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إن الحمدهلل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونستهدٌه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا 

من ٌهده فبلمضل له ومن ٌضلل فبلهادي له وأشهد أالّ إله إالهللا وحده الشرٌك له وأشهد أن 

 محمداً عبده ورسوله صلى هللا علٌه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلٌماً كثٌراً 

  ٌ اأَ ٌَ قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َها" ْسلُِموَن" َوأَنُتم إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  هللّاَ  اتَّ   م 

َها "  ٌ قُواْ  النَّاسُ  ٌاأَ ُكمُ  اتَّ ن َخلََقُكم الَِّذي َربَّ  َكِثٌراً  ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   نَّْفس   مِّ

قُواْ  َوِنَساء ُكمْ  َكانَ  هللّاَ  إِنَّ  َواألَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءلُونَ  الَِّذي هللّاَ  َواتَّ ٌْ  "َرِقٌباً  َعلَ

ا" َها ٌَ  ٌ قُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َ  اتَّ ْغِفرْ  أَْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  ٌُْصلِحْ { 77}َسِدٌداً  َقْوالً  َوقُولُوا هللاَّ ٌَ  َوَمن ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َو

َ  ٌُِطعْ   "اَعِظٌم َفْوزاً  َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

من المرء إذا ابتعد عن العلم الشرعً وأصبح الهوى دلٌبلً له تنقلب عنده المفاهٌم وٌصبح حاله كم 

مرٌد للخٌر الٌبلغه والمرء فً فسحة من أمره مالم ٌتخذ الهوى دلٌبلًله وهً أحبتً فً هللا فً هذه 

 تعالى اللٌلة بإذن هللا

بإشراف وزارة الشإون اإلسبلمٌة إقامة ندوة بتعزٌزالوسطٌة واألمن الفكري لقاإنا هذه اللٌلة مع 

ٌّة ..  مواضٌع تحتاج إلى إنارة لتصبح جل

ٌّها الحضور ..ٌُنّورنا   أ

المدّرس بجامعة اإلمام     وفضٌلة د.علً الشبل /هما الشٌخٌن الكرٌمٌن فضٌلة الشٌخ

 القاضً بالمحكمة الكبرى بتبوك مانماجد الشوٌالشٌخ/د.

 فحٌاكم هللا وحٌا هللا قبل ذلك الشٌخٌن وجزاهم هللا خٌرا

واستؤذنكم أٌها الحضور لنبدأ هذه الندوة المباركة نتجاوزفٌها ونتعدى بإذن هللا فٌها إلى كل مافٌه 

ٌّن لنا مفهوم الوسطٌة : ٌُب  خٌر فنبدأ مع فضٌلة الدكتور علً جزاه هللا خٌرا ل

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمدهلل رب العالمٌن والعاقبة للمتقٌن وأشهد أالّإله إالهللا وحده الشرٌك له إله األولٌن واألخرٌن 

وأشهد أن نبٌنا محمد عبده ورسوله المصطفى المبعوث رحمة للعالمٌن وعلى آله وأصحابه ومن 

 وسلم تسلٌما كثٌراً  ساروا على نهجه واقتفى أثره وأحبه وذب عنه إلى ٌوم الدٌن

أمابعد أٌها الجمع الكرٌم أٌها اإلخوة األفاضل ٌاأصحاب الفضٌلة من أبمة المساجد والخطباء 

والدعاة وطلبة العلم فإنً أحٌكم جمٌعا بتحٌة اإلسبلم تحٌة المإمنٌن بعضهم بعضا تحٌة مبلبكة 

بها "تحٌتهم ٌوم ٌلقونها سبلم" فسبلم هللا لعباده وأولٌابه تحٌة أهل الجنة ٌوم ٌدخلونها فٌلقون ربهم 

 هللا علٌكم جمٌعا ورحمته وبركاته
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وهللا اسؤل أن ٌجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا .. ٌنفع هللا به المتكلم والسامع وأن ٌهب من لدنه 

رحمه وأن ٌجعلنا وإٌاكم ممن اجتمع على ذكره فحفتهم المبلبكة وغشٌتهم السكٌنة وتنزلت علٌهم 

 رحماته وذكرهم هللا جل وعبل فٌمن عنده ..

حٌث دعا إلٌه والة أمورنا أنا مغتبط ٌاأٌها اإلخوة ٌاأصحاب الفضٌلة بهذا اللقاء اغتباطاً عظٌماً 

وحٌث أن موضوعه هذا الموضوع المهم الحساس والجوهري الذي نحتاجه جمٌعاً وأن نثقف هذا 

ون الناس على طرٌق ٌوصلهم إلى ربهم جل وعبل المجتمع والذٌن تؤمون الناس فً صلواتهم وتدل

وترشدونهم فً خطبكم وكلماتكم ومواعظكم ودروسكم فهذا الموضوع الذي دعا إلٌه الدواعً 

وتظافرت األسباب على مناقشته والبحث الفكري وتلمس المنهج الصحٌح فً تعاطٌه وأنتم خٌر 

التكلٌف لماأوالكم هللا جل وعبل هذه  من ٌتناوله وهذا األمر لٌس من باب الخٌرة وإنما من باب

المسإلٌة العظٌمة وقبل الدخول فً هذا المحور األول الذي أشارإلٌه فضٌلة الشٌخ مدٌرالندوة 

وُمحاورنا أُحب أن أُنبه نفسً أوالً وأنتم أصحاب الفضٌلة إلى مسؤلة مهمة تتعلّق بهذا المجلس 

ه النٌة ونجدد فٌه اإلخبلص ونحقق فٌه وهوأنه مجلس ذكر بل ومجلس علم ٌنبغً أن نجدد فٌ

ً درجاتنا عند ولننال من التوحٌد أن نبتغً بذلك وجه هللا جل وعبل لٌكون هذا المجلس رفعة ف

رالعظٌم الذي رتبه هللا جل وعبل على أمثال هذه المجالس ربما أنه حصل من التؤكٌد ذلك األج

ان ولكن نحن فً مجلس علم ومجلس ذكر بعض أصحاب الفضٌلة أن ٌؤتً لهذا المكبالشدٌد ماحدا 

ٌنبغً فٌه أن نحتسب على هللا جل وعبل لٌبارك هللا لنا فٌه ولنعلن فٌه أجورنا ولٌكون مجلس 

 شاهدا لنا ٌوم القٌامة الشاهدا علٌنا..

فً وسابل اإلعبلم وأكثرمن تناوله إنما غلط  موضوع الوسطٌة أٌها اإلخوة كثرالكبلم فٌه وُتلّون

عظٌماً والسبب فً ذلك أنه ُتكلّم فٌه بغٌرعلم وكل مسؤلة كموضوع جدٌد إذا ُتكلّم فٌه  فٌه غلطاً 

بغٌرعلم أتى المتكلّمون فٌه بالعجابب والدواهً حتى بدا وظهرعند الناس أن الوسطٌة هوكل 

وسط بٌن طرفٌن وخفا ذلك حتى عند بعض األماثل من طلبة العلم والدعاة واألبمة والخطباء 

الوسطٌة ماكان وسط بٌن طرفٌن وهذا خطؤ كبٌر وانحراف جوهري فً معنى ٌظنون أن 

ماأمرهللا جل وعبل به فجعله دٌناً هً الوسطٌة فالوسطٌة هً الحق والعدل هً الخٌاروالقصد 

هً هذا ٌتدٌن بها العباد لربهم هً منهاج اإلسبلم الذي بعث هللا به رسوله صلى هللا علٌه وسلم و

أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال جل وعبل فٌه"وكذلك جعلناكم  الذي الطرٌق القوٌم

 ...وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا" 

بماذا تكون هذه األمة شهٌدة على غٌرها بالحكم العدل بالقسط بالخٌار الذي جعلها هللا عزوجل 

 علٌه

ا أن الوسطٌة ماكان إذاً الوسط والوسطٌة هً العدل والخٌار المجرد ماكان بٌن طرفٌن وإال لوظنن

أهل السنة وبٌن المعتزلة  بٌنوسطاً بٌن طرفٌن صارالمتكلمون من األشاعرة الماتورٌدٌة وسطاً 

ٌُقال به وإنما الوسطٌة هً لزوم منهج اإلسبلم الذي جاء  ٌُعتقد والأن  وهذا خطؤ شابع الٌصح أن 
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لة بكتاب هللا وسنة رسوله اإلنطبلق من أصول هذه الم ً اإلسبلم صلى هللا علٌه وسلم هونببه 

 صالح سلف المإمنٌن علٌه صلى هللا علٌه وسلم الصحٌحة ومادرج 

بمثل هذا ٌتحقق لؤلمة الوسطٌة كمافً حدٌث اإلفتراق الشهٌر الذي ُروي من وجوه كثٌرة فرواه 

رضً هللا عنهم ٌقول فٌه نبٌكم صلى هللا علٌه  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ستة عشرصحابٌاً 

وسبعٌن فرقة  نافترقت الٌهود على إحدى وسبعٌن فرقة وافترقت النصارى على ثنتٌسلم و

 على ثبلث وسبعٌن فرقة كلها فً النار إالواحدة "وستفترق هذه األمة 

 إلى هذا القدر والحدٌث بلغ مبلغ التوافر أوعلى األقل اإلستفاضة .. 

 قٌل من هً ٌارسول هللا؟

 مثل ماأنا علٌه الٌوم وأصحابً" فجاء فً أصح ألفاظها "من كان

هذه هً معنى الوسطٌة وهً العدل والخٌار الذي اختاره هللا لنا دٌناً نتدٌن به ولهذا قال جل وعبل 

 ....م"إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن ٌكون لهم الخٌرة من أمره "وماكان لمإمن والمإمنة

 ... من جهةهذا 

أهل السنة والجماعة الذي اختصوا بها من وفً باب اإلعتقاد الوسطٌة من خصابص 

سابرالطوابف وهذا مّر على أذهانكم وعلى مسامعكم فً مواطن كثٌرة ومنها فً عقٌدة أبً 

أهل السنة قاطبة بالرضا والقبول المجمع  دالعباس أحمد بن تٌمٌة المسماة بالواسطٌة المتلقاة عن

سط فً باب أسماء هللا وصفاته بٌن الجهمٌة ؤهل السنة وق مافٌها وٌقول فٌها رحمه هللا "فعلى ح

والمعتزلة ووسط فً مسابل اإلٌمان والدٌن بٌن الوعٌدٌة من الخوارج والقدرٌة وبٌن المرجبة 

الوعٌدٌة ووسط فً أصحاب النبً صلى هللا بٌن ووسط فً باب الوعد والوعٌد بٌن المرجبة و

در بٌن الجبرٌة وبٌن القدرٌة هذه النواصب ووسط فً باب القبٌن علٌه وسلم بٌن الروافض و

الوسطٌة لٌست مجرد ماكان بٌن طرفٌن وإنما ماكان مستقٌماً على صراط هللا ومنهاجه الذي أبانه 

 .. رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 جزاكم هللا خٌراأحسن هللا إلٌكم 

ج بها البعض أنها تخر اٌظنه إلٌجاد القاسم أوالمتوسط وهوقسمة نعم ُتوجد هناك عدة طرق

وسطٌة اإلسبلم فبٌن لنا فضٌلة الشٌخ جزاه هللا خٌرا أن الوسطٌة هً ماكانت بالكتاب والسنة لٌس 

ماٌّدعٌه أهل األهواء أوٌظنه أصحاب العقول وإنما نؤمل من فضٌلة الشٌخ ماجد حفظه هللا ورعاه 

ٌُدّ  الدلٌل فلٌتفضل جزاه هللا ب بلمعم الكأن ٌذكر لنا أمثلة فً وسطٌة األمة اإلسبلمٌة بٌن األمم حتى 

 خٌرا

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
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الحمدهلل رب العالمٌن وأصلً وأسلم على خٌرعباد هللا أجمعٌن محمد بن عبدهللا وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن 

 أمابعد

 أٌها اإلخوة األفاضل أصحاب الفضٌلة 

 وبعد السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

غٌرضالٌن أن ٌجعلنا وإٌاكم هداة مهتدٌن  ابه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى بؤسم اسؤل هللا

والمضلٌن كمااسؤله سبحانه وتعالى أن ٌجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده 

أثنً بالشكر الجزٌل بعد شكرهللا سبحانه وتعالى لوزارة الشإون اإلسبلمٌة ثم تفرقاً معصوماً 

منطقة تبوك وعلى رأسهم فضٌلة الشٌخ عبدهللا المبارك واألخوة العاملٌن ممثلة بفرعها العامرب

معه على إقامة مثل هذه الملتقٌات التً سوف ٌكون لها بإذن هللا تعالى األجرالطٌب والثمرة 

 الٌانعة ..كٌف ال؟

حق المنابر وأمناء الكلمة ودعاة ال فرسانوهذا الملتقٌات قابمة على اجتماع أهل العلم والفضل و

الذٌن أبتمنهم هللا عزوجل على عقول الناس ودٌنهم فهم ٌصدعون بالحق كل جمعة على المنابر 

مون بالتوجٌهات اإلسبلمٌة المعّوج من األخبلق قوّ ٌعلمون الجاهل وٌهدون بإذن ربهم الضال وٌُ 

لمبدأ شرعً عظٌم والسلوك فهذه ثمرة عظٌمة من ثمرات هذه الملتقٌات ففٌها تحقٌق 

قُوا َوالَ  َجِمٌعاً  هللاِّ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ  تماع ونبذ التفرق قال سبحانه"وهواإلج " وقال جل فً َتَفرَّ

ونال منها أعدابها وتفرقت إالبعد أن  فماضعفت األمة "ِرٌُحُكمْ  َوَتْذَهبَ  َفَتْفَشلُواْ  َتَناَزُعواْ  َوالَ  ذكره"

ضعف التواصل بٌن أهل العلم بعضهم ببعض وبٌنهم وبٌن المجتمع كماأنه من الثمار الجٌدة من 

هذه الملتقٌات التقاء الخطباء مع بعضهم واألبمة كذلك وتناقل الخبرات فٌمابٌنهم فٌماٌخدم الفرد 

من النصٌحة كماأن هذه الملتقٌات لها أثركبٌر والمجتمع فٌماٌصلح حالهم من التوجٌه وماٌناسبهم 

 على صوت الحق وقوة شوكته فٌمافٌه مصلحة العباد والببلد 

سؤل هللا سبحانه وتعالى أن ٌبارك فً هذه الملتقٌات وأن ٌسدد القابمٌن علٌها أنه سمٌع قرٌب فؤ

ج الوسطً ومظاهره أماعنوان لقاإنا بكم أٌها اإلخوة األفاضل فهوكما تم اإلعبلن عنه وهوالمنه

 ودوره فً األمن الفكري 

 أٌها اإلخوة المباركون

إن المقصد األسمى من طرح هذا الموضوع هوأن الخطاب الشرعً والذي ٌقوم على جزء كبٌر 

ٌّزهللا سبحانه به هذه األمة  ٌُمثل هذا المنهج الوسطً الذي م منه خطباء المنابروفرسانها ٌجب أن 

هوالمنهج الربانً الذي ٌقوم على فعن غٌرها فهوالصراط المستقٌم الذي الإفراط فٌه والتفرٌط 

هوالمنهج الوسط ولذا كانت األمة فترك التساهل بؤمورالدٌن وتمٌٌعها وعدم الغلوواإلفراط  
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اإلسبلمٌة وسط بٌن األمم فً كل شا فً اإلعتقاد والتعبد واألخبلق والسلوك والتشرٌع وقدجاء 

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ وصفها بالوسطٌة فً قوله تعالى"  " َوَسطاً  أُمَّ

فضٌلة الشٌخ منصور من مسإلٌة هذه األمة وكونها وسطٌة بٌن األمم فقد جاء ذلك أما ماذكره 

ٌُدعى نوح ٌوم القٌامة فٌقول: لبٌك  ٌّناً فً حدٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم حٌنما قال" ُمب

ٌُقال ألمته هل بلغكم؟ فٌقولون:ماأتانا من نذٌر  وسعدٌك ٌارب فٌقول هل بلّغت قومك فٌقول نعم ف

 إنً أشهد لك فٌقول: محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا..فٌقول: 

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ فذلك قوله جل ذكره " ُكونَ  النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسطاً  أُمَّ ٌَ ُسولُ  َو ُكمْ  الرَّ ٌْ  َعلَ

لم وعلمنا الذي بلغنا عن أمة نوح علٌه السبلم الع سط هوالعدل والتكون الشهادة إالعن" والوَشِهٌداً 

وغٌره من األنبٌاء ماثبت فً كتاب ربنا عزوجل إذ أنه علٌه السبلم قد بلغ أمته وأنذرهم وبلغهم 

ولذا فنحن نشهد على علم فٌه ٌوم القٌامة نسؤل هللا سبحانه وتعالى أن ٌجعلنا ممن هم على الحق 

 ظاهرٌن وثابتٌن

 

 زاكم هللا خٌراأحسن هللا إلٌكم وج

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ إذاً أمة اإلسبلم هً أمة الوسط كماقال هللا تعالى" "  فضٌلة الدكتورعلً  َوَسطاً  أُمَّ

بعدما سمعنا عن تعرٌف الوسطٌة ومكانة الوسطٌة واألمة اإلسبلمٌة ووسطٌتها بٌن األمم لعل من 

له حوادس أولعلنا نسمٌها خصابص الوسطٌة  ن ٌقتفً الوسطٌة وأن ٌكون من أهل الوسطٌةأأراد 

 فلوتكرمتم وذكرتم لنا خصابص الوسطٌة جزاكم هللا خٌرا

.. لئلخوة الشفوٌة كماأنً أنبه على أنً أُرحب باألسبلة والمداخبلت المكتوبة وكذلك أٌضا

 الحضور ..

ل السنة والجماعة الحمدهلل.. خصابص أهل السنة والجماعة أوخصابص معانً الوسطٌة فً أه

عددت فٌها ألهل العلم فٌها أكثر من ثبلثٌن خصٌصة متنوعة ذكرها العلماء كثٌرة حتى أنً 

 والشّراح فً كتب العقٌدة وكتب الحدٌث

ٌّزأهل السنة والجماعة تمٌزالمسلمٌن الصادق  ٌن عن غٌرهم سواء من الكافرٌن من غٌرالمسلمٌنتم

من أهل المعاصً والفسوق والشناعة وألن الثبلثٌن كثٌرة أوالمتبعٌن من ذوي األهواء والبدع و

فنؤخذ منها ثبلث أوأربع والخامسة من عندي وماأرٌد أن أشق علٌكم الخصٌصة األولى من 

خصابص معنى الوسطٌة التً خص هللا بها جل وعبل هذه األمة وصارت بهذه الوسطٌة شاهدة 

رهم من المنتسبٌن إلى اإلسبلم من أهل وشهٌدة على من قبلها وصارأهل السنة شهداء على غٌ

 نحوهم  حىالقبلة ومن ن
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علٌه وهذا أوالً:أن الوسطٌة هً العدل والخٌار لٌست الوسطٌة وسطاً بٌن طرفٌن كما مر التنبٌه 

معنى مهم جوهري ٌاأصحاب الفضٌلة أقول ذلك ألنً لمست فً وسابل اإلعبلم المقروءة 

طؤ كبٌر فً تحدٌد هذا المعنى من معانً الوسطٌة الذي هو والمربٌة والمسموعة خلطاً عجٌباً وخ

 خصٌصتها بؤن تكون عدال خٌارا كماجعلها هللا جل وعبل كذلك 

المعنى الثانً أوالخصٌصة الثانٌة من خصابص الوسطٌة أن أهل السنة والجماعة من خصابصهم 

َزالُ  َوالَ  أنهم مجتمعون غٌرمتفرقٌن كماأمرهم بذلك ربهم جل وعبل " ِحمَ  َمن الَّ إ ُمْخَتلِِفٌنَ  ونَ ٌَ  رَّ

قُوا َوالَ  َجِمٌعاً  هللاِّ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ " وفً ال عمران "َخلََقُهمْ  َولَِذلِكَ  َرب كَ  " واألدلة فً هذا كافٌة َتَفرَّ

مستفٌضة إن كان فً الكتاب أوفً السنة النبوٌة الصحٌحة وأعظم خصابصهم أعنً أهل السنة 

الوسطٌة هواجتماعهم .. ولهذا من أعظم معالم اجتماعهم أنهم مجتمعون على  فً تحقٌق معنى

دٌن واحد لٌسوا فً أدٌان شتى على منهاج واحد لٌسوا فً مناهج مختلفة ولهذا فً قول هللا جل 

ِبُعوهُ  ُمْسَتِقٌماً  ِصَراِطً َهـَذا َوأَنَّ  وعبل فً آخر األنعام فً آٌة الوصاٌا العشرة " ِبُعواْ  َوالَ  َفاتَّ  َتتَّ

ُبلَ  قَ  الس  اُكم َذلُِكمْ  َسِبٌلِهِ  َعن ِبُكمْ  َفَتَفرَّ قون لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ كما قال ابن مسعود رضً هللا عنه "من  "َتتَّ

أراد أن ٌنظرإلى وصٌة محمد صلى هللا علٌه وسلم التً علٌها خاتمه فلٌقرأ هذه اآلٌات هذه االٌة 

حٌن عن النبً صلى هللا علٌه وسلم خط خطاً مستقٌماً وخط عن واآلٌتٌن التً بعدها وفً الصحٌ

 جنباته خطوطاً وقال هذا صراط هللا وهذه سبل وعلى كل سبٌل منها شٌطان ٌدعوا إلٌه ...

أهل السنة من خصابصهم أنهم مجتمعون فً دٌن واحد ومنهاج واحد وعلى إمام واحد ولهذا 

تهم واحده وقٌادمامهم واحد فإطونه صفحة أعناقهم الٌجوز فً اصولهم أن ٌباٌعوا اإلمامٌن فٌع

وأمامهم فً الصبلة واحد ولهذا ٌحرمون إقامة الجماعتٌن فً المسجد الواحد إالمااستثنى فً 

مساجد الطرقات لمن كانوا مسافرٌن لماذا؟ ألن هذا ٌجلً معنى اجتماعهم وعدم افتراقهم وجاء 

فرق دٌنه وكانوا شٌعا قال هللا جل وعبل ن الوعٌد فٌموالمشددة النكٌرفً األدلة الناهٌة المحذرة 

قُواْ  الَِّذٌنَ  إِنَّ مخاطباً نبٌه علٌه الصبلة والسبلم) عاً  َوَكاُنواْ  ِدٌَنُهمْ  َفرَّ ٌَ ء   ِفً ِمْنُهمْ  لَّْستَ  ِش ًْ َما َش  إِنَّ

( قال أهل العلم وهذا خرج مخرج الوعٌد لهوالء وأضعافهم وإذا كان من خصابص هللاِّ  إِلَى أَْمُرُهمْ 

أهل السنة أنهم مجتمعون اسمهم واحد وهواإلسبلم وهواإلٌمان كماسماهم هللا به دٌنهم واحد 

ٌطٌعونه فً الدنٌا واحد منهجهم واحد وصبلتهم واحده إذا تهم واحده إمامهم الذي قبلوكتابهم واحد 

ٌفّرق الناس  فتراق ولهذا دواعً اإلفتراق موجوده حتى بٌن بعض المنتسبٌن للعلمالمعنى لئل

وهوفً الحقٌقة سراب ٌراه الظمآن فً  ظن العلى علم بناء علىماٌظنونهبناء على بعضهم بعض،

 عمن فّرق دٌنه الٌوم الحار ٌحسبه شٌباً وهوالشا ولذا نزه هللا نبٌه

مماٌشتهرفً أوساط متدٌنٌن والشباب وعن طلبة العلم أصل  واسمحوا لً أن أدخل فً العمق قلٌبلً 

التصنٌف الذي هو فً الحقٌقة فً معول ٌتعارض مع هذه الخصٌصة التً جعل هللا جل وعبل أهل 

 له مؤخذان إما مؤخذ مبنً على علم فالعلم مناط بؤدلة وهذاا والتفرٌق السنة واإلستقامة علٌه

والكافرٌن أعداءه جعل هللا أهل اإلستقامة أولٌابه وأهل به الإشكال فٌه فجعل هللا المإمنٌن حز

خذ حظ النفس التً ٌدور ه وهناك تصنٌف للناس على مآالشنبآن والفسق والمعصٌة والكفرأعداء
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على أصل الهوى والجهل فً القدٌم تصنٌفات كثٌرة فً اإلنتساب للفرق وفً الحدٌث انتساب إلى 

صول سابقة حتى درج ذلك بٌن بعض الناس فؤصبح حبلوة التٌاروإلى جماعات وإلى فرق لها أ

وفبلن جافً وفبلن ً وفبلن سلفً وفبلن إخوانً فً مجلسه ومع أصحابه ومع قرنابه فبلن تبلٌغ

الهوى وهذا لم ٌمض فً الدنٌا والفً اآلخرة ،  ارجً وفبلن لٌس خارجً ٌنطلق ذلك من مهدخ

ٌوم وفً ة علٌه أوبماٌكون فً النفوس من الشنبآن فً الدنٌا قد تطاله العقوبة بالدعاوي المقام

 ٌلتقً الخصوم 

نهج الذي هومن خصابص أهل معند هللا عزوجل ولهذا إتباع الحق ٌجعل للمسلم حصانة فً هذا ال

ٌتفرق علٌه ٌعتصم بمعتصم هللا جل وعبل والٌنحل منه ولهذا روى الالسنة فٌجتمع على الحق و

نى الوسطٌة التً هً الخصٌصة حدٌثاً رواه بإسناد البؤس به أن ابوداوود ٌاأٌها اإلخوة فً مع

النبً صلى هللا علٌه وسلم قال"إن من إجبلل هللا إكرام ذي الشٌبة المسلم وحامل القران غٌرالغالً 

 فٌه والالجافً عنه " ألن المنهج منهج وسط  

ٌّكفرون أحداً إالبدلٌل أمالخصٌصة الثالثة:أن أهل السنة والجماعة من خصابص وسطٌتهم أنهم ال

ٌُفّسقون إالبدلٌل وهذا معنى استقامتهم على هذا المنهج الوسط  ٌُبّدعون إالبدلٌل وال كماأنهم ال

ٌُفسقّه وهذا قد وقع فٌه ولؤلسف  ٌُكفر أوٌبدعه أو ٌُّكفر بمحض الهوى فعند أدنى خبلف  غٌرهم 

لسنة جهبل ألنهم ركبوا مركب الجهل ولم ٌعتصموا بمعتصم العلم والهدى لبعض المنتسبٌن 

الموروث عن هللا تعالى ورسوله الخصٌصة الرابعة من خصابص الوسطٌة أن أهلها مستقٌمون 

الكتاب والسنة الصحٌحة ٌظهر ذلك على مظاهرهم فً رجالهم ونسابهم فً سلوكهم بمتدٌنون 

نهم وعبادتهم لربهم جل وعبل فالسنة الغراء دناه وبعده فً تدٌّ وأخبلقهم وتعامبلتهم وقبل ذلك وأ

كماٌفعله أهل التصوف واهل  ذواقمحض أعٌنهم ومرمى مسٌرهم الٌتعبدون هللا جل وعبل باأل

ٌظنونها علماً كماٌفعله أهل البدع وإنما بٌن  تًالجهالة والٌتعبدون هلل عزوجل بالبدع والمحدثات ال

 هللا قال رسوله قال الصحابة أولوا العرفان..على قال وحرصهم أعٌنهم 

الخصٌصة الخامسة وأختم بها أن أهل الوسطٌة من خصابص وسطٌتهم الٌظلمون الخلق بل هم 

ٌّنهم ارحم الناس بالناس وأرحم الخلق بالخلق وهذا هوالمنهج الذي ربهم به وعلّمهم إٌاه نبٌهم  تد

الخٌر ٌدعون الناس إلى دٌن هللا وٌبصرون أهل صلى هللا علٌه وسلم وعلى هذا ٌحبون إلخوانهم 

ٌُبرئ ذمته وإنما   أن ٌهدي هللا به هذا الظالمالعمى لٌس همه فقط أن 

كماقال صلى هللا علٌه وسلم فً الصحٌحٌن لعلً رضً هللا عنه حٌن بعثه حامبلً راٌة الجهاد 

 علٌهم لعنة هللاالذي ٌتضمن إزهاق النفوس وإراقة الدماء إلى أخبث عباد هللا الٌهود 

ماذا قال لهم أمِض على رسلك أي امش المشً المطمبن الواثق باهلل لماذا ألنك عندك الخٌر  

 عندك عوامل الثقة 
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إلى اإلسبلم وأخبرهم بماٌجب علٌهم من حق امض على رسلك حتى تنزل بساحتهم حتى تدعوهم 

فإنهم أجابوك لذلك فؤخبرهم بماٌجب هللا تعالى فٌه وحق هللا تعالى فٌه أن ٌعبد وحده الشرٌك له 

علٌهم من حق هللا تعالى قال فوهللا لبن ٌهدي هللا بك رجبلً واحداً خٌرلك من حمر النعم أي خٌر 

  لك من عرض هذه الدنٌا ألن حمرالنعم

خٌرها للعرب الذي مثل به الرسول صلى هللا علٌه وسلم لحمرالنعم للعرب بذلك المقام وهذا ٌدل 

وٌحرصون على رفع الظلم والجهل حم الخلق بالخلق ٌحرصون على هداٌتهم على أنهم أر

والهوى عنهم وهذا تطبٌقه أٌها اإلخوة إذا وقع فً المنكر أوالمعصٌة أوفً الخطؤ أوفً الزلل 

حب أن ٌعلم وأن ٌنصح بشدة أوٌلٌن برفق أوبعنف طبق هذا مع تأخوك وقرٌبك وأبوك كٌف 

 قربٌنأبعدٌن كماتحب أن ٌطبق مع األ

 أحسن هللا إلٌكم

إن من ٌعٌش بالوسطٌة ٌعٌش بإستقرار واطمبنان بل إنه الٌشقى بغٌره وذلك ألن الوسطٌة هً 

المنهج الذي قضاه هللا عزوجل ولذلك كان منهج السنة والجماعة من أفضل بل هو المنهج 

ٌّن لنذلالصحٌح و ٌُب ا وسطٌة أهل ك إلختٌارهم المنهج الوسط ولعل الشٌخ ماجد رعاه ربً أن 

 السنة والجماعة

والجماعة وسط أي عدول خٌار بٌن طرفً اإلفراط والتفرٌط الحمدهلل إن أهل السنة أٌها اإلخوة 

فهم وسط بٌن الفرق المنتسبة لئلسبلم كما أن أمة اإلسبلم وسط بٌن األمم تظهر وسطٌة أهل السنة 

 والجماعة بٌن الفرق المنتسبة لئلسبلم فً أمرٌن:

األول:باب األسماء والصفات واألمرالثانً: فٌماٌتعلق بؤفعال العباد فؤما ماٌتعلق فً باب األسماء 

ومن أهل الجهمٌة  منطلة المع والصفات فهوكماذكرها الشٌخ علً فً أن أهل السنة وسط بٌن

 شاكلتهم ووسط بٌن أهل التمثٌل المشبهه على 

نفسه وسماه بها رسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم  فهم ٌثبتون هلل أسمابه وصفاته التً سمى بها

ٌُفّوضون فً  ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى هللا علٌه وسلم ٌثبتونها على الحقٌقة لكنه

فٌثبتون أن هلل ٌداً وأن له عٌناً سبحانه حقٌقة كماٌلٌق بجبلل هللا وعظمته والٌلزم إلثبات الكٌفٌة 

ظاهر كماتظهر وسطٌة أهل السنة والجماعة بٌن الفرق المنتسبة واألمر البته الحقٌقة التشبٌه

لئلسبلم فً أفعال العباد والمشٌبة فؤهل السنة قالوا إن للعبد اختٌارا مشٌبة وفعبل ٌصدر منه 

الٌفعل إالبمشٌبة هللا عزوجل وهناك من أنكر مشٌبة هللا عزوجل وقال:إن ومحاسب علٌه لكنه 

توسط أهل السنة والجماعة على اقر فعل العبد ومشٌبته فوهناك من  العبد ٌفعل وأنكر مشٌبة هللا

َشاءَ  أَن إاِلَّ  َتَشاُإونَ  َوَماحد قوله تعالى" ٌَ  ُ والجماعة كماتوسط أهل السنة  "اْلَعالَِمٌنَ  َرب   هللاَّ

من صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وتعظٌمهم له وتوقٌرهم وظهرت وسطٌتهم فً موقفهم 

لسن عماحصل بٌنهم وتوقٌرآل بٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم التفاوت فً أحد منهم بل وكف األ
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التقدٌرواإلحترام لصحابة رسول  ٌحفهموقفهم الموقف الوسطً الذي الإفراط فٌه والتفرٌط الذي 

 هللا صلى هللا علٌه وسلم

 اسؤل هللا تعالى أن ٌهدٌنا وإٌاكم الصراط المستقٌم 

 أحسن هللا إلٌكم

 قبل أن نكمل فً موضوع الوسطٌة هل هناك أحد لدٌه مداخلة وٌرٌد أن ٌشارك ...و

 آِمناً  اْلَبلَدَ  َهـَذا اْجَعلْ  َربِّ األمن مطلب بل إن إبراهٌم علٌه السبلم سؤل ربه األمن قبل كل شا "

ًَّ  َواْجُنْبِنً ْعُبدَ  أَن َوَبِن  "األَْصَنامَ  نَّ

أمن فكري فبودنا أن  كؤمن عقدي وأمن دٌنً وهناك لؤلمنواألمن كل ٌبحث عنه وهناك أنواع 

 فضٌلة الشٌخ الدكتورعلً ٌعّرج على األمن االفكري فً تعرٌفه جزاه هللا خٌرا

 أنا مازلت ٌاإخوانً أرٌد أستمع ألصواتكم ماودي حنا نصٌرمتكلمٌن وانتم من ٌستمع 

 مداخلة:

زعم أنها تعٌش مع القران فقط وطبعا وت جانباً السنه تجعل فً بعض الفرق مستخف فً السنة 

 مدخل هذا السإال أنه لٌس من باب الوسطٌة فضٌلة الدكتورعلً 

ألنه له عبلقة بالندوة من جهتٌن من جهة الوسطٌة ومن جهة أنا شاكرسإال أخونا جزاه هللا خٌر

سمعتم من األمن ، األدلة ٌاإخوان فً القران والسنة على إعتبار شؤن األمن أدلة كثٌرة منها ما

دعاء إبراهٌم الخلٌل علٌه الصبلة والسبلم وفً آٌة النحل فً ضرب المثل فً  القرٌة اآلمنة 

المطمبنة والحظوا كٌف قدم األمن على غٌره وفً سورة البٌنة فً قرٌش امتن هللا على أهل مكة 

دته وغٌرهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والٌمكن أن ٌستقراإلنسان فً معٌشته وفً عبا

وفً نفسه حتى ٌؤمن هذا أمرمسلّم فطري واألمن أنواع هناك أمن غذابً واآلن الدول والشعوب 

والمنظمات العالمٌة الرسمٌة والغٌررسمٌة تتداعى إلى تحقٌقه هناك أمن مابً ٌسبب مشاكل بٌن 

هذا الدول قد سمعتم فً األخبار ماٌتعلق بتحدٌد الحصص فً نهرالنٌل ومشكلة مٌاه نهراألردن و

أمن مابً وعندنا نحن المٌاه الجوفٌة والدعاوي الكثٌرة من الجهات المسإولة فً وزارة المٌاه 

والكهرباء وغٌرها إلى اإلقتصاد فً إستخدامه هذا أمن مابً ، هناك أمن عسكري وأمن سٌاسً 

وأمن صحً أعظم ذلك وأهمه األمن الدٌنً الذي هوأمن عقدي وماٌنتج عن العقدي وهوالفكري 

وألن الفكر نتاج ماٌكون فً عقٌدة اإلنسان من خٌر أومن شر وإالالحقٌقة أن نسب األمن الفكري و

ٌُسمى األمن العقدي ألن العقٌدة هً المحرك الربٌس لئلنسان فٌماٌفعل وماٌذر فٌماٌؤتً وماالٌؤتً 

ا على ألن اعتقاد اإلنسان فً كل أمر وهومانعقد علٌه قلبه هوالمحرك له وهإالء الذٌن خرجو

جماعة المسلمٌن مالذي دعاهم إلى ذلك؟ لٌس مجرد تشوٌش فً أذهانهم وإنما أمرعقد فً قلوبهم 

والناصحون وأمثالكم إلى تحقٌق األمن الفكري الغٌورون انعكس على أفكارهم ولهذا تداعى له 
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افً الذي هونتاج األمن العقدي والذي عظمه هللا عزوجل فً قوله على لسان إبراهٌم الخلٌل كم

ْلِبُسواْ  َولَمْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ آٌة األنعام فً سٌاقاتها" ْهَتُدونَ  َوُهم األَْمنُ  لَُهمُ  أُْولَـِبكَ  ِبُظْلم   إٌَِماَنُهم ٌَ " م 

ٌّنا لم ٌلبس إٌمانه  لماسمع الصحابة رضً هللا عنهم عظم ذلك علٌهم جداً وقالوا ٌارسول هللا وأ

على المعصٌة والكبٌرة ونحوه قال صلى هللا علٌه وسلم لٌس بظلم ظنوا أن مطلق الظلم المشتمل 

ٌشٌرإلى مقالة لقمان لماوعظ ابنه فً قوله هللا -الظلم الذي تذهبون إلٌه،إنه ماقاله العبد الصالح

ِعُظهُ  َوُهوَ  اِلْبِنهِ  لُْقَمانُ  َقالَ  َوإِذْ عزوجل" ا ٌَ ٌَ  ًَّ  "َعِظٌم   ْلم  لَظُ  الشِّْركَ  إِنَّ  ِباهللَِّ  ُتْشِركْ  اَل  ُبَن

أعظم الظلم الشرك باهلل لماذا؟ ألنه عدل عن حق هللا وصرفه لغٌره كماتقرأون فً أول األنعام 

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هلِلِّ  اْلَحْمدُ بسم هللا الرحمن الرحٌم " لَُماتِ  َوَجَعلَ  َواألَْرضَ  السَّ  الَِّذٌنَ  ُثمَّ  َوالن ورَ  الظ 

ِهم َكَفُرواْ  ْعِدلُونَ  ِبَربِّ غٌره عدلوا وهم أظلم الظالمٌن عدلوا عن حق هللا فصرفوه ل عدلوا ؟ " كٌفٌَ

فصرفوه لماذا؟ لغٌره من المعبودات كماهومشهور فبلن عّدل الماء ٌعنً صرفه من  عن حق هللا

 وهوأظلم الظلم .. وجهة إلى وجهة أخرى

ٌُس ا ظنه أوالً بربه ثانٌاً بدٌنه ثالثاً األمن الفكري ٌاإخوانً هواألمن الذي ٌصون اإلنسان عن أن 

بكتابه رابعاً بوالة أمره، والة األمرالسلفان الوالة الذٌن لهم فً أعناق الناس بٌعة توجب لهم علٌهم 

السمع والطاعة بالمعروف الخٌرة لنا فٌها لٌس األمر مرّده إلى هواك وإلى شهوتك حٌن أعطاك 

ٌّنونه  سمعت وإن منعك لم تسمع وإنما تتعبد هللا ٌُب جل وعبل به ، السمع والطاعة ألهل العلم بما

وٌوضحونه من معانً كبلم هللا ألنهم والة أمور إلبانة دٌن هللا عزوجل هذا األمن فً العقابد 

المنعكس على السلوك وعلى األٌدي وعلى اللسان وعلى األفكار هذا األمن أعزالمطالب ألنه 

عقٌدتك التً تتدٌن بها لربك وتعامل بها خلق هللا وعباد دٌنك وعلى ناشا عن األمن العقدي على 

 هللا ..

لمادرج على شبابنا واستغفرهللا من التعمٌم لمادرج على بعض شبابنا وبعض المسلمٌن بسبب أنهم 

ُخلّوا من العلم خلّوا من معانً اإلعتقاد الصحٌح درجت علٌهم شبهات أورثت فً قلوبهم اعتقادات 

أن بعضهم واذكرلكم تماذج مماوقع لنا ،بعض هإالء كان ٌعتقد أن أباه  ثم شوشت أفكارهم حتى

وجده كانوا كفارا ألنه أُشرب تكفٌرالمجتمع بوالته وعلمابه ، فً جرٌدة هذا الٌوم أتصفحها وإذا 

رجل فً العراق قتل أباه ألن أباه ٌعمل مترجم ماجاء هذا إاللماُشّوش اعتقاده وانعكس على فكره 

بعقوقه حتى  توعدوأبوه الذي أوجب هللا عزوجل علٌه أوجب الواجبات فً بره وأن هذا كافر 

 َلُهَما َواْخِفضْ مجرما ألن هللا تعبد العباد بؤن ٌّبروا آبابهم ولوكانوا مشركٌن ولوكانوا كافرٌن"لو

لِّ  َجَناحَ  ْحَمةِ  ِمنَ  الذ  بِّ  َوقُل الرَّ اِنً َكَما اْرَحْمُهَما رَّ ٌَ  ِبً ُتْشِركَ  أَن َعلى َجاَهَداكَ  َوإِن" "َصِغٌراً  َربَّ

ٌْسَ  َما ا ِفً َوَصاِحْبُهَما ُتِطْعُهَما َفبَل  ِعْلم   ِبهِ  لَكَ  لَ ٌَ ْن ومع ذلك أوصله سوء األمن  "َمْعُروفا الد 

وضعف األمن أوانعدام األمن فً اعتقاده ومانشؤ عن فكره إلى أن ٌقتل أبٌه هذا ٌاإخوانً 

شبابنا من بٌوتهم من أحضان أهلٌهم ومن قبابلهم ومجتمعاتهم  أمرعظٌم وهوالذي أخرج بعض

إلى أحضان أعدابهم فكانوا أدوات تحركهم هذه الجهات المشبوهة الموبوءة من أعدابنا تحركهم 

 وتجعلهم معاول هدم فً ببلدكم ومجتمعاتكم  ..
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اها وراح نام تحت سؤعطٌكم مثل واسمحوا لً بتكلم بالعامٌة لواإلنسان منكم عنده غنم وأراد ٌرع

متر لوبٌهششها بٌده تتهشش؟ تتحرك ٌاإخوان؟ هوسهى باألمر حتى  277الشجر والغنم بعٌده 

 ٌلحقها بالعصا أوبالحصا ألٌس كذلك؟ هذه وهً غنم.

ٌُحركون بالرٌموت كنترول موبذا واقع؟ حاصل والموبحاصل  من شبابنا على بعد آالف األمٌال 

 ٌاإخوانً؟ 

األمٌال فالغنم والبهابم أعزكم هللا أصح عقوال وأدرى فً مصالحها من هإالء من على بعد آالف 

لماُشّوشت عقابدهم فانعكس ذلك سوءا فً أمنهم ، ٌحدثنا شٌخنا شٌخ بن عثٌمٌن وهذا أمراستفاض 

عند مشابخنا وعند كبارالسن منا عن أمرعندنا فً بلدنا فً عنٌزة فً القصٌم ٌقول الشٌخ رحمه 

زمن ماضً قبل أن ٌسستتب األمن وهذا من نعم هللا علٌنا التً ٌجب أن نشكرها هللا كان فً 

ْفَرُحواْ  َفِبَذلِكَ  َوِبَرْحَمِتهِ  هللاِّ  ِبَفْضلِ  قُلْ ونعلنها ظاهرا وباطنا " ٌَ ر   ُهوَ  َفْل ٌْ ا َخ مَّ ْجَمُعونَ  مِّ "  كٌف كان ٌَ

ورغد فً عٌشنا وكرامة فً أنفسنا الناس وكٌف صرنا ومازلنا وإٌاكم نتفٌؤ ظبلل أمن فً أوطاننا 

 ٌمكن لوٌظهر أجدادكم من قبورهم ماٌحسبون أنكم االفً الجنة لستم فً الدنٌا ..

ٌخبرنا شٌخنا رحمه هللا وغٌره أنهم كانوا ٌستوحشون أن ٌخرج الرجل من عنٌزة إلى برٌدة 

مشوشً هذا ومابٌنهم عشرٌن كٌلو إالوالبندق معه ومعه من ٌحمونه من قطاع الطرٌق ومن 

األمن ، فً ببلدكم هذه ونعم هللا علٌنا كثٌرة ماحنا بمجتمع مبلبكً لكنه فً هذه الببلد ٌخرج ابنك 

زرقا والّ.. الٌاإخوان؟ ٌذهب للبقالة للسوق ٌتقضى وٌرجع ألٌس كذلك؟ ٌخرج الرجل  577معه 

ماكان هذا لٌكون  وٌسافرمن تبوك إلى جازان من مدٌنة  إلى مدٌنة وهووعٌاله ماٌخاف إال هللا

لوال أن من هللا علٌنا بتحكٌم شرعه والتحاكم إلٌه واإلجتماع على إمام واحد ٌقودنا فٌه علماء 

فً  اٌسوسنا والة أمور مطمبنون لماتفٌؤنا ظبلل هذا األمن بشرع هللا عزوجل الذي تعبدنا هللا به

صاحب الدكان ٌضع قماش مكة وفً المدٌنة حتى فً المواسم لماٌجتمع الحجٌج والعمار ٌذهب 

أنا ٌوم أحاكٌكم فً سنة من والّحبل والّشبك على محله وٌصلً وٌرجع موبذاواقع ٌاإخوانً؟ 

فً اللٌل من الفندق  2السنوات انتدبنا فً برنامج خادم الحرمٌن لئلمامة فً أمرٌكا خرجنا الساعة 

الزرقا ..استرسل مع  577إلى محل نؤخذ منه سحورنا فً اول رمضان وقارنوا بٌن هذا وبٌن 

 الكبلم الشعبً ٌاشٌخ عبدهللا اصحاب الفضٌلة هذا ٌناسب والّ...؟

الفجر والشوراع فاضٌة ومافٌها إالسٌارات المرور مرور األمن .. إلى  2،37أو 4نزلنا الساعة 

مكان ملحق بمحطة وقود فٌه بقالة مفتوحة بتسحرأناوزمٌلً من أصحاب الفضٌلة البس  لبس 

الوقت براد فً ٌناٌربرد البس  لبس أسود والقبوع اللً علً أسود وكان من توفٌق هللا أسود ألن 

اونحوها  17دوالر أو 16أن اللً فً المحل رجل مسلم هندي أصله مسلم أخذنا حاجتنا تقرٌبا ب 

دوالر  177هـ أردت أتجمل وأحاسب عن زمٌلً فؤخرجت من مخباتً 1416..نسٌت .. لعام 

طٌته إٌاه فرجع الرجل إلى الجدار رافعا ٌدٌه ، زمٌلً هذا كان مدرسا فً مابعد صرفتها فؤع

هناك نهرنً بقوة وأمرنً أن أدخل المبلغ فً جٌبً وقال اخرج فتكلم معه  هالمعهد التابع للجامع
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باإلنجلٌزٌة وأعطاه قٌمة سحورنا واعتذرمنه وقال هذا أول مرة ٌؤتً هذه الببلد فاطمؤن .. أنا 

 177وقف سبب ذلك ٌاإخوانً أن هذا الرجل لوكان عنده فً الصندوق صرف شدنً هذا الم

دوالر ٌستسلم خذها والتذبحنً ظناً منه أنً سؤذبحه فً عاصمة أكبر دولة فً العالم .. وعٌالكم 

.. ُوجدت مظاهرلماقصرنا فً حفظ  الحمرا الٌخشون إالهللا عزوجل 277الزرقا و 577ٌطلعون 

وغلب علٌنا الدعة ونشؤ من ناشبتنا خصوصا من شبابنا من الٌدرك كٌف  هذا األمن وتقاصرنا فٌه

كان الناس وكٌف صاروا؟ وهذا من دواعً ومن أهمٌة مبلحظة هذا األمن فً عقابدنا الذي ٌنشؤ 

 فً أفكارنا وفً مفاهٌمنا وفً ألسنتنا وباهلل التوفٌق ...

 لجبلل واإلكرام اللهم احفظ علٌنا أمننا وقبل ذلك دٌننا وعقٌدتنا ٌاذا ا

سؤل األخ سإال ماأجبنا على سإاله ..سم..اي نعم .. سؤل أخونا عن من ٌؤخذونه باألدلة من 

القران وهً فرق هإالء ٌسمون زورا اآلن بالقرانٌٌن وأقول وعلى جهة الحكاٌة بالقرانٌون 

ن ولهاوجود قوي ٌقولون نؤخذ من كبلم هللا فقط هذه الفرقة الموجودة اآلن فً الهند وفً الباكستا

فً أوروبا وغربً أمرٌكا ناظرنا بعضهم فً غرب كندا هوالء أصولهم الخوارج الذٌن قالوا 

ماوجدنا فً كتاب هللا أخذناه حسبنا كتاب هللا قال عمررضً هللا عنه وهذه ٌاإخوانً فً أصول 

م الخوارج بعض الناس ٌظن الخوارج أصولهم فقط فً الخروج عن جماعة الملمٌن هذا أه

الخروج على الجماعة وتكفٌرصاحب الذنب ألنهم الٌفرقون بٌن الكبٌرة والصغٌرة أصولهم 

،صاحب الذنب عندهم كافر.. من أصولهم إنكارالسنة قال عمررضً هللا عنه الألفٌن رجل متكبا 

على أرٌكته ٌقول ماوجد فً كتاب أخذناه ومالم نجده فً كتاب هللا ودعناه آٌة الرجم قرأناها 

اها وعلمنابها ثم ُرفعت ألن الخوارج ٌنكرون حد الرجم تطّورالمذهب حتى انتسب إلٌه وحفظن

بعض األعاجم بماٌسمى أننا النؤخذ إالمن القران فقط والنلتفت إلى غٌره ألن هممهم وقلوبهم 

ضعفت عن تحصٌل العلم بالسنة وتمٌٌزصحٌحها من ضعٌفه فؤرادوا قصرالطرٌق برد السنة ولم 

ٌتعبدوا هلل عبادة إالبالرجوع إلى السنة لن ٌستطٌعوا أن ٌصلّوا والٌصوموا والٌزّكوا ٌستطٌعوا أن 

 والٌبّروا آبابهموالٌتعاملوا إالبالرجوع إلى السنة ..

جمعنً مع أحد كبارهم وأحد أصولهم من ببلد الهند وهوطبٌب ومتخصص باألعصاب ومع ذلك 

ٌّن لً أوقات الص لوات الخمسة فً القران مع إنها موجودة فً ٌقول بمذهب القرانٌة فقلت له ب

القران الصلوات الخمسة موجودة فً آٌات القران متناثرة لكنه ماعرفها ألن هوالء أجهل الناس 

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَمافً القران وبالتالً جهلهم بالسنة ثم القران هوالذي قال هللا جل وعبل فٌه "  الرَّ

نِطقُ  َوَما قال جل وعبل فٌه"" وهوالذي َفانَتُهوا َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ   إاِلَّ  ُهوَ  إِنْ { 3}اْلَهَوى َعنِ  ٌَ

  ً " وهذا ممانخشاه من مجانبة هذا الصراط المستقٌم بهذه السبل بدعوى أن ماوجدنا فً ٌُوَحى َوْح

وا به أتٌنا على كتاب هللا أخذناه .. نقول كذبتم وأخطؤتم وضللتم فإنكم لم تسمعوا لكبلم هللا ولم تؤخذ

 جواب سإالك ٌاأخانا ..؟

 جزاكم هللا خٌرا ..نعم..
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أحسن هللا إلٌكم ..كان الجواب قضاّء لٌس أداءاّ ..طٌب حضرات المستمعٌن هناك مظاهرونعود 

ٌّنها لنا وللجمٌع فضٌلة الشٌخ ماجد جزاه هللا خٌرا  للوسطٌة هناك مظاهرللوسطٌة حبذا أن ٌب

والحمدهلل والصبلة والسبلم على رسول هللا أمابعد: ظهرت وسطٌة هذا بسم هللا الرحمن الرحٌم 

الدٌن العظٌم فً تلك القصة التً رواها أنس بن مالك رضً هللا عنه حٌنما قال جاء ثبلثة نفر إلى 

عن حال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مع  هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤلونهنبٌت أزواج رسول 

إحدى أزواج الرسول صلى هللا علٌه وسلم بؤنه كان ٌصوم وٌفطروٌتزوج النساء  العبادة فؤجابتهم

ثم برروا موقفهم  وسلم وٌنام وٌقوم فتعجب ذلك النفرالثبلثة من هدي الرسول صلى هللا علٌه

قابلٌن ذاك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد ُغفرله ماتقدم من ذنبه ثم انصرفوا وقال كل واحد 

فؤصوم والأفطر وقال اآلخر أماأنا أقوم والأنام وقال اآلخر أما أنا فبلأتزوج النساء  منهم أما أنا

فلما عاد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وُذكرله ذلك فقال:إننً أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج 

ٌّن المنهج الوسطً وهوقوله علٌه الصبلة والسبلم فمن رغب عن  النساء ثم ذكرقاعدة عظٌمة ُتب

ٌّن منهج الرسول صلى هللا علٌه وسلم فٌماٌتعلق بالتعبد  سنتً فلٌس منً هذا مثال عظٌم ب

ٌّن  منهجه علٌه الصبلة فً حٌاته وسلوكه وهومثل عظٌم ٌكفٌنا عن كثٌرالكبلم الذي والتمسك كماب

ٌُنسً أوله آخره نسؤل هللا جل وعبل أن ٌجعلنا ممن ٌهتدي بهدي رسول هللا  ٌجعلنا إن أطلنا فٌه 

ٌُوفقنا لكل خٌر وهللا تعالى أعلم وأحكم وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد   صلى هللا علٌه وسلم وأن 

 جزاكم هللا خٌرا..

ٌُطرح موضوع  هذه مداخلة من فضٌلة الشٌخ محمد خطٌب جامع صبلح الدٌن لماذا حٌن 

ٌُتناول فٌه جمٌع الجوانب فً الغالب الٌإخذ إالجانب واحد  وهوالتطرف والغلو أما الوسطٌة ال

 الجانب اآلخر وهوالتساهل والتفرٌط فإنه قلّما أن ٌتناول ذكرذلك،انتهى بتصرف ..

 فماتعلٌقكم فضٌلة الشٌخ د.علً ..

ماأشارإلٌه فضٌلة الشٌخ محمد بسإاله صحٌح وهذا واقع والجواب عن لماذا؟ ألن الذي ٌتناول هذا 

شؤن إنماصحفٌون متعالمون أنصاف متعالمٌن الموضوع فً الغالب األعم لٌسوا من أهل ال

متفٌقهون أماإذا نظرت إلى معالجة اهل العلم لهذا الموضوع فٌعالجونه من الجهتٌن فً التشدد 

كماقال النبً صلى هللا علٌه وسلم إن من إجبلل هللا إكرام ذي ووفً التحلل فً الغلو وفً التساهل 

والالجافً عنه ولهذا أورث هذا لؤلسف عند بعض  الشٌبة المسلم وحامل القران غٌرالغالً فٌه

هوالء استفزازاً واحتقاراً لغٌرهم وسخرٌة واستهزاء بالمإمنٌن والمستقٌمٌن وبؤهل العلم أورثت 

نوعاً من أنواع التشدد والتفرٌط هذا إذا نظرنا إلى أسباب هذا الموضوع وإال فؤمرالوسطٌة 

ٌُنظرفٌه لماذ ٌُنظرفٌه للغلو كماٌنظرفٌه للتساهل وهوصراط هللا جل ا؟  للتٌُنظرفٌه للتشدد كما حلل 

ٌُغلّب جانب على جانب إلعتبارالباعث  وعبل ودٌنه ، بٌن هذا وهذا ثم ٌؤتً أٌها اإلخوة أحٌانا 

والسبب كماقال أهل السنة فً أن المإمن ٌسٌرإلى هللا جل وعبل بجناحٌن جناح الخوف وجناح 

ٌُغلّب جانب الخوف لٌمنعه ذلك وٌحجزه عن الوقوع فً  الرجاء لكنهم قالوا فً حال الصحة
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المعاصً أوتضٌٌع الفرابض وفً حال الموت واإلحتضار ٌغلّب جانب الرجاء أخذاً باألدلة ومنها 

ٌُترك الجانب  قوله صلى هللا علٌه وسلم الٌموتّن أحدكم إالوهوٌحسن الظن بربه أما ٌإخذ بجانب و

وفً  الذٌن ٌعاٌنون هذا االمر     لعلم وإنما طرٌقة المتعالمٌنالثانً فإن هذا لٌست طرٌقة أهل ا

إن هللا الٌقبض الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:

هذا العلم انتزاعاً ٌنتزعه من صدورالناس ولكن ٌقبض العلم بقبض العلماء وذهاب العلماء ٌكون 

ٌبهم عن موطن التؤثٌر فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رإوساً ُجّهاال البد بالموت وٌكون أٌضا بتغٌ

ٌّبوا بالموت والموت قضاء هللا جل  ٌّب العلماء إماُغ للناس من قٌادة البد للناس من توجٌه إذا ُغ

ٌّب العلماء عن أماكن التوجٌه للشبٌبة للناس للصغار للكبار أوُحّجروا فً  وعبل المفّرمنه أوُغ

احدة وهً الحبلل والحرام أوكماٌقول بعضهم فً الحٌض والنفاس وُتركوا عن نوازل زاوٌة و

األمة ومدلهماتها وقال خذوها ممن ٌعرف فً هذه األمور ٌعرف فً السٌاسات ٌعرف مشاكل 

 هذا نوع من أنواع التغٌٌب لهوالء العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رإوساً ُجّهاالً ..العالم 

جة فُسبلوا فؤفتوا بغٌرعلم وهذا الضابط الفارق بٌن العلماء وبٌن غٌرهم فؤفتوا بغٌرعلم اٌش النتٌ

والنتٌجة أنهم ضلّوا فً أنفسهم وأضلوا أٌضا وهذا كماترونه اآلن أصبحت وسابل اإلعبلم أعظم 

 ماٌكون تؤثٌرا على الناس بل زاحمتكم أنتم أصحاب الفضٌلة أبمة المساجد وخطبابها وطلبة العلم

والدعاة ربما إن الناس ٌتلقون من وسابل اإلعبلم مربٌة فً القنوات أومواقع االنترنت مسموعة 

ٌُحّتم أهمٌة  مقروءة أكثرمماٌتلقونه منكم فً خطبة جمعة أوفً درس أوفً محاضرة وهذا مما

ات المدافعة مدافعة الشربالخٌر الذي أوالكم هللا عزوجل إٌاه وكان من جراء ذلك مثل هذه اللقاء

التً تستحّث بها هممكم وُتوجب علٌنا وعلٌكم مضاعفة الجهد إبراًء للذمة أوال ونصحاً للعباد ألن 

 هذا من دٌننا الذي تعبدنا هللا عزوجل به وإٌاكم وباهلل التوفٌق ..

 أحسن هللا إلٌكم

 كل  ٌّدعً الوصل بلٌلى ولٌلى الُتقّرلهم ذلك

ل كثٌر من المجتمعات فهبلّ فضٌلة الشٌخ د.علً من اإلرهاب كلمة دٌدن حولها كثٌرمن الناس ب 

ٌّة توضح لنا اإلرهاب وحدوده ..  صورة جل

هذا الموضوع موضوع اإلرهاب هوأكثرماٌتناول اآلن فً هذا الصدد فً وسابل اإلعبلم وفً 

ٌُصّبغ به من خبلل القنوات والمواقع وغٌره بل نقولها  حدٌث الناس حتى انصبغ الكثٌرون بما

لعبارة أُلبسنا باإلرهاب ثوباً لم نصنعه وإنما ُصنع لنا وألبسنا إٌاه غصباً، هذا الموضوع بصرٌح ا

له جذور جذوره العلمٌة التحرٌرٌة لهذا المصطلح وتطبٌقاته الكثٌرة والدعاوى التً ُتقام بإتهام من 

اإلرهاب  ٌقوم بعمل من األعمال أنه إرهابً أوُمرهب أونحوذلك أذكر لمابحثت هذه القضٌة قضٌة

غلو قبل عشرسنوات اللً تجمع لً من تحدٌدات ومصطلحات الجهات العالمٌة فً الوعبلقته ب

تعرٌف باإلرهاب وقاسمهما المشترك أنهم  136مراكزأبحاثها ودراساتها ومنظماتها أكثرمن 

ل العلم ٌلّبسون اإلرهاب على من التشتهٌه أنفسهم أومذاهبهم أوعقابدهم أودٌاناتهم ..فانتبه لذلك أه
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وفً جلسة مجمع الفقه اإلسبلمً المنعقد فً الرابطة فً مكة المكرمة فً  المصطلحهذا فحظروا 

حصل مباحثه بٌن أهل العلم فً هذا المجتمع  هـ1423فً مكة فً شهرذي العقدة عام  16دورتها 

فً تحدٌد معنى اإلرهاب وتكامل ذلك بماصدر عن هٌبة كبارالعلماء فً جلستها التً ُعقدت قبل 

شهرٌن قد ُزّود أصحاب الفضٌلة الخطباء بهذا التحدٌد ألٌس كذلك شٌخ عبدهللا؟ هذا التحدٌد بمعنى 

أعداإنا ومن به غل وشنبآن علٌنا ٌقول أهل العلم اإلرهاب حتى الٌلعب علٌنا غٌرنا وخصوصاً 

ٌُمارسه أفراد  فً تحدٌد معنى اإلرهاب المنبثق من أصوله الشرعٌة اإلرهاب هو العدوان الذي 

وجماعات أودول بغٌا على اإلنسان فً دٌنه ودمه وعقله وماله وعرضه وش الخمس هذه ؟ 

سبلم وقواعده العظام بهذا المعنى الضرورٌات الخمس شوفوا كٌف العلماء وظفوا كلٌات اإل

وماٌمارسه أفراد أوجماعات أودول بغٌا على االنسان فً ماله أودٌنه أوعقله أوعرضه أودمه 

وٌشمل صنوف التخوٌف واألذى والتهدٌد والقتل بغٌرحق وماٌتصل بصورالحرابة وأرجع إلى 

َمااألصل إلى آٌة المابدة" ْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  هللّاَ  ٌَُحاِرُبونَ  الَِّذٌنَ  َجَزاء إِنَّ ٌَ لُواْ  أَن َفَساداً  األَْرِض  ِفً َو  ٌَُقتَّ

عَ  أَوْ  ٌَُصلَُّبواْ  أَوْ  ِدٌِهمْ  ُتَقطَّ ٌْ نْ  َوأَْرُجلُُهم أَ " وماٌتصل بصورالحرابة األَْرِض  ِمنَ  ٌُنَفْواْ  أَوْ  ِخبلف   مِّ

فٌذا لمشروع إجرامً وإخافة السبٌل وقطع الطرٌق وكل فعل من أفعال العنف أوتهدٌد ٌقع تن

فردي أوجماعً وٌهدف إلى إلقاء الرعب بٌن الناس أوتروٌعهم بإٌذابهم أوتعرٌض حٌاتهم 

أوبؤحد المرافق، المرافق  أوحرٌتهم أوأمنهم أوأحوالهم للخطر ومن صنوفه إلحاق الضرربالبٌبة

مدارس،  هوماكان ُمشاعاً بٌن الناس ٌنتفعون منه مورد ماء،منشآت نفطٌة منشآت عسكرٌة،

مستشفٌات،هذه كلها مرافق فً تحدٌد المصطلح أوبؤحد المرافق أواآلمبلك العامة أوالخاصة 

أوتعرٌض أحد الموارد الوطنٌة أوالطبٌعٌة للخطروكل هذا من صورالفساد فً األرض التً نهى 

 هللاَّ  ٌَُحاِرُبونَ  الَِّذٌنَ  َجَزاء إِنََّماهللا عنها،نهى هللا سبحانه وتعالى عنها المسلمٌن حٌث قال جل وعبل"

ْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  ٌَ لُواْ  أَن َفَساداً  األَْرِض  ِفً َو عَ  أَوْ  ٌَُصلَُّبواْ  أَوْ  ٌَُقتَّ ِدٌِهمْ  ُتَقطَّ ٌْ نْ  َوأَْرُجلُُهم أَ  أَوْ  ِخبلف   مِّ

اإلرهاب بالمعنى  " هوتحدٌداأْلَْرِض  ِفً اْلَفَسادَ  َتْبغِ  َواَل  " وقال جل وعبل"األَْرِض  ِمنَ  ٌُنَفْواْ 

الشرعً المنضبط البماٌلبسونا إٌاه أعداإنا ولهذا اإلرهاب ٌمكن أن نحصره بمعنٌٌن إرهاب 

مشروع شرعه هللا دٌنا لنا وإن تخاذل امامه المتخاذلون وإن خنع أمامه المستكٌنون وهوإرهاب 

الناس ، الجهاد ماشرع  أعداء دٌن هللا بالجهاد فً سبٌله لمن وقف حجرعثرة أمام دٌن هللا أن ٌبلغ 

لمجرد سفك الدماء كماٌظنه بعض الناس جهبل منهم أواستهجانا وحنقا على الدٌن وأهله الجهاد 

ٌُقاتل ألم ٌنهانا دٌننا عن  ٌُجاهد وال إنما شرع لمن وقف حجرعثرة فؤما مالم ٌقف حجرعثرة فإنه ال

 قتل المرأة وعن قتل الراهب وعن قتل الولٌد لماذا ؟

ء الٌقاتلون فإذا قاتلوا ووقفوا حجرعثرة فعندبذ ذهبت حرمتهم ولهذا سماه هللا إرهابا ألن هإال 

واْ مشروعا كمافً قول هللا جل وعبل فً آٌة األنفال " ا لَُهم َوأَِعد  ن اْسَتَطْعُتم مَّ ة   مِّ َباطِ  َوِمن قُوَّ  رِّ

لِ  ٌْ ُكمْ  هللاِّ  َعْدوَّ  ِبهِ  ُتْرِهُبونَ  اْلَخ لمن وقف حجرعثرة فتخوٌفه ألنه " هذا الجهاد فً سبٌل هللا َوَعُدوَّ

منع من دٌن هللا وتوحٌده وشرعه أن ٌصل للناس ،إرهابه وتخوٌفه مشروع،أما اإلعتداء على 

اآلمن على المطمبن فإن هذا محرم فً دٌننا ولوكان على غٌرأهل ملتنا لماذا؟ ألنه ظلم والظلم قد 

خلقه جمٌعا كما روى مسلم فً الصحٌح من حدٌث أبً ذر  حرمه هللا على نفسه أوالً وعلى
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رضً هللا عنه قال :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم قال هللا عزوجل:ٌعبادي إنً حرمت الظلم على 

 نفسً وجعلته بٌنكم محرما فبلتظالموا ..

النوع الثانً: ارهاب مذموم قبٌح ممنوع مشدد فً تحرٌمه وهوماسمعتم فً تخوٌف اآلمنٌن 

المطمبنٌن فً قاعدة عظٌمة ذكرها أهل العلم فً أنواع الناس من حٌث دمابهم ، الكفار من حٌث 

الدماء ستة أصناف الصنف األول:الكافرالمرتد المسلم الذي كان فً األصل مسلما ثم ارتد عن 

 والذي اإلسبلم بؤحد أنواع الردة قولٌة أوفعلٌة أواعتقادٌة وش حكمه .. حكمه أنه ٌنفذ فٌه حكم هللا

ٌقوم به القضاة وٌنفذه ولً األمر،لماجاء فً الصحٌحٌن من قوله علٌه الصبلة والسبلم:"الٌحل دم 

امرئ مسلم إالبإحدى ثبلث التارك لدٌنه المفارق للجماعة والنفس بالنفس والثٌب الزانً" هذا 

عً الصادرمن أهله المرتد .. والٌقوم بتنفٌذ األمرعلٌه إالولً األمرعند الحكم علٌه بالحكم الشر

 المعتبرٌن شرعا وعلما ..

النوع الثانً: الكافرالمستؤمن وهوكافرغٌرمسلم أتى إلٌنا فؤعطاه المسلمون األمان وذمة المسلمٌن 

واحدة ٌسعى بها أبنابهم الٌجوز أن ٌرهب والٌخوف والٌروع ألن له األمان وألن تخوٌفه 

 وإرهابه غدربماأعطٌناه من األمن

من خبلل  الكافرالذمً وهومن أعطى جزٌة عن ٌد وهوصاغروقبلها منه المسلمونالنوع الثالث:

فإذا أخذ ولً األمرمنه الجزٌة وجب علٌنا عدم تروٌعه بل ولً أمرهم ألن هذا الٌنضبط إالبذلك 

 عظم حرمة دمه 

النوع الرابع:الكافرالمعاهد الذي أعطً عهدا والعهد بؤنواعه:الفٌزة عهد سواء فٌزة اإلقامة 

 .....أوتر

 

مثالهم إذا أعطوا عهداً بمختلف أسمابه فً ومن المعاهدٌن السفراء والممثلٌن لدولهم والمبلحق وأ

كل زمان ومكان فٌجب أن ٌرضى لهإالء العهد ولهذا إشتد الوعٌد وعظم النكٌر على من قتل 

هما أن هإالء المعاهدٌن وأخافهم وفً صحٌح البخاري من حدٌث عبدهللا بن عمررضً هللا عن

 علٌه وسلم قال:"من قتل معاهداً)له عهد( لم ٌرح رابحة الجنة" مع أنه غٌرمسلم النبً صلى هللا

 لكنه بقتله إٌاه ظلمه وقهره وغدر بدٌنه وعهده 

النوع الخامس من هوالء الكافرالغٌرمقاتل كالمرأة فً بٌتها والعامل فً مصنعه والمزارع فً 

ٌُقتل لراهب فً صومعته ، الٌجمزرعته وا ولهذا تواترعنه علٌه الصبلة والسبلم إذا بعث وز أن 

سرٌة أمرهم أن الٌقتلوا ولٌداً والشٌخاً كبٌراً والإمرأة والراهباً وفً سنن أبً داوود بإسناد جٌد 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً إحدى الغزوات رأى الناس قد أطالوا فقال ماهذا؟ قال إمرأة 

وقد غضب كؤنه رمً فً وجهه حب الرمان ماكان لهذه أن ة والسبلم مقتولة فقال علٌه الصبل

ُتقتل وفً رواٌة ماكان لهذه أن ُتقاتل ألن دٌننا ماجاء بسفك الدماء ولهذا قال هللا تعالى فً جنس 
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ْنَهاُكمُ  اَل هإالء الذٌن ماحملوا السبلح علٌنا والأعانوا علٌه " ٌَ  ُ ٌنِ  ِفً ٌَُقاِتلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذٌنَ  َعنِ  هللاَّ  الدِّ

ن ٌُْخِرُجوُكم َولَمْ  اِرُكمْ  مِّ ٌَ وُهمْ  أَن ِد ِهمْ  َوُتْقِسُطوا َتَبر  ٌْ َ  إِنَّ  إِلَ " إذاً هذه األصناف اْلُمْقِسِطٌنَ  ٌُِحب   هللاَّ

ٌُخّوفوا وهذه كلها من معانً  الستة من غٌرالمسلمٌن ٌجب أن الٌرّوعوا والتنتهك حقوقهم وال

ٌظن بعض الناس فً حدٌث التبدأوا الٌهود والنصارى بالسبلم فإذا لقٌتموهم فً  اإلرهاب،قد

طرٌق فاضطّروهم إلى أضٌق قد ٌفهم بعض السذج وُوجد هذا من بعض الشبٌبة ٌاإخوان بسبب 

قلة العلم أوزواله بسبب استحكام الهوى أوالشبهة التً ٌضٌع معها الحق فٌظن مافً نفسه حقاً 

ٌِّنَ  أََفَمنبل"كماقال هللا جل وع َ  َفإِنَّ  َحَسناً  َفَرآهُ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُز َشاءُ  َمن ٌُِضل   هللاَّ ْهِدي ٌَ ٌَ َشاءُ  َمن َو ٌَ 

ِهمْ  َنْفُسكَ  َتْذَهبْ  َفبَل  ٌْ َ  إِنَّ  َحَسَرات   َعلَ ْصَنُعونَ  ِبَما َعلٌِم   هللاَّ " لٌس معناها وأنت ماشً تشوف كافر ٌَ

الٌفهم هذا إالسًء الفهم سقٌمه أمامعناه أنك الُتعّزه وتقدمه فً تحّده فً الطرٌق حتى ٌصدمك 

الظرٌق ألجل دٌنه لكن لٌس معناه أن تعتدي علٌه وتظلمه ألن الظلم مستقرتحرٌمه فً شرعنا 

وعلى شرع من قبلنا ولهذا ذكرالعلماء أنه ممااتفقت علٌه الشرابع أمران جلٌبلن األول/التوحٌد ، 

 ى الغٌروباهلل التوفٌقالثانً/تحرٌم الظلم عل

أحسن هللا إلٌكم وهذه مداخلة من فضٌلة الدكتورنوٌجع العطوي ربٌس قسم الدراسات اإلسبلمٌة 

 فً جامعة تبوك فلٌتفضل مشكورا..

قراءة..! حنا ٌاشٌخ قدمناها إنها مداخلة ..طٌب.. ٌقول كثٌر من الناس ٌقذفون باللوم على الحكام 

ا وقعت المنكرات فً المجتمع فماهوالجواب المقنع لهإالء والمسلمٌن وعلمابهم وخاصة إذ

 ٌافضٌلة الدكتورعلً ..

ٌاشٌخ أزف الوقت..نعم هذا ماذكره الدكتورنوٌجع صحٌح وهذا ٌاإخوانً له مظهران وله باعثان 

الباعث األول الغٌرة التً تكون فً نفوس أهل اإلستقامة ٌغارون على دٌن هللا وهً غٌرة ٌحمد 

ٌُضبط بالعلم وبمراعاة المصالح بتحقٌقها وتكمٌلها علٌها أهله ا مالم تتعدى حدها الشرعً الذي 

والمفاسد فً درءها وتقلٌلها وهذه الغٌرة على دٌن هللا الٌجوز أن تزداد حتى ُتخرج صاحبها عن 

صراط هللا المستقٌم وعن الوسطٌة إلى منهج الخوارج ، الخوارج حملهم على ماحملهم علٌه 

 نها غٌرمنضبطة إلى أن كفّروا خٌارأهل األرض ألٌس كذلك؟الغٌرة لك

قرأوا القران وقاموا من اللٌل وخّوفوا الناس غضبوا أن تنتهك الحرمات وأن ٌقع الناس فً 

المحارم زادوا فً هذا األمرإلى أن وقعوا فً ماذا فً خٌر عباد هللا كفّروهم وقاتلوهم ألنها غٌرة 

فً نفثها  إنما زاد الشٌطان بمنهاج هذا الدٌن لم تنضبط بالسنةضبط بالعلم والدٌن لم تنلم تنضبط 

 حتى أخرج صاحبها عن هذا الدٌن

علمابه إذاً هذه الغٌرة ُتحمد علٌها مالم ترد صاحبها إلى أن توقعه فً سوء الظن بوالة أمره ب

 قوحن بمجتمعاته وعندبد ٌؤتٌنا الباعث الثانً وهواستغبلل المشبوهون ومن لهم مآرب وحسد

هذا هذه لعلٌنا وعلى دٌننا وعلى ببلدنا فً توظٌف هذا األمر إلى إساءة الظن بوالتنا وبعلمابنا و

هب النوم عن الغٌرة ٌلقٌها الشاب على مثله أوالعامً على مثله ثم تكون حدٌثهم فً المجالس ثم ُتذ



18 
 

ٌُسا الظن بالعلمأعٌنهم إلى أن ٌصل  اء ، العلماء ماقاموا إذا لم ٌنضبط بالضابط الشرعً إالأن 

بدورهم ثم ٌقول هإالء علماء ماهمهم إالبطونهم وحساباتهم وكراسٌهم إلى أن ٌرتقً فً سوء 

الظن ثم ٌقول هإالء ماهم بعلماء هإالء عمبلء هإالء حّذرونا من الطواف بالقبور وطافوا على 

ٌُملٌها شٌاط ٌن اإلنس من هإالء القصور موبذاواقع ٌاإخوان؟ هذه التدرجات وهذه اإلمبلءات 

ٌُوجدوا أوال هذا الفارق بٌن عامة الناس وعلمابهم  ٌُحققوا هدفاً ألعدابنا وهوأن  بعضهم إلى بعض ل

ٌُساء الظن بهإالء العلماء وهذا له مظاهر كثٌرة من مظاهرها أوالً التمٌٌز فبلن عالم  ووالتهم ثم 

بم أما فبلن ماعلٌكم منه هذه مرحلة ناصح محتسب قابم باألمربالمعروف التؤخذه فً هللا لومة ال

ٌّب هإالء عن موضع التؤثٌر فً الناس وفً عامة  ٌُغ ثم بعدها تعم الدابرة هإالء وهإالء إلى أن 

ٌُّدعى بهم العلم من أشباههم وأمثالهم ونظابرهم فٌخرج بتكفٌر المجتمعات  ٌُإتى بمن  الناس ثم 

كما وقع فً ببلدنا وٌقع اآلن فً بلدان كثٌرة وتكفٌرالعلماء وتكفٌرالدولة إلى أن تكون البلٌة 

ٌُعالج بالحق والسنة ٌتسع شٌباً إلى أن ٌردي بصاحبه ، اسمعوا وهكذا  البدعة وهكذا الخطؤ إذا لم 

إلى هذه القصة رواها ابن عبدالبر فً جامع بٌان العلم وفضله حصلت فً الكوفة والكوفة من 

رها وقع فً الكوفة أمرجدٌد رآه أحد طبلب العلم  العراق وأنتم تعلمون العراق تارٌخها وحاض

رأى ِحلقاً فً المسجد فً جامع الكوفة فً الضحى من النهار الناس فً أسواقهم فً مزارعهم فً 

بٌعهم وهإالء مجتمعون فً الِحلق ٌسبحون مبة وٌهللون مبة ٌكبرون مبة ومعهم حصى ٌعّدون 

هذا الشاب هذا الطالب العلم رأى هذا الموقف ففزع بها تسبٌحاتهم وتهلٌبلتهم واستغفاراتهم رأى 

إلى أمٌرالكوفة إلى أبً موسى األشعري وهذا منهج من مناهج هذا الدٌن ومن خصابصه أنه إذا 

 َجاءُهمْ  َوإَِذانابك أمرمن األمور افزع إلى أهل العلم كماقال هللا جل وعبل عابباً وذاّماً المنافقٌن "

نَ  أَْمر   طاروا به فً حدٌثهم فً المجالس فً مواقع النت تعلٌقات  "ِبهِ  أََذاُعواْ  اْلَخْوفِ  أَوِ  األَْمنِ  مِّ

تبرٌرات تسوٌغات تصنٌفات إلى آخرهذه القابمة أذاعوا به ولوردوه إلى من؟ إلى الرسول ألنه 

حً بٌن أظهرهم علٌه الصبلة والسبلم وإلى أولً األمرمنهم الذٌن مّكنهم هللا عزوجل من الفهم 

، رجع هذا بالشرٌعة ومقاصدها ودالبلها ولوال فضل هللا علٌكم ورحمته التبعتم الشٌطان إالقلٌبل

النبً صلى هللا علٌه وسلم  الرجل الشاب إلى أبً موسى وهوأمٌره وعالم من خٌرة أصحاب

رد فؤخبره الخبر وقال انطلق بنا إلى أبً عبدالرحمن بن مسعود رضً هللا تعالى عنه وهذا فٌه 

أولم ٌستدل أوأراد اإلستٌثاق منه إلى عالم آخر حتى ٌقوى بذلك علمه فذهب عالم األمرإذا اشتبه لل

إلى ابن مسعود رضً هللا عنهما ووجدوه قاببلً فانتظروه حتى ٌخرج وهذا فٌه األدب مع العام 

نظار ماهوالزم العالم أوالفقٌه ٌنزل عند رغبتك وعند اندفاعك وعند هٌجانك وإنماهذا ٌنظرمن م

أوسع من نظرك الضٌق عنده ُبعد نظر وأنت عندك قصرنظر فاّتهم رأٌك عند رأٌه واّتهم علمك 

عند علمه وبهذا تسلم فً قٌامك بالواجب والٌستدركك الشٌطان فٌلعب بك وٌجري بؤهوابك 

ٌُوقعك فً معاصً أعظم من المعاصً التً وقعت أوالفساد الذي حصل انتظرا ابن مسعود فلما  ل

خبر أن بالباب أبا موسى فخرج وقال له: مالذي جاء بك فً هذه الساعة قال جاءنً هذا قام أُ 

، قال مافعلت؟ قال: استؤنٌُت رأٌك .. أتتشاور وإٌاك وأخبرنً أنه رأى كٌت وكٌت وكٌت 

 قال:انطلق بنا..
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ا فذهب أبوموسى ومعه ابن مسعود ومعه الثالث المبلّغ فدخبل الجامع فإذا األمركماُوصف لهم

وهذا فٌه استٌثاق العالم ..ماهوببلزم إذا جاءه الغٌور منكرالمنكر بؤمر وهّوله وعّظمه أن 

ٌنجّرمعه..ال.. ٌرّده إلى اإلستٌثاق والتؤكد..وهذا منهج أّدّبنا علٌه فً سورة اآلداب سورة 

ا الحجرات " َها ٌَ  ٌ ُنوا ِبَنَبؤ   َفاِسق   َجاءُكمْ  إِن آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌَّ  َقْوماً  ُتِصٌُبوا أَن.. وفً رواٌة فتثبتوا  َفَتَب

" دخبل أبوموسى وابن مسعود الجامع واذا الواقع كماُوصف َناِدِمٌنَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصِبُحوا ِبَجَهالَة  

مهاجرا لهما .. وابن مسعود أقدم سابقة من أبً موسى،أبوموسى هاجر بعد خٌبر وابن مسعود 

ة وهذا فً رد أهل العلم بعضهم إلى بعض إلى من هو أمثل منهم وأفضل منهم وكلهم من الحبش

 ذوي فضل رضً هللا عنهم..

وقال:ٌاهإالء ماأردتم؟ قالوا: وهللا ٌاأبا عبدالرحمن ماأردنا إالالخٌر وهإالء فعبل ، أٌن اجتمعوا 

.. اجتمعوا فً المساجد  ٌاإخوانً ؟ فً المبلعب؟ فً األسواق؟ فً الشواطا؟ فً البّران؟ .. ال

فً بٌت من بٌوت هللا فً الضحى وقت العمل وقت السعً أرادوا خٌراً لكنهم أخطؤوا سبٌله وقال 

رضً هللا عنه ابن مسعود وكم من مرٌد للخٌرلم ٌدركه وفً رواٌة لم ٌصبه ٌاقوم هبلّعددتم 

 سٌباتكم .. 

ٌعّدون، هبلّ عددتم سٌباتكم فإنً  ابن مسعود بصٌرعالم نبٌه رأى اٌش؟ الحصى فً أٌدٌهم وهم

ضمٌن على هللا أالٌكون من حسناتكم عنده شا ، مابعد جا المقصود ٌاإخوانً..كل هذا حتى نصل 

 إلى المقصود فقالوا ٌاأبا عبدالرحمن وهللا ماأردنا إالالخٌر ، قال:كم مرٌد للخٌرلم ٌدركه ..

من ٌعنً؟ النبً صلى هللا علٌه وسلم أٌها الناس من كان منكم مستناّ فلٌستن بمن قد مات، 

والصحابة رضً هللا عنهم فإن الحً التإمن علٌه الفتنة أولبك أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما أعلم منكم التغترون بؤعمالكم ومعلوماتكم وأقلّها تكلّفا ..

ده العبادة والتقرب إلى هللا أولبك أصحاب محمد صلى ألن فعلهم هذا إٌش ؟ تكلّف وإن كان مقصو

اله علٌه وسلم أعظم هذه األمة علوما وأقلها تكلّفا وأبّرها قلوباً قوم اختارهم هللا لصحبة نبٌه 

وإقامة دٌنه، فاعرفوا لهم فضلهم فً اٌش؟ ماهوبفً الترضً علٌهم فقط ، بل فً أن 

؟ فتفهم مثلهم كٌف ساروا فتسٌرعلى منوالهم، تنظرماصنعوا فتصنع مثلهم كٌف فهموا األدلة

فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقٌم ، العلم وصل 

واإلنكاروقع والبٌان تؤكد، انظروا إلى قول ابً موسى رضً هللا عنه هذه القصة وقعت قبل عام  

 رأٌنا عامة هإالء ٌعنً وٌن؟ فً الخبلفة بعدها ٌاإخوانً بؤربع سنوات ٌقول ابوموسى هـ  34

ٌقاتلوننا ٌوم النهراوان صاروا مع من؟ مع الخوارج فرأٌنا عامة هإالء ٌتعبدون هللا بهذه الصفة 

بدأوا بالطاعة لكن على بدعه على هوى لٌس على سنة وعلى وضوح وإنما على هوى استدرج 

كفرالصحابة وقاتلوهم فً النهراوان  بهم الشٌطان شٌبا فشٌبا إلى أن تصوروا فً سوء فهمهم

 رضوان هللا علٌهممعه  والصحابة قاتلوا علٌاً 
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ذلك أنت إن أسؤت الظن بالعالم الذي الذي هو أكثرمنك علما واصلح منك كهكذا ٌؤتً األمر و

وهذا  37و 27و 15ظهره فً العلم وانت توك شاب عمرك  عرىومنك إٌمانا، شاب شعره  دمواق

سنة وإذا أسات به الظن ٌستمربك الشٌطان إلى أن تخرج من دٌن هللا وأنت التشعر وإنما  77أبو

هذا األمر ونصحت به  إذا علمتإلزم ماعلمك هللا إٌاه ولوردوه إلى الرسول وإلى أولً األمرمنهم 

جهراً والوسابل كثٌرة الحمدهلل أبرأت ذمتك التً تعّبدك هللا العالم ونصحت به ولً األمر سراً ال

غٌرمطالب به غٌرمكلف به فاعرف قدرك واعرف ألهل العلم ولوالة بها ، أماماوراء ذلك فؤنت 

 األمر قدرهم ومنزلتهم وهللا سبحانه وتعالى أعلم ..

 والشٌخ منصور ٌلتفت لً فقلت أشوف 

الغلو والتطرف ممكن المرور علٌها بصورة سرٌعة دكتورعلً  واألسبلة كثٌرة جدا وبقً عندنا..ى

.. 

الغلو ٌاإخوانً لفظ شرعً واصطبلح شرعً الٌجوز أن نستبدله بغٌره زماّنا هذا وٌعرف ذلك 

مختصون وطلبة العلم زمان أزمة مصطلحات فٌه تبلعب بالمصطلحات وقد نبه لذلك النبً صلى 

لناس زمان تشرب فٌه الخمر ..اٌش؟ تسمى بغٌر اسمها هللا علٌه وسلم فً أحادٌثه ٌؤتً على ا

وٌإكل فٌه الربا وٌسمى بغٌراسمه وهكذا زمانا هذا لماذا؟ ألن العلم ٌخفت وٌضعف والجهل 

ٌطغى وٌستشري وبالتالً ٌسمى الشا بغٌراسمه فٌسمى الحق باطبل والباطل حقا ٌسمى الخمر 

ل مشروبات روحٌة والربا استثمارات فوابد اقتصاد و األمربالمعروف والنهً عن المنكر تدخ 

تبلعب بالمصطلحات ومن ذلك الغلو أرادوا  ،بالحرٌات الشخصٌة الرسم نحتاً أو رسماً تشكٌلٌاً فناً 

 أن ٌغٌروا جانب الغلو إلى مصطلحات أخرى ٌرٌدونها ..

ا "فً سورة المابدة   فً سورة النساء آٌة وفً " ِدٌِنُكمْ  ِفً َتْغلُواْ  الَ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ٌَ

ماهوالغلو : التشدد الزٌادة مجاوزة الحد الطبٌعً الذي أمرهللا به فً حجة الوداع عن بن عباس 

 الذي رواه بعض أهل السنن والحاكم وابن حبان وصححاه 

سبع حصٌات ماجمعها من مزدلفة وإنما من قرب الجمرات له علٌه الصبلة والسبلم  جمعانه 

أمام الناس ، اٌها الناس أمثال  بهالصبلة والسبلم سبع موسبعٌن فؤصبح ٌقلفٌضعونها فً ٌده علٌه 

هإالء فاطلب ألداء شعٌرة وإٌاكم والغلو فً الدٌن هذا هوالشاهد من هذا الحدٌث)وإٌاكم والغلوفً 

الدٌن،إنما كان أهلك من كان قبلكم الغلوفً الدٌن( والغلو هوالتشدد التشدد له وسابل وأسباب منها 

ٌُقلّد اإلنسان غٌره تقلٌد أعمى أن ٌثق فٌه من اصحابه وجلسابه  الجهل ومنها اإلندفاع ومنها أن 

ٌقلدهم فً أعمالهم ٌظن أنهم حق ومن أمثلته أٌضا التعصب للحق ومن صوره واسبابه أن ٌرى 

وحزبه المذهب الصحٌح بدلٌله وٌتركه إلى تقلٌد ماعلٌه آبابه وأجداده وأبناء جماعته ومذهبه 

من قبلنا أمم كثٌرة منهم   ٌاكم والغلو فً الدٌن فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فً الدٌن (و)إ

المشركون فإن الغلو فً الدٌن ظنوا أن هذه اآللهة ، االلهة والصالحٌن أنها وسابط إلى هللا جل 
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مل وعبل فوقعوا فً الشرك منها الرهبانٌة التً ُتدعى أهل الكتاب من النصارى ومنها عدم ع

علماء الٌهود بعلمهم وإنما علم جعلوه معلومات ولم ٌعملوا به فهذا من الغلو فً الدٌن أورثهم 

الخروج من الدٌن شٌبا فشٌباً إذاً الغلو هو مجاوزة الحد الطبٌعً المعمول به شرعا فً دٌن هللا 

جنسها فؤدها  عزوجل ، هللا أمرك بؤمر التغلوفٌه امتثل أمرهللا عزوجل إن كانت فرابض نوافل من

التزد فً اإلبتداع التقّصرعن دٌن هللا إذاً احذر التقصٌر واحذرالغلو وإن من إجبلل هللا إكرام ذي 

الشٌبة المسلم وحامل القران غٌر الغالً فٌه الذي ٌفهمه على غٌرمعناه الخوارج فً عهد 

ها فٌمن؟ فً عمركماذكرالبخاري بسنده عنه قال الخوارج أتوا فً آٌات فً المشركٌن فجعلو

المإمنٌن مثال ٌاإخوانً لما انحازت الخوارج فً عهد علً رضً هللا عنه إلى النهروان ؟؟؟؟ 

إلى النهراوان فعهد إلٌهم العلماء ٌرشدونهم وٌدلونهم ومن أجل واشهر من ُبعث إلٌهم من؟  ابن 

عرفه أصحاب النبً عباس ولماجاء إلٌهم ماذا قالوا ؟ قال كبراإهم واسمعوا إلى هذا المنهج الذي 

صلى هللا علٌه وسلم قال كبراإهم؟ عبدهللا بن كور وحرقوص السعدي ال تسمعوا لهذا فإنه من 

" اآلٌة فٌمن نزلت؟ فً مشركً َخِصُمونَ  َقْوم   ُهمْ  َبلْ  َجَدالً  إاِلَّ  لَكَ  َضَرُبوهُ  َما"قوم قال هللا فٌهم 

باس كماقاله رضً هللا عنه عن ابن عمر مكة ،فٌمن جعلها الخوارج فً حبراألمة عبدهللا بن ع

أتو إلى آٌات نزلت فً المشركٌن فجعلوها فً المسلمٌن وهذا غلو آلنه فهم لآلٌات على غٌر 

 معناها ألنه تجاوز حدها فجعلها فً المإمنٌن ولم ٌجعلها فً الذٌن نزلت فٌهم 

 أحسن هللا إلٌكم 

فً الحقٌقة أن األسبلة كثٌرة واطروحات اإلخوة كثٌرة جدا جزاهم هللا خٌرا وكلها فّعالة إال أننا 

نخشى اإلطالة ونخشى أن نقع فً الغلو فؤحببنا عدم اإلطالة علٌكم ونخلُص أٌها األحبة فً هللا أن 

ٌُرجع إلٌها بطرٌق العقل اوبحساب  الوسطٌة هً منهج شرعً هً موجودة فً الكتاب والسنة ال

الناتج بٌن أمرٌن فالوسطٌة هً ماأقره الشارع الحكٌم بالكتاب والسنة من الوسطٌة وخٌُر من تمّثل 

بالوسطٌة ومظاهر الوسطٌة هم أهل السنة والجماعة وخلُصنا إلى أهمٌة األمن الفكري وتحصٌن 

لشارع الحكٌم المسلم فً ذلك باألمن الفكري ثم خلُصنا إلى أن اإلرهاب وتوضٌحه وكذلك نهً ا

ا قُلْ عن الغلو "  " وكذلك نبذة عن التطرف وكل هذه األشٌاء ِدٌِنُكمْ  ِفً َتْغلُواْ  الَ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ٌَ

مطالب أن ُتإخذ بحد ذاتها من الكتاب والسنة شكرهللا لكم حضوركم وقبل شكركم أشكرهللا 

ٌّؤ لنا هذا اللقاءا الطٌب ثم أتقدم بالشكرالجزٌل أٌضا  لمبارك وهذا اللقاءعزوجل ذي المنن الذي ه

لفرع وزارة الشإون اإلسبلمٌة بتبوك ومن قبله وزارة الشإون اإلسبلمٌة على تنظٌم هذا الملتقى 

ثم أُثنً بالشكرلفضٌلة الشٌخٌن د.علً والشٌخ ماجد على إثراء هذا الموضوع المهم من 

 المواضٌع وإعطاءها حقها فجزاهم هللا عنا خٌرا ..

  عزوجل ان ٌكتب ذلك فً مٌزان حسناتهم .واسؤل هللا

ختاما أٌها اإلخوة الأقول لكم وداعا وإنما إلى اللقاء الثانً بإذن هللا مع الحوار وأثره فً 

 البناءالفكري اإلٌجابً إن شاء هللا فً ندوة أخرى وآخردعوانا أن الحمدهلل رب العالمٌن 


