يَسرََشبكةَبينونةَللعلومَالشرعيةَأنَتقدمَلكمَتفريغًاَ
لمحاضرةًَبعنوانََ

ِ

بِدَايةََ إ
اْل إنحرافَ
َّ
للش ْيخََ

دَ.محمدَبِ إنَغَ إيثَغ إيث
-حفظهَاهللَتعالى-





شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية

3

ورَأنإف ِسناَ،ومِنَسيئ ِ
إنَا إلحمدَل ِ ِ
لهَن إحمدهَون إست ِعينهَون إست إغ ِفرهَ،ونعوذَ َبِاهللَِمِ إنَشر ِ
َّ
اتَأ إعمالِناَ،م إنَ
إ ِّ
إ
يه ِد ِهَاهللَفالَم ِض َّلَلهَ،ومنَي إضلِ إلَفالَه ِ
ادىَلهَ،وأ إشهدَأ إنَالَإِلهَإِ َّ
الَاهللَو إحدهَالَشَ ِريكَلهَ،وأ إشهدَ
إ
إ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يماَكثِ إي ًراَ.
أ َّنَمح َّمدً اَع إبدهَورسولهَ،ص َّل ٰىَاهللَعل إيهَوعل ٰىَآلهَوص إحبِهَوس َّلمَت إسل ً
درسناَيفَه ِذهَالليلةَ:بدايةََاالنحرافَ.
✍َعنوانََ
ٰ
َالسنَّةَ ،وهدي َالصحابة َواألئمة َإِل ٰى َاألفكار َالمنحرفة َوالبدعَ
☜ َوأعني َبهَ :االنحرافَ َعن ُّ

الم ِض َّلةَ.

❁االنحرافََيبدأَ-أ ُّيهاَاألفاضلَّ َ-أولَماَيبدأَباالغترارَبالنَّ ْفسََ،واالعتدادَبالرأيَواْلعجاب؛َ
أن َالنَّبِي ََ قال«َ:ثَل ٌ
عنَأنسََّ َ 
اعَ،وه ًوىَمتَّب ٌعَ،وإ ْعجاب َا ْلم ْرء َبن ْفسهَ»(َ)1
ث َم ْهلك ٌ
اتَ:ش ٌّح َمط ٌ
ّ
ٍ
ٍ
َ،ويفَرواية«َ:وَإ ْعجابَك ِّلَذيَر ْأ ٍيَبر ْأيهَ»َ.
ويفَرواية«َ:وإ ْعجابَا ْلم ْرءَبر ْأيهَ»
ِ
َمنَالعلمَ،
ف
وقولهَ«َ:وإ ْعجاب َا ْلم ْرء َبر ْأيهَ»َ
أيَ:لهَرأي َيعتدَبهَويعجبهَ،ولكنهَيفَالحقيقةَنت ٌ
ٌ
َلكتاب َاهللَ ،وقد َي إَعطَى َصو ًتا َحسنًاَ
َِ
َغير َأهلِ ِهَ ،وقد َيكونَ َحاف ًظا
ومحفوظات َيسيرة َأخذها َعن َِ
ٌ
ونَعليه َألقابَ َالمدحَوالثناءَ،وينفخونه؛َ
َِ
وبالغ ًة َيفَالقولَ،في إلتَفَُّ َحولهَ َالعا َّمةَوالدَّ إهماءَ،ويَص ُّب
َالصف َوالصفينَ ،وهو َتغلق َمن َأجله َالشوارعَ
فيعجب َبنفسهَ ،وقد َيرى َالعالِم َيَص ِّلي َخلفه
ّ
والطرقاتَ.
َ ومنَصفات َآخرَال َّزمان َ-كماَقال َابنَمسعودََ وأ إرضاهَ"َ:-إنَّك ْم َفيَزم ٍ
ان َكَث ٌير َفقهاؤهَ
ان َكث ٌير َخطباؤهَ ،قل ٌ
قل ٌ
يل َفقهاؤهَ" َيعنيَ :المتحدثون َكثرَ،
يل َخطباؤهَ ،وسي ْأتي َعل ْيكم َزم ٌ
والمتصدرونَللن ِ
َّاسَكثرَبالخطابةَ،ولك َّنَالعلماءَق َّلةَ،فيعجبونَبأنفسهمَ،ويَ إَعتَدونَبماَعندهمَمنَ

(َ-َ)1أخرجهَالبزارَيفَ"مسنده"َ(َ)114َ/َ13برقم.)6491(َ:
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َ

ٍ
َاْل ْسَلم َحتَّى َتخوض َا ْلخ ْيل َا ْلبحارَ ،وحتَّى َيخْ تلف َالت َّجار َفيَ
علمَ ،وقد َقال َالنَّبِ ّي َ«َ :ي ْظهر ْ
ا ْلب ْحرَ،ث َّم َي ْظهر َق ْو ٌم َي ْقرءون َا ْلق ْرآنَ،فيقولونَ:م ْن َأ ْقرأ َمنَّا؟َم ْن َأ ْعلم َمنَّاَم ْن َأ ْفقَه َمنَّا؟»َث َّم َالتفتَ

ي ََ إِل ٰى َأصحابهَ،فقال«َ:ه ْل َتر ْون َفيَأولئك َم ْن َخ ْيرٍ؟»َقالواَ:اهلل َورسوله َأ إعلمَ،قال«َ:ه ْمَ
النَّبِ ّ َ
َاْل َّمةَوه ْمَوقودَالنَّارَ»(ََ.)1
منْك ْمَ،م ْنَهذه ْ
َتأمل َٰهذا َاْلثر َالعظيم َا َّلذي َله َحكم َالرفعَ ،رواه َأبو َداود َيف َ"السنن" َوالدارمي َيفَ
☚ َبل َّ
ٍ
ٍ
َحسنَ،عنَعَميرةََبنَيزيدَ،وكانَمنَأصحابَمعاذَبنَجبلََوأ إرضاهََ،قالَ:كانَ
بإسناد
"السنن"َ
ِ
َ،أمورَالفتنَحدَّ ثَ
معاذََإذاَجلسَللذكرَيقولَحينَيجلس"َ:اهللَحك ٌم َقِ إس ٌطَهلك َا إلم إرتابونَ"
َّ
لهالكَ،فمنَشك َفيهاَأوَسلكَ
هباَالنَّبِ ّي ََ -عليهَالصالةَوَالسالمََ،َ -وب َّينَسبيلَالنجاةَوسبيلَا
غيرهاَهلكَ.
* َ"اهلل َحك ٌم َِق إس ٌط َهلك َا إلم إرتابونَ"َ ،قالَ :فقال َي إو ًما"َ :إِ َّن َمِ إن َور ِائك إم َفِتنًا َي إكثر َفِيها َا إلمالَ،
ِ
ِ
ِ
الص ِغيرَ،وا إلكبِيرَ،وا إلع إبدَ،
الرجَلَ،وا إلم إرأةَ،و َّ
وي إفتح َفيهاَا إلق إرآن َحتَّىَي إأخذه َا إلم إؤمنَ،وا إلمنافقَ،و َّ
وا إلحرَ،في ِ
وشك َقائِ ٌل َأ إن َيقولَ:ماَلِلن ِ
ي َحتَّىَأ إبت ِدعَ
َّاس َال َي َّتبِعونِيَوقدإ َقر إأت َا إلق إرآن؟َماَه إم َبِم َّتبِ ِع َّ َ
ُّ
له إم َغ إيرهَ" َيأتون َباألناشيدَ ،بالتمثيلياتَ ،بالسياسة َعل ٰى َالمنابرَ ،يجمعون َالجماهير َبكل َشبهةَ
وبكلَفتنةَ.
*َقال"َ:ماَه إمَبِم َّتبِ ِع َّيَحتَّىَأ إبت ِدعَله إمَغ إيرهَ،فإِ َّياك إمَوماَا إبت ِدعَ،فإِ َّنَماَا إبت ِدعَضالل ٌَة"ََ.
ٍ
*َويفَرواية"َ:ي إفتحَا إلق إرآنَعل ٰىَالن ِ
َالرجلَ:قدإ َقر إأتَ
َّاسَ،فتقرأهَا إلمَ إرأةَو َّ
الرجلَ،فيقول َّ
الصبِ ُّيَو َّ
ا إلق إرآن َفلِ إم َي َّتبِعونِيَ،واهللَألقومنَبهَفيهمَلعلهمَي َّتبِعونِي"َ،قال"َ:فيقومَفيهمَفالَيتبعونه" َفيقولَ:
"قدإ َقر إأت َا إلق إرآن َفلِ إم َي َّتبِعونِيَ ،وق إمت َبِ ِه َفِ ِ
يه إم َفل إم َيَ َّتبِعونِيَ ،ألحتضرن َيف َب إيتِي َم إس ِجدً ا َلعلهمَ
ي َّتبِعونِي"َ،قال"َ:فيحتضرَيفَبيتهَمسجدً اَفالَيتبعونَ،فيقولَ:قدإ َقر إأتَا إلق إرآنَفلِ إمَي َّتبِعونِيَ،وق إمتَ
جدً اَفلمَي َّتبِعونِيَ،واهللَِألحدثنهمَبِح ِد ٍ
ِ ِ
يثَالَي ِ
يهمَفلمَي َّتبِعونِيَ،واحتضرتَفِيَب إيتِيَمس ِ
جدونهَ
إ
إ
بِهَف ِ إ إ

(َ-َ)1أخرجهَالبزارَيفَ"مسنده"َ(َ)405َ/َ1برقم.)283(َ:
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ابَاهللَِ،ولمَيسمعوهَع إنَرس ِ
فِيَكِت ِ
ولَاهللََِ-عليهَالصالةَوَالسالمََ"َ-قالَمعاذ"َ:فإِ َّياك إمَوماَجاءَ
إ إ
يم"َ.
بِ ِهَ,فإِ َّنَماَجاءَبِ ِهَضاللةٌَ،وأح ِّذرك إمَز إيغةَا إلحكِ َِ
✍ َالفتنةَقدَتأتيَوقدَيزلَالحكيمَ،والشيطانَقدَينطقَعل ٰى َلسانهَ،فسألوهَ:كيفَنعرفَزلته؟َ
هَطريقتهَ،لماذاَخاضَيفَه ِذهَاألمور؟َ"وتل َّقَا إلح َّقَ
لمَتكنَه ِذ
قال"َ:انظرواَا إلم إشت ِهراتَمنَقوله"َ
ٰ
ٰ
ِ
ورا"ََ.
إِذاَسم إعتهَفإِ َّنَعلىَا إلح ِّقَن ً
ٰ َ هذاَواقعَمشاهدَ،قدَيغرتَاْلنسانَبماَعندهَمنَحفظَ،ولكنَلمَيأخذهاَعنَأهلهاَ،ولمَ
يصرب َخور َالعلم؛ َولذلك َعند َابن ِ
َح َّبان َوغيره َمن َحديث َحذيفةَّ :
إنَ
َأن َرسول َاهلل ََ قالَّ «َ :
أ ْخوفَماَأخافَعل ْيك َْمَرج ٌلَقرأَا ْلق ْرآنَ»َيعنيَ:الرسولَأخوفَماَيخافَعل ٰىَالنَّاسَمنَرجلٍَقدَ
َّ
قرأَالقرآن؛َألن َال َنَّاسَيحبونَالدينَ،ويحبونَالق َّراءَ،وي إلت ُّفونَحولهَ،ولك َّن َالقارئَإذاَلم َيكنَ
عل ٰى َسنَّة َواهتداءَسيكونَسب ًباَْلضاللَالنَّاسَ،والنَّاسَيغرتونَبهَ،يقولونَ:ماَرأيناَعليهَإِ َّال َكلَ
خيرَ.
ت َب ْهجته َعل ْيهَ»(َ )1يعنيَ:
إن َأ ْخوف َما َأخاف َعل ْيك َْم َرج ٌل َقرأ َا ْلق ْرآن َحتَّى َإذا َرئي ْ
َ قالَّ «َ :

ظهرتَعليهَنورَالعبادةَوأثرهاَ،وتَمسكَيفَظاهرهَ،الَتغرتَبكلَمتمسكَيفَال َّظ ِ
اهرَ،ال َتغرتَبكلَ
َّ
َ،وتنظرَمنَأينَيأخذَوعمنَيصدرَ.
لحيةَ،الَبدَّ َأنَتسربَغوره
َّ
ت َب ْهجته َعل َْيه َوكان َر ْدئًاَل ْْل ْسَلم َا ْغت َّرهَش ْيطانه»َأصابهَالغرور«َ،فاعتزلَ
َ قال«َ:حتَّىَإذاَرئي ْ
َّ
ألنهَيرىَنفسهَاألوحدَ،وهوَالقائمَبالحقَ،وهوَالمجاهدَ،وأنَالعلماءَالَيفقهونَ
إلىَماَشاءَاَّللَ»َ
شرعونَالظلمَعل ٰىَ
َِ
الواقعَ،وإِنَّماَهمَعلماءَللسالطينَ،يرب
ِّرونَللسالطين َأعمالهمَوأفعالهمَ،ويَ ِّ
ٍ
َجماعةَويناجيَأفرا ًداَمعينينَ،
النَّاسَ،قال«َ:ا ْغت َّرهَش ْيطانهَفاعتزلَإلىَماَشاءَاَّللَ»َقدَينضويَعل ٰى
َ،ويتلقفَاألفكارَيفَغيابَمنَوليَأمرهَيفَبيتهَ.
ٍَ
َِ
أوَيخلوَيفَبيتهَأمامَشاشاته

(َ-َ)1أخرجهَابنَحبانَيفَ"صحيحه"َ(َ)281َ/َ1برقم.)81(َ:
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َ

الس ْيفَورماهَ
َقال«َ:فاعتزلَإلىَماَشاءَاَّللَ،فا َْنسلخَمنْهَونبذهَوراءَظ ْهرهَ،وسعىَعلىَجارهَب َّ
ب ِّ
جيَكماَقال َابنَعمرَ:
اَحافظَقرآن!َولكنَلماَاغرتَولمَيكنَقدَعلمَالعلمَا َّل ِذيَيَنَ َِّ
الش ْركَ»َ ٰهذ
َّ
أتواَإِلى ٍ
َآيات َأنزلتَيفَالمشركينَجعلوهاَيفَالمؤمنينَ،جعلواَيَك َِّفرونَالنَّاسَبالشبهات؛َألهنمَ
ٰ
الش ْركَ»َانظرَاالغرتارَبِالنَّ إف ِ
الس ْيف َورماه َب ِّ
سَ
لمَيأخذواَالعلمَعنَأهلهَ،قال«َ:وسعىَعلىَجاره َب َّ
َّاس!!َوللخوارجَيفَهذاَ
واالعتزالَعنَالعلماءَكيفَيؤديَباْلنسانَإِل ٰى َالتكفيرَث َّم َالتقتيلَيفَالن
ٰ
ِحي ٌلَكثيرةَ،يصطادونَهباَالشبابَ.
َيقولَيزيدَالفقير"َ:كنتَغال ًماَشا ًّباَفقرأتَالقرآنَ"َوهمَيَحرصونَ-أهلَاالنحرافََ-عل ٰىَ
ِ
الشبابَالغرَحينَيحفظَالقرآنَولمَيكنَعندهَفقه؛َولذلكَكانَالسلفَالَيهتمونَبحفظَالقرآنَ
فحسبَ ،يقول َابن َالجوزي"َ :كان َالسف َإذا َنشأ َألحدهم َولد َشغلوه َبحفظ َالقرآن َوسماعَ
ٍ
َ،كانَالصحابةَإذاَتعلمواَعشرَآياتَالَيتجاوزوهناَحت َّٰىَ
الحديثَ،فينشأَوقدَثبتَاْليمانَيفَقلبه"
ٍ
َ،يعرفواَاألحكامَالشرعيةَومرادَاهللَمنَه ِذهَاآلياتَ.
ٍَوإيمان
يعلمواَماَفيهاَمنَعمل
ٰ
َ قال"َ:كنت َغال ًماَشا ًَّباَفقرأت َالقرآنَ،فَلَزقَ َبيَجماعةٌَمنَالخوارجَ،يدعونَإِل ٰى َأمرهمَ،
ٌ
َمعمول َبهَ ،يأخذون َالشاب َإِل ٰى َالعمرةَ ،إِل ٰى َالحجَ ،إِل ٰىَ
َحاجا" َو ٰهذا
فقضي َأن َخرجت َمعهم ًّ
الرحالت َالرب َّيةَ ،يبعدونه َعن َاألنظارَ ،ويَغذونه ُّ
َحاجاَ،
َبالشبهَ ،قال"َ :فقضي َأن َخرجت َمعهم ًّ
ل َمنَأصحابَرسولَاهللَ؟" َيأخذونَالشابَلعلماءَ،ويذكرونَأحسنَ
فقالواَليَ:هلَلكَبرج ٍَ
ماَعندهمَ،فالشيخَالَيتك َّلمَعليهمَ،فيقولونَ:رأيتَكيفَذهبناَللعلماءَولمَينكرواَعلينا؟َفنحنَ
َحقَ،فقالواَلي"َ :هلَلكَبرج ٍل َمنَأصحابَرسولَاهللَ؟َفانطلقتَمعهمَ،فإذاَهوَأبوَ
عل ٰى ٍّ
ٍ
َّ
َّ
َ،وإن َفيناَأشدُّ َاجتها ًدا" َيمدحونَأنفسهمَبأحسنَ
الخدريَ،فقالواَ:ياَأباَسعيد!َإن َفيناَق َّرا ًء
سعيد َ
ماَعندهمَ،والَيظهرونَالقبيحَوالفكرَالمنحرف؛َإِ َّماَأنَيسكتَعنهمَالعالمَ،أوَيثنيَعليهمَ،ويفَ
كالَالحالتينَهمَمستفيدون!َ
َ
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ياَأباَسعيد!َإن َفيناَق َّرا ًءَ،و َّ
َّ
إن َفيناَأشدُّ َاجتها ًداَ،فلمَيجبهمَأبوَسعيدَ،ولمَيوافقهمَ،
فقالوا"َ:
قالَ :بينما َنحن َكذلك َإذ َخرجوا َعلينا َبأسيافهمَ ،فقال َأبو َسعيدَ :سمعت َرسول َاَّلل ََ يقولَ:
َالرم َّيةَ»(َ،")1
«يظهرَقو ٌمَي ْقرءونَالق ْرآن َالَيجاوزَتراقيه ْمَ،يخرجونَمنَالدِّ ينَكماَيخر
جَالس ْهمَمن َّ
َّ
فال َبدَّ َمن َتحصين َالفكرَ ،وعدم َاالغرتار َبِالنَّ إف ِ
سَ ،ال َتغرت َبما َعندك َمن َنتف َمن َعلمَ ،ارجعَ
للعلماءَيفَكلَصغيرةَوكبيرةَ،ليسَالشأنَأنَتتقدمَوأنَتكونَرأساَوتفتيَالنَّاسَ،وتع ِّلمَيفَكلَ
ً
َّ
أمورَمشتبهاتَ،فعليكمَبالتؤدةَ،فإنَالمرءَيكونَ
أمرَ،الَ،قالَالصحابةَ،ابنَمسعود"َ:إهناَستكونَ
اَمنَأنَيكونَرأساَيفَالضاللة"َ.
اَيفَالخيرَخير
تاب ًع
ً
ً
✔َفاعرفَطريقَالعلماءَوكيفَسبيلهمَ،وكيفَالنجاةَيفَسبيلهمََ.
َّ
ألن َعلماء َالمسلمين َقال َعنهم َنبيهم ََ -عليه َالصالة َو َالسالم َ«َ :-خ ْيرك ْم َم ْن َتع َّلم َالق ْرآنَ
َ َ
َ َ ََ ه َ َ َ
وع َّلمهَ»«َ،تع ََّلم َالق ْرآنَ»(َ )2ليسَح ِفظَ«تع َّلمَ»َ،الَيأيتَآليةَ ﴿َ:و َمن لم يكم بِما أنزل اَّلل فأولئِك
َ
َ
َيعممَالكفرَعل ٰى َمنَيطيعهمَومنَتحتَ
فيعممَالكفرَعل ٰى َالح َّكامَ،ث َّم ِّ
هم الَكف ِرون َ﴾ َ[المائدةِّ َ ]44 :
َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ ََ ه َ َ َ
َّ
ال﴿َ:فأولئِك
واليتهم؛َألن َا َّل ِذيَقالَ ﴿َ:و َمن لم يكم بِما أنزل اَّلل فأولئِك هم الَكف ِرونَ﴾َق َ
َ
َ
َ
ه
َ َ َ
هم الظال ِمون َ﴾ َ[المائدة﴿َ،]45 :فأولئِك هم الفاسِقون َ﴾ َ[المائدةَ.]47 :قال َابنَعباس"َ:ليسَبالكفرَ
يَيذهبونَإليهَ،ولكنهَكفرَدونَكفر"َ.
ا َّل ِذ
ٌ
✔َاعرفَكَلمَالعلماءَ،ود ْرَمعهم؛َتسلمَوتنجوَ.

نسألَاهللََ أنَيس ِّلمناَمنَالفتنَ،وأنَيعصمناَمنَسوءَالعملَ،وأنَيعينناَعلى ِ
َذكرهَوشكرهَ
ٰ

وحسنَعبادتهَ،إنهَوليَذلكَوالقادرَعليهََ.
السَلمَعل ْيك ْمَور ْحمةَاَّللَوبركاتهَ.
و َّ
َ
(َ-َ)1أخرجهَالبخاريَيفَ"صحيحه"َ(َ)137َ/َ4برقم.)3344(َ:
(َ-َ)2أخرجهَالبخاريَيفَ"صحيحه"َ(َ)192َ/َ6برقم.)5027(َ:

ِ َاْلن
بِداية إ
َإحراف
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حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية
: يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية,ليصلكم جديد شبكة بينونة
【  تويترTwitter 】
https://twitter.com/BaynoonaNet
【  تيليجرامTelegram 】
https://telegram.me/baynoonanet
【  فيسبوكFacebook 】
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
【  انستقرامInstagram 】
https://instagram.com/baynoonanet
【  واتسابWhatsApp 】
☏احفظ الرقم التالي في هاتفك
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191
"أرسل كلمة "اشتراك
تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك
(( )) لن تتمكن من استقبال الرسائل
【 】 تطبيق اإلذاعة
ألجهزة األيفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
ألجهزة األندرويد
https://goo.gl/nJrA9j
【  يوتيوبYoutube 】
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
【  تمبلرTumblr 】
https://baynoonanet.tumblr.com/
【  بلوجرBlogger 】
https://baynoonanet.blogspot.com/
【  فليكرFlickr 】
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
【 】 لعبة كنوز العلم
ألجهزة األيفون
https://goo.gl/Q8M7A8
ألجهزة األندرويد
https://goo.gl/vHJbem
【  في كيVk 】
https://vk.com/baynoonanet
8
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شبكةَبينونةَللعلومَالشرعية

【  لينكدانLinkedin 】
https://www.linkedin.com/in/669392171-الشرعية-للعلوم-بينونة-شبكة
【  ريديتReddit 】
https://www.reddit.com/user/Baynoonanet
【  تشينوchaino 】
https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a
【  بنترستPinterest 】
https://www.pinterest.com/baynoonanet/
【  سناب شاتSnapcha 】
https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
【 】 تطبيق المكتبة
ألجهزة األيفون
https://apple.co/33uUnQr
ألجهزة األندرويد
https://goo.gl/WNbvqL
【 】 تطبيق الموقع
ألجهزة األيفون
https://apple.co/2Zvk8OS
ألجهزة األندرويد
https://bit.ly/3fFoxWe
【 】 البريد اإللكتروني
info@baynoona.net
【 】 الموقع الرسمي
http://www.baynoona.net/ar/

