
 

 

 



 

 

 

 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

 

َسِيَئاِت َأْعَمالَِنا ِإَن احلََمَد هلِل ضَلمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن 
ْلل َفالَ َىاِدَي لَو َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ  َمْن يَ ْهِدِه هللاَ َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 َشرِيَك َلُو َوَأْشَهُد َأَن زُلََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .

َوَخًَن اذلَُدى ُىَدى زُلمٍَّد َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُ َها وَُكلَّ زُلَْدثٍَة َأالَ َوِإَن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا 
 ِبْدَعٍة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.

 َأمَّا بَ ْعُد :

 -فقد توقفنا عند اْلصل السادس الذي ذكره شيخ اإلسالم زلمد بن عبد الوىاب 
إبذن هللا  -وقد مّرت معنا اْلصول اخلمسة ،وسنأيت على مراجعتها ،-رْحو هللا تعاىل 

أشار إليو وذكره بقولو  من اْلصل السادس ؛ االنتهاءبعد  -تعاىل 

 : -رْحو هللا تعاىل   -

َهةِ  َرد    ادلُتَ َفّرَِقةِ  َواَْلْىواءِ  اآلراءِ  َواتِّباعِ  َوالس نَِّة، اْلُقْرآنِ  تَ ْركِ  ِف الشَّْيطانُ  َوَضَعها الَِّت  الش ب ْ
 الْ َمْوُصوفُ  َوُىوَ  ال ُمْطَلُق، الْ ُمْجَتِهدُ  ِإال يَ ْعرِفُ ُهما ال َوالس نَّةَ  اْلُقْرآنَ  َأنَّ : َوِىيَ  ادلُْخَتِلَفِة؛

 اإِلْنسانُ  ُكنِ يَ  لَْ  فَِإنْ  ،-!َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َأيب ِف ََتمَّةً  ُتوَجدُ  ال َلَعلَّها َأْوصافًا- وََكذا ِبَكذا
ُهما فَ ْلُيعِرضْ  َكَذِلَك؛  الْ ُهَدى طََلبَ  َوَمنْ  ،-!ِفيوِ  ِإْشكالَ  َوال َشكَّ  ال- حتًما فَ ْرًضا َعن ْ



 

 

ُهما؛ ! َوِبَْمِدهِ  هللاِ  َفُسْبحانَ . -!فَ ْهِمِهما ُصعوبَةِ  َْلْجلِ - رَلْنونٌ  َوِإمَّا زِْنِديٌق، ِإمَّا: فَ ُهوَ  ِمن ْ
َ  َكمْ  َهةِ  َىِذهِ  َردِّ  ِف -َوَأْمًرا َخْلًقا َوَقَدرًا، َشْرًعا- ُسْبَحانَوُ  هللاُ  بَ ٌنَّ  ُوجوهٍ  ِمنْ  ال َمْلُعونَةِ  الش ب ْ

 ِف  َجَعْلَنا ِإّنَّ ﴿ :يَ ْعَلُمونَ  ال النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  اْلَعامَِّة، الضَُّروِرَّيَّتِ  َحدِّ  ِإىل بَ َلَغتْ  َشّتَّ 
ا أَْيِديِهمْ  بَ ٌْنِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا - ُمْقَمُحونَ  فَ ُهمْ  اْْلَْذقَانِ  ِإىَل  َفِهيَ  َأْغاَلاًل  َأْعَناِقِهمْ   َوِمنْ  َسدًّ
ا َخْلِفِهمْ  َناُىمْ  َسدًّ  اَل  تُ ْنِذْرُىمْ  لَْ  َأمْ  أَأَْنَذْرتَ ُهمْ  َعَلْيِهمْ  َوَسَواءٌ  - يُ ْبِصُرونَ  اَل  فَ ُهمْ  فََأْغَشي ْ
َا - يُ ْؤِمُنونَ  ْرهُ  ِِبْلَغْيبِ  الرَّْْحَنَ  َوَخِشيَ  الذِّْكرَ  ات ََّبعَ  َمنِ  تُ ْنِذرُ  ِإظلَّ  ( ٔ)﴾َكِريٍ  َوَأْجرٍ  ِبَْغِفَرةٍ  فَ َبشِّ

 
أصل مهم وعظيم ؛البد أن يتأملو ادلسلم حق التأمل ،ليدرك احلق ىذا اْلصل السادس 

 -رْحو هللا تعاىل-من الضالل ،ليدرك احلق من الباطل ،واذلدى من الضالل ،فالشيخ 
 يقول : 

ىناك شبهو شيطانية ،ىذه الشبهة خالصتها أننا ال نعمل ِبلقرآن والسنة ،وال نتفهم وال 
السنة ،وكذا ما جاء عن سلف اْلمة ،و إظلا فقط نتدبر وال نتأمل ِف نصوص القرآن و 
الشيوخ الذين مّر ذكرىم ،وىو من تشبو ِبلعلماء ؛نتبع ما يقولو شيوخنا ؛و ادلراد هبم 

 وليس منهم ،ومن تشبو ِبلفقهاء وليس منهم ؛شيوخ الضاللة والغواية. 

يعلقون احلق  أما علماء اإلسالم ؛علماء السنة ،فإهنم ال يذكرون مثل ىذا الكالم ،وال
 أبشخاصهم ،وإظلا يعلقون احلق ِبلكتاب والسنة وما كان عليو سلف اْلمة.

 اذا ؟                               دل -
 دلاذا يقولون ىذه الشبهة ويروجوهنا ىؤالء علماء الضاللة ؟ - 

                                                           
 (
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واجلواب: بكل وضوح: حّت ال يدرك الناس ،حّت ال يدرك العامة أن ىؤالء  -
 شيوخ ضاللة وأهنم سلالفون للكتاب والسنة ،وأن قوذلم ِبطل عاطل عن الصواب 

لذا البد أن يضعوا حواجز بٌن الناس وبٌن احلق ،ومن ىذه احلواجز ىذه الشبهة اخلطًنة 
 الت ُتضل اإلنسان عن احلق .

َهِة الَِّت َوَضَعها الشَّْيطاُن "  يقول:  -هللا تعاىل رْحو-الشيخ   " َرد  الش ب ْ

يشبو احلق ؛ْلن الناس فصورة احلق ،ويغَطى برتوغلات لو ،كل ِبطل يُلبس ِف  : الشبهة
ا ضلن عليو ؛لفطنوا ذلذا لو قيل ذلم ال تعملوا ِبلقرآن والسنة ،والقرآن والسنة ؼلالف م

 . الباطل 
 ولقالوا كيف ال نعمل ِبلقرآن والسنة ؟  -
وإذا كنتم ختالفون القرآن والسنة فإّن ال نقبل قولكم ،لكن ىم ال يقولون ىذا ؛وإظلا  -

: القرآن و السنة نصوصهما ال يفهمهما كل أحد ،وضلتاج لفهمها لكيت وكيت  يقولون
 من الشروط ،وأننا لو فهمناىا فهماً خاطئاً نكفر ،إىل آخره ؛

 .-إن شاء هللا-سيأيت  كما

ولكن الذي يهمين اآلن أن نتفطن مجيعاً إىل أن الباطل يروج ِبلشبو ،يرّوج و ينتشر 
ِبلشبو ،وأن ادلسلم عليو إذا اشتبو عليو اْلمر أن يطلب احلق فيو ،ورد الشبو إظلا يردىا 

وق بعلمهم العلماء ،وطلبة العلم ادلتصدرين ادلتأىلٌن ؛علماء السنة ؛علماء اْلمة ادلوث
ودينهم وتقواىم وورعهم ؛فال يقبلون الباطل بل يردونو ،ويقررون احلق وينصرونو ؛ْلهنم 

 يدعون إىل هللا وال يدعون إىل أنفسهم.

فإذا راجت الشبهة ،وانتشرت بٌن الناس ؛فإننا نسأل العلماء ،ونرجع إليهم دلعرفة احلق 
،وال طلرج من شبهٍة لشبهٍة أخرى  من الباطل ،و نطلب احلجة والدليل ِف رد ىذه الشبو



 

 

،ِبعىن أننا ال نعرف الدليل وال احلجة ِف رد ىذه الشبهة ،بل نقف على ما يذكره العلماء 
 ِف رد ىذه الشبو وضلوىا.

غًن طالب العلم ؛ادلتأىل ادلتصّدر والذي  -وادلسلم عموماً -وأيضاً من ادلهم أن العامي 
لباطل ،وضلن نذكر طالب العلم ال نريد بو ادلبتدئ لديو القدرة على التمييز بٌن احلق وا

وال ادلتوسط ،وإظلا طالب العلم الذي ىو لديو القدرة على اإليضاح والبيان ،وعنده أيضاً 
القدرة على الوصول للحق ،و طالب العلم أيضاً يصدق حّت على العلماء ؛فقد كان 

،واإلمام النجمي  -هم هللا تعاىلرْح–اإلمام ابن ِبز واإلمام العثيمٌن واإلمام اْللباين 
الشيخ مقبل ،والشيخ زيد ،وغًنىم من العلماء السابقٌن ؛كانوا يقولون ضلن طالب و ،

-علم ،وىم ِف ذلك يتواضعون فهم علماء اْلمة ،أيضا الشيخ العالمة صاحل الفوزان 
  ؛ كان لو لقاء قريب ويقول أّن طالب علم ال ترفعوين فوق قدري -حفظو هللا تعاىل

معروٌف لدى ادلسلمٌن ِف مشارق  -حفظو هللا تعاىل-؛وىو عال من العلماء الكبار 
 اْلرض ومغارهبا.

؛نعم إن   -فالن طالب علم ؛يعين ال يرجع لو-فبعض الناس قد يستغل ىذه الكلمة  
كان مثلك جاىل ال ؽليز بٌن احلق والباطل وليست عنده القدرة ال يرجع لو ؛إن كان 

ال ِف الفنت والقالقل ،وال يعرف إال ِف الطعن ِف السلفيٌن وترويج مثلك ل يعرف إ
الشبهات ،نعم ال يرجع لو ،وأما طالب العلم السلفي ادلتمكن من العلم ،وعنده القدرة 

-على بيان احلق من الباطل ؛فإنو يستفاد منو ويتكلم فيما ػلسن ؛فلذلك عامة الناس 
ذلا  ؛ولكن إن راجت  ،وال يبحث عنها وال يسمعال يشتغلوا ِبلشبو  -كمِبرك هللا في

بينهم فحينها يطلب العلم واجلواب عنها من أىل العلم ادلعروفٌن ،وأّن مسيت لكم فيما 
سبق مجاعة من العلماء السلفيٌن ،وقلت فيما قلت: "وغًنىم من أىل العلم" ؛يعين ل 

 -حفظو هللا تعاىل-زان أحصر العلماء السلفيٌن فيمن ذكرت ؛وإال فالعالمة صاحل الفو 



 

 

وغًنعلا من أىل  -حفظو هللا تعاىل–وغًنىم من أىل العلم  ،كالشيخ صاحل اللحيدان 
العلم ؛مشهورون معروفون ِبرزون ؛بل وراسخون ِف العلم عند من يعرفهم وعند 

 ادلسلمٌن. 

بعض  -لألسف–وجدت بعض السفهاء ،ووجدت  -لألسف–وأّن أنبو على ىذا ْلين 
مدى وصلت إىل أي  -سبحان هللا- يقولون أنت تطعن ِف فالن وفالن  ،أصحاب الفنت

 سخافة عقوذلم ؟ 
 وإىل أي مدى وصلت الفنت ِف قلوهبم ؟ -
فيكذبون ويفرتون على خلق هللا ،ولكن هللا حسبهم ونعم الوكيل ؛فأّن وهللا ل أقصد   -

 احلصر ،فلم أقل ىؤالء فقط.

 اذا ذكرهتم ؟                                           دلولعلك تقول: 

أقول :ذكرهتم ْلين أعلم أن ىناك من  -بكل صراحٍة وشجاعة-واجلواب عن ىذا  -
ػلذر منهم ويطعُن فيهم ،وبينت أهنم من البارزين خالفاً دلن ػلذر منهم ؛فهم شيوخ 

 وال يطعن فيهم إال أحد رجلٌن:فضالء ذلم جهودىم ِف الدعوة السلفية ،

 رجل جاىل ال يعرفهم وال يعرف قدرىم.إما  -

 وإما رجل صاحب ىوى ودغل ِف قلبو واضلراف. -

سلفيٌّ طالُب علٍم وعال ؛يشرحون كتب العلم ،والتوحيد ،والسنة ،وػلاربون البدع 
 . ويبذلون أوقاهتم ِبلليل والنهار والضالالت ،

 ذر منهم ،مث ينفر الناس عنهم ؟ مث ػل -
 القول خيانة ،إن ىذا القول اضلراف وضاللة.ال وهللا إن ىذا  -



 

 

السلفي ال ػلذر إال ِبلدليل واحلجة والربىان على سلالفة ىذا اإلنسان للحق بعد 
مناصحتو ،أو بعد تبٌن احلق لو ،ومع ذلك ؼلالفو ،ويرده حينها ػلذر منو ؛فلسنا حدادية 

–ونكذب عليهم ونثًن الفنت  -عز وجل–ضلذر ِبجرد اخلطأ ،ونفرتي على خلق هللا 
 .-نسأل هللا السالمة والعافية

يدعون إىل هللا أم يدعون إىل  ىؤالء -الذين ػلذرون من السلفيٌن-وهللا ال ندري 
يريدون أن يصلوا إليو ؛حذر من واحد من اثنٌن  هم ،وهللا ال ندري ما اْلمر الذيأنفس

م ػلاربون الباطل من ثالثة ؛مجاعة ؟ ،كلهم على احلق ،وكلهم يدعون إىل احلق ،وكله
 . وسهم ،وذلم شروحهم ،وذلم جهودىم وذلم در 

 ؟ ذر منهم                          وػل -
 راد ؟                                      ما ادل -

لذلك أّن ذكرهتم وقلت ىم من البارزون ،ومع ذلك مع إفالسهم الذي يطعنون  -
على الطعن فيهم ،ال زالوا ِف التشغيب ِف ىؤالء مع إفالسهم عن إقامة احلجة 

 .-فنسأل هللا السالمة والعافية–،وإَثرة الفنت 

الشبو ال ُتسمع ،وال تقرأ ،وال يبحث عنها ؛فمن اخلطأ ما نراه من  -ِبرك هللا فيكم- اإذً 
يستمع لبعض أىل الشبو ؛يقول أريد أن  -ىداّن هللا وإَّيىم للصواب-بعض ادلسلمٌن 

 لشبو ،ػلرم عليك أن تقرأ ذلم.نقول لو ال ؛ػلرم عليك أن تسمع لأمسع ،أن أعرف ؛

      اذا؟                                   دل          -
ْلنك ستسمع الباطل وقد يتأثر قلبك بو ،كان أئمة السلف علماء أىل ورع  -

وتقوى ،ومع ذلك إذا جاءىم رجٌل سلالٌف للحق وقال ذلم أريد أن اقرأ عليكم 
 من كتاب هللا ،ال يرضون.آية 



 

 

 اذا؟                                                     دل -
 وىي آية من كتاب هللا؟ -

ىذا العال ؛فإذا كان ىذا  معىن ِبطل ،فُيدخل الشبو على قلبْلنو قد ػلملها  -
العال ال يرضى أن يسمع وىو عالٌ ،إماٌم ِف عصره ،ال يرضى أن يسمع من ىذا 

 ادلخالف ادلبتدع آية من كتاب هللا.
قال :وال نصف آية ؛كما جاء عن أيوب السختياين ،وكما جاء عن غًنه من  -

هللا ،قال: قم  دلا جاءه مبتدع ؛قال :أريد أن اقرأ عليك آية من كتاب" ؛السلف 
 وال نصف آية .

       اذا ؟!                            فلما سألوه طالبو دل      -
 قال: خِشيت أن يُلبس علي بدعتو فَتِقر ِف قليب فال خترج. -
 ىذا عال خاف على نفسو ،فكيف ِبن دونو من طالب العلم ؟  افإذً  -

 ؟  فكيف ِبلعوام الذين ال يعلمون -

حذاري ،واحذروا احذروا من ىؤالء ؛بعضهم يسمع للروافض والشيعة ولذلك حذاري 
 .  ،وبعضهم يسمع للمعتزلة

وشلن ُأحذر منو ؛ذاك اخلبيث عدّنن إبراىيم ؛الذي يروج لطعوّنت ِف ىذا الدين بطريقة 
يصورىا ِف صورة احلق ،فهذا الرجل حذر منو العلماء ،وبينوا أنو مفرٍت ،وجترأ على دين 

 ر منهم فرارّن من اْلسد.؛ال ُيسمع ذلؤالء ،وال يقرأ ذلم ،بل نَفِّ  -لعز وج-هللا 
لذلك الشبهة إن راجت وانتشرت بٌن الناس ترد ،ويطلب ردىا من العلماء وطلبة العلم 

 ادلتمكنٌن.



 

 

َهةِ  َرد  :  -رْحو هللا تعاىل-قال الشيخ   َوالس نَّةِ  اْلُقْرآنِ  تَ ْركِ  ِف الشَّْيطانُ  َوَضَعها الَِّت  الش ب ْ
؛وىو أنو أشار إىل أن ىذه الشبو من  -رْحو هللا تعاىل-قول الشيخ  ؛ىذا من بديع 

الشيطان ،يقذفها ِف قلوب أوليائو ،ويروجها أولياؤه بٌن الناس ؛فالشيطان ىو العدو 
ُذوُه َعُدوًّا ۚ﴾ادلبٌن  الشبو الت يلقيها ؛فاحلذر احلذر من  ( ٕ)﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاختَِّ

 .-عباد هللا-الشيطان ،أو يروجها الشيطان ،فال تلتفوا إليها 

َهةِ قال:  ؛ترك القرآن والسنة ِف عدم  َوالس نَّةِ  اْلُقْرآنِ  تَ ْركِ  ِف الشَّْيطانُ  َوَضَعها الَِّت  الش ب ْ
للربكة العمل هبما ،وعدم التفقو فيهما ،وعدم جعلهما مصدرا ىداية للناس ؛وإظلا فقط 

 . نرتك القرآن والسنة  -طيب- ل اْلجر ،أما ادلعىن والتفقو فال،وإظلا فقط حلصو 
 أين نذىب ؟ -

يعين من البدع والضالالت  ؛ ادلُْخَتِلَفةِ  ادلُتَ َفّرَِقةِ  َواَْلْىواءِ  اآلراءِ  َواتِّباعِ قال:   -
يقول:  -عز وجل-ادلخالفة للكتاب والسنة وما كان عليو سلف اْلمة ،فاهلل 

﴿َوَما َآََتُكُم الرَُّسوُل ،و يقول :  ( ٖ)﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع إبِِْذِن اّللِّ﴾
يقول :  -صلى هللا عليو وسلم-ول ،والرس ( ٗ)َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا﴾

 .( هللا ىطاع هللا ومن عصاين فقد عصأين فقد طاعمن أ)

وىؤالء الذين يروجون للشبهة الشيطانية ،أيمرون الناس برتك نصوص الكتاب والسنة 
 . ،وعدم العمل هبما

 فأي ضالل وقعوا فيو ؟  - 
 وأي اضلراف وصلوا إليو ؟ -
 إىل عقول وأراء ،وأىواء ادلخالفٌن للكتاب والسنة. -وسنةقرآن -أن يرتكوا الوحى  - 

                                                           
 (

2
 (6) فاطر سورة(

 (
3
 (64) النساء(

 (
4
 ( 7الحشر)(



 

 

 ما حجتهم ِف ترك الكتاب والسنة ؟ -طيب-

قالوا: ىي أن القرآن والسنة ال يعرفهما إال اجملتهد ادلطلق ؛يعين ال يعرفهما إال العال  -
 ئل.الذي يفت ِف مجيع ادلسائل ،وىذا اجملتهد ادلطلق ؛يعين غلتهد ،ويفت ِف كل ادلسا

 اذا ؟                                    أوصافو م -
  -رضى هللا عنهم أمجعٌن-يشرتطون أوصافاً قد ال توجد ِف أيب بكر وعمر   -
فيقولون: ػلفظ القرآن ،وػلفظ القراءات ،وػلفظ مائة ألف من السنة ،ويعرف اللغة  -

 ِف ََتمَّةً  ُتوَجدُ  ال :- تعاىلرْحو هللا-ما قال الشيخ ك-ومداركها ،ويعرف من العلوم الت 
 -رضوان هللا عليهم-ومع ذلك أبوبكر وعمر وغًنىم من الصحابة  ، !َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َأيب

 وأفتوا الناس فيما ػلتاجون. وبينوا معاين الكتاب والسنة ، تفقهوا ِف دين هللا ،

 -عليو وسلمرسول هللا صلى -وسنة مبيناً طريقتهم ِف صدىم عن كتاب هللا  -قال: 
ُهما فَ ْلُيعِرضْ  َكَذِلَك؛ اإِلْنسانُ  َيُكنِ  لَْ  فَِإنْ  ،قال :  ِإْشكالَ  َوال َشكَّ  ال- حتًما فَ ْرًضا َعن ْ

والتدبر ،والتأمل ،والعمل  يعين فليعرض عن الكتاب والسنة من جهة التفقو ، ؛ !ِفيوِ 
 . فرضاً حتماً ؛يعين أمر واجب الزم بال تردد وال إشكال

ُهما؛ الْ ُهَدى طََلبَ  َوَمنْ مث زَّيدة وإغراقاً ِف شبهتهم يقولون:  منافق  -زِْنِديٌق، ِإمَّا: فَ ُهوَ  ِمن ْ
 .  رَلْنونٌ  َوِإمَّا  -خالص 

   اذا ؟              دل                          -

 .  -أي فهم الكتاب والسنة- !فَ ْهِمِهما  ُصعوبَةِ  َْلْجلِ قال:  -

والضالالت والبدع  الشرك وأنواعو ، الُشبهة الشيطانية سبيل لرتويج الباطل ؛إّن ىذه 
 وإحالل الظلمات زلل النور .  وطمس للحق واذلدى ، وأنواعها ،



 

 

  !َوِبَْمِدِه  هللاِ  َفُسْبحانَ :  -رْحو هللا تعاىل-قال الشيخ 

 سبحان هللا يعىن :يسبح هللا ، وينزىو ،ويتعجب من فعلهم وقوذلم . 

َ  َكمْ ووجو العجب كما قال :     َىِذهِ  َردِّ  ِف -َوَأْمًرا َخْلًقا َوَقَدرًا، َشْرًعا- ُسْبَحانَوُ  هللاُ  بَ ٌنَّ
َهةِ  ؛يعين كل مسلم يعلم  اْلَعامَّةِ  الضَُّروِرَّيَّتِ  َحدِّ  ِإىل بَ َلَغتْ  َشّتَّ  ُوجوهٍ  ِمنْ  ال َمْلُعونَةِ  الش ب ْ

الدين ُيسر وسهل ،ليس فيهما صعوبة ،وليس أّن نصوص الكتاب والسنة ،وأّن ىذا 
فيهما تعقيد ،وأّن ىذه الشروط الت طلبوىا  ،واشرتطوىا ،وأوجبوىا ؛ال دليل عليها ، 

 . ػلتاج ادلسلم إىل كل ىذا اْلمر  وليست بالزمة ،وال
فإن هللا كما مر معنا ِف أمر التوحيد ،والتحذير من الشرك ؛بٌّن ىذه اْلمور بياّنً واضحاً 

بٌّن ِف كتابو أبنو يسر القرآن كما ِف  -عز وجل-،شافياً ،كافياً دلن أتملو وتدبره ؛فاهلل 
 -عز وجل-؛فاهلل  ( ٘)﴿َوَلَقْد َيسَّْرَّن الُقَرَءاَن لِلذِّكِر فَ َهل ِمن م ذِكر﴾:  -عز وجل-قولو 

 يّسر لنا القرآن ؛فال صعوبة فيو أبدا. 

﴿َوَلَقد َصرَّفَنا ِف َىَذا الُقْرَءاِن لَِيذَّكَُّروا َوَما يَزِيُدُىْم ِإالَّ  يقول:–عز وجل -وأيضاً هللا 
صّرف ِف ىذا القرآن ؛أي بٌنََّ ونوََّع ِف القرآن من أحكام  -عز وجل–؛فاهلل  ( ٙ)نُ ُفورًا﴾

وأوامر ونواىي ،وَقَصص ومواعظ ،وجنة وّنر ،ومؤمنون ،وكفار ،ومنافقون ؛وما أعدَّ 
 نعيم أو عذاب إىل آخره ؛بياّنً واضحاً.  ذلؤالء من 

أي :ِبدللة  ( بُِعْثُت ِبحلنيفية السمحة) : يقول  -صلى هللا عليو وسلم-وأيضاً النيب 
 السهلة ،الواضحة ،البِيّنة. 

 . ( إّن ىذا الدين ُيسر ) : -صلى هللا عليو وسلم -ويقول 
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-،أوصاعلا بقولو  -حينما أرسل اثنٌن من الصحابة- -عليو الصالة والسالم-ويقول  
صلى هللا -فبٌنَّ  (ال تعسروا ال تنفروا ،ويسروا و بشِّروا و ) :  -عليو الصالة والسالم

ِبلتيسًن على الناس  -وضلن تبعاً ذلم-،وأوصى ىؤالء الصحابة  -عليو وسلم 
 ،والتسهيل ذلم. 

َءاَمُنوا َأِطيُعوا اّلّلَ ﴿ََّي أَي  َها الَِّذيَن ثًنة : يقول لنا ِف آَّيت ك -عز وجل -وأيضاً هللا   
  اْلمر بطاعة هللا وطاعة رسولو  -ِف أكثر من ثالثٌن موضعا ( ٚ)َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل﴾ 

 بشيء ال نفهمو ،وال تبلغو عقولنا ؟ -عز وجل-فكيف أيمرّن هللا -   

أيمرّن  -عز وجل-ىذه الشبهة ادللعونة يقعون ِف أمٍر عظيم ؛فاهلل ىؤالء الذين يقولون 
ِبلرجوع  إىل  -سبحانو وتعاىل-،وطاعتو  -صلى هللا  عليو وسلم-بطاعتو وطاعة رسولو 

ِبلرجوع إىل سنتو )ِف حياتو ِبلرجوع لو  -صلى هللا عليو وسلم–كتابو ،وطاعة النيب 
 وبعد شلاتو ِبلرجوع إىل سنتو(.

؛أي ﴾   َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكرَ :﴿ -تعاىل–ال نستطيع أن نفهمو إال ِبلسنة ،لقولو والقرآن 
َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ :القرآن  ؛أي: ِبلسنة ؛بل أمرّن  ( ٛ)﴾ٗٗ﴿﴿لِتُ َبٌنِّ

 .-صلى هللا عليو وسلم–سنة رسولو  ِبلتَّحاكم إىل كتابو وإىل -عز وجل-هللا 
 ؟ ف نتحاكم ْلمر ال يفهم وال يعقل فكي  -
 .لشروط الت اشرتطوىا مث أيضا ىذه ا؛  إال بشروط تعجيزية -

؛ اَل تُ ْوَجُد ََتمًَّة ِفْ َأيبْ َبْكٍر َوُعَمَر  دْ قَ  -: كما يقول شيخ اإلسالم زلمد بن عبد الوىاب
 .-صلى هللا عليو وسلم–النيب وعلا أفضل ىذه اْلمة بعد 
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 فكيف تكلم الصحابة ؟ -
 ؟ -رضي هللا عنهم أمجعٌن-وكيف تكلم أبو بكر وعمر  -
 ورجعوا إليها ؟،  واستدلوا هبا، كيف تكلموا ِف نصوص الكتاب والسنة  -
 ؟ تكلموا ِف أمر ال غلوز ذلم -رضوان هللا عليهم  -ىل يعقل أن الصحابة  -

﴿َأَفاَل ِف مواطن من القرآن أيمرّن ِبلتدبر والتأمل لكتابو  -عز وجل–مث أيضا، هللا 
َفاذُلَا﴾  ( ٜ)يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلٰى قُ ُلوٍب َأق ْ

 ِبلتدبر؟ -عز وجل–فكيف أيمرّن هللا  -
 والتدبر ىو: إعمال الفكر والعقل ،واالستنباط ذلداَّيت القرآن الواضحة . -
 أبمر لو تدبرّنه لضللنا ؟ -عز وجل-أيمرّن هللا فكيف  -

 .  -أعوذ ِبهلل من الضالل-

﴿ ىذا بَ َياٌن لِّلنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة يصف القرآن بقولو:  -عز وجل–وأيضا هللا 
 ﴾ ُىًدى ﴿؛أي: بٌن واضح ،ووصفو أبنو  ﴾ بَ َيانٌ  ﴿ ؛فوصف القرآن أنو ( ٓٔ)لِّْلُمتَِّقٌَن﴾

َوُم﴾؛؛أي: يهتدى بو   ( ٔٔ)﴿ِإنَّ ىذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَِّت ِىَي َأق ْ

 فكيف يهتدى أبمر ال يهتدى بو؟ 

 :ترقيق للقلوب ،وتبصًن لألفئدة ،ورجوع للحق . ﴾ َوَمْوِعظَةٌ  ﴿

صلى هللا عليو –،وال سنة رسول هللا  -عز وجل–فكيف ال يهتدى بكتاب هللا  -
 ؟ -وسلم

 ىو االضلراف عن احلق. ىكذا ىي البدع والضالالت ،وىكذا -
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يبٌن لنا أعلية لزوم السنة وأىلها ،والبعد عن البدع  -ِبرك هللا فيكم–وىذا إخواين 
وأىلها ،لننجوا من الباطل ونسلك طريق احلق ؛فالقرآن ،والسنة ،وىذا الدين اإلسالمي 

 .-ِبمد هللا تعاىل-الذي رِضَيو هللا لنا ديناً ،وأكملو وأدتو ،واضح ،بٌن ،سهل 

ىذا الوضوح ،وىذا البيان ِف اْلحكام الضرورية ،واْلحكام العامة  : ولكن أنبو على أمر
الت ػلتاج إليها ادلسلمون شلا تتعلق ِبلتوحيد )الشهادتٌن( ،وشلا يتعلق ِبلصالة ،والصيام 
،والزكاة ،واحلج ؛فأحكام عامة ،وما جهلو العامة من ىذه اْلمور ،حٌن يسألون  العلماء 

 كتاب ،والسنة ،حتري الزّن أمرال منم ،ويفهمون مباشرًة ،يبينون ذلم ِبْلدلة يبينون ذل
واضح ،حتري الشرك ،اْلمر ِبلتوحيد، اْلمر بطاعة هللا ،وطاعة  واضح ،حتري اخلمر أمر

 واضحة. ،أمور -صلى هللا عليو وسلم-رسولو 

-وعن مجيع صحابة رسول هللا  -رضي هللا عنهما-والقرآن كما جاء عن ابن عباس 
  -صلى هللا عليو وسلم

 :  القرآن على أربع أوجو -

هبذا الوجو ما سبق من التوحيد ،وحتري  و مقصوديعرفو ادلسلمون و العامة :  وجو -
الشرك  ،وحتري الزّن ،وحتري اخلمر ،وحتري عقوق الوالدين ،واْلمر ِبلصالة ،واْلمر 

واضح ،وإن وقع  جهل بشيء منو  ،واْلمر برب الوالدين ؛فهذا وجو ِبلصيام ،والزكاة
 وجالء ىذا نوع.يعلم ،ويظهر لو ادلعىن بوضوح  ، فسأل من جهل فإنو

نوع ال يعلمو إال العلماء ؛وىو الذي ػلتاج إىل استنباط ودقة ِف  والنوع الثاين : -

،وإظلا العلماء يستنبطون  الفهم ،وليس للعامة أن ؼلوضوا ِف مثل ىذه اآلَّيت والدالئل
 فإذا بينو العلماء فِهمو العامة ،ويبينون للعامة دالئل الكتاب والسنة ،ومعانيهما ،

وىذا مثل ادلسائل ادلتعلقة مثال: ِبلطالق ،ومسائل احلج الت حتتاج إىل فتوى وبيان 



 

 

 .م مور من دقائق الزكاة أو الصياِبلدليل ،ومثل أيضا ادلسائل ادلتعلقة ببعض اْل
فهذه يبينها العلماء ،فإذا بينها العلماء بدالئل الكتاب والسنة ومعانيها وضحت  للعامة 

؛ال إشكال فيها ،وال يشرتط ِف ىؤالء العلماء أن يكونوا بتلك الشروط الت ىي 
 تعجيزية كما سبق. 

فهناك من  فالقرآن نزل بلسان عريب مبٌن ،:  ووجو َثلث تعرفو العرب من لغتها -
معناُه من لغة العرب ؛إن ل يكن لو معىن ِف الكتاب  -عز وجل- كتاب هللا تفسًن

 والسنة . 

 ووجو رابع: استأثر هللا بعلمو. -

فهؤالء أصحاب ىذه الشبهة الشيطانية ،جعلوا القرآن كلُو شيئا واحد ال يفهم ،وال 
ل ما شك أن ىذا ضالل واضلراف عن احلق ،وال شك أن ىذا فيو من التلبيس ،والضال

 ىو واضح لكل عاقل سليم الفطرة. 

ل يفهموا دالالت الكتاب والُسنَّة   : -رْحو هللا تعاىل-فهؤالء كما قال الشيخ 
 ،وجهلوىا وجعلوا بينهم وبٌن الكتاب والسنة تلكم الشبهة الشيطانية الرديئة.

وتصد فاحلذر احلذر إخواين من ىذه الشبهة ،واحلذر احلذر من كل شبهة حترف عن احلق 
 عنو .

﴿ِإّنَّ مبينا حال ىؤالء الذين ال يستفيدون من احلق :  -رْحو هللا تعاىل–قال الشيخ 
اً َجَعْلَنا ِف َأْعَناِقِهْم َأْغاَلالً َفِهَي ِإىَل اْْلَْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحوَن*  َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ٌْنِ أَْيِديِهْم َسدّ 



 

 

نَ  تُ ْنِذْرُىْم اَل  َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم لَْ اُىْم فَ ُهْم اَل يُ ْبِصُروَن *َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً فََأْغَشي ْ
ْرُه ِبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِرٍي ﴾يُ ْؤِمُنوَن * َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْْحََن ِِبْلَغْيِب فَ َبشِّ   ( ٕٔ)ِإظلَّ

أراد أن يقول إن الذين ِف قلوهبم مرض ،والذين يتبعون  -رْحو هللا تعاىل–فالشيخ 
أىواءىم ال يستفيدون من الكتاب والسنة ،وال يهتدون هبديهم ،وقلوهبم ،وأبصارىم 

عليها غشاء وعليها ما يصدىا عن احلق ،وإظلا ينتفع ِبلذكر والنذارة من قلبو معلق ِبحلق 
 فيتبعو ،فهؤالء يبشرون ِبدلغفرة واْلجر الكري.

"ذكر ادلوانع من وصول اإلؽلان ِف تفسًن ىذه اآلَّيت : -رْحو هللا تعاىل–قال السعدي 
: ىي مجع غل والغل ما يغل بو العنق ؛فهو  ﴾ ا ِف َأْعَناِقِهْم َأْغاَلالً ِإّنَّ َجَعْلنَ  ﴿ لقلوهبم

أذقاهنم  للعنق ِبنزلة القيد للرجل ،وىذه اْلغالل الت ِف اْلذقان عظيمة قد وصلت إىل
أي رافعوا رؤوسهم من شدة الغل الذي ِف  ﴾ فَ ُهْم ُمْقَمُحونَ  ﴿ورفعت رؤوسهم إىل فوق 

َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ٌْنِ أَْيِديِهْم  ،﴿ن أن ؼلفضوىا أن ؼلفضوا رؤوسهم أعناقهم ،فال يستطيعو 
قد  ﴾ ْبِصُرونَ فَ ُهْم اَل ي ُ  ،﴿أي حاجزا ػلجزىم عن اإلؽلان ﴾  َسّداً َوِمْن َخْلِفِهْم َسّداً 

َوَسَواٌء َعَلْيِهْم  ﴿،جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة  غمرىم اجلهل والشقاء من مجيع
 . ﴾  تُ ْنِذْرُىْم اَل يُ ْؤِمُنونَ أَأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم لَْ 

 و ورأى احلق ِبطال والباطل حقا ؟كيف يؤمن من طبع على قلب قال: -

َا تُ ْنِذرُ إِ ﴿  النذارة ؛وقد ذكرىم بقولوقبلوا والقسم الثاين الذين  مث قال : إظلا  أي؛﴾ ظلَّ
أي من قصده اتباع احلق وما ذُكَِّر  ﴾ َمِن ات ََّبَع الذِّْكرَ  ﴿تنفع نذارتك ،ويتعظ بنصحك 

 بو".
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ىذا أمر مهم ،وىذا تنبيو لطيف من الشيخ السعدي  -ِبرك هللا فيكم-ولذلك إخواين 
أن الذي يوفق للحق من كان قصده اتباع احلق ِف تفسًن ىذه اآلية  -هللا تعاىلرْحو –

 فبعض الناس يكون قصده نصر ىواه ،ونصر شيوخو ،ونصر حزبو ؛ال نصرة احلق.

 وقد نبو العلماء على أن من نصر احلق ال للحق ،وإظلا انتصارا لنفسو ،أنو ال يوفق.

 فكيف ِبن نصر الباطل على احلق ؟  -

"َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر ؛أي من قصده اتباع قال : -رْحو هللا تعاىل–فتأملوا معي قول السعدي 
 لذلك إذا تبٌن لو احلق رجع إليو ،وإذا تبٌن لو الباطل تركو.احلق وما ذُكَِّر بو" 

فأين ىذا الكالم السلفي الواضح البٌن ،من قول بعض الناس  ،ومن قول بعض 
دلا تبٌن لو احلق وتقول :الشيخ الفالين أخطأ   -وإَّيىم للصواب  ىداّن هللا-ٌن السلفي

ِف كذا ،وال حجة عنده ،وقد طولب ِبحلجة ول يبٌن ؛يقول :َّي أخي ال ،الشيخ أعلم رِبا 
 عنده حجة.

َّي أخي ىذا حق وِبطل واضح ،كالمو ِبطل ،ما ػلتاج إنك تطلب حجة ،بل ػلتاج أن 
عن ىذا الباطل ،يقول ال ما ندري ىؤالء مشايخ كبار  تقول ذلذا الشيخ :اتق هللا وارجع

؛وىو يعرف أن كالمو ِبطل ؛وىو يعرف أن احلق ِف خالفو ،ومع ذلك يقول مثل ىذه 
 الشبهة.

 . ىا ِف الكتب ،ونقول ِف أنفسنا ؤ ر ونق كنا نسمعها من ادلتعصبٌن ،  -سبحان هللا-
 كيف وقعوا ِف ىذا ؟ -
 كيف يرتكون احلق لقول فالن وفالن ؟   -



 

 

 فيٌن الذين ربوا على ىذا ادلنهجوإذا بنا اليوم صلد لألسف الشديد بعض إخواننا السل
تعظيم اخللق ال تعظيم احلق ؛فإن ىذا منهج ِبطل منهج ادلتعصبة ؛منهج من يرد احلق 

 ؛منهج من قصده االنتصار حلزبو ،ومجاعتو ،وشيوخو ،ال االنتصار للحق.

فلنتأمل نصوص الكتاب والسنة ،وكالم العلماء السلفيٌن ِف ىذا الباب ،فو هللا لألسف 
نسمع من بعضهم رد احلق ؛ومن رد احلق فإنو ػُلرف قلبو عن الصواب ،ومعرض للعقوبة 

 . -نسأل هللا السالمة والعافية-،والفتنة 
وهللا نقيم عليهم فمن قصده اتباع احلق ينصر احلق ،ولو على نفسو ،ولو على شيوخو ،

يسلبون عقوذلم ،بل  ذلم ؛ احلجج وإذا بنا نراىم يرتضلون كاجملانٌن  ؛كأهنم ال عقول
بعضهم وهللا يعرتف :أن احلق معك وأن الباطل مع فالن ،مث يذىب إىل أوليائو وأييت 

 .  -فسبحان هللا-يقول :ال ،الباطل معك واحلق مع فالن.
 كيف تنتكس العقول؟ -
 وكيف يطمس احلق؟  - 

 وكيف ؼلدعون الناس؟  -

،وأيمرون ِبحلق من ىنا كان السلف ػلذرون من مساع ىذه اْلمور ،وأيمرون بتعليق احلق 
:"من كان مستنا مقتدَّي ،فليسنت ِبن قد ِبلتعلق ِبحلق ال ِبلرجال ،وقال ابن مسعود 

 ؛ىذه قاعدة. ؛فإن احلي ال تؤمن عليو الفتنة" -أي الصحابة-مات 

-  

فالن من العلماء الكبار كل كالمو حق ؛نعم إن كان كالمو ِبلدليل ،وِبحلجة 
 . لرأس ،ولكن إن أخطأ ،وخالف احلق على العٌن وا

 جة أن فالن من العلماء الكبار؟ ىل تتبعو على  خطئو ِب -



 

 

أنت علقت احلق ِبلرجال ؛وىذه قاعدية خلفية تعصبية منبوذة ؛ختالف  اإذً  -
الطعن ِف العلماء احلق والزمو ،وال يعين ىذا الكالم  رف،وإظلا اع ادلنهج السلفي

 .  -أبدا–الكبار 
 ولكن َمن ِمن العلماء الكبار قال أّن معصوم ؟ -

 ؟ من من العلماء الكبار قال: أّن ال أخطئ -
 ؟ عل كل ما قالو حقفكيف أتيت وجت -
 وتضلل من خالفو؟  -
 ؟  وحتارب من خالفو -
 وتسعى ِبلفنت والقالقل على من خالفو ؟  -
ىذا إذا كان من العلماء -إذن أنت ما نصرت احلق أنت نصرت اخللق  -

،أما إن كان من طلبة العلم ،أو كان ِمن َمن ترأس وقد غلب عليو  -الكبار
 . أمر أشد  نكارةاجلهل ،وسلالفة احلق فهذا 

 ؛أي من اتصف هبذين اْلمرين:   ﴾ِِبْلَغْيبِ  الرَّْْحَنَ  َوَخِشيَ  ﴿ قال الشيخ :
 . ق القصد احلسن ِف طلب احل -ٔ
  . وخشية هللا تعاىل-ٕ

ذين اْلمرين بشره ،وىذا الذي وفق ذل ك،ويزكون بتعليم كفهم الذين ينتفعون برسالت
 الصاحلة ،ونيتو احلسنة.ِبغفرة لذنوبو ،وأجر كري ْلعمالو 

انتزع ،واستدل ،واستنبط من ىذه اآلية على الفرق بٌن  -رْحو هللا تعاىل  -فالشيخ 
علماء احلق وعلماء السوء ،على كشف أن ىناك من ؼلالف احلق ،ويطمس بصره 

 ،ويغطى على قلبو عن احلق ؛بل يكون حرًِب على احلق.



 

 

كما   -عظيم ،والشيء ِبلشيء يذكر  أصل -ِبرك هللا فيكم  -فهذا اْلصل السادس 
ىذه شبهة ،وىناك أيًضا شبو أخرى قد تروَّج ،وتنتشر بٌن العامَّة ِف الصد عن  -سبق 

 . حذير من احلق ،وِف تقرير الباطل احلق ،وِف الت
 : فمن تلك الشبو

أنك إذا رددت الباطل أيتيك بشبهة وينشر بٌن الناس ؛فيقول فالن يطعن ِف الشيخ  
الفالين فيصد الناس عن معرفة احلق من الباطل ِبثل ىذه الشبهة ،وىذه شبهة ِبطلة ؛إذ 

أن رد الباطل وإقرار احلق أمر واجب على من كان مستطيعا لو ،والباطل يرد على قائلو  
يعلمنا درسا عظيما ،يبٌن لنا تقواه  -رْحو هللا تعاىل -ام ابن ِبز كائنا من كان ،ىذا اإلم

 ."َّي ربيع لو أخطأ ابن ِبز رد عليو" وورعو وأنو عال ِبق يقول للشيخ ربيع : 
انتو يرى مع إمامتو ومك  -رْحو هللا تعاىل  -ىذا يدلنا على أن الشيخ ابن ِبز أوال:  -

 . أنو قد ؼلطئ ؛ْلنو بشر 
ال يستكرب عن رد اخلطأ عليو ،ىذه صفة العال ؛أما الذي ال ػلب أن يرد  أنووأيضا  -

عليو فهذا فيو نقص وخلل ،فإن كان أيضا من رد عليو يشنع عليو وػلذر منو ؛فهذا 
دليل على جهلو أو اتباعو ذلواه ؛ِبلعكس أّن إذا أخطأت ورد علي أحد خطئي أقول لو: 

 .لناس فإين أحتملو يوم القيامة ،وُأسأل عنو جزاك هللا خًنا ،ْلن اخلطأ إذا تبعو ا
 ىل أفتيت بعلم أم ال ؟  -
 ولكن إذا رد اخلطأ سلم الناس من اخلطأ وسلمُت.  -

هبذا الكالم  يؤصل لنا أصال أيضا مهم ؛أنو  -رْحو هللا تعاىل  -وأيضا الشيخ ابن ِبز 
 . طل ،فإنو يبٌن احلق ويرد الباطل وظهر البا’مّت ظهر احلق 



 

 

وال يقال: الشيخ ابن ِبز عال كبًن من علماء السنة ،والذي يرد على ابن ِبز يرد على 
علماء السنة ،ويطعن ِف علماء السنة ،واحرتموا علماء السنة ِبثل ىذه الشبهات 

 والرتىات الت ؼلدعون هبا الناس. 

يلزم منو نعم ابن ِبز عال من علماء السنة وإمام ،ولكن يصيب وؼلطئ ،فالرد عليو ال 
 الطعن فيو ؛بل ِبلعكس الشيخ يطلب أن يرد عليو.

 .عالمة أىل اليمن وإمامهم  -عاىل رْحو هللا ت -مثال آخر: الشيخ مقبل الوادعي 
 اذا يقول ؟                                   م -
؛يعين أن :"لو حذر مين الشيخ ربيع فخذوا بقولو" وىو يثين على الشيخ ربيع: قال  -

ربيع أقيموا الشيخ ربيع ػلذر منو إن اضلرف ووقع ِف ِبطل ،ما قال لو حذر مين الشيخ 
 .الدنيا وال تقعدوىا 
مراده هبذا الكالم أن الشيخ ربيع ػُلذر ِبحلجة  -رْحو هللا تعاىل  -ولكن الشيخ مقبل 

م احلجة ذر مين بعد قياوالربىان ،ويُقيم احلجة ،وينصحين ،فإن حذر مين فإظلا ح
 .ومعانديت 

وىو من العلماء السلفيٌن ،مات على ذلك  -رْحو هللا تعاىل  -فلم يتكرب الشيخ مقبل 
يعلمنا درسا  -رْحو هللا تعاىل-ضلسبو كذلك ،وال نزكي على هللا أحدا ،فالشيخ مقبل 

 ذا الكالم.هب؛هبذا ادلوقف و 

ين من غًن حجة وبيان وأكرر ليس معىن كالم الشيخ مقبل أن الشيخ ربيع إذا حذر م
؛ْلن القاعدة عندّن  -،أو يروجو مطلقا ىكذا  -كما يفعلو بعض الناس-أقبل قولو 

 السلفية ؛أن الس ين ال غُلرح إال ببينة. 



 

 

"من ثبتت سلفيتُو حينما سئل عن قاعدة  -رْحو هللا تعاىل -قال الشيخ زيد ادلدخلي 
عدة صحيحة ،فالبد من إقامة احلجة على ؛قال: قابيقٌن ال ؼلرج من سلفيتِو إال بيقٌن" 

 أنو خالف احلق ،وأصر ،وعاند وأتى ِبلباطل.

فإذا جرح سلفي بغًن ذكر سبٍب ؛فال يقبل ىذا اجلرح ،فإن طُولب اجلارح بذكر الدليل 
 ول يذكره ومر وقٌت ؽلكنو أن يبينو ول يبينو ؛فإن جرحو مردود عند أىل العلم ،وال يقبل. 

ىؤالء الذين يُروجون جرح السلفيٌن من أمثال ادلشايخ الذين ذكرهتم  فقولوا يل بربكم
سابقاً بال حجة وال برىان ِف مشارق اْلرض ومغارهبا ،حّت ِف بالد العجم ؛يرتمجون ىذا 

، ة وبرىان ،بصرف النظر عن اجلارح اجلرح الفاسد الباطل ،الذي يقوم على غًن حج
ا ضاالً ،وقد يكون  صاحب ىوى ،وقد قد يكون رلتهدا سلطئا ،وقد يكون منحرفو 

 يكون غًن ذلك. 
أّن اآلن أتكلم عن اجلرح من حيث ىو ،فإن ىذا اجلرح للسلفي فاسد ِبطل مردود ؛إال  

إذا أقيمت احلجة وبُينت ،لعل الشيخ عنده ُحجج ،خليو يروح عند الشيخ يسمع كالم 
الناس يتهاترون  الشيخ جرحو علنا فليبٌن اجلرح علنا ،وال غلعل -طيب–الشيخ 

،ويتفرقون وينقسمون ،ويثًن الفنت بٌن السلفيٌن ،ىذا مع فالن وىذا مع فالن. إن ىذا 
 السكوت بعد اجلرح الذي ال يقوم على بينة يؤدي إىل الفنت ،ويهيجها ،ويُثورىا.

وإن الذي يروج دلثل ىذا اجلرح اخلايل من الدليل واحلجة ؛ال شك أنو مروج للفنت 
من الذي يصدق عليو أنو فتان أو أنو مهيج للفنت إال من غلرح بال  سبب  ،ومهيج ذلا ف

 وال حجة وال برىان ؟.

فإن الذي يطعن ِف السلفيٌن بال حجة وال برىان ويطالب ِبحلجة والربىان وال يظهرىا 
  ،ال شك أنو أحد رجلٌن:



 

 

 إما جاىل ال يعرف اجلرح والتعديل. -

 وإما أنو صاحب ىوى. -

ِف رجل جرح سلفيا بغًن حجة ال برىان ،وطولب على إقامة احلجة فلم  و أّن كالمي
مسلكو ،ػلذرون من  يُقمها وأصر على اجلرح ،كحال "فاحل احلريب " ومن سار على

   -طيب-فالن وفالن 
 ؟  ما حجتو -
 ما حجتكم ِف التحذير ؟  -

  -طيب–يقول: الشيخ الفالين حذر منو 
 ما حجتو ؟ ،الشيخ الفالين ػُلذر منو -
 -َّي شيخ ما حجتك ؟ ما عنده حجة  -طيب-، -هللا أكرب  -ما ندري ىو أعلم   -

ما عنده حجة ،وضلن نعرف أن ىؤالء السلفيٌن الذين زكاىم العلماء يسًنون  -ساكت 
 على نفس ادلنهج الذي زكاىم العلماء عليو 

 الذي تغًن؟ ا مف -
 وكيف نتعصب ذلذا الباطل ؟  -
 الفنت والقالقل ِف ىذا الباطل ؟وكيف نُثًن  -

 ىذه شبهة يروجها أىل الباطل.  -ِبرك هللا فيكم  -ولذلك إخواين 

دلا رد على شيخو - -رْحو هللا تعاىل  -وأختم أيضا كالمي بذكر موقف الشيخ بن ِبز 
  -ادلسائل -مد بن إبراىيم ِف بعض زل

ػلب  -رْحو هللا تعاىل  -بن إبراىيم فقد أخطأ ؛مع أن الشيخ بن ِبز افقال: ولو كان 
 . بن إبراىيماشيخو 



 

 

طالب السلفيٌن ،و طالب كل من يقرأ كتبو ،أو  -حفظو هللا تعاىل  -وأيضا الشيخ ربيع 
يسمع صوتياتو ،أن من وقف على خطأ لو فلينتبو ،ولًند عليو ؛بل قال ؛دلا قيل لو ىناك 

 . عليك  أن يرد من يريد
،ولكن ال يكذبوا علي ؛أنظر إىل الدقة ؛ال فليعجلوا قبل أن أموت" قال الشيخ ربيع :"ف

 تكذب علي.

ال أتيت فتقول: فالن أخطأ ِف كذا ،فالن قال كذا ،وىذا غًن َثبت عليو. اتق هللا حلوم 
 العلماء مسمومة ؛حلوم العلماء السلفيٌن مسمومة.

 . وىذه النصيحة  -ه الكلمةأختم بو ىذ-أيضا موقف أخًن 
مرة أخطأ ِف مسألة رلتهدا وىو إمام ،فرد عليو  -رْحو هللا تعاىل-الشيخ العثيمٌن 

 الشيخ التوغلري ِف ىذه ادلسألة ،وألف كتاِب.
ومع ذلك أخطأ ِف  -رْحو هللا تعاىل  -بن عثيمٌن إمام ِف السلفية وِف العلم االشي 

كان رلتهدا ،وسلك الطريق الشرعي ،ولكن أخطأ ِف مسألة قاذلا ِبجتهاده ال عن ىوى ،
 . -رْحهم هللا مجيعا -،فرد عليو الشيخ التوغلري  -رْحو هللا تعاىل-مسألة 

تصور َّي عبد هللا ،تصوري َّي أمة هللا  ؛ىذه الرسالة قدم ذلا الشيخ بن ِبز موافقا للشيخ 
 .ْحود ،وأيضا قدم ذلا الشيخ العثيمٌن بنفسو وشكر الشيخ ْحود

ِبرك هللا -أنظروا ىذا العلم ،وىذه الدَّينة ،والورع ،والتقوى ِف مثل ىذه ادلسائل 
،وِف مثل ىذه اْلمور والت هبا يرد على تِلكم الشبهات اخلطًنة الت يروج فيها  -فيكم

 لضرب السلفيٌن ،ويروج فيها للتفريق بٌن السلفيٌن.

 ال أعين شخصا بعينو ؛وإظلا أعين وأكرر دلن كان لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد ؛أّن
ين إقول:أنت تقصد فالن وتقصد فالن ؛فمنهجا ِبطال أرد عليو ؛فال أيتيين إنسان ي



 

 

أقول لك: إن كان فالن ؽلشي على ىذا ادلنهج الباطل  ؛فأّن أقصده ،وأنت تشهد على 
أنو على ىذا الباطل ،إذا قلت أنت تقصده ؛فإن قولك أنت تقصد الشيخ الفالين 

كالمك ىذا كأنك تقول أن الشيخ الفالين وقع ِف الباطل الذي حُتذر منو ،وإن كان ب
ىذا الشيخ الفالين بريء من ىذا الباطل الذي أّن أحذر منو ؛فإين ال أعنيو ،وال أقصده 
ال من قريب وال من بعيد ،وال شك أن ىذا الشيخ الفالين ػُلب ما أقول من الدعوة إىل 

 .-هللا فيكمِبرك -احلق ونشر احلق 

فمثل ىذه الشبهة الت تروج على بعض ادلسلمٌن البد أيضا ردىا ،والبد أيضا من احلذر 
 منها.

أن ينفعين وإَّيكم ِف ختام ىذه الرسالة ِبا ذكره شيخ اإلسالم  -عز وجل  -أسأل هللا 
 من أصول عظيمة ؛أصول ستة كما سبق: -رْحو هللا تعاىل  -زلمد بن عبد الوىاب 

 اْلول: اْلمر ِبلتوحيد والتحذير من الشرك.اْلصل  -

 واْلصل الثاين: اْلمر ِبالجتماع ِف الدين والنهي عن الفرقة عن احلق. -

 اْلصل الثالث: االجتماع والسمع والطاعة لوالة اْلمر. -

واْلصل الرابع: معرفة العلم والعلماء ،والفقو والفقهاء ،ومعرفة من تشبو منهم وليس -
 ىؤالء . منهم واحلذر من

واْلصل اخلامس: بيان من ىم أولياء هللا ؛أولياء الرْحن ،والفرق بينهم وبٌن أولياء  -
 الشيطان .

واْلصل السادس: معرفة تلكم الشبهة ؛الت مفادىا رد نصوص الكتاب والسنة  -
 وعدم العمل هبا.



 

 

 َسيِِّدّن َعلى هللاُ  َوصلَّى مٌَن،اْلعالَ  َربِّ  هللِ  َواحْلَْمدُ  آِخُرُه، : -رْحو هللا تعاىل-قال الشيخ 
ينِ  يَ ْومِ  ِإىل َكثًنًا َتْسليًما َوَسلَّمَ  َوَصْحِبوِ  آِلوِ  َوَعلى زُلَمٍَّد، ختم ىذه الرسالة هبذا  .الدِّ

 اْلمر. 

 وضلن نقول كذلك:

 وصلى هللا وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعٌن واحلمد هلل رب لعادلٌن. 

  

 

 

 

 


