلق آلرا أم وأقوالأم بــا  ــو النَّ ــر الُمميــ 

واب وبين الخطأ. ق فيه بين الصَّ  يُفرَّ

نــه  و ـذا كما أسلفنا من قبا، إم كام طالن العلم لديه من القدرة ما يمن 

ه يصــبح مــن  درة؛ ف نَــّ ا إم كام ممَّن لــيس لــديأم القــُ من النَّ ر واللَّمييز، أمَّ

 العبِث أم يقال لمثله: ان ُر ومي ز! فأا لفاقد النَّتِء أم يُعطيه؟! وكيف؟!

حوم بأعلى أصــواوأم  لفي ين بأذا، ويصر  وكثيروم  م الذين يرموم السَّ

يحسبوم أنَّأم على شتء من حقٍّ أو بأا، ويبادروم بالويا والث بور عليأم، و

بصيرٍة، وال وهللا ما  ــم علــى شــتٍء مــن ذلــك أبــداو، لنــْن ســاَء م أم يــروا 

لف،  ماليين النَّـباب فت العالم يُقبلـوم على كلن السَّلف وعلماء منأاج الســَّ

أنَّأــم ال يــدعوم  -أو اعلقــاد م-فيأ ــذوم بــأقوالأم وفلــاوا م؛ لغلبــا ُّــن أم 

ا مسألا علميٍَّا أو أي  رأٍي فقأت، فماذا فت  ذا؟الدَّليا فت   أيَـّ

لفي ين  د و وهَ النَّباب السَّ  -و ت بيضاُء ناصعا  - ذا  و العين الذي سوَّ

لفي ين،  باب الســَّ ـبور علــى النــَّ فــت ن ــر  ــ الء الــذين ينــادوم بالويــا والثــ 

واللَّأوين مــن ويلَّأمونأم بالخروج على المذا ن الربعا، ووجريح ال مَّا، 

او! ومــا  أقدار م العلميَّا! أال ساَء ما يقولوم وسيقولوم! ووهللا ال يقولوم حقَــّ

 أرادوا بما يقولوم إالَّ الُعدوام الُمبين!

وايــا  والسَّلفي وم فت طريقا أ ِذ م الفِْقه عن العلماء ملَّبعــوم طريــق الر 

زوَم إليــه قفــزاو مــن وراِء وال بدَّ، فأم إذ يأ ذوم مثالو بقول صــحابتٍّ ال يَقفــ 

ُ ُدٍر؛ أو يَطيروم نحوه طيراناو فت الأواء، با يَبــدُءوم مــن أقــرِب العلمــاء 

إليأم فت زمانأم، فال يََدعونأم إلى َمن بعد م؛ إالَّ بعد أم يعلمــوا أمَّ علمــاء 
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مــن  -فيمــا أُّــن  -زمانأم ليس فت ُ عبَلأم ما يسلوفوم حقَّ السَّا لين، و ــذا 

ا مــن علمــاء ُمجلأــدين، أمحــا المحــا ل، فمــا  ــال زمــام  مــن أزمــام المــَّ

ِا آصار الَحَرج إم وقع عليأا، ويأ ذوم بيد ا فت المــور  يرفعوم عن المَّ

بما أفضا هللا عليأم مــن -الحادثا، ويأدونأا السَّبيا الواضحا، ويُخر ونأا 

 من الِعَوجِ واللَّذبذب إلى االسلقاما والثَّبات. -علم بوحيِه

نــنَّأم حــين ينلقلــوم مــن زمــانأم إلــى الــذي قبلــه ال ينلقلــوم انلقــاالو ول

أ ذوا بفُلياه أو بقولـه فـت  ــذه  -و م يبحثوم-عنوا يَّاو، فأي  عالم صاَدفأم 

المسألا أو ولك، با ينلقلوم انلقاالو انلقا يَّاو، إذ غايلأم الوقو  على أـصــوب 

ن يوثــق واب، وال ينــوم عنــد م إالَّ ممــَّ بعلمــه ودينــه، وال أحســن أمَّ  الصــَّ

اريخ  رَّ م إليــه، فاللــَّ وع مــن العلمــاء فصــَ اريخ قــد اســلأثر بمثــا  ــذا النَــّ اللَــّ

شــا دة  بأســماء  ــ الء  -ال وخفــى إالَّ علــى العــا ز -صفحاوه َمقروءة  بي نا  

ا   العلماء أمَّ  ذه المَّا، مأما املدَّ زمانأا، وطاَل بقاؤ ــا علــى الرض، أُمــَّ

سا  ُّا رة  بعلمأا على الُمم كافَّا، فيأبى هللا سبحانَهُ إالَّ أم يُلمَّ نُوره، محرو

 ويُ أَر دينه، ويُعلت شأم كلماوه.

ور والــذَّ ن،  وقد كلن لنا اللَّاريخ أسماء أُولئــك العلمــاء بمــداٍد مــن النــ 

مــا ذ ــن منأــا ومــا -و عَا من كلبأم ورسا لأم وم لَّفاوأم بــرا ين ناطقــاو 

نيا ما َعَرفت أكبر منأم إحاطــا بعلــوم  -وما ُّأر منأا أو بقت فت،  لمَّ الد 

الوحت، وال أصدَق من أقالمأم فــت حف أــا بأمانــٍا، وال أبــيَن مــن ألســنلأم 

وأفصَح فت حـا  مننالوأا والد فاع عنأا، يسلوي فت ذلك من كام منأم فت 

ة، وَمن  ـاَء من بعده، ألم يقا رب نا:  هُ عأد الن بوَّ ْكَر َوإِنَّا لــَ ْلنَا الذ  }إِنَّا نَْحُن نَزَّ

[؟! وِمْن ِحْفِظ  ذا الذكر أم يجعا هللا فــت 9لََحافِ ُوَم{ ]سورة الحجر: آيا 

يــن، ويننــفوم عــن  بايــا ال  نــوم  كا  قرٍم علماء َحفَ ــاو ينفــوم عنــه الرَّ

ا علــى الطَّاعنا عليه، ويصد وم عن آياوه وأحنامه عاديات الفلن المصنوع

 عيوم د اقنا الفلسفا والمنطق وعلم النالم.

يرِ    مــاَل ذي الرض كانـوا فت الحياة     و م بعَد المماِت  ماُل الُنلِن والس 

لذا؛ ف مَّ   الء العلماء  م َمن يجــن البحــُث عــنأم، واســلقراُء أقــوالأم 

ج ا لــواعت ال -أو وقع حادثا  -وفلاوا م حين وعرض عارضا   در  مقــارم باللَــّ

 بين العلم منأم و بين َمن  و دونه، حلى إذا ما ُعلَم العلم، قُد م، و نذا...
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رة، بــا  لفي ين أنفسأم فــت عصــور م الملــأ   و ـذا ليس ا لراعاو من السَّ

ا  صــلى هللا نبي أــا  -بــوحت مــن هللا- و شتء  من المنأج نفسه، شرعه لمُمــَّ

الة، القــرأُ لنلــاب هللا، ؛ إذ أنَّه كام يأمر بأم يُقدَّم فت إماما الصــَّ عليه وسلم

ا القــرآم فــت  َول ت َحفَ ــَ او، كمـا كام أيضاو يــُ ـنَّا، ثمَّ الكبر سنَـّ ثمَّ العلم بالس 

 سرايا الحرب قيادوأا.

ـالة والجأــاد، يحلاـ ــام الفقيــه؛ ال  بــداء  ومــا كــام  ــذا إالَّ لمَّ الصــَّ

أي فت أمــور وَعــِرُض؛ فأــذه ينفــت أم ينــوم الحــافظ  الفقيــه واحــداو مــن الرَّ

الجند، إم كانت الحا ا إليه لمثــا  ــذا؛ لنــن  نــاك أمــوراو أ ــرى غير ــا، 

وحلاج إلى إعمــال النَّ ــر، وبيــام حنــم هللا فيأــا، والميــر الفقيــه العــالم إذا 

ع  عــن هللا فــت  قضى فــت أمــر؛ ف نَّمــا يقضــت فيــه بمــا علَّمــه هللا، فأــو موقــ 

ينــوم م سَّســاو علــى النــرع ا لأــت  قضــا ه، وال يُروَضــى قضــاؤه إالَّ أم

 المعرو  من الوحت المين.

ثمَّ إمَّ وفضيا الحافظ الفقيه على غيره باللَّقديم،  ــو مــن اللَّنــريم الــذي 

م نفســأا بلنــريم  م هللا علماَء ــا، أم ونــر  ا اللت ينر  شرعه هللا، وحريٌّ بالُمَّ

مأم هللا لعلمأم.    الء العلماء الذين كرَّ

  ال مَّا من  م العلماء الذين َح ــوا عنــد هللا بأــذا اللَّنــريم؛ وحين وعر

وعـر   ت كيف وخلار العالم الذي وأمنه على دينأا، وورضــاه َحَنمــاو فيمــا 

لأا مـن أُمور ا، إنَّه العـالم الذي ال يقول قوالو وال يفلت فُليا إالَّ والدَّليا يــبن 

ا نبي ـه، يأ  ديه إلى قوله ذاك، أو إلى فُلياه  ذه.يديه من كلاب هللا ومن سنَـّ

، وال وقــف عنــد نأايــا للحــوادث  دٍّ د  بحــَ ا اللــت ال وُحــ  ا العامَّ وأمور المَّ

اللت وطرأ والحوال اللت ونـنــأ؛ أولــى أم يُبحــث لأــا عــن الـعــالم الُمللــزم 

ا بــالفرد الواحــد، أو  ـنَّا، ومثلُأا فت ذلــك المــوُر الخاصــَّ منأج النلاب والس 

غيرة من الُمسلمين، فدين هللا سبحانه بالفُليا ال يُعر  إالَّ مــن مثــا ال ث لَّاُ الصَّ

م قلُم اللَّاريخ ِذْكَر م، وحفظ فت صحا فه ِسيَر م.    الء العلماء الذين دوَّ

اُ الربعا رحمأم هللا  ميعاو، لنيوع مذا بأم، ووفرة النلن اللت  وال مَّ

ذين برعوا فــت مســا لأا وقضــايا ا؛  ــم أقــرب آُل فت فيأا، وكثرة العلماء ال

العلماء عند السَّلفي ين، وأدنا م منأم، و م أحرص ما ينونوم علــى اســليفاء 

-حا لأم العلميَّا من مذا بأم؛ ال على نحو ما يصنع الملمذ بوم بمذا بأم 
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بــا لنــا  مــا  -من المقل دة المسلسلمين لنا  ما قالوا؛ با لنــا  مــا نُســن إلــيأم

با على نحو ما يصنع مجلأدو المذا ن من االو باع والنَّ ر الُمقسط  -ِحلوانُ 

 واللَّر يح بالدلَّا الُمعلمدة لدى علماِء المذا ن.

ا الربعــا رحمأــم هللا       فَا واللَّقــوى يقضــيام أم نقــول: إمَّ ال مــَّ والنَّصــَ

اَّ مــا وحلا ــه فــت حياو -بمجموع مذا بأم- ا  ــُ أــا مــن مســا ا وفَّروا لمُمــَّ

ــذه  ــاول   ــا ون روا لأ ــك، ويســَّ ــر ذل يَر، وغـي ــامالت والســ  ــادات والُمـع العب

اريخ، -المسا ا، وأودعو ا  د ا اللَــّ بأمانِا العلماِء الوقياِء الجأابــذة ُكلُبــاو  لَــّ

ــِد رؤوس المــذا ن،  ــمَّ  ــاء مــن بَع د ا، ث ــَّ اريخ الــذي  ل ــَّ دت  ــت الل ــَّ و ل

مــاء اســل أروا مــذا بأم، وحف ــوا أقــوالأم، أصحاب  ووالمــذة  لأــم، ثــمَّ عل

وُغرموا بأا، فنام لأ الء وأولئك ِعلــم  أُضــيَف إلــى علــم رؤوس المــذا ن   

او فــت كــا   -رحمأم هللا  ميعاو - فصار لنا  مذ ٍن من المذا ن علم  وفير   ــدَّ

 فرع من فروعه، وفت كا  باب من أبوابه.

و البـاب الـذي ينفذ منه إلــى فمن أراد أم يجعا علم المذا ن الربعا  

 ميع ميراث العلماء فقد أ ذ بحظٍّ وافٍر من العلم وأسبابه، يغنيه عن النثير 

أروا أنَّأــم رؤوس  النثير، وما ُعر  عن المنــا ير مــن العلمــاء اـلــذين شــُ

علماء السَّلف إالَّ  ذا، ومن شاء أم يُنِأَد نفسه على مــا نقــول؛ فلين ــر فــت 

رين م ن   الء العلماء وكلــن الُملقــد مين أيضــاو؛ ف نَّــــه لســو  كلن الملأ  

ت أســلطيع القــول: إمَّ  ا، ولعلــ  يعلم علم اليقين أنَّأم لم يخــالفوا عــن  ــذا البلَــّ

أكثر النَّاس أ ذاو عن المذا ن الربعا وعلما أا  م السَّلفي وم، وبأذا يصدق 

حابا أيضاو  ــذا الوصــف عليأم أنَّأم مقل دوم ملَّبعوم، كما يصدق على الصَّ 

 .صلى هللا عليه وسلمبالن سبا لرسول هللا 

حابا أ ــُذ ُم  َد م، فالصــَّ ن بَعــْ حابا وأ ذ مــَ لننَّ  ناك فرقاو بين أ ذ الصَّ

لفي ين فنام بوساطا. ا من بعد م من السَّ  كام بغير وساطا؛ أمَّ

ــا  ــم ينونــوا بحا ــٍا إلــى اللَّحــري لمعرف حابا ل وفــرق  آـ ــر: أمَّ الصــَّ

واب من ا در الــذي ال يغــيض، الصَّ لخطأ، وكيف ينوم ذلك و م علــى الصــَّ

وعلى منبع الوحت المين، وللقَُّف أسماُعأم كاَّ ما ينطق به، وما ينطق عن 

 الأوى، ويروم بأعينأم حركات حروفه و ت وخرج من بين شفليه؟!

ي  حابا رضــت هللا عــنأم، فقــد كــاَم وحــر  ـَا مــن  ــاَء مــن بعــد الصــَّ أمــ 
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واب  زءاو  ند الصَّ ند، ومــن  نــا كــام الســَّ ت عــن طريــق الســَّ ا اللَّلقــ  من مأمَّ

ند النَّازل، والِحرُص على السَّند العالت إنَّما كــام للقصــير ســند  العـالت والس 

، فينوم المروي  أرفَع منزلا  من مروي  السَّند النَّازل.  المروي 

او، وذلــك او  ــدَّ ر  ــدَّ ازل قَصــُ ـن  غير أمَّ زمام السَّند النَــّ حــين و ــدنا مــِ

حيحا ورواوأــا الثبــات،  ـنَّا َمن يُثبلوم مرويَّاوأم بأســانيد ا الصــَّ علماء الس 

واة فــت  منيا الطَّويلا الفاصــلا بــين الــر  فصار طالن العلم يجلاز المسافا الزَّ

او، وعيناه ال ونادام وطرفام، يسلوعن فيأا علمــاو كثيــراو  لح ات قصيرٍة  دَّ

ه علــى ال يسعه إالَّ أم ي واة، وقد أعجزه أم يُدَرك شأُو م أنَــّ دعو لولئك الر 

او، ولنــن وــوف َر  او  ــدَّ القا ليس فت زمانأم، ومثا   الء العلماء قليلــوم  ــدَّ

رت المســافا يبنــه  رت شــيوَع  ــذا العلــم، وقصــَّ وسا ا الط باعا والنَّنر يســَّ

 وبين طالَّب العلم.

ج طويالو لنقــد ا  ــازات  ا اللــت كثــرت فــت العقــوِد ولست بمعر  العلميَــّ

رة، وصارت وبا ياو عنــد كثيــر مــن طلبــا العلــم، و ــم يحســبونأا قــد  الملأ  

زاَدوأُم علمـاو إلـى علـم، ولست أحسبأا كـذلك؛ فأـت قـد آلت إلــى مــا ينــبه 

ـنَّا، فلـو أمَّ طالن ا  ازة من شيخ ما  دة لنلاب من كلن الس  القـراءة المجرَّ

 راءة النلاب لنانت  ت ا  ازة نفسأا، إذ ال فرق أبداو.اقلصر على ق

وحين وسمع  ذا الُمجاز ب  ازوه اللت يبــا ت بأــا، أو يحــد ث أو يســرد 

ند، أو أ طــأ فــت نــص   حديثاو فلربَّما أ طأ فت واحد أو أكثر من ر ــال الســَّ

 الحديث الذي يسرده!!

من طــالَّب العلــم أم إذاو؛ فحسبنا من ا  ـازات سماعأا، ويمنن للُمجد  

ـنَّا ور الأــا  ٍا بعــد أم صــارت كلــُن الســ  ثاو بال إ ــازة، وبخاصــَّ ينوم محد 

 وعلومأا سألاَ المنال.

وقد عر  أ ُا الحديث ما يُعر  بالِو اَدِة، و و الوقــوُ  علــى كلــاب 

واياُ منه.  مصن ٍف ومعرفُلُه والر 

ـنَّا ووحقيقأا والعثور على ما كام فــت حنــم المفقــود  وبطباعا كلن الس 

ا ع منأا، ووبادل الخبرات الل راثيا، ويســر االوصــال بــين المنلبــات  أو الضَّ

 ودور العلم والنَّنر والط باعا: لم وعد الِو ادة أمراو ُمر قاو وال صعباو.

د  ف أثــراو ســلبيَّاو فــت نفــوس كثيــر مــن أ ــا العلــم؛ إذ قــَ بيــد أمَّ  ــذا  لــَّ
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ــأم   ــم ش ــوم لأ ــا أعجــز م أم ين ـنَّا وعلومأ ــ  ــت الس ــا -ف ر كلُبأ ــ  ــم ويس رغ

فت حين أنَّه قد نبَ  كثير من طالبأم ووالمذوأم، أو ممَّن  ــم فــت  -وعلومأا

قوا عليأم فت دقَّا اللَّحقيق واللَّأليف، واللَّر يح واال لأاد  مثا طبقلأم، ووفوَّ

نيا إلــى  ــ  ه النباب فت كــا بــالد الــد  الء فت مفردات المسا ا، وصار وو  

 . 1ئالنيوخ والطالَّب واللَّالميذ

ـنَّا فــت عـصــرنا، بلغــوا فــت مضـمــار  وال يُنَنُر أمَّ نفراو من علماء الس 

لــوم مــنأم، والعجــن  ابقوم الوَّ ـنَّا وعلومأا مبلغاو ربَّما عجــَز عنــه الســَّ الس 

لف-مَمن يرى  قصــوَر فضــِا  -من بعض الغالة الحاملين بغضاَء منأج الســَّ

ـنَّا وعلومأــا، هللا سبح انه عن إدراك   الء النَّفر أم ينوم لأم شأم فت الســ 

ه مــدرك  -وهللا-وأحسن  لو كــام فضــا  مــن فضــا هللا بأيــديأم، وعلمــوا أنَــّ

لحبسوه عنأم وضن وا بــه لــو  -الذين منَّ هللا عليأم بأذا الفضا-  الء النَّفر 

 علموا أنَّه مدرك  غيَر م؛ حلى على أنفسأم!!

ــهُ لنــنَّ هللا اس، وفضــله الــذي لـَـ  ســبحانه صــاحُن فضــلِه، و ــالُق النــَّ

 يخلص  به من يناُء من النَّاس الذين  لقأم.

ـنَّا،  و ناك نفر  من   الء النَّفر، أصابأم شتء  مــن فضــا هللا مــن الســ 

ا، وعــا وا بمــا أفضــا  لننأم منعوا أنفسأم من الخروج مــن طــوق المذ بيَــّ

ـنَّا لمــذ بيَّلأم، عليأم منأا على المذ بيَّ  ا بمحاولِا وطويع نصوص الســ  ا؛ إمَّ

ا؛ فــأبقوا أنفســأم فــت عنــاق وثيــق مــع  ا بالفصا ما بينأا وبــين المذ بيَــّ وإمَّ

ـنَّا  بوم منأــا؛  -أي: االشــلغال بأــا-مذ بيَّلأم، و علوا مــن الســ  مأنــاو يلنســَّ

ا فــادة  فأفادوا غيَر م ممَّن وثــق بمأنــا علمأــم، وَحرمــوا  ــم أنفســأم مــن

 منأا، إالَّ ما عادت عليأم من مناسن ماليَّا ودنيويَّا! وكانت حسبأم!!

ـنَّا وعلومأــا-ومن  ذا النَّفر ال ير  او مــن الســ  ن أصــاب ح ــَّ مــن  -ممــَّ

فت االنحرافـات الفنريَّا والعقديَّا؛ حين شــردت  -بحنم ننأوه وبيئله-أوغا 

رفله، وآثر عليه أم يبقى على مــا به ننأوه عن الحق الذي منَّ هللا عليه بمع

 ننأ عليه.

 

ْوا إلـى    ليله لم ينن1ئ لأ الء ما كام، إذاو ل اَّ فيأم شتء  من الدب. لننأم، وقد أفضـَ

 ِكبٍر زا ٍف، ف مَّ  يراو لأم اللَّواري.
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ـْدَو النواســر  وليله وقف عند ما آثر أم يبقى ُمقيمـاو عليه؛ أ ذ يعــدو عــَ

رين، ويرمــت  ابقين مــنأم والملــأ   لــين الســ  لف الوَّ فت أعراض علمــاء الســَّ

ق أبنار م النَّقيَّا، ويسلقأم بلساٍم بر ت منه اللَّ  قــوى، أُ ُبَأُم الطَّا رة، ويُمز 

االو، ينــزع  ، واسلاق أمامه أُغيلماو صــغاراو، وصــبياو ُ أَــّ فأضاَّ بعد أم ضاَّ

عنأم فت كا  يوم  ــزءاو مــن الفطــرة اللــت فطــر م هللا عليأــا، حلــى إذا مــا 

نزعأا  ميعأا قال لأم وابلساما  صفراَء وعلو شفليه: }إِن ت بَِريء  ِمْنُنْم إِن ت 

اِب{ ]ســورة النفــال: آيــا أََرى َما الَ وََرْوَم إِنــ   ِديُد اْلِعقــَ اُ  هللا َوهللا شــَ ت أَ ــَ

48.] 

ا  -فت  ذا المقام-وقد يسأل  : لماذا يُعنى السَّلفي وم بنلن ابــن وَيميَــّ سا ا 

ــايلأم بنلــن  ــي م رحمــه هللا أكثــر مــن عن رحمــه هللا، وكلــن ولميــذه ابــن الق

 غير ما؟

 ، وحسبت أم أقول فيه:ال أُريد أم أُطيا فت الجواب عن  ذا الس ال

ــات  ــا ف ــا، واســلوفت م ــواَب ا ســالم كلَّأ ــت أب ــا أوعب الو: لمَّ كلبأم أوَّ

 غير ما من علماء ا سالم فت عصوره كل أا.

ثانياو: ماَز ُما هللا سبحانه بُخلق ا نصا  والعدل، فال ينلقصــام أحــداو؛ 

حيحا؛ إالَّ أم ينو او غالياو لعقيدوه الصَّ م حنايا منأما عــن حلى ولو كام عدوَّ

 نفسه، أو عن غيره عنه.

ا والفقــرات ووضــو، المعــانت،  ثالثاو: سأولا اللَّعبير، واســلحنام الُجمــَ

 واسلقصاؤ ا، واللَّدرج العقلت المقنع.

ســواء  أكــانوا مســلمين أم كــانوا غيــر -رابعاو: معرفا مدا ا الخصوما 

 -و ــت ليســت كــذلك- اللت يُ ن  أنَّأا نا لــا  مــن ا ســالم وعقيدوــه -مسلمين

واب  ا والصــَّ قَـّ فنانت ردود ما عليأم ردوداو شافياو وافياو بالغاو الغايَاَ فت الد 

 والوضو،.

 امساو: منَّنوا للمعار  والعلوم ا سالميَّا بعامَّا من العقول برد  المر 

ٍا فــت العقيــدة اللــت  فيأا إلى يُسر القروم الولى، وسالما فطروأا؛ وبخاصَّ

ا أيقـظ فت نفوس طــالب العلــم شابلأ ا شوا ن العلوم العقليَّا الوافدة إلينا؛ ممَّ

نــلأم مــن  ٍا منَّ او علميَّاو  ديداو أوفى بأم على أبـواِب نأضــٍا دينيَــّ والعلماء حسَّ
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 إعادة ثوبأا القنين إليأا.

بمــا آوا مــا هللا مــن -سادساو: وحرر  ما من قيود المذ بيَّا، وانلصــابُأما 

د  -عٍ علـٍم واس او معجباو لم يُعأــَ د  عليه ردَّ لنا من حاول الغضَّ من  ـذا، والرَّ

من قبا، ومن اسلقرأ المسا ا اللت ا لأدا فيأا، و ر ــا بأــا عــن المــذ ن 

ر شــيئاو لأــذه  الذي نََنـآ عليه؛ يعلم ذلك يقينــاو، ويعلــم أمَّ هللا ســبحانه مــا يَســَّ

ـا، ما يسَّر من آالت ا  لأاد فت ع  لـوم النريعا، والحمد هلل.الُمَّ

لفي ين  و م  -وغير م من الَعَدلا النَّصفَا- ذه أ م المور اللت  علت السَّ

ِا بــالنَّفع      -ُكثر وإم اسلَْخفَوا َوضــن وا علــى أنفســأم بــالثَّواب وعلــى الُمــَّ

يُقبلـوم على شــيخت  ا ـســالم، ورا ــدي  أ يالــه  -و ير النَّاس أنفعأم للنَّاس

ويا من بعد ما، ال بخساو لحق أحٍد ممَّن قبلأما، وال ِضغناو علــى أحــٍد مــن اآل

 علماء الُمَّا وشيو أا، وال إعراضاو عن أحد ُعرَ  بفضا علم.

الو وآ راو.  وهلل َوحدهُ الفَضُا والمنَّاُ، ولهُ الحمُد أوَّ

ب أم ا ا وولميــذه، وحــُ لع ــيم أَما وهللا إنَّأم مع إعجابأم النــديد بــابن ويميَــّ

ا ونبال أــا العــالم؛  لأما، ووقــديمأما علــى النثيــر النثيــر مــن علمــاء الُمــَّ

ه  أم ال يرونأمــا إالَّ وبعــاو للحــق، وقــد أعليــا مــن منانلــِ فــت  -أي: الحــق-ف نَـّ

النَّاس، يأ ذوم منأما، ويرد وم عليأما، فما كاَم من حقٍّ ال لَبَس فيه، فأمــا 

، وما كــا ا فيه سواء  م مــن  طــأ أو شــبأٍا فأمــا وغير مــا بنــر وسا ر المَّ

 . 1ئيخطئوم ويصيبوم

 * غمـزة  واضحــا :

ُد  عجين  أمر  فالم« يُبدي َغيرةو على ابن ويميَّا ونُصرةو له، و ــو يَعقــِ

مقارناو بين نفسه وبين ابن ويميَّا فت نقده ابن عربت، أو قا: فيما َرمى ابــن 

ينيَّا، ولم يأت من بَعده من عربت نفسـه من الدَّوا ت والطَّامات العقد ا والد  يَـّ

 

  اللنافُ  بين اللابع وبين الملبوع كام صفاو نبيلاو عالياو من صفات من كام يُِجا  ابـن 1ئ

لفيويميا رحمه هللا مـن  أـٍا فـيأم، -ين ، فلما زال  ذا اللنافُ ، صار كثير  من السـَّ

يـرى الملبـوع  ـو الحقيـق باللنزيـه وحـده، ويرمـت  -و وٍ  ممن يع  م بعضـأم 

 المخالف له بالجأا فت العلم، والركاكا فت الدين والعقيدة.
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او، فمـن شاَء اسلقصــاَء ا؛  يدفعأا عنه ويُبرىُء ساحله منأا، و ت كثيرة   دَّ

ونســأل هللا ســبحانه أم -فما عليه إالَّ أم ين ر فت أي  كلاٍب من كلِن الرَّ ا 

بــه هللا بأــا لنــن أيــن مــن أثبــت براءوــه  -ينوم بريئاو من ســو أا كــت ال يعذ 

ا،  دار أقــدا، الــرَّ من وُدار كمــا وــُ منأا؟! وكيف و ت محمولا  على أكف  الزَّ

 على النَّدامى!

او -يقول فالم   ذا  : من لوازم إثبات ما نسن البــن عربــت -وال ننقله نصَّ

مَّما اسللزم الطَّعن عليه بأا، الطَّعُن وال بدَّ على ابن ويميَّا بما نسن إليه من 

 شذوذات ئعلى رأيه!! .

 ونحن نقبُا من فـالم  ذا لو سلمت له الزماوُه؛ لنن ال وسلم لسباب:

ربَّما عــاب  - داه هللا-أمَّ فت النَّوايا  بايا، ونحن على علم أمَّ فالناو  -1

لفي ين لــه، وعليــه فأــو ربَّمــا طعــن عليــه  على ابن وَيميَّا رحمه هللا حن الســَّ

 وغمَز قناوه بأدنى شبأٍا عنده  و!

  ٍن قوالو صحيحاو            وآفـلـه ِمـَن الفـأـِم السَّـقيـموكم من عا

 وفت روايٍا: من الحقد القديم!!

وين، وإم كام طعنه عليه  كمــا يقــال -لنَّه بالطَّعن عليه ينفت غليله مرَّ

 بِسوِق الذَّم فت صورة المد،. -فت علم البيام

ا رحمه هللا -2 نيا ألدَّ  صوم ابن ويميَـّ  لم يَسلطيعوا القيــام لقد علمت الد 

ـٍا أقمــاَء قَرننــا  ــذا الغبــِر بأ لــه،  ا واحدة من حججه، وبخاصَّ أمامه بحجَّ

ومضى رحمه هللا إلى رب ه، و و يحما  موم الُمَّا فت صدره، لم يخر أــا 

ما بذله من علم فت حياوه، عجزت القـروم أم وــأوت بمثلــه مــن بعــده، ومــا 

ــذي يعلـمـ  ــار الحســنا ذاك إالَّ   الصــه ال ــاه باآلث ــا علمن ه هللا وحــده؛ لننَّن

ي با، اللت عرفت الُمَّا كلأا فضَا علم ابن وَيميَّا رحمــه هللا بأــا، فــأبقى  الطَـّ

 رحمه هللا من بعدِه ما يغنت عن الد فاع عنه أبد الدَّ ر.

ــنلأم  -3 ــه بألس ــذب وم عن ــاالو، ي ــه هللا ر  ـا رحم ــَّ ــن وَيمي ــيَّض هللا الب ق

وينفوم عنه النــبأات اللــت ألصــقأا بــه  صــومه، والــل أم اللــت  وأقالمأم،

ا لم ينن لغيره من العلمــاء   أـدوا أم يلحقـو ا به فت حياوه وبعد مووـه، ممَّ

من، وراَض مــن اسلعصــى علــى  رحمأم هللا، فقد شغا ابُن وَيميَّا عقــَا الــزَّ
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ابقين مــن قبلــه، وابللــت رحمــه هللا بطوا ــَف مــن الجأــالء، وا لحاقــدين الســَّ

والملنب عيـن بغير ما  و لأم، ولـو أمَّ واحــداو ـمــن ـكــا  فرـقــٍا مــن ـ ــ الء 

مام كالجبال، فنيف و ــم  ا بلأمٍا أو بنبأٍا؛ لصارت مع الزَّ رمى ابن وَيميَـّ

 ميعاو قَد أ معــوا علــى عداووــه، وإذايلــه، ورميــه بنــا  م ث مــا وزور مــن 

 القول؟!

سأم حياءو وإكباراو لأــا؛ إذ مــاذا يقولــوم فــت أما الفعال فقد ننَّسوا رؤو

ز منأــا  نيا لحاَز منأا ما لم يَحــُ ر ٍا عاش لسيفه وقلمه وعقيدوه، لو أراَد الد 

 الملوك، فت غير سعت لأا، وال اشلداٍد فت طلبأا.

د اـلــذي ورث مــن  ويحسُن بنـا أم ال ننسى ذلك الرَّ ا المصلح الُمـجــد 

ـأا؛  علم ابن وَيميَّا رحمه هللا ـلــِ ـاو بـُرمَّ ومن دعووه ما منَّنه أم يوا ه  ا ليَــّ

من علــى عقــول أ ــا الجزيــرة، أذكرونــا قولــه  بسطت نفوذ ا ردحاو من الزَّ

اعاُ حلــى وضــطرب أليــاُت نســاِء َدْوس صلى هللا عليه وسلم :  ال وقوُم الســَّ

ا الولى فــت العقـيــدة،  1ئحول ذي الَخلَصا« ، ومـا كام عليه غلـو  الجا لـيَـّ

ا رحمــه هللا، والعبــادات ، والعــادات؛ حــين لقفــت يــُده ســيف علــم ابــن وَيميــَّ

وشَرعه فت و ه  ذه الجا ليَّا، و عا يجأ به  اصروأا، حلى ولَّت مــدبرة 

ن  د بــن عبــدالو َّاب  -رحمــه هللا-عــن الجزيــرة ولــم وعقــ   ــو: ا مــام ُمحمــَّ

 وأ زل له المثوبا.

ء فــت عصــرنا الحاضــر وال أرى إالَّ أمَّ  ما ير طالب العلم، والعلمــا

نن واآلثــار وال بــار  يعلموم علم اليقين، أمَّ ما صــار بــين أيــديأم مــن الســ 

ابقا  ـيَر، يفوق ما كام بين أيدي طالب العلم والعلماء فــت القــروم الســَّ والس 

او، فما من عام يأوت إال واكلنا   علمت   ديد  يُ أر لنا كنزاو دفينــاو  بنثير  دَّ

اريخ، من كنوز العلم فت  ـنَّا وعلومأا، واآلثار، وال بار، والفقــه، واللَــّ الس 

ا يمن ن للعالم الجاد  الُمثابر من زيادة علمــه ووفــرة  والر  ال، وغير ذلك ممَّ

 

  النيخام عن أبت  ريرة  وذو الَخلَصا صنم كانت قبيلا َدْوس وعبده فـت الجا ليـا 1ئ

ـى فـت عبـادة الوثـام، فلرمـا نسـاُء والمعنى: أنأم ير عوم إلى  ـا ليلأم ال وـل

ــامع الصـــول«  ــروج  أردافأـــن« مخلصـــر مـــن   ـ دوس طا فـــات حولـــه. فلـ

  .10/394ئ
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ا ينــوم مــن ا لصاصــه وموضــع  معرفله فت كا  علٍم من  ــذه العلــوم، ِممــَّ

 ا لمامه.

ـنَّا فــت عصــرنا    ومن  نا و دنا بَعَض ال يار الفضالء من علماء ال س 

ـنن  -حين صارت إليه  ــذه الننــوز- يعــودوم عــن بعــض أقــوالأم فــت الســ 

، وليس  ذا بعــا بأم،  د  وال بار، اللت كانوا قَد حنموا عليأا بالقَبول أو بالرَّ

ـبوا فــت أحنــامأم، واســلُدرك  د وُعقــ  ا ِمن أ مَّا  ــذا العلــم قــَ وقد علمنا أمَّ أ مَّ

بمــا حبــاه -رويَّاوأم، ف ْم يسلدرك عالم  على نفسه بنفسه عليأم فت كلبأم ومَ 

 و  ير ناله وأناله، ودلَّا به علــى  -هللا مـن علم حادٍث لم ينن لديه من قبا

صدٍق فت نفسه، أُّأره هللا للنَّاس، وما كام  ذا لينوم لــوال مــا مــنَّ هللا بــه 

ٍا  الصٍا فيه، ومن لم ي نيع عليه من  نيا من هللا وعلم ونيَـّ صنع  ــذا الصــَّ

 : صلى هللا عليه وسلمف نَّه وال شكَّ يَصُدُق فيه قول النَّبت  -بعد أم علم-

هُ كذب فأو أحُد النذَّابين«  . 1ئ من َحدَّث عن ت بحديث يُرى أنَـّ

و ذا  لق  علمتٌّ قاَّ أم وجَده بين أ ا العلــم فــت زماننــا  ــذا، اللَّأــمَّ مــا 

ا مــنأم، وعلــى رأســأم:  ا الخاصــَّ ــاه فــت  اصــَّ ــاذخ، علمن نَّا الب ــا الســُ  ب

ب  يَّأا، وقــرَّ ع لــه َعصــِ وصيرفأا البارع، الذي أالم هللا له نصوصأا، وطوَّ

ا رة الدَّامغــا مــا آوــى منأــا  إليــه بعيــد ا، و مــع هللا بــه ـمــن علومأــا ال ــَّ

لين، فنام بأا من المجد دين، واملداداو للسَّابقين، ودليالو أميناو لالَّحقــين  -الوَّ

ُث  -ي ويــه مــن ينــاء وذلك فضا هللا ـقَّاُد الُمحــد  ا العالَّمــا النَــّ الدَّاعيــا الُحجــَّ

ين اللبانت. ـد ناصر الد   النيُخ ُمحمَّ

ــواد،  ــورع، الج ــد، ال ا  ــرة، الزَّ ــالُم الجزي ــُت، ع ــهُ، الثَّب ــام، الفقي وا م

البَصير، الدَّاعيا، الجم  اللواضع، الذي أحبَّه المخالُف قبا الموافق، العالَّما 

الثري، النيخ عبدالعزيز بــن عبــدهللا بــن بــاز، أملــع هللا المســلمين بطــول 

عمر ما، ونفعأم بعلمأما، و زا ما رب نا سبحانه عــن ا ســالم والُمســلمين 

بذال فأ زال، وسقيا فأرويا، وبنيا فأعليا، وشأد لأما بــذلك  -وهللا- يراو، فقد 

 

   علقه مسلم فت مقدما صحيحه. ورواه أحمد وابن ما ه عن سمرة.1ئ
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 . 1ئالنَّصفَا من العداء قبا الولياء

نــا بعضــاو مــن منلســبا العلــم ال يجلســوم مجلســاو وال ينــأدوم وقَد علم

ك عيونأم فــت محا ر ــا، إالَّ وألســنلأم ناطقــا  بفــيض مــن  نادياو، وال ولحرَّ

ــناوأم  ــا، وال وحســن إالَّ لحس ن ــاو لو ــو أم المللو  ــل أم، ال وصــلح إالَّ أقنع ال

وا ا  ــذه الــل أم لجــ  فــت طغيــانأم،  النَّزرة، وإم طــالبلأم بالــدَّليا علــى صــحَّ

 وأوغلوا فت بألأم، وزادوا فت بسط ألسنلأم أذىو واسلنباراو!

لفي ين أيســر مــن  فماذا يا ورى يقولــوم؟ يقولــوم: إمَّ اال لأــاد عنــد الســَّ

 شرب الماء، واسلنناق الأواء، والجري فت العراء؟!

واال لأاد أعلى مراوــن العلــم، وأرفــع در ــات المعرفــا فــت ا ســالم 

لوفيأا العالم وطالن العلــم المــا ر الحــاذق فيــه، وطالــن العلــم فنيف إذاو يس

 الدنى؟!

ا  رٌّ أحمــق؛ وإمــَّ ا  ا ــا غــِ أم يقول أحد : إمَّ   الء يسلووم  ميعاو؛ إمــَّ

ا سفيه  كريه ، ومن ذا الذي يرضى لنفسه أم ينــوم واحــداو  مرين  معلٍد، وإمَّ

 !!ء الثَّالثامن   الء؟ نعم؛ يمنن أم يرضى بذلك الذي يرضى من   ال

ا ُمسلم  وقتٌّ يعر  حقَّ ال إله إال هللا عليه، وبأدنى منــازل العلــم؛ فــال  أمَّ

يُعقا أم يرضــى ســماع ذلــك فضــالو عــن أم يرضــى أم ينــوم واحــداو مــن 

 أولئك.

لف عقيــدةو، وعلمــاو،  وكا واحد رضت لنفسه أم ينوم سالناو مــنأج الســَّ

ا؛  لنــه يعلــم أمَّ علمــاء الُصــول  عـلــوا وأدباو، يأبى ذلــك علــى نفســه البلَــّ

مراون العلم للنَّاس ثالثاو: مروبــا اال لأــاد، مروبــا االو بــاع، مروبــا اللَّقليــد، 

و و إذ يعلم ذلك؛ فلسو  يضع نفسه فت المروبا اللت يعــر  أنَّأــا الال قــا 

 

يـوم الخمـيس فـت السـابع    فجع العـالم بوفـاة النـيخ عبـدالعزيز بـن بـاز رحمـه هللا1ئ

عصـر   جري، ثم وبعه النيخ ناصـر رحمـه هللا 1420والعنرين من محرم عام 

 1420يوم السبت قبا الغـروب فـت الثـانت والعنـرين مـن  مـادى اآل ـرة عـام 

 جــري، وكــام فقــد ما شــديداو أليمــاو علــى قلــوب المســلمين فــت أر ــاء الرض، 

 .رحمأما هللا
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

الو -به، لنَّه   نسفه فت لن يُلرك إم وضع  -ثانياو -أعلم النَّاس بنفسه، ولنَّه   -أوَّ

يه، ويعر  النَّاس منه حينئٍذ مــا ال يعــر   غير ما يليق، واليَّام سو  وُعر 

أر، وإدامــا  ، والدَّعاوى، إنَّه بالســَّ  و من نفسه، ذلنم أمَّ العلم ليس بالمانت 

ٍد بمــا  النَّ ر، ووقلين الفَِنر، ومن ادَّعى شيئاو ليس فيه؛ َعَرفه النَّاس ـمــن غــَ

ٍذ بُمصــد قه وال بِنافيــه، ورحــَم هللا امــرءاو عــر  منانــه فيه، وليس  و حينئ

 فأناَخ راحلله فيه!

ــوم،  ــدوم، وملَّبع ــيأم مجلأ ــوم ف لفي ين أم ين ــَّ ــا يضــير الس ــن   ولن

ومقلَّدوم؟ ليس ذلك بضا ر م قط ، وال بمنقٍص من مــروءاوِِأم، وال بغــاصٍّ 

بدعــا، وال أمســنوا من عقيدوأم وأ القأم، إذ إنَّأم لم يبلــدعوا فــت ديــن هللا 

ا فــت  ــذا اللَّقســيم،  1ئبَذنَِن ضاللٍا، وال أ ا وا ُغباَر فلنــا ، إنَّأــم مــع الُمــَّ

دوم ومــا أكثــر م، وأم ينــوم فــيأم الملَّبعــوم  ورضوا أم ينوم فــيأم المقلــ 

ليـن، وأم ينوم فيأم المجلأدوم و م أقل أم عــدداو، وأوفــر م  و ـم دوم الوَّ

 علماو.

ـا إم قلنا  م أقا  المجلأدين فيأا علماو!! وإم ونجحد نعما هللا  على الُمَّ

ا العلــم: أحمــد، والنــافعت، ومالــك، وأبــت  شئت فان ر مصداق ذلك فت أ مَّ

م ا يمــام، بنــد  نيا شــيخ ا ســالم، وَعلــَ أت آفاق الــد  ة اللت ضوَّ حنيفا، والغرَّ

ـنَّا، وعنــوام الأدى، ورايا الجأاد، وفارس القلم، ومأد العما، و بــا الســ  

واذ اللَّوحيــد،  رآم، وفَصــا القضــاء، وِحلــس الز  ــد، ولــِ النلاب، وسيف القــُ

ا رحمه هللا }أُْولَـئَِك  مز ابن وَيميَـّ ال،، وفيض العقا، ا مام الرَّ وَعْر  الصَّ

 [.90الَِّذيَن  ََدى هللا فَبِأَُدا ُُم اْقلَِده{ ]سورة النعام: آيا 

لفي   ة المليحــا فــت عــين -ين فيما ي  ذ عليأم وقد ي  ذ على السَّ والضــرَّ

وأا قبيحــا كمــا يقــال أنَّأــم ال يأ ــذوم العلــم إالَّ عــن شــيو أم الــذين  -ضــرَّ

وم بــين الفضــا ا مــن  ـنَّا، وأنَّأم يُســو  اشلأروا أنَّأم على منأج النلاب والس 

 العمال وبين المندوبات والوا بات!!

 ذين المأ ذين إم كانــا، لــذا ف نَّنــا نــدع  وقَد يطوُل النَّفَُس بالجواب عن

 

علـى يـد     اللأم إال ما كام من الفلنـا المنـلعلا نيرانُأـا بيـنأم و ـت فلنـا  مصـنوعا  1ئ

 كبرا أم، وأقالم مقدَّميأم، والِدلَّا ُّا رة  ال وحلاج إلى طوِل ن ٍر وبَحٍث.
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ا    ــت السَّلـفـيَـّ

؛ نــدرأُ فيــه شــبأاو  ديــدةو عصــريَّاو ألصــقأا  الجــواب عنأمــا لفصــا مســلقاٍّ

با سالم أولياؤه، ولم يقُا بأا  صومـه وأعداؤه؛  ت: أمَّ فت ا سالم قنراو 

 ولباباو!!

وقَد صرنا نسمع فت معا دنا العلميَّا، و امعاونــا، بعضــاو مــن أســاوذوأا 

ســمعوَم والمــذوأم أمَّ اال لأــاد مــن أع ــم الــن عم اللــت أنعــم هللا بأــا علــى يُ 

الُمسلمين، ومن يقــول بــأمَّ اال لأــاد ُّــاَّ بابــه مفلوحــاو حلــى نأايــا القــرم 

ـا ببأــٍت، فــ مَّ أبــواَب  ابع الأجري فقط ئ!  فقد أع م الفريا، و اَء الُمــَّ الرَّ

عا  على مصاريعأا، ومن شاء د ــ  ا مــن أي  أبوابــه شــاَء، ومــن العلم ُمنرَّ

 شاء د ا منأا  ميعاو.

لفي وم، وعلمــوا أمَّ الحــقَّ فيأــا معأــم  و نــذا كــا  مســألٍا أُّأر ــا الســَّ

بعد طول غياب وإ مال لأا؛ ما وفلأ  -وكانت  افيا أو مجأولا-وعالنوا بأا 

ـا، ووصير حاضرة فت أذ انأــا، ال وــريم إالَّ للجــتَء، وال  أم ونيع فت الُمَّ

ذكر، فالَحمـــُد هلل الـــذي بنعملـــه وـــلم   وغيــن إالَّ لل أـــر، وال وُنســـى إالَّ للـــُ

الحات.  الصَّ

ـا  ــَّ ــالم النل ـي ــروم أصــول ا س ــين ي ــرور م ح ــوم س ــا ين ــم م وأع 

ا المعروفـــا  ليما، وفروعـــه اللَّنليفيـــَّ ا الســـَّ حيحا، وعقا ـــده ا يمانيـــَّ الصـــَّ

ا، وإم كام الفضُا فت ذلك يعــود والمجأولاَ؛ وصبح مألوفاو مقبولاو فت الُمَّ 

ق إليــه مــن شــاَء مــن  إلى غير م؛ لنَّأم علموا أمَّ الحقَّ هلل وحده، وأنَّه يوفــ 

صالحت عباده فت الُصول وفت الفروع على حــدٍّ ســواء، فأــم ال يَحســدوم 

لوم، وشــعار م  با يَغبِطوم، وال يمل وم با يثابروم، وال يقطعوم بــا يَصــِ

د صــلى هللا عليــه وســلم النبت فت ذلك كل ه قولُ  :  إم قامــت القيامــا وفــت يــَ

أا« أا فليَغرســْ ، وقولــهُ  1ئأحِدُكم فَسيلَا ؛ ف م اسلطاَع أم ال وقوم حلــى يَغرســَ

صلى هللا عليــه ، وقولُه  2ئ:  َ يُر النَّاس أنفعأم للنَّاس«صلى هللا عليه وسلم

 . 3ئ:  من اسلطاَع مننم أم ينفع أ اه فليَنفعه«وسلم

 

   رواه أحمد والطيالست بسند صحيح.1ئ

   رواه الطبرانت والقضاعت بسند حسن.2ئ

   رواه مسلم.3ئ
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

ك وامــضِ  ه ال بــدَّ وما أ مَا وأعجَن كلماَ ذلك الحنيم:  قا كلملــَ ؛ ف نَــّ

 أم يأوت اليوم الذي يسمُع فيه النَّاُس صووَأا!!«.

رى أمَّ ال ــذ عــن شــيوخ  ــذا  ـنَّا يــَ ومن كام على منأاج النلاب والس 

ُا للعلــم إلــيأم، وأبقــى لنــوره فــت صــدور م،  المــنأج قــديماو وحــديثاو أوصــَ

؛ إذ إمَّ  ــ الء النــيوخ ال صــلى هللا عليــه وســلموأرضــى هلل ولرســوله 

، صــلى هللا عليــه وســلمكلــاب هللا ســبحانه وســنَّا رســوله  يصدروم إالَّ عن

 و ما الحبا الملين، والدَّرع الحصين، والِحرز المنين.

وال ُذ عن   الء النيوخ فت  ذا القرم  و نــوع مــن ا ســناد العــالت 

ا  ر لمُمــَّ الذي عزَّ  داو، با يناد أم ينوم قد اندثَر، فجزى هللا  يراو مــن يســَّ

حقيقاو، وا لصاراو، ووصحيحاو، و صلى هللا عليه وسلمالطَّريق إلى ُسنَّا نبي أا 

ووَضعيفاو، ووبياناو لحنام ومسا َا وفروعٍ وأُصــوٍل كانــت منســيَّاو فــُذكرت، 

غا باو فأحضَرت، مخفيَّاو فــأُُّأرت، فــاللقى شــباب ا ســالم عليأــا فــت كــا  

دٍب  ــَ ــا  ح ــن ك ــا م ــا ورســا لأا وفلاوا  ــى كلبأ َعوا إل ــَ أر ــاِء الرض، وس

كباناو ور االو، وبذلوا أموالأم ر يصاو فت شــراء وَصوٍب، وأقبلوا نحو ا ر

كلبأا ورسا لأا ومعا مأا، وونافسو ا كأشــد  مــا ينــوم اللَّنــافس، وصــارت 

دى-ذ ا ر نفيساو  ومطــارَ، علــم نبــ  فيأــا  -وُِمد  القعــَا والقلــَن بــالعلم والأــُ

شباب  فلح هللا عليأم من رحمله، وأز ــى إلــيأم مــن نعما ــه، وأنعــم علــيأم 

د  م بسا ـنَّا وعلومأا منأم طا فا  أر وا ذيوَل  ــِ ب  فضله، حلى برَع فت الس 

سا ا والمعا م، فاسلَ أرو ا، و معوا فت عقولأم مــا  فوَق ولك النلن والرَّ

فيأا، وصارت طي عاو رضيَّاو وحت أسنام أقالمأم، وأصبحوا بذلك ُّا رين 

وم ن كــانوا ي نــ  أو ي ــن أم -أنفســأم  على أصحاب الــدَّعاوى العريضــِا ممــَّ

أنَّأم على شتٍء، ونَفَوا الباطيا اللت غلَّقــت عقــولأم زمانــاو ولبَّســوا  -النَّاس

بأا على الجأــالء، فنــانوا فــت أعيــنأم ســاَدة العلمــاء، ومــا لبــث أُولئــك أم 

ا رأوا من  ــذه الطَّا فــا، فقــد علمــوا  و دوا حزَّ موسى الحسد فت قلوبأم ممَّ

فالٍس، و وت بأم عروش الس معا، وصاروا يُبي لوم فت أنَّأم أْضَحوا على إ

ا  نفوسأم سوَءاو لأ الء النباب، ويلنــاَ وَم فــت نــواديأم ومجالســأم الخاصــَّ

ا، وينســبوم إلــيأم كثيــراو  ا با ثم والعدوام، ويَسلَْعدوم عليأم ال َّلمــَ والعامَّ

المنر البــا ر، من الفِرى العاريا إالَّ من النذب النَّاقم، والخرص الفاضح، و

ال يردعأم  و  من مصير كاشٍف يذ ن الحلــم، وال يز ــر م وعيــد مــن 
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ع فيــه  يوم آٍت وغين فيه البصار، وال يصد  م وحذير  من  ول عذاٍب ولقطــَّ

 اللباب.

ـا ، ال يروــد   َمصير  فت يوٍم يقف فيه النَّاس شا صاو أبصاُر م ور قم ذلَــّ

، فمــا ك إليأم طرفُأم وأفئــدوأم  ــواء  ذا ســيقولوم لــرب أم و ــو ســا لأم وقا لــ 

ْسئُولُوَم{ ]سورة الصافات: آيا   [.24}َوقِفُو ُْم إِنَّأُْم مَّ

وأ يراو؛ فال بدَّ من أم ينوم معلوماو، أمَّ اال لأاد ال يُقبــا فــت العقيــدة، 

او علينا  وال يُدندُم به حولأا، وال يذكر من أمامأا وال من  لفأا؛ لذا كام حقَـّ

د فيــه أمَّ اال لأــاَد فــت العقيــدة ســا ُق إلــى أم نخص   ص فصالو للعقيدة؛ ن كــ 

را،.  الُنفر الص 
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 وتوثيق   وتذكير   تنبيه  

 

ه مــن النلــاب و ــو ئاللنفيــر  ــَّ كنــت أزمعــُت أم أرفــع  ــذا الفصــا كل

وقواعده  حيث كام منت  بعــض الزيــادة فــت مواضــَع منــه، أو الــنقص فــت 

  ديد  من ت فت بعض مسا له. مواضع أُ ر، اقلضا ا ا لأاد  

وأكبر  ذه المسا ا وأَ ل أا، النلما اللت وُنسن البــن عبــاٍس رضــت هللا 

الة«، وال أزعم أنت  وقد قلت -عنأما:  كفر دوم كفر« و  حنُم وارك الصَّ

أحسبنت قد أصبُت الحق، فذا أمــر  ال يعلمــه إالَّ هللا  -ُحْسناو باللأويا واللوفيق

،  وحده، وليس يُعاب المجلأُد با لأاٍد أ طأ فيه، من غيــر أم يُقــاِرَ   ــوىو

أو يُْجلَن ب بانِا سوٍء، راغبا فت بَْخع بباطٍا من أْكَرهُ، فذا ليس  لقاو عنــدي 

والحمد هلل، وما عأــدونت إال باحثــاو عــن الحــق والحقيقــا، وال أبغــت عنأمــا 

 حوالو.

ْت بأــا وقد أد ننت أشدَّ د ٍل ولنم الَجلَباُ اللت ُحلَّت ف ، وأُميطــَ يأــا أُزر 

ت  ، وَحلَــّ ، ووننَّفَْت من وحلأا ســوق  وســوَءات  َمَودَّات  وأُْذِ بَت فيأا حسنات 

، حلــى لنــأم الســامع   -و ــو ال يــرى-بأا أوزار، وُسِمَع لأا زفيــر  وشــأيق 

يحسن أمَّ ِكَسفاو من السماء وسَّاقط، ونِذر بيوم الجمع والنلات الذي ال رين 

ا وذاك؟! سُ ال صعن  علتَّ الجواُب عنه، لننه قد ينوم سأالو فيه، لماذا  ذ

 على غيري بما  و  فتٌّ عنت، ُّا ر   لتٌّ لغيري!!

بيد أنت آثرت أم يبقى  ذا الباب بلمامه وكماله، وعلى ما كنت أحســبه 

  و الصواب من قبا، لمرين اثنين:

ا، فما ينبغــت ئالول : يمث ا مرحلاو من المراحِا العلميا اللت مررت بأ

 أم يُخفى، أو أْم يُْزورَّ عنه.

ئالثانت : أم بعض مسا ا المالحق، اللت  عللُأا فت آ ــر النلــاب لأــا 

 وََعل ق  بأذا الباب، وال بدَّ من أم وبقى ليعود القارىُء إليأا عند الحا ا.

ثم إم ما صرت إليه من الحنم الجديد على  ذه المســا ا، صــار قطعــاو 
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شاد الساري« فت طبعلــه الثامنــا، فمــن شــاء فلير ــع إليــه، من كلابت:  إر

ه رســالاو  باالسلدراك الذي  علله ملحقاو مسلقالو عنه، ولسو  أ َعُا منــه كلــ 

ه  ه ووداولــُ أو كلاباو مســلقالو عــن النلــاب برأســه، إم شــاَء هللا، فيســأا وناولــُ

 باسلقالله.

يِده مقاليُد الخلق والنعمــا، وهللا ولت  المر كل ه، وله الفضُا والن عماُ، وبِ 

 ومنه الأدى والسداد، وصلى هللا وسلَّم على الأادي المجلبيآالمروضى.
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ـكفِـير ه   التَّ  وَقـواِعد 

 

قت بأا سأام العدوام، وبُريت فيأا  و ناك مسألا من مسا ا العقيدة؛ فُو 

ذىو  اعنين، وأُغمضــت بأــا عيــوم أ ــا ال ــواء علــى قــَ أقالم العــادين الطــَّ

 وَصديٍد.

وال زالت  ذه المسألا ولــدحرج كلماوأــا علــى ألســنا الخصــوم اللــدَّاء 

، وولســارع علــى ألســنا الجأــالء مــن أوليــاء اللقليــد  بطعٍن وعدواٍم و وىو

ر  ــَ بلأويــٍا باـطــٍا ســمجٍ آليــاِت النلــاب النــريم، وبــالنَّ ر الخــاطف الُمْبلَس

 .صلى هللا عليه وسلملحاديث النَّبت  النريم 

ـنَّا-ا أ ا المنأج الحق وحسبُنا أم يُصين منأ فــت  -منأج النلــاب والســ 

  ذا العصر، ما أصاب من قبلأم من القروم اللت سبقت.

ـنَّا،  نفير ب وا ر معانت نصــوص القــرآم والســ   ـذه المسألـا  ت: الـلَـّ

افُِرو ُم اْلنــَ ـئَِك  ــُ ْم يَْحُنم بَِما أـَنــَزَل هللا فَأُْولــَ َم{ مثا قول هللا وعالى: }َوَمن لَـّ

:  العأــد صــلى هللا عليــه وســلم[، ومثا قــول النبــت 44]سورة الما دة: آيا 

الذي بيننا وبينأم الصالة، من وركأا فقــد كفــر«، ونصــوص كثيــرة أُ ــرى 

َواٍد ال  غير ا ضلَّت فيأــا عقــول ووا ــت فيأــا فأــوم، وأوفــت منأــا علــى بــَ

 . 1ئعنن فيأا وال ماء

 ج العلميَّا لقد أوى زمام على الُمسلمين انحسرت فيه عن حيـاوأم المنا

دٍة، يلَّفِقــوم بأــا علــى الُحنــم، حلــى  ٍا موحــَّ اللت وأدي إلى إنناء َملَنٍا علميَــّ

على المجلمع الواحد الذي يعينوم فيه، و ــت الَملنــا اللــت يُننــئأا النلــاب 

وء  قـوا شيعاو وأحزابـاو، وصاروا إلى ـحــاٍل ُمحزنــٍا مــن الســ  ـنَّا، فلـفـرَّ والس 

ثــأــم واالضمحـالل النَّفســ  ، وـصــار اعلــزاز م بغـيــر ـمــا ورَّ ت والفـنــري 

لوم من أبناء  لدوأم، وا لالأم النيطام من منامن وحــدوأم  السَّابقـوم الوَّ

ـِا  ــَّ ــا ج الفنري ــات والمن قـاـف ــد الـثَـّ ــى مواـ  ــاو عل وأم، وأضــحوا عـاـل ــوَّ وـق

 

   ين ر اللنبيه قبله، حلى ينلفت الخلطُ عن القارىء.1ئ
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شـيــدة، وـصــارَ  ِا الُمضادَِّة لمنا جأم وثقـافلأم الرَّ المجلمــع الواحــد  والعلميَـّ

ــدَّدت  ــاالو، ووع ــا الواحــد أ ي واٍت، والجي ــَ ــاةُ الواحــدة َحي مجلمعــات، والحي

رات، ووباينت الوصا .  الحنام، ووناقضت اللَّصو 

ا ساعد على  ذا كل ه، و وُد فئٍا حسبوا أنفسـأم يعلموم ما ال يعلــم  وممَّ

ا علــى مقاعــد م العلماء، ووضعوا أنفسأم مواضع لم يُحسنوا أم يَثبلوا فيأــ 

ا حسبوه علماو نافعــاو، ولــو أنَّأــم علمــوا  إالَّ بقدر ما أفرغوا كاَّ ما حف وه ممَّ

ن علمــوا  ، ممــَّ أنَّأم ما علموا لنام  يراو لأم وأقوم، حلى يســلبين لأــم الحــق 

 وأحسنوا وأحنموا ما علموا.

ا، وأراَد ــا أم وأويــه علــى رغــم من أــا وقد أو ََن الجأــُا با ســالم الُمــَّ

وء؛  بجألأا، وآوا ا من لدنه علماو صالحاو إالَّ و ــت وســعى إلــى معــاطن الســ 

اللت ونسى فيأا مقلضى كلما اللَّوحيــد؛ شــعار ا ســالم، وعنــوام ا يمــام، 

 والحاقن دماَء النَّاطقيأا.

وكأنما  ـذه الفئــا ال وجـُد راَحـاَ ُصـدور ا إالَّ فـت إطالق كلما الُنفــر 

 . 1ئوحنم بأذه، أو ولك على مجلمع كا  ماليينه مسلمومأو الجا ليَّا، 

وقَـد و َد  ذا الُحْنم سبيالو إلى قلــوب الُلــو  مــن النــباب المــلحم س، 

ــى أنفســأم، غنــيام المســا د،  مــوا عل ــاداو  ازمــاو، فحرَّ ــا اعلق فاســلقرَّ فيأ

لأا، وكفَّروا الحنَّام الــذين ينــأدوم أم ال إلــه إال الة وراء أ مَّ هللا وأمَّ  والصَّ

محمداو رسول هللا، وعد و م ُمنركين، وووكَّ وا على فأٍم غير قويٍم، آليــاٍت 

 من كلاب هللا وعالى.

دينوم ديــن  ثمَّ وسَّعوا دا رةَ حنمأم على المجلمع، فقالوا: إمَّ كاَّ أ له يــَ

الجا ليَّا، ومن يرضى بحنم حنَّام المسلمين اآلم؛ فأو كــافر  مــثلأم، ســواء  

 ضاه سنوويَّاو أو قوليَّاو.أكام ر

ُف مــن لــم يحنــم بمــا  ولعاَّ آيات سورة الما دة الثَّالث، و ت اللــت وَصــِ

أنزل هللا بالنفر وال  لم والفسق، النَّازلــا فــت حــق  أ ــِا النلــاب  ــت أُّأــر 
 

او بعيداو، وكانوا على نقيض لفئا أ ـرى وقفـت مـن  ـذه   وقد شطَّ النَّوى بأُ الء شطَّ 1ئ

، هللالقضيا موقفاو آ ر، نفت به مـع ال ـرى الوسـطيَّا اللـت انلأينـا إليأـا والحمـد 

 سبحانه أم ننوم عليأا. و ت الوسطيا اللت أراد هللا
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الدلَّا على ما ذ بوا إليه من الُغلُو  فت حنمأم على المجلمع بأسره، أو على 

 وانأم.الحنَّام فقط وأع

لنـنَّ ا طــالَق القُرآنت  ذه الوصاَ  الثَّالثا علــى مــن لــم يحنــم بمــا 

وراة وا نجيــا، وكفــر م  أنزل هللا إنَّما  ــو لُِجحــــوِد أ ــا النلــاب حنــَم اللَــّ

بحنمأما كفراو إنناريَّاو، وعــدم اعلقاد م صالَحهُ فيأم، فأــذا كفر اعلقــاديٌّ 

، وهللا سبحانه  و أعلم   بما يخفت أ ُا النلن   الء من كفر م بنلابأم.قلبتٌّ

ا ال -و ا من ال يحنم بما أنزل هللا  و و موقـن  بقلبه أمَّ ما أنزل هللا ممَّ

ا يحنـم به من غير مــا أنــزل هللا،  يحنم  و به لمر ما،  و  ير  وأفضا ممَّ

يسلوي  و ومن علــى مثا مــا وصــف هللا بــه  -بـا ال سبيا للمفاضلا عنده

 ا النلاب الذي قضــى هللا سبحانه بنفر م لجحود م وإننــار م.أ ـ

انت مــن  ـُض  ــذه المـســاواةُ بــين االثنــين، إذ  ــذا الثــَّ بأقــا  وفنيــر وُْرفــَ

االثنين، وإم كام معط الو ما أنزل هللا،  و غير معلقٍد أفضليَّا ما حنم به من 

ه كــافر   غير ما أنزل هللا، فأو بلعطيله  ذا حنــم مــا أنــزل هللا، يوصــف بأنَــّ

ار مــن أ ــا  كفراو عمليَّاو، أي  و ُمنبه  بلعطيله الحنم بما أنزل هللا فعَا النفَــّ

 النلاب.

ال ينفت عنه ا ثم الع ــيَم  -وإم كام ال ينف ره ويخر ـه من الملَّا-و ذا 

والُجـرَم الُمبين للعطيله حنم هللا و و قـادر عليه، فأو كبيرة النبــا ر، وإثــم 

ا مــع أوزاره  ــو نفســه، اآلثا نـوب، فأو بذلك يلحمَّا أوزار أمــَّ م، وذنن الذ 

 أليس  ذا بنافيه من غضن هللا؟ 

ِرب عــن معنــى  ا وور مــام القــرآم، واللســام الُمعــْ وقد سئَا حبُر المــَّ

د  ل على محمــَّ ن  ليــه وســلمصــلى هللا عالوحت المنزَّ فــت النلــاب الع ــيم عــَ

 معنى آيات سورة الما دة الثَّالث، فقال: 

دوم كفٍر، وُّلم  دوم ُّلٍم، وفسق  دوم فسقٍ  كفر  
 . 2ئ« 1ئ

 

  قاعدة  ليلا صحيحا مرويا بألفاٍُّ عدة وطرق كثيرة، لنن ال على الفأـم اللقليـدي 1ئ

  ير منه وأقوم قيالو! -وهللا-ْلجأا الذي لَ 

  وكام ال بد لـت مـن إعـادة الن ـر فـت مفأـوم  ـذه القاعـدة الجليلـا، وقـد شـرحلأا 2ئ
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لأا، فمنأا  أي: إمَّ در ات النفر والفسق وال ٌّلم ملفاووا  ملباينا  فت وحم 

النفر الُمخرج من الملَّا؛ المجاوز دا رة ا يمام، ومنأـا النفـر الُمبقت على 

ا  .الموصو  به فت دا رة ا يمام، وليس مجاوزاو به حدود الملَـّ

 ومثُا النفِر فت  ذا، الفِسق، وال  لُم.

ه  -أو  ل أم مســلموم-فنيف لنا أم نحنم على مجلمع أ له مسلموم  بأنَــّ

 مجلمع  ا لتٌّ كافر؟!

راط القــوم،  ا، ما ا  عن الص  يمنن القول: إنَّه مجلمع   ا ر  عن المحجَّ

ل  در  -وأنَّه قد يُخنى على مجلمع  ذا شأنـه أم يلحوَّ عــن  -ج، واالعليادباللَـّ

وصــف النفــر أو ال  لــم أو الفســوق العملــت، إلــى وصــفه بأــذه الوصــا  

او، وأمَّ ما يدرك الميَر من ذلك أشد  وأع م وأكبر.  وصفاو اعلقاديَـّ

ـلفي ين لم يجرؤ على ونفيــر  وبناءو على ذلك فيما وقدَّم، ف مَّ أحـداو من السَّ

ا ونفيراو اعلقاديَّ  ر، ولــيس يحلمــا وــأويالو أحٍد من الُمَّ ـاو، إالَّ بصريح ما يُنفــ 

صارفاو يحمت الموصــو  بوصــف النفــر أو ال  لــم أو الفســوق مــن النفــر 

أا،  البوا،، ذلنم أمَّ ونفير الُمسلم الذي ينطق بالنأادوين لــيس بالـمــر الســَّ

ه علــى كفــره؛ لنَّه إم َسلَِم الُمنفَّر من الُنفر البوا، لسقوط الدَّليا الُمسلَدل  ب

:  أي مــا ر ــا قــال صلى هللا عليه وسلمف مَّ الُمنف َر سيبوُء  و بالنفر، لقوله 

 . 1ئل يه يا كافر، فقد باء بأا أحد ما«

ي، وأم يَســلبين  ى أشــدَّ اللَّحــر  ومن  نا كام حقَّاو علــى العــالِم أم يلحــرَّ

ر ُّــا راو -المر من كا   وانبه، ف م وَ َد ما يسعه بصرِ  النفر   -بما ينفــ 

إالَّ قال به حين ال يجد بُداو من القول بنفر  ذا أو ذاك، وليس يجد ما يُعينه و

 

ـٍر وردٍّ لممر على أصوله اللغويا والعلميا النـرعيا، ف أـر لـت  ب سأــاب ووبص 

عـا أنه ال بدَّ من إُّأار المعنى الجديد لأذه القاعـدة، علـى نحـو مـا بينلـه فـت الطب

ا اللـت وضـعلأا فـت  الجديدة من كلابت  إرشاد الساري«، وذلك فت الزيادة الأامـَّ

آ ر النلاب وحت عنوام: ئكفر دوم كفر ، وأر و أم أكوم قـد أصـبت الحـقَّ إم 

 الأادي.   وهللا194-189، فمن شاَء فلير ع إلى صفحا ئشاء هللا

   ملفق عليه وله ألفاُّ أُ رى.1ئ
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ه  ن ثبــت لــه بأنَــّ باللَّأويا القرين أو البعيد على صر  الوصف بــالنفر عمــَّ

كافر بقول أو بفعا، وال ينفت فــت ذلــك صــريح اللفــظ، إالَّ أم ينــوم اللَّفــظ 

، به ُّا ر اللَّقظ.  غير محلما إالَّ لِما صرَّ

 والدلَّا على  ذا المذ ن كثيرة  مل ا رة  ملعاضدة ، منأا:

الو: قوله  :  من قال: ال إلــه إال هللا، مخلصــاو بأــا صلى هللا عليه وسلمأوَّ

، فأو صريح بأمَّ  1ئقلبه، أنجلهُ يوماو من د ره، أصابه قبا ذلك ما أصابه«

ا الَمرَء إذا نطق بالنَّأادة، وصدَّق بأا قلبه، واعلقــد ا  ازمــاو، وآمــن بحق أــ 

كل ه؛ فأو م من، وإم ا لر، المعاصت كلَّأا، ما ُّأر منأا وَما بطن، ما لم 

رورة، و ــو مــن  ين بالضــَّ يصاحبأا  حود أو ننرام  لما  و معلوم  مــن الــد 

أ ا الجنَّا، ولو بعد أم يمسَّه سوُء العــذاب، ويمنــث فيــه زمانــاو، طــال  ــذا 

مام أم قُصر.  الزَّ

 هللا« إالَّ د ول الجنَّا، يدل  على ذلــك قولــه وليس االنلفاع بـ  ال إله إالَّ 

:  لق نوا موواكم: ال إله إالَّ هللا؛ ف نَّه من كام آ ر كالمه صلى هللا عليه وسلم

 . 2ئال إله إالَّ هللا د ا الجنَّا«

 . 3ئ من قال ال إله إالَّ هللا د ا الجنَّا«

 :  وإم زنى وسرق«؟-رضت هللا عنه-فقال أبو ذرٍّ 

«.:  وإم زنى وسرقصلى هللا عليه وسلمفقال   ، ُرغم أنف أبت ذرٍّ

و ناك الجم  الغفير من القوال النَّبويَّا المباركا، اللت ونــأد لمــا ذ بنــا 

إليه، من أصرحأا ما كام عن أبت  ريرة رضت هللا عنه حين أمــره النبــت 

 . 4ئأم يبنر كاَّ من شأد أنَّه ال إله إالَّ هللا بالجنَّا صلى هللا عليه وسلم

 

  .1932الحاديث الصحيحا« ئ   ان ر وخريجه فت  سلسلا1ئ

  رواه ابن حبام عن أبت  ريرة بسنٍد صحيح واماو، والقطعا الولى من الحديث فـت 2ئ

  صحيح مسلم«.

   رواه أحمد وابن حبام عن  ابر بسنٍد صحيحٍ.3ئ

   رواه مسلم.4ئ
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م أو به علــى نفســه لأــم، فضــالو منــه ثانياو: أمَّ  ذا حقٌّ للعباد على رب أ

اغن بنفسه عنه،  ماو، ال يُسلثنى منه إالَّ من رغن بنفسه عنه، و ذا الرَّ وونر 

ا  احــد  ا  احد  النَّأادة، مسلنبر  عن حق أا،  احد  له، وإمَّ واِحد  من اثنين إمَّ

 بَعضه.

، والنَّاطق به   ر.شتء  آ  -المصد ق بأا، الموقن بحق أا-و ذا شتء 

 وأين  ذا من ذاك؟

يه بمــن ال  ه بجحــوده واســلنباره فنيــف نســو  َق نفســَ ــَ فأــذا الجاحــد أْوث

 يجحد ا، وال يسلنبر عنأا؛ وإم كام يعصت ربَّه بالعدول عن طاعله؟

يـدل على  ذا ما كام من قلاِل أبــت بنــر رضــت هللا عنــه المروــدَّة مــن 

 ، واملنــاعأم مــن وأديــاصلى هللا عليــه وســلمقبا ا العرب، بعد موت النبت 

او كانوا ي د ونه لرسول هللا  كاة، إذ قد عدَّ ا حقَـّ فــت  صلى هللا عليــه وســلمالزَّ

حياوه، أما وقد مات؛ فلم يبق  ذا الحق قا ماو لحد، فنام ذلك مــنأم  حــوداو 

 لأذه الفريضا من فرا ض ا سالم.

كاة ليس مــن  حــوٍد لأــا لمــا كــام  وحلى لو كام املناعأم من وأديا الزَّ

وإم كام -لم إ ماع قبا ا على مثا  ذا المر  يسع أبا بنـر إال أم يقاولأم،

ا فــت  -من غير  حود ا، وبخاصــَّ ينبىُء عن  طر ال وحمد عاقبله فت الُمــَّ

اس فيــه وشــأنَأم لنــام وفريطــاو مــن  ِرَك النَــّ ركن من أركام ا ســالم، فلــو وــُ

ع وال يُطفــأ ىُء على سا ر شرا ع ا سالم، ثمَّ ونوم فلنا ال وُقمــَ  ا مام، يُجر 

.  لأا أُوار 

فال بُدَّ إذاو من الحيطا، واو خاذ السباب الواقيا قبا البحث الُمضنت عن 

أسباب العالج، حيث قد ال ينفع البحث، وال ونفع السباب إم أوصَا البحث 

إليأا، والقاعدة النرعيَّا وقول:  درء المفاسد مقدَّم على  لــِن المصــالح«، 

 

ـنله فــت الطبعــا الثامنــا مــن  إرشــاد الســاري« لأــذه        ــَّ وأُحــن أم أذكــر أمَّ مــا بَي

ـارض الـذي ي ـن بـه أم هللالحاديث وغير ا، بياناو حسـناو والحمـد  ، يـذ ن باللـع

المر فيأا على إطالقه كما يذ ن البعض، أو أم المر فيأا على غير و أه كمـا 

 .يذ ن البعض اآل ر، وقد وفقت فيما أحسن إلى درء  ذا اللعارض إم شاَء هللا
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راء علــى ديــن ا ســالم، ووعــد ي حــدوده، والمفسدة  نا ُمحقَّقا، و ت اال لــ 

وانلأاك حرمله، والمصلحا م نونا و ت؛ صــيانا الــد ماء، ور ــاء عــودة 

رك مــنأم  المجلر ين على ا سالم عن فساد م وإفساد م، فنيف إم كام اللَــّ

  حوداو ُّا راو؟

ق بــين  حــوٍد  ومن ذلك نلبيَّن أمَّ ِوقفا أبت بنر الحازما ما كانــت للفــر 

لََح وبين غ يره، لنَّه لو سنت واسلجاب للأويا عمــر رضــت هللا عنــه؛ الْنفــَ

 باب  من النر  أوسع وأوسع.

 و الذي يننتُء الفعال  -إيماناو وكفراو -ثالثاو: أمَّ االعلقاد القلبت بنوعيه 

ال َّا رة الدَّالا عليه، إالَّ أم ينوم اللَّالت منأا نفاقاو، فال يدَل عليــه إالَّ ببو،ٍ 

 ن صاحبه نفسه.م

 ذا  و الصــا الــذي وأسَّســت عليــه القواعــد، وبُنيــت عليــه الحنــام، 

لت الُصول.  ووأصَّ

 و ذا فيما يلعلَّق بالفعال والقوال ال َّا رة، ومثله:

لو أمَّ ر الو قذ  ر الو، ف مَّ المير يقيم عليه الحدَّ، وال ين ر فيه إلــى 

او أم  از الو، فقَْذفُهُ فعا  يُدام بــه مــن غيــر ن ــٍر ما كام ينويه، و ا كام  ادَّ

 إلى نيَّله، ويوقع به الحدَّ الذي قضى به القرآم.

و ذا ال َّا ر ال فرق فيــه بينــه وبــين العقيــدة والحنــام، فلــو أمَّ ر ــالو 

فأو كاٍ  فيه، ومــن قللــه بعــد  -درءاو للقلا، وصوناو لدمه-نطق بالنَّأادوين 

فأو قاوا ُّلماو، وحاما  وزراو، يدل  عليِه ما  -يامن غير وأو-نُطقه بالنَّأادة 

من قلله ذلك الرَّ ا الذي كام كــافراو،  -رضت هللا عنه-وقع لُساما بن زيد 

أادة، فلــم ينــفَّ عنــه وقللــه، فالمــه  يف، نطــق بالنــَّ ا أدركه أُســاما بالســ  فلمَّ

سول   . 1ئوعذله عذالو شديداو، وأننر عليه فعلله صلى هللا عليه وسلمالرَّ

لنا باللَّنفير ب وا ر الن صوص، فيجن طــرد  ــذا حلــى فــت رابعاو: إم ق

الن صوص اللت  اءت نصوص أُ رى غير ا ونفت عن الموصوفين بالنفر 

فيأا  ذا الوصف، و ذا ال ينبغت أم يقول به عالم  قطٌّ، ف م قال به فأو غير 

، وعليه أم يُعيــد النَّ ــر فــت فقــه الن صــوص اللــت وبــدو ملعارضــا فــت  حقٍّ
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  ا، و ت ليست كذلك.ُّوا ر

 ونسوق لذلك مثلين اثنين:

ــه  ل: قول ــلمالوَّ ــه وس ــه صــلى هللا علي ــوق  وقلال ــلم فس ــباُب المس :  س

، ف م أ ذنا ب ا ر قولــه:  قلالــه كفــر« حنمنــا عليــه بــالنفر الــذي  1ئكفر«

دوم غيــر هللا، ويلَّـخــذوم دينــاو  يحنم به على النفَّار والمنــركين الــذين يعبــُ

فت  ذا الحنــم عــن المســلم الــذي يقاوــا غير ا سالم، لنن صريح القرآم ين

َن  ــِ اِم م ــَ ــالى: }َوإِم طَا ِفَل ــه وع ــك قول ُمســلمين آ ــرين ب ــا ر لف ــه، وذل

اوِلُوْا  َرى فَقــَ ى الُ ــْ َدا َُما َعلــَ ْت إِحــْ اْلُمْ ِمنِيَن اْقلَلَلُوْا فَأَْصلُِحوْا بَْينَأَُما فَ ِم بَغــَ

ِر هللا ى أَمــْ تَء إِلــَ ى وَفــِ ت َحلــَّ ت وَْبغــِ ْدِل الَّلــِ ا بِاْلعــَ لُِحوْا بَْينَأُمــَ اَءْت فَأَصــْ  فــَ ِم فــَ

 [.9َوأَْقِسطُوْا إِمَّ هللا يُِحن  اْلُمْقِسِطيَن{ ]سورة الحجرات: آيا 

ــا  ــت  ــذه اآلي ــاوللين ف ــد ســمَّى هللا الطــا فلين الملق ــاُ، -فق ســواء  الباغي

عاَ الم منين بالم منين، ومقلضى القول بلنفير الُمقاوِا  ما  -والمبغت  عليأا

ْر هللا  -كما  و ُّا ر قوله:  قلاله كفر«- يقلضيأا القول بلنفير مــن لــم ينفــ 

ر هللا عــزَّ و ــاَّ كــذَّبنا صــريح  فت  ذه اآليا، وإم نحــن كفَّرنــا مــن لــم ينفــ 

 القرآم النريم.

وعليه؛ ف نَّه ال بدَّ من أم نَعِدل عن مقلضى ُّا ر قولـه:  قلاله كفر«، 

فينوم  -اللَّنفير االعلقاديَّ -إلآعدم اللَّنفير  -وال بدَّ -يصر   إلى البيام الذي

بقلاله -الُمراُد النفَر العملت الذي يُبقت على الم من العاصت رب ه سبحانه    

إيمانه الذي ال يجوز نَفيــه عنــه إالَّ بمــا نفــاه هللا ســبحانه،  - ماعاَ الم منين

 بَعُضأُم بعضــاو مــع علــتٍّ ومعاويــاَ وإالَّ فماذا نقوُل فت الصحابا الذين قاوَاَ 

 ! 2ئرضَت هللا عنأم

أو المســلحاَّ قلــالَأم -نعم؛ يمنن أم نَُعدَّ المسلحاَّ قلَا المسلم بغير حــقٍّ 

واســلباحاَ الخــروج علــى  ماعــا الُمســلمين، وســفك دمــا أم، كــافراو كفــراو 

ا أم نعدَّه كافراو كفراو اعلقاد او و ــو ال يســلبيح اعلقادياو يخر ه من الملَّا، أمَّ يَــّ

 

   ملفق عليه عن ابن مسعود.1ئ

  ين ر فت كلابت  إرشاد الساري« معنى: كفر دوم كفر، فقد اسلوفيت  ذه المسألا 2ئ

، يأوت بالقناعا لمريد الحق إم شاء هللا  .فيه اسليفاءو
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قللأم، وال قلالأم، ف مَّ الوقو  مــع صــريح القــرآم  ــو الــذي يُقصــينا عــن 

الوقوع فت ونفير ُمسلم بغير ما يُنف ر، فنَْنفُر عياذاو باهلل بأذا اللَّنفير بصريح 

:  أي ما ر ا قال ل يه يا كافر فقد باَء -: وقد وقدَّمصلى هللا عليه وسلمقوله 

 بأا أحُد ما«.

ا الثانت:  ، أي؛  1ئ:  من وركأــا فقــد كفــر«صلى هللا عليه وسلمفقوله أمَّ

الة علــى إطالقــه  الة، والقول بلنفير وارك الصَّ مــن غيــر وفريــق بــين -الصَّ

اللَّاركأا عمداو من  حود وإننار لأا، وبين اللَّاركأا عمــداو مــن غيــر  حــود 

، صريح البُطالم. -وال إنناٍر لأا  قول  باطا 

حيح يدل  على بطالنه دال ُا كثيرة ؛ ِمن أصْ  رِحأا وأقوا ا الحديث الصــَّ

ــن أصــحاب  ــا م ــلم وغير م ــاري ومس يخين البخ ــَّ ــد الن ــه عن ــق علي الملَّف

ا محــد ث  نن« واسلوفاه بطرقه وزياداوــه وفوا ــده الجمــَّ حا،« و  الس   الص 

د ناصــر الــدين  ـْرُد العالَّمــا النــيخ محمــَّ ـنَّا وَعلَمأــا الفــَ العصر وشــيخ الســ 

ه: 2ئاللبانت  . ونص 

 

   سبق وخريجه، وين ر فت كلابت  إرشاد الساري«.1ئ

  فت رسالله المفردة: حنم وارك الصالة و ت مطبوعا سا رة. وقـد ذ بـت أنـا إلـى 2ئ

. ولسـت الوحيـد فـت ذلـك، بـا سـبقنت إليـه ه النيخ ناصر رحمـه هللا ال  ما قال

ا مـن بعـد م، والنـيخ   مأور الصحابا رضـت هللا عـنأم، و مأـور علمـاء المـَّ

 ذا ما أدَّاه إليه ا لأاده، وإم  الفناه، فما ُعْجنا عـن حـقٍّ لباطـا  ناصر رحمه هللا

، وال ب غماض طرٍ  عن  الٍ  بحق،  ُ  بنـاو، أو  رولـاو وال أر صنا ديننا بأوىو

إلى منافع دنيويٍا عا لٍا، أو لصوقاو بمـن لـم ينـن لـه مـن فضـٍا عليـه إال بـدعوى 

فـت حياوـه فـت مسـا ا كثيـرة،  كذٍب ومبا اة، ولقد  الفت النيخ ناصر رحمه هللا

وما  رى بيننا مناُّرة فت واحدٍة منأا، وال أننر علتَّ يوماو أنت  الفلـه فيأـا، وال 

 كلما ال وحما المد، والثناء، وال يعر  عنه أنه يقول فت واحٍد علمت أنَّه قال فِتَّ 

النـيخ  كالماو فت و أه، ويقـول غيـره فـت قفـاه،  لـق الدعيـاِء النذبـا. رحـم هللا

ناصر، فقد اروحا عن الدنيا وما أبقيت له فت عنقت حقـاو كنـت مسـلطيعه، ولسـت 

ا يفرحنت حقـاو أم يْنُسَن  بعضأم إلى النيخ بعـد أم صـار بقا ا فيه إال  ـيراو، وِممَّ
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َص  صلى هللا عليه وسلمن أبت سعيد الُخدري  أمَّ النَّبت ع قــال:  إذا  لــَ

الُم منوم من النَّار، فوالذي نفست بيده، ما مجادلا أحدكم لصاحبه فت الحق 

نيا بأشــدَّ مــن ُمجادلــا المــ منين لــرب أم فــت إ ــوانأم الــذين  ينوم له فت الــد 

عنــا ويصــوموم أُد لوا النَّار، قال: يقولوم: ربَّنا! إ واننــا كــانوا يصــل وم م

وم معنا، ويجا دوم معنا، فأد للأم النَّار، قال: فيقول: اذ بــوا  معنا، ويحج 

ار  فأ ر وا من عرفلم مــنأم، فيــأوونأم فيعرفــونأم بصــوِر م، ال وأكــا النَــّ

صوَر م، فمنأم من أ ذوه النَّار إلى أنصا  ساقيه، ومنأم مــن أ ذوــه إلــى 

ن كعبيه، فيُخر وم منأا بنراو كثيراو، في قولوم: ربَّنا! لم نذر فيأــا أحــداو ممــَّ

أمرونا، ثم يقول: ار عوا فمن كام فت قلبــه وزم نصــف دينــاٍر فــأ ر وه، 

فيُخر وم  لقاو كثيراو، ثمَّ يقولوم: ربَّنا! لم نذر فيأا أحداو ِممَّن أمرونا، حلى 

ٍة، فيُخر وم  لقاو كثيراو«.  يقول: أ ر وا من كام فت قلبه مثقال ذرَّ

: فمن لم يصد ق بأذا الحديث فليقــرأ  ــذه -يعنت الخدري-و سعيد قال أب

هُ  ن لَُّدنــْ ْ ِت مــِ ٍة َوإِْم وَُك َحَسنَاو يَُضاِعْفأَا َويــُ اآليا: }إِمَّ هللا الَ يَْ لُِم ِمْثقَاَل َذرَّ

 [.40أَْ راو َعِ يما{ ]سورة النساء: آيا 

ار أحــد  فيــه قال: فيقولوم: ربَّنا قد أ ر نا من أمرونا، فلــم يبــق  فــت النَــّ

، قـال: ثمَّ يقول: َشفََعت المال نا، وشفََعت النبياء، وشــفََع الم منــوم،   يـر 

احمين، قـال: فيقبض قبضـاو مـن النَّار    -أو قـال: قبضلين-وبقـت أرحـم الرَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ينوم لأُ الء كراما و أر لأم عند قبـر النـيخ حـين ، اللأم إال أ-=    ويننف َمْينَأم 

يزورونه بين الفينا وال رى، يسلأدونه ما ي أروم من فرى ينسـبونأا إليـه، أو 

أم ينوم قد عأد النيخ إليأم بنتٍء  اص حين صلَّوا عليه فت القبر، بعد عودوأم 

 ال افرة!!!

ا ُحَمماو، قال: في وى بأم ناساو لم يعملوا هلل  يراو قط ، قد احلرقوا حلى صارو

إلى ماٍء يقال له: ئالحياة  فيصن  عليأم، فينبلوم كما ونبت الحبَّا فت حميــا 

خرة، وإلى  انن النَّجرة، فما كام إلــى  السَّيا، قد رأيلمو ا إلى  انن الصَّ

النَّمس منأا كام أ ضر، وما كام منأا إلى  انن ال ا  كام أبــيض، قــال: 

 

لنـه ممـا -وحت الثرى أنـه قـال فتَّ غير مـا أعلم عنـه أنـه قالـه عنـت فـت حياوـه 

 يفضح كذبأم =
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وفــت روايــا: -م مثا الل ل ، وفت أعناقأم الخاوم      فيخر وم من أ ساد 

ا، فمــا ومنَّيــلم ورأيــلم مــن  -الخواويم علقاَء هللا، قال: فيقال لأم: اد لوا الجنَــّ

ـا:  حمن، شتء فأو لنم، ومثلــه معــه، فيقــول أـ ــا الجنَــّ  ــ الء علقــاء الــرَّ

ا بغيــر عمــٍا عملــوه، وال  يــٍر قــدَّموه م: ربنــا! ، قــال: فيقولــوأد لأم الجنَــّ

أعطيلنا ما لم وُعط أحداو من العالمين، قــال: فيقــول: فــ مَّ لنــم عنــدي أفضــا 

منه، فيقولوم: ربَّنـا! وما أفضـا من ذلك؟ قال: فيقول: رضا ت عننم، فــال 

 . 1ئأسخط علينم أبداو«

ا وأ يراو: أليس فت قوله سبحانه: }إِمَّ هللا الَ يَْغفُِر أَم يُْنَرَك بِِه َويَْغفُِر مَ 

اُء{ ]ســورة النســاء: آيــا  ن يَنــَ َك لِمــَ [، مــا يُغنــت عــن اللَّأويــا، 48ُدوَم َذلــِ

واب فيأا؟! د والمراء فت  ذه المسألا، وولم س الصَّ وا طالا فت الرَّ
   2ئ

 * و الصـاُ القــول:

دَّ على ولك المقولا اللت اعلََسفَت بأا  أْحِسبُنت بذلك أنَّنت قد اسلوفيت الرَّ

عقــول   مــدت بأصحابـأــا علــى أقــواٍل  - وال كلــاٍب منيــرعلى غير  ــدىو -

 ا رٍة، اسلبدَّت بأا على مثا الجمر الملل  ت، و ت:  إمَّ السَّلفيَّا يحنمــوم 

على بعض النَّاس بالُنفر، وأقواٍل يقولونأا، وعقا د يعلقدونأا، كالذي يعلقــد 

فيه، أو كالذي يعلقد أنَّه يعلم الغين، وأمَّ هللا حالٌّ  -رضت هللا عنه-فت علت 

واب، و ــو  ه إالَّ الصــَّ أم العصما المطلقا فت شيخه العلقاده أمَّ هللا ال يلأمــُ

 

ـاديث ال ـرى النثيـرة اللـت ال 1ئ   و ذا الحـديث ال بـدَّ وأم ين ـر فيـه مقرونـاو بالـح

وبـذلك يـزول  سبحانه، فأمر م إليه وحـده، يَْعرُ  ا الص المذكورين فيأا إال هللا

 اللعارض بين  ذه الحاديث، و ذا الحديث وغيره، مما يبدو فيأا اللعارض.

  قد أويُت على بيام  ذه المسألا بو وٍه من االسلدالل  ديدٍة، ال أدعت أنت  لـم أسـبق 2ئ

 ديــدة،فلين ر فــت كلــاب  إرشــاد الســاري« الطبعــا =  هللإليأــا، لننأــا والحمــد 

يبينأـا  مـن أم ينـوم المسـلم وقافـاو عنـد حـدود هللا =الثامنا، وليس أ ما وأحسـن

بأدللأا، لذا فقد رأيت الر وع عما كنت ذ بت إليه فت أمر ا يمام والنفـر، علـى 

، إذ العود إلـى الحـق أولـى ما قد ُّأر لت على و ه ال يقبا العود عنه إم شاء هللا

= 
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بين  وبــا علــى المال نــا المقــرَّ شتء  من الوحت، أو كالذي يقدم إمامه فت الر 

 والنبياء والمرسلين«.

ا-وكأن ت بأـ الء القا لين  ذه المقولا  بيأا إلى السَّلفيَـّ و م ينفونأــا  النَّاس 

ال يروم النفر إالَّ على مثا ما كام عليه أبو لأن، وأبو  أا، -عن أنفسأم 

ا الــذين يرفعــوم بعضــاو مــن  وأُبت  بن  لف، و ــالوذةُ قــريل وعلاوُأــا، أمــَّ

البنر إلى مصا   النبياء والمرسلين، ويروم لأم مــن العصــما والقدســيَّا 

رى أمَّ هللا  - ــ الء وأُولئــك با ويُقد مونأم علــى-ما يروم للمال نا  ومــن يــَ

رى أمَّ هللا ســبحانه حــالٌّ بذاوــه  سبحانه  و النوم، والنوم  ــو هللا، ومــن يــَ

ه البنر عنأــا ومــن يــرى  القدسيَّا، فت كا  شتٍء، حلى فت الشياء اللت يلنزَّ

الحين إنَّما  اَءوأم من حلــول هللا فــت محمــد  بأمَّ العصما فت الولياء والصَّ

قــت ؛ اـلـ صــلى هللا عليــه وســلم الحين، ووفرَّ ذي ـحــاَّ بمووــه فــت ذوات الصــَّ

 روحه عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اللمادي فت غيره، وإذا  اءك الدليا المنير يسعى فاوبعه وكـن مـن  -وال شك-=    

 ورا ه.

ا وــدبير ُملنــه وَكونــ  ه إلــى السَّالم فيأم، ومن يرى بــأمَّ هللا ســبحانه قــد وكــَ

القطاب نياباو عنه، ومن يرى أمَّ هللا عاٍر عن صفات النمال،  ــذه العقا ــد 

روَم  ونحو ا، ليست منف رةو معلقديأا وال غا لاو إيمانَأم، وأحســبأم  ميعــاو يــَ

ـكــاة ليســت  الم بلــرك الزَّ الة والســَّ أمَّ ِردَّة القبا ا بعد موت النَّبت عليه الصــَّ

وع  ردَّة، وأمَّ قلال أبت بنر ُد أم ينــوم نــَ رضت هللا عنه لللك القبا ــا لــم يَعــْ

وأدين، لنــن  ــا يــدرُك اللَّأديــُن قلــا النفــس، وإز ــاق الروا،، وإراقــا 

َدَعأم، ثــمَّ يُلــين لأــم قناـوــه، ويأـ ــذ م  الد مـاء؟ أما كام ينفـت أبا بنــر أم يــَ

ك قلــال بالحنما والدَّعوة الحسنا، ويَجد فت رأي ُعمر ُمعلَضــداو لــه فــت وــر

 ولك القبا ا؟

ين، ونُنوَص ُعمر عن رأيه الذي  إمَّ إصرار أبت بنر على قلال المرود 

دليا  ُّــا ر  علــى ردَّة ولــك  الو علــى أبــت بنــر أم يــدع قلــالأم؛ لــَ أشار به أوَّ

ا كل أا  علــى أمَّ ردَّةو كانــت  -من لدم ولك الواقعــا-القبا ـا، وقد أ معت المَّ

-على أبت بنر أم يسلاَّ سيفه من غمده ليطيح بأا فت ولك القبا ا، فَرضت 

رغــم النَّلــا ج الليمــا المحزنــا اللــت  -وقد أطا، وكام رضــت هللا عنــه لأــا
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  لَّفلأا، وكام من آلِمأا وأع ِمأا حزناو المقللا اللت ذ بت بَِحفَ َِا كلاب هللا.

ــوم  ــانوا ينطق ــرب، ك ــن الع ــدَّة م ــٍد، أمَّ المرو ــى أـح ــاو عل ــس  افي ولـي

يف، وال ب النَّأادة، لنن نطقاو لم ينن بمغٍن عنأم شيئاو، وال بمــانع عــنأم الســَّ

 برادٍّ عنأم غيرةَ أبت بنر على ا سالم وأ له.

إذاو فالن طق بالنَّأادة بالل سام وحده، ال ينوم به العبد م منـاو وال مسلماو، 

دَّة كــانوا ينطقــوم بأــ  ا، وكــا  أ ــا فالمنافقوم كانوا ينطقوم بأا، وأ ــا الــر 

حيحا-العقا د الباطلا الفاسدة  ن  ــالفوا بأــا عــن العقيــدة الصــَّ ينطقــوم  -ممــَّ

بالنَّأادة، لنن  ذا الن طق ما أغنى عنأم من الحق  شيئاو، وال  ت ونجيأم من 

 عذاب هللا يوم القياما، با وال من الخلود فت النَّار.

ــا علــى عــدٍد منـأـ  د  شــذوذات ال وإذا كانــت  ــذه العقا ــد اللــت أوين ــَ ا وُع

اللــت  -وكا النفر شذوذات وشــذوذات-وسلَو ن النفر، فما  ت النذوذات 

 وسلو ن النفر عند م؟!

 ت اللت ومنع عــن صــاحبأا  -أو قا: العقيدة السَّليما-إمَّ سالما العقيدة 

واب فــت  الس وء، وودرأُ عنه الذى أم يصــيبه فــت دينــه، ووأديــه إلــى الصــ 

ضعأا فت مواضعأا، وينــوم الخطــأ ضــئيالو إلــى  انــن وقدير الُمور، وو

واب الذي يحرص عليه.  الصَّ

وم  ذه العقا د الموقورة بالفســاد والذى  -وإنت لعجن من الذين يسم 

 شذوذاٍت. -حلى ب ا ر ألفاُّأا

ين؟ أم  ــا يريــدوم وبر ــا   ا يريدوم اللَّأوين مــن  طر ــا علــى الــد 

ارخ؟ أم  ــ  ا يريــدوم ووحيــد الُمــم قاطبــاو لينونــوا معلقديأا من النفر الصَّ

أ ا دين واحد مزيج من أمناجِ أدياٍم باَد بعضأا، ونُسخ بعضــأا، ووخــالج 

بعضأا، وبقيت أثارات  ســانحا مــن بعضــأا؟! ولعلأــم ينلأــوم إلــى مقولــا 

 القوميين السافحين: ئالدين هلل والوطن للجميع .

ــاو مضــت  ــم أمَّ قرون اثاو مــن اآلالم و ــت وحمــا أضــغ-وحســبنا أم نعل

ــا ادف ــأبورة الرَّ ــاد الم ـا، والحق ــَّ ــيَّا والبدني نا  -النَّفس ــَ ع نفوس ــ  ــت وُقط ال زال

حسراٍت ال نَعد  ا شيئاو يذكر بجانن ولــك العقا ــد، وحطَّمــت قــوارب النَّجــاة 

اللت كانت معدَّة لرحيلأم عن الرض اللت كانت الِحضَن الــدَّافتَء الأــانتَء 

لباو فت سبيا الما الذي يروجى يوماو أم يُوا م بين لأم، ووقفت حوا َن صُ 
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الورا، وبين الفرا،، وي ل ف بين الووار الملدف قا بأنغامأــا النَّنــاز، لنــن 

أنَّى ينوم أما يُروجى لمواَءمٍا أو وأليٍف، و و مصــنوع  مــن نــار ود ــاٍم، 

ُج ل ىو مللأباو يُقط ع ويحــرق، ويــذين، وال يُبقــت مــن ورا  ــه إالَّ ذكــراو يلأ َّ

!!  لشياء كانت يوماو لأا أسماء 

ر، ال يوصــد قوم أنفســأم،  وم  ذه العقا ــد شــذوذات ال وُنفــ  إمَّ الَّذين يسم 

نيا بعــد طــول انل ــار،  و م إنَّما يقولونأــا ُزلفــى لقــوام أســرعت إلــيأم الــد 

ة، بمنافع عراض طواٍل  نذا وبدو للس راة فت د اليز البا طن وعلى حين غرَّ

ع، يسلخفوم بأنفسأم من أنفسأم، ويحسبونأا  قــادرةو  -و ت وســلخفت-المرو 

 على أم وعلن عنأم غير ما يخفوم.

وم بأــا حقــا َق موصــولاو  لننَّأــا لــم وــنفعأم يوـمــاو، وال أرادـ ــا المعنيــ 

او وال يُدرأُ بباطا، والباطا يبقى بــاطالو وال  بصدور قا ليأا، فالحق  ي ا  حقَـّ

ماء يَسلخفت  ور ال يجلمعــام، والرض والســَّ ، وال  لما والنــ  من وراِء الحق 

الُل ال يأولفام، واللَّيا والنَّأار ال يملز ام.  ال يللقيام، والأدى والضَّ

لَّ حلــى  ولقد رأينا من صنا ع الملزل فين إلى أ ا الباطا مــا يــبغ ض الــذ 

غار حلى لذاوه!! وما يحقر ه الصَّ الأوام حلى على حاله!!  لنفسه!! وما ينر 

وكلَّمــا ُّــنَّ الملزل فــوم بأنفســأم  يــراو، أقفــرت الرض الِخصــبَاُ أمــام 

حت الحدا ق الغنَّاء فت َحَدقاوأم، وصارت آمالأم العراض  نواُّر م، وصوَّ

 كالعصف المأكول وحت أقدامأم.

رى  قوم بين مــن ال يــرى كفــَر م، وبــين مــن يــَ فأ ا ولك العقا د ال يفر 

من غير من  م علــى غيــر عقا ــد م ولــك، فقــد نــذروا أنفســأم لللــك  ُكفر م

العقا د بأم ينونوا على حذٍر وكرٍه دا مين لنا  من ليس على عقا د م  ذه، 

وم فت أنفسأم إالَّ المنر والنرَّ لأم.  فال يُِسر 

والُملََسربِلُوم بللك العقا د ال يروم سالملأم إالَّ فت اللَّفاعا معأا روحاو 

ا، ونصَّ  ف  الُمــَّ او، وما آمنوا بأا إالَّ لعلمأم أنَّأا ما  تَء بأا إالَّ للــو ين صــَ

 ووفريق كلملأا، وإذكاء رو، العداوة والحقد فت صدور ا.

إذاو؛ فأريحـوا أنفسنم أي أا الملزل فـوم، وأربعوا عليأا، فنا   أٍد وبذلونه 

 لسَّبيا إلى زوال.إلى ضياع، وكا  أمٍا وريدونه عن نفسه إلى ذلك ا
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الو وآ راو -المر  وم  -أوَّ بيد هللا وحَده، وإرادة هللا اللــت بــين النــا  والنــ 

ـا  إم كانت فليس إلى رد  ا من ســبيا، ولــيس علــى هللا ببعيــٍد أم يُعيــد الُمــَّ

ل، ينفــت  اليوم، بما فيأا من نواقَض، وحوا َن، وكوابــَد، إلــى صــدر ا الوَّ

ذ ن عنأــا الوضــار اللــت َزَرعلأــا عنأا ما رسمله اليَّا م على  بينأا، ويــُ

نوم فت صدر ا، ويُبر ُأا من الوصاب اللت صنعلأا البغضــاء الفــا رة  الس 

ـٍا  ٍا واحــدٍة كمــا بــدأت، بأمــَّ فت قبولأا، فلعود أمَّا واحدة كما كانت، على أُمَّ

للــت واحدٍة عازمٍا فيأا على لقيــا واحــدٍة، ونــزع عنأــا الغــالل واآلصــار ا

وداء، اللــت  وضعلأا فت أيديأا وأر لأا بأنفسأا، وورفع الُحُجَن الثَّقيلــا الســَّ

بت بأــا عيونأــا،  فيقـا اللت عصــَ غطَّت بأا عقولأا وقلوبأا، والغنيا الصَّ

فلبرأ من ذلك كل ه، ووعيــد إلــى أنفســأا الث قــا اللــت أفللــت مــن أيــديأا، حــين 

افيا الواضــحا حــين عصــبت ُوضعت فت الغالل واآلصار، والرؤيا الصَّ 

ت عقولأــا  افت حــين َغطــَّ وي  الصــَّ فيقا، واللَّفنير الســَّ عيونأا بالغنيا الصَّ

 وقلوبأا بالُحجن الثَّقيلا السَّوداء.

ن قَبــُا، وونــوم  ٍا أُ ر ت للنَّاس ِمن بَعُد ومــِ حينئٍذ: ونوم بحقٍّ َ يَر أمَّ

 عوب.حنوملأا فت الرض  ت الُمروضاةَ فت الُمم والن  

 * َعـود  على بدٍء، وبدء  من َعـود:

أر و أم ال يفوت الخ القارىء، أم ير ع إلــى مــا كلبلــه فــت الطبعــا 

الثامنا من كلابت  إرشاد الساري« فت مسألا اللنفير، ومسا َا ثالٍث أَ َر، 

نٍّ بــا لالٍ  مضــطرب، وأُحــن  لــمخ القــارىء  ٍر، أو ُّــَ كيال يَقَع فــت وحيــ 

عــاو ، ]وأم يقــرأ مــا يقــرأُ بعينيــه ال بعــيٍن ئالبصير اللَّ  قــت   أم ال ينــوم ئإمَّ

واد الع ــم مــن طــالب العلــم  يسلعيُر بعَض بصــر ا، كمــا  ــت عــادة الســَّ

أم اللبعيَّا اللافأا، لشــياخٍ يســلحيت الزمــام مــن ذكــر م فــت  السَّلفيين وَُعض 

 زماننا  ذا، نسأل هللا العافيا[.
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 ؟الواقِعِ  ِفقـهِ  عن َماذا

 

ٍر، أم يحفــظ عــن النَّبــت  صــلى هللا عليــه على كا  داعيٍا، وعالٍم، وُمفنــ 

و و ُعمر بن  -وقد رأى أحد أصحابه رضوام هللا عليأم  ميعاو -قوله  وسلم

وراة فن ــر إليــه مغضــباو -الخطَّاب  كــوم -يقرأ فت صحا ف من اللَــّ :  أملأو 

، ف مَّ فــت  1ئفيأـا يا ابن الخطاب، لو كام موسى حيَّاو لما وسعه إال او باعت«

او ع يمــاو، يصــلُُح أم ينــوم أصــالو كبيــراو  او علميَــّ  ـذا الحديث وو يأاو وربويَــّ

ٍا كثيــرٍة  او، فــت ميــاديَن معرفيــ  واسعاو لمنأاج ملناما، يحق ق أ دافاو كثيرةو  دَّ

م مع  ك بمن فيه وما فيه، ليُنو  واسعٍا، كا  واحٍد منأا موصول  باآل ر يلحرَّ

 رفيَّا واحدة.الُ رى دا رة مع

بر  ولست ذاكراو  ذا الحديث لوناوله بالنَّر، واللَّفصيا وا بانا، والســَّ

واللَّقسيم واللَّبوين، با لســوقه دلــيالو علــى أمَّ  فِقــهَ الواقــع« الــذي يدنــدم 

حوله بعض الد عاة، ما  و إالَّ نافلــا  مــن نوافــا الفقــه إم قُلنــا بمنــروعيَّلأا 

ر  المعرفــت العلميَّا، إم  از اللَّ  عبير، با إنَّه أقرب إلى أم ينــوم مــن اللَــّ

ا أولئــك الــذين أُقصــوا  الذي ُشغف به طوا ف من مثقَّفت العصــر، وبخاصــَّ

ينيَّا ئاللَّقليديَّا  أو اللت ألَّفت وأليفــاو ســا غاو بــين  عن دا رة المعرفا العلميَّا الد 

 السلوبين القديم والحديث فت العلم.

وُمساغاو فت مجلمعات الُمسلمين، أم يقرأ الواحد منأم  وقد صـار حسناو 

ياســا العصــريَّا، وعلــم اال لمــاع الحــديث،  حا ف فــت الس  مئــات الصــَّ

واالقلصاد واللربيا وغير ذلك، وال يسلســأا قــراءة رســالا صــيغرة قليلــا 

حا ف فــت علــم الفقــه، أو أُصــوله، أو العقيــدة، أو علــوم الحــديث  الصــَّ

 غير ذلك من مواريث علوم ا سالم.وُمصطَلَِحِه، أو 

وال زلت أذكـر أمَّ صديـقـاو لنا أوانــت بنلاٍب ضخٍم، عنوم له م ل فه بـ: 

- القرآم والنلاب«، و و ُمعجن  أشدَّ ا عجاب بــه، وبم ل فــه، الــذي  ــاَء 

 

   سيأوت وخريجه.1ئ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 113 

 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

َدم بأــا النثيــر  -على حد  قوله بن ريَّا وجديديَّا شــموليَّا، لــم يُســبق إليأــا،  ــَ

ا وركه السَّابقوم، وصار عند الالَّحقين حقا ق مسلَّما، مطأَّرة، ال النثي ر ممَّ

راُد بــه مــس  طأر ــا، أو  نو منأــا بنقــٍد يــُ يجوز الحوُم حولأــا بريبــٍا، أو الــد 

 انلقاصأا!!

ٍة يــزداد إعجــابت  ات، وفت كا  مــرَّ وقال: لقد قرأت  ذا النلاب أربع مرَّ

وأا من الواقــع ورغبلت فت إعادة قراَءوه، فأو ثور ة فنريَّا علميَّا، وسلمد  قوَّ

المعاصر الحديث، الذي يجن أم ينوم  و المنيــال الــذي وُنــال بــه الثَّقافــا 

والمعرفــا، وإليــه وــرد  حلــى الحقــا ق المســلَّما مــن كــا  العلــوم ا ســالميَّا 

ا، ذلنم أنَّه  او، وكنف عن مجأــوال -الواقع-والعربيَـّ ٍت أثبت أشياء كثيرة  دَّ

او  لم ينن فت حساب العقا ا نسام أم ونوم، وأُّأر أسباباو ووســا ا معرفيَــّ

 ديدةو َوَصلَِت ا نساَم بعوالَم كانــت  يــاالٍت دا ــرةو فــت الفضــاء المجأــول 

او  الرَّحن، حلى صارت  ت الواقع، والواقع  ت، وحلــى أصــبح عســراو  ــدَّ

ل يــوم أنــزل فيــ -على ا نسام  ه الــوحت علــى نبــت الذي  اطبــه هللا مــن أوَّ

حما والأُدى، بالعلم وآلله اَم -الرَّ : }اْقَرْأ بِاْسِم َرب َك الَِّذي َ لََق * َ لََق اِ نســَ

ِمْن َعلٍَق * اْقَرْأ َوَرب َك الَْكَرُم * الَِّذى َعلََّم بِاْلقَلَِم * َعلََّم اِ نَساَم َما لَْم يَْعلَْم{ 

ز الواقع المن ور المنأود الُمحسَّ وبين [ أم يُمي  5-1]سورة العلق: اآليات 

ُد معالمه، وورفع اللَّبس عن ملناكله، ووزيــا الخفــاء عــن  المعرفا اللت وُحد 

 دقيقه و في ه.

ديُق عن  ذا النلاب.  كام  ذا مو َز ما حدَّثنيه  ذا الصَّ

ــدات  اك ــات الرَّ ــن الطَّام ــه م ــت في ــرأت، رأي ــا ق ــه م ــرأت من ــين ق وح

ٍا منأا بنلاب لســرع والجانحات ما ال يُح ، لو أُْفِرَدت كا  طامَّ صى وال يُعد 

الفناء إلى كا  ما أوت علــيأن، فنيــف وقــد ا لمعــت كل أــا بــين ِدفَّلــت كلــاٍب 

واحٍد، روَّ ت له م سَّسات علميَّا ، وووفَّرت على الدَّعوة لقراءوــه وا فــادة 

مــوال النثيــرة منه دوا ر إعالميا، وبُذلت فت طباعلــه وننــره وووزيعــه ال

 الطَّا لـا؟!

ُت لــه مــا فيأــا مــن كفــٍر  ات، وأبَنــْ وأحَضـْرُت له بعضاو من ولنم الطَّامــَّ

صريحٍ ُّا ٍر، وزندقٍا  فيٍَّا باطنٍا، فانلابه العجن، وأ ذت منه الدَّ ناُ كاَّ 

مأ ذ، فقد كام يحسن أنَّنت سأوافقه فت إعجابه بأذا النلاب، وأدعو النــاس 

ة واحدة!!إلى قراءوه، ول  و مرَّ
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فلما وبين لـه أمَّ  ذا النلاب  و الباطُا الَزا ــق، والنفــر الحــا ق، علــم 

 -على القــا-ليس على شتٍء  -وعلى زعمه أنـه قـارىء  واسع الثقافا-أنـه 

من الثقاـفــا ا سالمـيــا الواعـيــا، اللــت يرـ ــو ـبــه أو ي ـمــا النجــاة، مــن 

ه شــديداو وبيــر!! أو مــن دبيــر!! وأنــه ال يصــين  ل ا مــا ُّنــ  وصــاو مــن فلــْ

محنمـاو، إالَّ ونقضه، وفلـلــه ـمــرة أ ــرى إم بقــت فيــه مــا يصــلح أم يُفلــا 

ة!!  بمـر 

ومــا أكثر ــا فــت -والقارىء  ذا النلاَب وغيَره من كلن أ رى ونبأه 

يعلم علم اليقــين أم م لفيأــا و امعيأــا، مــا نأضــوا إليأــا وأليفــاو  - ذه اليام

ا بأا وفيأا ور ما عمليا ولك المقولــا:  ضــرورة فقــه و معاو، إال ليلر مو

ُف  او، يوقــِ ا السل أار ما فيه، وبيانه للناس بياناو علميــ  الواقع، وحا لنا الملحَّ

دَرك ب ــنٍّ وال  الجيَا على بواطن المور و لي أا، فال يفــووأم منــه إال مــا يــُ

صــالو رغبا فت وحصيله« ثــم وراـ ــم يعمــدوم إليأــا، ينــرحونأا شــرحاو مف

إلــيأم فــت وحــريض  فــتٍّ  -وبخاَصا الَنباب مــنأم-يَلفِلوَم به عقول الناس 

، على الفقه ا ســالمت، ينســروم أبوابــه كســراو مروعــاو، حلــى لنأنمــا  ذكتٍّ

 يثأروم لنفسأم من أصوله، وقواعده، ومسا له، وفروعه.

ا،  ويلعد ى وحريضأم  ذا، لينال من العـلــوم ا ســالميا والعربـيــا كافــَ

للت قامت على عقول العلماء، وألقت بأا فت السماع ألســنلُأم، وســط روأا ا

حا ف أقالُمأم علــى املــداد القــروم، ووعاقــن اليــام والل يــالت، فــت  فت الص 

غير َكلٍا وال ضجٍر، وال حرٍص على ماٍل وال شأرٍة، وال ابلغــاء رضــوام 

 واصٍا بنفع دنيوي يُروجى.

كثيــروم  -ولنــن علــى نحــو آ ــر-الزا فا وقد فُلن بأذه المقولا الجا فا 

، وأ ــذوا يللبعونأــا فــت م ان أــا، فــت النلــن  مــن أصــحاب المــنأج الحــق 

والرسـا ا والمجال ت والمحاضرات والندوات، وشغفوا بالمبدعين الداعين 

لأا، المرو  ين لفلسفلأا و ُجنلأا، حلى صــرفأم اشــلغالأم بأــذا الفقــه؛ فقــه 

ا أو كاد عــن الواقــع -الواقع  نفســه، و أصــار م اســارى لــه فــت فلــرة زمنيــ 

 و يزة.

ــع النصــار  ــا، ووجمي ــذه المقول ــار   ــى ســرعا انلن ــا ســاعد عل ومم

ا،  المعجبــين بأــا وبــُدعاوأا، الحــداُث العاويــا اللــت اصــطنعأا أعــداء الملــ 

ين والمال وال الق من أرضنا،  معو ا فت  راٍب واحــٍد،  ليجلث ـوا بأا الد 
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ا ال ضــر واليــابس وأطلقو ا  امحا ف راوين، لِلأكــُ ت أرض الجزيرة والفــُ

معاو، بما أسمو ا:  حرب الخليج«؛ فنالت بضر  ا مــن كــا  مــا ينســن إلــى 

 العروبا وا سالم.

ن يــد عت الننــف  لفضــينا للنــاس بصــحا ف مــن  -وحاشــا-ولو كن ا مم 

ل يــوم بــدأت فيــه فلنــا الخلــيج، لــم  الغين، قرأنا ا بعقولنا وبصا رنا من أو 

يغن فيأا عن ا غا با  مما حملله ولك الفلنا العمياُء منذ يومأــا الول، وحلــى 

وضعت أول أوزار ا، وإلى أم ولمخ ض عن آ ــر أوزار ــا، وإم كنــُت ال 

أدري ملــى ســينوم مخاضــأا ال يــر للنــلج آ ــر ولــك الوزار، نســأل هللا 

وزار ــا، أعاذنــا هللا العافيا والسَّالما، حلى وإم بدا للنَّاس أنَّأا قد وضعت أ

 من سوء عاقبلأا.

ووهللا ما كــام مــن شــغٍف بفقــه الواقــع، وال بصــر   أــٍد ولــو بيســيٍر 

نحوه، وال برغبٍا فت وعريف الن اس بــه، والل فــا ر فيــه، إنمــا كــام بــأمرين 

 اثنين:

ل ـا الذي أو به هللا سبحانه على المسلمين الوَّ ـدق فت نُصح المَّ : الص 

ا على العلماء الد عاة منأم، و و عأد أ ذه رســول بعضأم لبعض، وب خاص 

له، كمــا  ــاءت  صلى هللا عليه وسلمهللا  على أصحابه وعلى سا ر قروم أم 

 .صلى هللا عليه وسلمبه ال بار الصحيحا عن رسول هللا 

نَّا نبيــه الثانت صــلى هللا : النَ ر المسلبصر فت كلــاب هللا العزيــز، وســ 

ا سوا ما، فمن أوقر ذ نه بدقيقعليه وسلم فقه  ، وفيأما الغنيا كا  الغنيا عمَّ

نصوصأما فقد أوفى فت العلم والمعرفا على منار  العلم المقدور عليــه، 

 وصار إليه من دقا الن ر، وصواب الرأي ما ليس لغيره.

ـا يسلو ن الن نر هلل علينـا أن نـا  كن ا، وال زلـنــا نعلقــد  -والحمد هلل-وِممَّ

طوا ــف على نحو ما صــارت إليــه، عنــد -أم ا يغال فت ن ري ا فقه الواقع 

مضيعا  للوقت، مذ با  للجأــد، مأكلــا للفا ــدة المروجــاة  -المثقفين المسـلمين

ره بالحا ــات والضــرورات،  مــن العلــم، وينفــت مــن فقــه الواقــع مــا يبصــ 

ـا، إذ لــيس  والحوادث اللت وفرضــأا الحيــاة بأســبابأا ودواعيأــا علــى الُمــَّ

وا آذانأــم عــن ســماع مــا يُلقــى إليأــا مــن  يحسن بالــدعاة العلمــاء، أم يصــم 

ا يدور حول  ذه الحا ات والضرورات  ا لوم عم  س االٍت يسلنبىء بأا الس 
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والحوادث، وفيما يحيط بأا ويلصـا بحركلأا وأســباب ننــو أا، والغايــات 

اللت أُحدثت أو كانت من أ لأا فت حياة الناس، كت ينوم  واُب كا  واقعــٍا 

ى الن ر العقلت المسدَّد بالــدليا م سَّساو عل -أو لضرورة، أو لحادثا-لحا ا 

ا بــنص   ا بعمــوم االســلدالل، وإمــَّ ا بقياٍس، وإمــَّ النرعت  الذي ال يخطىء إمَّ

الو.  يطابق الواقعا المنابه لأا حين وقوعأا وطُُرو  ا أوَّ

يجأا أمراو  -مثقفاو كام أم غير مثق ف-وال أحسن أمَّ مسلماو عاقالو اليوم 

ا المســلما يناد ينطق فت الن اس بلس ام عربتٍّ غير ذي عوج، و ــو أمَّ المــَّ

اليوم منبَّلا  بأغالل ثقيلا أوثقلأا بالرض، فال وسلطيع معأا حراكــاو، إالَّ أم 

يأذم لأا به صانعو  ذه الغالل، وما كام ُصْنُع صانعيأا لأا إالَّ لنت و ــا  

ا  ٍا أُ - ذه المَّ اِس{ ]ســورة آل اللت قال هللا فيأا: }ُكْنلُْم َ ْيَر أُمــَّ ْت لِلنَــّ ْ ِر ــَ

[، رازحاو وحت ثقا الذل، والأوام، والضياع، واللنازع، 110عمرام: آيا 

ق، وا حســاس بالديمومــا  مــن  -اللــت ال ونــزع عنأــا-واال ــلال ، واللفــر 

 نيا، ولبـس قُُمصأا، وولرسا بأا، با وولخذ ا زينا لأــا، ال وُحســُن إلقــاء 

ع  عأا إلــى  القأــا، شتٍء منأا إالَّ أم ولضر  إلى صانعت ولك الغالل وضر 

مضــا اة  لمــن قــال هللا  -عـيــاذاو بــاهلل وعــالى-فينوم منَّا  با وأشد  وضرعاو!!

فيأم: }َوِمَن النَّاِس َمن يَلَِّخُذ ِمن ُدوِم هللا أَنَداداو يُِحب ونَأُْم َكُحن  هللا{ ]ســورة 

او [، ونسيت الما شطر اآليا ا156البقرة: آيا  آل ر: }َوالَِّذيَن آَمنُوْا أََشد  ُحبــ 

هلل{ فنـام أم وسـل ط عليأا العداء من كا   انن، وأوفروا لأــا فــت أنفســأم 

وفت أيديأم من أسباب االنلقاص لرضــأم، واالســلعباد لقلــوبأم وعقــولأم، 

واالسليالء على أموالأم وثرواوأم، ما ال يُحصى وال يُعد، ومــا ال قِبــَا لأــا 

ِا وأمنــاج بلر م طانــَ لــه إال بحــرو  وكلمــات أعجميــا، فيأــا شــوا ن الر 

إال بأــا، وال  -إم  مســت-االســلغراب، وأ ــالط االسلنــراق، فــال وأمــس 

ك لساناو،  كله-وحر   إال ب رادٍة ُمْلَجمٍا بِلجاٍم من غير مَسِد أرضأا. -إم حرَّ

ف-وال يَْحُسُن أم يغيــن عــن مســلم عاقــا  أمَّ  -مثقفــاو كــام أم َغيــَر مثقــ 

ا أولياء بََررة يُصد قونأم، ويُخلصوم  نَّاع المأرة من أعداء المَّ لأ الء الص 

لأم فت ســرٍّ وعالنيــٍا، وال يبخلــوم علــيأم بنــتء يُطلــُن مــنأم، ولــو علــى 

حســاب كــراملأم، ومــروءوأم، بــا وعلــى حســاب ديــنأم وعقيــدوأم، فأــم 

يحنــوم لأــم قامــاوأم يأرعوم إليأم مسرعين فت كا  وقٍت، وفت أي  منام، 

، ال يعــر  إالَّ  المديــدة، يبــذلوم لأــم الطاعــا فــت صــدٍق وإ ــالٍص وحــنٍّ
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رى معــه إال اللَّقصــير فــت الداء!! و ــ الء  الوفاء!! وا  الص الذي ال يــُ

ا اليوم، يزيدوم وال ينقصوم.  كثر  فت المَّ

ا ي كده قوله   : صلى هللا عليه وسلمو ذا ممَّ

ا علــى   يوشك أم وداعى علينم المم مــن كــا  أفــق كمــا وــداعى الكلــَ

قصعلأا، قيا: يا رسول هللا! فمن قل ٍا يومئٍذ؟! قال: ال، ولنن نم ُغثــاء كغثــاء 

عن مــن قلــوب عــدوكم، لحــب نم  السَّيا، يُجعا الو ن فت قلوبنم، وينزع الر 

نيا وكرا يلنم الموت«  . 1ئالد 

ا، بنــا  مــا أ لبــت علــى نفســأا مــن أســبا ر واقــع المــَّ ب حــديث  يصــو 

نيا الفانيــا، وز رفأــا  الخذالم واللنــازع والفرقــا، وذلــك ب قبالأــا علــى الــد 

ا الل يه اآلبدة، وذ بت فيأــا  الفاون، وملاعأا اآلسن، أغرقت به نفسأا فت لج 

مع شأواوأا كاَّ مذ ن، وأوغلت فت بيــداء مربعــا ا ذالل واالضــمحالل، 

عنــد ا يديــه مــن  والنلات، وأوفت على غايٍا مــن اليــأس، نفــَض النــيطام

قـدراوـه المـاكـرة اللت أذل  بأـا الخال ق بمعاصيأم، وأرغـم آنافأـم لوحـيــه 

نوب، واآلثـام، وطفـق مـن بعـد ا يغــريأم ســا راو بــالعودة إلــى  النَّـِره بالذ 

ى!! وقد صارت فــيأم الــذنوب واآلثــام والمعاصــت إلــى  الطَّاعــا، ولنن أنَـّ

لأم مــن حاٍل؛ ال ونزع عنأم إال بف طرٍة أ رى  دـيــدة يبــدلأا هللا بـأــا، وُحــو 

  2ئ ذه الحال اللت صاروا إليأا إلى الحال اللت كانوا عليأا من قبا!!

وا إلــت  يــا أ ــا  ولما أم فرغ النيطام مــن أمــر م وقــف ينــاديأم:  لمــ 

ة عينــت!! لقــد وعــدكم هللا وعــد الحــق   ا أوليا ت! ويا قــر  طاعلت! ويا  اص 

فأبيلمو ا، ونأاكم عن معصيله فأويلمو ــا، فنــام مــننم أم  وأمركم بطاعله

ــلم  ــا أن ــا بمصــر نم وم ــا أن ــدي، فم ــم، وصــدَّقلم موع ــد ربن ــلم موع أ لف

، فعلينم بأنفسنم، فال أنا مننم وال أنلـم منـت، وال مرد  إلى ربنــم  بمصر تَّ

اُ قلوبنم بيد النَّأوات، ومقاوُد عقولنم بيــد  مننم من سبيا، فقد صارت أزمَّ

 

  .958صحيحا« ئ  ين ر وخريجه مفصالو فت  سلسلا الحاديث ال1ئ

  إم فقه الواقع، ليس بالفقه الغا ن، إنه فقه من ور، يُبصر بـالحس والنـعور ويُعلـم 2ئ

با رادة الواعيـا، وحين ينوم ا نسام المسلم فقيأـاو بأحنام ا سالم على مقلضـى 

 اللوحيد الحق، فلسو  ينوم ُمْلأَماو ُمَوفَّقاو فت إدراك المور كلأا فت واقع الما.
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نيا، وأذل نم أطماعأا، وقــد حــذ ركم  ال ـواء، واسلحوذ على نفوسنم حن  الد 

ا فمــا أ بلمــوه، و ــا  من ذلك كل ه نبي نم، فما أطعملوه، وأقامنم على المحجــَّ

ت  أنا ذا أُْدبُِر عننم بعد أم أصارونم ال واء والنَّأوات، والطماع إلتَّ }إِنــ 

ْنُنْم إِنَّت أََرى مَ  ا الَ وََرْوَم إِنَّت أََ اُ  هللا َوهللا َشِديُد اْلِعقَاِب{ ]ســورة بَِريء  م 

 [.48النفال: آيا 

وما ابلُلَت المسلموم فت زماٍم بمثا ابلال أم بغلبا شأوة المال والنســاء 

ا  صلى هللا عليه وسلمعليأم، وما حذ ر م رسول هللا  مــن شــتء، بــأكثر ممــَّ

 حذ ر م من المال وسطووه، والمرأة ومنر ا.

نيا حلــوة  ضــرة، وإمَّ هللا صــلى هللا عليــه وســلمله ومن ذلك قو :  الــد 

نيا واوَّقوا النساء؛ ف مَّ أول فلنا  مسلخلفنم فيأا فناُّر  ماذا وعملوم، فاوَّقوا الد 

 . 1ئبنت إسرا يا كانت فت النساء«

:  مــا وركــُت بعــدي فلنــاو أضــر  علــى صلى هللا عليــه وســلمومنه قوله 

 . 2ئالر  ال من النساء«

ولننت أ نى :  ما الفقر أ نى علينم، صلى هللا عليه وسلمومنه قوله 

طَت علــى مــن كــام قــبلنم، فلنافســو ا كمــا  نيا علــينم كمــا بُســِ أم وُبسط الــد 

 . 3ئونافَسو ا فلألننم كما أ لنلأم«

ولست أحسن أنَّه يغيــن عــن المســلمين أم كــا مــا حــذ ر م منــه نبــي أم 

مما سينوم فيأم من بعده، إالَّ وقد كام فيأم كما أ بــر  صلى هللا عليه وسلم

 ال من رحم رب نا، وقليا ما  م.وحذَّر، وما يناد ينجو منه إ

فماذا يا ورى ينل ر المسلموم أم يأويأم به هللا سبحانه؟!  ا ينل روم 

بغضاء وَنبُت بين ُّأرانيأم، وحسداو يطارد  معأم، وذالو يُطيح بأم، وفرقاو 

وضرب بِِجرانأا فيأم، وسخا َم سوداء وــدب  بأر لأــا بيــنأم، و حافــا مــن 

ا رقــابأم المننر وســوقأم مــن أمامأــ  ا، وأغــالالو مــن اآلثــام والمعاصــت وُثقــِ

 ونواصيأم.

 

 رواه الطبرانت عن ابن عمر بسنٍد صحيح.  1ئ

   ملفق عليه عن أساما.2ئ

   ملفق عليه عن عمرو بن عو .3ئ
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إم كانوا ينل روم غير ذلك فــ مَّ الغفلــا ونــوم قــد بلغــت مــنأم مبلغــاو، 

صاروا معأا يروم القبيح  و الحسن، والنر   و الخير، واللَّيا  و الن أار، 

والسَّماء  ت الرض، والنلَن  و السد، والحمــاَر  ــو الحصــام، والَعمــى 

ليم، والمنقــوَص  ــو   و ا بصار، والمننَر  و المعرو ، والمثلوَم  و الســ 

فيع، وينوم قد صدق فيأم ذلك الثــر:  كيــف أنــلم إذا  ، والدَّنت   و الرَّ الل امَّ

رأيلم المعرو  مننــراو، والمننــر معروفــاو؟! كيــف أنــلم إذا أمــروم بــالمننر 

 ونيألم عن المعرو ؟!«.

ا اللت وصير  إلى مثا  ذه الحال، ينوم عسيراو عليأــا أم ونجــَو إمَّ المَّ

منه، وونفَض عن نفسأا آثاره، وونخلع من آثامه، وذلك ينل فأــا  أــد   أيــد، 

وزمن  مديد، وعلى المَّا كلأا، أم ونأض ملناديا ملداعياو إليه حلى ومســك 

 بحبا النَّجاة، وو فر بخيط الر  اء!! لنْن أي ا أمَّا  ذه؟

ـا كل أا وقف اليــوم شا صــاو أبصــاُر ا، مأطعــاو أمــام أعــدا أا،  إمَّ المَّ

ومنت على النَّوك وو ن  أنأا ومنت على العنن الن اعم ال ضر!! ويمــم 

صدور ا نلُن الحضارة الحديثا والمدني ا المجلوبا، ووخال أنأا وسلبق أريج 

احق، ووحســن أنأــا قــد المســت ــذ ل الســَّ ــاء ال ــال فــت كبري بيــع!! ووخل  الرَّ

 برؤوسأا أديم السَّحاب!! لو لم وفقه من الواقع إالَّ  ذا، لنفانا فقأاو لواقعنا!!

 يا هللا! ما أوسع حلمك!

 يا هللا! ما أ اَّ عفوك!!

 يا إلأنا! ما أع م فضلك!!!

ا  عبثت بعقلأا فت شريعلك.  أمَّ

 وأوغلت بجوارحأا فت معصيلك.

 ودب ت بأ وا أا فت أكنا  دينك.

 عاصت منأا قبا الطا ع.وحلمك قد وسع ال

 وعفوك قد أُّاَّ المستء قبا المحسن.

 وفضلك قد أدرك المعرض قبا المقبا.

 فأي  حلٍم إله ِحلُمك؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 120 

ا    ــت السَّلـفـيَـّ

 وأي  عفٍو رب ت عفوك؟

 وأي  فضٍا إلأت فضلك؟!

 لو لم ينن من ِحلِمَك إالَّ أم أبقيت فينا العافيا.

 لو لم ينن من عفوك إالَّ أم أبقيت فينا المن.

ـبَع.لو ل يَّ والن   م ينن من فضلك إالَّ أم أبقيت فينا الر 

 يا هللا! ليس لنا ملجأ  منك إال إليك.

 وال منجى منك إالَّ بك.

 وال مالذ منك إالَّ فيك.

 يا ربَّنا!

 ال وخذل العا ذين بعفوك.

 وال وُحزم الطامعين بجن لك.

 يا سيدنا!

 ال وُيئس الأاربين من عدلك إلى فضلك.

 العافين عن فيض  ير يدك.وال ومنع 

 وال وفضح العاصين بذنوبأم على منأد من  لقك.

أم يــرى ســواد  -مثق فاو كام أم غير مثق ف-ثم إنـَّه ال يَحُسُن بمسلٍم عاقٍا 

ا  وقبا على الجأــا المضــحك المبنــت فــت آٍم معــاو،  -بماليينأا الناثرة-المَّ

ُرِز  نأــم ال يحســنوم مــن حلــى إ -إقبال المطــر المأــراق علــى الرض الجــُ

صالوأم إال حفظ أعــداد ا إم حف و ــا، ويجألــوم أقــرب مســا ا عقيــدوأم 

ثمَّ  و يرى أمَّ الفقه بفقه الواقع على نحو ما  و من ضحالٍا ألزم  -وأيسر ا

 وأو ن!

ولنا فت بعض الجماعات ا سـالميا المعروفـا مــا ينفــت مــن اللحــذير 

ا ال من مغب ا الجأا الذي أركض نناطأم و أد  م فت مســا ا إيمانيــا عامــ 

وقيم طا فا منأم على حقٍّ وال وزحزحأا عن باطٍا، ال بسوء نيــا وإصــراٍر 
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على مننر  م ُّانوم أنأم فاعلوه، با بعجٍز كفا م وأقعد م عن البحث فــت 

نصوص الوحت، وحف أا، ووعل مأا، لينوم منه وقو   على حقيقا اللصفيا 

رعيا، واللنقيا للعقيدة، واللَّعلم وا للربيا على منأج الوحت فت الحنــام النــَّ

ياع والل يــه علــى أرض واقــع  وونــوم النليجــا أو الثَّمــرة او ســاع رقعــا الضــ 

المَّا، و ا يُر ى فت أُملنا ومنأا الخير إم  ت شغلت نفسأا بفقــه الواقــع، 

غار، وآثروــه علــى فقــه  الذي صارت كل ياوه وثوابله معلوما حلى عند الصــ 

الذي إم شغلَت به وقَفَأا ال على فقه الواقع فحسن، با وعلى فقه  الماضت،

المســلقبا القريــن والبعيــد!! فــ مَّ المــ من يعــر  بحدســه ا يمــانت، مــا ال 

 يعرفه كباُر فقه الواقع!!

ــت أطرافأــا  ــداو، زوي ــغيرةو   ــارت ص ــا، ص ــى رحبأ إمَّ الرض عل

، و معت، وُضم ت  أاوأا وودانت، حلى صار ال يخفــى مــن أم ر ــا شــتء 

وأ ر ت للناس أ بار ا، وأُّأرت لأم  نَء أسرار ا، فلساوى  مــيعأم 

فت ذلك، ولم يَُعْد واحد منأم يَفُضُا آل ر إالَّ بما ينــوم فيــه مــن رغبــٍا فــت 

 ا قبال، أو فت ا دبار.

إمَّ ِغربام ثقافات الس راب النَّاسع فت غــرب وشــرق وشــمال و نــوب 

نعيباو عال وعال، حلــى مــم أســماعنا،  -ن بواتنحن فت مأود ال-ينقلوم إلينا 

ــا،  ــياء الملباين ــدنا الش ــاكلت عن ــا، إذ ون ــد عقولن ــا صــدورنا، وأ أ وأثق

وونافـرت الشياء الملنابأا، ونُفَج المنددوم باالوباع المأين بما ألقت إليأم 

اربين  ثين بلســانأم، النــ  فت أيديأم، فنام منأم الوحُت لبنت  لــدوأم، الملحــد 

م كأس عذاب واحد!! بنا  ضــواري الفنــر اللــت أفســدت عقــول العبــاد  معأ

 ووُراب البالد!!

 ف لى ملى؟ إلى ملى؟

أكاد أقول أ يراو: إمَّ فقهَ فقِه الواقع، أم وَدَع فقهَ الواقع، ليسلحنم عندك 

 فقه الواقع، فلنوم من أعلم الناس، وأفقأأم بفقه الواقع!!

قاعــدة النَّبويــا اللــت أرســا ا رســول هللا وعلينا أم نسلذكر دا ماو ولــك ال

بقولــه:  -وقد رأى ُعمر بن الخط اب ين ر فت اللوراة- صلى هللا عليه وسلم

ــا وســعه إال   او م ــ  ــو كــام موســى حي اب، ل ــن الخطــ  ــا اب ــا ي كــوم فيأ  أملأو 
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، ف نه قاعدة ع يمــا فــت  ــذا المــر الــذي غــرَق فيــه ملي مــوم،  1ئاو باعت«

وا فــت ضــحالا وَ ِأد فيه ُمرِملوم، وأوفى على مسبغل ه  ياع  عــانوم، فلجــ 

عدام فأــم  فنر م ووصور  م يعمأوم، وباووا وأصبحوا على مثا شوك الســَّ

 ال يُغمصوم.

ا بعــين  ولو أنأم ُّن وا فت أنفسأم ُّنَّ الَحسن لن روا فت مســلقبا المــَّ

حمن،  البصيرة، اللــت شــامت حقــا ق العلــم، ومبــانت ا يمــام، و دايــا الــر 

ــا اآل-فأصــبحت  أ ــراكض ال ــوال، و م  ــت ا ــلالط الحــوال، وو ــرة ف ـ 

ِا فــت  -وانلفاج المــوال ونــاد بأــا أم وننــف عــن مننــوم الـمــور الموَدعــَ

َن  ــذا المــرء أو ذاَك ملنــاو مدركــاو،   اص  علم هللا سبحانه، بــا رب مــا ُو ــِ

س  نن ا لأيا اللت أقامأا هللا سبحانه-يعر  بأا باللَّفر   -وْفَق الن واميس والس 

دال ا ال يخطئأا حلى الن ــر العقلــت المحــض، فنيــف إم ا لمــع إلــى  ــذا 

نن؟ ثم ما ينوم مــن  الن ر العقلت، الفقه البصير بطبيعا ولك النواميس والس 

حرص صــاحن  ــذا الفقــه علــى وزم الحــداث الجاريــا فــت آفــاق الحيــاة 

نن؟  ا نسانيا وواقعأا وفق  ذه النواميس والس 

:  إمَّ هلل وعــالى صلى هللا عليــه وســلمه من فقه قوله وأحسن أمَّ  ذا كل  

فليأنــأ أولئــك الــذين و ــبأم هللا بعلمأــم،   2ئعباداو يعرفوم النـاس بالل وســم«

ووقوا م بصيرةو، ف ذا المسلقبا أمامأم صورة  واضــحا  باطنُأــا ك ا ر ــا، 

وأعال ا كأسفلأا، وو أُأا مثا قفا ا، وذلك أم من كانت له بصيرة بحقا ق 

يمام، و دايا الرحمن، كانت له بأا ملنا  يناد يقرأُ بأا فت العلم، ومبانت ا 

قلوب الناس بالن  ر فت و ــو أم، ويعــر  مــا فــت صــدور م باللأمــا فــت 

  با أم، ويرى ما يجول فت  واطر م فت حركاوأم وسنناوأم.

والنَّاس  م الــذين يصــنعوم الحــداث بــ رادة هللا وقــَدره، ووجــري فــت 

نواميسه اللت ال وقبا اللَّغير وال اللَّحول، فــ ذا مــا الرض وفيأم بسنن هللا و

-أنزل صاحن  ذه الَملنِا فنروه المقد رة على الحداث الجاريا أصاب     

واب المحنم بما سينوم، وفق وقدير  ذه الَملَنــا،  -وفت وقت يسير دق ا الصَّ

 

  حديث حسن، له طرق  عدة، منأا فت  المسـند« وغيـره، وان ـر  إرواء الغليـا« 1ئ

   للعالما اللبانت.1585ئ

ج فت  السلسلا الصحيحا« ئ2ئ   .1693  حديث حسن، و و مخر 
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نن والنَّواميس ا لأيا الثابلا.  بوصلأا بالس 

النصوص الثابلا الأاديا من كلــاب هللا وســنا نبيــه والن ـر الدَّقيـق فت 

ــه وســلم ــت الحــالل، والحــرام، والن  ــر، صــلى هللا علي ــا، ف ، لللحــاكم إليأ

 واالسلنباط والحنم الدقيق، والواقع الحاضر، والمسلقبا الناُّر.

وينفت المسلم العاقا فت زماننا  ذا أم يفقه من واقعه أمرين اثنين فقأاو 

درك بأــا الواقــع، بــا ليــرى بأــا ينــوم مــن وراء البصــيرة الفطريــا ال لـيـ 

 المسلقبا بنا  أحداثه وأحواله:

ل: أمَّ مصا ر المَّا ومقاليد ا صــارت إلــى أيــدي أعــدا أا، وأنَّأــا  الوَّ

لذلك ال وملك لنفسأا معأم نفعاو وال ضراو، وأمَّ كا  ما يصدر عنأم ال يحما 

أا، وأن أــم يعملــوم عنأم  يراو قليالو وال كثيراو لأا، ال لحاضر ا وال لمسلقبل

 ا دين على طمس ماضيأا الــذي أشــرقت بــه الرض بنور ــا، ومــا أمــر 

ا، بم سســاوأا،  كلا ن االسلنراق واللبنير اللــت ولابعــت علــى أرض الُمــَّ

ومدارسأا، و امعاوأا، ود اقنلأا بغا ٍن عنا، وال الحمــالت العســنريا فــت 

ا وحضــارو ا المــَّ رت مدنيــ  أا، واســللبلأا إرادوأــا، القرين والبعيد اللت دمــ 

وأحنمت قيد الذل  واالسلعباد المأين حول عنقأا، وأشفت بأا على  ــرو  

 الموت، والبوار، والأوام، بخاٍ  علينا.

ـا  اللــت مــمت الســفار، وحف أــا العلمــاء -الثــانت: أمَّ ال بــار النَّبويــَّ

عــن  الحبار، وانجلت بمعانيأا وفحوى صدقأا انجالء ا سفار؛ حملت لنــا

الوحت ما لو علم بعضه أُولئِك الد اعوم المليَّموم، لعلموا أمَّ شيئاو مما كــام 

لأذه الما أو سينوم، مسطور  فوق أرضأا، مقروء  فوق  بينأا، مســموع  

نن ا لأيا، وما  من فوق آفاقأا، وإمَّ  ذه الحداث موثوقا إلى القوانين والس 

ـنن ا لأيا، للخبر ا بنا  الحــداث عليأا إالَّ أم وسلبصر  ذه القوانين و الس 

 الجاريا، أو اللت سلجري فت المسلقبا أيضاو.

نيا إالَّ مــن أولئــك المســلمين الــذين مل نأــم هللا  ولسـُت أعجن فت  ذه الد 

سبحانه مفاويح المعرفا، بنا  ألوانأا وأشنالأا وأسبابأا، ثم  ورا ُم يُد نــوم 

عوب  ات المــم والنــ  ال ــرى، أحــدثو ا فــت حيــاوأم، بلجــارب أمام ن ريــ 

عملي ا، أو بن ريات عقليا، أو بلقديرات ُّن يا، وبَنو ا على واقع زمانتٍّ أو 

ماليــين معــدودة مــن  -على أوسع دا ــرٍة وقديريــاٍ -منانتٍّ محدود، ال يلعد ى 

ــنلأا،  ــت ألس ــا ف ــافرةو بأصــولأا المخللف ــت أ الطــاو ملن ــا كان البنــر، ورب م
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ات علــى حــدس، أو وعاداوأا، وألوا نأا، حلى فت عقا د ا، ف م وبنــت ن ريــ 

او، فأــذا ال يصــلح  وجربا محدودة، ال ولجاوز رقعاو منانياو، أو دا ــرة زمانيــ 

أوالو قياساو، يسلجلن به أمم  أو شعوب  أو  ماعات  إنســانيا  غيــر ولــك اللــت 

ا   ، وإم كــام-إم كــام يصــلح-بنيت أو أُسست عليأا  ــذه الن ريــات العقليــ 

، ف نما  و لفلرة زمنيا محدودة ضي قا.  صال، 

عنــد حــدود  -علــى أبعــد مــدى-وال يخفــى أمَّ بنــريَّا ا نســام ونلأــت 

المقدور عليه عقالو لدى ا نسام، وعقا ا نسام مخلوق فيه من ضــعف مــا 

عف ال ينلد  حين ينلد  إالَّ ليأ ــذ طــوراو  ديــداو فــت الضــعف  فيه  و، والض 

ا نسام نفسه، و ذا ما يثبله القرآم الع يم وبصــورة  وقلضيه مراحا عمر

مَّ  ْعٍف ثــُ ن ضــَ ْم مــ  ِذي َ لَقَنــُ منذ الخلق الول ل نسام فت إيجاٍز بليــ ٍ }هللا الَــّ

ٍة َضْعفاو َوَشْيبَاو{ ]سورة الروم:  ةو ثُمَّ َ َعَا ِمن بَْعِد قُوَّ َ َعَا ِمن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ

 [.54آيا 

بوصــفه -ف الــالزم الــذي ال ينفــك عــن ا نســام أضف إلى  ذا الوصــ 

ما يعلريه من شذوذات الفنر العارض، ومن الحا ات اللت يُننــئأا  -إنساناو 

ضغط االنحرافات، ومن اللصورات النفسيا الحالمــا، اللــت ولــزم ا نســام 

إلزاماو بأعـمــال حســيَّا ووقديرـيــا ووافــق  ــذه اللصــورات وفــق مــا وفــرزه 

 الرغبات البنريا.

ا  شذوذات الفنر، وحاالت االنحرا ، ووصورات النفس  ذه،  ــت وك

من صنع المدنيــا الصــناعيا الحديثــا، صــنعلأا بــال ضــوابط وال حــوا ز، 

وحلى لو كانت ضوابط وحوا ز، فأــت مــن صــياغا بنــريا ا نســام، مــا 

 كانت  ت فت ذاوأا صالحاو للحد  من آثار ا، وكا  آثار ا فاسد ال يصلح.

ام يقصد إلى ودمير نفسه وعلمه وحضاروه اللت شــاد ا ولو كام ا نس

ر فــت أم يــدع للفنــر الــدينت  بعرقه و أده، ما زاد على ذلك لو كام قــد فنــ 

 -على ما فيه من أ طاء الوضع-الموضوع من علم البنر أم ينوم له دور 

 ليعما على الحد من ولك اآلثار الفاسدة الناشئا من ولك النذوذات.

ين  -ا ولقد نــاءت البنــري مــذ ســلخت نفســأا عــن العقيــدة الســليما والــد 

حــا،  -النقت بأحماٍل من الأمــوم والو ــاع واآلالم النفســيا والجســديا المبر 

وسل ا  على مثا ذلك، إلى أم وفنر فت عزل نفســأا عــن ولــك النــذوذات، 

ــت الحــوا ز  ــد رت ف رت وق ــ  ــا إالَّ إم فن ــٍا عنأ ــت عزل ــأا ف ــد نفس ــن وج ول
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أا هللا بوحيــه للنــاس، و ــت منــه بلقــديره وكالمــه والضــوابط اللــت وضــع

وإرادوه، فأم مخاطبوم بأا، لمَّ هللا سبحانه أراد ا، وأحنم وقدير ا، وليس 

فت وسع البنر أم يأووا بمثلأا، وكيــف لأــم ذلــك و ــم بنــر أودع هللا فــيأم 

وابط اللــت  فطرة ِ بِل يَّا، لينونوا بأا قادرين على قَبول  ذه الحــوا ز والضــَّ

  لقأا ووضعأا لأم؟

وو ــا  الفطــرة قــادرة علــى قبولأــا مــا دامــت قاصــياو عــن اللــأثيرات 

المصنوعـا فت غياب مقلضى العقيــدة الســليما أمــراو ونأيــاو، فعــالو ووركــاو، 

 إيجاباو وسلباو.

لذا؛ ف ن ه ال يحسن بنا أم نغلــق عيوننــا، ونصــم  آذاننــا عــن رؤيــا ولــك 

عأا، بنا  حركاوأا وسنناوأا، رســملأا يــد الصورة الماثلا أمام عقولنا وسما

من على رقعا الحياة البنري ا حين أعــرض ا نســام ونــأى بجانبــه عــن  الز 

 مقلضى الفطرة اللت فطر هللا الخلق عليأا، بما صاغله يد المدني ا الحديثا.

 ذه الصور النا أا ل نسام  ســداو، وروحــاو، وعقــالو، وفنــراو، وحلــى 

ْرماو للــدين، إنسانيَّله شا ت، وكي ف ال ونوم إنسانيله شا أا وقد أزمعت صــَ

، وأضــحت ر ينــا قيــود المدنيــا الحديثــا  والعقيدة، وبــاءت بُخســٍر ال ينفــك 

المصنوعا على عيوم النذوذات، فأا يحلاج المرء المســلم الســلبيام  ــذه 

إلــى البـحــث عــن  -و ت علــى مثــا  ــذا ال أــور الجلــت-الصورة النا أا 

ُّا راو وباطناو، وُّا ر ــا ينبــىُء عــن باطنأــا، وباطنأــا  ن ريا يحدُس بأا

ك فــوق أسوأُ وشرٌّ من ُّا ر ا؟ ! ولســت إ الأــا، بخافيــٍا علــى أحــٍد يلحــر 

 الرض، ولو فت مسلقرٍّ صغيٍر  داو، فنيف مسلقر  ا الرض  ميعاو؟!

كوم فيأا، ولــيس أحــد   والناس بنا  رغا بأم وأ وا أم وغرا ز م يلحر 

ن ه بقــادٍر علــى أم يلجــاوز  ــذه الصــورة، ومســلقر ا الرض منأم يدري أ

ه إلى صدر ا-كل أا  وصعد به فت طريق السماء، ليقبَس شيئاو  -بأشواق وضم 

من طُأر ُمزنأا، يغسُا به أدرانــاو لــس فــت وســعه أم يزيلأــا عــن نفســه إال 

 بذلك المزم الط ا ر.

مننــه مــن االسلبصــار بْيَد أمَّ الداعيا المسلم ليس ينفيه مــن العلــم مــا ي

ا ر، بنــتٍء يســير مــن الن ــر  بأذه الصورة، ومعرفا الباطن منأا قبا ال ــ 

ا ولو أبطأ، إذ غيره يمننه ذلك، على أن ه ليس بالد اعيــا، وال الــد عوة  الملأم 

 منه.
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إذاو؛ فيجن أم ينوم الداعيا المسلم على معرفا دقيقــٍا يُلــم  بأــا بنــا  مــا 

  ذه الصورة. يدور فوق الرض، مسلقر  

والداعيا المسلم الذي ا لاره هللا ب رادوه الحاف ا ليحما عــنء الــدعوة 

بــالعلم والحنمــا، والمصــابرة، والمثــابرة، والخــو ، والر ــاء، لــيس فــت 

حا ـا إلى االسلزادة من المعرفا، بعيداو عن دا رة الــوحت، ففــت كلــاب هللا 

 ما مــن الغناء كا  الغنــاء عــن كــا  مــا ســوا صلى هللا عليه وسلموسن ا نبيه 

 المعرفا وأسبابأا.

وحْسُن الد اعيــا المســلم أم يُبصــر بال بــار الغيبيــا، اللــت نـطــق بأــا 

ـنَّا النبويَّا الصحيحام فنانت كما أ بر بأا، لم يلخلــف  النلاب النريم، والس 

منأا واحد، أ معت على وصديق الُمْخبِر بأا عن ربه صلوات هللا وسالمـه 

ا أ بر بأا، كما وصفأا هللا سبحانه فت قولــه: عليه، وكانت بوقوعأا على م

يُم{  ِميُع اْلَعلــِ َو الســَّ ِه َو ــُ َل لَِنلَِماوــِ د  ْدالو الَّ ُمبــَ ْدقاو َوعــَ َك صــِ اُ َربــ  ْت َكلِمــَ }َووَمــَّ

 [.115]سورة النعام: آيا 

والبصير العار  بمعانت كلاب هللا سبحانه يعــر  وأويلــه بوقــوع  ــذه 

، فليس  ـو فت حا ـٍا إلى ولم س صلى هللا عليه وسلمال بار كما أ بر بأا 

معانيأا فت بطوم كلن اللفسير وأ ــوا  قــواميس اللغــا، فمــا عليــه إال أم 

حا،، والمســانيد، فــ ذا  ــو  نن والصَّ يقرأ  ذه ال بار مسطورةو فت كلن الس 

ــا المحنمــا، يــرى وأويلأــا فــت النــوم وا نســام  قــا م  أمــام حقــا ق اللنزي

 -بنونــه وإنســانه وحياوــه-أــا واحــد ، وإذا الواقــع والحيــاة، فــال ينــد  عنــه من

مجموع  إلى  ذا الداعيا المسلم، يلخير منه ما يناء، ليزداد إيماناو مع إيمانه 

أمَّ هللا سبحانه  عا للدعاة إليه علــى معرفــا وبصــيرة، فضــالو علــى ســا ر 

 النَّاس بما و بأم إياه من معرفا بحقا ق اللنزيا، على وفــق اللأويــا الواقــع

المنأود، فت ا نسام والحياة والنوم، ينــوم بأــا قــادراو بــأدنى ن ــٍر علــى 

إدراك اللطابق الناما، بين الخبر المنبىء عن المر الواقع الذي يحــيط بــه 

الداعيــا المســلم علمــاو بنــا  مــا فــت الواقــع الحيــاوت مــن العلــوم ا نـســانيا؛ 

اب بأــا ا نســام  ـيــراو الن ريا والعلميا، اللت ولَّد ا العقا ا نســانت فأصــ 

غم أنأا منه.  وشراو، على الرَّ

وليس أمر  ذه العلوم بخاٍ  عن ا نسام، سواء  الذي عاش  ذه العلوم 

ع أوصاب بال أا، أم  ا ازد ار ا، أم الذي وجر  من بداياوأا، أم الذي شأد قم 
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 الذي سيولد وليس يدرك إال نأايات فساد ا.

د الداعيا المســلم  دق وال ــه للــدعوة، وبــ  الص ني لــه بصــ -وحين يلجر 

حيما على من يدعو م إلى رب ه يزداد معرفاو وفقأــاو  -للعما لأا، وشفقله الر 

بالواقع، وينلد  حرصه على معرفا ال بار واآلثار اللت نــزل بأــا الــوحت 

سول  ، فينوم فقأه بالواقع بقدر ما صلى هللا عليه وسلمالمين على قلن الر 

  بار.ينلأت إليه علمه من ولك اآلثار وال

وحلى ال يطول بنا المسير فــت الحــديث عــن فقــه الواقــع حــديثاو ن ريــاو 

بحلاو، ف ن ه يحسـن بنا أم نسوق بعضاو من ولــك ال بــار اللــت بمثلأــا ننــوم 

أفقه البنر وأعلمأم بــالواقع، ال بواقــع بلــٍد، أو قطــٍر، أو شــعٍن، بــا بواقــع 

رٍب أو مــن العالم كله، ما يراه الداعيا المسلم، ويقــف علــى أحو الــه، مــن قــُ

بعٍد، وما ال يراه؛ يعر  من أحواله شيئاو فأما سي ام، ليس ذلــك لنــه أووــت 

ح او من العلم الننفت، الذي ونحسر به أسلار الغيــن ليعــر  مــا وراء ــا، 

أنَّه ليس فت حوله وال من طَولــه، بــا لنــه  -بدا او -فذا شتء  يعر  المسلم 

ما ينــوم فــت  صلى هللا عليه وسلمينا نبي نا ال بار واآلثار اللت قص  بأا عل

يــن والنــنوك،  واقع الحياة ا نسانيا، صد قأا  ذا الواقــع وصــديقاو ينفــت الر 

ويحما ا نسام العاقا على أم يُقبا ال على اللســليم بمــا  اءنــا مــن أ بــار 

الغين، وقص  علينا واقع حياة ا نسام فت مسلقبله، با ليُسل م بنا  الخطابات 

ــت  اطــن ــا الل ــاده؛ لينــوم العمــُا بأــا الســبيا  ا لأي ــا عب هللا ســبحانه بأ

نيا، وإلى رضوانه فت اآل رة.  الواصللأم إلى سعادوأم فت الد 

صــلى هللا وأسـوق بعضـاو مـن ال بار النبوـيــا، اللــت ـحــد ث الرســول 

ـا ســينوم فــت حياوـأــا ـمــن أـحــوال، ولـعــاقن فيـأــا  عليــه وســلم أمـلــه عمــ 

ولــابع القــروم والعــوام، آ ــذاو  وعاقـن الليا والنأـار، وولابع على أرضــأا

بعضأا برقاب بعض، كلما حاَّ منأا واحـد  واروحا، وبعه اآل ر بما ينبــىء 

ا بعده، وملد  علآطوِل القروم حلى وقوم الساعا، فت انل ــام بــديع، منأــا  عم 

 الم ولف ومنأا المخللف:

 واباو على س ال  بريا عــن الســاعا:  صلى هللا عليه وسلممنأا: قوله 

أا: إذا ولــدت الـمــاُ ربَّأــا ئأي ســيد ا  فــذاك مــن  ســأحد ثك عــن أشــراط

ــوك الرض  ــاس ئأي مل ــاة رؤوس الن ــراة الحف ــت الع ــراطأا، وإذا كان أش

وسادوأم  فذاك من أشراطأا، وإذا وطاول رعاُء البُأم فت البنيام فــذاك مــن 
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 . 1ئأشراطأا«

:  ال وقــوم الســاعا حلــى وأ ــذ أملــت صلى هللا عليه وسلمومنأا: قوله 

بنبر، وذراعاو بذراعن قيا: يا رسول هللا! كفارس  أ ذ القروم قبلأا، شبراو 

 . 2ئوالروم؟ قال: وَمن الناس إال أولئك؟«

:  ال وقـوم الساعا حلى يلبا ى الناس صلى هللا عليه وسلمومنأا: قوله 

 . 3ئفت المسا د«

:  ال وقــوم الســاعا حلــى يلقــارب صــلى هللا عليــه وســلمومنأــا: قولــه 

مام، فلنوم السَّنا كالنأر، والنأر كالجمعــا، وونــوم الجمعــا كــا ليوم، الز 

رما بالنار«  . 4ئوينوم اليوم كالساعا، وونوم الساعا كالض 

الوم صلى هللا عليه وسلمومنأا: قوله  :  ال وقوم الساعا حلى يبعث د  

ابوم قريباو من ثالثين، كلأم يزعم أنه رسول هللا«  . 5ئكذ 

:  إذا ُضي عت المانا فانل ر الساعا، صلى هللا عليه وسلمومنأا: قوله 

أُســند الـمــر إلــى غيــر أ لــه قيا: كيف إضاعلأـا يــا رســول هللا؟ قــال: إذا 

 . 6ئفانل ر الساعا«

و ناك النثيــر النثيــر مــن  ــذه ال بــار النَّبويــا اللــت يلأولأــا الواقــع، 

ويوافق صريح الوحت، ننلفت منأا بأذا القدر الذي أوردناه، فالواحــد منأــا 

 يغنت عن الجم  الغفير.

بر أنباء ولسُت أريد شر،  ذه الحاديث، وبيام ما اشلملت عليه من عِ 

الغين اللت  اءت فيأا؛ ف مَّ إ الا الن  ر فيأا ســريعاو وقفنــا علــى مــا ينبغــت 

للداعيا الفقيه المســلم أم يعرفــه مــن فقــه واقــع الحيــاة، ال يطلبــه مــن غيــر 

 

 واللفظ لمسلم.   ملفق عليه،1ئ

   رواه البخاري.2ئ

   رواه أحمد والحاكم بسنٍد صحيح.3ئ

   رواه أحمد واللرمذي بسنٍد صحيح.4ئ

   رواه مسلم.5ئ

   ملفق عليه.6ئ
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 مـاذا عـن فـقـه الـواقـع  

 طريق الوحت.

وإذا ما فقه الدَّاعيا المسلم الواقع ا نسانت الحياوت فت ضوء نصــوص 

شراو؛ لنــه إ بــار وحــت صــادق أمــين،  الوحت، عر  الخير  يراو، والن ر

فال ينوم به الخير إال  يراو، وال النر  إال شــراو، إذ معــدم  ــذا غيــر معــدم 

ذلك، والوحت إنما يخبر عن الشــياء بمــا  بلــت عليــه، وبمــا أودعأــا مــن 

 صا ص، وعر  باآلثار الناشئا عن أفعالأا، والغايات اللت  لقأا هللا مــن 

 لك.أ لأا، وحسن الداعيا ذ

وال أحسن شيئاو مما ذكروه  ذه الحاديث اآلنفا  الذكر إال  ــو منــأود  

، ولو ذ بت ولعرفأا من غير إ بار الوحت عنأا  معلوم  لنا  من كام له قلن 

فت بالد النف ار المنركين، لو دَت عند م منأا ُ ْبراو؛ علمو ــا ب قبــاٍل منأــا 

أا اآلم، ولو وركــت أحــد م وإدباٍر، فنانت حالأم قبا سنين أفضا بنثير من

ه  ثك بما فت نفسه؛ لفضى إليك بما  ــو فــت نفســك أو بنــتء منــه، لننــ  يحد 

ع وحزم، وأنت إنما  و و يذكر ما انحسر من  ير عنأم وزال، يذكره بلفج 

صــلى هللا وذكره مسلعيذاو باهلل مما  و أشد  منه وأكبر، ذاكراو معه قول النَّبت 

فلطيــن نفســك،   1ئشــرٌّ منــه« :  ما من يوم يأوت إال والذي بعــدهعليه وسلم

ــم  بالنــاس فلنــا  ونــوم أنــت مــن بعــض  ووســلم المــر هلل، ووــدعو هللا أم وُل

 حَصاد ا.

ــا عــن  ــت  اءون ــار الل ــاو لم ب ــع مطابق ــرى الواق ــك و ــذا إال لن ــا   وم

؛ فنام فيأا العــزاء لمنفــس، واللحــذير مــن صلى هللا عليه وسلمالمصطفى 

 لقى به النر  ويدفع.شرٍّ  و كا ن  ال محالا، واللرغين فت  يٍر يُفعا يُ 

من  نا نلبي ن: أم  فقه الواقع، ال يلأو ى بللبع أحوال الحيــاة البنــريا فــت 

ت ما وُفرزه الحضارات ا نســانيا القا مــا علــى  كا  أصقاع الرض، ووقص 

اللجارب وحــد ا، أو ال  نــوم واللخمــين والحــدس لمــا ينــوم، وبنــاءو علــى 

، فمثا  ذه الن ريات وــزول أو يعلريأــا الن ريات اللت يُخطَّط بأا ل نسام

 الخلا والفساد، ثم  ال وعود صالحا لللخطيط، والعما على وفقأا.

ثنا به ال بار النبويا مما ســينوم فــت حيــاة ا نســام؛ ف نأــا  أما ما وحد 

 

   رواه البخاري عن أنس.1ئ
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أمامأــا، فــال  -أينمــا كــام-وننتء حقا ق ثابلاو مسل ماو، وضع العقا ا نســام 

 ق لأا.يملك إال اللسليم المطل

فنيف إذاو بالداعيا الذي ال يرود  إليه طرفه عن أمٍر من المر قضى بــه 

الوحت؟ أو عن حنما ألَّم بأا بــأثٍر مــن الثــر؟ أو عــن حقيقــٍا مــن الحقــا ق 

ه، ال  ا لنا ا من كلاب أو سن ا؛ فأصاب بأا علماو وحنما؟ و و فت ذلــك كلــ 

وصــد قله الحــداث  يصدر إال عن رغبا فت الوقو  على ما كلبــه الــوحت،

 الجاريا.

ألــيس  ــذا الداعيــا أولــى باللســليم، وأم ينــوم فقأــه بــالواقع الحيــاوت 

ا نسانت من  ذه ال بار، وبأا، وفيأا وحد ا، فينــوم أقــدر علــى الــبالغ؛ 

 لنه يصدر فت علمه من معدم الوحت؟!

 أحسن أن ه ال يملك إال أم يجين بنعم!!!

على الن حو الذي  ــاءت بــه، ال ينــوم  وال ننسى أم  وقوع  ذه ال بار

إال وفق سنن هللا ونواميسه اللت وضعأا فت النوم والحياة، لــذا ف نــه ال بــد  

 من وخصيص بحث مسلقا عن سنن هللا وقوانينه.
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