
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم .

ا يَِّئ نح َس ا َوِم َن ِس ُف ن ح ِر َأ ُروح نح ُش ُذ ابهلل ِم وح ُع ُرُه ، َونَ  غحِف تَ  سح ُه َوَن ُن ي ح ِع َت سح ُه َوَن ُد َم هلل ََنح َد  نَّ اْلحَمح ِت ِإ
يَ  اِد ََل َه لح َف ِل ضح نح ُي ُه َوَم لَّ َل ِض ََل ُم ِه هللا َف ِد هح نح يَ  ا ، َم َن اِل َم عح نح ََل إله إَل  َأ ُد َأ َه شح ُه ، وَأ َل

َلُم  َق الحكَلِم َك َد صح ُه ، أََل وإنَّ َأ ُل وح ُه َوَرُس ُد بح ا َع ًد نَّ ُُمَمَّ ُد َأ َه شح ُه ، َوَأ ِريحَك َل ُه ََل َش َد هللا َوحح
ٍة بِ  َث لَّ ُُمحَد َا ، وَُك ُُت ََث ِر ُُمحَد وح ُُم رَّ اْلح ٍد ، َوَش ى ُُمَمَّ َد ى ُه َُد َ اْلح ْيح ٍة هللا َوَخ َع دح لَّ ِب ، وَُك ٌة َع دح

ٍة ِِف النَّار. َل ََل لَّ َض ٌة ، وَُك َل ََل  َض

 أما بعد :  

رمحه  –، عند قوله ابن آجروم فقد توقفنا ِف مذاكرة القواعد املتعلقة ابلنحو من منت     
ا ، وكي ، وَلم كي ، وَلم " فالنواصب عشرة وهي : أن ، ولن ، وإذً :  -هللا تعاىل 

 اجلحود ، وحىت ، واجلواب ابلفاء ، والواو ، وأو " .

  مذهبان :بق أن هذه النواصب للعلماء فيها ومر معنا ِف اللقاء السا

، " كي "، و "إذا"، و " لن"، و " أن"يرى أن النواصب بنفسها :  املذهب اْلول :
 مقدرة . " إن "والباقي تنصب بعد  

، وسنسْي على  يرى أن هذه اْلدوات كلها هي النواصب بنفسها واملذهب الثاين :
 . -إبذن هللا تعاىل  –املذهب الثاين مث أنيت على املذهب اْلول 

ملذهب اْلول الذي اأعين سنعترب هذه اْلدوات نواصب بنفسها ، مث نعود مرة أخرى على 
 مقدرة مضمرة . " إن "وما بعدها تنصب بعد  " َلم كي "يرى أن هذه اْلدوات وهي : 

 ." كي " و ا "" إذً و  " لن "و   " أن "مر معنا  -ابرك هللا فيكم  -فنقول 

ا ِف صدر مجلة اجلواب ، وتكون أيضً  ا أهنا تنصب الفعل املضارع إذا كانت: بينَّ  ا "" إذً و
 . " اَلستقبال "مبعىن 



 

َك إذا ؛  سأزورك : إذا ملن يقول لك مثًَل   .سأكرَم

لنَّاِس  عند النحاة َنو قوله تعاىل : " َلم التعليل "طيب ؛   َ ِل ِيِّ َب تُ  َر ِل َك الذِّكح يح َل ا ِإ نَزلحَن ﴿ َوَأ
 " اشرتيت الكتاب ْلقرأ فيه " .ا : أو َنو قولك أيضً  1﴾

 مبعىن أن ما بعدها علة ملا قبلها . فالتعليل :

 كي .، ْلن التقدير ل " َلم كي "موهنا ا يسأيضً  " َلم التعليل "فإذا 

 ﴾ َ ِيِّ َب تُ  َر ِل َك الذِّكح يح َل ا ِإ نَزلحَن  ِي ؛ فما بعدها علة ملا قبلها ؛ َلمأي : لكي تب  ﴿ َوَأ
 التعليل .

لنَّ إذا نقول :  َ ِل ِيِّ َب تُ  َر ِل َك الذِّكح يح َل ا ِإ نَزلحَن  . اِس ﴾﴿ َوَأ

َزَل : ن ح  فعل ماض . َأ

 الضمْي املتصل ابلفعل مبين ِف ُمل رفع فاعل . " ََن "والفاعل 

 حرف جر  إىل :إليك ؛ 

 ضمْي متصل ِف ُمل جر حبرف اجلر . والكاف :

َر ﴾ َك الذِّكح يح َل ا ِإ نَزلحَن  ؛ ﴿ َوَأ
 رد .مفعول به ْلنزل منصوب وعَلمة نصبه الفتحة ْلنه اسم مف الذكَر : 

َ :لتُ     َ ﴾هنا على املذهب الثاين نقول  بِيِّ ِيِّ َب تُ   :﴿ ِل

 حرف نصب . الَلم :

 فعل مضارع منصوب بَلم التعليل وعَلمة نصبه الفتحة  تبَِي :

﴾ َ ِيِّ َب تُ   .﴿ ِل

                                                            
 ﴾٤٤﴿النحل: (  1



 

 اعل ضمْي مسترت وجواب تقديره أنت .والف

 طيب هذا الناصب اخلامس .

َلم اجلحود ، َلم اجلحود ؛  ومسيت بَلم اجلحود أي َلم النفي ؛  الناصب السادس : 
ميت َلم اجل سبق بنفي قبل كان أو يكون ، قبل كان أو يكون  فُس حود ؛ أي ْلهنا َلم ُت

َلم اجلحود أي َلم النفي ؛ ْلهنا َلم تسبق مبا كان أو مل يكن و َنومها املنفيتِي ؛ َنو قوله 
مح ۚ  ﴾تعاىل :  ُك َاَن مي يَع ِإ ِض ُي اَن اَّللَُّ ِل ا َك مح ۚ ﴾ .،   2﴿ َوَم ُك َاَن مي يَع ِإ ِض ُي اَن اَّللَُّ ِل ا َك  ﴿ َوَم

 فهنا أين اجلحود ؟

 ؛ هذا نفي . ما كان 

 َنفية . ما :

 أين َلم اجلحود ؟ 

ضيَع "؛ فهنا على املذهب الثاين ليضيَع   . " لُي

 ف نصب .َلم اجلحود حر  الَلم : 

ضيَع :  صحيح اآلخر . فعل مضارع منصوب بَلم اجلحود وعَلمة نصبه الفتحة ْلنه وُي

ُمح  ﴾وَنو قوله تعاىل :  َر َْل غحِف يَ  ُ ِل ِن اَّللَّ ُك   3﴿ ملَّح َي
 أين اجلحود ؟

 مل يكن  

 َنفية َلم اجلحود  مل :
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 أين الَلم ؟ 

َر ﴾ غحِف يَ   ﴿ ِل

 حرف نصب . فَلم اجلحود : 

 حيح اآلخر .صفعل مضارع منصوب بَلم اجلحود وعَلمة نصبه الفتحة ْلنه  ويغفَر :

َم اَّللَُّ ۚ ﴾:  -تعاىل–؛ َنو قوله  حىت اْلداة السابعة : ُك ٰ ََيح ىتَّ رِبح َح  .  4﴿ َواصح

 ىت كذا .الغاية  مبعىن اَلنتهاء من كذا ح ؛تفيد الغاية والتعليل  حىت : 

﴾ ۚ ُ َم اَّللَّ ُك ٰ ََيح ىتَّ رِبح َح  . ﴿ َواصح

 حرف نصب . : -نقول على املذهب الثاين  -حىت   

 ه صحيح اْلخر .: فعل مضارع منصوب حبىت وعَلمة نصبه الفتحة ْلن ﴾ مَ كُ ََيح  ﴿و  

َم اَّللَُّ ۚ ﴾و   ُك  . ﴿ ََيح

 : فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . ﴾هللُا  ﴿لفظ اجلَللة 

، فاء السببية ؛ وهي تفيد أن ما قبلها سبب ملا بعدها ، إذا وقعت  فاء السببية لثامن :ا
مح  النفي :ِف  -تعاىل –فاء السببية ِف جواب نفي أو طلب ، مثل قوله  ِه يح َل ٰى َع َض قح ﴿ ََل يُ 

وا ﴾ وُت ُم َي وا ﴾:  -تعاىل –؛ فهنا قوله   5فَ  وُت ُم َي  ، الفاء هذه فاء السببية . ﴿ فَ 

؛ أن ما قبلها سبب ملا بعدها ، مبعىن ؛ أن أهل النار ِف النار من  فاء السببيةمعىن  وقلنا :
شدة عذاهبم ، ومن شدة أليمهم ، أهنم يتمنون املوت ، فَل ميوتوا وَل خيفف عنهم من 

فاء عذاهبا ؛ يعين َل ميوتون وَل خيفف عنهم من عذاب النار ، فهم ِف عذاب أليم ، فهنا 
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 ِف قوله :  السببية
وا ﴾ . وُت ُم َي  ﴿ فَ 

 فنقول : 

 : حرف نصب  . " فاء السببية " 

وا :  فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعَلمة نصبه حذف النون ْلنه من اْلفعال  وميوُت
 اخلمسة .

ٰى ﴾ :  –تعاىل  -قوله   وهنا وقع بعد النفي ِف جواب النفي ، ْلن َض قح نفي ، وقد ﴿ ََل يُ 
َك ، فهنا نقول  : تعلمح تقع فاء السببية بعد الطلب مثل : ذاكرح فتنجَح  ، أو  العلم فينفَع

 أين الطلب ؟ :  

 هو أمر ، ذاكرح .  ذيتعلمح ال

 أين الفاء السببية ؟

ك أو فتنجَح ،    فينفَع

 فاء السببية حرف نصب . الفاء :فنقول 

،  فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعَلمة نصبه الفتحة ْلنه صحيح اآلخرينفعك : و  
 ا تقديره هو فينفعك هو .والفاعل ضمْي مسترت جوازً 

 ضمْي متصل ِف ُمل نصب مفعول به . والكاف : 

 ا ِف جواب نفي أو طلب .: الواقعة أيضً  واو املعية التاسع :

 . عن خلق وأتيَت مثله "  ى" َل تنه ما النفي فمثل قولنا :فأ

 : نفي ، عن خلق ، وأتيت : الواو واو املعية . " ى" َل تنهفهنا : 



 

ا أي : ومعىن كوهنا واو املعية أي املصاحبة ؛ يعين َل تفعل هذا وهذا ، َل تفعل هذا وهذ
ملا بعدها ، فالواو الواقعة ِف جواب النفي ؛ َل تنهى ؛ الَلم  اأن ما قبلها يكوُن مصاحبً 

 هنا َلم النافية والنافية َل جتزم الفعل .

 . " َل تنهى عن خلق وأتيَت "

 واو ، الواو هذي واو املعية حرف نصب . 

صبه الفتحة الظاهرة على آخره .   أتيَت : فعل مضارع منصوب بواو املعية وعَلمة ن

 . " وأتيت مثله " 

 وأما واو املعية الواقعة ِف جواب الطلب ؛ فنحو قولك :  
ك " فإكرامي مصاحب ؛   أكرمكإذا زرتين؛ الطلب مبعىن اْلمر فهنا املعىن :  " زرين وأكرَم

 ولذلك مسيت واو املعية . لزايرتك

َك "نقول :   : " وأكرَم

 الواو : واو املعية حرف نصب .

َك :   فعل مضارع منصوب بواو املعية وعَلمة نصبه الفتحة ْلنه صحيح اآلخر . أكرَم

 اللي هو اْلمر .                                         " زرين "والطلب ِف قولك :  

 أو . شرة :ااْلداة الع "أو"وأما العاشر 

ِرِب ، وجتتمع ِف قولك :  " إىل "أو مبعىن  " إَل "أتيت مبعنيِي : إما مبعىن  " أو "و   " اضح
وَب " ُت نحِب أو يَ   " أو "؛ والتقدير اضرب املذنب إىل أن يتوب أو إَل أن يتوب ؛ ف   املحُذ

ذنَب أو اضرب امل هذه ؛ أو اليت مبعىن إَل واليت مبعىن إىل تكون حرف نصب والتقدير 
 . يتوب

 نعرب : 



 

ِربح : ضح  فعل أمر . ِا

َب :   ِن ذح ِرِب الحُم ضح  فعل أمر مبين على السكون .    ِا

سرت ؟   ِرِب املذنب ليش ُك ضح  لكن ِا

 قالوا َللتقاء الساكنِي .

بَ  ِن ذح ِرِب الحُم ضح ا . ِا  ،  إًذ

ِربح : ضح سر لَلتقاء الساكنِي ، والفاعل   ِا فعل أمر ، اْلصل أنه مبين على السكون وُك
 والفاعل ضمْي مسترت وجواب تقديره أنت .

َب : ِن ذح  مفعول به منصوب وعَلمة نصبه الفتحة . الحُم

وَب : ُت وح يَ    َأ

وح :  حرف نصب ؛ ْلهنا أتيت مبعىن إَلَّ أو أتيت مبعىن إىل . َأ

وَب : ُت  فعل مضارع منصوب أبو  وعَلمة نصبه الفتحة ، ْلنه صحيح اآلخر .  يَ 

ا هذه هي اْلدوات اليت تنصب بنفسها بناًء على مذهب ؛  وهو مذهب ابن آجروم  فإًذ
 الكوفيِي .

ا مرادي هبذه أو طبعً  -وهناك مذهب آخر يرى أن هذه اْلدوات َل تنصب بنفسها   
وكي فهذه  ا، وأما أن ولن وإذً  -ي إىل آخرها اْلدوات اليت أخذَنها اليوم ؛ من َلم ك

 تنصب بنفسها كما سبق .

َنن تدارسنا ِف هذا اللقاء املذهب الذي يرى أن هذه اْلدوات  -ابرك هللا فيكم  -فإذا  
تنصب بنفسها ، وبعض أهل العلم ِف مثل هذه القضااي واْلمثلة ، مادام أن اْلمر واسع 

شي اْلسهل واْلخف  .  مُي



 

" َلم كي وَلم اجلحود ؛ فإنه يعترب أن هذه اْلحرف الستة الباقية :  املذهب الثاينأما 
ُنصب الفعل بعدها ، بعد أنح مقدرة  وحىت واجلواب ابلفاء والواو و أو " هي أدوات ي

  .ا أو وجوابً  ، جوازً ا أو وجوابً جوازً 

ُنصب الفعل بعد َلمِ  اجلحود  كي وبعد َلمِ   ا ، اليت هي ؛ َلمُ التعليل أبن مقدرة جوازً  وي
ُنصب الفعل بعدها وجوابً    .وحىت واجلواب ابلفاء والواو و أو ، ي

صب أو أنَّ اْلفع املذهب الثاينفنقول بناًء على  ن نصب بعد أنح الذي يرى أهنا َت ال هذه ُت
لنَّاِس ﴾ مقدرة ، فنقول ِف َلم التعليل ِف قوله تعاىل  :  َ ِل ِيِّ َب تُ  َر ِل َك الذِّكح يح َل ا ِإ نَزلحَن  .﴿ َوَأ

 فنقول :

 : َ ِيِّ َب تُ   ِل

 َلم التعليل . الَلم :

 : َ ِيِّ َب وازً  فعل ِوتُ  ضارع منصوب أبن مقدرة ج  ا بعد َلم التعليل م

 َ ِيِّ َب   : فعل مضارع منصوب أبن مقدرة كما سبق وعَلمة نصبه الفتحة .وتُ 

ُنصب أبن وَل اَن تعاىل :  مضمرة وجواًب ،  فنقول ِف قولهم اجلحود وما بعدها ي ا َك ﴿ َوَم
مح ۚ ﴾ ُك َاَن مي يَع ِإ ِض ُي  .  اَّللَُّ ِل

يَع : ِض ُي  َلم اجلحود ، الَلم هذه َلم اجلحود . ِل

يَع :و   ِض  والتقدير ْلنح  أبنح مقدرة وجوابً فعل مضارع منصوب أبن ، أبنح مقدرة وجوابً  ُي
يَع . ِض  ُي

يَع :فنقول  ِض  بعد َلم اجلحود وعَلمة نصبه فعل مضارع منصوب أبن مقدرة وجوابً   ُي
 الفتحة .

ىتَّ :  ىتَّ للغاية وأيضً   َح  ا أتيت مبعىن التعليل .نقول َح



 

َم :و  ُك َم  أي : أبنح مقدرة وجوابً ،فعل مضارع منصوب بعد حىت التعليلية   ََيح ُك نح ََيح ىتَّ َأ َح
 . هللاُ 

 فاء السببية : 

وا ﴾ فمثًَل :  وُت ُم َي مح فَ  ِه يح َل ٰى َع َض قح  فنقول : ﴿ ََل يُ 

وا ﴾  وُت ُم َي  : فعل مضارع .﴿ فَ 

 الفاء فاء السببية . 

وا ﴾   وجواًب بعد فاء السببية وعَلمة  : فعل مضارع منصوب أبن مضمرة مقدرة﴿ مَيُوُت
 نصبه حذف النون ْلنه من اْلفعال اخلمسة .

 هذا ِف جواب النفي .

َك "أما ِف جواب الطلب :  َع َف ن ح يَ  َم فَ  لح لَِّم الحِع َع لَّمح "هذا طلب  " تَ  َع  طلب . ؛  أمرٌ  هْلن " تَ 

 فاء السببية . الفاء :

َك : َع َف ن ح ضمرة مقدرة وجواًب وعَلمة نصبه  يَ  ضارع منصوب بعد فاء السببية أبن م فعل م
 الفتحة .

ُه "" َلَ بعد واو املعية ِف جواب نفي أو طلب :  َل ث ح أَتحيتَ ِم ٍق َو ُل نح ُخ ى َع َه ن ح  نقول :  تَ 

أَتحيتَ :  َو

 واو املعية . الواو : 

نصوب بعد واو املعية أبن مضمرة مقدرة وجواًب وعَلمة نصبه الفتحة فعل مضارع م أَتحيتَ : 
. 

ى "هذا ِف النفي  َه ن ح  . " ََل تَ 



 

َك "وِف الطلب  - ِرَم كح  نقول :  " ُزرحين َوُأ

 واو املعية . الواو :

َك :  ِرَم كح  عد واو املعية أبن مقدرة وجواًب وعَلمة نصبه الفتحة .فعل مضارع منصوب ب ُأ

ىَل أو إَلَّ  وب "أو مبعىن : ِإ ُت وح يَ  َب َأ ِن ذح رِب الحُم ضح  نقول : " ِا

وح : َلَّ . َأ ىَل أو ِإ  مبعىن ِإ

وَب : ُت صوب بعد أو أبن مضمرة مقدرة وجواًب وعَلمة نصبه ال يَ   فتحة .فعٌل مضارع من

ُب بعد  املذهب الثاينإذا هذا على  " الذي يرى أن هذه اْلدوات الستة بقية العشرة تنِص
" َلم  ِف ، وإما وجوابً  " َلم التعليل "ا ِف جوازً إما مقدرة ، وقلنا عندهم أن التقدير  أن "

  "حىت " .وبعد  " أو"وبعد  "واو املعية "وبعد  " فاء السببية "وبعد  "اجلحود 

  .إذا َلم اجلحود ، وحىت ، واجلواب ابلفاء ، والواو ، و أو ، هذه مخسة وجوابً 

 ا .َلم  كي  جوازً  والسادس :

 وأكتفي هبذا القدر ِف هذا اللقاء . 

اء القادم سنبِي أن ينفعين وإايكم مبا مسعنا ، وإن شاء هللا ِف اللق -عز وجل-وأسأل هللا 
إن تيسر ِف اللقاء   -تعاىل  –بعض اْلمور املتعلقة ابَلسم املمنوع من الصرف إبذن هللا 

 القادم .

وإن  ، أود أن أذكر نفسي وإايكم أبمر وهذا اْلمر هو أن بعض السلفيِيوقبل أن أختم 
شئت فقل كثْيًا منهم من عوامهم خيطئ بل حىت أحياًَن من طلبة العلم ، أو ممن هو 

متصدر للتعليم ، خيطئ ِف مسألٍة َل يفهمها من منهج السلف الصاحل ، وذلك أن العلماء 
ٌ ِف كذا أو فقيه ، أو عامل مثًَل ِف القراءات ، أو  إذا أثنوا على عامل وقالوا مثًَل : فَلن عامل

مل مثًَل ابلفرائض ، أو عامل مثًَل ابْلديث وَنو ذلك ، فإذا أثىن العلماء على أحد عا



 

أن  –لألسف الشديد  –العلماء ِف مثل هذه الثناءات ظن العوام وبعض طَلب العلم 
ا  دَّ رَ أن كل ما يقوله هذا العامل حٌق وصواب ، وأنه َل جيوز أن ي ُ ؛ معىن كَلم العامل هذا  شيًئ

ا ِف العامل وجرح فيه ، وَل شك أن هذا ختبٌط ِف من قوله ، وأ ا من قوله يعترب طعًن ن ردِّ شيًئ
املنهج السلفي ، واملنهج السلفي منه براء ، إذ املنهج السلفي َل يعلق اْلق ابْلشخاص ، 

ولكن لألسف بعض املنتمِي للمنهج السلفي يتخبطون ، ولألسف هم املتصدرون ِف 
ا جهون الشباب ملثل هذه املفاهيم اخلاطئة إما قو مواطن كثْية ، وهم الذين يو  ًَل وإما تطبيًق

ها ، وذلك أهنم يربون الشباب على أن قول العامل الفَلين ينبغي أن ؤ وعمَل وهذا أسو 
قبل وَل جيوز رده وهذا خطأ .  ُي

ا ما معىن تزكية العلماء ْلذا العامل مثًَل أبنه متخصٌص ِف اْل ديث ، والس          ؤال هنا : إًذ
 متخصٌص ِف العقيدة ، متخصٌص ِف اجلرح والتعديل م              ا معىن قوْلم ؟

أنه عنده علٌم كبْي ِف هذا العلم وأن إصابته أكثر من خطأه ، َلحظ ! َل  : معىن قوْلم
ه ، هذا معىن ئته إبذن هللا وتوفيقه أكثر من خطوإمنا يعنون أن إصاب، يقولون كل قوله حق 

 وإَل العلماء َل يعلقون الناس ابْلشخاص . ، ءقول العلما

نبه عليه أن اعتبارهم كل قول العامل هذا حق هذا خطأ أيضا اْلمر الذي يليه ، وأريد أن أ
ستنًّا ؛ فليسنَتَّ  ن كاَن ُم ؛ ْلن العامل كما قال ابن مسعود وقال السلف يصيب وخيطئ )) َم

يهِ  ُن عَل ؤَم د ماَت فإنَّ اْليَّ َل ُت ن َق تنُة ((  ، فإمَب ذا جعلنا كل قول العامل حق فنحن  الِف
عطيناه العصمة وهذا خطأ ؛ َل جيوز أن يوصف العامل ابلعصمة ؛ ْلن العامل بشر يصيب أ

 وخيطئ .

هذا خطأ ؛ أيضا اعتبار رد قول العامل الذي تبِي خطأ العامل فيه أن هذا من الطعن ِف العامل 
جب عليه اتباع اْلق ورد الباطل ، فكيف يعترب اتباع ْلنه مىت تبِي اْلق لطالب العلم و 

 اْلق طعنا ِف العامل ؟ 

 َل شك أن هذا من يعين أسباب تسلط هؤَلء املتعاملِي 



 

ُتم الذين تربوا على اْلزبية ااملنهج السلفي رجيع اجلماعات وخملفيفقهون هؤَلء الذين َل  
ل اْلشخاص ، ودخلوا ِف املنهج وتربوا على اإلخوانية ، وتربوا على تعظيم وتقديس قو 

 السلفي وساروا فيه على رواسب سابقة ، وساروا فيه على رواسب سابقة .

 !!اْلذر اْلذر من مثل هذه املناهج ف
 

على اخلطأ السابق أن ننبه على خطأ أيضا خطْي جدا ؛ وذلك ؛ وأيضا ينبين على ما سبق 
 : ما الدليل على كذا ؟ أنك إذا حصل بينك وبِي أحد نقاش ِف مسألة فقلت له

، وَل يقول لك  -صلى هللا عليه وسلم –َل يقول قال هللا ، وَل يقول لك قال رسول هللا 
 وإمنا يقول لك  قال فَلن وقال فَلن . ، قال السلف الصاحل

كذا   - تعاىل –واخلطأ اْلشنع منه أيضا أنك إذا قلت له فَلن أخطأ ِف هذا القول لقوله 
كذا ، أو ْلنه خيالف املنهج السلفي ِف املسألة الفَلنية   – عليه وسلم صلى هللا –أو لقوله 

قال لك : أنت تطعن ِف العلماء ، أنت تقدح ِف العلماء ، أنت ِف نفسك شيء على 
 العلماء ، وهللا هذه تربية املأربية وتربية اْلدادية وتربية اْلزبية ما عرفناها من السلف !

كان التلميذ من تَلميذه يقول له : " اي شيخ قولك خطأ ! "   -هللا يرمحه  -الشيخ مقبل  
قال له :  " قم وتعال اقرتب مين وتكلم بِيِّ خطئي ! " ، فإذا تكلم الطالب وبِيَّ اْلق 

جزاك هللا  -وكان قول الطالب هو الصواب يفرح الشيخ مقبل ويثين عليه ويقول له  :  " 
 ؛ هكذا تربية العلماء .، كَلمه صواب وكَلمي خطأ ! "  -خْيا  

هللا عليهم  –الشيخ ابن ابز ، الشيخ العثيمِي ، كلهم  رضوان  –إىل سلفنا الصاحل  –رمحة 
ون   –رمحة هللا على من مات وحفظ هللا اْلحياء منهم  –كلهم   –هللا عليهم  ُق علِِّ كلهم َل ُي

ُلِزمون الناس أبقواْلم ، فأنت اي عبد هللا ! إذا جعلت اْلق "  بيد " وَل ي قال زيد قال ُع
 هذا َل يصلح ! وإمنا تورد الدليل .

 
ا أفىت ِف مسائل ابلدليل فقال له بعض !  –رضي هللا عنه  –انظروا إىل ابن عباٍس  مَّ َل



 

ك أن تنزل عليكم حجارٌة  وِش السائلِي : " قال أبو بكر قال عمر " ، قال ابن عباس : " ُي
 وله ، تقولون : قال أبو بكٍر قال عمر ! " من السماء ، أقول لكم : قال هللا قال رس

ر وَيرتم أاب بكر وعمر  قدِِّ   -رضي هللا عنهم أمجعِي  -ابن عباس ُي

 ولكن هل يطعن فيهم ؟ !!!!

ا ِف العامِل ؛ بل هو الواجب  تَّبع ، واتباع اْلق ليس طعًن  ؛َل ؛ وإمنا اْلق أحق أن يُ 
نه ، والواجب ُبيِِّ ع  الواجب على من عرف اْلق أن ي على العامِل إذا تبِيَّ له اْلق أن يرج

 هذه املسألة جيدا ! –ابرك هللا فيكم  -إليه ، فافهموا 

علٌَّق ِف الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف  الصواب ِف املسألة كما سبق : أن اْلق ُم
ة والدليل  رِب ردَّ قول العامِل ابْلجَّ عَت علَّق ِف اْلشخاص ، وَل َت ة ، وَل ُي ا فيه ، وَل اْلمَّ طعًن

دل له  سَت ٌة ودليل ، كما قال أهل العلم : " كَلم العامِل ُي تعترب قول العامِل من حيث هو حجَّ
دل به " ؛ هكذا قاعدة معروفة عند أهل العلم َل يعرفها هؤَلء املتخبطون ، َل  سَت وَل ُي

دسوها َل يعرفها هؤَلء الذين هم رجيع وخملفات اجلماعة َل يعرفوهنا ، وإن عرفوها ي
ملنسوبة خطًأ  يذكروها ، يريدون أن جيعلوا وأن يربُّوا الشباب على هذه املفاهيم املغلوطة ا

دُل لقوله وَل  سَت وجهًَل وَل تصح نسبتها للمنهج السلفي ، فالعامِل كما ذكر أهل العلم " ُي
دُل بقوله "  سَت  ُي

 مل           اذا ؟ -

صيب وخيطئ ، فإن قال قوًَل  ل للدليل ْلن العامِل ي ِب وليس ْلنه قول فَلن أو ،  ابلدليل ُق
 فَلن ، وإن قال خطًأ ُردَّ للدليل وليس ْلنه فَلن أو فَلن .

ا من تصرفات الشباب ؛ وهو إذا جاءه اْلق من شخٍص  أنه وينبين على هذا أمر أيًض
ل اْلق ؛ ْلنه جاء من هذا الشخص املخالف له ، وإذا جاء قَب ه يبغضه أو خيالفه َل َي

ل الباطل ، أو تغافل عنه ْلجل هذا الشخص ،  الباطل من شخٍص َيبه وَيرتمه ويعظمه قِب
ا على اْلشخاص َل على الدليل .  بوًَل ورًد  فجعل اْلق والباطل َق



 

مِ  ا تفعل ، اْلق الذي ُأ ا تقول ، وعمِّ َن مجيعًا رح ايهذا اتِق هللا ِف نفسك فإنِّك مسؤوٌل عمِّ
بارًا، ذكورًا وإ مِ صغارًا وِك َلب علم ، وعلماء ، وعوام ؛ من عوام املسلمِي ُأ َن أن رح َنًَث ، ُط

مرَن  نتِّبع اْلق الذي ِف الكتاب والسنة ، والذي  عليه ، والذي عليه سلف اْلمة هكذا ُأ
رتبية على اْلزبية .  خلِّفات عقولك امل مر برُتِّهاتك ، وَل برجيع مجاعاتك ، وَل مُب  هبذا مل أُن

ا فرهبم على احرتام العلماء ابْلق ،  وربِِّ ايهذا اتِق هللا  ليل وإن كنت صادًق الناس على الدِّ
ا وعلى ما تشتهيه نفسك ، فإنِّ بعض  طلًق ا وعلى هواك ، َل ُم طلًق وِف اْلق ، وللحق ،َل ُم

ق اْلق ابْلوى ، وابلشهوة ، وماتشتهيه نفسه  علِِّ نسأل هللا  –الناس لألسف الشديد ُي
   –السَلمة 

لِّصوا  ، وأخوايت املستمعات ، سامعِيلنفسي ، وإلخواين ال صيحيتلكن ن نصيحيت ْلم أن خُي
صوا أنفسهم هلل  لِِّ ا للناس إن ضلِّوا  –عز وجل  –أنفسهم هلل ، أن خُي بًع وَل جيعلوا أنفسهم َت

 ضلِّوا،  وإن أصابوا أصابوا. 

ٌة ﴿–عز وجل  –فإنِّ اإلنسان كما قال هللا   يَن تح َرِه َب َس َا َك ٍس مِب فح لُّ نَ   (  (    38)﴾ُك

ا يعلم ، ولذلك ه ا يقول ، عمِّ اسب عمِّ ذا فالواحد منا مسؤوٌل عن نفسه ، الواحد منا ُُم
ُنسب للمنهج السلفي خطأً  إابٌب من أبواب التذكْي ِف خط ،  يقع فيه بعض السلفيِي ، وي

ا سلفيًّا و  ا منهًج طلًق جعل اتباع العامل ُم َلف اَلمجاع كما قاله أهل فُي هذا خطأ ، بل هذا ِخ
ا أن نتنبِّه ْلذه اْلخطاء ، وأن  العلم ، ولكن نصيحًة لنفسي وإلخواين ، وأخوايت علينا مجيًع

ذر منها .  ذرها ، و َُن  ََن

ا من الفنت ماظهر منها ومابطن ، وأن جيعلنا من أهل  أسأل هللا أن َيفظين وإايكم مجيًع
املِي هب ع إخَلص هلل السنة الَع اعِي إليها م ِف القول  –عز وجل  –ا ، العاملِي هبا ، الدِّ

 والعمل . 

 وصحبه وسلم أمجعِي . لهٱهللا وسلم على نبينا ُممد وعلى  ىوصلِّ 

 



 

 

 

 

 


