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  كلمة الشيخ :
  

حممــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني أمــا  نبينــا وبــارك علــى وســلم محــدا هلل رب العــاملني وصــلى هللا
  بعد: 

ــذه الوســيلة احملدثــة ومــا  الفاضــل فــإن مــا طرحــه أخونــا الشــيخ أبــو مالــك مــن ضــرورة العنايــة 
لوســيلة بنــاء علــى األصــول الشــرعية ينبغــي مــن النظــر وتلمــس الضــوابط يف التعامــل مــع هــذه ا

ذه هلــ تخدمنيســاملد تــؤثر علــى بعــض ممــا فيهــا مــن اخلــري وجتنــب املخالفــات الــيت قــ واالســتفادة
ومعرفـة مـا  مـن فقـه النـوازلهـو  مهـم، وهـذا حقيقـة الوسيلة خصوصـا الشـباب مـنهم، هـذا أمـر
، والكـل يعلـم ط الصـحيح بنـاء علـى قواعـد الشـريعةجد يف الناس من الوسـائل وتلمـس الضـواب

ايـة بـه ومـا بـني داع إىل ما يطرح جتـاه األنرتنـت مـن اآلراء مـا بـني مغـال  فيـه وداع إىل كثـرة العن
حيصـل  كمـا هـو معلـوم  املسـائل وكثري مـن، مطروحة فهذه اآلراء ،مما فيه االستفادةالرتك وعدم 

معلـوم نظـر فيهـا  الطرح يف النوازل الـيت جتـد علـى النـاس، وهـذه الوسـيلة كمـا هـو مثل هذافيها 
مـا ينشـر   أوال برصـدحبوث متخصصة تعىن حيتاج إىل  هاألنرتنت أن ألهل العلم، وأرى أن مثل

يف  االجتهاديف هذه الوسيلة ومتيز الطيب من اخلبيث واحلسن من السيئ، مث بعد ذلك حماولة 
مـــن هـــذه  االســـتفادة، قواعـــد الشـــرع، يف نصـــوص الشـــريعة مســـتقاة مـــن شـــرعية وضـــع ضـــوابط

 السـتفادةواميكن يعين يف مثلي وأنا ممن يتلمس الرجوع لكالم أهل العلم  ال الوسيلة، وهذا مما
مــن الفقــه والنظــر يف هــذه الوســيلة، وأنــا أول مــن حيتــاج إىل هــدا أن  لــديهم مــنهم حبســب مــا



خيتلـف فيهـا يف النظـر إىل هـذه الوسـيلة ال  هناك أمور أرى ممـا تأتصدى ألمر كهذا، وإن كان
الــيت جــدت يف حيــاة النــاس، وغــال بعــض النــاس يف العكــوف أمــام هــذه الشاشــات وضــاع مــا 

 بــاألمس اكــانو  هــذا يف كثــري مــن إخواننــا مــن طــالب العلــم الــذينأثــر  ورأينــا ،قــتضــاع مــن الو 
، فــإن ممــا ال شــك يف أن والــدروس فزهــدوا فيهــا بعــد أن جــاءت هــذه الوســيلةيشــتغلون بــالعلم 

ميكـن ألي إنسـان  هذه الوسيلة وبتنوع ما يعرض فيها من الشر املستطري عرب عامـة املواقـع ومـا
مـا ينشـر  هذا مما ال نزاع بني أهل العلم يف حترمي النظر واإلطـالع علـى أن يطلع عليها،أرى أن

الشــر والكــالم املخــالف للشــرع بالــدعوة إىل البــدع وتــزيني البــدع للنــاس، وكــذلك التعــرض  مــن
للشــبه الــيت يلقيهــا مــن يلقيهــا مــن أهــل البــدع وقــد يكــون لبعضــهم قــدرة علــى اإلقنــاع وحســن 

ال نــزاع فيــه بــني أهــل العلــم أنــه ال جيــوز لطالــب العلــم  ممــامنطــق فيلبســون علــى النــاس، فهــذا 
ـــم  وقـــد حصـــلوا مـــاأحســـن الظـــن  مهمـــا  بنفســـه، ال مـــن طـــالب العلـــم الـــذين حنســـن الظـــن 

ـم، مـن بـاب أوىل أن يطلعـوا علـى هـذه الشـبكات السـيئة حصلوا من العلم،  ،وال ممـن هـو دو
هـذا  قـول النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم  ، ولعل مما يستشـهد بـه لتحـرمي النظـر يفوهي كثرية جدا

يف أوراق كتبت فيها التوراة فنهاه النيب صلى هللا عليه  لعمر وقد رآه ينظر يف صفحات التوراة،
ا بيضاء نقية" وهذا الدليل على أنه مهمـا بلـغ  ١وسلم وقال:" والذي نفسي بيده لقد جئت 

لــيت فيهــا مــا فيهــا مــن الــدس والتلبــيس، ال جيــوز النظــر يف الكتــب ا الرجــل مــن العلــم والفقــه أنــه
فهذا كالم النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر احملـدث امللهـم يف كتـاب التـوراة وهـو كتـاب هللا عـز 

مـن التحريـف ومـا ثبـت فيـه مـن كـالم هللا عـز وجـل  عليـه وجل بال شك ولكن قـد طـرأ مـا طـرأ
بينـــا صـــلى هللا عليـــه وســـلم فـــإن منـــه مـــا هـــو منســـوخ بـــالقرآن الـــذي أنزلـــه هللا عـــز وجـــل علـــى ن

عــز وجــل:"وإذا رأيــت الــذين خيوضــون يف آياتنــا  هللا تــدل علــى هــذا كمــا قــال وعمــوم النصــوص
حىت خيوضوا يف حديث غريه وإما ينسينك الشيطان فال تقعـد بعـد الـذكرى مـع فأعرض عنهم 

ذا يصــحب هــ ماع لكالمهــم وقــدء الــذين وراء تلــك الشــبكات فــإن الســالقــوم الظــاملني" فهــؤال
بعــض الصــور فــإن هــذا مــن اجللــوس معهــم وحكمــه حكــم اجللــوس معهــم، ألنــه لــيس املقصــود 

وإمنــا املقصــود بــه  يف جملــس باألبــدان تمــع معــهأن ال جي بــه هــو املقصــود بـالنهي عــن اجللــوس أن
امـن األمـور اللطيفـة مـن   وهـذ ولعل مما يستشـهد هلـذا، ، األمساع والقلوبىلأال تصل شبههم إ
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ن أذنيـك" يعـين بـأي وسـيلة متكـن صـاحب بدعـة مـن قلبـك ومـ م يقولون: الكالم السلف أ
 الو أرى أن هـذا األمـر مقطـوع بـه فـوهلـذا  بلغـك فإنـه خطـري علـى الـنفس، ت كالمه أوإذا مسع

أحسـن الظـن بنفسـه أن يعـرض نفسـه للشـبه والشـهوات  جيوز لطالب العلـم مهمـا بلـغ ،ومهمـا
هللا عــز وجــل  الشــيطان علــى تروجيهــا، أن الرقيــب هــوالوســيلة ويعــني وهــي كثــرية جــدا يف هــذه 

ينظـــر إليـــه ه املســـلم يف اجملتمـــع يـــيدار  قـــد خيلـــو بـــنفس وقـــد يرتفـــع مـــا يرتفـــع ممـــا فـــإن اإلنســـان
أن ينظــــر إليــــه، أو يســــمع ملــــا حيــــرم أن يســــمعه عليــــه نظــــر ملــــا حيــــرم فيضــــعف يف اخللــــوة وقــــد ي

ة العلــم، أذكـر أن الكثــري لــبعض طلبـفيضـعف،وأرى أن أثـر هــذا قـد وجــد وكنـت حبكــم املتابعـة 
ا الكثــري، وال أبــالغ أن ألقــاه يف املســجد النبــوي ومنــذ أن جــاءت هــذه الوســائل فقــدن مــنهم كنــا

،كان  ممــن ال يتــأخر عــن املســجد، أظــن أن بعضــهم مــرت يف اليــوم والليلــة بعضــهم كنــا نلقــاه
رتدد علــى املســجد اآلن يعــين يف حــدود عشــرة ســنوات، وأذكــر بــدون مبالغــة أن شخصــا كــان يــ

مل أره منذ هذه السنني يف املسجد وغريه كثري ممـن يعـين قـد يعـرتض إنسـان مبراقبتـه ومتابعتـه أو 
مـا قــد يغفـل عنــه ولكـن فقــدنا الكثـري، وال شــك أن اهلدايـة بيــد هللا عـز وجــل وأن القلـوب بــني 

والسـعيد   ،النـاسالوسائل هلا أثـر يف  ههذ وهللا أعلم أن أصبعني من أصابع الرمحن، لكن أظن
، حنـــن لـــيس بيننـــا وبـــني هللا عهـــد أن نثبـــت علـــى ديننـــا وعلـــى عقيـــدتنا وعلـــى مـــن وعـــظ بغـــريه

أخطــر مــا يكــون إن تعــرض املســلم للشــبه، وقــد ذكــر مــن هــدايتنا إذا مــا تعرضــنا للشــبه، فهــذا 
السلف أن من تعـرض للشـبه فإنـه مل يسـلم إمـا أن يقـع فيهـا وإمـا أن يقـل يعـين يف مـأمن علـى 

علـى كـل مسـلم علـى طـالب العلـم مهمـا أحسـنوا الظـن  أو يكون فتنة للنـاس، هلـذا جيـبين د
  بأنفسهم أن ال يعرضوا أنفسهم للشبه.

وأما اجلانب اآلخر وهو ما يكون فيه من اخلري ولعل الكالم هذا موجه للمواقع اليت فيها الشر 
يهـا اخلـري ولكـن أيضـا يصـحبها أو اليت يغلب عليها الشر، أما املواقـع األخـرى الـيت قـد يوجـد ف

ا من بعض الردود والكالم الذي أشار إليه الشيخ يف بعض القنـوات مـن بعـض مـن هما يصحب
حتتــاج إىل نظــر وإىل الــيت  هذهــال حيســنون ربــط الكــالم، وقــد ال يكــون لكالمــه أثــر يف العلــم، ف

فيـه أو علــى األقــل ينتفـع بــه ويتجنــب مـا ال خــري  أنصـرب إىل مــا فيهـا مــن اخلــري وإىل مـا ميكــن 
يقال أنه قد يكون فيه من اخلري الذي يرغب عنه ملا هو خري منه، وعند ذلك حنتاج إىل النظر 

ن إطالعهم على ما يبث فتكون هلم متابعة فيكثرون مـن سوالتمييز بني طالب العلم الذين حي



هـال  لبـة فـإنعـداهم مـن الط مـا اخلري ويقللون من الشر ويكون هلم إسهام يف نفع الناس، وأمـا
بعـض مــا  أنمـا ينشـر وال يفرقـون بـني  الغـث والسـمني خصوصـا  لم أن ينظـروا يف كـحيسـن هلـ

ـا بأمسـاء غـري صـحيحة على نشره أن هذه امل اجلرأةينشر يقوي  إمنـا هـي و قـاالت والتعليقـات أ
يعلـم أن لـيس هنـاك حماسـبة لـه فيــتكلم  بعـض هـؤالء وهـو فيقـوى جانـب اجلـرأة عنـد ،مسـتعارة
مــن هــذه  االســتفادةمــن أنــه وأرى  عــرف أنــه  سيحاســب عليــه مــا تكلــم بــه، م ال رمبــا لــوبكــال

لإلشـراف عليهـا أن يضـبطوا هـذه األمـور أن ال ينشـر يف هـذه  ويهيـئمنن يقوم عليها الوسائل 
املواقــع خصوصــا مــن ينتســب إىل الســنة إال مــن أهــل العلــم والفضــل ممــن ينتفــع بكالمهــم، وأن 

ا،تكون الكتابات موثق ويتجنب املقاالت والتعليقـات الـيت ال تكـون ألهـل  ة من كالم أصحا
تكــــون هــــذه الوســــائل أن تكــــون حمــــط  ينبغــــي أن املعــــروفني بالنصــــح للنــــاس والإىل العلــــم وال 

كانـــت هـــذه مـــا  اخلصـــومات واملنازعـــات بـــني اجلهلـــة وبـــني أصـــحاب األغـــراض  خصوصـــا إذا 
ه من قبل هؤالء  الذين إذا نظر النـاس وأهـل العقـل املواقع تنسب إىل السنة وإىل السلفية فتشو 

أمـام هللا إذا  مسـئولون هذه املواقع يقول قائلهم إن كانت هذه السلفية فكيـف بغريهـا، حنـنيف 
كــان بعــض  مــا انتســبنا للســنة وإىل الســلفية أن نكــون علــى مســت وعلــى مــنهج صــحيح وهلــذا

ء مسـاقال أنه سلفي ويرون أن هـذه مـن أيالسلف قدميا ال حيبون ألنفسهم أن ينسبوا للسلفية ف
ـــذا،تزكيـــة ال ـــا ســـلفي فقـــد زكـــى نفســـه  بـــأس   وإن كـــان بعضـــهم يـــرى أنـــه ال إذا قـــال رجـــل أن

دع، وأخطــر مــا يكــون عنــدما إن كــان علــى ســبيل أن يتميــز الرجــل عــن أهــل البــ  باالنتســاب
ذه املواقــع يف هــ ينتســب بعــض الشــباب الصــغار أو بعــض أهــل اجلهــل بالســلفية والســنة ســواء

تـأيت مـن بعـض يعـين يتـأدب وأذكـر كثـري مـن األسـئلة  يف معاملته للناس وال ويسيء أويف غريها
إن ناس يتسمون بالسلفيني يفعلـون ويفعلـون  ون:أو من بعض من ال يعرف السنة فيقولالعوام 

أعــداء للســنة هــم خطــري بعــض النــاس يغضــب ويقــول هــؤالء  يــذكرون أشــياء عجيبــة وهــذا أمــر
ـم قـالوا فيمـا قـالوا تكلمـوا مبـا تكلمـوا والسل فية وهذا من غري اإلنصاف فإن هؤالء بال شـك أ

بــــه  وهــــم يــــرون الصــــور واألمثلــــة ألفعــــال هــــؤالء، وأذكــــر أن بعضــــهم اجتمعــــت بــــه يف جملــــس 
ــــا يعــــين  وناصــــحته يف بعــــض مــــن يــــزكيهم مــــن بعــــض أهــــل البــــدع وقبــــل قبــــوال تامــــا مث قــــال أن

رأيـــت أشـــد علـــى النـــاس مـــنهم وهـــم  كـــن هنـــاك طائفـــة مـــا....ماقلـــت وهـــذا كـــالم طيـــب ول
السلف هم الصـحابة ومـن  :تعرف يعين من هم السلف فتوقف فقلت له :السلفيون فقلت له



انتسـب  لعلـمومـن انتسـب لبعدهم ومن سار على طـريقهم مـن العلمـاء، هـؤالء هـم السـلفيون 
م لظــاهر املســلمني يف وكــون بعــض النــاس ينتســبون للســلفية وال ميثلــون يف  هلــذا املــنهج، انتســا

مـن انتسـب للسـلفية  إذافقلـت لـه:  ،نعـم يعـين هـذا صـحيح :اإلسالم مع وجود التقصري فقال
ن يـذم ملـنهج، وال جيـوز ملسـلم أاألفراد وليست هـي إسـاءة ا  إساءةيسيء إليها فاعلم أن هذه 

 ض، هــــــذه منــــــاذج وأمثلــــــة تصــــــدر حتصــــــل متكــــــررة مــــــن بعــــــالســــــلفية والســــــلف بفعــــــل هــــــؤالء
نــا خنــادع أنفســنا مــن مينــع مــن هــذا وكأ النــاس مــن أن ال حيــب هــذا وأعلــمالنــاس،وبعض النــاس 

 بعــض  هــذا األمــر، فهــذا موجــود يف بعــض النــاس وذا بســبب ســوء ســلوك الــبعض مــن يف وجــود
الظـــن بأهـــل الســـنة وبأهـــل املـــنهج  فيســـيئونيظهـــر للنـــاس مـــنهم  ينتســـب للســـلفية ومـــع مـــا قـــد

الســـلفي، وهلـــذا أقـــول أن هـــذه مســـؤولية عظيمـــة ســـواء يف ســـاحات اإلنرتنـــت أو يف غريهـــا أن 
نكون خري من ميثل السنة بعلمنا وبطرحنا للمسائل وبرتفعنا يف الكالم وأال نتنزل لدرجة العوام 

أخالقنا،وهلــذا كــان و  يننـافيــه دفــنحن منكـن  بــذيئاحــىت ولـو كــان اخلصـم بـل نرتفــع أهـل اجلهــل و 
عـن الكـالم والـرد فقيـل لـه: مل؟ فقـال: مـا تكلـم  أحد السـلف إذا مـا أغلـظ عليـه رجـل أمسـك

فـــوقي  فأتفضـــل عليـــه، أو نظـــرات، إمـــا أن يكـــون مثلـــي ثـــالثرجـــل  بكـــالم إال ونظـــرت لـــه 
 وعرفنـا عـن اجلـاهلني " فإذا صرنا على هذه املنهج ترفعنـا، أودوين فال أتنزل لهقدرهفأعرف له ف

 مــاإن وهــذه الســنة وهللا  ،للســلفية وللســنةقــدر الفاضــلني وتفضــلنا علــى األقــران نكــون دعــاة 
أنـــه  يوأستشـــعر هـــذا يف نفســـ عظـــيم، وأنـــا دائمـــا أذكـــر يف اجملـــالساشـــتملت عليـــه مـــن اخلـــري ل
واحملكـــومني، تركهـــا أحـــد بـــأن فيهـــا كـــل اخلـــري، فيهـــا اخلـــري للحكـــام   عرضـــت الســـنة للنـــاس مـــا

م لـو عرفـوا  مـا يف  حىت الكفار ، لآلباء واألبناء،والنساء للرجال الذين ال يؤذون املسلمني فـإ
يف  علــيهم إن مل يعتــدوا يعرفــون أن هــذا ديــن... وأذكــر االعتــداءوعــدم  ةاإلســالم مــن الســماح

مقابلـــة مـــع أحـــد الـــوزراء أو رئـــيس وزراء يف دولـــة إفريقيـــة يعـــين جلســـت معـــه يف حـــدود نصـــف 
ه بعــض مساحــة اإلســالم وأن ديننــا أمرنــا باإلحســان إىل كــل املخلوقــات حــىت ذكــرت لــو ســاعة 

األرض بل  باإلفساد يفاألرض اليت منشي عليها فما أمرنا بقطع األشجار وال اهلدم  وما أمرنا 
ينـــا بـــالتخلي بظـــل شـــجرة أو يف مـــاء غـــري جـــار وأمرنـــا باإلحســـان إىل احليوانـــات فجاءنـــا يف 

لنار يف هرة حبسـتها وأن زانيـة مـن بيـين إسـرائيل دخلـت اجلنـة بسـبب  دخلت ا امرأةالوعيد أن 
ينــا أن حتمــل الدابــة مــاال تطيــق  وقــد تكلــم العلمــاء يف حبــوث موســعة يف ســقته  كلــب وأنــا 



 نقتـل أن حنسـن القتلـة كمـا قـال هللا عـز مادنـاف على الدابة، وكـذلك أمرنـا حـىت عحكم اإلرد
القتـل يف  حـىتاق واضربوا منهم كل بنـان" قـال العلمـاء : وجل يف اجلهاد:" فاضربوا فوق األعن

أعظـم الوسـائل يف اإلجهـاد علـى  اجلهاد أمرنا بعدم التعذيب والضرب فوق األعناق الـذي هـو
قــال النــيب صــلى هللا عليــه وســلم :" إذا قتلــتم فأحســنوا  ،النفــوس الــيت أمــر هللا عــز وجــل بقتلهــا
ــــاوأ ١القتلــــة وإذا ذحبــــتم فأحســــنوا الذحبــــة" إىل الذبيحــــة فقــــد ذكــــر العلمــــاء يف  باإلحســــان مرن

يريــد أن  يقــود شــاة بقلمهــا أن مــن الســنة أن تســقى قبــل ذحبهــا وقــد رأى عمــر رجــال الذبيحــة
خــذها إىل املــوت قــود الرفيــق" فــذكرت لــه بعــض هــذه املعــاين فقلــت لــه هــذا  :لــه فقــال يــذحبها

ا يـة احلـديث: أنـا أنتظـر البـوم الـذي ديننا وهذا هـو اإلسـالم فتعجـب وهـو نصـراين مث قـال يف 
اطلـب مـا  مث قـال بعـد ذلـك: ،اإلسـالم ه، يففي تدخل فيه هذه الدولة يف اإلسالم حىت طمأن

باإلسـالم يف هـذه الدولـة،  االعـرتاف شئت فسئلت املسلمني فقلت ماذا تريدون؟ فقالوا: نريـد
يبت أن أكتب ملـ ا تعلـون مـن حساسـية فطلبت منه هذا، فقال: اكتب ما شئت وأنا أوقع، و

ووجهـت للمسـلمني أن يتـابعوا  ،ن نثـق بصـدق وعـدك وهـذا يرجـع إليـكوقف فقلت له : حنامل
 وجـدت مـن حيسـن عرضـها للنـاس معه هذا األمـر، الشـاهد أن ديننـا ودعوتنـا دعـوة عظيمـة لـو

بــــدعوى أن أهــــل الســــنة وأن  عامــــةالســــنة كثــــري مــــن النــــاس يلبســــون علــــى ال يبــــني حــــدود وأن
هــذه املســألة وأن هــذا لــيس  نبــني للنــاس ال فلــم ،نــون يف العلمــاء يتكلمــون فــيهم يطعالســلفيني

موقــف  قرأنــاوكنـا بتوفيــق مـن هللا  ،بـالطعن يف العلمــاء وإمنـا بالنصــح لألمـة ولــه شـروط وضــوابط
يف الباب األخري مـن الكتـاب وكنـا نقـف علـى املسـائل   اآلن أهل السنة مع طالب العلم وحنن

ــا بتــدع التحـذير منــهكغيبـة املكثـريا   ، وأقـول للطلبــة ينبغـي أن نقــف عنـد األدلــة الـيت حنــن نقـرر 
أن كثـريا  وأذكـر ،وأن نعرف الضوابط الشرعية هلذا وأن نستطيع أن نذب عـن السـنة  ،عقيدتنا

ملـا مسعـوا هـذا الكـالم وأن مضـبوط  يف هـذا قد يشنعون على السنة وأهلها ني الذينفاملخال من
من األمور املطلقة لكل من أراد أن يـتكلم مبـا شـاء فـيمن شـاء ولكـن األمـر  بضوابط وأنه ليس

منضــبط بضــوابط شــرعية وقلــت لبعضــهم أذكــر كــل مــا تنتقــد علــى أهــل الســنة وأنــا أذكــر لــك 
النــيب صــلى هللا  وذكــرت لبعضــهم حــديثذكر لــه األدلــة نســالــدليل فــإن تكلــم يف غيبــة خمــالف 

فــيمن تــنكح  اســتأذنتهصــلى هللا عليــه وســلم  للنــيب لبــتطاملــرأة الــيت مــع  عليــه وســلم يف قصــته

                                                 
 إذاو القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا شىء كل على اإلحسان كتب هللا إنأخرجه مسلم في صحيحه باب األمر بإحسان الذبح وهو بتمامه:"  -  ١

  ٥١٦٧"رقم الحديث  ذبيحته فليرح شفرته أحدكم وليحد الذبح فأحسنوا ذبحتم



قلـت لـه هـذا  ١فقال أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهل فال يضع عصاه عن عاتقه"
مــن  اثنــنيفــيمن تــنكح يف مصــلحة خاصــة فــتكلم يف  المــرأةنصــح النــيب صــلى هللا عليــه وســلم 

  كيــف بالنصــح لألمــة يف أمــر الــدينأصــحابه ومل يــذكر مــا لــه مــن احلســنات يف مقــام النصــح، ف
بأدلـة ، ولعـل هـذا مـن التفريـع ألصـل كثري من الناس يستفيد ينتبه يعرفـون أن األمـر بضـوابط و 

 أذكـريعـين  السـنة واملـنهج السـلفي وأن نـدعو إليـه، و تمثيـلاملسألة وهو أن نكون على عنايـة ب
ذا األثر أين حبمد على سبيل التمثيل  هللا منذ أكثر من عشـرين سـنة وعلى سبيل االستدالل 

عنــدما كنــا يف الدراســات العليــا وحنــن طــالب إىل هــذه املرحلــة قــد جلســت كثــري مــن اجملــالس 
عـــن دورة يف دولـــة إفريقيـــة يف الســـينغال  مســـئولخـــارج هـــذه الـــبالد، وكنـــت  إىلوذكرنـــا ســـفرنا 

كثـري مـن   اهـست سنوات دورتني أخـرى يف كينيـا ويف بوركينفاصـو وكانـت هـذه يف جمتمعـات في
البدع وال أتذكر حبمد هللا أنا تصادمنا مـع أحـد أو أنـه أقفلـت علينـا األنـوار أو أنـا أخرجنـا مـن 

فرديــة يف بعــض األحــوال أن هــذا يــدل علــى املســجد وال أقــول أنــه خطــرت لنــا بعــض املســائل 
 مـا حبثنـا يف تقصري املتحدث ولكن أقـول أن كثـريا ممـا قـد حيصـل لبعضـنا قـد يكـون السـبب إذا

ا املوضوع فأصحاب الشبه ينبغـي أن يعـاملوا معاملـة تتناسـب مـع حـاهلم  الطريقة اليت يعرض 
عــن املعهــد  املســئولوأذكــر مــن الشــواهد واألمثلــة هلــذا أن مــرة كنــا يف دورة يف الســينغال وكــان 

ايـة الـدورة وحيضـرها كثـري  رجل من كبار التجانية وله مكانـة يف الدولـة ويف احلفـل اخلتـامي يف 
املنصــة بعــض الــزمالء يف يف الدولــة وكنــا يف املنصــة وكنــت جبانبــه وكــان معنــا يف  املســئولنيمــن 

الــدورة فــذكر هــذا املســئول أنــه بلغــه وفــاة الشــيخ عبــد العزيــز بــن صــاحل رمحــه هللا يف تلــك الســنة 
 على قال وأثىنرف يعين خرب وفاة الشيخ إال منه فاليت تويف فيها الشيخ كنا يف السينغال ومل نع

قـال الفاحتـة علـى روحـه فرفـع يـده ورفـع كثـري ممـن كـان عبد العزيـز بـن صـاحل رمحـه هللا مث الشيخ 
الفاحتــة وأنــا بقيــت علــى حــايل مل أرفــع يــدي ومل أتكلــم  ويقــرؤونيف الصــالة مــن الطلبــة أيــديهم 

 ءشـــي فمــا أن رأى الطلبــة وضـــعنا ووضــع الـــزمالء حــىت تركـــوا القــراءة ونزلـــوا أيــديهم وكـــان هــذا
مما يدل أن السكوت أحيانا قد يكـون كـالكالم وأبلـغ منـه ولـو  ملفت للنظر بشكل كبري فهذا

هـو أشـد، فأحيانـا حنـن حنتـاج  لرمبا ترتب على األمر مايف هذا املوطن وأنكرنا باللسان  تكلمنا
وقــد يســع اإلنســان أن ينكــر بقلبــه وال يــتكلم بلســانه إىل حصــة يف التعامــل مــع بعــض األمــور 

                                                 
 فصعلوك معاوية وأما عاتقه عن عصاه يضع فال جهم أبو أمامسلم بلفظ " دوغيره وهو عن ٣٧٧٠روه مسلم في صحيحه رقم الحديث -  ١
  "..له مال ال



شــواهد كثــرية مــأخودة مــن ســري الســلف ومــن كالمهــم يف حســن التعامــل مــع املخــالفني وهنــاك 
مــىت يكــون اإلنكــار وكيــف يكــون وبــأي وســيلة يكــون، وحنــن ممــن حيتــاج هلــذا، وأمــا يف  ومعرفــة

فهـــم بعـــض الطلبـــة أو يف بعـــض ولألســـف يف بعـــض املتعيننـــني الـــذين جبلـــوا علـــى العجلـــة وإن 
د نلمســه ولألســف ممــن ينتســب للســنة فــإن هــذا خمــالف قــ شــابت رؤوســهم وهــذا لألســف ممــا

ملــنهج الســلف وأنــا أحــب الصــراحة مــع أخــواين أن منثــل الســنة وأن نضــبطها بالســنة ال مبــا قــد 
ـــذا اجلانـــب ممـــن يعـــىن بالســـنة ســـواء يف جمالســـنا  ميثلهـــا ممـــن ال حيســـن ذلـــك ، فـــأود أن يعـــىن 

نـا نراقــب ت يعـين يف شاشــات اإلنرتنـت ألكانـ  عنـدما جنتمـع يف اجملــالس أويف كتاباتنـا حـىت ولــو
هللا عز وجل ،أهل السنة درسوا األمساء والصفات وهم يراقبون هللا عز وجل يف كل موطن ويف  

قـــب هللا عـــز وجـــل يف  اكـــل جملـــس يراقبـــون هللا عـــز وجـــل يف كالمهـــم وهلـــذا فيتعـــني علينـــا أن نر 
 وأن تكــون دعوتنــا لألفــرادثــل الســنة كالمنــا يف كــل مــوطن يف كــل موقــع يف كــل مكــان وأن من

ومعـذرة عـن اإلطالـة ولعـل  ولنفع النـاس وأن نتجنـب كـل مـا يسـيء ملنهجنـا ولعقيـدتنا ولـديننا،
  هو مما يعتين به اجلميع فنسأل هللا عز وجل للجميع. حساسيتهاملوضوع ومدى 

  
.. أو يرتكهــــا أن يشــــارك يف هــــذه املنتــــديات علــــى طالــــب العلــــم الســــلفيالســــؤال: هــــل جيــــب 

  كلية ويبتعد عنها ....بال
  اجلواب: 

العلــم الســلفي، لــو  التفــاوض بــني النــاس، طالــب دائمــا هــذه األســئلة جيــب أن ينظــر فيهــا إىل
حيمــل هــذا الوصــف لرمبــا زادت األقســام عــن مئــة يعــين مــا بــني طالــب علــم  مــنشــئت أنتقســم 

 الـذي قـدقريب من هـؤالء ال أن يصـل إىل طالـب العلـم  متمكن ومن هو قريب منه، ومن هو
وجيهل أكثر مما يعلم، فـال ميكـن هلـؤالء أن ننـزل علـيهم حكمـا  تكون له معرفة ببعض اجلوانب

بـين عليـه كثـري مـن األحكـام املسـألة مواحدا ، وهلـذا دائمـا نقـول لإلخـوة أن مـن احلكمـة وهـذا 
تنزيـــل األحكـــام علـــى هـــذا  مثعة هـــو معرفـــة التميـــز بـــني النـــاس وبـــني الوســـائل واألحكـــام يالشـــر 

التقسيم فالناس ليسوا يف درجة واحدة الذي ينتفع يف نفسه وينفع غـريه هـذا و الـذي يشـارك، 
والذي يتضرر يف نفسه أو يضر بغريه فهذا ال يشارك، فإذا ننزل األحكام علة أوصاف شـرعية 

، فصـاحب العلـم الـذين ينفـع النـاس جيـب هللا  مع منضبطة والناس أعرف بأنفسهم إن صدقوا



يف نفســـه، فنجـــاة  س يف كـــل مقـــام ولكـــن بشـــرط أن ينفـــع النـــاس وال يتضـــرر هـــوأن ينفـــع النـــا
نعـــم ومـــن مل يكـــن كـــذلك فلـــيس لـــه أن ة علـــى جنـــاة النـــاس، فمـــن كـــان كـــذلك الـــنفس مقدمـــ

الطلـب علــى املشــايخ الــذين عرفــوا ينتســب لطلـب العلــم فإمنــا يشــتغل بيتعـرض للفــنت وإن كــان 
 نفسه للشبه.  بسالمة العقيدة ويرتسخ يف العلم وال يعرض


