
 

  



 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

الم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن الة والس  احلمد هلل رب العاملني، والص  
عز  -لإلخوة الداعني ولإلخوة احلاضرين، ونسأل هللا  اوخامس  ا ورابع   اد الشكر اثلث  ، وجند   هنج هنجه إىل يوم الدين

 ا ومنكم أمجعني.القبول من   -وجل
 .مقومات بناء الشخصية السلفية يف ظل املتغرياتموضوعنا اليوم هو 

املتغريات( ملاذا هذه الكلمة هي أمجل  )يف ظل    :وهي  ،أمجل شيء يف هذا العنوان هو آخر كلمة فيه 
 الكلمات يف هذا العنوان؟ 

؛ حىت ةخصية املسلمبناء الش إال عنلفية فنحن ال نتكلم نا حينما نتكلم عن بناء الشخصية الس  ألن  
املسلمة ث عن الشخصية مصطلحات جديدة، حنن نتحد   لديكموأنتم  ،ال يقول أحد: أنتم تبنون يف غري اإلسالم

ونقلوه  ، احللف الص  والذي فهمه عنه الس   -صلى هللا عليه وسلم-سول الذي جاء به الر   اليت تؤمن ابإلسالم احلق   
(1)ة السمحة": "بعثت ابحلنيفي  -صلى هللا عليه وسلم-كما قال   ؛ا كما أنزلإلينا غض  

صلى هللا عليه - وقال ،
(2)إال هالك" بعدي كنهارها ال يزيغ عنها: "تركتكم على البيضاء ليلها -وسلم

ة هي ة السلفي  فالشخصي  ، 
ليس فيه خالف بني  جاء به واضح   الذي -صلى هللا عليه وسلم-اليت تؤمن أبن دين الرسول الشخصية 

 .وضوحهال ملاذا؟: "ال يزيغ عنها إال هالك" -صلى هللا عليه وسلم-؛ ولذلك قال ليله وبني هناره
)يف ظل املتغريات( هذه الكلمة هي  :لكن كلمة ؛نحن نتحدث عن الشخصية املسلمة اإلسالم احلقيقيف

السلفيني وحدهم هم الذين حيملون اإلسالم  ألن  ؛ ز السلفيني عن غريهم من املسلمنياليت تبني لنا احلاجة إىل متي  
 .حيحالص  

 قد يسمع هذا الكالم أحدهم ويقول: أنتم حتتكرون احلق، فماذا نقول له؟ 
مجاعة من اجلماعات  يوجدوال  ،احلق معنا أن   -وحنن واثقون-عي ند   نقول له: نعم حنن حنتكر احلق،

عي تد   الوإال لو كانت  ،احلق معها عي أن   وتد  فرق أو مجاعة دعوية أو غريها إال   كانت مجاعة  أاإلسالمية سواء 
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، ا سهال  موضوع العقيدة وموضوع الدين ليس أمر   وضالل؛ ألن   كان بقاؤها على ما هي عليه سفه  أن احلق معها  
 وقد يكون ،وفيةمع الص   قاحل وقد يكون ،أان سلفي : وهللاحني تقولفوموضوع جنة وانر،  ،موضوع مصريهو 
واليقني  ،ك ال متتلك اليقنياملوجودة يف هذا الكالم معناه أن  هذه ( قد يكون..، ) وقد يكونمع األشاعرة  قاحل

 مطلوب يف اإلميان.
 اليقني مطلوب يف اإلميان؟  ما هي األدلة اليت تدل على أن  

}ف اْعل ْم أ ن ُه ال  إ ل ه  إ ال  اَّلل ُ كما قال تعاىل:  يف ديننااليقني مبعىن العلم القاطع الذي ينبغي أن يكون عندان 
{ ]حممد:  نْب ك  { ]هود:  قول هللا عز وجل:و ن، فاعلم: يعين تيق  ، [19و اْست  ْغف ْر ل ذ  ا أُم ْرت  ،  [ 112}ف اْست ق ْم ك م 

إقامة و  ذه الكلمات اليت أتمر إبقامة الوجهه ،[30}ف أ ق ْم و ْجه ك  ل لد  ين  ح ن يف ا{ ]الروم: : قول هللا عز وجلو 
(1)استقم" ابهلل ث   : "قل آمنتُ -وسلم صلى هللا عليه-كالم الرسول و االستقامة، و الدين 

ما معىن استقم؟ يعين: ،  
 .-صلى هللا عليه وسلم-سول عليه الر   سر على هذا الطريق الذي تركك

قاطع اليقني مبا هو عليه من ليس فيه ظنون، ال بد أن يكون اإلنسان  ،ا هذا الكالم ليس فيه أوهامإذ  
اليقني  :وهي ،ةم من مقومات الشخصية السلفي  ل مقو   م عن هذا نتكلم عن أو  وحينما نتكل  ة الدين، صح  

 .واالعتزاز مبا هو عليه
يؤخذ من  يؤخذ من قوله ويرد، كل  اجلميع  أن  قضية م عن الذي يتكل  ابلكالم اإلعالمي ال يغرت السلفي 

ويسوغ فيها اخلالف، بينما املسائل اليت ال يسوغ  ،اخلالفاملسائل اليت جيوز فيها  ،هذا يف مسائل الفقه ؛قوله ويرد
 ،فيها االختالف ال يوجد فيها قضية )كل يؤخذ من قوله ويرد(، بل القول القاطع فيها هو ما عليه سلف األمة

واب فيها ما عليه يف األخالق، كل هذه األمور الص   ، أويف األمساء والصفاتأو  ،سواء أكان ذلك يف العبادات
 ،ون ويقولون: ال أحد معصومث احلداثي  حينما يتحد   ،رد(ؤخذ من قوله ويُ يُ  )كل   فيها:ة، ال يوجد سلف األم  

نة  هدم هذا املنهج الذي عليه سنام أهل الس   يريدونم فإهن ويرد، وكل يؤخذ من قوله ،والعلماء ليسوا معصومني
 واجلماعة.

  واجلماعة يف الواقع املعاصر؟ السنة من هم ذروة سنام أهل
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نطرحه  ،أن يكون لدينا يقني هبذا األمر ال بد   ،نة واجلماعةلف هم سنام أهل الس  لفيون أتباع الس  الس  
تريد أن تزعزع هذه على السلفية ا اآلن هناك هجمة كبرية جد   ؛ ألن  وال نستحي من طرحه ،م عنه بقوةونتكل   ،بقوة

 وجتعل الناس يستحون من أن ينتسبون إىل السلفية.القضية 
 ملاذا يستحي من أن ينتسب إىل السلفية؟ 

السلفي من لفية مبا ليس فيها لتجعل تعري الس  ا يعريون السلفية مبا ليس فيها، هجمة إعالمية م دائم  ألهن  
والكل خمالف له، ومن  ،هه يعتقد أن الكل ضد  ألن   ؛لفيصريح واللهج ابنتمائه الس  ا غري قادر على الت   مهتز  إنساان  

 إىلو  ،كثرية  ت إىل تراجعات  أد   قد هذه الضغوط جند أن   ؛بعض املشايخ ال سيما من الشبابهناك  أن  هذا جند 
 .والسبب هو هذه اهلجمة وعدم توفر هذا املقوم لديهم ،نزايح كثري عندهم ا

 ما هو خالصة هذا املقوم الذي نتحدث عنه اآلن؟ 
 .اليقني واالعتزاز ابملنهج

ما هي مربرات االعتزاز هبذا تسأل تقول: ملاذا نعتز هبذا املنهج؟ ابملنهج،  وهللا حنن نعتز   :حينما نقول  
 املنهج؟ 

وهلذا  ،اا صحيح  أن يرد عليه رد  ه املنهج الوحيد الذي ال يستطيع أحد : أن  أوالا مربرات االعتزاز ابملنهج 
أن يرد على السلفية إال أن يكذب  ال يستطيع أحد   ،على السلفية كلها مشحونة ابألكاذيباليت الردود  جند كل  
من األشخاص ف ؛ال أتكلم عن اليت ترد على آراء األشخاص ،على املنهج ترد  جتدون عشرات الكتب  !عليهم

 ...هلم كذا قد يكون ،قد يكون هلم أخطاء ،قد يكون هلم آراءالسلفيني 
 ؛اب  ايكون صو  ،خيطئ اإلنسان فيها، بني املنهج وبني الطريق، قد يكون يف املنهج نفسه عدة طرق وفرق  

آرائهم يف على األشخاص  على احلق، فالكتب اليت ترد  و  ،حيح فهو على اخلريلكن ما دام على املهيع الواسع الص  
 لفية، يعين مثال  هذا وقع حىت بني علماء الس   ،يف آرائهم يف الصالة ،يف آرائهم يف بعض فروع الشريعة ،اخلاصة

كم  ،  -رمحهم هللا -الشيخ ابن عثيمني وابن ابز والشيخ انصر  :الثالثة الكبار ،لسلفية يف هذا العصراأكرب علماء 
)املمتاز  :سعد الربيك يف كتابهاليت أحصاها د.و فيها  وااليت اختلفعدد املسائل اليت اختلف فيها هؤالء الثالثة؟ 

خالف بني هؤالء الثالثة مسألة " 255"فيما اختلف فيه الشيخ األلباين وابن عثيمني وابن ابز( أكثر من 
بعض  يف تضعيف ،األحاديث يف تصحيح ،يف الفروع ،يف القضااي الفقهيةاخلالف بني هؤالء فاملشايخ، 



 

ابخلالف  اهذه األمور السلفيون أرحب الناس صدرا  ؛عدم توثيق بعض الرواةتوثيق بعض الرواة، يف األحاديث، 
السلفيون أنفسهم عندهم ردود على  :ة أن يرد عليهم أحد يف مثل هذه املسائل هذا ال عجب، ونقول، وقضي  فيها

، منهجنا يف املنهج :هو ،لكن الذي أقول أنه اليستطيع أحد الرد على السلفيني فيه ؛بعضهم يف هذه القضااي
وعن  -صلى هللا عليه وسلم-ي عن الرسول والقدر، منهجنا يف األمساء والصفات، منهجنا يف التلق    ءالقضا

فرتى على ا ما يُ وهذه قضية كثري  - ماء املعصومة وصيانتهاه، منهجنا يف الد   حابة، منهجنا يف أصول الفقالص  
 عليناكفري، هذه األمور كل من يزايد املسلمني، التحرز من الت   تكفريعدم  ،كفريمنهجنا يف الت   -السلفيني فيها

يف املنهج وليس يف  ، أتكلمر أو كربغُ زوير والكذب ص  وكل من حياول الرد على السلفيني ال بد أن يلجأ إىل الت  
 . فات الناستصر  

 فهذه القضية أال تكون حمل اعتزاز ابالنتماء؟   
على السلفيني يف املنهج وليس يف اآلراء الشخصية اخلاصة أو  مون معي على أن من يرد  هل أنتم تسل   

 حيتاج إىل التزوير أو إىل الكذب والتدليس؟  التصرفات اخلاصة ال بد أن 
إشكال  ولكن -ليس ابلضرورة إشكال عنده هو-طيب هل هناك أحد عنده إشكال يف هذه القضية 

 يستمع إليه يف هذه القضية؟ 
عوة السلفية، على الد   يفرتيأو  يكذبأو  يدعيوليس  ،الشخص عنده شبهاتقد يكون  :مداخلة

      لفي.املنهج الس   قد يكون عنده شبهات يف قضية
 د. حممد السعيدي: الشبهات من الذي أطلقها؟

 : طبعاا أعداء السلفية.مداخلة
ة أن حيمل اإلنسان بعض قضي  أعداء السلفية، الذين أطلقوها هم الذين كذبوا، يعين د. حممد السعيدي: 

هذه الشبهات  لكن حينما نقول إن   ؛طرحيُ  يعين يغرت بشيء   ،هذا معقول بهات عن املنهج السلفي ويغرت هباالش  
د حينما تقرأ ا، وأتك  ال يوجد، ال يوجد أبد   :الصحيح ل الرد  ومتث    قيقةاحلل ا متث   أييت أحدهم ويطرحها على أهن  

 ،أو مزيف ،مدلس اه يف هناية األمر إم  اعلم أن   ؛والتويصور مق اويصور كتب   اأييت ويصور مراجع  ه لشخص وجتد أن  
كما قلت -ن يرد على السلفية بنا هذا يف كثري م  أو هكذا.. وجر   ،أو خيتزل بعض الكالم وال أييت ابلبعض اآلخر

 ية يف منهجها وليس يف آراء الناس أو أخطاء الناس.من يرد عليها يف قضية املنهج، يف قضااي منهج -أعيد الكالم



 

ف على السلفية، جيب أن يكون هذا فهذا حمل اعتزاز ينبغي أن ميتأل به السلفي قبل أن يقرأ اهلجوم املكث  
 عندك. راسخ

 الكثري. همة ابلنسبة يل، تعين يل ات ألن القضية منقاش حول هذه القضية ابلذ  ال أن يكون أان أمتىن  
األشعرية -يف هذا.. بعض املنتسبني إىل بعض اجلماعات اإلسالمية أان عندي بعض األمثلة : مداخلة

 . عندابن ابزأو األلباين إىل بعض العلماء السلفيني مثل الشيخ ابن عثيمني أو  اينسبون كالما  -وغريهم
قل وليس فقط يف التدليس، فإذا كان يف النقل  حىت يف الن   وافرتاءا  كذابا يكون  املصدر جتد أن هذا إىل الرجوع 

 .مثلةهذه بعض األ ؟كذب فما ابلك يف التدليس
 .اد. حممد السعيدي: هذا الكالم صحيح، جزاك هللا خري  

ألن كثرياا من اإلخوة  ؛فقط اهلجوم وليس الدفاع تكون يف -ابلنسبة يل-االعتزاز  قضية: مداخلة
على ابطل  الذيأن ألن األصل  ؛-وهللا أعلم-فس وهذا غري صحيح السلفيني يكون يف حالة دفاع عن الن  

وتصرفه ليس  ،الدفاع عن السلفيةيف موقف فبعض الناس دائماا على غري منهج السلف الصاحل،  الذيهو 
 .صحيحاا

ليس  ؛وال ننتهج الدفاع دائماانقول للناس: ملاذا أنت لست بسلفي؟ ما مشكلتك مع السلفية؟ 
 قضية االعتزاز إذا بقينا يف خندق الدفاع.فهناك ضعف  يف ، السلفيون هكذا وليس السلفيون هكذا

حصن وهذا ك يف ر، يعين كأن  حاص  ا جيعل املخالف هو املُ البقاء يف خندق الدفاع دائم  د. السعيدي: 
 م أهن بل الغالب عنه الناس بسهولة، ينفض   يف التاريخ حصار اليوجدرتق احلصن، ا ما ال بد أن خيُ ر، يوم  اص  حمُ 

 وفعال   هامجني،استمريت جتعلهم هم امل عنك مستحيل، واخرتاقهم لك هو املمكن إذا فانفضاضهم ،احلصن نخيرتقو 
 األكثر واألوفر. ونقاط اخلطأ عند اآلخرين هي  ،نقاط التشويه عند اآلخرين

 حجية مصادر السلفية، هل هي سبب؟اهلجوم على السلفية بسبب  هل ال يستطيع أحد   :مداخلة
 ا. كنت أريد أن أحتدث عنها اثني  السبب اي أخي الكرمي هو كما ذكرت، هذه القضية اليتد. السعيدي: 

وليس هذا من اإلرهاب  ،لفية أنت يف حقيقة األمر هتجم على اإلسالم الصحيحهتجم على الس  حينما 
 . الفكري



 

هتاجم  ،هتاجم السلفية ،هتجم على السلفيةبعض الناس أان قلت هلم هذا الكالم، قلت: أنت حينما 
 .-رضي هللا عنهم-هتاجم اإلسالم الصحيح، هتاجم الصحابة  ، فإنكاملنهج السلفي

 . رهاب فكريإقال: ال، هذا 
  .ة من القضااي السلفيةأثبت يل أنه إرهاب فكري، هاجم يل قضي  إذ ا 

 . كفريقال: قضية الت  
قد يكون  فمشكلة  ليست عنديو ، قل يل: فالن مكفر، وهات يل أمثلة من عنده !قلت: قضية التفكري 

 لكن أتكلم عن املنهج الصحيح، هل اإلسالم تكفريي؟  ئ ا؛خمط
املخابراتيني مثل اجلماعات التكفريية اليت عبثت هبا أيدي -ا ا خاطئا لفية فهما حينما يفهم أانس الس  

 ل نتيجتها؟ هل حنن نقوم ونتحم   -واستغلوا اجلهل واستغلوا احلماسة
وكنت أان وهو على الطاولة يف هذا املؤمتر نقرأ   ،أمحد الكاتب :الكاتب الشيعي حضريف إحدى املؤمترات 

ه  وأن   ،الوهابية التكفرييني خرجوا يف ظل    وأن   ،هي مصدر التكفريينيالوهابية  أن  حبثه يتكلم عن أن  أحباثنا، فوجئت 
ا هذا التكفري، فأخذت الكلمة بعده وقلت: أيض  هم مصدر م ا يدل على أهن  ن م  و قبل الوهابية مل يكن هناك تكفريي

وخرجوا من  ،يرزق وعلي بن أيب طالب حي   -رضي هللا عنه-اخلوارج خرجوا من ضمن جيش علي بن أيب طالب 
صلى هللا عليه -هم أقرب إىل الرسول و  ، سيكونون صنيعة علي بن أيب طالبهذا على كالمك  ،ضمن جيشه

مل يستطيع أن و ا، فبهت يف هذا املوضوع هم األصح منهج  ؛ إذ ا لب منك ومينوأقرب إىل علي بن أيب طا -وسلم
 ب أحد. يومل يستطع أن جي ،جيب

صلى هللا -الرسول  إننقول: أن ا ل كل هؤالء اخلوارج، فمعناه أيض  وهللا السلفية تتحم   :حنن حينما نقول
اعدل اي "وقال:  -صلى هللا عليه وسلم-حرقوص بن زهري حينما جاء إىل النيب يتحمل عبء أيضا   -عليه وسلم

(1)"حممد فإنك مل تعدل
 حداثء: خيرج من ضئضئ هذا رجال -صلى هللا عليه وسلم عنه-وهكذا، وقال النيب  
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فإذا لقيتموهم فاقتلوهم  ،سيماهم التحليق ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  ،سفهاء األحالم ،األسنان
(1)افإن يف قتلهم خري 

(2)"قتلوهو طوىب ملن قتلهم "ويف رواية:  ، 
 . 

-ث يف عهد عثمان ث يف عهد علي  -صلى هللا عليه وسلم- هؤالء الذين خرجوا يف عهد الرسول اإذ  
 وهذا غري صحيح. !العهد النبوي وصنيعة العهد الرسايلهم صنيعة  -رضي هللا عنهم

 فأقول: كل من يهاجم السلفية يف منهجها إمنا هو يهاجم اإلسالم.
، السلفيني هم أهل التوحيد أن  من األمور اليت تدعم املقوم الذي ذكرانه وهو اليقني والقوة:  :األمر اآلخر

اس أبعظم ما طلبه هللا سبحانه وتعاىل منهم فحينما أتيت إىل اجلماعات األخرى ال جتد مجاعة تقر أو تطالب الن  
 يس كذلك؟ التوحيد، ال جتد مجاعة تطالب هبذا األمر أكثر من السلفيني، ألوهو 

ا يعرتضون على قضية الذين يعرتضون على السلفيني دائم   ابلتوحيد،اآلن ون هم الذين يطالبون فالسلفي  
ادعوا  :األموات يغضبون، فقط نقول هلم ا، ال تدعو يغضبوناملقابر  انقول هلم: ال تدعو حني  التوحيد، يعين مثال  

 هللا وحده يغضبون، ملاذا؟ 
مجاعة إال  منور، فما الرحال إىل القب أن جتيز أن جتيز شد   ،أن جتيز االستغاثة، ألنه يريدك أن جتيز التوسل

وبقااي املعتزلة املوجودين لدى الزيدية  ،عي أهنا مجاعات عقالنية مثل األشاعرةذلك، حىت اجلماعات اليت تد  كوهي  
  ، كلهم معتزلةكل أصحاب البدع الكبار يف الوقت احلاضر    ب أن  طبعا  هنا نتعج   ،ولدى اإلابضيةالرافضة ولدى 

الزيدية نفس  .ما هو مذهبهم؟ مذهب املعتزلة -قولوني-يعين الرافضة يف جانب العقائد يف جانب اإلهليات كما 
الصوفية وغريهم كلهم على املذهب األشعري يف ، البقية من على املذهب االعتزايل ة نفس الشيءي، اإلابضالشيء

 عون العقل أليس كذلك؟ جانب اإلهليات، طيب هؤالء يد  
 خوان؟ إهل هذا داخل يف العقل اي فل مبيت، هؤالء الذين يدعون العقل كلهم جييزون أن تتوس  

أن تذهب وتتوسل وتقول يف دعائك: اللهم جباه سيدان حممد، اللهم جباه الويل  ؛فقطعقلية  ة  ن  هنا ز  ز  
 ؟ يصح أو ال يصحالفالين، عقال  

 

(، ومسلم برقم  6930، 5057، 3611نظر يف هذا املعىن ما أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )( ا1)
 (. 1086(، وأمحد يف مسنده برقم )1066)
 (، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود بنفس الرقم.4765ه أبو داود يف سننه برقم ) ( أخرج2)



 

على أن  اعقلي   يعطين دليال   كمأحد ، ال يصح هعلى أن   اعقلي   دليال  ت ا،عقلي   ، أريد بياان  ال يصحأنتم تقولون 
 ؟ عقال   ال يصح   اهذ

 . [80ُتْسم ُع اْلَمْوَتى َواَل ُتْسم ُع الص م  الد َعاَء{ ]النمل: }إ ن َك اَل : مداخلة
ويقول: اي رب جباه العيدروس أسألك أن ترزقين الذرية،   ،د. السعيدي: جيد، ولكن هو يدعو هللا وحده

 اجيعلوهنهذه ! ؟ طيب هو يدعو هللاال تصحاي رب جباه سيدان حممد أسألك أن تغفر يل ذنيب، هذه عقال  كيف 
 ؟  كيف ال تصح عقال  هتم؟  هم من تدليسا

 ل مع جاه هللا عز وجل جاه آخر؟ تدعو هللا ه حينماأنت  اي أخي الكرمي
ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى  "ا قال: ا نبي  أليس عبد   تهوسلم على عظميعين حممد صلى هللا عليه 

عم الذي صاحب الن    ،تذهب إىل صاحب اجلاه العظيم أليس كذلك؟ فعقال   (1)"بن مرمي إمنا أان عبد هللا ورسوله
ث ترتك هذا اجلاه العظيم وتقول جاه  ،ا ال نعلمها نعلمه وم  خلق السموات واألرض وما بينهما وما فوقهما م  

  ؟للمخلوق هلل عز وجل وتعظيم   استنقاص  حممد؟! أليس يف هذا 
أعظم،  فهي ىل االستغاثةإأتيت إذا و ل، التوس   خف مسائلهم وهي قضيةا أاليت يقال أهن  هذه القضية 

 ،ذهب العقلأدري كم مليون، أشياء تُ  الحني أتيت إىل املسافة بني األرض وبني الشمس كم املسافة؟  وأتمل:
نقاط صغرية  الثراي عبارة عن ،أدري كم مليارات الكيلومرتات الابلذهول، املسافة بيننا وبني الثراي تصيب اإلنسان 

 ال واملسافة بني النجم والنجم  ،جم جمرات أخرى أنت تراها هبذا احل اهذه النقاط يقول الفلكيون أهن   ،بعضها جبانب
اه حممد صلى هللا عليه جب ألتسذهب حىت ت اجاه  أدري كم مليون كيلو مرت، يعين هذا اخللق العظيم ما ميثل عندك 

 ؟! وسلم
من حمبتنا  أشد   -صلى هللا عليه وسلم -ا ا لسبقنا إليه من حيبون حممد  لو كان خري   :ومن املؤثرات العقلية

: تعرفون مسألة طيكم مثاال  عون العقل، أعحرى هبا، وهؤالء يد  ألالفيون هم الس   ؛إايه، فنقول: قضية العقل هذه
 بني األشاعرة واملعتزلة وأهل السنة؟  واخلالف فيها أم ال تعرفوهنا حسني والتقبيح العقليينيالت  

تحسني وعن التقبيح، ه عن العقلُ  لك: هذا اإلنسان عاجز   وناألشاعرة اآلن ومنهم صوفية األشاعرة يقول
إذن  ، نه الشرع سن هو ما حس  حه الشرع واحل  ن ومعرفة القبيح، فالقبيح هو ما قب  س  ال يستطيع اإلنسان معرفة احل  ف

 

 (. 3445خرجه البخاري برقم )( أ1)



 

ا  إمن   -يقولون -قبيح، فالكذب  الحسن و  اليوجدل لك: و ق ؟ يقبل وجود الشرع و  ،قبل تقبيح الشرع  كيف كانت
  !ليس قبيح أوالكذب قبيح  هل   أدريال: يقولقبل الشرع؟  إذ الم قبحه من الشرع، عُ 

 !قبيحبالزىن؟ قبل الشرع ال نعلم هل هو قبيح أم ليس ف
 الذين يقولون ابلتحسني والتقبيح العقليني من هم؟  ؟للعقل بتعطيل  أليس هذا 

يتبني  ؛رون العقلعقل أو ال يقد   هؤالء ليس عندهم  إنأهل السنة أتباع منهج السلف الذين يقال 
 قل، هم الذين يقدرون العقل حقيقة.هؤالء الذين يُقال ال يقدرون الع ،لك العكس

العقل ال يستطيع أن يعرف ما هو احلسن  ن  إأن تقول من إرذال العقل  يفأسوأ  -اي أخي الكرمي-ما هو 
هل هذا مديح  ؟ةالقبيح، هل هذه سب  وال ن س  وما هو القبيح؟ حينما يقال لك اي فالن: أنت وهللا ال تعرف احل  

ْين  ) ألن هللا الذي يقول: ؛لذات هللا عز وجل لعقلك، بل هو ذم   لعقلك أو ذم له؟ ذم   يْ ن اُه الن ْجد  ( ف ال  10}و ه د 
قدراتك، اجملتمعات يف  ،ركزها يف طبعك ،للخري والشر أصال   يعين: هللا هداك [11، 10اقْ ت ح م  اْلع ق ب ة  { ]البلد: 

 على أن  و  ،الكذب قبيح على أن   ،الزىن قبيح على أن   ،مع على األخالقالكافرة غري املسلمة الوثنية كلها جتُ 
 هذه امللل؟ كيف اجتمعت طيب  العفاف حسن،  على أن   ،الصدق حسن

  !يقولون: ال، هذه امللل عندها أثرة قدمية من دين
نسوا أهنم رب العاملني، يعين  بدل لزىن، صاروا يعبدون البقرفما ابلك اب متام انسوا الدين، نسوا هللا  هؤالء

 األمور األعظم؟   مل  ملْ تبق  األلوهية من الدين؟  تبق  أن  مل  مل  ؟الزىن قبيح أن  هذه املسألة العظيمة وبقيت عندهم قضية 
ك وفخرك ابالعتزاز ءا يضعف يقينك وانتماالعقل م   استعمال  حيسنونالدائما  للسلفية أبهنم فهذا الرمي 

ئ تتكلم مبلو وترفع رأسك هبذا األمر،  فعال  تعتز   ، لكن حينما تعرف خصائص األمر الذي أنت عليههبذا املنهج
 تقول هذا الكالم.و فيك 

 هذا املقوم أطلنا فيه وهو اليقني.
مل يكن يف احملاضرة إال هذا املقوم أعتقد أنه رمبا يكون فيه نفع  حىت لو -اثلث ا-أحب أن أضيف إليه 

ص  ، حينما جتد الدليل الذي هو الن  اليل دائما الناس ابلد  هم أوىل السلفية أو السلفيون ويغطي بقية املقومات: 
 . الكتاب والسنة معهم نص   ،ةالسلفيني معهم الكتاب والسن   يف الكتاب والسنة جتد أن  

  ؟هؤالء اآلخرون أليس معهم كتاب وسنة



 

يعين حينما يقول السلفيون: ال تدُع مع هللا ها فمع السلفيني، أما نص   ،الكتاب والسنة معهم أتويلُ  :نقول
د  َّلل    ف ال  ت ْدُعوا م ع  اَّلل   أ ح د ا{ ]اجلن: مباذا يستدلون؟ بقول هللا عز وجل:  ،غريه ا آخر وال تدعُ إهل   } و أ ن  اْلم س اج 

  .واضح أم ليس بواضح؟ واضح هذا نص  [ 18
ُْم إ ْذ ظ ل ُموا  ية:آب فيأتونأو يستغيثون ابلقبور الذين يتوسلون ابلقبور أما هؤالء  أ نْ ُفس ُهْم ج اُءوك  }و ل ْو أ هن 

يم ا{ ]النساء:  ُُم الر ُسوُل ل و ج ُدوا اَّلل   ت  و ااب  ر ح  لك: هذا يدل على أنه جيوز  ونيقولو  [64ف اْست  ْغف ُروا اَّلل   و اْست  ْغف ر  هل 
تقره اللغة أو ال تقره  .خاطئ للقرآن القرآن أم أتويل خاطئ للقرآن؟ أتويل   هذا نص   .أن يذهبوا إىل الرسول

 ألمرين:ملاذا ال تقره اللغة؟  .ال تقره اللغةاللغة؟ 
؛ ألن إذ هي  م )إذا( ظلموا أنفسهم، وهناك فرق بني إذا وبني إذأن اآلية ليست ولو أهن   األمر األول:

 ،انزلة يف واقعة ال تتجاوزها ت على أن اآليةلموا أنفسهم( دل  ظ فحينما قال )إذ للحال وإذا هي لالستمرار
 ألن الكالم يتكلم عن واقعة، هذا األمر. ؛)فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول( وهو حي

، فيأتون للحاضر، ومل يقل جاؤوا قربكهي : قال هللا سبحانه وتعاىل: )جاؤوك( األمر اآلخر يف هذه اآلية
 ، ويبدؤون يف العبث يف التأويل.: ال، الرسول حي وهو يف قربهلك ويقولون نويستخرجو هم 

 يف التنسك. ،يف األعمال ،يف التوحيد ؛هم السلفيون يف كل شيءفنقول: أسعد الناس ابلدليل 
 

 .الصرب :هو ،ا للشخصية السلفيةوالذي ينبغي أن يكون مالزما  املقوم اآلخر يف ظل املتغريات احلديثة
 ؟الصرب دون سائر املقومات اليت هي مقومات املسلم اخرتانملاذا   

 :ة، الذي يهمنا يف ظل املتغريات احلديثة هوما يهمنا يف ظل املتغريات احلديثعن حنن نريد أن نتكلم 
 الصرب. 

 ملاذا اخرتان الصرب اي أخوان؟ 
ْ َعَلى َما َأَصاَبَك إ ن   :مداخلة  [17َذل َك م ْن َعْزم  اأْلُُمور { ]لقمان: }َواْصرب 
اجلميع عليهم   السلفيون اآلن يف وقتنا احلاضر عرضة هلجوم (ن ذلك من عزم األمورإ)عيدي: نعم، د. الس

، يعين يف الزمن عت مصادر النقد ومصادر االفرتاءواآلن تنو   ،كما تكلمنا عن ذلك وكما ال خيفى على اجلميع



 

 ألهل العلم، اآلن ما الكتاب يطبع طبعات قليلة ال يصل إال   ، وهذارضني يقوم بتأليف كتابالسابق كان أحد املغ
 الذي حيصل؟  

الكل  !جماهيل الناسو  ،صغار الناسو  ،ا أصبح عامة الناسوإمن   ؛مل يعد العلماء هم الذين ينتقدون السلفية
حىت يرد   اكتب    يؤلفونألهنم  ؛العلماءكان من؟  يتكلم والكل ينتقد، يف الزمن املاضي كان املستهدف بنقد السلفية 

، هم ال يستهدفون إسقاط اب السلفياآلن املستهدف بنقد السلفية هو الش  ، عليه أحد علماء السلفية
ة هج، إضعاف قو  وتفريق الناس عن املن ،ل العلميستهدفون تفريق الناس عن أه ،العلماء، اآلن تغريت القضية

 ،اآلن صار يقرأ، كلكم تدخلون مواقع إلكرتونية، كلكم تقرؤونالشاب  هو املستهدف؛ ألن   املنهج يف نفوسهم
 .وكلكم ترون هذا اهلجوم الكاسح، الكل يقرأ ويرى اهلجوم الكاسح عامة

كأنك له،   وأصبح هناك ترويج   ،ته وسائل إعالم معينةوتلق   ،ظهر واشتهر اجتد شخص   بني عشية وضحاها
وتيوب الذي يصدره تشعر أنه مدعوم من جهات خفية، سرعة ظهوره وسرعة انتشار أشرطته أو تعليقاته أو الي

وكيف ظهر؟ لذلك املستهدف اآلن هو اجلميع، كان العلماء يف الزمن املاضي  علك تتشكك من أين ظهرجت
 العلماء هم الذين يُهامجون وهم الذين مسؤولون عن رد الناس؟ طلبة العلم ال كانحيملون عبء الدعوة، 

فال يشرتونه، اآلن تغري  الكتاب هذا ال تشرتون: الشيخأن يقول يكفي  ،، طلبتهم قائمون أبعماهلميستهدفون
  الوضع.

  إذاا املطلوب الصرب، الصرب على ماذا؟
ْ َعَلى َما َأَصاَبَك إ ن  َذل َك م ْن َعْزم  اأْلُُمور { ]لقمان: الصرب على هذا املنهج  هذا هو  [17}َواْصرب 

صرب املسلم على إسالمه، صرب له  هو صرب للداعية على دعوته، مرة، " 92"العزم، الصرب ذكر يف القرآن كما يقال 
 .، حماولة تشكيككوحماولة زعزعة القيم يف نفسك ،هانةورمبا إ وجتريح   على ما يصيبه من نقد   على إميانه، صرب  

يف  له مع الصرب ةمن يعطينا جتربف، ، فوائد الصرب ابلنسبة لناهنتحدث اآلن عن هذا الصرب وعن فوائد
مقوم ضروري من مقومات حقيقة من يرى أن املوضوع هذا مثمر وأنه  ؟وهجوم نقد  ما يصيب السلفية من قضااي 

 ؟ السلفية الشخصية 
أعرف  ومل أكنمصري،  كنت مرة يف عمرة من العمرات وكان معنا أخ  حصل يل موقف مرة،  : مداخلة

 عنايتهمالسلفيني يف عدم الشخص يتهم  هذا، وأنه كان يف تركيا، فبدأ أنه اتبع جلماعة اإلخوان املسلمني



 

 ائتوين يدعو إىل املناظرة ويقول:وكان  ،من األعلى وليس من األسفلاإلصالح يكون  وأن   ،مور األمةأب
وكانت هذه األمور ليست واضحة عندي مع حيب للسلفية، ومل أستطع الرد، ، ألانظرهبشيخ من مشاخيكم 

 ، فهذه األمور املنهجية وخاصة ما يتعلق ابلسياسة حيتاج إىل صرب كبري.صرب واستشارةاجة إىل حب فكنت
إذا ألقى أحدهم شبهة  قضية الصرب، ليس ابلضرورة  يف د. حممد السعيدي: أحسنت، هنا األخ يفيدان

 بعض الناس حينما أتيتأما صرب،  -اجزاه هللا خري  -بعض الناس وهذا األخ  وعجزت عن الرد أن يتزعزع يقينك!
 حىت قليال   ويبدأ يتهاوى قليال   ،مباشرة تتزعزع عنده القيم فإنهشبهة ال يستطيع أن يردها، أو ، ال يعرفهاإليه قضية 

، ليس كل ما قيل عليها أنت ال بد أن ترد  ، وهذا يلزم أن ننبهه إىل قضية الصرب، ليس كل شبهة يبتعد عن املنهج
 جوابه. تعرف العن اإلسالم قوال  أنت نصراين ويقول جيب أن تعرف جوابه، قد أييت  اإلسالمعن 

القرآن   :هو القرآن فيه كذب، كيف فيه كذب؟ قال الذيقال أحد النصارى: الكتاب املقدس عندكم 
ْن ق  ْلب نْي  يف  ج ْوف ه  { ]األحزاب:  يقول: صص خُ  فلم  قلبان ملرأة ليس يف جوفها ا وكذلك [4}م ا ج ع ل  اَّلل ُ ل ر ُجل  م 
ا قرأته  ه نصرانية يبدو يل أهن  دليل على أنه ليس من عند هللا، وهذا الكالم العجيب قالته شاب   فتخصيصه ؟الرجل

حممد قال هلا وحينها : حممد أبو زهرة، االيت حياضر فيه قالته يف صالة احملاضرات ،أو غريهامن كتب املستشرقني 
صدق هللا وكذب ظنك، املرأة  ، ث أجاهبا على البديهة:ألهل العلم اأو كالم   ال أعرف يف ذلك جوااب  : زهرةأبو 

 .فيكون يف جوفها قلبان ،وهذا اجلنني فيه قلب، حتمل ويكون يف جوفها جنني
  أال  ، وبدأ يتضايق منها ومل يصرب هذه املعرفة مثال  رحت على شاب مل يكن عنده هذه القضية طُ  فلو أن  

فإن مل جيد رد ا هلا  إذا مل يصرب، وكثري من الشبه تطرح هكذا تباغت اإلنسانيتزعزع اليقني؟ بلى زعزع عنده يت
 ضعف أمامها.

 ؟الصربتعاضد جتربة األخ يف قضية جتربة أخرى  هل هناك  
حنن لو نظران إىل بعض اجملتمعات قبل ثالثني أو أربعني سنة، لرأينا أن كثرياا من الناس : مداخلة

تغريت كثري من بعيدون عن مظاهر االلتزام، ومتابعة السنة؛ ولكن بفضل هللا مث بصرب املشايخ والدعاة 
منحل ة، فنحن نرى اآلن األمور، وحفظوا اجملتمعات من أن ينساقوا إىل مجاعات منحرفة سواء كانت غالية أو 

لك نتيجة الصرب يف تزام ابلسنة وانتشار احلجاب واللحى واالحتشام وغري ذلك، وكل ذللالعودة إىل اال
 الدعوة إىل هللا. 



 

يف كل يوجد ، اجد   ةاألضرحة كثري  أن  من البلدان العربية  ةجند يف بلدفمثال  أحسنت، د. السعيدي: 
م وكان معي 1987ه  يعين سنة 1407يف سنة  ةضريح، حىت أين زرت هذه البلدمسجد كل ، يف  مكان ضريح

قالوا: هذا مسجد الويل  دخلتو ليس فيه ضريح، وكل ما أوقفين عند مسجد  اأقول له: أريد مسجد  كنت و  ،سائق
زاوية  ت، وجديسموهنا يف تلك البالدكما وإمنا زاوية   اليس مسجد  ا؛ بل أجد مسجد   أناستطعت ابلكاد و فالن، 

عينه ، اآلن وهلل احلمد هذا البلد م1987، كان هذا يف عام حتت عمارة ، كانت عبارة عن مصلىليس فيها ضريح
اآلن جتد املساجد اليت بنيت  ،تقوية املتصوفة ودعمهمابلرغم من و  ،ابلرغم ما يقال من مظاهر التغريب والتغيري

حىت كبار السن يتحرجون من الصالة فيها، وبدأ الناس حىت غري املتدينني الذين ليس عندهم التزام على األضرحة 
فعالا الصرب هو ، القبوريتحرج من الصالة يف املساجد اليت على يف املسجد وليس عندهم تدين إذا أراد أن يصلي 

 الثمار. الذي يؤيت 
ملا سجنوا، بعد حضر يف ذهين: اجلماعة اإلسالمية يف مصر  هي ليست جتربة يل لكن كمثالمداخلة: 

لسلفي، راجعات، مث بعد ذلك اتضح أن كتب املراجعات هذه أغلبها يوافق املنهج ااملسنوات أصدروا كتب 
لكانوا خرجوا مبثل هذه  فلو أهنم صربوا مثل صرب السلفيني على العلم الشرعي وعلى الضوابط الشرعية 

 النتيجة بدون هذه التنقالت الفكرية.
د. السعيدي: أحسنت، أقول لك: إن اجلماعة اإلسالمية يف مصر حينما خرجت تراجعت ابلدعوة 

 ، وتعطيهمابدأت تقدم للدعوة مساحة كبرية جد  قد  عهد السادات احلكومة يفانت مسافات بعيدة إىل الوراء، ك
ومل يكن هناك أحد ميانع مثل هذا األمر، بل كان املتدينون  ،والتيسري والتسهيل الرتاخيص واألذوانت والسماح

كانت الدولة تراعي و ، لدى الدولة أكثر مصداقية من اليساريني، يف ذلك الوقت كان اليساريون هم أعداء الدولة
اكيني  اشرت جمرد هم اليساريون مبختلف أشكاهلم سواء كانوا شيوعيني أو كانوا ألن البديل عنها  ؛مصاحل اإلسالميني

 هبم بل وابجلميع.لكن العجلة رجعت  ؛هناك مساحة جيدة تمبختلف األشكال، فكان
 عن الصرب، وهو: عدم اإلدهان.  ليس ببعيد  و  من املقومات ولعله يكون األخري

 ما معىن اإلدهان؟ 
}و إ ْن ك اُدوا هللا عز وجل يقول للنيب صلى هللا عليه وسلم: تقدمي تنازالت عن الدين ألي مصاحل أخرى، 

{ ]اإلسراء:  َّت  ُذوك  خ ل يال  ن ا غ رْي ُه و إ ذ ا ال  ن ا إ ل ْيك  ل ت  ْفرت  ي  ع ل ي ْ ي ْ  ويف اآلية األخرى:، [ 73ل ي  ْفت ُنون ك  ع ن  ال ذ ي أ ْوح 



 

{ ]اإلسراء: }و ل ْوال  أ ْن ث  ب  ت ْن اك  ل ق ْد ك ْدت  ت  رْك نُ  ئ ا ق ل يال  ي ْ  -صلى هللا عليه وسلم-يعين الرسول ، [74 إ ل ْيه ْم ش 
لرأوا فيها فرص ا أليس   يف الوقت احلاضر ةمن التنازالت ما لو عرض على مثل اجلماعات السياسيأعطته قريش 

 كذلك؟  
إسالم  أيض األن السلفية  ؛نعرتض على التسميةحنن  ،اليت يسموهنا مجاعة اإلسالم السياسيأعين: 

سة، لكن نتكلم عن ا يف قضااي السياا وأسرع إنتاج  بل السلفية هي أعمق غور   ،السلفية فيها سياسةفسياسي، 
 أليس كذلك؟  ةفرصلكانت ، وعلى كل حال لو عرض عليهم املصطلح كما هو

السنة اليت يعبدون فيها إهلاان جنتنبهم يف  :يقولأن مكن من املا، كان ا واعبد إهلاان عام  دعنا نعبد إهلك عام  
 اعن أن يركن إليهم شيئ   - عليه وسلمصلى هللا-لكن هللا عز وجل هناه ، ث السنة اليت تليها ال نعبد إهلهم؛ فيها
 .قليال   اشيئ   ولو قضية الدين ال يُتنازل عنهاف، قليال  

  يف قضية التدرج؟قد يقول قائل: وكيف تقول 
، أو التدرج يف -صلى هللا عليه وسلم-يف عهد النيب نقول: إما أن يكون التدرج يف التشريع كما حصل 

 ، وهوتعلمهم الواجبات ثتعطيهم أركان اإلسالم أوال   أن عدم اإلثقال على الناس، يعينتطبيق الواجبات من ابب 
ليس  ، وادعاء أن الشذوذالتنازل عن احملرماتو  ،فروض الدينعن و ا التنازل عن أركان الدين التدرج يف التعليم، أم  

 .اهذه ليست تدرج  فحبجة التدرج  ، وتصدير قوانني بذلكماوالزان ليس حبر  ،حبرام
  ، وهذه فائدة قضية أن  ية ليس لديهم نفاق لدول غربو  ،يقدمون اإلسالم كامالا فأتباع منهج السلف 

يف قضااي التغيري  عين حينما انشغلت بعض اجلماعات اإلسالمية أالدعوة تبدأ من األرضية وال تبدأ من السقف، 
ؤساء اجلماعات اإلسالمية يف و حىت إن أحد ر  ،نازلالت  كي تدخل جمال السياسية إىل   السياسي وجدت أهنا حباجة

وبعضهم دخل السجن  ،سنة20وبعضهم  ،سنة15 بعضهم سجن ؛مساكني  كثريون،  جن من أتباعه سُ بلدة عربية 
سنة، سجن ملاذا؟ سجن 25ني سنة، يعين جلس يف السجن سنة وخرج من السجن وهو ابن أربع15وهو ابن 

ال يعرف ما هي العلمانية،  وهذا قدضد العلمانية، هو ال يريد العلمانية،  ،يطالب بدولة إسالمية ال علمانية ألنه
خرج فوجئ بشيخه الذي ملا  ث  ، ناهض من أجل مكافحة العلمانيةفلكن يعرف أن العلمانية مضادة لإلسالم، 

إذن  !جزء من اإلسالم واإلسالم دين علماينالعلمانية هي  :ونبذ العلمانية يقولدخل هو السجن من أجل دعوته 
 هذا الكالم؟سنة؟ ملاذا  25ملاذا أان سجنت 



 

ألن السياسة هنم يبدؤون من األعلى، ال يبدؤون من القاعدة، إذا بدأت من األعلى تضطر أنك تتنازل أل 
 ة،ري وتدخل يف أشياء كث ،أانس آخرون وتدخل يف املزامحة وتداخل يف قضية التجاذابت الدوليةسيزامحك عليها 

، أنت يف القاعدة ال لكن حينما تبدأ يف القاعدة ؛روفوهذا مشهور مع ،يف ثوابت الدينو  ،وتبدأ تفرط يف الدين
أن  هذا اإلنسان يطلب منك وإمناوال يطلب منك اَّتاذ قرارات مناهضة للمجتمع الدويل،  ،طلب منك سياسةيُ 

وتقوم  ،تدربه على هذه املمارسةو  ،مه توحيد هللا عز وجل، تعلمه أركان اإلسالم وأركان اإلميان وأركان اإلحسانتعل   
وتدربه على األعمال الروحية، أعمال القلوب تدربه  ،وتدربه على النوافل ،وتدربه على الصالة ،معه بعمل دعوي

سوف  طلبه الفرد منك، فحينما تشيع هذا العلم يف اجملتمعهذا هو الذي ي يكفيك، عليها، حينما تفعل ذلك
تبدأ أنت تتغري من أجل  ؛ما تبدأ أنت من فوق، ولكن حينحىت السياسات سوف تتغري لصاحلكاجلميع، يتغري 

 السياسات، وهذا هو اإلدهان.
 اوهو قضية يهملها السلفيون يف الوقت احلاضر كثري  ، أخري أختم به لقاءان وأنتقل بعده إىل األسئلة أمر  

 أعمال القلوب. :وهي ،لألسف
االهتام أصبحت هذه القضية يضعف عند أعمال القلوب مع شدة زحام الردود وزحام النقد وزحام 

 السلفيني تدريب أنفسهم عليها. 
احملبة، بقية أعمال القلوب من اخلوف والرجاء والزهد والعمل  :-أيها اإلخوة-أعمال القلوب من أعظمها 

 قضية احلب. وهو ال  حىت ال أطيل، لكن أريد أن أضرب مثا؛ لآلخرة، هذه كلها ال َّتفاكم
، جيب علينا أن إحدى العبادات، لكن لألسف اآلن حنن ال ننظر للحب كعبادة -أيها اإلخوة-احلب 

 نتعبد هللا ابحلب، احلب ما هو؟ 
هذا  ،اختصرت لنا احلب يف تعلق الرجل ابملرأة وتعلق املرأة ابلرجل اآلن اإلعالم واملسلسالت واألفالم

مىت  ،(1)"ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" :لكن احلب يف املفهوم اإلسالمي هو لديهم؛ احلب
ده، كل إنسان فينا من هو ه كأنه ولهذا إال إذا أحب  إىل ما يصل  ؟يصل اإلنسان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه

 ؟ االبن.أصابهبل أعظم ما  أصابهيصيبه من اخلري ما أن  حيبالشخص الذي 

 

 (. 45( ومسلم برقم )13ري برقم )خرجه البخا( أ1)



 

  وحتب   ،ه ابنكاإلنسان كأن   ك، وهذا احلب حينما حتب  ؤ ك إىل أن حتب الناس كأهنم أبنااإلسالم يدعو  اإذ  
  ماذا يضيف إليك من الصفات؟  ،له ما حتب لنفسك

وال تسيء إليه   ،، أول شيء: أنك ال تؤذيه وال جترحه بكلمة  الصفات الشيء الكثرييضيف لك من 
فال ال حتبه أنت لنفسك هذا اجلرح ابلكلمات واأللفاظ واألعمال  ألنك تعلم أن   ؛ال تسيء إليه بعملو  ،بلفظ

 حتبه له. 
لم ومؤمن ويصلي واحد مس معه يف قضااي، ا َّتتلفمبعىن أن واحد ،جيعلك أيضا  تتغاضى عن أخطائه

 مي إىل مجاعة إسالمية ليست سلفية، ما الذي ينبغي عليك؟ ينت هلكن ؛معك يف املسجد
، أنت مطلوب منك ه، احلب للمسلم بقدر إميانه وبقدر إسالماه، احلب ليس مقصور  ينبغي عليك أن حتب  

ا جند  -على سبيل املثال- لألسفأن حتبه، قضية أن تنتقده وأن َّتتلف معه ال مينع أن حتبه، اآلن  يتوىف من أحد 
إذا  "رمحه هللا"أو حينما تقول  ،حينما تتكلم عنه أبدبف ،أو من كانت له مناوءة للمنهج السلفي ،غري السلفيني

 كيف ترتحم على مثل هذا؟ :  من يقول جتد أن هناك من الناس ،مات
معه يف أان أختلف  ،ويقيم أركان اإلسالم اخلمسة "،ال إله إال هللا حممد رسول هللا"اي أخي هذا مات يقول 

  أحبه.عليه؟ من منطلق أين    مُ ذا أترح  م عليه، ملاأترح   لكن البد أنقضااي 
وجيعل الناس يقتدون  ،وجيعل الناس يتبعونك ،هو الذي جيعل الناس أيتلفونك -أيها األخ-احلب  كما أن  

 ك.ب
وتبسمك يف وجه أخيك "احلب يضيف إليك حسن اخللق، حينما يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

(1)"صدقة
(2)"ال حتقرن من املعروف شيئا  ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"ويقول:   

س الطلق والتبسم لي الوجه،  
ك أنت تبتسم يف وجوه الناس جملرد أن   نتإذا كة، أما يعن حمبة حقيق ا، ينبغي أن يكون االبتسام انجت  ومتثيال   انفاق  

عث اب دون أن يكون هناكيف حقيقة األمر ليس هناك ابعث، وإمنا تغري فقط يف معامل وجهك و  ،لألمرمتتثل 
 ابعث  لديك ص أن يكون املقصود ابلن  ليس مقصود الن ص، فهذا اتبعت النص، أنك وتظن   حقيقي من القلب

 

 (. 1956خرجه الرتمذي برقم )( أ1)
 (. 2626خرجه مسلم برقم )( أ2)



 

(1) "أفشوا السالم بينكم ،ال أخربكم بشيء إن فعلمتوه حتاببتم"قال صلى هللا عليه وسلم:  ،قليب
لن تدخلوا " قال: ، و

(2) "اجلنة حىت تؤمنوا ولن تؤمنوا حىت حتابوا
حيب املؤمنني ألن من ال  ؛ مشروط ابلتحاببا واقعي  يعين: اإلميان نفسه   

 أو اإلميان املؤدي للغرض. يف احلقيقة لن يتحقق له اإلميان الكامل 
أتوقف هنا ونفتح جمال األسئلة إن كان هناك أسئلة أو مداخلة حيب أن يضيف شيئا ، نفرح ابإلفادة من 

 اإلخوة.
 

اجلماعات األخرى ال تستخدم العقل ابلطريقة الصحيحة،  وكيف أن   ،ابلنسبة للعقلشيخنا : السؤال
 ؟ونقول: امليت مل يعد يف عامل املشاهدة لنتعامل معهرد عليهم نأن يصح ، أال ذكرمت مثال االستغاثة ابألموات

ؤه اخلاصة كما قلنا أمس، صدقت، ايد. السعيدي: بلى، نقول هلم: هذا يف عامل الغيب وعامل الغيب له فيز 
 إليك.أحسن هللا 

 هل من املفرتض أهنا تزيل احلقد واحلسد من قلب املسلم احملب؟ ،بابلنسبة لقضية احلُ السؤال: 
ن آاثر احلب على اإلنسان أنه ميحق احلقد، الحظ فم ،، هذه إضافة متازةأحسن هللا إليكد. السعيدي: 
واحلق واحلقد مشرتكان يف حرفني وخيتلفان يف حرف واحد، فهذه األمور ال  ،احلاءحبرف احلب واحلقد يبدآن 

فهو يبعد عن  ايف قلب واحد، احلب واحلقد ال جيتمعان، واحلق واحلقد ال جيتمعان، فمن كان حقود   اجتتمع دائم  
 .فهو قريب من احلق بقدر ما فيه من احلب ابقدر ما يف قلبه من احلقد، ومن كان حمب  احلق 

حول املثلية وما شاهبها، وكل  تنازالت عديدة يف فتاوى الغنوشي -مثالا -حدث يف تونس السؤال: 
 ذلك ألن مسألة احلكم صارت عندهم أوىل من الدين.

التصريح وجزاك  أشأ بت املثال قبل قليل، مل أكن ما ضر د. السعيدي: صحيح، هم الذين كنت أقصد حين
فإن من أتباع هؤالء من لو أخطأ السلفيون،  ولألسف ،هللا خريا  كنت أجرأ وأشجع يف هذا، هم الذين كنت أقصد

يقيمون الدنيا يف خطأ ما، وال يصل إىل االستحالل، وإمنا أخطاء ال تقر، ومع ذلك جتدهم السعودية أخطأت أو 
 وال يقعدوها.

 

 ( بلفظ: "أوال أدلكم". 54حيح مسلم )( انظر ص1)
 (. 54مسلم برقم )( أخرجه 2)



 

ويرى أن وجودها ال يتعارض مع  ،ويقر بوجودها ،أو أندية العراة ،العراةيفيت أبشياء عن بيوت فهذا أما 
: املهم ال يقولو  سائغ، يف البيوت ربهه وشوأن اخلمر وشراء ،مع الشرع اإلسالميال يتعارض و  ،احلكم اإلسالمي
جند أن أتباعهم وحمبيهم ال يرفعون بذلك  ومع هذا كلهوهو ميشي يف الشارع،  ال يكون سكراان   ،يشرب يف الشارع

ومل يعد لذات ا، سياسي   دليل على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصبحوهو ، ينكرونال ا وال ينتقدون و رأس  
 لذات احلق.املنكر أو 

 


