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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد:
َويَك َ
سو ُلَ
ش َهدَا َء َ َ
سطا ً َِلتَكُونُواْ َ ُ
َو َ
َالر ُ
علَى َالنَّ ِ
اس َ
فيقول هللا جل وعالَ { :و َكذَ ِلكََ َ َجعَ ْلنَا ُك ْم َأ ُ َّمةً َ
ُون َّ
علَ ْي ُك ْم َش َِهيدَا ً} [سورة البقرة ]341:الوسط كما جاء في كتب اللغة في مقاييس اللغة البن فارس
َ
وصحاح اللغة للجوهري وتهذيب اللغة لألزهري وغيرها من كتب األئمة في لغة العرب الوسط
البعد على حد سواء كما ُيطَلق ويراد به العدل
ُيطَلق ويراد به المتوسط بين شيئين هما منه في ُ
والخيار من كل شيء اإلطالق األول وهو ما يكون بين طرفين يعني في المحسوسات إما في
وسط وهذا ال يراد في
زمانا
ً
الزمان أو في المكان التوسط بين طرفين ً
وسط أو ْ
ومكانا يقال له َ
اآلية ألن هذه األمة آخر األمم «نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة» فهذه األمم هي آخر األمم
ونبيها -عليه الصالة والسالم -آخر األنبياء وخاتمهم فال يرد بمعنى التوسط في الزمان وال في

ِّ
المتعين هو المعنى الثاني وهو الخيار العدول فهذه األمة بين سائر األمم خيارها
المكان إنما
علَىَ
ش َهدَا َء َ َ
سطا ً َِلتَكُونُواْ َ ُ
َو َ
وعدولها بدليل أنهم يشهدون على الناس { َو َكذَ ِلكََ َ َجعَ ْلنَا ُك ْم َأ ُ َّمةً َ
اس} [سورة البقرة ]341:فالمتوسط في الزمان أو في المكان ال قيمة له في الشهادة على
النَّ ِ َ
الناس إال إذا كان عدال خيا ار فهذه األمة هي العدل والخيار من بين سائر األمم ولذلك يشهدون

على الناس ففي الحديث الصحيح يؤتى بنوح أول الرسل عليه السالم فيقال له ماذا صنعت؟

فيقول بلغت ما أمرتني به فيؤتى بأمته فيقال لهم ما بلغكم؟ قالوا ما جاءنا من نذير ينكرون أن
يكون جاءهم نبي رسول ينذرهم ويحذرهم ويخوفهم مع أنه مكث فيهم مدة طويلة ًّ
جدا ألف سنة إال

عاما فينكرون ثم يقال من يشهد لكم فيقال محمد وأمته محمد وأمته فتشهد األمة بأن
خمسين ً
نوحا َّبلغ ما أُرسل به إليهم فيقال ما علمكم بذلك؟ ألنه بينكم وبينهم قرون كثيرة ما علمكم بذلك
ً

نوحا بلغ أمته فيشهد لهم
قالوا جاءنا محمد -صلى هللا عليه وسلم -وأخبرنا عن هللا جل وعال أن ً
الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فهذا معنى قوله لتكونوا شهداء على الناس والحديث بالمعنى
الحديث بالمعنى ،والشهادة إنما يرتضى لها العدل ويرتضى لها خيار الناس فالعدل هو فالوسط
هو الخيار العدل واإلنسان إذا أراد أن ُيشهد له على حق مالي ولو قل هل يذهب إلى أقل الناس
شأنا ولو قل إنما يذهب إلى من تُرضى شهادته وهو العدل فكيف إذا كان إذا كانت الشهادة
ً

بمصير أمة كاملة؟! إنما يرتضى لها أعدل الناس وأخيرهم والشهادة على الوحدانية وحدانية هللا
َوأ ُ ْولُواْ َا ْل ِع ْل َِم} [سورة آل عمران ]31:من اختير
جل وعال {ش َِه َدَ َ َّ
َوا ْل َمالَئِكَةُ َ
اَّللُ َأَنَّهُ َالَ َإِلَهَ َإِالَّ َ ُه َو َ
لهذه الشهادة بالوحدانية هلل جل وعال صفوة الصفوة فشهادة هللا جل وعال لنفسه بالوحدانية كافية
ألنه هو الذي خلق الخلق وهو الذي أوجدهم وأسدى عليهم النعم لكن عطف هللا جل وعال على
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ص َ
َاَّلل َ َما َأ َ َم َر ُه ْمَ
شهادته شهادة المالئكة ومنزلة المالئكة معلومة من بين الخلق {ال َيَ ْع ُ
ون َّ َ
َويَ ْفعَلُ َ
ون} [سورة التحريم ]6:ثم عطف عليهم أولوا العلم أولوا العلم لعظيم منزلتهم
ون َ َما َيُ ْؤ َم ُر ََ
في الدين ألنهم هم الورثة ألنبيائه العلماء ورثة األنبياء لكن قد يقول قائل أنه ُوجد في الواقع في
القديم والحديث وهو أكثر من ينتسب إلى العلم وهو متصف بما يقدح في شهادته في أمور الدنيا
ُوجد من ينتسب إلى العلم وهو متصف بما يقدح في شهادته فهل يكون من الشهداء هؤالء الذين
شهدوا هلل بالوحدانية وارتضاهم هللا على هذه الشهادة وائتمنهم عليها؟! يوجد من يزاول معاصي
ممن ينتسب إلى العلم فهل يصلح لهذه الشهادة وهل يستحق أن يكون من أولي العلم؟ الجواب

الناس يقولون فالن ..العالمة فالن وتجده مظاهره ال تدل على شيء من العلم معاصيه ظاهرة
ويردد كما قيل خذوا علمي واتركوا عملي نقول هذا ليس من أهل العلم لماذا؟ ألن العلم ما نفع

علما
ألن العلم ما نفع واذا لم ينتفع به صاحبه فهو في الحقيقة وباالً عليه وال يستحق أن يسمى ً
ٍ
مناف للخشية ولو اتقى هللا وخشيه لما ارتكب
ألن العلم الصحيح هو المورث للخشية وعمله هذا

ما ارتكب من المحرمات ودلت األدلة على أن ما يحمله الفساق ال يسمى علم باالصطالح
ِين َيَ ْع َملُ َ
َاَّلل َ ِللَّذ َ
س َو َء َ ِب َج َهالَةَ} [سورة النساء]31:
الشرعي ال يسمى علم { ِإنَّ َما َالت َّ ْوبَةُ َ َ
علَى َّ ِ
ون َال ُّ
يعني ما تقبل إال توبة الجاهل الذي ال يعرف الحكم شخص شرب الخمر وهو يعرف أن الخمر
حرام مجمع على تحريمه ودل عليه الكتاب والسنة واإلجماع نقول ما تقبل توبته ألنه ليس بجاهل

هو جاهل وان علم واال لقلنا أن من يعصي وهو يعرف الحكم ال توبة له وال قائل بذلك فيكون

المقصود أن من يعصي هللا جل وعال ليس من أهل العلم ولو عرف الحكم ألن معرفته بالحكم لم
عل َ
ِين َيَ ْع َملُ َ
ىَاَّللَِ ِللَّذ َ
س َو َء َبِ َج َهالَةَ} [سورة النساء ]31:والجهل نقيض
شيئا { ِإنَّ َما َالت َّ ْوبَةُ َ َ
ون َال ُّ
َّ
تفده ً

العلم فال يجتمع أن يكون عالم جاهل في الوقت نفسه جاهل ألنه تقبل توبته وعالم ألنه يعرف
الحكم إ ًذا هو جاهل وليس بعالم وال يستحق أن يكون
شهيدا على أحد وال شهادة ..وال الشهادة
ً
َوأ ُ ْولُواْ َا ْل ِع ْل َِم} [سورة آل
التي ذكرت في قوله جل وعال {ش َِه َدَ َ َّ
َوا ْل َمالَئِكَةُ َ
اَّللُ َأَنَّهُ َالَ َإِلَهَ َإِالَّ َ ُه َو َ
عمران ]31:ألنه ليس من أهل العلم ،وفي الحديث الذي أثبته اإلمام أحمد «يحمل هذا العلم من
كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه ينفون عنه انتحال المبطلين

وتحريف الغالين وانتحال المبطلين تحريف الغالين وانتحال المبطلين» «يحمل هذا العلم من كل

خلف عدوله» فدل على أن ما يحمله الجهال مما يسمى علم في عرف الناس هو في الحقيقة
ليس بعلم قد يقول قائل أن الواقع أثبت خالف ذلك أنه يوجد من غير العدول من يحمل العلم
علما وبعضهم يقول أن معنى يحمل خبر
نكرر ونقول أن ما يحمله مثل هذا ال يستحق أن ُيسمى ً
يراد به األمر َّ
فتقدر فيه الالم الم األمر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهو حث للعدول
بحمل العلم وعدم ترك المجال لمثل هؤالء الفساق أن يرتزقوا بالعلم هذه مسؤولية أهل العلم

والتقوى والخشية أال يتركوا مجاال للفسقة أن يحملوا العلم وأن يؤكدوا في دروسهم على العمل
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َاَّللُ} [سورة البقرة ]212:وخشية هللا جل وعال
َويُعَ ِل ُم ُك ُم ََّ
اَّلل َ
بالعلم وتقوى هللا جل وعال { َواتَّقُوَاْ َ َّ َ
َم ْن َ ِعبَا ِد ِه َا ْلعُلَ َما َُء} [سورة فاطر ]21:فهؤالء ال يستحقون أن يكونوا شهداء وال
َاَّلل ِ
{إِنَّ َما َيَ ْخشَى َّ َ
سطَا ً} [سورة
َو َ
أيضا أن يشهدوا هلل بالوحدانية وهذا ظاهر { َو َكذَ ِلكََ َ َجعَ ْلنَا ُك ْم َأ ُ َّمةً َ
يستحقون ً
البقرة ]341:فالوسط هو العدل الخيار في اآلية ومن األدلة على ذلك «إذا سألتم هللا فاسألوا هللا
الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة» كيف يجتمع وسط بمعنى متوسط بين كونه أعلى؟! لكن
المراد به األفضل واألخير هذه األمة المحمدية التي هي آخر األمم كما في قوله كما هو الواقع

وفي قوله -عليه الصالة والسالم« -نحن اآلخرون» يعني آخر األمم «السابقون يوم القيامة»
أول من يستفتح له باب الجنة النبي -عليه الصالة والسالم -وأمته وهم شطر ِّ
أهل الجنة أو ثلثا
أهل الجنة جاء الخبر بالشطر وجاء بأكثر من ذلك وهذا مما زاده هللا جل وعال من فضله وكرمه
على هذه األمة ونبيها -عليه الصالة والسالم -األمة وسط بين األمم السابقة السيما أقرب األمم

إليها وهم اليهود والنصارى بين ِّ
غلو النصارى حيث ترهب علماؤهم وزادوا وغلوا في دينهم وغلوا
في رسولهم حتى جعلوه هللا وعبدوه من دون هللا أو ابن هللا أو ثالث ثالثة نسأل هللا العافية غلت
النصارى في نبيها وقالت ما قالت فهذا غلو وهذا إفراط يقابله تفريط اليهود الذين استباحوا ما

حرم هللا بأدنى الحيل استباحوا ما حرم هللا بأدنى الحيل حيل يتوصلون بها إلى تحريم ما أحل هللا
تبعا لمصالحهم فهم إن احتاجوا التحريم تحايلوا عليه إن احتاجوا
أو تحليل ما حرم هللا ً
حسبا أو ً
التحليل تحايلوا عليه وقد احتالوا على الصيد في يوم السبت فحفروا حفر تقع فيها األسماك ثم
استخرجوها يوم األحد قالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم األحد ولذا جاء في الخبر «ال

ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم هللا بأدنى الحيل» ومن شابههم في ذلك ممن يتحايل
على استحالل المحرم فهو شبيه باليهود في هذا قد يحتاج اإلنسان إلى حيلة ليتوصل بها إلى
فعل المأمور وترك المحظور هذه حيلة إيش؟ شرعية شخص ال يستطيع أن يصل إلى المسجد
وهذا موجود في بعض البلدان ال يستطيع الوصول إلى المسجد إال بحيلة وبتورية نقول هذه حيلة
شرعية ألنك تتوصل بها إلى فعل واجب وشخص ال يستطيع ترك بعض المحظورات إال بحيلة

نقول هذه حيلة شرعية ألنك تتوصل بها إلى ترك المحرم بخالف الحيل حيل اليهود ومن يشبههم
ومع األسف أنه وجد في عصرنا هذا من يرتكب حيل اليهود فيستحل المحرم بأدنى الحيل فمن
فعل ذلك من هذه األمة فليس من الوسط وال يخرج من الملة لكنه يشبه بذلك اليهود كما أن من

شيئا من حقوق هللا جل وعال فليس من
غال بنبي أو ولي أو عبد صالح أو عالم وصرف له ً
الوسط ألنه أشبه النصارى ووجد في هذه األمة من يشبه النصارى حيث غال بالنبي -عليه

الصالة والسالم -وقال:

ي ا ااا أك ا اارم الخل ا ااق م ا ااا ل ا ااي م ا اان أل ا ااوذ ب ا ااه

س ا ا ا اواك عنا ا ا ااد حا ا ا اادوث الحا ا ا ااادث العما ا ا اام
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وم ا ا ا ا اان علوم ا ا ا ا ااك عل ا ا ا ا اام الل ا ا ا ا ااوح والقل ا ا ا ا اام

شيئا هلل! ومع األسف أنه وجد وفي كثير من أشعار بعض
يعني هذا ماذا أبقى هلل؟! لم ُي ْب ِّق ً
يوجد كثير من هذا نسأل هللا العافية وبعضهم تخصص في المدائح النبوية ووجد
طوائف البدع َ
منه مثل هذا التصرف الذي يشبه تصرف النصارى وغلوهم بعيسى عليه الصالة والسالم وعلى
نبينا أفضل الصالة والسالم والنبي -صلى هللا عليه وسلم -يقول «إياكم والغلو فإنما أهلك من
كان قبلكم الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» هذه األمة وسط بين اليهود

والنصارى في اإلفراط والتفريط اليهود إذا أصابت أحدهم نجاسة قرضها بالمقراض ال يكتفي

بغسلها والنصارى يزاولون النجاسات بل نسب إلى بعض رهبانهم وعبادهم أنه يمضي عليه

ن
ماء ذاك إفراط وهذا تفريط واليهود إذا حاضت المرأة لم يبيتوا معها في بيت ولم
السنو ما مس ً
يؤاكلوها ولم يشربوا معها ولم يسكنوا معها في البيت والنصارى استباحوا في جماعها فضالً عن
معاشرتها فيما دون ذلك وهذه األمة وسط بين الملتين هذه األمة سهل هللا عليها وهلل الحمد والمنة

«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال
غلبه» والغالي والمبالغ في الغالب ينقطع فتجد بعض الناس يقوم الليل كله فإذا جاء في آخر
الليل غلبته عيناه فنام عن صالة الصبح وقد ينام إلى أن تطلع الشمس ويخرجها من وقتها هل
هذا على جادة؟! ال وهللا وما حفظ عنه -عليه الصالة والسالم -أنه قام ليلة كاملة إلى الصبح
جاء عنه في العشر األواخر من رمضان أنه يشد المئزر ويحيي الليل فقال بعضهم أنه ال ينام
في العشر األواخر وهذا قول قد يتجه السيما وأن استغالل المواسم الفاضلة له أصل في الشرع له
أصل في الشرع فالنبي -عليه الصالة والسالم -قال لعبدهلل بن عمرو «اق أر القرآن في سبع وال
تزد» وقال «لن يفقه القرآن أو لن يفقه من ق أر القرآن في أقل من ثالث» هذا األصل أن اإلنسان
ال يشق على نفسه ألنه إذا شق على نفسه فإن مآله إلى الضعف والترك عبد هللا بن عمرو ندم

على كونه لم يأخذ بنصيحته -عليه الصالة والسالم -فصار يق أر القرآن في أقل من سبع وأُثر

عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم قد يقرؤون القرآن في ليلة وهذا محمول على استغالل

المواسم ال على أن يكون عادة وجادة مطردة الرسول -عليه الصالة والسالم -قام حتى تفطرت
قدماه من أجل أال نفهم أن الدين يسر أننا ِّ
نفرط فيما أمرنا به أو ما نهينا عنه الدين يسر لكنه
دين تكاليف والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات فال بد من التوازن والتوسط في األمور

محتجا بأن الدين يسر الدين
في حياة المسلم ال يشدد على نفسه ثم ينقطع وال ُيفرط فيما أمر به
ً
نعم يسر واذا قورن هذا الدين الذي جاء باليسر باألديان األخرى مع ما فيه من تكاليف يبقى
علَ ْينَا َ ِإصْرا ً َ َك َماَ
يسر ألنه ليس فيه آصار وال أغالل وجدت في األديان السابق { َربَّنَا َ َوالَ َتَحْ ِم ْل َ َ
علَى َالَّذ َ
َمن َقَ ْب ِلنَا} [سورة البقرة ]216:فاستجاب هللا جل وعال في هذه الدعوات فليس
َح َم ْلتَهُ َ َ
ِين ِ
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في الدين عسر وال آصار وال أغالل ومع ذلك فيه تكاليف األغالل واآلصار األشياء التي ال
تطاق أما ما يطاق وقد يحمل اإلنسان نفسه على العزيمة ويقتدي بالنبي -عليه الصالة والسالم-

في كونه قام حتى تفطرت قدماه وال يدخل في التشديد المنهي عنه ألن المسألة تحتاج إلى توازن

فإذا وجد في نفسه نشاط ورأى أن هذا العمل ال يعوقه عما هو أوجب وأهم منه فال شك أن
العزيمة مطلوبة والرخصة محبوبة فالتوازن هو المطلوب ،أهل السنة وسط بين ِّ
الف َرق أهل السنة
ِّ
وسط بين ِّ
المعطلة الذين ينفون عنه األسماء والصفات
الف َرق هم وسط في أسماء هللا وصفاته بين

عدما شيء ال صفة له وال اسم وش يصير؟ عدم وبين الممثلة الذين
وحقيقة أمرهم أنهم يعبدون ً
ْس َك َِمثْ ِل ِهَ
يمثلون ويشبهون هللا بخلقه ويجرون صفاته مجرى صفات المخلوقين وهللا جل وعال {لَي ََ
ير} [سورة الشورى ]33:إثبات
س ِمي ُع َالبَ ِص َُ
َ
ش ْيءَ} [سورة الشورى ]33:نفي للتمثيل { َو ُه َوَ َال َّ
للصفات واألسماء في اآلية رد على الممثلة وعلى المعطلة والجمع بين األمرين بين اإلثبات
والتنزيه هو مذهب أهل السنة الذين هم وسط في هذا الباب أهل السنة وسط في أفعال هللا وأقداره

بين المعتزلة الذين ينفون القدر وأن األمر أ ُُنف وبين الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون
تصرف المخلوق وأنه مجبور على حركاته وسكناته تجدهم يبررون لمن يفعل المعصية فيقولون
ُّ

أنت مجبور على هذه المعصية والعذاب على أمر مجبور عليه ظلم إذا عذبك هللا وقد جبرك
على هذا الفعل ظلمك وأهل السنة وسط بين الطرفين الغالي والجافي وهم وسط في أفعال العباد
في مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمعتزلة الذين ُيخلدونه في النار ويحكم الخوارج بكفره وخروجه
عن الدين والمعتزلة يحكمون عليه بالخلود في النار ولكن ال يخرجونه في الدين وال يدخلونه
يضا بين أهل
يقولون خرج من الدين ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين وسط أ ً
التفريط من المرجئة الذين يقولون ال يضر مع اإليمان معصية ال يضر مع اإليمان معصية كما
أنه ال ينفع مع الكفر عمل فأفسق الناس وأتقاهم وأخشاهم هلل سواء ألنه ال يضر مع اإليمان

معصية هذا تفريط وذاك إفراط وأهل السنة وسط يقولون بأن المعصية تضر وتنقص اإليمان لكنه
أيضا في الصحابة
ال تخرج من الملة وال تخلد في النار فهم وسط بين هذه الطوائف وهم وسط ً
بين الذين يكفرونهم وبين من يؤلههم ويغلو فيهم بين الروافض والنواصب فهم على الجادة
مستنين بكتاب هللا مهتدين بسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فكما أن األمة وسط بين األمم

كذلك أهل السنة وسط بين الطوائف وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ووسط بين المرجئة

الذين يقولون ال يضر مع اإليمان ذنب ويجعلون إيمان أفسق الناس كإيمان محمد وجبريل
عليهما السالم طيب وجد هذا ووجد هذا وابتليت األمة بالطائفتين ابتليت بالغلو وما ترتب عليه
أيضا بأهل التفريط
من تكفير وما ترتب على التكفير من أحكام وتطبيق من تفجير وغيره وابتليت ً
ففي كثير من المجتمعات ال يفترق المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات األخرى واذا جئت
إلى أي عاصمة من العواصم التي تنتسب إلى اإلسالم بعض العواصم التي تنتسب إلى اإلسالم

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ال تجد فرق بينها وبين العواصم األخرى العواصم األخرى فيها مساجد واذا دخل الوقت صلوا
وعواصم بعض عواصم المسلمين ما تجد فرق في المظاهر واحد كله بسبب تخلف العمل والقول
باإلرجاء والقول بأن اإليمان ال يضر معه عمل فهو مفسد للمجتمعات والشعوب واألفراد وأخطر

منه وان كان ذاك خطر شديد لكن أخطر منه القول بالتكفير وترتيب اآلثار عليه وال شك أن
هؤالء أساؤوا إلى أمتهم والى مجتمعهم والى دينهم إساءة بالغة حتى اجتمعت طوائف الكفر على

حرب اإلسالم دخلوا من هذا الباب قالوا نحارب اإلرهاب وهم في الحقيقة يريدون القضاء على
اإلسالم وتكالبت األمم على أمة اإلسالم بسبب أمثال هؤالء فالكافر يتذرع بوجود مثل هذا في
هذا البلد فيريد أن يقضي عليه فيقضي عليه وعلى من حوله وهللا المستعان على كل حال هاتان

الطائفتان من أخطر الطوائف على اإلسالم طائفة التفريط التي جعلت البلد المسلم أو بعض

الشعوب اإلسالمية ما تفرق بينها وبين أهل الكفر المظاهر واحدة واذا أذن ما صلوا واذا جاء
رمضان ما صاموا وال يفعلون أي عمل من أعمال الدين وبعضهم قد يعمل ما استرخاء شديد ال
تجد تلك االهتمام والعناية بشعائر الدين وتعظيم الشعائر من تعظيم هللا ومن تقوى القلوب فإذا

كان اإلنسان ال يستشعر عظمة هذه الصالة وال عظمة الزكاة المقرونة بالصالة وال عظمة
الصيام وال حرمة رمضان وال حرمة البلدان المقدسة مثل هذا ما يفترق عن غيره إال بقول ال إله

إال هللا ال إله إال هللا تنفع لكن العمل شرط أعني جنسه شرط في صحة اإليمان ال بد من العمل
األوامر والنواهي صدرت عن هللا جل وعال فالذي ال يقيم لها وزًنا كيف يدعي أنه مؤمن باهلل
وهذا قول أهل السنة والجماعة في حقيقة اإليمان وأنه قول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل يشير

أهل العلم إلى كيفية العالج لهاتين الطائفتين وأنك إذا ُو ِّجدت أو ابتليت في مجتمع فيه إفراط
فيكثر عليهم من
فمثل هؤالء ُيكثَر عليهم من إيراد نصوص الوعد ألن نصوص الوعيد قد تزيدهم ُ
إيراد نصوص الوعد واذا وجد التفريط يكثر عليهم من إيراد نصوص الوعيد و ِّ
العالم الوارث للنبي
هذا مثل الطبيب لمعالجة األدواء في األفراد والمجتمعات فيعالج كل مجتمع أو كل فرد بما
يناسبه والعالج في كالم هللا وكالم رسوله -عليه الصالة والسالم -ينسب بعضهم مع األسف
الشديد صرنا نسمع هذا إلى أن هذا الغلو وهذا التكفير سببه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وكتب أئمة الدعوة هذا ما هو سر ..في القنوات أشيع هذا! قيل بهذا في القنوات مع األسف ومع

األسف أن ممن قال به بعض من كانت له سابقة في طلب العلم وأما المغرضون وأصحاب
الشهوات وغير ذلك هم يريدون أن يتخلصوا من هذه الدعوة التي هي في حقيقتها دعوة إلى

التوحيد الخالص أسأل هؤالء متى عرفنا هذا الفكر ومتى رأينا هذا العمل من التفجير وغيره؟ هذا

الفكر الذي هو التكفير متى عرفناه في بالدنا ال يعدو ربع قرن على أي احتمال ال يزيد وجوده
عندنا عن ربع قرن صح واال ال؟ ما كنا وهللا نسمع به وال سماع وكنا لحمة واحدة لما كان

أيضا على كتب أهل العلم الموثوقين ما عرفنا هذا
اعتمادنا على قال هللا وقال رسوله واعتمادنا ً
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وانما هو فكر وافد وَقِّبَله بعضنا لما تخلينا عن مصادرنا في التلقي وصرنا نتلقف العلوم من

الجهات قبل خمس وعشرين سنة كانت الدروس معروفة في كتب التفسير والحديث وفي كتب
الفقه والعقيدة ومنها كتب أئمة الدعوة ومنها الدرر السنية على وجه الخصوص كانت تدرس في

المساجد والعلماء يدرسونها ويتذاكرونها مع طالبهم هل حصل شيء من ذلك؟ وهللا ما حصل
شيء وأنا ما رأيت حصل هذا األمر إال بعد أن فرطنا فيها لما تخلى الناس عن دراستها
وتدريسها ابتلينا بهذه األمور فهذا الكالم إنما صدر لغرض وهو أن نزهد في هذه الكتب ونحارب
هذه الكتاب ونرجع كما كنا قبل الدعوة الشرك األكبر ظاهر ويتبرك بالقبور واألشجار ويتوسل
إليها ويطلب منها ما ال يقدر عليه إال هللا جل وعال فهذا هو الهدف وهللا بما في القلوب لكن هذا

ونقرئها وتلقيناها عن
الظاهر واال وش معنى الكتب لما كنا متمسكين بها ونرددها ونقرؤها ُ
شيوخنا ودرسناها لطالبنا في وقت كان الناس فيه لحمة واحدة وهللا ما تجد في ذلك الوقت من
يتكلم في ولي األمر أو يحاول أن يخرج عليه لما كنا متمسكين بهذه الكتب ونعمل بما فيها كان
الناس فيهم قوة في التمسك بالدين واالتحاد واتحاد الكلمة وعدم الفرقة واالجتماع واالئتالف دين
َوالَ َتَفَ َّرقُوَاْ} [سورة آل عمرانَ { ]301:و َالَ َتَنَ َ
شلُوَاْ}
ازعُواْ َفَت َ ْف َ
{ َوا ْعت َ ِص ُموَاْ َ ِب َح ْب ِل َّ ِ
َاَّلل َ َج ِميعا ً َ
[سورة األنفال ]46:فالنزاع والشقاق هو مصدر كل شر واالتحاد واالجتماع مصدر القوة وفي وجه
العدو أما اآلن لما تفرقنا وتنازعنا وصار كل واحد معجب برأيه صرنا ِّشَيع كل واحد يقدح في
َوالَ َتَفَ َّرقُوَاْ} [سورة آل
الثاني وهذا خلل كبير يعين العدو علينا { َوا ْعت َ ِص ُموَاْ َبِ َح ْب ِل َّ ِ
َاَّلل َ َج ِميعا ً َ
عمران ]301:ومثل ما قلت ما أوتينا حتى فرطنا في كتب أهل العلم الموثوقة وصرنا نتلقف هذه
العلوم من كتب ثقافية أو كتب فكرية على ما قالوا أما ما قبل ذلك فدروسنا حافلة بكتب أهل
العلم التي تشرح كتاب هللا وسنة نبيه -عليه الصالة والسالم -بأقوال أهل العلم الموثوقين وفي
رسالة الشيخ عبد هللا بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة يقول رحمه هللا ونعتمد في

فهم كالم هللا على كتب أهل العلم من المفسرين الموثوقين كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي

وفي شرح كالم رسوله -عليه الصالة والسالم -على كتب الشروح المعتمدة كفتح الباري وشرح

النووي على مسلم ثم ذكر شروح أخرى وهكذا بقية العلوم يعني هم علماء يقتدون بمن قبلهم

وسائرون على منهج من سبقهم من أهل العلم وليس بدين جديد كما قيل وال بمذهب خامس وفي
مقدمتها يقول نحن في األصل على مذهب اإلمام أحمد ولكن ال يلزمنا أو ال ُي ِّلزمنا المذهب إن
رأينا الدليل مع غيره أن نأخذ به ونترك المذهب هذا األصل المسألة اقتداء اتباع وليست المسألة
بالتقليد المذموم الذي يؤخذ فيه قول العامل من غير نظر في دليله المقصود أن هذه الدعاوى

التي تدعو إلى نبذ كتب أهل العلم والسيما كتب أئمة الدعوة السلفية التي دعت إلى التوحيد

الخالص ونفي الشرك بجميع صوره وأشكاله وبسببها هدى هللا الناس وبتعاون مع من ..بين
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب واإلمام محمد بن سعود جزاهم هللا عنا وعن المسلمين خير الجزاء
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

