بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

ىبدأ هذه الحلقة بسًال من المستممةة أم همتام متن التومن
تقول يف هذا السًال:
يف قريتنا إخوة وأخوات ملتزمون كماا يوولاون -ىحساههم
كذلك ،-ولكنهم ابتلوا باالتكلم يف أرارا

الاعراة مان ىاةوا

التحذير من فالن وفالن ،فهم يحذرون من دراة إخوة ررفناامم
بااالتوى والصااال  ،ىحسااههم كااذلك واي ةسااوههم ،ويوولااون
رنهم :رنعمم خطاي يف المانه  ،أو أىهام متحزباون ،وكاال
ىطمئن له ،ةتى وصل األمر إلاى التحاذير مان فتااوى الءلماا
األجااال واي المسااتءان ،ومااا ىصااوحتكم لنااا ولهاام لءلهاام
يستمءون إلى مذا الكال  ،سماة الشوخ؟.
بسم اهلل الرحمن الرحوم
الحمد هلل رب الةالمون ،وصلى اهلل وسلم وبارك علتى عبتد
اهلل ورسول محمد ،وعلتى للته صتحابمه أجمةتون ،وعلتى متن
تبةهم بٌحسان إلى يوم الدين ،،وبةد..
األخت أم همام من الومن تسيل فمقول يف سًالها :يوجتد يف
قريمهم أىاس من أهل الخوتر والالت ف فومتا ي هتر؛ ملمزمتون
بمةنى أهنم م هرون الممسك بالكمتاب والستنة ،وأن م هترهم
الةام م هر خور وص ف؛ لكن يقابل هذا الخور أن هذه الفئتة
تمورع من القدف يف أعراض الناس ،و سوما أهل التدعوة إلتى
اهلل والةلماء ،فرتاهم يالنفون الناس أصنافا ،هذا سلفي صادق،
وهذا سلفي منحرف ،بمةنى أن السلفوة لها أقسام :فقسم سلفي
يةدوىه ملمزما ،وسلفي يةدوىه عن المنهج المةتروف منحرفتا،
وهذا أخطي وهذا أصاب ،وخطيوا هذا وصوبوا هتذا ،ومحاولتة
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المقارىة بون األخطاء لف ن وف ن ،وبون ما أصاب فوه فت ن أو
أصاب فوه ف ن.

أ تسمع إلى قول النبي ﷺ مخربا عتن «رجال ممان كاان
قهلنا قال لشخص آخر أخطي :واي يغفار اي لفاالن ،قاال اي:

ويوما يحذرون متن بةتا األاتخاي فوقولتون :أولئتك
الةلمتتاء تيختتذوا عتتنهم ،لمتتا؟اق قتتالوا :لوجتتود خلتتل يف
منهجهم ،ما هذا الخلل يف المنهجق أأمر يخالف الشرع ،فوجب
أن ينالح ويبون خطًهق

من ذا الذي يتيلى رلي ،أ أغفر لفالن ،قع غفرت لاه وأةهطا
رملك» ،قال أبو هريرة :تكلم بكلمة أوبقت دىواه ولخرته.
يا أخمي إن الواجب علتى الملمتزم متن الخوتر أن يمقتي اهلل
بلساىه ف يمكلم إ بما يةلموىه حقا ،ولوةلم المسلم أن ألفاهه

فٌ؟ا سيلمهم عن ؟لك لم تجد عندهم جوا ًبا ،إىمتا الجتواب

محالاة علوه ،يلفظ من قول إ لديه رقوب عمود.

عندهم –الواقع -أىه يخالف رأيهم ،ومن خالف رأيهم ولو كان

يا أيها الملمزم عندما تشةر من أحد من أهتل الخوتر خطتيه،

رأيهم خطي فالمخالف للرأي مختالف لمتنهج الحت  ،وتتراهم

بع أن تناصحه وتكاتهه وتستهون مل خطيه مذا لءله مهني رلاى

يوما يقسمون الةلماء أقسا ًما :فةالم يًخذ منه ،وعتالم يةترض

جهل ،ولةله حمله على هذا القول بلوغ أخبار غور صتادقة لته،

عنه ،وعالم له أخطاء ،وعالم له أخطاء ،فوحاولون ةصر أخطا

ولةله بلغه أخبار غور ثابمة فبنى علوها حكمه على الشخص متن

اإلىسان لوجءلوما وسول إلى مجره ،والهءع رناه ولاو كاان مان
رلما األم  ،وأئم الهعى؛ لكنه يف ى رهم أخطي هتذه الخطايتا
وإن قلت فوجب أن هندر كتل علتم وف تل وخلت كتريم كتان
علوه.
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يا أ يها الملمزمون بالح من منا مةالوم من الخطتيق! ومتن

فهم يف الحووو لوسوا أمل ارتعال ولكنهم أمل ظلم وجاور،

منا من يخطئق! ،كلنا خطاء ،وكل فونا فوه حقته متن التنقص

ىقول :يا أخمي هً ء لوسوا ملمزمون حقا ،ا لمزام أو ا ستمقامة

والخطي ،فلو أىنا عدىا إلى أىفسنا ،لوجدىا فوها من المةايتب متا

حقا متن استمقام هتاهره وبا،نته ،متن استمقام قلبته وجوارحته

يحماج إلى اإلص ف والمقويم ،فكوف بنا هنمل أىفسنا ثتم ىةتدد

ولساىه ،ف يسمقوم الةبد حمى يستمقوم قلبته ،و يستمقوم قلبته

مساوئ اآلخرين.
متتن التتذي تر تتى س تجاياه كلهتتا

حمى تسمقوم جوارحه ،و تسمقوم جوارحه إ باسمقامة لساىه.
وإن الجوارف لمكفر اللسان كل يوم تقول :من قبلك أوتونا،
فٌن اللسان أحواىتا يهتدم بيلفاهته بنواىتا ،المتا عمتره ،أعمتا
صالحة ،الما عملها ،فونط بكلمات بذيئة فوحتب اتا أعمالته

كفتتى المتترء ىتتب أن تةتتد مستتتاو ه
يا إخواين ق ايا اللسان ق ايا خطوترة ،والنبتي ﷺ يقتول:
«وماال يكاان النااان يف النااار رلااى وجااومهم -أو قتتال :رلااى

الالالحة والةوا؟ باهلل..
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مناخرمم -إ ةصائع ألسنتهم».

بالالواب وبونا له خطيه وبونتا لته تالتوره الختا،ئ ،فتٌن أصتر

يا إخواين كم من مكفر لبةا الناس ،وحاكم علتى لخترين

واسممر على با،له حذر من ؟لك الخطي وحتده ،أمتا أن ىق تي

بالفس  ،وحاكم على لخرين بالخطي؛ ولكتن تكفوتره وتفستوقه

هجتا إست موا
كل خور فوه ألجل خطٌ وقتع منته ،فهتذا لتوس من ً

وتخطئمه عندما تمحالها لن تجتدها مبنوتة علتى أصتول ثابمتة،

صحوحا.

ولكن على قول وقال أحواىا ،وعلى هوى يف ىفس ؟لك اإلىستان
يبحث عن أي عوب مهمتا يكتن مالتدره ،لوجةتل ؟لتك ستببا
لسلب أخوه ،والح من قدره ،وإ ةاف منزلمه بون إخواىه.

أحسن اهلل إلوكم ،ومتا؟ا عتن المحتذير متن فمتاوى الةلمتاء
األج ءق
المحذير من فماوى الةلماء األجت ء إن كتان هتذا المحتذر

يقول ابن قوم الجوزية رحمه اهلل يف كمابته «الجتواب الكتايف

يحذر من فماوى الةلماء الرباىوون ،الةلماء الالتادقون ،الةلمتاء

لمن سيل عن الدواء الشايف» لما تكلتم عتن لفتات اللستان وأن

السا رين على منهج الكماب والسنة ،إن لم يكن جاه فيخشى

اإلىسان قد يًتى من ألفاهه كما يًتى متن ى راتته ،قتال رحمته

أن يكتتون يف قلبتته متترض وغتتل علتتى اإلست م وأهلتته ،وتلتتك

اهلل ما مةناه :أن رج من الالالحون ر تي يف المنتام بةتد موتته
فقول :ما ؟ا فةل اهلل بكق قال :حاسبني على كلمة قلمهتا ،قلا
يوما :ما أةوج النان إلى المطر ،فوال :أأى أرلام مناي بشاين
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منهج السلف يف
التعامل مع املخالف
كلمة
لسماحة المفتي

رهادي .قال ابن قوم الجوزية رحمته اهلل ،ولقتد تترى الرجتل يف

[﴾١٠الحشر] ،فمن يحذر المسلمون من قراءة القرلن ،والةمتل

الال ف والهدى والمقى تموسم فوه الخور والال ف من محاف ة

به ،أو يحذرهم من ت وة السنة والن تر فوهتا ،أو يحتذرهم متن

على الطاعة وبةد عتن المحرمتات ،ولكتن يقابتل ؟لتك لستان

فماوى الالحابة والمابةون وتابةوهم بٌحستان ،أو يحتذرهم متن

حفظه اهلل تعالى

بذيء يفري يف أعراض األحوتاء واألمتوات ،فهتذا يهتدم اتذه

مالتنفات علمتاء األمتة التذين اتهد لهتم بالةدالتة والمقتوى؛

األلفاظ حستناته ،ويق تي علتى خوتره ،فلنمت اهلل يف أعتراض

فلوراجع دينه ،فيخشى أن يكون يف قلبه مرض؛ ألن بغا أولواء

النسخة اإللكرتونية األولى

إخواىنا ،ولناللح ولننالح ولنمباحث ولنفمح قلوبنتا وصتدورىا

اهلل ومةاداة أولواء اهلل مالوبة ع ومة ،يف الحديث القدسي يقتول

لهم ،ولنكن أهل رحابة صتدر وستةة أفت لمتن خالفنتا ،لكتي

ﷺ فوما يرويه عن ربه عز وجل قال « :من رادى لاي ولواا فواع

ىمةامل مةه وىمفاهم مةه وىمةاون مةه يف إص ف األخطتاء ،أمتا

آذىته بالحرب»..

أن ىكول المهم لًخرين من غور أن ىةمتل اتوئا متن ىالتوحة أو

جزاكم اهلل خورا سماحة الشوخ .

توجوه ،فنكون بذلك خا،ئون ،بد أن ىنالح متن ختالف ،وأن

الشيخُ مل يراجعْ التَّفريغ

ىجلس مةه ،وأن ىسمبون ما لديه ،فٌن كاىتت أخطتاء أصتلحناها
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عبد العزيز بن عبداهلل آل الشيخ
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