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لو و صحبو أمجعُت.آاحلمد هلل رب العادلُت و صلى هللا و سلم و ابرك على نبينا دمحم و على   

ما أمجل أن نقرأ كتاب هللا خاصة و أحاديث نبيو صلى هللا عليو و سلم قراءة ُسنّنية ، أن نفهم  
كتاب هللا فهماً فيو صلة بُت القارئ و بُت هللا مًتمسّاً السنن اليت وضعها هللا تعاذل لعباده و 

 أخرب عنها يف كتابو.

أىل العلم ما ىو أحسن تفسَت للقرآن؟ قيل لبعض   

الزمان، و أن تكون على دراية و يقظة دلا جيري و أن تربط السنن ادلذكورة يف القرآن دبا فقال: 
جيري متسلحاً بقواعد االستنباط و ابلّنكات الدقيقة يف علم البيان و الفروق اللغوية الدقيقة و 

فال يوجد أحسن من القرآن لُيشبع الرغبة و يوضح ، ب يقظ و بعقل متفتح يفهم ما حولوبقل
ذا سيجري.ما  

ادلتسلح دبعرفة سنن هللا تعاذل يف كتابو  ،العادل الرابين ادلتسلح ابلقرآن و على وجو اخلصوص
فإنو يعلم علم اليقُت كما يعلم ادلهندس كيف يقوم البناء و كيف يهدم البناء ، يعلم كيف تقوم 

 األمة و كيف هتدم األمة و يعلم قواعد اإلصالح.

 تعاذل قراءة سننّية ، و ما أحوج ةلبة العلم على وجو اخلصوص فما أحوجنا أن نقرأ كتاب هللا
 و ما أحوج السلفيُت على وجو أخص بقراءة القرآن الكرمي على ىذا احلال.

الَِّذي ، قال تعال: ))هللا عز وجل خلق اإلنسان لالبتالء، و ذكر ىذا يف كثَت من اآلايت 
ُلوَُكمْ  (، 2)(( سورة ادللك: أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًًل ۚ َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ  َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَػبػْ

هللا  ، قالن أحد من األنبياء و من الصاحلُتذكر هللا تعاذل سّنة ابقية دائمة ال تتخلف عو 
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نِس َواجلِْنِّ يُوحِ : )) وَ تعاذل ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدوِّا َشَياِطنَي اإْلِ ي بَػْعُضُهْم ِإََلَٰ بَػْعٍض َكذََٰ
(( سورة األنعام: زُْخُرَؼ اْلَقْوِل ُغُرورًا ۚ َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فَػَعُلوُه ۖ َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُرونَ 

(112).   

و ىذان اجلنسان  ،و ىؤالء الشياةُت من جنسُت ،و أعداؤىم شياةُت ،فاألنبياء ذلم أعداء
يزخرفون  ،الصلة أنو يوحي بعضهم إذل بعضو  ،اإلنس و اجلن ، و اإلنس و اجلن بينهما صلة

، و ىذا الذي جيري و ىذه سّنة ليأخذوا الناس من دعوة األنبياء األقوال زخرف القول غرورا،
إليهم و  ابقية أبنو ىنالك صلة وثيقة بُت الذين يدعون إذل ةريق الشيطان و بُت من يوحون

شلا يدعى  دلوبقات و ال سيما يف ىذا الزمانيزخرفون األقوال و يزخرفون األفعال و كثَتاً من ا
سالمي أمر معهود و العادل اإلو  الشذوذ اجلنسي يف العادل العريب إذل الشواذ اجلنسي و ةرق نشر

ىذا األمر و أن لداعية ، لكن ادلهم أن يعلم ا تعاذل ال نككن أن تتخّلفمعروف و ىذه سنة هلل
، فاخلَت ىو حق فينزع من الكتاب و السّنة حبق و يسقطو يف زللو بعدل ،و بفهم يعلمو حبذق

، فليس اخلَت يف احلق فقط و ليس اخلَت يف العدل فقط ، و إمنا اخلَت ىو و عدل رلتمعان
وحينئذ ال ننتظر نصرة يف وقت ال نصرة فيو و ال نعلق نصراً على  ،اجتماع حق و عدل

على عاتقنا و أن  ادللقىينئذ فقط نعرف واجب الوقت حو  ،شخص ال نككن أن ينصر األمة
 نفعلو.

و من ابب أوذل من ىم دوهنم من الدعاة إذل هللا تعاذل فلهم  ،فإذاً األنبياء مجيعاً ذلم شياةُت
و أعداؤىم من شياةُت اإلنس و اجلن و ىذا جيعلنا نًتّسم ةريقة القرآن يف معرفة كيف  ،أعداء

.نقي أنفسنا من اإلنس و اجلن معاً   
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لََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة : ))قال هللا تعاذللى هللا عليو و سلم ىو األسوة ، النيب ص 
يف رسول  (،21)(( سورة األحزاب:َواْليَػْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَػْرُجو اَّللََّ 

كن ما ًب ادلراد ل ،( لتّم ادلعٌت)لََّقْد َكاَن َلُكْم فَرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة(، اآلية لو أنك قرأهتا ىكذا )هللا
و االسم ( اسم كان و خرب كان ُأْسَوٌة( ))لََّقْد َكاَن َلُكْم َرُسوِل اَّللَِّ ، هللا ما قال الذي يريده هللا

، اجلملة من حيث اللغة ادلعٌت اتم ، لكن مراد هللا تعاذل ليس اتماً ، ادلرفوع و اخلرب ادلنصوب
برسول األسوة  ( و فائدة )يف( إمنا ىو حصر)لََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة(مراد هللا تعاذل )

، و القرآن ء و ذكر مجلة منهم و ذكر ما القواذا دلا ذكر هللا تعاذل األنبياهللا دون غَته ، و ل
و لست بصدد دراسة آحاد ما جرى لألنبياء و لرسول هللا صلى هللا عليو و سلم و -، مليء

للصحابة و إمنا أريد أن أدرس ىذه ظاىرة سننية على وجو نفهمو و يبقى دائماً معنا و ال 
.-يغيب عنا  

فَػَلن َتََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ القرآن ابقية دائمة ال نككن أن تتخلف، قال تعاذل: )) يف قواعد يف
(. 43)(( سورة فاةر:تَػْبِديًًل ۖ َوَلن َتََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ ََتْوِيًًل   

ُ ۖ فَِبُهَداُىُم اقْ الَِّذيَن َىدَ  أولئك)):دلا ذكره هللا األنبياء قال هللا تعاذل ة األنعام: (( سور ِدهْ تى اَّللَّ
رسول هللا  و إمنا ةلب من ادلسلمُت أن يهتدوا هبداىم ، أما ،ما حصر األسوة فيهم( 90)

.فاهلل جل يف عاله خلقو و جعلو دمحماً و أمحداً  صلى هللا عليو و سلم  
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ل خصلة من ىذه اخلصال ، دمحم رلمع اخلصال احلميدة و أمحد الذي بلغ الغاية يف كقالوا : 
ًرا ِبَرُسوٍل َيَِْت ِمن بَػْعِدي )قال تعاذل: )، نصوص عليهما يف كتاب هللافهذان االمسان م َوُمَبشِّ

(.6)(( سورة الصف:اْْسُُو َأمْحَدُ    

، لذا كان رسول هللا صلى هللا عليو و سلم فيو األسوة ال يف يف ىذه اخلصالفأمحد بلغ الغاية  
صلى هللا عليو ل قاذلا رسول هللا أقواغَته ، فنحن نتسلح برصيد كبَت من أحداث و أفعال و 

و ضلن على يقُت من قواعد مهمة تغيب عن الناس يف ظل ما نعيش من ظروف ، وسلـم
بة و ال حول وال قوة إال ابهلل.عصي  

، بُت ناس و ليست بُت الناس و ادلسلمُتهلل سنة ال تتخلف يف ادلدافعة ، يف مدافعة بُت ال
.الناس بعامة  

واحدة منها يف سورة البقرة و األخرى يف سورة احلج فقال  :القانون يف آيتُتو ذكر هللا ىذا  
َفْضٍل َوَلْوََل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهم بِبَػْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرُض َولََِٰكنَّ اَّللََّ ُذو )) :هللا تعاذل

، دول ُكربى ة يف أقطابيف قانون ادلدافعيف الكون ، (251)سورة البقرة:( (َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 
َوَلْوََل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهم بِبَػْعٍض لََّفَسَدِت تتصارع، وىذه األقطاب قال هللا عنها: ))
َ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  (. 251)سورة البقرة:(( اأْلَْرُض َولََِٰكنَّ اَّللَّ  

الُكربى، نككن أن يهلك قسم، هللا ال نككن أن هتلك البشرية من خالل مدافعة األقطاب 
لذا  ، إن ىلكت البشريةففضلو ال يزول (( َولََِٰكنَّ اَّللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ يقول: ))

ن هلل عز وجل.ىذا قانو  ،البشرية هتلك يف آخر الزمان  
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فهنالك أقوام ُُييّوَن دين { ْرضُ بِبَػْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَ  َوَلْوََل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهمهللا يقول:}
ويكونوا صاحلَُت يف أنفسهم ًمصلحُت لغَتىم على إثر ىذه ادلدافعة، لو ىذه ادلدافعة  ،هللا

   :صلى هللا عليو وسلـمقول رسول هللا زبّلفت لوقع الفساد الشامل الكامل، وىذا يلتقي مع 
لعدوِّىم قاىرين َل يضرُّىم َمن خالَفهم إَل َل تزاُل طائفٌة من أمَّيت على الدِّين ظاىرين )) 

ما أصاهبم من ألواٍء حىت َيتَيهم أمُر هللِا وىم كذلك قالوا وأين ىم قال ببيِت ادلقدِس 
ادلصدر : السلسلة ، احملدث : األلباين، الراوي : أبو أمامة الباىلي((.وأكناِؼ بيِت ادلَقدسِ 

. 4/599الصحيحة الصفحة أو الرقم :   

.ل لكن ىم ابقونضرر قلي  

ولذا علماء األصول استنبطوا من ىذا أنو البُدَّ أن يكون هلل قائٌم ابحلجة إذل يوم الدين وىذا 
ديث فاهلل احأ صلى هللا عليو وسلـمدلّا ذكر النيب  ،مأخوذ من قانون ادلدافعة، فهنالك أسباب

اعًة ما، جهد ما ُيفظ جل يف عاله ىو حافظ دينو، إايك أن تظن أّن قوماً ما، حزابً ما، مج
. الذي ُيفظ دين هللا ىو هللا.دين هللا، ال  

والوحدة ادلوضوعية يف  ،وببدر انتصر اإلسالميسّميها علماء التفسَت سورة بدر، األنفال سورة 
األمر هلل ورسولو يف كل شيء. سورة بدر رد    

ُتوزع الغنائم،  بعد ادلعركةقبل ادلعركة، ( 1)(( سورة األنفال:ْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنَفالِ يَ قال تعاذل: ))
(( سورة األنفال: َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنَفاِل ُقِل اأْلَنَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسولِ قال تعاذل: )) فبدأ هللا هبا

 ،(17(( سورة األنفال: )َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ رََمى(، ويقول هللا تعاذل فيها: ))1)
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(، ويقول هللا تعاذل 10)(( سورة األنفال:َوَما النَّْصُر ِإَلَّ ِمْن ِعنِد اَّللَِّ ويقول هللا تعاذل فيها: ))
ُتْم يف َأْعيُِنُكْم َقِليًًل َويُػَقلُِّلُكْم يف َأْعيُِنِهْم يف أسباب النصر: )) َوِإْذ يُرِيُكُموُىْم ِإِذ اْلتَػَقيػْ
ُ َأْمًرا َكانَ  (، ويقول هللا عز 44((، سورة األنفال: )َمْفُعوًَل ۗ َوِإََل اَّللَِّ تُػْرَجُع اأْلُُمورُ  لِيَػْقِضَي اَّللَّ

ْنوُ وجل كذلك: )) يُكُم النػَُّعاَس َأَمَنًة مِّ هللا نصر ادلسلمُت ، ( 11(( سورة األنفال: )ِإْذ يُػَغشِّ
يُكُم النػَُّعاسَ ِإْذ  )أبن ألقى النعاس عليهم، وىنالك قراءاتن متواتراتن، قراءة حفص،) (، (يُػَغشِّ

يُكُم النػَُّعاُس وقراءة متواترة أخرى ))  (( الن عاس الذي غّشاكم، اي أىل بدر نصركم ِإْذ يُػَغشِّ
ربكم ابلنعاس، أمر النصر عند هللا وةريقة النصر عند هللا، ليس ىذا لنا ال تقلق ابلنصر وال 

َمن َكاَن دَّ أنو انصٌر دينو، قال تعاذل: ))تنشغل ابلنصر، انشغل كيف تنصر دين هللا، وهللا الب
نْػَيا َواْْلِخَرِة فَػْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإََل السََّماِء ُثَّ ْليَػْقَطْع فَػْليَ  ُ يف الدُّ نُظْر َىْل َيُظنُّ َأن لَّن يَنُصَرُه اَّللَّ

صلى هللا عليو دمحماً  ( من كان يظن أن هللا لن ينصر15(( سورة احلج: )يُْذِىََبَّ َكْيُدُه َما يَِغيظُ 
نصر هللا دمحماً يف كل الغزوات. ،وسلـم  

 يف ُأحد أيضاً؟ 

نعم يف ُأحد انتصر اإلسالم وُىزِم ادلسلمون، ينبغي أن  نُفّرِق بُت نصرة اإلسالم وبُت عدم 
.نصرة ادلسلمُت  

كالقصعة   صلى هللا عليو وسلـموأنَّ ادلسلمُت كما أخربان النيب  ماذا جيري اليوم من مؤامرات
،الكل ينهش منها   

.ىذا نصرة لإلسالم   
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صلى هللا اإلسالم دائماً منصور وال نككن أن يتخلف شيء أخرب عنو ربنا وأخرب عنو نبينا  
.عليو وسلـم  

لو ُوفَِّق أنو انفق فأسلم نفاقاً، خلذل دمحماً ولكذَّب قول هللا، ولكّنو دل  ،تدرون أبو ذلب لعنو هللا
ىذا األمر أسهل ةريق لنصرة أيب  ،يُوفَّق ذلذا النمط أبن يُظهر التصديق فيكذَِّب رسول هللا

.ذلب، ولكنو سلذول، وادلخذول الذي تركو هللا وشأنو ودل يوفقو هللا تعاذل بتوفيقو  

َوَلْوََل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَػْعَضُهم : ))ادلدافعة قول هللا عز وجل يف سورة احلج اآلية الثانية يف
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثرياً َولََينُصَرنَّ اَّللَُّ  ُدِّ  َمن بِبَػْعٍض ذلَّ

.(40. سورة احلج: )((زٌ يَنُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويّّ َعزِي  

))يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثَتاً(( ىل (( ِفيَهايف قولو تعاذل يف اآلية )) من اللطائف قول أىل العلم
  يعود على مجيع ما ذكر من بيع وصلوات أم أهنا تعود على ادلساجد؟

نزول اآلايت فيكون   إاّبن وقتقال احملررون من ادلفسرين: إذا كان ادلراد بنزول اآلايت يف
( إمنا يعود على ادلساجد فقط، وإذا كانت اآلية إخبار عّما مضى، ويشمل ذلك ما (ِفيَها))

، أّما أن يُقال اآلن يذكر اسم هللا فيذكر اسم هللا فيها البيع والصلوات وادلساجد ،قبل اإلسالم
لكنيسة ويتعبد يف يف غَت ادلساجد فهذا كفر ابهلل العظيم، من قال أن الذي يذىب إذل ا

الكنيسة يذكر اسم هللا ويذكر الكفر، ىذا كفر ابهلل تعاذل، ىذا قانون ُسنٍت هلل، يف مدافعة 
 ولوال ىذه ادلدافعة ذلَُّدِّمت ادلساجد، فهذا قانون هلل عز وجل ال يتخلف أبداً.
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كر ذ ، فيها ال رابع ذلا يف كتاب هللاشلا ذكر هللا تعاذل يف كتابو ثالث آايت يف ثالثة مواةن 
عداوة اإلنس واجلن معاً، والطرق اليت ينبغي أن يسلكها العبد يف زلاربة شياةُت اإلنس واجلن، 

وىذه احملاربة ابقية لن تتخلف، وتقوى وتضُعف على حسب حال اإلنسان وحال العدو 
.وةرق مقابلة ىذا العدو من حيث الغفلة واليقظة  

.ةن اجتماع العداوتُت معاً فاهلل جلَّ يف ُعاله ذكر يف ثالثة موا  

: األولادلوةن يف قال هللا تعاذل   

َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ ْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلنَي، ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِؼ َوأَ ))
يٌع َعِليمٌ ِِبَّللَِّ إِ  (.200). سورة األعراف:((نَُّو ْسَِ  

فيها بيان ةريقة معاجلة العدو اإلنسي، واآلية الثانية فيها بيان ةريقة معاجلة العدو  اآلية األوذل
.-شياةُت اجلن-اجلٍت     

  ففي اآلية ىذه كيف يتقي الداعي إذل هللا عز وجل  عداوة األنس واجلن. 

للعبد أن (( يف وقت الغربة، يف وقت الفتنة، يف وقت الشدة ينبغي قال تعاذل: ))ُخِذ اْلَعْفوَ 
َوَجَزاُء )) ة فإن ىنالك أحكام  وهللا يقول:أيخذ العفو ، أما إذا كانت لإلسالم صولة وجول

ثْػُلَها وىنالك إقامة حدود ..إخل (40سورة الشورى:) ((َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ   

  يف وقت دفع عداوة الشيطان اإلنسي تبدأ بـــــــــ ))ُخِذ اْلَعْفَو((.
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عبد  كما يف حديثقاعدة ينبغي أن تكون حاضرة والسيما يف وقت الفتنة ،  ( (ُخِذ اْلَعْفوَ ))
إنَُّو دْل يكْن َنيِبٌّ قَبلي ِإالَّ كان َحقًّا عليِو : ))صلى هللا عليو وسلـمهللا بن عمر قال قال رسول هللا 

أْن َيُدلَّ أُمََّتُو على ما يـَْعَلُمُو خَتًا ذلُْم ويـُْنِذَرُىْم ما يـَْعَلُمُو َشرًّا ذلُْم وِإنَّ أُمََّتُكْم ىذه ُجِعَلْت 
هَنا ٍُبَّ ذبَِيُء ِفََتٌ يـَُرقُِّق بـَْعُضها بـَْعًضا َعاِفيَـُتها يف أوذِلا وِإنَّ آِخَرُىْم ُيِصيبـُُهْم َباَلٌء وأُُموٌر تـُْنِكُرو 

َنٌة فيقوُل ادلؤمُن ىذه ُمْهِلَكيِت ٍُبَّ تـَْنَكِشُف  فيقوُل ادلؤمُن ىذه ُمْهِلَكيِت ٍُبَّ تـَْنَكِشُف ٍُبَّ ذبَِيُء ِفتـْ
وىَو يـُْؤِمُن ابهلِل واليوِم اآلِخِر وْلَيْأِت فَمْن َسرَُّه أْن يـَُزْحزََح َعِن الناِر ويُْدَخَل اجلنَة فـَْلُتْدرِْكُو َمْوتـَُتُو 

إذل الناِس الذي ُيب  أْن أَيْتُوا إليِو وَمْن ابَيَع ِإماًما فَأعطاُه َصْفَقَة نكيِنِو وََثََرَة قلِبِو فـَْلُيِطْعُو ما 
احملدث : ، الراوي : عبدهللا بن عمرو((. استطاَع فإْن جاء آَخُر يُنازُِعُو فَاْضرِبُوا ُعُنَق اآلَخرِ 

خالصة حكم احملدث : . 3210: الصفحة أو الرقم  ،ادلصدر : صحيح ابن ماجو، األلباين
.صحيح  

  الشاىد: وليأت إذل الناس الذي ُيب أن يُؤتى إليو. 

.يف وقت الغربة، ووقت الفتنة أتٌب إذل الناس الذي ُيب أن يُؤتى إليو   

 ما معٌت ىذا؟

  أن تعامل الناس ابلفضل ال ابلعدل.

 ابلفضل ؟  نعاملهم ابلعدل وال ىل للناس كلهمشعاران يف معاملتنا  -أىل السنة-ضلن اآلن  
شيء من  ت ضلصلابلفضل ، اي ريغَتان ضلصل شيء وضلن نعامل ، و اي ليت وهللا ابلفضل 

.حقوقنا وشعاران " ال نريد عدال نريد فضال " نريد أن يكون األمر فضل   
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))َوْأُمْر اِبْلُعْرِف((.مدافعة العدو اإلنسي    

والعرف العام : ما تعارف عليو  ية على حجية العرف ،علماء األصول يستدلون هبذه اآل
يف وقت الشدة أحرص على نشر ما ىو معروف بُت الناس وقبل أن تلقي ما عندك  ،الناس

ال تتعجل يف ازرع االستعداد يف النفوس قبل أن تلقيو ، ف من خَت فيو قال هللا قال رسول هللا
  اإللقاء فُتَضَلل أو ُتَكَفر أو ما شابو.

كثَت من األعداء يف ادلوجة األخَتة اليت جرت يف العادل، كذب الناس كثَتا على مشاخينا خاصة 
وعلى تقريرات علمائنا بعامة،  والسيما ذاك الشعار الذي ُعِرَف فيو السلفي أين ما كان وىو 

، علماؤان كُلُهم ، واإلمام الذىيب يف كتابو " العلو"  ذكر شعار : "أن هللا علٌي على خلقو"
على  منو، ٍب ذكر العلماءأعيان العلماء على مر العصور من الصحابة والتابعُت واتبعيهم إذل ز 

ن أثبت العلو هلل سبحانو ادلفسرين واحملدثُت والفقهاء والنحاة والصوفيُت شل :مجيع الفنون
كتابو "اجتماع اجليوش اإلسالمية"  فكتاب ابن القيم"  اجتماع ، خبالف ابن القيم  وتعاذل

الصحيحة، بل  ذكر مجيع اآلايت ٍب األحاديث ودل يكتِف ابألحاديث اجليوش اإلسالمية "
دل يكتِف ابلضعيفة ذكر ادلوضوعة وأشار إذل دل يكتِف ابحلسنة ذكر الضعيفة،  ،أتى ابحلسنة

كر لنصرة عقيدة العلو.دساكر والعسا وضعها ، فكثر اجليوش وال   

اليوم بعض السفهاء شلن ال يعرفون أقوال السلف ويذكرون كالم لبعض ادلفسرين ، يقولون:  
(( يف السماء أي ، حديث اجلارية يف صحيح مسلم ))أين هللاهللا ((ن يف السََّماءِ أََأِمنُتم مَّ )

 على السماء.
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  : يعٍت على جذوع النخل.( (َوأَلَُصلِّبَػنَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ ))

((رض يرمحكم من يف السماءارمحوا من يف األ) )  

.من يف األرض: ليس الديدان داخل األرض ، ارمحوا البشر الذين فوق األرض    

فاعتقدوا أن السلفيُت دلا يقولوا ابلعلو أن السماء أكرب من هللا وأن هللا يف السماء وأهنا أكرب 
.منو   

، ليسحسي""عدمي" ليس" ذا ادلكان هلل، يقولون : ىون ادلكان هللالسلف دلا يثبتعلماء   

( ىذا ادلكان (اُفوَن رَبػَُّهم مِّن فَػْوِقِهمْ يََ  )) :السماء حسي، هللا علي على خلقو ، هللا يقول
حسي ُيوي هللا وىو أكرب من هللا ىذا كفر، حسي ، فهم يظنون أن ىذا ادلكان  عدمي ليس

.يقولون أن ىذا ادلكان مكان عدمي كلهم والسلفيون يقولون أبنو كفر ، وعلماء الدعوة    

مكان عدمي ؟ما معٌت   

ت واقف وقلت:  أنت وأنت ساجد تقول : سبحان ريب األعلى ، لو كنىم على زعمهم 
سبحان ريب األعلى أنت واقف وال وأنت من أقرب إذل هللا يف قولك : سبحان ريب األعلى 

 ساجد ؟  

االعلى أقرب من سبحان ريب ا لكنت وأنت واقف تقول: و ادلكان  الذي يزعموه ليس عدميً ل
  .سبحان هللا األعلى و أقرب من وأنت ساجد تقول سبحان ريب األعلىوأنت جالس تقول: 
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ليس واقف ، ىذا ادلكان ليس ، ((أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد)النيب يقول: )
   حسي ، ادلكان عدمي.

بُت السلفيُت وغَتىم فعليها فهي مدار القيل والقال ومدار   وىذه ادلسألة إن جاز أن نصاحل
.اخلالف  

.( ادلعروف(اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرؼِ  ُخذِ ))اإلنسي واجلٍت قال: عداوة دلا ذكر هللا    

.أفهموان على ما نقول    

.أفهموان من أفواىنا   

.أفهموان من تقريرات علمائنا   

.ال تفهموان ابلذي تتخيلونو ودبا يفًتيو غَتان علينا   

، ليس دبا تتخيلون وتتومهونأفهموان وحاكموان أبقوالنا   

 وكثر وحيا ويَب وجو كل من دعا إذل سنة وبيض هللا ألقيت سنة على الناس فاحرص عليها،إذا 
.ا الناسرمحو صحيحة ، لكن ا  

وألِق االستعداد للقبول. علم الناس  

اْىِدََن الصِّراَط ))شلن يقرأ يف كل صالة قول هللا: لكن أنبهكم على مسألة قل من انتبو ذلا 
((.اْلُمْسَتِقيمَ   
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( وما الفرق بُت الصراط والسبيل ؟(اْىِدََن الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ ))دلاذا تقول: سألت نفسك يوما   

َوََل تَػْقَربُوا الزََِّن ۖ ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء ): )لذا قال هللا عن الزانالسبيل: الطريق ادلسلوك، 
(.32((. سورة اإلسراء: )َسِبيًًل    

" ؟ماذا توحي "َوَساَء َسِبياًل   

.أن الزان إدمان   

.نكسرقارورة الزجاج إن انكسرت خالص امن زان مرة قد يزين أخرى، فالزان مثل    

: ))َمْن مات وىو ُمْدِمُن مخٍر ، لِقَي ربَُّو وىو كعاِبِد وَثِن((النيب يقولواخلمر كذلك،   

ادلصدر : صحيح اجلامع. احملدث : األلباين.  بن عباسالراوي : عبدهللا  

خالصة حكم احملدث : صحيح. 6549الصفحة أو الرقم:   

( ابختالف يسَت.5347وابن حبان )(، 5085(، والبزار )2453التخريج : أخرجو أمحد )   

رَاطَ ).  قال تعاذل: (اْىِداَن الصِّ

اَل َتُكْن ُحْلواً فُتْسرَط، واَل َتُكْن ُمرّاً فـَتُـْلفظ. العرب تقول:  

 ُتسرط: تـُْبلع.

 معٌت الصراط: الذي يبلع.

 الصراط الذي يبلع اخللق كلهم من آدم عليو السالم إذل قيام الساعة.
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 ىذا الصراط أقسام:

 قسم سبيل: وىو الطاعات ادلعروفة عند أىل الداينة.

وةريق من ةرق الصراط غَت مسلوك:  وىو ةريق ُيتاج إذل ةلبة علم، مربيُت، دعاة إذل هللا 
يدعون الناس حبكمة ولُت ورفق، فيجعلون ىذا القسم وىي السنن ادلهجورة  ،على بصَتة

أن ذلك، ريق رابع وةريق خامس وال نككن فيحولوهنا إذل سبيل، ٍب ينتقلون إذل ةريق اثلث وة
 صلعل الصراط كلو سبيال.

يعٍت أنت اي ةالب العلم  (6سورة الفاربة:) ((اْىِدََن الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ ))لذا أنت تقول: 
متشبث بو ألنك تدعو  ،ملئ يف جنباتك أنك تعلم ةريق هلل جيهلو الناس وأنت متمسك عليو

ما تقول اىدان  ((اْىِدََن الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ  ))إذل هللا وألنك تدعو ربك يف كل صاله فتقول:
فستبقى عندك سنن ليست عند غَتك بسبب ما أكرمك ربك عز وجل عليو أوال من  ،السبيل

وكذلك  ،عز وجل هللعلم وتبحر دبعرفة أقوال الصحابة والتابعُت وةريقهم يف الدعوة إذل 
ا أخربان والنيب أخربان عن غربة الدين ليس ىكذا عبثً ، اأن الدين سيكون غريبً  معرفتك السننية

.حىت نبقى متمسكُت ونبقى على ما كان عليو الصحابة والتابعون  

(.199)(( سورة األعراف ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلنيَ قال تعاذل: ))  

:أصناف ةأعداء ادلؤمن ُكثُر تصنفهم أربع  

منافق وىو شر اخللق. -  
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فإذا الغلبة ، دبا يوافق كل مناسبة يلبسو ،كثوبو  اس دينو ما أريد أن أقول كحذائوبعض الن
ة أصبح صويف، يالغلبة للصوفأشعري، وإذا  للسلفيُت أصبح سلفي، وإذا الغلبة لألشعرية أصبح

.ناسبوة ما يفهو يلبس يف كل مناسب  

.ىذا نفاق  

ُ ٱْلُمنََِٰفِقنَي يف وعيدىم ابلنار على ادلشركُت )) ادلنافقون قدمهم وهللا دلا ذكر لِّيُػَعذَِّب ٱَّللَّ
ُ َعَلى ٱْلُمْؤِمِننَي َوٱْلُمْؤِمنََٰتِ  ِت َويَػُتوَب ٱَّللَّ ِت َوٱْلُمْشرِِكنَي َوٱْلُمْشرِكََٰ (( سورة َوٱْلُمنََِٰفقََٰ

(.73األحزاب:)   

أعداء ادلؤمن منافق ،كافر واضح، فاسق ينشر الرذيلة مسلم لكنو فاسق يروج، وقسم آخر 
.جاىل  

((.ْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلنيَ َوأَ )): يقول لنبيو هللا   

.يعرض عنواجلاىل    

يف اإلعراض،  صلى هللا عليو وسلـمآايت وأحاديث وأفعال رسول هللا  يستقرئبِودي أن ابحثا 
إلعراض علمية مؤصلة شاملة وافية حىت نريح أنفسنا من كثَت من الردود ويكتب دراسة عن ا

.ومن كثَت من القيل والقال  

  .بقولو }َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلَُت{ صلى هللا عليو وسلـم، ألن هللا أمر نبيو الرد على اجلاىل عبث

.لو يف حل مع اجلاىل غَت اإلعراض لذكره هللا تعاذل  
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.فاجلهل يُعرض عنو  

ع أعداء الداعية إذل هللا عز وجل.نوع من أنوا ىذا   

.و هبذه الطريقة نتعامل مع العدو اإلنسي   

َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن ٱلشَّْيطََِٰن نَػزٌْغ َفٱْسَتِعْذ بِٱَّللَِّ ۖ ِإنَّوُۥ ُىَو العدو اجلٍت فقال هللا تعاذل )) أما
(.36(( سورة فصلت:)ٱلسَِّميُع ٱْلَعِليمُ   

ف تتعامل معو؟اجلٍت كي  

اتج الدين -ا وأصبح ولده إماماً تقي الدين الُسْبكي علم ولده درسا، وكان الولد صغَتً 
قال لو اي بٍت لو كنت تسَت يف ةريق فنبحك   -عبدالوىاب ابن علي ابن عبد الكايف الُسْبكي

 كلب "أعزكم هللا" ماذا تفعل؟

 قال: أرميو حبجر.

 قال: ٍب نبحك؟

 قال أرميو حبجر.

نبحك؟ٍب   

 فتفطن األبن أن األب يريد شيئا قال: اي أبِت علمٍت ماذا أفعل؟
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قال: قل واندي أبعلى صوتك اي صاحب الكلب كف كلبك عن ةريقنا، اي صاحب الكلب 
 أبعد الكلب عن ةريقنا.

 فقال يقول ما معٌت أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم؟

عيذان من ىذا الشيطان. فقال: تقول اي رب الوذ حبماك والتجئ إذل قواك أن ت  

فال حل يف عداوة الشيطان إال أن تستعيذ ابهلل، إال أن تتسلح ابهلل وأن تعوذ بو من شر 
 الشيطان.

ا ٱْدَفْع بِٱلَّىِت ِىَى َأْحَسُن ٱلسَّيَِّئَة ۚ ََنُْن َأْعَلُم بَِ ادلوةن الثاين يف سورة ادلؤمنون قال هللا تعاذل }
(.96:)ادلؤمنونسورة {َيِصُفونَ   

السيئة مدفوع بو والدافع ، " ٱْدَفْع بِٱلَّىِت ِىَى َأْحَسُن ٱلسَّيَِّئةَ ىذه ةريقة معاجلة العدو اإلنسي "
.تدفع ابحلسنة السيئة ُيساء إليك وأنت رُبسن ،احلسنة  

لكنها أصلح وأحسن الطرق يف ادلآل  ْكلها يف احلالبعض اخللق، وىذه الطريقة ما أتٌب بُ  ىكذا
.النتائج و   

( َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن 69اْدَفْع ِِبلَّيِت ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة ََنُْن َأْعَلُم ِبَا َيِصُفوَن )))
(.98-96): ادلؤمنونسورة ( 69( َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن ََيُْضُروِن )69ََهََزاِت الشََّياِطنِي )  

.اآليتُت الثانيتُت يف دفع عداوة اجلٍت   

ون دفع عداوة اجلٍت؟كتكيف   
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  ((.َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن ََيُْضُرونِ ْن ََهََزاِت الشََّياِطنِي، َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك مِ ))

َوََل َتْسَتِوي احْلََسَنُة َوََل }فصلت يف قول هللا سبحانو وتعاذل: أما اآلية الثالثة فهي يف سورة
يٌم )السَّيَِّئُة اْدَفْع ِِبلَّيِت ِىَي  َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِلّّ محَِ َنَك َوبَػيػْ ( َوَما 24َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن 23يُػَلقَّاَىا ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ) ( َوِإمَّا يَػنػْ
(36-34)فصلتسورة  ({29ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم )نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ ِِبَّللَِّ ِإنَُّو   

ِىَي  ََل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوََل السَّيَِّئُة اْدَفْع ِِبلَّيِت }:يف ةريقة مدافعة العدو اإلنسي اآلايت األوذل
يمٌ النتيجة } {َأْحَسنُ  َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِلّّ محَِ َنَك َوبَػيػْ .{فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ  

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض (( ، ويقول: ))َسَنُة َوََل السَّيَِّئةَوََل َتْسَتِوي احلَْ هللا يقول: )) 
((.اِىِلنيَ َعِن اجلَْ   

أيهما أشق على النفس وأكثر رلاىدة أن تُعرض عن اجلاىل أم أن تدفع السيئة ابليت ىي 
 أحسن ؟

.دفع السيئة ابليت ىي أحسن  

ليت ىي أحسن شيء زائد عن أن تدفع السيئة اب ،ىذا فيو زايدة معٌت: التفسَتأىل  قال
.اإلعراض  

.اا انسب أن يكون ادلبٌت زائدً وا: وقالوا فلما كان ادلعٌت زائدً وقال   

يٌع َعِليمٌ عراف: ))إنو فادلبٌت يف األ   ((ْسَِ
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((.نو ىو السميع العليمإ)) :ويف فصلت    

.زائدألهنا جاءت بعد معٌت    

.افادلعٌت الزائد ُيتاج إذل ادلبٌت يكون زائدً    

ةِ ٱَوْأُمْر َأْىَلَك بِ : ))قول هللا عز وجلك َها ْصَطِبْ ٱوَ  لصََّلوَٰ   (.132(( ةو: )َعَليػْ

.فكل شيء يف ادلبٌت زائد فيو معٌت زائد   

ولذا الذي يعرف قواعد االستنباط مع تدقيق يف علم البيان مع معرفة الفروق اللغوية مع معرفة 
الواقع معرفة شرعية صحيحة مع معرفة إسقاط اآلايت على النوازل مع شيء زائد وىذا يعٍت ال 

من كثر أية وتستنبط من آكثر من تداخل بُت القوائم قد تنزل أُيتاج اذل كالم ةويل وكثَت اذل 
اثر أشياء فلها أد قد تكون عدة ية وحديث واحآواقع معُت ما تكون الواقع خيصها ية على آ
ية اخرى وىذا ُيتاج إذل معرفة ىندسة كما يعرف ادلهندس كيف يتداخل اثر يف آأية وذلا آب

ا ا صحيحً البناء وكيف ىذا العمود كم يتحمل وذاك كم يتحمل من فهم القرآن فهما سننيً 
.السنن وكان ذا بصَتة وذا تقوى واستطاع إبذن هللا تعاذل يفهم ماذا جيري وأحاط هبذه  

حد. حب القرآن رزقو هللا تعاذل بصَتة، وىذه البصَتة قل أن توجد عند أصا  

 .قال حافظ القرآن كأنو انل النبوة بُت جنبتيو ورضي هللا عن عبد هللا بن عمرو بن العاص
  .القرآن ىذا من أحسن خلق هللا حافظ القرآن الذي يفهم القرآن ويعرف

.وينبغي أن يكون صاحب بصَتة   
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.ما نبقى نقرأ القرآن وضلفظ القرآن وندرس القرآن على غَت ىذه الطريقة السننية   

.فالذي يعرف القرآن ينتبو إذل أشياء ويدرك واجب الوقت ويعرف ماذا جيري   

.وضوع النصرم  

 كيف نفهم النصر؟

منصورون؟ىل السنة واجلماعة ودبنهجهم يتمسكون بعقيدة أاب السنة والذين ىل أصح  

.ىم منصورون إذل يوم الدين شاء من شاء وأىب من أىب، والبد أن يكونوا منصورين  

  ما معٌت النصر؟

: صلى هللا عليو وسلـمهللا يقول للنيب   

ُ ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُرو ))إ ا ََثينَ اثْػنَػنْيِ ِإْذ َُهَا يف اْلغَاِر ِإْذ يَػُقوُل َلَّ تَنُصُروُه فَػَقْد َنَصَرُه اَّللَّ
ُ َسِكينَػَتُو َعَلْيِو َوأَيََّدُه ِبُُنوٍد َّلَّْ تَػَرْوَىا َ َمَعَنا ۖ فَأَنَزَل اَّللَّ َوَجَعَل َكِلَمَة  ِلَصاِحِبِو ََل ََتَْزْن ِإنَّ اَّللَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلىَٰ ۗ وََكِلَمُة اَّللَِّ ِىيَ  (.40(( سورة التوبة: )اْلُعْلَيا ۗ َواَّللَّ  

؟ىو وىو يف الغار منصور  

.نعم منصور  

.متمسك  
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على منهجك فأنت و ، فإن ثبت على عقيدتك أنت عدوك يريد منك أن تغَت وأن تبدل
   ادلنصور.

يرمسون لنا الدين ، ىم الذين ن نفهم ديننا على ةريقتهمعداء يريدون منا يف ىذه الفًتة أاأل
   الذي ينبغي أن نفهمو.

وعلى ما فهمو عليو  ،أبيت ىذا ادلعٌت وبقيت تفهم الكتاب والسنة على ادلهيع الصحيح فإن
.الصحابة والتابعون والعلماء ادلرضيون أنت منصور   

نتصر؟ نضلن هللا لن يسألنا دلاذا دل   

.للمدينة عليو وسلـمصلى هللا نيب كثَت من الصحابة ماتوا قبل أن يهاجر ال  

.ةرق النصر عجيبة غريبة عند هللا عز وجلو    

.ابلنعاسالصحابة هللا تعاذل يف بدر نصر    

.إايك أن تظن أنك انصر دين هللا  

.إايك أن تظن أن مجاعة ما ىي اليت تنصر دين هللا   

.هللا الذي ينصر دينو   

هللا بو من معتقد صحيح ومنهج اسلك السنن اليت ةلبها هللا منك، وافعل وامتثل ما أمرك 
  صحيح يف محل ىذا الدين، أنت منصور حينئذ.
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 قصة موسى عليو السالم من أعجب القصص. 

 كيف نصر هللا موسى؟

، ىارب وأمامو البحر قال لو ادخل البحر، وهللا عز وجل شاء أن من فرعون نصره وىو ىارب
  ابلغرق. ينصر نبيو موسى عليو السالم، ومات عدوه فرعون لعنو هللا

 فالنصر ليس بيدي وال بيدك، النصر من عند هللا عز وجل.

.تكون منصور دلا تكون على الطريق تأن   

دائما كان يقول: ادلهم أن نبقى على الطريق، ومن   -رمحو هللا-ولذا كان دائما شيخنا األلباين 
أَل إن نصر هللا ))كان على الطريق ولو كان نكشي مشي  السلحفاة فهو منصور، وهللا يقول: 

((.قريب  

فيما رأينا يف ىذا الزمان، رأيناىا  شخص ركب ةائرة وابتعد عن النصر، وقام بثورات ودبصائب
 فهؤالء ابعدوا أنفسهم وابعدوا دينهم وابعدوا ادلسلمُت عن النصر.

أن دينهم ىو الذي  :ابعدوا دينهم، وصاحب البصَتة يقول :عند من دل تكن لو بصَتة يقول
انتصر، ألن دينهم دل أيمرىم هبذا، فهم سلذولون وال بد، وىذا اخلذالن الذي حكم بو هللا يف  

  كتابو.

أحد انتصروا أم دل ينتصروا؟ىل أ  

  دل ينتصروا.
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حد انتصر أم اهنزم؟أسالم يوم اإل  

.انتصر   

  من الذي فشل؟

.حدأىل أ   

ن نفرق بُت ىذا وذاك. ينبغي أ  

:اخلًلصة  

احلجارة يف الطريق كثرية، فًل تتعثروا هبا، واجعلوىا ُسلًما لًتكبوىا ولتبنوا اجملد ذلذه األمة، 
 فاجملد معلق بكم ، َل بغريكم.

فهذه األحجار ادلبعثرة الكثرية َل تلتفتوا إليها، وَل تتعثروا هبا، لتنبطحوا على وجوىكم، 
وترفعوا عنها، لتصنعوا رلًدا إبذن هللا  لكن امحدوا هللا عليها، ومجعوىا، واصعدوا عليها،

 يوصلكم للسؤدد والعز.

 وىذا أمر َل بد أن يكون إبذن هللا.

(.33قال تعاَل: ﴿َويَقولوَن َمىت ُىَو ُقل َعسى َأن َيكوَن َقريًبا﴾ سورة اإلسراء: )   

  .ىذا وهللا اعلم

.وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى الو وصحبو امجعُت  
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مكانكم متابعتنا من خًلل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل   

  

ادلوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( – 1  

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل ىذه األرقام : – 4  

 

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

