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ﭑﭒﭓ

– حفظه اهلل تعاىل-
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بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن
أتبع هداه أما بعد:
فحرصا منا عىل االستفادة من حضور املشايخ وهذا دأب طالب العلم -إن شاء اهلل-أن
ً
حيرصوا عىل أهل العلم احلارضين والبعيدين ،اغتنمنا مثل هذه الفرصة حتى نستفيد من
الشيخ أيب عبد الرمحن -حفظه اهلل تعاىل-الشيخ عبد اهلل بن صلفيق الظفريي ليلقي لنا كلمة
نستفيد منها مجي ًعا فأسأل اهلل-سبحانه وتعاىل-أن يوفقه ويسدده للصواب واخلري يف الدنيا
خريا.
مشكورا
واآلخرة وأن يثبتنا وإياكم عىل السنة فليتفضل
ً
ً
مأجورا ،جزاه اهلل ً
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه وسلم
كثريا إىل يوم الدين ،أما بعد:
ً
تسليًم ً
فنسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن يوفقني وإياكم إىل العلم النافع والعمل الصالح وأن
يرزقنا حسن االتباع وصدق اإلخالص وأن يمتعنا وإياكم بالعلم النافع وطاعة اهلل -تعاىل-
وطاعة رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فإن السعادة كل السعادة يف حتقيق العبادة هلل -
تعاىل  -وحتقيق االتباع للرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فإن اهلل – تعاىل -ما خلق اخللق
إال لغاية عظيمة ثقلت أمانتها عىل السًموات واألرض واجلبال فحملها اإلنسان وكان هبا
ً
جهوال والسعيد من حققها ،وبمقدار اتباع العبد للرسول  -صىل اهلل عليه وسلم -
ظلو ًما
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وحتقيقه للعبادة؛ بمقدار ذلك ينال سعادة الدنيا واآلخرة ،فال تكمل سعادة العبد إال بطاعة
اهلل وطاعة رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-كًم قال –تعاىل :-ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ ]النحل، [٧٩ :
ِ
للع ِ
حتقيق ِه ِ
ِ
صىل اهللُ ِ
ِ
ِ
عليه وس ىلم ،-وبِ
فبِ
مقدار اتِّبا ِع العبد للرسول – ى
وحتقيق ِه
بادة،
مقدار
صىل اهللُ ِ
للتىوحيد ِ
ِ
عليه وس ىلم ،-بِ
والعبادة ،وطاعة اهللِ ،وطاعة رسولِ ِه – ى
يتحص ُل ُه
مقدار ما
ى
ِ
ِ
العبدُ من ِ
ِ
ِ
وراحة بالِ ِه ،وك ُُّل َ
انِش ِ
بتحقيق اإليًمن
ذلك يتح ىق ُق
مأنينة قلبِه،
صدر ِه ،و ُط
اح
ِ
ِ
اإلخالص هللِ – تعاىل ،-و َع َىل اتِّبا ِع رسولِ ِه –
الصالِح ،املبني عىل
الصادق ،وحتقيق العمل ى
ى
يه وس ىلم ،-وك ُُّل ذلك ال يتح ىق ُقه العبدُ وال يكم ُل عنده إال ِ
صىل اهللُ عل ِ
ى
العلم
بالعلم ،فإ ىن
ُ
ُ
َ
ُ
أساس كُل خري.
ُ
ِ
ِ
بني رسو ُل ُه – ى
عليه وس ىلم ،-وهذا يتح ىق ُق
صىل اهللُ
بني اهللُ ،وما ى َ
ُِش ُع عىل ما ى َ
فالعباد ُة ت َ
ِ
بالعلمِ ،
ِ
العلم النىافِع ،املبني عىل كِ ِ
تاب اهلل ،وعىل ُسنىة رسولِ ِه – ى
عليه وس ىلم،-
صىل اهللُ
ِ ِ
َ
وكان أعالها خشي ُة اهللِ،
أوص َل ُهم ذلِ َك إىل مراتِب عالية،
فلِذلك كان ال ُعلًم ُء
بسبب العلم؛ َ
ِ
ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [فاطِر ،]82:واخلشي ُة ُّ
بادات القلب ،ويرتتىب عليها ك ُُّل
أجل ِع
ِ
ِ
وأعظم ما ُيريض
لتحقيق ما ُي ْريض ر ىب ُه،
ِش العبدُ ر ىب ُه ،فإ ىن ُه يسعى
ُ
خري وك ُُّل سعادة ،فإذا َخ َ
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ادق واخلالص هلل ،واالتِّباع لِ ِ
رب العاملني اإلخالص ،املبني عىل التىوحيد الص ِ
هلل
طاعة ا ِ
ى
ى َ
وع ِ
ِ
عز ى
وجل.-
بادة اهللِ – ى
ِ
أساس ك ُِّل خري ،وشأ ُن ُه عظيم ،وهلذا أوىص اهللُ –تعاىل -األُ ىم َة به ،وأوىص
لم
ُ
إ ًذا فالع ُ
حت ُّث عىل ِ
صىل اهللُ ِ
العلم ،من كِ ِ
ٍ
ىبي – ى
تاب
عليه وس ىلمُ -أ ىمت ُه بذلِك ،فكم من
أتت ُ
نصوص ْ
الن ُّ
صىل اهللُ ِ
اهللِ ،
جلُ -
عز و ى
ومن ُسنىة رسولِ ِه – ى
يقول :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
عليه وس ىلم ،-فاهللُ – ى
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [الزمر ،]٧ :ويقول :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [فاطِر،]82:
باالستزادة من ِ
ِ
صىل اهللُ ِ
ويقول ِآم ًرا نب ىي ُه ُُم ىمدً ا – ى
العلم ،ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ
عليه وس ىلم-
ِ
ألمر اهللُ نب ىي ُه أن َ
يسأل ر ىب ُه إ ىياه ،ولكِن أمر ُه
ﭣﮊ [طه ،]111:فلو كان َث ىمة يشء أعظم من العلم َ
اهللُ –تعاىل -بًِم هو خري لنبيه ،وبًم هو أعظم ٍ
وج ًها
يشء يف حياة اإلنسان ،وإن كان
ُ
ُ
األمر ُم ى
ٌ ِّ
ُ
ُ
ِ
عليه ِ
ينز ُل ِ
ِ
العلمِ ،
مع أ ىن ُه هو الذي ِ
للنىبي – ى
باح
الوحي َص َ
ينز ُل عليه ى
صىل اهللُ عليه وس ىلمَ ،-
العلم ،وأن يسألوا رهبم َط َلب ِ
بطلب ِ
ِ
مساء ،فاألُ ىم ُة من ِ
العلم ،ﮋ ﭠ
باب أوىل أن يسرتشدوا
َ
ىُ
ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [طه،]111:
صىل اهللُ ِ
العلم ،من ِ
العلم ،و ُطالىب ِ
أهل ِ
ِ
شم َر ُ
عهد صحابة النبي– ى
عليه وس ىلم،-
ُ
ولذلك ى
آثار السلف ،ومج ِع ِ
حتصيل ِ
ِ
العلم ليعملوا به ،وكا َن
إىل وقتِنا هذا ،إىل
العل ِم ى
الِشعي ،واتِّبا ِع ِ ى
ِ
هدف األولني أن يط ُلب ِ
ِ
وشقاء
السبيل املُنجي من ضالل الدنيا،
العلم للعمل،
وليعر َ
ُ
ى
ف ى
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اآلخرةّ ،
ألن قلو ُهبم كانت صافية ،وأهداف ُهم كانت نبيلة ،واسرتشا ُد ُهم يكون بالقرآن،
صىل اهللُ ِ
وبوصايا النبي – ى
حتقيق
عليه وس ىلم ،-فتع ىلموا ليعملوا ،سوا ًء عمل القلب الذي ُهو
ُ
ِ
اجلوارح ،فك ُُّل ذلك من
ب والبغض وسائر ِعبادات القلب ،أو أعًمل
حل ُّ
الوالء والرباء ،وا ُ
الفرقة النىاجية فيتمسكوا ِبه ،ويعرفوا سبل ِ
وليعرفوا سبيل ِ
ِ
الفرق اهلالِكة فيتجنبوا
الدين،
ُ ُ
ى
صىل اهللُ ِ
صىل اهللُ ِ
عليه وس ىلم -ى
فإن النبي – ى
وأول من قام بذلِك صحابة النبي– ى
عليه
ذلك ،ى
ثالث وسبعني فِرقة ،مل يكتفوا بذلِك ،مل يكتفوا بمعرفة ِ
ٍ
ِ
هذه
بافرتاق األُمة إىل
وس ىلم -ملىا أخرب
ينجيهم من سبل تُلكُم ِ
ِ
الفرق ،وليعرفوا َ
سبيل
املسألة ،ولكِن سألوا بًم يرتتىب عىل ذلِك ،وبًم
ُ ُ
أهل ِ
ِ
ِ
بطريقها لينجوا ،فيكونوا من ِ
الفرقة النىاجية،
فيتمسكوا
الفرقة النىاجية،
ى
صىل اهللُ ِ
عليه وس ىلمَ « :-وإِ ىن ُأ ىمتِي َستَ ْف َ ِرت ُق َع َىل ثِنْت ْ ِ
فقال  -ى
ني فِ ْر َق ًة ُك ُّل َها ِيف الن ِىار
َني َو َس ْب ِع َ
ِ
ِ
وهو إ ىما أن
ثمة يشء خطري بعدَ ذلكُ ،
إِ ىال َواحدَ ًة«  ،مل يكتف ى
الصحابة هبذا املعلوم أل ىن ُهناك ى
ِ
ِ
ِ
بأهداب تِلكُم
فيتمسك
أكثرها ،أو
ينجو العبدُ
َ
ى
يس ُل َك املر ُء فيُفتن بسبُل الفرق الباطلة ،وهي ُ
صىل اهللُ ِ
ِ
مال وبيانًا ُُم ً
مال ،أو ِع ًلًم ُُم ً
عليه وس ىلمُ -مب ِّينًا إيًمنًا ُُم ً
الواحدة ،فقال – ى
مال،
ال ِفرقة
ِ
أهل السنىة ،ولكن ِ
يرجعون إىل هذا األصل ،وأ ىن ُه ما
عليه
تنبني
وتتفرع من ُه فروع مسائل ِ ُ
ى
است ِ
ث يش ٌء ،فري ُّدون ُه عىل هذا األصل ،أل ىن ُسبُ ُل األهواء ،ك ُُّل ٍ
ُحد َ
زمن ل ُه فِرق ،ول ُه آراؤه،
ْ
صىل اهللُ ِ
ِ
فيقيس العبد ك ُْل ما يأيت ِ
القاعدة العا ىمة ،فقال – ى
عليه وس ىلمَ « :-ما
فيز ُن ُه عىل تُلك ُُم
ُ
ِ
اجل ًَم َع ُة» ى
فدل عىل ى
أن اجلًمعة أي
أنَا َع َليْ ِه اليوم َو َأ ْص َح ِايب» ،ويف رواية ت ِّ
ُوضح ذلك ،قالَ ْ « :
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أهل السنة ،هم الصحابة ،وعقيدة اجلًمعة ،هو ما كان ِ
عليه صحابة الرسول – ى
صىل اهللُ
ُ
ى
هم ُ ُّ
ِ
ِ
السلف،
عليه وس ىلم ،-وهذا املُرا ُد بِمعتقد ى
العلم ليعملوا ،وجاءت ِ
فأولئك اجليل ومن اقتفى أثرهم ،يأخذون ِ
أد ىل ٌة أخرى كثري ٌة
ُ
حيرصوا عىل ِ
الصحابة ِ
ِ
ت َُو ِّضح ى
فإَّنُم
العلم ليعملوا،
أن ى
السبيل ،ى
يتمسك هبذا ى
بعكس من مل ى
ِ
ِ ِ
فيهم االفرتاق ،وكثُر ِ
السفهاء ،وليستكثروا ِبه ،فلذلِك َكثُ َر ِ
فيهم
يتعلمون العلم ليًُمروا به ُّ
ِ
تسمع ل ُه وجهة ،وك ىُل يوم ل ُه رأي،
وُسعان ما يتبدى ُل املر ُء يف دينه ،فك ُُّل يوم ْ
االنحرافُ ،
ِ
تأسيسا رشعيا
يتأس ْس
وح ُّب ُه
ُ
وبغض ُه ال ينبني عىل املعتقد ى
ووالؤ ُه يتخ ىبطُ ،
ً
الصحيح؛ أل ىن ُه مل ى
صحيحا ،مبني عىل حتقيق اإلخالص واالتِّباع وطلب ِ
العلم للعمل بِمقتضاه ،فتخ ىبط يف
ً
بيداء األهواء واآلراء والبِدع.
صىل اهللُ ِ
أيضا حلديث ِ
العرباض بن سارية –ريض اهللُ عنه -ملىا وع َظ ُهم النىبي – ى
عليه
ان ُظر ً
وس ىلمِ -
موعظةِ ،
لت منها القلوب ،وذر َفت منها العيون ،فطلبوا من النبي – ى
هلل
صىل ا ُ
وج ْ
ِ
نظرُتم ليست نظرة
عليه وس ىلم -وصيىة ،ليعملوا بمقتضاها ،فينجوا من اهلالك ،فالقوم إ ًذا
ُُ
فوصاهم النبي -صىل اهلل عليه
ُدنيوية ،ونظرة استكثار مسائل ،بقدر ما يريدون النىجاةّ ،
وسلم -بوصايا وق ّعد هلم قواعد عامة ،تنفع العبد إىل قيام الساعة ،فقال -صىل اهلل عليه
ِ
اع ِة َوإِ ْن َع ْبدً ا َح َب ِشيا َفإِ ىن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي
الس ْم ِع َوال ىط َ
وسلمُ « :-أوصيك ُْم بِتَ ْق َوى اهللِ َو ى
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ني الر ِ
اختِ َال ًفا كَثِريا َفع َليكُم بِسنىتِي وسن ِىة ْ ِ ِ
َف َس َ َريى ْ
اش ِدي َن ََت َ ىسكُوا ِ َهبا َو َع ُّضوا
اخلُ َل َفاء املَْ ْهد ِّي َ ى
َ ُ
ً َ ْ ْ ُ
اج ِذ وإِياكُم و ُُم ْدَ َث ِ
ات ْاألُ ُم ِ
ور َفإِ ىن ك ىُل ُُم ْدَ َث ٍة بِدْ َع ٌة َوك ىُل بِدْ َع ٍة َض َال َل ٌة»،
َع َل ْي َها بِالن َىو ِ َ ى ْ َ
وصايا عظيمة علمية منهجية ،حتفظ للعبد دينه ودنياه ويأمن عىل نفسه  -بعد رمحة اهلل-
من الفتن واألهواء املبني عىل الصدق؛ ألن الصدق منجاة وأعظم الصدق الصدق مع اهلل
والصدق يف التدين ،وهلذا قل الصدق عند كثري من الناس اليوم ،ورب العاملني جعل أمر
الصدق له شأن عظيم ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ

[التوبة]111:

ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [املائدة ،]111:فالصدق يف التدين والتمسك هو املنجي بعد
رمحة اهلل -عز وجل ،-والصدق مبني عىل البصرية التي نوه اهلل عليها عند الدعوة إىل اهلل
وعند اقتفاء أثر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قال -عز وجل :-ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [يوسف ]102:أي :عىل علم عىل يقني عىل صدق ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮊ

.

مما يدل عىل أن األولني كانوا يتعلمون العلم فإذا سمعوه عملوا به ويسألون عًم هو نافع
هلم ،ملىا أخرب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عن الدجال وهو عىل الغالب؛ َف ِهم الصحابة أنه
ال يكون يف زمنهم وإن كانوا يقربون كل بعيد وال يستبعدون ما خيرب اهلل عنه ،كًم هو حال
ال ناس اليوم ينظرون ملسائل الساعة وما أخرب اهلل هبا عىل أَّنا أمر مستبعد ،هم ينظرون إليها
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أَّنا تقع بينهم بني عشية وضحاها فلًم أخربهم النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عن الدجال
وأن يومه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وهكذا ،انظر إىل كيف نظروا إىل مسألة مهمة،
قالوا :إ ًذا كيف نصيل؟ ألن اليوم الذي كالسنة تطلع الشمس وما تغيب إال بعد اثني عِش
شهرا وهكذا اليوم الذي عن شهر تظهر الشمس وال تغيب إال بعد ثالثني يو ًما وهكذا يف
ً
األسبوع ،فكيف نصيل؟ كيف نقسم اخلمس صلوات؟
انظر الفقه؛ ألَّنم ينظرون إىل أن العلم للعمل ،ينظرون إىل أن تعلم العلم للعمل وأن
العبد خلق لطاعة اهلل ،فوصاهم النبي-صىل اهلل عليه وسلم -بأَّنم يقدروا قدرها يعني :كل
وقت يوم كامل يقدرونه باثني عِشة ساعة فيصلون الصلوات اخلمس ،ال أَّنم يصلون
الصلوات اخلمس يف السنة مخس مرات فقط يف اليوم الذي كسنة أو يف اليوم كشهر ،فاقدروا
قدرها.
فاملقصود أن العلم من أعظم أسباب النجاة ومن أعظم أسباب السعادة إذا رامه العبد
ليتعلم دينه ويعمل به ،وهذا هو الشأن وهذا هو الفارق بني املتأخرين واملتقدمني ،فإن
لرتى ُمالسهم وليستكثروا -إال من رحم اهلل.-
األولني تعلموا ليعملوا واآلخرين تعلموا ُ َ
فاملقصود إخواين أن من أعظم أسباب النجاة ومن أعظم أسباب السعادة ومن أعظم
أسباب الثبات عىل هدي النبي-صىل اهلل عليه وسلم -هو العلم ،وترك العلم والبعد عن
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أهل العلم من أعظم أسباب الفتن واألهواء واالختالف والتنازع ومنه الطعن يف العلًمء
وهذا عالمة هالك اإلنسان ،عالمة هالك اإلنسان وعالمة بدعيته وانحرافه؛ البعد عن العلم
وأهله أو الطعن يف محلة أهل العلم والسنة ،فإنه يسبب رداءة له وانتكاسا له ،فًم من ٍ
أحد
ُ
ً
عرب التاريخ طعن يف أهل السنة ويف محلة السنة والعلم إال كان سببًا هلالكه وانحرافه
وانتكاسه وهذا مصداق قول اهلل-تعاىل -يف احلديث القديسَ « :م ْن َعا َدى ِِل َولِيا َف َقدْ آ َذ ْنتُ ُه
احل ْر ِ
ب»
بِ ْ َ
وأولياء اهلل هم العلًمء أهل السنة أهل االتباع املنافحني عن دين اهلل املدافعني لدين اهلل
املحافظني لدين اهلل من أي شوب يشوبه ،فمن عالمة هالك املرء الطعن يف العلًمء وقد كثر يف
هذا الزمان؛ ُ
بش َبه يستفعلوَّنا ويستخرجوَّنا؛ ألن هلم مقاصد من نِش التكفري وغري ذلك من
املقاصد السيئة أو الطعن يف الدعوة السلفية فيطعنون يف محلتها أو يتخذون من أنفسهم أو
ُّ ِ
اُّتذوا مركبًا لتحقيق مآرب مجاعات ،ى
فاُّتَذوا أولئك القوم الط ىعانني يف العلًمء مركبًا
للوصول إىل مآرهبم،
أمر نبىه النبي-صىل اهلل عليه وسلم -عليه
واحلذر من دعاة الفتن ومن أصحاهبا ومن البدع ٌ
متلبسا باسم
وسار عليه السلف من اخللفاء الراشدين ألن رشهم عظيم ،وكلًم كان املرء
ً
اإلسالم أو باسم اإلسالم وهو حيارب اإلسالم والسنة فخطره أشد وأرضب عىل ذلك ً
مثاال
فرقة ظهرت يف هذا الزمان ينتسبون إىل أو يتبعون ُممود احلداد وهم احلداديون ،يظهرون
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للناس باسم أهل احلديث أو بانتساهبم ألئمة نَجد ودعوة أئمة نجد ويدندنون حول ذلك،
وهم يف احلقيقة خيالفون أئمة نجد ،ويدعون احلديث وهم خيالفون مسلك أهل احلديث،
ولكن يلبسون هذا الزي ليستقطبوا الناس ولتكون آراؤهم مقبولة ،ولكن ال تنطوي عىل
أهل العلم وأهل السنة؛ فهم طعانون يف أهل العلمُ ،يلقون الشبه ويستخرجون زالت العلًمء
ويبدءون بعاملٍ تلو العامل ،كًم طعنوا يف الشيخ األلباين وطعنوا يف الشيخ ربيع ووصلوا إىل ابن
تيمية وابن عثيمني وهكذا؛ يدندنون حول علًمء أهل السنة؛ إلسقاط الدعوة السلفية وقد
ُشبِّعوا ُ
بشبَه يف نفوسهم ،وربًم يستفعلون بعض الشبه يف الطعن يف أهل العلم ،كشبه أهل
اإلرجاء ،ويتخذون كلمة وزلة أو شيئًا من ذلك ،فيطعنون يف العامل ،أو يأتوا بكال ٍم ُممل
دون التفصيل،
فالنجاة من مثل هؤالء هو االرتباط بالسنة وأهلها ،واالرتباط بالعلًمء محلة السنة،
وبطالب العل م الراسخني املتبعني ،واحلذر من أفكار هؤالء وشبهات هؤالء ،والرجوع إىل
ما كان عليه السلف ،فيل ِّبسون – ً
مثال -يف اإلرجاء؛ واإلرجاء شأنه معروف ،من قال إن
اإليًمن ٌ
قول وعمل فقد بر من اإلرجاء.
واإلرجاء :إخراج العمل عن اإليًمن ،وأما من يتكلم يف العمل وترك العمل فهذه مسألة
أخرى ،اخلوارج كانوا السلف يتكلمون عليهم يف أَّنم يرون أن فعل املعصية كفر ،واملرجئة
ضد ذلك ،فهم يرون أن العمل خارج عن دائرة اإليًمن وأن فعل املعصية ال يؤثر عىل إيًمن
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العبد ،وأن إيًمن العبد كامل بمجرد قوله ال إله إال اهلل ،ونقصان العمل ال يؤثر عىل اإليًمن،
ومل يقل أحد من أهل العلم بذلك،
يقولون إن اإليًمن ٌ
قول وعمل واعتقاد ،وإن اإليًمن يزيد وينقص ،وإن من فعل الكبرية
فاسق بكبريته ،وأهل السنة وسط بني املرجئة وبني
فإنه ُيعترب فاسق ،و ُيعترب مؤمن بإيًمنه
ٌ
أمر مفروق معروف ،وترك العمل فيه تفصيل عند أهل السنة،
اخلوارج يف هذا الباب ،وهذا ٌ
والصالة وهي أعظم األعًمل بعد التوحيد؛ األئمة األربعة والزال السلف يرون أن من ترك
ً
تكاسال ،فاألئمة األربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أمحد بأن فعله من
الصالة
الكفر العميل مادام أنه يف ُميط التكاسل وليس يف ُميط اجلحود واإلنكار ،وذلك كذلك
عليه ابن تيمية وابن القيم وُمـمد بن عبد الوهاب،
ومن ُيك ّفر تارك الصالة كابن باز وابن عثيمني والفوزان وغريهم من أهل العلم يقولون
بأن من يرى بأن تارك الصالة غري كافر ال يسمونه مرجئة ،قالوا :وال يسمى مرجئ ،فهي
مسألة ال زالت فيها خالف بني السلف وداخلة يف طور االجتهاد ،ولكن جاء رشذمة ليس
أغري عىل الدين من ابن باز وابن عثيمني،
السنة ،وإال فهم ليسوا َ
مقصدها إال الطعن يف محلة ُّ
أخفي أمر األلباين وغريه عىل ابن عثيمني وابن باز حتى يأيت هؤالء األحداث الذين يصفون
األلباين والشيخ ربيع بأَّنم مرجئة بقوهلم :من ترك العمل ،بأنه مرجئ؟،
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أين حديث النبي –صىل اهلل عليه وسلم-؟ يف قولهُ « :خي َْر ُج ِم ْن الن ِىار َم ْن كَا َن ِيف َق ْلبِ ِه
شعرية ِم ْن ْ ِ
اإل َيًم ِن» ذرة من إيًمن ،يف روايةَ « :مل ْ َي ْع َم ْل َخ ْ ًريا َق ُّط » ،ال شك أن العمل من
أمور اإليًمن ،وتارك الصالة عىل خطر عظيم ،وتارك العمل عىل خطر عظيم ،ويصفه أهل
السنة بالفسق وضعيف اإليًمن ،ولكن هناك نصوص جيب اتباعها ،وحدود حدّ ها الِشع،
ُّ
السنة يقفون عندها.
وأسًمء تتعلق يف اإليًمن واألحكام ال يتجاوزها أهل ُّ
عز وجل -وأعظمها
فاملقصود إخواين الذي ُأويص به نفيس وإياكم بالتمسك بوصية اهلل – ّ
السنة ّ
قل التقوى
التقوى ،فإن أولئك الذين س ّلطوا ألسنتهم عىل العلًمء الربانيني وعىل محلة ُّ
يف قلوهبم ّ
فحدثاء أسنان و ُأناس قلييل البضاعة يف العلم يتطاولون
وقل الورع يف نفوسهمُ ،
عىل العلًمء ،ويلمزوَّنم باإلرجاء ،واهلل هذا ناتج عن ً
فضال عن اجلهل وقلة العلم ناتج عن
قلة التقوى واحلياء واألدب وعدم اقتفاء آثار السلف يف معاملة العلًمء والورع والتقوى،
عز وجل-
لو تر ّبى العبد عىل التقوى وعىل التد ّين من نشأته وصغره واخلوف من اهلل – ّ
واألدب مع الكبار ملا جترءو ا مثل هذه اجلرأة ،ولكن هذه سببها قلة النشأة بني يدي العلًمء،
لذلك السلف ملا قالوا" :إذا رأيت الشاب أول نشوئه على أيدي أهل ُّ
السنة فار ِجه" ذلك ملا يف
وأيضا يرت ّبى عىل التد ّين من
ذلك من أثر عظيم عىل الشاب ملىا يرت ّبى بني يدي العلًمء،
ً
أيضا
عز وجل -واحلياء ً
صغره ،تد ّين اخلشية من اهلل ومراقبة اهلل واخلوف من اهلل – ّ
ِ
ف ِ
ومل َي ِ
غرينا َْ
كبرينا » أو كًم جاء يف الروايات.
رش َ
عر ْ
«ليس منىا َم ْن َمل ْ َي ْ
ف ََ
رحم َص َ
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فالنشأة هلا دور عظيم يف توجيه الشاب يف باقي حياته ،إذا نشأ الشاب عىل التدين ،عىل
اإلخالص هلل ،عىل التقوى ،عىل الورع ،عىل العلم ،عىل ُمالسة الكبار ،عىل أخذ العلم عن
الكبار ،أنتج ذلك فيهم أد ًبا وحيا ًء وخشي ًة من اهلل ،وصد ًقا مع اهلل ،واحرتا ًما للعلًمء،
ولكن إذا نشأ الشاب بعيدً ا عن العلم ،بعيدً ا عن العلًمء ،وأصبح مرتبيًا عىل القراءة دون
الرجوع للعلًمء ُسعان ما يصيبه الغرور وال ُعجب ،وُسعان ما يصيبه اهلوى ،وهذا الذي
ويفسق األلباين
تالحظونه ،فتية صغار ربًم ما يتجاوز أعًمرهم بالعِشينات ،يقوم أحدهم
ّ
ويفسق الشيخ رب يع ،علًمء بذلوا حياُتم يف السنة مضت أعًمرهم يف خدمة دين اهلل – عز
ّ
وجل -فيتجرأ مثل هؤالء السفهاء الذين مل يرتبوا تربية صحيحة ومل يأخذوا العلم من سبيله
الصحيح ومل يقتفوا طريق السلف يف طلب العلم ،الشك أنه ينتج مثل هذه اآلراء الفاسدة
شخص هذا السبيل الوخيم إال
وهذه األخالق السيئة عندهم ،ومآهلم االنتكاس ،ما سلك
ٌ
َّنايته االنتكاس ،وقد رأينا ذلك يف كثري من الناس ممن أراد أن يصعد عىل ظهور العلًمء
يسقط عىل ُأ ّم رأسه ،ألن سنة اهلل يف عباده أن اهلل ينرص أولياءه املتقني ،ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [ النحل،]٨٢١ :
السنة،
الربانني؛ ألن اهلل وصفهم بذلك وأعني بعلًمء ُّ
وال أعلم أحدً ا أشد تقوى من العلًمء ّ
نحن ال نقدس األشخاص وال ند ُعو إىل التعصب وال ند ُعو إىل التقليد األعمى ولكن أمرنا
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حلب
اهلل بأن نُرجع األمور إىل العلًمء وأمرنا اهلل أن نُعطي للعلًمء إجالهلم ومكانتهم ،وأ ّن ا ُ
والبغض من أعظم أوثق عرى اإليًمن ،وأعظم الناس ُحبًا يف اهلل هم العلًمء أ ْتبَاع األنبياء
الرسل بني العباد وبني اهلل -سبحانه وتعاىل -فإذا كان كًم ذكر السلف أن األنبياء هم
وهم ُّ
الرسل بني العباد ورب العاملني والعلًمء هم الرسل بني الناس وبني األنبياء وما ِتركوه من
ٍ
إرث علمي وإذا قيل من هم أولياء اهلل؟ ال شك أن أول ما يتبادر إىل الذهن العلًمء الربانني
ِ
ب»َ « ،أو َث ُق ُعرى ْ ِ ِ
احل ْر ِ
ب ِيف اهللِ َوا ْل ُب ْغ ُض
احل ُّ
ْ
اإل َيًمن ْ ُ
َ
أهل السنة « َم ْن َعا َدى ِِل َوليا َف َقدْ آ َذ ْنتُ ُه بِ ْ َ
ِيف اهللىِ» بل إن الدفاع عن أهل العلم من أعظم اجلهاد يف سبيل اهلل والسلف جعلوا ُمبة
العلًمء وبغض العلًمء عالمة عىل السني من املبتدع،
السلف يقولون كًم ذكر الصابوين يف عقيدة أهل احلديث" :إذا رأيت الرجل يحب أحمد
ويحب مالكا والشافعي فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل يبغض هؤالء فاعلم أنه
صاحب بدعة".
هؤالء خرجوا عىل رموز أهل السنة الذين أمجع العلًمء عىل مكانتهم فخرجوا يف الساحة
يلقون ُ
الش َبه عىل الشباب وعىل طالب العلم وأفسدوا نفوس الناس بسبب ُعجبهم
وغرورهم وقلة علمهم وكثرة جهلهم وانحراف تربيتهم ونشأُتم ومل يسلكوا مسلك
السلف يف الطلب ،ولو أَّنم سلكوا املسلك الِشعي الصحيح واملسلك السلفي الصحيح يف
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تلقي العلم ألنتج ذلك فيهم خريا وثباتا ورسوخا ولكن مل يسلكوا يف العلم طريقه و يف
الرتبية طريقتها الصحيحة.
املقصود أهيا اإلخوة أنني أويص نفيس وإياكم بًم هو سعادة للعبد يف دنياه وآخرته وبًم فيه
ثباته عىل اإلسالم والدين والعقيدة أال وهو العلم الذي يكون مقصده العمل الذي ُيثمر
اخلشية من اهلل والصدق مع اهلل وُمبة أهل السنة وعىل رأسهم أهل العلم وبغض أهل البدع
وأهل األهواء ،العلم النافع ومعرفة سبيل السلف يف تلقي العلم.
أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل-أن يوفقني وإياكم إىل ما حيبه ويرضاه وأن يرزقنا اإلخالص
واالتباع والصدق والثبات عىل السنة واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل
نبينا ُممـد.

جزى اهلل الشيخ عىل ما قدم وبارك اهلل فيه وأسأل اهلل -سبحانه وتعاىل-أن جيعل ما قاله
ناف ًعا لنا يف دنيانا وأخرانا وكًم ذكر الشيخ إنًم العلم العمل نأخذ هبذه الوصايا ونعمل هبا لعل
اهلل – عز وجعل -أن جيعلنا من الناجني.
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األسئلة:
السؤال:
ما هو ضابط التفسيق والتبديع والتكفري؟ وهل يلزم الشخص أن يبدع ويفسق ويكفر؟
اجلواب:
احلمد هلل ضابط ذلك هو ما كان عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف ،فمن خالف
أصول أهل السنة له أحكامه فالفسق له أحكامه والتبديع له أحكامه والتكفري له أحكامه،
وأهم ضوابطها عدم االستعجال واحلرص أن يكون عند اإلنسان ورع من تفسيق وتبديع
مكفرا وأقيمت عليه
وتكفري وأن ُيرجع ذلك إىل أهل العلم أما عىل االمجال فالتكفري َمن فعل
ً
مكفرا له بعينه ولكن يكون
احلجة وأقيمت الِشوط عليه وأزيلت املوانع فإن ذلك يكون
ً
ذلك عند أهل العلم أهل البصرية ،واألصل أال يستعجل املرء يف ذلك.
والتبديع من خالف أصال من أصول أهل السنة ،وعمل ببدعة وأحدث يف دين اهلل ما
ليس منه فهذا هو املبتدع.
والتفسيق ،الفسق :اخلروج عن الطاعة ،وهو من فعل معصية وكبرية فإنه عند أهل السنة
يعد مؤمن بإيًمنه ،فاسق بكبريته ،املقصود أن الضابط هو إعادة األمر إىل أهله؛ العلًمء ،وأن
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طالب العلم ينبغي أن يكون عنده من الورع والتقوى واخلوف من اهلل وأال جيازف فيدخل
يف هذا الباب ،التكفري ،هذا عىل اإلمجال.

السؤال اآلخر:
يقول :ماذا تنصحون من يقول إنكم تفرقون األمة بتحذيركم من الدعاة وغريهم الذين ليسوا
على منهج السلف الصاحل ،ما تنصحنا اجتاه هؤالء؟
اجلواب:
الذي حيذر من دعاة الضالل والبدع فهذا يف احلقيقة يعمل عىل مجع املسلمني ال عىل
تفريقهم؛ ألن األصل يف االجتًمع هو العمل بدين اهلل.
فمن دعا إىل بدعة ودعا إىل منهج خمالف ملا كان عليه السلف فهو يف احلقيقة يفرق األمة،
فبالتحذير منه دعوة لالجتًمع؛ ألن اهلل -عز وجل-يقول :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﮊ

[آل عمران]٨٠١:
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ولو كان التحذير من دعاة الفتن يفرق ما قام به السلف ،فالسلف من اخللفاء الراشدين
والصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم كانوا حيذرون من دعاة الفتن ،دعاة البدع ،وحيذرون من
ُمالستهم.
هذا صبيغ بن ُعسل ملا كان يتكلم باملتشابه حذر منه عمر ،وأمر املسلمني كلهم أن ال
جيلسوا إليه وإن جاءهم يرتكوا ُملسهم ،فكان ُصبَيغ بن ُعسل كالبعري األجرب هيرب الناس
منه ،ما يأيت عند حلقة من ِح َلق العلم إال قاموا عنه وقالوا :عزمة أمري املؤمنني ،حتى أصبح
ُصبيغ كالبعري األجرب.
وهذا عبد اهلل بن عمر ملا جاءه حييى بن يعمر وأخربه عمن يقول بالقدر وأن األمر ُأنُف،
َ ْ ْ ُ ْ َ ِّ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ
ِّ
َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
قال" :أخ ِبرهم أ ِني ب ِريء ِمنهم وأنهم برآء ِم ِني".
وهكذا اآلثار كثرية والزال العلًمء حيذرون وقد رد هذه الشبهة الشيخ عبد العزيز بن باز
رمحه اهلل -يف معرض رده عىل الصابوين ،ملا رد العلًمء عىل الصابوين ،وقال الصابوين :إينأربأ بالسلفيني أن يطعنوا يف النووي وابن حجر ويفرقوا األمة .فذكر ابن باز أن الرد عىل
الباطل ال يعترب تفري ًقا لألمة وقال إن هذا من النصح الذي أخذه اهلل عىل أهل العلم،
والواجب عىل أهل العلم.
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واألصل حفظ دين اهلل -عز وجل ،-أ ىما أن نرتك أو ُيرتك الذين يتكلمون يف دين اهلل
ِ
ويدخلون يف دين اهلل ما ليس منه؛ فهذا خيانة هلل ورسوله ،والواجب التحذير من الباطل
بجميع أشكاله ،وهذا داخل ضمن حديث النبي -صىل اهلل عليه وسلم-بقوله« :الدِّ ْي ُن
الن ِىصيْ َح ُة قِ َيل :ملَِ ْن َيا َر ُس َ
ني َو َعا ىمتِ ِه ْم»،
ول اهللِ؟ َق َال :هللَِ ،ولِكِتَابِ ِهَ ،ولِ َر ُسولِ ِهَ ،وألَئِ ىم ِة املُْ ْسلِ ِم َ
فالتحذير من الباطل ومن البدع ومن أصحاهبا هذا من النصح هلل ورسوله ولعموم
املسلمني ،بل إن دعاة الفتن ،دعاة اجلًمعات املخالِفة ،الطاعنني يف العلًمء هم يف احلقيقة
يفرقون األمة ،فعندما َي ُرد عليهم السلفيون ويكشفون أمرهم هذا يف احلقيقة دفاع عن دين
اهلل ونصح للمسلمني ومجع للمسلمني عىل الدين الصحيح.
اجلمع الصحيح هو أن يكون عىل كتاب اهلل وعىل سنة رسوله -صىل اهلل عليه وسلم-
ولكن هذه القاعدة ،هذه قاعدة اإلخوان املسلمني الذين أفسدوا الدين ورققوا العقيدة يف
قلوب الناس ،وجرأوا أهل البدع يف أن يعملوا يف نِش عقائدهم الفاسدة بني أهل السنة
عندما قالوا :نجتمع فيًم اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيًم اختلفنا فيه ،حتى جرءوا الشيعة
أن يعملوا بني أهل السنة ،فشيعوا أهل السنة ،فهذا ال شك أنه قول باطل ،واالجتًمع يكون
عىل احلق،
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ولذلك عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-يقول" :الجماعة الحق وإن كنت وحدك".
واألنبياء يأتون يوم القيامة ،يأيت النبي وليس معه أحد ،والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه
الرجل والرجالن .هذا يدل عىل أن األنبياء مل يسكتوا عن الباطل بل حذروا من الباطل.

خريا عىل احلضور ،واهلل أعلم،
جزى اهلل الشيخ عىل ما قدم ،وبارك اهلل فيه ،وجزاكم اهلل ً
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا ُمـمد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا.
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