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 Þ Ý Ü Û Ú ﴿ :احلمـــد هللا رب العـــاملني القائـــل يف حمكـــم التنزيـــل
 â á à ß﴾   ]ــــة , ثــــم الــــصالة والــــسالم عــــىل خــــري املرســــلني ]11:املجادل

يـــد مـــن رب العـــاملني مـــن ســـلك طريقـــا يبتغـــي فيـــه علـــام ســـهل اهللا لـــه « :القائـــل بتأ
ن إرىض بـــام يـــصنع وطريقـــا إىل اجلنـــة وان املالئكـــة لتـــضع أجنحتهـــا لطالـــب العلـــم 

ــاء وفــضل  العــامل ليــستغفر لــه مــن يف الــساموات ومــن يف األرض حتــى احليتــان يف ا
بيـاء وان  العامل عىل العابـد كفـضل القمـر عـىل سـائر الكواكـب وان العلـامء ورثـة األ
بيـــــاء مل يورثـــــوا دينـــــارا وال درمهـــــا وإنـــــام ورثـــــوا العلـــــم فمـــــن أخـــــذه اخـــــذ بحـــــظ  األ

     .)1(»وافر
W 

ـام أئمة هم الذين القادةهم فإن العلامء   حفظـوا الـذين ,اإلسـالم وزوامـل األ
 ,ومناهلــه مــوارده والتكــدير التغيــري مــن ومحــوا ,ومعاقلــه الــدين معاقــد األئمــة عــىل
 تشبها مل األدناس من صافية املناهل تلك احلسنى اهللا من له سبقت من ورد حتى
ـــــسان[   ﴾ E D C B AH G F﴿ فيهـــــا ووردوا ,تغيـــــريا اآلراء  ,]6:اإلن

                                                            
  .◙ أخرجه مسلم, من حديث أيب الدرداء )1(
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 الــرد يف كتابــه يف املــشهورة خطبتــه يف حنبــل بــن أمحــد اإلمــام فــيهم قــال الــذين وهــم
 بقايــا الرســل مــن فــرتة زمــان كــل يف جعــل الــذي هللا احلمــد :واجلهميــة الزنادقــة عــىل
 وحييــون ,األذى عــىل مــنهم ويــصربون ,اهلــدى إىل ضــل مــن يــدعون العلــم أهــل مــن

 إلبلـيس قتيـل مـن فكـم ,العمـى أهـل اهللا بنـور ويبرصون ,وتىامل تعاىل اهللا بكتاب
ــرهم أحــسن فــام ,هــدوه قــد تائــه ضــال مــن وكــم ,أحيــوه قــد  أقــبح ومــا النــاس عــىل أ
ــــر  ,املبطلــــني وانتحــــال ,الغــــالني حتريــــف اهللا كتــــاب عــــن ينفــــون ,علــــيهم النــــاس أ

وية عقدوا الذين ,اجلاهلني وتأويل  خمتلفـون فهـم ,الفتنـة عنان وأطلقوا ,البدعة أ
 ويف اهللا عـىل يقولـون ,الكتـاب مفارقة عىل جممعون ,للكتاب خمالفون ,الكتاب يف
 جهـــال وخيـــدعون ,الكـــالم مـــن باملتـــشابه يتكلمـــون ,علـــم بغـــري اهللا كتـــاب ويف اهللا

أعاذنــا اهللا −ُ فــإن الــشبه ,املــضلني فتنــة مــن بــاهللا فنعــوذ ,علــيهم هونّيــشب بــام النــاس
ّن مل يتمــــسك بالكتــــاب والــــسنة وملــــن مل يردّ خطافــــة ومــــضللة ملــــ−منهــــا هــــا للعلــــامء ُ

ُ وال سيام يف هذا الزمان الذي كثـر فيـه دعـاة ,الذين يكشفوهنا بنور الكتاب والسنة
 يف كـل مكـان  يبثـون سـمومهم وشـبهاهتمنالفتن ودعاة الشهوات والشبهات الذي

قــد حــذر  فنــرش مــا يريــدوهُالوســائل احلديثــة التــي انتــرشت وســهل هــذه  َوخــدمتهم
 وســأذكر مجلــة مــن كــالم ,الغــرتار هبــا ونــرشهاُ مــن الــشبه وا−رمحهــم اهللا−الــسلف 

  :السلف يف هذا املوضوع
 ما التبس أمره فـال يـدرى أحـالل هـو أم حـرام وحـق  هي:ًاصطالحا فالشبهة 

  . )1(هو أم باطل 
تجنب الشبهات والشهوات ألن ب الرشيعة األدلة والنصوص يف تجاءقد و

                                                            
  ).471 / 1(املعجم الوسيط  )1(
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 البدع اء وإفش, الشبهات والشهوات بينهماءان عىل املسلمني إلقمكائد الشيط
وهلذا كان اتباع الشبهات طرق أهل الضالل واإلنحراف الذين مل , واملعايص 

يفهموا معاين القرآن حق الفهم وكان يف نفوسهم فسوق وباطل وهم الذين 
ينهم يتبعون املتشابه من القرآن وجيادلون يف معناه ليفسدوا عىل الناس د

وأفهامهم وعقيدهتم وإيامهنم ويثريوا الشبهات وحب الشهوات كام قال تعاىل 
﴿ w v u t s r q p o n m l k j i h g

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾     

    .]7:آل عمران[
 هذه اآلية ثـم قـال رسـول ملسو هيلع هللا ىلصتال رسول اهللا : , قالت▲عن عائشة و
ـــــك الـــــذين ســـــمى اهللا : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ـــــت الـــــذين يتبعـــــون مـــــا تـــــشابه منـــــه فأو فـــــإذا رأ

    .)1(فاحذروهم
 مـن سـمع مـنكم ملسو هيلع هللا ىلصقـال قـال رسـول اهللا  ◙وعن عمران بـن حـصني 

ــه مــؤمن فــام  يــه وهــو حيــسب أ بخــروج الــدجال فلينــأ عنــه مــا اســتطاع فــإن الرجــل يأ
  .)2(يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات

ٌاحلالل بني واحلرام بني «:  قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ¶ ن بشريوعن النعامن ب ٌ
ٌوبيـــنهام مـــشبهات ال يعلمهـــا كثـــري مـــن النـــاس فمـــن اتقـــى املـــشبهات اســـتربأ لدينـــه  ٌ

                                                            
 .متفق عليه )1(
و داود وابن أيب شيبة يف مصنف والبزار يف البحر الزخار والطرباين يف املعجم  )2( أخرجه أمحد وأ

  .ملستدرك عىل الصحيحنيالكبري واحلاكم يف ا
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قعـــه أال  ٍوعرضـــه ومـــن وقـــع يف الـــشبهات كـــراع يرعـــى حـــول احلمـــى يوشـــك أن يوا
ًغة إذا ٍوإن لكـل ملــك ًمحــى أال إن محــى اهللا يف أرضــه حمارمــه أال وإن يف اجلــسد مــض
قـال  ,)1(»صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهـي القلـب

 العلـم يمكـن أن يعلمـوا بعـض هـذه الـشبهات يفابن بطال رمحه اهللا أن الراسـخني 
ـه يعلمهـا قليـل مـنهم− ال يعلمها كثري من النـاس :لقوله  : كـام قـال تعـاىل,−  فـدل أ

﴿p o n m l ﴾    ]2( ]83:النساء(.  
ُ لـشدة حرصـهم وخـوفهم مـن هـذه الـشبه فقـد −رمحهـم اهللا−سلفنا الصالح و

ُحـــــذروا مـــــن اجللـــــوس مـــــع أصـــــحاب الـــــشبه الـــــذين خيلطـــــون شـــــبهاهتم بـــــيشء مـــــن 
لـو كـان   (:رمحـه اهللا قال مفضل بن مهلهل , ليغرت الناس هبم واآلياتاألحاديث

 ولكنـــــه ,فـــــررت منـــــه وصـــــاحب البدعـــــة إذا جلـــــست إليـــــه حيـــــدثك ببدعتـــــه حذرتـــــه
حيــدثك بأحاديــث الــسنة يف بــدو جملــسه ثــم يــدخل عليــك بدعتــه فلعلهــا تلــزم قلبــك 

وقالبـــــة و,)3() .فمتـــــى ختـــــرج مـــــن قلبـــــك ال جتالـــــسوا أهـــــل   (:رمحـــــه اهللا قـــــال أ
األهواء وال جتادلوهم فاين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم أو يلبسوا عليكم ما 

  . )4()تعرفون 
ــا كــان األمــر كــذلك مــن خطــر  ِالــشبه وعظــم رشهــا والّو ِ ســيام يف هــذه الفــتن ُ

التــي عــصفت بــبعض النــاس الــذين ابتعــدوا عــن التمــسك بالكتــاب والــسنة اللــذان 
                                                            

  .متفق عليه )1(
  ).117 / 1(  ي البخار رشح صحيح )2(
  .2/444  اإلبانة)3(
  .137−1  لعبد اهللاةوالسن 120−1 سنن الدرامي1/443رشح أصول االعتقاد )4(



   

  

9 

אאאא

9 

 وصــاروا خيلطــون بعــض احلــق بكثــري مــن الباطــل ,مهــا قطبــا نجــاة املــسلم وفالحــه
 ليشتبه عىل الناس أمر دينهم وليحققوا مـا يريدونـه مـن مـآرب تـرض الـبالد والعبـاد

واعهــا,نهم يف األمــر األولوتــرض ديــ املقــروء واملــسموع :  عــرب وســائل اإلعــالم بأ
 مــادام فينــا مــن متــسك −بحــول اهللا وقوتــه− ولكــن ال يمكــن هلــم ذلــك ,ُواملــشاهد

بالكتـــاب والـــسنة والتـــف حـــول العلـــامء الربـــانيني وأخـــذ مـــن كالمهـــم وتوجيهـــاهتم 
وخاصــة يف هــذا ونــصائحهم املــستمدة مــن الكتــاب والــسنة بفهــم الــسلف الــصالح 

 :قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا , زمــن الفــتن وكثــرة دعــاة الــضاللةالزمــان
بــاع الرســل املؤيــدين بنــور اهلــدى وبــراهني ( فاحــذر مثــل هــؤالء وعليــك بــصحبة أ

اإليـــــــامن أصـــــــحاب البـــــــصائر يف الـــــــشبهات والـــــــشهوات الفـــــــارقني بـــــــني الـــــــواردات 
 x w v u t s r q p o ﴿ني الرمحانيــة والــشيطانية العــاملني العــامل

y﴾   ]ُفقد يرس اهللا وأعان بجمـع بعـض الـشبهات التـي تثـار هـذه . )1()]22:املجادلة
األزمــان مــن شــبهات حــول الــسمع والطاعــة وحــول اخلــروج عــىل احلكــام وحــول 

 والتـــــــــي أجـــــــــاب عنهـــــــــا يف دروس ,ُاجلامعـــــــــات واألحـــــــــزاب وغريهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــشبه
صــالح بــن فــوزان /دنا وشــيخنا العالمــة وحمــارضات ولقــاءات متفرقــة ســامحة والــ

 اهللا يف عمره عىل الطاعـة وبـارك يف حياتـه ووقتـه ومجيـع ّأمد− بن عبد اهللا الفوزان
ً بإجابـــات واضـــحة شـــافية مدعمـــة بنـــور −أمـــره ورزقنـــا الـــرب بـــه وخـــتم لـــه باحلـــسنى ّ ُ

 وأضـــــفت هلـــــا مـــــا تيـــــرس لـــــشيخنا مـــــن توجيهـــــات ,الـــــوحيني مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة
  .ّ ويبرص من ضل إىل اهلدىة يف زمن الفتن لعل اهللا أن ينفع هباونصائح متنوع

                                                            
  ).697 / 11(جمموع الفتاوى  )1(
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الــشهوات والــشبهات وأن فــتن  يعــصمنا مــن الفــتن ويكفينــا رش أننــسأل اهللا  
 ,ويميتنــــا عليهــــا برمحتــــه وهــــو أرحــــم الــــرامحنيويثبتنــــا حييينــــا عــــىل التوحيــــد والــــسنة 

تــه وحيفــظ بالدنــا بــالد ونــسأل اهللا أن يبــارك يف أعــامر والة أمرنــا وعلامئنــا عــىل طاع
ًالتوحيد والسنة ومجيع بالد املسلمني ويردنا إليه ردا مجيال يارب العاملني ً.  

إن أريــد إال اإلصــالح مــا اســتطعت ومــا تــوفيقي إال بــاهللا عليــه توكلــت وإليــه 
يب   ..أ

ه وصحبه أمجعني   ..وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آ
 
 

 عوض بن سلطان العتيبي
L Jא 
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WאאL،

אאאא،אא؟؟ 
W  

أمحــد مــن أئمــة / اإلمــامف عــىل مــنهج الــسلف الــصالح, هــوأمحــد / مـنهج اإلمــام
مـــــــن , و  فهـــــــو مـــــــن األئمـــــــة األربعـــــــة−اهللا وريض عنـــــــهرمحـــــــه −الـــــــسلف الـــــــصالح 

ــه معــصوم ال خيطــئ: املحــدثني, وال نقــول / فاإلمــام هــو وغــريه كلهــم خيطئــون, ,أ
وحنيفــة خيطــئ  كلهــم خيطئــون ألهنــم غــري ,مالــك/ اإلمــام, والــشافعي/ اإلمــام, وأ

ن فمــن أصــاب فلــه أجــران ومــن و ولكــن خطــأهم مغفــور ألهنــم جمتهــد,معــصومني
أمحـــد مـــن أئمـــة أهـــل الـــسنة ولكنـــه لـــيس / اإلمـــام, وجـــر عـــىل اجتهـــادهأخطـــأ فلـــه أ
 أمحــد هــو مــذهب كغــريه, والــذي عليــه مــا وافــق الــدليل  مــن قولــهفنأخــذ ,بمعــصوم

 مــــذهب أيب حنيفـــــة أو مـــــذهب مالـــــك أو مـــــذهب وكـــــذلك ,أهــــل الـــــسنة واجلامعـــــة
, وهلـــذا تـــسمى −واحلمـــد هللا– عـــىل مـــذهب أهـــل الـــسنة واجلامعـــة كلهـــمالـــشافعي 

  .أئمة أهل السنة:  ويقال هلم,اهبهم مذاهب أهل السنةمذ
* * *  
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 فعلــيهم أن ,, فهــم مل يتعــصبوا ألحــد إال عــن جهــلً أوالاننــصحهم أن يتعلمــو
 أمـــا , وســـيتبني هلـــم احلـــق إن شـــاء اهللا,فقهـــوا يف ديـــن اهللاتلعلـــم النـــافع وييتعلمـــوا ا

عـــــا   أو متعـــــاملني فهــــذا الًمــــاداموا جهــــاال يزيــــدهم إال اختالفـــــا وال يزيــــدهم إال نزا
  .بينهم

* * *  
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 ه جزئيات, هذه فليس هذ,هه يف كتاب اهللا وسنة رسولاشتغلوا بالتفق: نقول
البيــع –مــسائل املعــامالت  ومــسائل العبــادة, ومــسائل الطهــارة,ف : أمــور الــدينمــن

ء ريــــث و,−والــــرشا مــــسائل الطــــالق, هــــذه كلهــــا  ومــــسائل النكــــاح,, ومــــسائل املوا
ور, فـإذا ضـيعنا اجلزئيـات ضـيعنا الـدين جمموعـة مـن هـذه األمـف ,الدينمسائل من 

نـا نأخـذ الـدين كلـه, وال نأخـذ :  بعـضه ونـرتك بعـضه ونقـولالكليات, فالواجب أ
{ ~ � ¡ ¢ £ ﴿ : يقـول−جـال وعـال–اهللا فـهذه جزئيات, 

, لــــه ادخلــــوا يف اإلســــالم ك: أياإلســــالم: الــــسلم يعنــــيو ]208:البقــــرة[    ﴾¤
 أمـا لـو أن اإلنـسان تـرك شـيئا ,ضهخذوه كله وال تأخذوا بعـضه وترتكـوا بعـ: يعني

ـه يـرتك الـيشء متعمـدا ويقـول هـذا : عجزا عنه فإنه يعـذر بـالعجز أو باجلهـل, أمـا أ
نــا ال: مــن اجلزئيــات فهــذا غلــط كبــري, وهــذا معنــاه نــا : معنــاه ونتفقــه يف الــدين, أ أ

: ةمــن كتــاب الطهــارة إىل هنايــ:  بدايــة وجزئيــاتفقهيــةنــرتك الفقــه ألن كلــه مــسائل 
اب اإلقـــرار, كلـــه مـــسائل فقهيـــة علميـــة نحتـــاج إليهـــا يف عقيـــدتنا, يف عبادتنـــا, يف كتـــ

والكليــات ُمعامالتنــا, يف أرسنــا, يف مجيــع أمورنــا, فــإذا تركنــا اجلزئيــات كــام يقولــون 
  .تركنا ديننا
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– ألهنـــم مل يأخـــذوا بـــام أمـــرهم اهللا بـــه ,هـــم املـــسلمونضـــعف املـــسلمني ســـببه 
مــن التعــاون والتناصــح واالجــتامع عــىل ديــن اهللا والتفقــه يف ديــن اهللا  −جــال وعــال

والـــدعوة إىل اهللا واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر وإعـــداد القـــوة للجهـــاد يف 
  .اعوا وحصل الضعف من اجلميعفضالدين هم الذين ضيعوا فسبيل اهللا, 

* * *  
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ـه ملسو هيلع هللا ىلصرسـول اهللا قـول جيـوز لقـول أحـد إال  التعصب ال: ناه, وقلناَهذا بي  أل
﴿O N M L K U T S R Q P﴾   ]ـــنجم , وأمـــا قـــول غـــريه مـــن   ]4−3:ال

 مـن هـو دليلـه فـإن كـان لـه دليـل يله, مافله قدره واحرتامه ولكن ينظر يف دلالعلامء 
 أن كتــاب اهللا وســنة رســوله فإنــه يؤخــذ بــه, وأمــا إذا مل يكــن لــه دليــل فإنــه يــرتك ولــو

كلنــــا راد : مالــــك يقــــول/  قالــــه فــــالن, فاألئمــــة يوصــــوننا هبــــذا, فهــــذا اإلمــــامالــــذي
: , والــشافعي يقــولملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا : ليــه إال صــاحب هــذا القــرب, يعنــيومــردود ع

إذا خــــالف قــــويل قــــول رســــول اهللا فــــارضبوا بقــــويل عــــرض احلــــائط وخــــذوا بقــــول 
 جمــرد أقــوال تؤخــذ أقــواهلم , فهــم يوصــون أن نأخــذ بالــدليل والملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا 

 اإلســـنادعجبـــت لقـــوم عرفـــوا : أمحـــد يقـــول/  واإلمـــام ,حتـــى تعـــرض عـــىل الـــدليل
ـــو/  واإلمـــام ,صـــحته يـــذهبون إىل رأي ســـفيانو إذا :  يقـــول−رمحـــه اهللا−حنيفـــة  أ

 وإذا جـــاء عـــن الـــصحابة فعـــىل ,جـــاء القـــول عـــن رســـول اهللا فعـــىل الـــرأس والعـــني
  .الرأس والعني

* * *  
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تفـرق املـسلمني بحـسب اآلراء  وبـني املـسلمنياخلالف  به املراداخلالف رش, 
االجتهادية, فإذا كانت الفتوى يف البلد عىل قول واحد من أقوال املجتهدين فإننا 

ـــه خمـــالف نأخـــذ بـــذلك ألجـــل االجـــتامع وال نختلـــف, مـــادام هـــذا القـــول مل  يظهـــر أ
 ألجــل مجــع ,هوســاروا عليــه نأخــذ بــبقــول البلــد العلــامء يف هــذا للــدليل, فــإذا أخــذ 

ن  فــــإذا كــــان املــــسلمو,الكلمــــة ألن االخــــتالف رش, هــــذا معنــــى قــــول ابــــن مــــسعود
ال جتــوز يأخــذون بأحــد األقــوال االجتهاديــة التــي مل يتبــني أهنــا خمالفــة للــدليل فإنــه 

  .ألجل مجع الكلمةخمالفتهم بل نكون معهم 
* * *  

  

                                                            
ال األلباين يف السلسلة الضعيفة يف ق ,☺حديث موضوع مكذوب عىل رسول اهللا هذا  )1(

 .  »ال أصل له وقد جهد املحدثون يف أن يقفوا له عىل سند, فلم يوفقوا« : 57حديث رقم 
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األحكام الرشعية وهللا احلمد مدونـة يف الكتـب املوثوقـة املحـررة فهـي مدونـة 

ــــواب ومــــسائل فهــــي مفــــصلةومبوبــــة ومفــــص  وليــــست بحاجــــة إىل ,لة يف كتــــب وأ
 وأمـــا اخـــتالف القـــضاة فعالجـــه ,ا ويعرفهـــا ولكنهـــا بحاجـــة إىل مـــن يتعلمهـــ,تقنـــني

 وحكــم احلــاكم يرفــع اخلــالف كــام هــي ,بــالتزام مــذهب معــني مــن املــذاهب األربعــة
  .القاعدة املعتربة

* * *  
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 ألن مـــــذهب ,يتبـــــع أحـــــد املـــــذاهب األربعـــــةواملـــــتعلم املبتـــــدئ نعـــــم, العـــــامي 
ه فإنه يأخـذ بقولـه  العامي مذهب من يفتيه, فإذا اختار من يثق بدينه وبعلمه وسأ
ــه عــامي ال يــدري, فهــو يتبــع ويقلــد مــن أفتــاه, أمــا اإلنــسان الــذي عنــده بــصريه  أل

  .رجح بالدليل إال أن يأخذ ما تهيسعفال وعنده علم 
* * *  
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 وإذا نظرنـــا فلـــيس يف ديننـــا يشء ,غـــايناألهـــي ال تـــشبه حلـــن األغـــاين فقـــط بـــل 
اشـــيد إنـــام  اشـــيد يتخـــذون هـــم الـــذين فهـــذا عنـــد الـــصوفية اســـمه األ مـــن الـــدين األ

املفيـد  الـشعر أمـا ,الذكر ويـسموهنا بأسـامء ترغـب فيهـا وهـي هلـو ولعـبويسموهنا 
أن تـــستمع إىل مـــن  بـــه وبـــأس الفـــلغـــة,  وبالغـــةالـــذي فيـــه حكـــم أو فيـــه مـــواعظ أو 

اشـيد و إىل من ينـشد الـشعر, ملسو هيلع هللا ىلص فقد استمع النبي ,ينشد الشعر اإلنـشاد غـري األ
ت ناعمــة وفيهــا فتنــة, وأمــا  تكــون مجاعيــة وتكــون منغمــة وتكــون فيهــا أصــواالتــي

  .السامع يستفيد من هذه القصيدة واإلنشاد فهو بصوت واحد
* * *  
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 مـن أجـل أال خطـرهويبني  فريد عليه ا ويدعو هلللبدعإذا كان هناك من يروج 

  .يغرت الناس هبذا
* * *  

  



   

  

21 

אאאא

21 

z11x 
אאאאא

א،א،א
אאאא؟؟ 

W  
 اخـــتالف تـــضاد ولـــيس اخـــتالف  فرقـــة الـــثالث والـــسبعني األمـــة إىلاخـــتالف

ه ناشئ عن احتامل األدلـة لعـدة معـان كـل واحـد تنوع, اختالف التنوع  ال يرض أل
الـدليل  ألن ,كل واحد أخذ بـاحتاملأن تنوع ال اختالف يأخذ بواحد منها هذا هو

احلــــديث حمتمـــل, وكــــل واحـــد أخــــذ بــــاحتامل  لعــــدة معـــان واآليــــة حمتملـــةف :حمتمـــل
 ختــــالف لألدلــــة فهــــذا لابــــأقوأمــــا األخــــذ  وهــــذا ال يــــرضالــــدليل فهــــذا هــــو التنــــوع, 

وهـــو  اخـــتالف تـــضاد  فهـــو والـــسبعني فرقـــةاخـــتالف تـــضاد ومنـــه اخـــتالف الـــثالث
كلهــا : ا قــالــلــو كــان اخــتالف تنــوع  و,)1()كلهــا يف النــار :( ملسو هيلع هللا ىلصوهلــذا قــال ضــار 

الفقهـاء األربعـة بيـنهم اخـتالف تنـوع, فيف النار, فاملسلمون بينهم اخـتالف تنـوع, 
ار?? حاشــا وكــال, ففيــه فــرق بــني اخــتالف التنــوع واخــتالف هــل نقــول إهنــم يف النــ

: نقـــولو ,وتفـــرق اجلامعـــات اخـــتالف تـــضاد كجامعـــة التبليـــغ واإلخـــوانالتـــضاد, 
 فنرجـع لكتـاب اهللا وسـنة رسـوله, فمـن ملسو هيلع هللا ىلصبيننا وبينهم كتاب اهللا وسنة رسوله 

فقـــا للكتـــاب والـــسنة نكـــون معـــه ومـــن كـــان خمالفـــا فإننـــا نرفـــضه, لـــيس ل ًكـــان موا نـــا ً

                                                            
و داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم, وقال رواه )1(   .صحيح عىل رشط مسلم :أ
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אאאא 

22 

ـــا عليـــه (  :ملسو هيلع هللا ىلصكـــام قـــال مـــنهج إال مـــا كـــان عليـــه الـــصحابة  مـــن كـــان عـــىل مثـــل مـــا أ
G F E D C B A ﴿ ,)اليــــــــــــوم وأصــــــــــــحايب 

H﴾   ]عـــىل الرحـــب جنـــا وهـــذا طريقنـــا, فمـــن جـــاء معنـــا ف هـــذا منه, ]100:التوبـــة
  . ما أراد وحسابه عىل اهللاآخر فلهًوالسعة ومن ريض له منهجا 

* * *  
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, هـذا هـو الـسنة أو بعد الركوع ركوعً سواء قبل القيامقبض اليدين يف حالة ال
 يف حالـــة القيـــام يف الـــصالة قبـــل ُ أو حتـــت الـــرسة الـــصدرحتـــتالـــسنة قـــبض اليـــدين ف

  .ق بني ما قبل الركوع وما بعدهال فر,الركوع أو بعد الركوع
  

* * *  
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W﴿L K J I ﴾   ]118:هود[؟؟ 

W  
 ,ملسو هيلع هللا ىلصاالختالف رمحة هذا كالم للناس, وليس مـن حـديث رسـول اهللا قول 

ــه مرفــوع للرســول لكنــه   واالخــتالف لــيس فيــه رمحــة بــل فيــه ,غــري صــحيحروي أ
, لكــــن يــــسوغ )1()ي اخلــــالف رش يــــا ابــــن أخــــ: ( هلــــذا قــــال ابــــن مــــسعود و,عــــذاب

ـــه يأخـــذ بـــالقول الـــذي لـــيس فيـــه خمالفـــة للـــدليل فيأخـــذ ًإذا كـــان عاميـــا  ,لإلنـــسان أ
ما متيل إليه نفـسه اخلالف رمحة ويأخذ ما يشتهي و:  يقولمن أما ,بفتوى من أفتاه

  . واتباع اهلوى عذاب وليس رمحة, ليس رمحة هذا اتباع للهوىهذا
  

* * *  
  

 

                                                            
  .) 564/ 2: (فتح الباري )1(
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W  
 هــــــذا  عنــــــد الرجــــــال غــــــري املحــــــارمكــــــشف وجــــــه املــــــرأةحكــــــم االخــــــتالف يف 

 ,نرجـــــع للـــــدليلو غـــــريه أن يف هـــــذا أعنـــــد االخـــــتالف جيـــــب علينـــــا  لكـــــن ,موجـــــود
 وهـــذا , أن املـــرأة جيـــب عليهـــا أن تغطـــي وجههـــا عـــن األجانـــبيـــدل عـــىلوالـــدليل 

 فـام دام اتـضح ,جتهـاد فـالنال هخالفًا , وال يسع أحد)1( من الكتاب والسنة هدليل
ـــه  ة فيهـــا :  تـــسرت وجههـــا فـــال جيـــوز ألحـــد أن يقـــول أن املـــرأةعـــىلالـــدليل بأ املـــسأ

  . الدليلويرتكخالف 
* * *  

                                                            
a ` g f e d c b ﴿ :من أدلة القرآن الكريم قوله تعاىل )1(

 w v u t s r q p o n m l k j i h
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
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Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾   ]31:النور[  
ا أمر بإخراج النساء إىل مصىل العيد قلن يا رسول اهللا☺  أن النبي: ومن أدلة السنة  إحدنا  

  .رواه البخاري ومسلم ."ُلتلبسها أختها من جلباهبا: " ☺ال يكون هلا جلباب فقال النبي 
ة إال بجلباب وأهنا عند  فهذا احلديث يدل عىل أن املعتاد عند نساء الصحابة أن ال خترج املرأ

ه البد من التسرت واهللا. عدمه ال يمكن أن خترج   . أعلمويف األمر بلبس اجللباب دليل عىل أ
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؟؟ 
W  

دعـــــاء األمـــــوات واالســـــتغاثة هبـــــم :  منهـــــا بدعـــــة مكفـــــرة مثـــــل:البدعـــــة أقـــــسام
البنـاء : هـا مفـسقة مثـل ومنها بدعة غـري مكفـرة ولكن,والذبح هلم هذه بدعة مكفرة
ــــه وســــيلة إىل   هنــــى عــــن البنــــاء عــــىل القبــــور ملسو هيلع هللا ىلصالرســــول و الــــرشكعــــىل القبــــور أل

ً أمـــا إن دعاهـــا فإنـــه يعتـــرب كـــافرا مـــرشكا,ًفالـــذي يفعـــل هـــذا نعتـــربه فاســـقا  وهنـــاك ,ً
إحداث فعـل أو  وهي  معصية من املعايص بدعة تكون :بدعة أقل من ذلك وهي

  هــذا يعتــرب معــصية مــن املعــايص,لكــن اليــصل إىل حــد الكفــر قــول مــن غــري دليــل
 ألن خمالفـة الـسنة ,فـر البدعة الغليظة ويـدعو إىل الكم ومنهي عنه وجير إىلحمرفهو 
  .)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (:ملسو هيلع هللا ىلص قال  إىل رش تدعو,رش

* * *  
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محــد والــشافعي ومالــك وأيب أ/ مثــل اإلمــاموصــار إذا وصــل إىل هــذه املرحلــة 

 مـا جيتهـد اجتهـد مثـل:  ويقـولاًيكـون جـاهال مركبـأن  أما ,نحن نفرح هبذاحنيفة ف
 وهـــو مـــا عليـــه املتعـــاملون اآلن الـــذين جعلـــوا ,األئمـــة فهـــذا مـــن الغـــرور والـــضالل

فسهم بمنز   .لة األئمة وهم جهال مغرورونأ
* * *  
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؟؟ 
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ــك تبتعــد   هــذا هــو الــدواء ,ن وســائل الفتنــةعــن هــذه األشــياء مــدواء القلــب أ
عـدها عنـكف  وسـيلة إىل النظـر إليهــا ه يف بيتـك فإنـتركهـا أمــا ,أخرجهـا مـن بيتـك وأ

  .فتب إىل اهللا وبادر بإبعاد وسائل الرش عنك ,واالفتتان هبا
* * *  
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W  
ــــه  الكــــالم يف مــــسائل العلــــم هــــذا جيــــوز لكــــم  ال:  ويقــــول,ينــــصحهمموقفــــه أ

تم ال تم ال  وأ تعرفوهنا ليس هذا من اختصاصكم وال جيوز لكم اخلوض فيها وأ
فــــالقول عــــىل اهللا بغــــري علــــم فــــوق تعلمــــون  ا عــــىل اهللا مــــا اللــــئال تقولــــوتعرفوهنــــا 
  .الرشك

* * *  
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حـزب وأمرنـا أن نكـون مـن  , هنانـا عـن التحـزب واالفـرتاق−جال وعال−اهللا 

ــة[   ﴾ y x w v u t s r q p o﴿ −جــال وعــال−اهللا  ,  ]22:املجادل
 Ô Ó Ò Ñ ﴿ فهــي مــن حــزب الــشيطان أمــا األحــزاب املخالفــة حلــزب اهللا

Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾   ]فنحن نكون مع حزب اهللا  ]19:املجادلة.  
* * *  
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مـــنهج الكتـــاب −ٍ مـــع قـــوم خيـــالفون املـــنهج الـــصحيح يكـــوناحلـــزيب هـــو الـــذي 
,  ]53:املؤمنـــــون[   ﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿ −والـــــسنة

َ تركــوا كتــاب اهللا وســنة رســوله وأخــذوا طرقــا ومنــاهج حــنيتقطعــوا أمــرهم بيــنهم  ً
با خمالفة فهؤالء هم املذمومون   .ًوأحزا

* * *  
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 يقولــون بالديمقراطيــة مــن هــل الــذين لكــن , ال جتتمــع عــىل ضــاللةمــدأمــة حم

 التـــــــي يزعمـــــــون أهنـــــــا االنفـــــــالت والـــــــضياع مـــــــاهي ديمقـــــــراطيتهم و!!أمـــــــة حممـــــــد 
  .??ّوالبهيمية

* * *  
  

                                                            
و داود يف سننه,كتاب الفتن واملالحم, باب ذكر الفتن ودالئلها, )1(  .4253حديث رقم  أخرجه أ
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ـــه ال يمكـــن لإلنـــسان أن يـــدعو إىل اهللا إال إذا كـــان معـــه ,ًطلـــب العلـــم أوال  أل

 وإن دعــــا فإنــــه ,يــــستطيع أن يــــدعو إىل اهللا  عنــــده علــــم فإنــــه اللــــيس أمــــا إذا ,علــــم 
َ فيــــشرتط يف الداعيــــة أن يكــــون عــــىل علــــم قبــــل أن يبــــارش ,خيطــــئ أكثــــر ممــــا يــــصيب ُ

   ﴾z y x w v u t s r q p } | ﴿ :لــــــــــــــدعوة لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىلا
ـــف[ األمـــر : ً, وهنـــاك أمـــورا ظـــاهرة بإمكـــان العـــامي أن يـــدعو إليهـــا مثـــل ]108:يوس
صالة اجلامعــة والقيــام عــىل أهــل البيــت وأمــر واألمــر بــ هــاالــصالة والنهــي عــن تركب

لكـن األمـور  , هذه أمـور ظـاهرة يعرفهـا العـامي ويعرفهـا املـتعلم,األوالد بالصالة
أمـــــور احلـــــالل واحلـــــرام وأمـــــور الـــــرشك مـــــن التـــــي حتتـــــاج إىل فقـــــه وحتتـــــاج إىل علـــــم 

فع مـن الـتعلم هـم مجاعـة  ,والتوحيد هذه البد من العلم والذين يقولون الدعوة أ
  .التبليغ وهي مجاعة بدعية صوفية ضالة

* * *  
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  :هذا فيه تفصيل

ا يـذكر مـا عنـده  فهـذ,ن أهـل البـدع ومـن أهـل الـضاللإذا كان املـردود عليـه مـ
َمن الرش وحيذر منه  ه ُ َمبتدع أو مضلل فهذا يذكر انحرافه ليحذر منهأل ُ َُ.  

 منــه املــردود عليــه مــن أهــل اخلــري ومــن أهــل العلــم ولكــن حــصل أمــا إذا كــان
َ فهذا تذكر حـسناته, منهاطأ يف يشء االجتهاد يف املسائل الفقهية أخخطأ يف ـه ,ُ  أل

ة فرعيــة فهــذا ,لــيس عنــده انحــراف وال ســوء عقيــدة وال بدعــة  لكنــه أخطــأ يف مــسأ
َيذكر ماله من حسنات املردود عليـه إن كـان ف فاحلاصل أن هذا األمر فيه تفصيل ,ُ

جيــوز ذكــر يشء   فهــذا ال,مــن أهــل الــضالل ومــن أهــل الزيــغ ومــن أهــل االنحــراف
َ ألن هـذا يرغـب فيـه وحيـسن الظـن بـه إن كـان لـه حـسناتمن حسناته ُ ُِ َِ ُ  أمـا إذا كـان ,َ

 فهذا ,خطأ غري مقصوده أخطأ  ولكن,املردود عليه من أهل السنة ومن أهل اخلري
ّطأ ويذكر ما عنده من اجلوانب اخلريةيذكر ما عنده من اخل َ ُ.  

* * *  
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 أمــا ,عــىل بــصرية وعــىل علــم وعــىل إنــصاف وحــقيكونــون  الــدعاة إىل اهللا ,ال
 هـؤالء يريـدون , هؤالء من دعـاة الفتنـة وإنامهللافإهنم ليسوا من الدعاة إىل اهؤالء 

 ,ُ فـــنحن حيــنام نبــني أخطـــاء هــذه الكتـــب أو هــؤالء الـــدعاة,إثــارة الفتنــة بـــني النــاس
 وإنــام هــو مــن بــاب النــصيحة لألمــة أن , مــن بــاب التجــريح لألشــخاصذالــيس هــ

ــــاس مغرضــــون  يريــــدون تفريــــق ,تتــــرسب إليهــــا أفكــــار مــــشبوهة أو يتــــدخل فيهــــا أ
وجــــــودة بيـــــان مـــــا باألفكـــــار املغرضــــــنا , ووتـــــشتيت اجلامعـــــة وزرع الفتنـــــةالكلمـــــة 

هــــذه , و نحــــن واحلمــــد هللا عــــىل بــــصرية,بالكتــــب التــــي وفــــدت إلينــــا بإســــم الــــدعوة
 فيها مدارس العلم يف جامعاهتا ,البالد واحلمد هللا قامت عىل العلم وعىل العقيدة

رفـة احلـق مـن الباطـل ويف مساجدها فهي وهللا احلمد عىل بصرية مؤهلة للنقد ومع
رمحـه − حممـد بـن عبـد الوهـاب/ وما زال علامؤنا منذ قامت الدعوة عـىل يـد الـشيخ

 هـذا مـن بـاب ُوال يعتـرب مازالوا يفنـدون كتـب أهـل الـضالل ويـردون عليهـا ,−اهللا
ُ بــــل اعتــــرب هــــذا مــــن النــــصيحة هللا ولكتابــــه ولرســــوله وألئمــــة ,جتــــريح األشــــخاص ُ
  .املسلمني وعامتهم

* * *  
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بكتاب اهللا وسنة  ولرسوله بام كان −سبحانه وتعاىل−احلكم هللا : نحن نقول

ُ هذا الذي يصلح الناس وجيمع الناس كام مجعهم اهللا يف أول هذه ,ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
 فال تكن ,وحدة القيادة البد من وكذلك ملسو هيلع هللا ىلصاألمة عىل كتابه وعىل سنة رسوله 

اكم وأمركم مجيع عىل واحد (  :ملسو هيلع هللا ىلص قال لقيادة متفرقة يف البلد الواحدا من أ
, فال جيوز اخلروج عىل والة أمور )1() منكم يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه 

 يريد من اخللط  ماكلاملسلمني بحكم احلرية وبحكم أن كل إنسان يعرب عن 
 كلنا نرجع إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسول , ذهنهومن الكالم الباطل ويفرغ مايف

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾   
وهكذا كانت هذه األمة وال   −سبحانه وتعاىل− هكذا أمرنا ربنا ,  ]59:النساء[

تفرق  وهنانا عن شق العصا وعن ,هبذا أمرنا اهللا ورسوله وزالت وهللا احلمد
 وليست احلرية , يف طاعة اهللا الصحيحةاحلريةف ,الكلمة وعن احلريات الباطلة

 احلرية يف طاعة ,وليست حرية !!  للهوى هذه عبودية,باتباع اهلوى والشهوات
  .فهي حترر اإلنسان من عبودية الشهوات وعبودية الطغاة وعبودية املطامعاهللا 

                                                            
 ).1852( رواه مسلم  )1(
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جيـوز اخلـروج  ال وفهـم مل خيتلفـوا يف هـذا الـسنة واجلامعـة  أهـلعىلهذا كذاب 
يـصل إىل حـد  مجـرد اخلطـأ الـذي الف ,خيـرج مـن الـدين ورُكفـَعىل ويل األمـر مـا مل ي

 وإنــام الــذين ,ه أهــل الــسنة واجلامعــة هــذا مــا أمجــع عليــ,الكفــر ال جييــز اخلــروج عليــه
هــؤالء ليــسوا مــن  و, خطــأ هــؤالء املعتزلــة واخلــوارجأجــازوا اخلــروج عليــه ملجــرد

ــــه خــــالف ســــنة رســــول اهللا ,هــــذايف  وال يعتــــرب خالفهــــم ,أهــــل الــــسنة واجلامعــــة  أل
  . )1(ملسو هيلع هللا ىلص

                                                            
وهلذا كان مذهب أهل احلديث ترك اخلروج بالقتال  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا )1(

 جمموع – ) , أو يسرتاح من فاجرعىل امللوك البغاة والصرب عىل ظلمهم إىل أن يسرتيح بر
نقل ابن حجر رمحه اهللا اإلمجاع عىل عدم جواز اخلروج عىل السلطان و  ).444 / 4(الفتاوى 
وىف احلديث حجة عىل ترك اخلروج عىل السلطان ولو جار وقد «: فقال قال ابن بطال: الظامل

عته خري من اخلروج عليه امجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طا
رمحه − النووي اإلمامونقل  ,13/7 يفتح البار» ا ىف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء

  املسلمني وإن كانوابإمجاع اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام وأما« اإلمجاع عىل ذلك فقال يف −اهللا 
ينعزل السلطان   انه الذكرته وامجع اهل السنه فسقة ظاملني وقد تظاهرت االحاديث عىل ما

  .12/229 النوويرشح » ....... بالفسق
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 والـدعاء ,همئ وعـدم إشـاعة أخطـايف غـري معـصية اهللاجمملها السمع والطاعة 
نــا نــدعو هلــم بالــصالح واالســتقامة,بالــصالحهلــم   ألن , هــذا مــن حقــوقهم علينــا أ

 ومــــن حقــــوقهم , فنــــدعوا هلــــم بالــــصالح,صــــالحهم صــــالح لإلســــالم واملــــسلمني
 فهـذا ,عامل التـي يولوننـا عليهـا وأن نؤدهيـا عـىل الوجـه املطلـوبعلينا أن نقوم باأل
إيــصال النــصيحة إلــيهم والقيــام بــاألعامل التــي ب ومناصــحتهم ,مــن حقــوقهم علينــا

  .)1( هذا من حقوقهم علينا ,يولوننا عليهم عىل الوجه املطلوب
* * *  

  

                                                            
ُرَمحه اهللا− قال اإلمام الربهباري )1( ه صاحب  [  :-ُ ت الرجل يدعو عىل السلطان فاعلم أ وإذا رأ

ه صاحب سنة  ُإن شاء اهللا−هوى, وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصالح فاعلم أ َ َ ْ−. .. 
, ألن فأمرنا أن ندعو  : ثم قال َّهلم بالصالح, ومل نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا

فسهم وللمسلمني فسهم, وصالحهم أل  ).113ص(رشح السنة  ].جورهم وظلمهم عىل أ
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ـه ال يـدري ,يعتقد بعض األشياء خطأ وهي ليست بخطأقد بعض الناس   أل
أو  ويل األمر ,ً فربام يتوهم أن أحدا أخطأ,عن األحوال وال يدري عن املالبسات

ه هو املخطئ,غريه ـه ?أن يتثبت هل هذا خطأً فعليه أوال , يف حني أ ? وإذا ثبت أ
ــه حيــ ـه مل يبلغــه يفاول عــذر املخطــئ خطـأ عليــه أ ــه جهلــهأوالــيشء هــذا  أ  حيــاول , أ
إذا قــدر عــىل نــصيحته وعــىل بيــان الــصواب لــه فإنــه :  األمــر الثالــث,عــذره يف اخلطــأ

مــن رأى مــنكم منكــر فليغــريه بيــده فــإن مل يــستطع ( يلزمــه ذلــك بحــسب اســتطاعته 
ــــــــت ال تــــــــستطيع مــــــــع )1() فبلــــــــسانه فــــــــإن مل يــــــــستطع فبقلبــــــــه  والة األمــــــــور إال , وأ

  .)2(املناصحة فيام بينك وبينهم 

                                                            
من رأى منكم منكرا فليغريه (  : يقول☺سمعت رسول اهللا : قال أيب سعيد اخلدري عن )1(

  .مسلم رواه  ) بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه, وذلك أضعف اإليامن
من أراد أن ينصح لذي سلطان يف أمر فال (  :قال رسول اهللا:  قال◙عن عياض بن غنم  )2(

 اإلمام هأخرج − ) عليهوإال كان قد أدى الذي , فإن قبل منه فذاك, يبده عالنية, وليأخذ بيده
 .− أمحد ورواه ابن أيب عاصم يف السنة وصححه الشيخ األلباين

ا ¶ وعن أسامة بن زيد رون أين ال ( :  قيل له أال تدخل عىل عثامن فتكلمه? فقالّ أ
ًواهللا لقد كلمته فيام بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون ! أكلمه إال أسمعكم?

قال النووي رمحه اهللا موضحا  , − رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم − ). هأول من فتح
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عيون الـذين الـرشاألمـراء : املـراد, و رشعيـنيأمراء األحزاب ليسوا أمراءألن 

v ﴿  بيعـــــتهموز جتــــبــــني النــــاس فـــــال هـــــؤالء أمــــراء تفريـــــق و ,ورد فــــيهم احلــــديث
 z y x w﴾   ]ـــران ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿  ]105:آل عم

ال  ال بيعة إال لويل األمر العام , فهذا من التفرق, ]53:املؤمنون[   ﴾° ± ² ³
  .ألمراء األحزاب

* * *  
  

                                                            
 يعنى املجاهرة باإلنكار عىل ”ًأفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من افتتحه“قصد أسامة قوله 
  .األمراء يف املأل

َوقال  َ َعياضالقايض َ ه ال يفتح باب املجاهرة بالن: ِ َّمراد أسامة أ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُْ َ َ ْ َ َّ َ ا خيشى من ُ ْكري عىل اإلمام  ِ َِ ْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ
ِعاقبة ذلك, بل يتلطف به وينصحه رسا فذلك أجدر بالقبول ُ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َّ َْ َ ِْ َِ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ   .- فتح الباري −  َ
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ً وقـــد بـــني العلـــامء احلفـــاظ أن لـــه طرقـــا ,)1( احلـــديث صـــحيح بمجمـــوع طرقـــه

                                                            
بالثبوت ومل خيتلفوا يف الثالثة والسبعني فرقة أئمة الصنعة احلديثية حكموا عىل حديث  )1(

   : ورواة هذا احلديثم ومواطن قوهلمتصحيحه, ودونك رسد بأسامئه
وقال . )حديث حسن صحيح) :(2640(قال الرتمذي  ◙حديث أيب هريرة  :ًأوال

  .−ي ووافقه الذهب− )صحيح عىل رشط مسلم) :(1/128(احلاكم 
هذه أسانيد تقوم هبا ) :(1/128(قال احلاكم  ◙حديث معاوية بن أيب سفيان  :ًثانيا

ختريج أحاديث  ( قال احلافظ ابن حجر يف. −ووافقه الذهبي− )احلجة يف تصحيح هذا احلديث
                                                                                                        . )حسن» :(63ص ) «الكشاف

لسنن احلديث صحيح مشهور يف ا(): 3/345(» جمموع الفتاوى«قال شيخ اإلسالم يف  :ًثالثا
  ).دواملساني
  ).ةصح من حديث أيب هرير) :(2/186(» االعتصام«قال الشاطبي يف  :ًرابعا

كام جاء يف احلديث املروي يف املسانيد ) :(2/482(» تفسريه«قال احلافظ ابن كثري يف  :ًخامسا
  .)احلديث ...أن اليهود افرتقت: ًوالسنن من طرق يشد بعضها بعضا

  ).ق احلديث املروي من طركام جاء يف(): 4/574(وقال 
 :فقال) 7ص (» قَرِرق بني الفَالف«وممن نص عىل ثبوته عبد القاهر البغدادي يف  :ًسادسا

                                                                         =).للحديث الوارد عىل افرتاق األمة أسانيد كثرية(
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ــه صــحيح   فهــو خــرب بمعنــى ,اإلخبــار والتحــذير:  ومعنــاه طرقــهبمجمــوعكثــرية وأ
ــــه إذا حــــصل , التحــــذير معنــــاه ال جمــــرد خــــرب أهنــــا ســــتفرتق األمــــة وإنــــام,التحــــذير  أ

 إذا حـصل االخـتالف ,ملسو هيلع هللا ىلص هـذا معنـى قـول الرسـول ,اجلامعةاالختالف فالزموا 
ســـــتفرتق هـــــذه األمـــــة عـــــىل ثـــــالث (  :ملسو هيلع هللا ىلص وهلـــــذا قـــــال , والـــــسنةاجلامعـــــةفـــــالزموا 
نــا نكـــون  :معنـــاه ) إال واحــدة( :  قولـــه,)فرقـــة كلهــا يف النـــار إال واحــدة وســبعني  أ

ن كـان م: من هي يا رسول اهللا قال: قيل( رق ِمع هذه الواحدة وال نذهب مع الف
ــا عليــه اليــوم وأصــحايب   أخــرب عــن ذلــك ليكــون املــسلم ملسو هيلع هللا ىلصوهــو ) عــىل مثــل مــا أ

 مـن كـان عـىل مـعامعـة عىل حذر وإذا حـصل هـذا الـيشء يكـون مـع أهـل الـسنة واجل
ـه بلـغ الـبالغ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فهـذا مـن كـامل نـصحه ملسو هيلع هللا ىلصمثل ما عليه الرسول   وأ

 مـــا تـــركهم عنـــد ,−عليـــه الـــصالة والـــسالم–ًاملبـــني ومـــا تـــرك شـــيئا إال بلغـــه للنـــاس 
ــا عليــه بــأن االخــتالف أن يــضلوا ويــضيعوا بــل رســم هلــم اخلــط  مــن كــان عــىل مــا أ

l k j ﴿ :−جــــــال وعــــــال− اهللا ول يقــــــعــــــىل احلــــــقاليــــــوم وأصــــــحايب فهــــــذا 
 r q p o n m﴾   ]ــام ــه يكــون هنــاك ســبل  ]153:األنع  فــدل عــىل أ

 z y x w v u t s r q p } ﴿  جيــــــب تركهــــــا
  .  ]153:األنعام[   ﴾| {

* * *  

                                                            
ًعقد بحثا حديثيا نفيسا وفند شبهات ) 205و204(» صحيحةال« األلباين يف الشيخ :ًسابعا = ً ً

 .املخالفني
ًكل هؤالء األعالم  جزموا بصحة احلديث وثبوته, خالفا لبعض املعارصين الذين تكلموا يف 

وا بالعجائب  .غري فنهم; فأ
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z31x 
אאאאملسو هيلع هللا ىلص

א،א
؟؟ 

W  
را مـــن الرســـول   ,للتفـــرقإنكـــار هـــذا  وإنـــام , عـــىل التفـــرقملسو هيلع هللا ىلصًهـــذا لـــيس إقـــرا

نــا نلــزم الطريــق الــصحيح ــه إذا حــدث أ ٌكــل يبقــى عــىل مــا هــو :  مل يقــل,ووصــية بأ
 نعــذره بــل ننــصحه بــأن ال املخــالف ,كــل واحــد يعــذر اآلخــر:  يقــولمثــل مــنعليــه 

نا نرد االختالف إىل ما كان عليـه  ملسو هيلع هللا ىلص هذا الذي أراده الرسول , احلقيرجع إىل أ
 Ò ﴿ :−جـال وعـال−وهـذا هـو قـول اهللا   طـريقتهمنلزم وأصحابه فملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾    ]ــساء  فالــذين , ]59:الن
 فإنـه وأما الباطل , حيرتم إال احلقفال ,قوهلم باطلحترتم اآلراء واألقوال : يقولون

َال حيــرتم بــل يبــني بطالنــه ويفنــد وحيــذر النــاس منــه وإال  ُ ُ إذا بقــي هتلــك األمــة فإهنــا ُ
  .ئه عىل خطٌكل

* * *  
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z32x 
אאאאאא

א،؟؟ 
W  

ـ إمـا أن جتتمـع األمـة :اإلمامة تنعقد بأحد أمـور  بكـر اوخيتارونـه كـام اختـاروا أ
 كـام ,ً وإما أن اإلمام الذي اختارته األمة يضع وليا للعهد يقوم من بعده,◙

ــــو بكــــر عمــــر بــــن اخلطــــاب   وإمــــا أن يكــــون , لــــه األمــــةأطاعــــت و¶اختــــار أ
 ,ُفهذا يطاع كام حصل لعبد امللـك بـن مـروانوانقادوا له ب بالقوة وهو مسلم ّتغل

ة انعقــــاد اإلمامــــة هــــذا الــــذي ذكــــره العلــــامء  بمبايعــــة أهــــل احلــــل وإذا كــــان يف مــــسأ
يكفي أهل احلـل والعقـد عليه وليس كل الناس الزم يوافقون  تلزم طاعتهوالعقد 

 هـــذا مـــا عليـــه املـــسلمون وأمـــا االنتخابـــات فليـــست مـــن منـــاهج ,والنـــاس تبـــع هلـــم
  .اإلسالم

* * *  
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א؟؟ 
W  

אאW 
السالح ويغصبوهنم ب قطاع الطريق الذين يعرضون للناس :الصنف األول

 : وحكمهم كام قال اهللا تعاىل,األموال جماهرة فهؤالء خارجون عن قبضة اإلمام
﴿ w v u t s r q p o n m l k

 c b a ` _ ~ } | { z y x﴾   
َ, ال يرتكون يعيثون يف األ  ]33:املائدة[ وا باألمن ويروعون الناس ّرض فسادا وخيلُ

َ ال يرتكون فال بد من القضاء ,ويقطعون السبل بني البالد وخييفون املسافرين ُ
والرعية تبع له  , وهذا من صالحيات اإلمام,عليهم وعىل فتنتهم ورشهم

  . ألن هذا ملصلحة اجلميع,يعينونه عىل هذا
لـــه وجـــه :  يعنـــي,ويـــل ســـائغ اإلمـــام بتأ طاعـــة اخلـــارجون عـــن:الـــصنف الثـــاين

 الــــذين خيرجــــون عــــن :وهــــؤالء هــــم البغــــاةطبيقــــه يف توأوا يف وضــــعه لكــــنهم أخطــــ
 األمر بـاملعروف يعتربونه من ,اإلمام بتأويل سائغ لكنهم طبقوه عىل غري موضعه

 فـــإذا جـــاء مـــن يفهـــم أن األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر ,والنهـــي عـــن املنكـــر
 ألن األمـــر , ونقـــض عـــصا الطاعـــة فهـــؤالء هـــم البغـــاةاخلـــروج عـــىل اإلمـــام: معنـــاه

باملعروف والنهـي عـن املنكـر ال جييـز اخلـروج عـىل اإلمـام وإنـام هـذا مـنهج املعتزلـة 
مــــن رأى مــــنكم (  :ملسو هيلع هللا ىلص واألمــــر بــــاملعروف والنهـــي عــــن املنكــــر كـــام قــــال ,والبغـــاة
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معنـاه محـل  ولـيس ,)ًمنكرا فليغريه بيد فإن مل يستطع فبلسانه فـإن مل يـستطع فبقلبـه 
ًعــــالج األمــــور شــــيئا ُفت , بحــــسب االســــتطاعةهولكنــــ ,الــــسالح وشــــق عــــصا الطاعــــة

 ألن اخلــروج عــىل اإلمــام وشــق عــصا الطاعــة منكــر أعظــم مــن املنكــر الــذي ,فــشيئا
َ فرتتكـــــب املفـــــسدة ,ريتكـــــب أخـــــف الـــــرضرين لـــــدفع أعالمهـــــاف ,هويريـــــد أن يغـــــري ُ

عروف والنهــي عــن املنكــر معنــاه  لــيس األمــر بــامل,ًالــصغرية دفعــا للمفــسدة الكبــرية
الفــوىض وشــق عــصا الطاعــة وخلــع إمــام املــسلمني هــذا مــذهب املعتزلــة وهــذا مــن 

:  مــن أصــوهلم األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر معنــاه عنــدهم,أصــول املعتزلــة
 فــإذا جــاء مــن يتبنــى هــذا املــذهب , وهــذا مــذهب ضــال,اخلــروج عــىل أئمــة العــدل
 ,يجيـب عـن شـبهاهتمفذكروا له شبهة كشفها ووضـحها فإن اإلمام يراسلهم وإذا 

 , فــإن رجعــوا فاحلمــد هللا, ومــن يــرد عــىل شــبهاهتم,يرســل مــن العلــامء مــن يناقــشهم
وجيــب عــىل املــسلمني أن يقــاتلوهم مــع وإن مل يرجعــوا وجــب قتــاهلم لــدفع رشهــم 

  .اإلمام
 , مـــن خـــرج عـــىل اإلمـــام بغـــري تأويـــل ســـائغ فهـــؤالء اخلـــوارج:الـــصنف الثالـــث

 اهللا مل , فهـــذا تأويـــل غـــري ســـائغ,التـــي دون الـــرشكفهـــم يكفـــرون مرتكبـــي الكبـــائر 
 ولـــذلك , وإنـــام فـــسقهم ومل يكفـــرهم,يكفـــر مـــن ارتكـــب الكبـــائر التـــي دون الـــرشك

  .تقام احلدود عليهم
אW 

بعضها مع  وبغاة بعضهم عىل بعض كام حيصل بني القبائل ,بغاة عىل اإلمام
r q p o n m l k j i ﴿ : تعاىل كام قال,بعض

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
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« ª © ¨ § ¦ ¥﴾   ]ُاحلجرات  فيجرى الصلح بينهام إن قبلوا , ]9:ُ
َفإن مل يقبلوا فالفئة املمتنعة من اإلصالح تقاتل  ُ﴿ u t s r q 

x w v﴾ , أن يقاتل الفئة الباغيةواملسلمني  فيجب عىل اإلمام.  
* * *  
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אWאא

א؟؟ 
ـــه لـــيس , الـــسعي يف اإلفــساد وهــو مـــنهــذا ال جيـــوز  وويل األمـــر ولـــو أخطــأ أل

 يف املجـالس ألن هـذا  فيـه فعـالج ذلـك لـيس بـالكالم,بمعصوم فيحصل منـه خطـأ
 لكــن مــن كــان عنــده علــم فإنــه يناصــح , الــصدور ويــشيع الــرشرة ويــوغيوقــد الفتنــ

إمـــا باملـــشافهة أو بالكتابـــة أو بـــأن يـــويص مـــن يتـــصل ًويل األمـــر رسا فـــيام بينـــه وبينـــه 
 ,منكـرهم يف املجـالس فهـذا أمـر ئ أمـا الكـالم يف أخطـا,يبلغه النصيحة وبويل األمر

قـا بـني النـاس وسـوء ظـن  ويـسبب اف,ُوهذا ال حيقـق مـصلحة وإنـام حيقـق مفـسدة ًرتا
– اهللا , فهذا الكـالم ال جيـوز وهـو مـن أسـباب الفتنـة,بعضهم ببعض وينرش الفتنة

ــــساء[   ﴾b a ` _ ~ } | { z ﴿ : يقــــول−جــــال وعــــال  ]83:الن
 h g f e d ﴿  , والناس ما عنـدهم حـل وال عقـد,ينرشونه يف الناس

 p o n m l k j i﴾   ]ـــــساء ة  فالـــــذي عنـــــده نـــــصيح, ]83:الن
 ال ,لوالة األمور فيقدمها هلم بصفة رسية وال ينرشها عىل الناس ويشهر األخطاء

ُجيوز تشهري األخطاء بني أفـراد النـاس بـل يناصـح املخطـئ مـن أفـراد النـاس بـدون 
 وقـد ئـهأخطاب ويل األمـر أوىل بـأن ال يـشهر ,تشهري وبدون تعيري فكيـف بـويل األمـر

ـــت املخطـــئ وويل األمـــر عـــىل صـــوا ـــك ال تعـــرف وجـــوه األمـــور وال تكـــون أ ب أل
ه ثـم هـو ,تعرف األسباب  فعليك أن تتفاهم مع ويل األمر بالنصيحة وتبلغه ما تـرا

 .تكون املسئولية عليه
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אאאא

אא،א،
؟؟א 

W  
 ,ٌ وكــــل سيحاســــبه اهللا عــــىل كالمــــه,−ســــبحانه وتعــــاىل−ٌكــــل حــــسابه عــــىل اهللا 

 الــذين حيــاولون مجــع كلمــة املــسلمني عـــىل وهـــم ,فالــذي يــتهم العلــامء هبــذه التهمــة
 وإنـــــام اخلاصـــــة موالة أمـــــورهم ألجـــــل املـــــصلحة العامـــــة ولـــــيس ألجـــــل مـــــصلحته

ُ فالـــذي يثنـــي عـــىل والة األمـــور بـــاخلري هـــذا ,امـــةألجـــل مجـــع الكلمـــة واملـــصلحة الع
ِحمــسن ويريــد مجــع الكلمــة  وهــذا مــن النــصيحة لــوالة األمــور والتــشجيع عــىل اخلــري ُ

ك تدفع الغيبة عنهم وتذكر حماسنهم  وال تذكر أخطـاءهم عنـد النـاس ألن هـذا ,أ
النـاس الـذين جتلـس معهـم وتتحـدث  وال حيقق مصلحة وإنام حيقق مرضة خالصة

قبــه ومــا جيــر إليــه ,ً? ال يــصنعون شــيئا?ممعهــ ُ فــالكالم يف هــذه األمــور ينظــر يف عوا ُ ُ
ــــت الــــذي فهمــــت خطــــأ, ومــــن املفاســــد ــــت املخطــــئ وأ جــــال – اهللا ,ربــــام تكــــون أ

Z Y X W V U T S R Q P O ﴿ : يقـــــــــــــــــــول−وعـــــــــــــــــــال
ُاحلجـــرات[   ﴾] \ [ ^ _ ` هـــذا يف عمـــوم النـــاس فكيـــف بـــوالة  ]6:ُ

ُ فإذا تبني اخلطأ فإنه يعالج باحلكمة ويعالج بـام , األمور جيب التثبت يف,!!األمور  ُ
  .ُ وال يعالج بالتشهري واإلذاعة,يناسب

* * *  
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نــا نــصحناهم وقلنــا هلــم: ويقولــونللنــاس يبينــون أخطــاء احلكــام ال ء العلــام  ,أ

ر , جيـــــــوزالهـــــــذا   © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿مـــــــن األمانـــــــة وهـــــــي  هـــــــذه أرسا
ر التـي تكـون بـني النـاس  ]58:النساء[   ﴾± ُ ال تبلـغ للنـاس ,ومـن األمانـات األرسا
, ليهـا النـاس فنصيحة والة األمور من العلامء هذه أمـور رسيـة وال يطلـع ع,ُوتنرش

ك ناصحت ويل األمرو  هم سيتكلمون ,املنافقون سيتكلمون حتى لو أخربهتم أ
ــــسنتهم إال  فلــــن ي,ُألن النفــــاق حيملهــــم عــــىل هــــذا حيبــــون الكــــالميف العلــــامء  قطــــع أ

  .)1(األدب الرشعي
* * *  

  
                                                            

رون أين ال أكلمه إال : فقال أال تدخل عىل عثامن فتكلمه?: ◙ بن زيد ألسامةقيل  )1( أ
ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من  .لقد كلمته فيام بيني وبينه! عكم? واهللا أسم
   .رواه مسلم "إنه خري الناس:  يكون عيل أمريا،وال أقول ألحد .فتحه

يت فالنا فكلمته, قال: قيل ألسامة" :ويف رواية أخرى إال  أكلمه ال أين إنكم لرتون :لو أ
كان  إن أفتح بابا ال أكون من فتحه, وال أقول لرجل أن دون ،الرس يف أكلمه إين أسمعكم,
  .رواه البخاري" خري الناس إنه :عيل أمريا
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z36x 
אWאאא،א؟؟ 

W  
 أمــا احلـديث فهــو ,هــو الـضعيف , الــذي يقـول الكــالم هـذا, الـضعيفهـذا هــو

  .)1( صححه العلامء وخرجوه وذكروه يف العقائد,صحيح
* * *  

  

                                                            
, وذكرنا كالم أهل ... )ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة: ( وقد سبق ختريج هذا احلديث )1(

ه حديث صحيح   .العلم يف أ
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אאא

אאL–א J،
אLאאL،א؟؟ 

W  
ــاره بعــض اجلهلــة يف بعــض ًامــا كــان معروفــالكــالم هــذا  ــا أ ّ عنــد النــاس إال 

 نعـم يف كتـاب الـسنة ,النـاس مـا بحثـوا يف هـذافّاملحطات الفضائية مـن يـومني وإال 
ِحــق بــه ُ أ,ٌأمحــد يف آخــره كــالم يف أيب حنيفــة/لعبــد اهللا بــن اإلمــام والنــسخة ًأخــريا َِ

حـقًسابقا املطبوعة  َليس فيها يشء من هـذا لكـن أ ِ ً بـه أخـريا هـذاُ  وقـصد الـسلف ,ِ
ــا حنيفــة يعتمــد عــىل القيــاس : الــذين تكلمــوا يف أيب حنيفــة مــن ناحيــة عمدتــه فأن أ

ــه يأخــذ بالقيــاس هــذا مأخــذ مــن أخــذ عليــه فقــط ,ًغالبــا عــىل القيــاس  والقيــاس ,أ
ـــــه دليـــــل  الكتـــــاب والـــــسنة واإلمجـــــاع هـــــي  : ألن أصـــــول األدلـــــة,رشعـــــيالشـــــك أ

ً لكن األئمة ال يصريون إىل القياس إال عند الـرضورة إذا مل جيـدوا دلـيال ,والقياس
ـــو حنيفـــة ,بالقيـــاس: مـــن الكتـــاب والـــسنة وال مـــن اإلمجـــاع فيقولـــون رمحـــه − أمـــا أ

ــه يتوســع يف  هــذا الــذي أخــذوه عليــه وعــابوه عليــه أ, فإنــه توســع يف القيــاس−اهللا
ه كان يعيش يف  −رمحه اهللا− وقد أجاب بعض املحققني عن أيب حنيفة ,القياس أ

 ملسو هيلع هللا ىلصوقـت اشـتد الكـذب ووضـع األحاديـث عـىل الرسـول يف العراق وقت الفـتن 
ًفهــو صــار يعتمــد عــىل القيــاس خوفــا مــن الوضــاعني والكــذابني ألن الكــذب انتــرش 

هــــم أهــــل روايــــة وأهــــل حــــديث  ف− مكــــة واملدينــــة −خــــالف احلجــــاز ب ,يف العــــراق
ِ أمــا يف العــراق فلــام كثــرت الفــ,وإتقــان  الوضــع والكــذب عــىل رســول اهللا َرُق وكثــَرّ
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و حنيفـــة ملسو هيلع هللا ىلص  هـــذا هـــو الـــسبب يف كـــون أيب , اعتمـــد عـــىل القيـــاس−رمحـــه اهللا– فـــأ
 وهــــو أقــــدم , وهــــو إمــــام جليــــل بــــال شــــك, يتوســــع يف القيــــاس−رمحــــه اهللا−حنيفــــة 

 وليس فهو إمام جليل ,ةتابعني وقيل أخذ عن الصحاب أخذ عن ال,األئمة األربعة
ُ إنــام أخــذوا عليــه توســعه يف القيــاس , ناحيــة عقيدتــه ومــن ناحيــة دينــهفيــه كــالم مــن ُ

أخــذ عليــه هــو هــذا  ــه يف وقتــه فــش,−رمحــه اهللا−ا فيــه  ا وهــو معــذور كــام ذكرنــا أل
حــال نحــن  كــل  وعــىل,ّ الســيام يف العــراق فهــو حتاشــا هـذا الــيشء,الكـذب والوضــع
ـه مـن أئمـة  و, هذه املـسائلال نحب أن تثار ـا حنيفـة وهـو إمـام لنـا أل نحـن نحـب أ

دا,أهل السنة واجلامعة   .ً فهو إمام لنا وال نطعن فيه أ
* * *  
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אאאLא

 Jא JWאאL
אא،אאא

אא،אאא؟؟ 
W  

? أغلـــب ? هـــل هـــو ملتـــزم بالـــسمع والطاعـــة,وهـــذا الـــذي يقـــول هـــذه املقالـــة
 وال يلتزمــــــون وال الـــــذين يقولـــــون هـــــذه املقالـــــة يــــــرون اخلـــــروج عـــــىل األئمـــــة اآلن

حممد بـن / أن الشيخ: الناحية الثانية, و ناحيةا منيعرتفون بوالية والة األمور هذ
ر يف حممـــد بـــن ســـعود مل خيرجـــا عـــىل ويل األمـــ/  واإلمـــام−رمحـــه اهللا−عبـــد الوهـــاب 

 وإنـام كانـت بـالد نجـد , ألن الدولة العثامنيـة لـيس هلـا سـلطة عـىل بـالد نجـد,وقتهم
بلدة من بالد نجد عليها أمري مستقل هبا حيكمهـا وإذا مـات خيلفـه  كل ,هائبيد أمرا
نا  ا ألهنــ, أو أقاربــه فلــيس للعثامنيــني ســلطة عــىل بــالد نجــد وال هيتمــون هبــائــهأحــد أ

 ا وإنــام حــاربوا الدولــة الــسعودية لــيس ألهنــ, هيتمــون هبــافــالمــا فيهــا إنتــاج يف وقتهــا 
ًبوا الدولة الـسعودية خوفـا منهـا  فحار,ً عليهم وإنام حاربوهم خوفا منهمجتخر

َا عظم شأهنا وظهر أمرها خافوا منها  ُ  أن الدولـة الـسعودية مـنًفحاربوهـا خـشية ّ
 إنـام , هـذا هـو القـصد وإال هـم لـيس هلـم سـلطة عـىل بـالد نجـد,تغزوهم يف بالدهم

حممـد بـن / ًها وحكامها جيال بعد جيل حتى جـاء الـشيخئكانت بالد نجد بيد أمرا
 ,أمـــــري الدرعيـــــة  بالـــــدعوة ونـــــارصه حممـــــد بـــــن ســـــعود −رمحـــــه اهللا−هـــــاب عبـــــد الو
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ُ مكـنَهم حيـثفبسطوا سلطتهم عىل بـالد نجـد كلهـا وعـىل غريهـا مـن بـالد اجلزيـرة  ّ
 فـدخلت ,يف نرش اإلسالمو ملسو هيلع هللا ىلص ألهنم قاموا بدعوة حممد −سبحانه وتعاىل−اهللا 

 ,لطة واحـدةاإلمارات كلها التي كانت من قبـل متوزعـة يف نجـد فـدخلت حتـت سـ
 العراق وبـالد من طريقٍفحينئذ خشيت الدولة العثامنية أهنم يصلوهنم يف بالدهم 

ـــــضا ,الـــــشام فـــــات وعنـــــدهم أرضحـــــة وعنـــــدهم الدولـــــة العثامنيـــــة ً وأ عنـــــدهم خرا
 فلـذلك حـاربوا الدولـة ,تصلهم يف بالدهـمتصوف وبدع فخشوا إن دعوة الشيخ 

  .السعودية
* * *  
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אאאא،

אאא،
Wאאא

אאא،؟؟ 
W  

َإذا كـــــره هـــــذا ِ  −جـــــال وعـــــال−ب إىل اهللا عليـــــه أن يتـــــوف , فهـــــذا رأي اخلـــــوارج,َ
 ويمتثـل وال يكـون يف نفـسه حـرج ممـا أمـر اهللا بـه وأمـر ملسو هيلع هللا ىلصويقنع بكـالم الرسـول 

 مــن طاعــة والة أمــور املــسلمني فهــذا أصــل −عليــه الــصالة والــسالم−بــه الرســول 
ــا يرتتــب  ّمــن أصــول عقيــدة أهــل الــسنة واجلامعــة يــدرس يف املــساجد واملــدارس 

  .واالستقرار وقمع املفسدينعىل السمع والطاعة من األمن 
* * *  
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אאאא

אא،א◙،א
؟؟א 

W  
هذه وقائع فـتن ال يـستدل هبـا وإنـام يـستدل بالنـصوص الـصحيحة يف وجـوب 

 , وأصــحاب هــذه الوقــائع جمتهــدون معــذورون,ريم اخلــروجالــسمع والطاعــة وحتــ
َ, وأمـــا احلـــسني فقـــد غـــرر بـــه ◙ صـــحايب جليـــل وجمتهـــد فعبـــد اهللا بـــن الـــزبري ِّ ُ

 ◙تـل ُ عنـه فقتّ فلـام وقـع يف الفـخ ختلـ,بعض الفرقخدعته حيث  ◙
  .ًمظلوما

* * *  
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Wאאא،

אאאאא،א
؟؟ 

W  
هــذا لــيس ف ,أن ويل األمــر وكيــل فقــط:  مل يقولــوافأهــل الــسنةهــذا كــالم باطــل 

 فهـــو ,ملسو هيلع هللا ىلصمـــن كـــالم أهـــل العلـــم ولـــيس عليـــه دليـــل مـــن كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله 
َقول مستح َدث أو مستورد عىل األصحُ ُ ر املسلمني يطاع بموجب البيعة  وويل أم,َ

 وأمــا الوكالــة فهــي يف ,العامــة لــه عــىل الــسمع والطاعــة وتــويل أمــور املــسلمني عامــة
 وبيعـة ويل األمـر عقـد الزم لعمـوم ,مـن الطـرفنيأمور املعامالت وهـي عقـد جـائز 

   .املسلمني
* * *  
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אאאאאא

◙Wאא،
Wאאא،

؟؟א 
W  

بنـــو أميـــة وبنـــو العبـــاس تولـــوا أمـــور املـــسلمني وأصـــلحوا فيهـــا يف اجلملـــة وإن 
كــن يف اجلملــة جاهــدوا ونــرشوا اإلســالم وفتحــوا  ل,بعــضهم خطــأكــان حيــصل مــن 

 فحـــصل اخلـــري الكثـــري عـــىل ,الفتـــوح وحـــافظوا عـــىل الدولـــة اإلســـالمية واحلمـــد هللا
ـدهيم  فهــو صـحايب جليــل لــه قـدره ومكانتــه فهـو مــن مجلــة ◙ ّ وأمــا معاويـة,أ

ة ّال جيـــوز مـــسبفـــ ,)1()ال تـــسبوا أصـــحايب ( :ملسو هيلع هللا ىلصالــصحابة الـــذين قـــال فـــيهم النبـــي 
 ال أحـد خيتلـف يف أن معاويـة مـن الـصحابة فـال جيـوز سـبه أو ,ه صـحايبمعاوية أل

ـــه مـــا عـــرف مـــن أعـــامل معاويـــة إال اخلـــري :  الناحيـــة الثانيـــة,تنقـــصه هـــذا مـــن ناحيـــة ِأ ُ
َ لــذلك ســمي ,ومجــع الكلمــة والقيــام يف وجــوه الفــرق الــضالة وســد الطريــق علــيهم ُ

 أهــــل الـــــرش رشّلمني وســـــد بــــه عــــام بيعتــــه عـــــام اجلامعــــة ألن اهللا مجــــع بـــــه بــــني املــــس
  واحلـسن,−وأرضاه ◙−َوالضالل وساس املسلمني سياسة حكيمة عادلة 

 واحلــسن ,ّ لــه فــضل عظــيم بــال شــك فهــو ســيد شــباب أهــل اجلنــة◙بــن عــيل 
ً حقنـــا للـــدماء ومجعـــا للكلمـــةاخلالفـــةعـــن  ملعاويـــة تنـــازلهـــو الـــذي   فهـــل احلـــسن ,ً

نــــى عليــــه يف هــــذا ا ,??أخطــــأ يف هــــذا ّإن ابنــــي هــــذا ســــيد :(  قــــال,ملوقــــفوالنبــــي أ
                                                            

   ).2541: , رقم4 / 1967: ( م, ومسل )3470: , رقم3 / 1343: ( أخرجه البخاري )1(
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نى عـــىل موقفـــه مـــن ,)1()وسيـــصلح اهللا بـــه بـــني فئتـــني عظيمتـــني بـــني املـــسلمني   فـــأ
ًتنازله ملعاوية مجعا للكلمة وحقنـا لـدماء املـسلمني وحـصل مـن ذلـك اخلـري الكثـري  ً

 ويكفيــــه ثنــــاء ,−ريض اهللا تعــــاىل عنــــه− فهــــذا مــــن فــــضائل احلــــسن ,−وهللا احلمـــد−
ُ وما عـرف سـب األمـويني والعباسـيني ,انتقاد من ينتقده يف هذا عن ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ِ ُ

إال عــــن الباطنيــــة اخلبثــــاء الــــذين يريــــدون بــــث الفتنــــة بــــني املــــسلمني بعــــدم الثقــــة يف 
  .سلفهم يف تلك الدولتني العظيمتني اللتني نرشتا اإلسالم

* * *  
  

                                                            
   ).7109: ( أخرجه البخاري )1(
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W  
 أهنـم حيثــون عــىل الــسمع _اجلاميــة_هــذه مدحــة للـذين يــسموهنم !! احلمـد هللا 

 هـذا ,فوينهـون عـن الفرقـة واالخـتاليف ذلـك  ملسو هيلع هللا ىلصوالطاعة واتباع سنة الرسول 
ــت اســتمر عــىل هــذا وال عليــك مــن األ,_اجلاميــة_تزكيــة ملــن يــسموهنم   ,لقــاب فأ

قـاب شـنيعة مـن جهـة ,خذ املنهج واترك األلقاب ُ فقد لقب أهل السنة من قبـل بأ
  .الفرق الضالة ومل يرضهم ذلك

* * *  
  

                                                            
وهذا لقب وفرية أطلقها أهل البدع واحلزبيون عىل املتمسكني بمنهج السلف الصالح  )1(

والسائرين عىل منهج علامء هذه البالد بغرض تنفري الناس منهم, وهذا ال يرض أهل احلق 
  ..واحلمد هللا
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 خلـوا النـاس , النـاساتنفـروو!!  التوحيـد اال تـذكرو: الدعاة بعضهم يقولون

فـــق,عـــىل عقائـــدهم ً نجتمـــع فـــيام اتفقنـــا عليـــه ويعـــذر بعـــضنا بعـــضا فـــيام , خلونـــا نتوا
عـىل النـاس الـرشك ا  ال تنكـرو:ومعناهـا هـذه القاعـدة الذهبيـة عنـدهم ,اختلفنا فيـه
 لكــــن نجتمــــع , عــــىل عقائــــدهمًاخلــــوا النــــاس عــــىل مــــا هــــم عليــــه أحــــرار ووالكفــــر

ملالحــــدة وعــــىل الــــشيوعيني وعــــىل العلامنيــــني ونتعــــاون ونــــرد عــــىل الزنادقــــة وعــــىل ا
جيـــوز الكـــالم هـــذا  ال, وهـــو عليـــه  وأمـــا فـــيام بيننـــا فخلـــوا كـــل واحـــد عـــىل مـــا,فقـــط
ــدا  ,والكفــار ونحــن هكــذانقــف يف وجــوه الزنادقــة واملالحــدة أن  وال يمكــن ,!!ًأ

ـــــا أدرك خطـــــأ مـــــن بعـــــض ملسو هيلع هللا ىلص اليهـــــودي مـــــاذا قـــــال للرســـــول ,ال يمكـــــن هكـــــذا  ً ّ
: مــــــا شــــــاء اهللا وشــــــاء حممــــــد وتقولــــــون:  إنكــــــم تــــــرشكون تقولــــــون:قــــــال ( ,النــــــاس

 : عـــن ذلـــكملسو هيلع هللا ىلص فنهـــى النبـــي ,ّانظـــر هيـــودي احـــتج هبـــذا عـــىل املـــسلمني) والكعبـــة 
 ,مـــــا شـــــاء اهللا وحـــــده:  ولكـــــن قولـــــوا,ال تقولـــــوا مـــــا شـــــاء اهللا وشـــــاء حممـــــد: قـــــال(

ت هيودي وال نقبل منك :  الرسول ما قال,)1()ّورب الكعبة : وقولوا  بـلال  ,!!أ
 فيجب عىل الدعاة أن ينظـروا إىل هـذه األمـور ,ن هذه الكلمة هذا وهنى عُل منهِبَق
صوها وخيلــــــصوا املــــــسلمني منهــــــا قبــــــل أن يــــــدعوا الكفــــــار إىل الــــــدخول يف ّحــــــَمُوي

فسهم أوال,اإلسالم ً يصلحون أ ّ  أما أن الكفار يدخلون عىل طريقة ابن عـريب أو ,َ
 ,كلـــه كفـــردخلون أو مـــا يـــدخلون كلـــه ســـواء  يـــباطـــلطريقـــة القبـــوريني فهـــذا كلـــه 

                                                            
  ).27093( :محد يف مسندهأ رواه  )1(
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ً وهـل يعــذر بعـضنا بعـضا يف الـرشك وعبـادة القبـور وديــن ,فلـيس هـذا هـو اإلسـالم
ُالـــــصوفية الـــــضالل ونتفـــــق عـــــىل املنـــــاهج احلزبيـــــة الـــــضالة عـــــن مـــــنهج أهـــــل الـــــسنة 

  .واجلامعة
* * *  
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W  
ـدهيم,الفتنة يف ترك أهل الرش ينـرشون رشهـم: نقول  , بـدون أن يؤخـذ عـىل أ

 أمــا ,!! وبــدون أن يــرد عــىل أفكــارهم هــذه هــي الفتنــة ,وبــدون أن حيــذر مــن رشهــم
ـدي الـسفهاء وأهـل الـضالل فهـذا هـو احلكمـة ولـيس هـو البيان وأما األخـذ عـىل  أ

  .الفتنة
* * *  
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Wא)1( א،

؟؟ 
W  

ــــــه !! انتهــــــت بالنــــــسبة لــــــه هــــــو   حيــــــب الــــــسلف وال يريــــــد أن يــــــسري عــــــىل الأل
 الــسلف باقيــة إىل أن تقــوم  أمــا بالنــسبة إىل أهــل الــسنة واجلامعــة فمرحلــة,مــنهجهم
رضهم من خذهلم وال ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ال ي ( :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ,الساعة

  .)من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل 
* * *  

  

                                                            
. هم صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وأئمة اهلدى يف القرون الثالثة املفضلة: السلف )1(

 . إىل قيام الساعةويطلق عىل كل من اقتدى هبؤالء وسار عىل هنجهم يف سائر العصور
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W  

اهللا أن هيديــــــه ويــــــرده إىل ًضــــــاال فنرجــــــو إن كــــــان فــــــ ,هــــــذا يــــــتكلم بغــــــري علــــــم
أن يكفــــــي  وً أمــــــا إن كــــــان مغرضــــــا فنرجــــــو اهللا أن يعاملــــــه بــــــام يــــــستحق,الــــــصواب

ًاخلـــروج عـــىل اإلمـــام لـــيس مقـــصورا عـــىل الـــسالح بـــل الكـــالم يف , واملـــسلمني رشه
 , األمــر خــروج عليــه وحتــريض عليــه وســبب فتنــة ورشحــق ويل األمــر وســباب ويل

  : كام قال الشاعر,فالكالم ال يقل خطورة عن السالح
 وإن احلــــــــــــــــــــــــــرب أوهلــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــالم   ُفــــــــــــــــإن النــــــــــــــــار بــــــــــــــــالعودين تــــــــــــــــذكى

ـــــارت حربـــــا رضوســـــا ًرب كلمـــــة أ ً ّ  فـــــاخلروج عـــــىل اإلمـــــام يكـــــون بالـــــسالح ,ُ
ه جيوز ا,ويكون بالكالم ويكون باالعتقاد   .خلروج عىل ويل األمر إذا اعتقد أ

* * *  
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ا متسلحا بالعلم ويسمعها ويط ّهو إذا كان عا ً لع عليها ألجل الرد عليهـا أو ً
عنــــده علــــم وال بــــصرية ويريــــد  لــــيسإذا كــــان  أمــــا ,التحــــذير منهــــا فــــال بــــأس بــــذلك

 , ألهنـا تـدخل يف فكـره ولـيس عنـده مـضاد هلـا,يقرأها ويستمعها فال جيـوز لـه ذلـك
ه يستمع إليها   .فال جيوز أ

* * *  
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W  
 ,)1(ُالــــسلف حــــذروا مــــن اجللــــوس إىل القــــصاص!! ُال جتلــــس إىل القــــصاص 

 الوعـــاظ الـــذين هيتمـــون بالقـــصص التـــي يزعمـــون أهنـــا تـــؤثر عـــىل النـــاس وال وهـــم
 فالــــسلف , وإنــــام يعتمــــدون عــــىل القــــصص واحلكايــــات,هيتمــــون بــــالقرآن والــــسنة

  .ماالستامع هلمن حذروا منهم و
* * *  

                                                            
ه كان خيرج من املسجد ويقول¶عن ابن عمر  )1( ما أخرجني إال القصاص ولوالهم ما :  أ

                                                                                                                                            .خرجت
قل هلام فليتقيا اهللا تعاىل وتكون موعظتهام : وعن أم الدرداء أهنا بعثت إىل رجلني من الناس

   .للناس لنفسهام
ه دنا منه شاب فسأل عن حديث فقال لهوعن شعبة بن  ت? فقال: احلجاج أ نعم, : أقاص أ

يأخذون احلديث منا شربا فيجعلونه : مل? قال: اذهب فإنا ال نحدث القصاص, فقال له: قال
   .أي أهنم يزيدون يف احلديث! ذراعا 

  .ولوا البدع ظهوركم: نستقبل القصاص بوجوهنا? فقال: وسئل سفيان الثوري
  )..89−2/82" (اآلداب الرشعية"آلثار السابقة يف انظر ا

. انتهى" معظم البالء يف وضع احلديث إنام جيري من القصاص: "وقال ابن اجلوزي 
  . )308  (−اصّصُالق
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ريـــاء !! هــذا قـــول باطـــل  فالـــذي يستحـــسن هــذه األمـــور والتخريـــب وقتـــل األ

ٍرب ضـارة نافعـة: وال وترويـع اآلمنـني ويقـولوسفك الدماء وإتالف األمـ ّ ّ رب,ُ ُ: 
 ومــا كــان رضره أكثــر مــن نفعــه إن ,تقليــل يعنــي رضرهــا أكثــر مــن نفعهــاكلمــة هــذه 

ٍرب ضـارة نافعـة:  اعـرتف وقـالفهـذا ,كان فيـه نفـع فإنـه حيـرم ّ  ا اعـرتف أن رضرهـ,ُ
مـــن ذير  فهـــذا أمـــر ال جيـــوز وجيـــب التحـــ, نفـــع بزعمـــها إن كـــان فيهـــاأكثـــر مـــن نفعهـــ

ــا جــاء بــه , جيــب التحــذير مــن هــذه األفكــار,املخــربني  وجيــب بيــان أن هــذا خمــالف 
   .من حتريم اإلفساد يف األرضاإلسالم وما جاءت به العقيدة الصحيحة 

* * *  
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ــدب بــنيتقريــال  ــهٌ حــق وباطــل أ ٌ ال جيتمــع حــق وباطــل ولــو حاولــت كــل ا أل
ــك جتمــع بــني ضــدين والــضدان ال جيتمعــان,املحــاوالت  فــال يمكــن أن جتمــع , أل

دا ًبني حق وباطل أ ّ إال أن يتحول أهل احلق مع أهل الباطـل أو العكـس أن أهـل ,ٌ
  . يمكنفالّ أما اجلمع بينهم ,الباطل يتحولون مع أهل احلق

 ** *  
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ويكـــون قـــدوة ًال بـــد أن يكـــون الداعيـــة مـــستقيام يف نفـــسه !! هـــذا كـــالم باطـــل 
ّ أمـــا إذا دعــا إىل اهللا وهـــو غـــري قـــدوة وعنــده بـــدع وعنـــده حمـــدثات ,صــاحلة يف نفـــسه
  .  ]2:الصف[   ﴾s r q p o n m l k﴿ :فهذا أمر ال جيوز

* * *  
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دا  والبدعـة  ,إال إن كـان جيتمـع التوحيـد والـرشكًال يمكن اجتامع النقيضني أ
  .)1(ال جتتمع مع السنة 

* * *  
  

                                                            
 اتفاق الصحابة فمن بعدهم عىل 227 يف مقدمة رشح السنة ص – رمحه اهللا –وقد نقل البغوي  )1(

 .نقلوا اإلمجاع عىل هذا مام الصابوين وغريهممعاداة أهل البدع وهجرهم وكذلك اإل
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مـــن نفـــس املـــسلمني ووالة األمـــور  , املـــسلمون بـــدون والة أمـــورُحُصلَوال يـــ

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ : وهلــــذا قــــال,ومــــن نفــــس املجتمــــع
 Ð﴾   ]فـــويل األمـــر بـــرش يـــصيب ,مـــن املـــسلمني: أي) مـــنكم : ( قـــال  ]59:النـــساء 

ُونــرش االخــتالف بــل يناصــح بالطريقــة خطئــه التــشهري ُوخيطــئ ولكــن ال يتخــذ مــن 
ك رسـلهام إىل فرعـون امللـأ قال ملوسى وهارون حيـنام −جال وعال– اهللا ,الرشعية
ياه : (  قال,اجلبار ّوا باألسواق وسـبوه ألن هـذا جيـر  وما قال وقف)تياهائ: (قال) فأ
ـــــــه[   ﴾z y x } | { ~ � ¡﴿ : قـــــــال,رش  ومل يقـــــــل وقفـــــــوا ,]44:ط

ـــه يتـــسلط عـــىل النـــاس كلهـــمبالـــشوارع وال بالتجمعـــات   لكـــن ,ّوســـبوا فرعـــون أل
ــه كــافر ملحــد ولكــن الكــالم الطيــب يــؤثر عــىل اإلنــسان ولــو عــىل  ائ:قــال تيــاه مــع أ

ّبـــول احلـــق فإمـــا أن يقبـــل وإمـــا أن ال يقبـــلاألقـــل خيفـــف رشه وجيعلـــه يـــصغي إىل ق ّ, 
فــــاألمور هلــــا سياســــة وهلــــا  ]44:طــــه[   ﴾z y x } | { ~ � ¡﴿املهـــم 

ومــن منهجنــا مــن عــادات الكفــار  و ونحــن ال نــستورد مــذهبنا,ضــوابط وهلــا حــدود
ــه لــيس بعــد الكفــر ذنــب وإنــام ن  منهجنــا مــن كتــاب اهللا ومــن أخــذفــوىض الكفــار أل

  .ا عليه مجاعة املسلمنيمم وملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول اهللا 
* * *  
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ًويل أمــر املــسلمني وشــكل جنــودا للجهــاد  بــهاجلهــاد جيــب إذا أمــر ٍ فإنــه حينئــذ ,ّ
ُونفــره اإلمــام أن ينفــر جيــب عــىل مــن عنــده اســتطاعه  ّ﴿ m l k j i h g 

 r q p o n﴾   ]البـــد أن يكــــون اجلهـــاد حتــــت رايــــة ويل ف , ]38:التوبــــة
إال خـــذ الـــسيف والـــسالح هـــذا مـــا ينـــتج ّ أمـــا األفـــراد وكـــل واحـــد يأ,ملـــسلماألمـــر ا
ّ هــذا يشء جمــرب وواضــح , هــذا ينــتج ســفك دمــاء وال ينــتج اجــتامع كلمــة,املفاســد
ننـــــا املـــــسلمني الـــــدعاء هلـــــم بالنـــــرص والـــــدعاء هلـــــم  وواجبنـــــا ,وواقـــــع الـــــدعاء إلخوا
ال عن طريق مكتب املـساعدات ,الدعاء عىل من ظلمهم وبالتوفيق  وإعانتهم با
  .املعتربة

* * *  
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ــه جيــب عل ينــا العنايــة بالعقيــدة وتعلــم العقيــدة وتعلــم مــا جيــب عــىل إذا عرفنــا أ

 ما هي املصادر التـي تؤخـذ منهـا هـذه :اإلنسان نحو هذه العقيدة فإنه يأيت السؤال
  ? ?عقيدة? ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه ال?العقيدة
 هــــي الكتــــاب :املــــصادر التــــي نأخــــذ منهــــا عقيــــدة التوحيــــد وعقيــــدة اإليــــامنف

ّ فــإن القــرآن قــد بــني العقيــدة بيانــا شــافيا وبــني مــا , الــسلف الــصالحكتــبوالــسنة و ً ً
ُخيالفهـــا ومـــا يـــضادها ومـــا خيـــل هبـــا ِ ُّشـــخص كـــل األمـــراض التـــي ختـــل بالعقيـــدة, وُ ِ ُ ُ َ ّ, 

كلهــا حــول تــصحيح  ملسو هيلع هللا ىلص وأحاديثــه  وســريته ودعوتــهملسو هيلع هللا ىلصكــذلك ســنة الرســول 
 وكـذلك الـسلف ,العقيدة وتصحيح األعامل وبيان ما جيب أن يكون عليـه املـسلم

باعهم والقرون املفـضلةوالصالح والتابع  قـد اعتنـوا بتفـسري القـرآن وتفـسري ,ن وأ
 فريجع بعـد كتـاب اهللا وسـنة ,السنة وأخذ العقيدة الصحيحة منها وتبيينها للناس
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ّ وهـــو مـــدون وحمفـــوظ يف كتـــب التفـــسري ,الم الـــسلف الـــصالح إىل كـــملسو هيلع هللا ىلصرســـوله 
ضا يف كتب العقائد  ًورشوح احلديث ومدون أ   .ّالسنيةّ

ُأمــــا مــــن يتلقــــى عــــنهم علــــم العقيــــدة   علــــامء التوحيــــد الــــذين درســــوا هــــذه فهــــمّ
 هـذه يف خـصوصا ,العقيدة دراسـة واعيـه وتفقهـوا فيهـا وهـم متـوفرون وهللا احلمـد

 فــإن علــامء هــذه الــبالد عــىل ,إىل التوحيــدلتوحيــد وبــالد الــدعوة الــبالد بالدنــا بــالد ا
وجه اخلصوص وعلامء املسلمني املستقيمني عىل وجه العموم هلم عنايـة بالعقيـدة 

 والرجــــــوع إىل أهــــــل ,ّيدرســــــوهنا ويفهموهنــــــا ويوضــــــحوهنا للنــــــاس ويــــــدعون إليــــــه
م الـذين َالتوحيد وإىل علـامء التوحيـد الـذين سـلمت عقيـدهتم وصـفت عقيـدهتم هـ

ّ أمــا االنــرصاف عــن كتــب العقيــدة إىل كتــب ,ؤخــذ عــنهم عقيــدة التوحيــد والــتعلمت
 هـذه كــام ,ًالثقافـات العامـة واألفكـار املــستوردة مـن هنـا وهنـاك فهــذه ال تغنـي شـيئا

  :يقول القائل
َحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم َمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ٍ  ٍفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ُ
 ُوال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل فريتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ُال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمني فينتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ّ ولكـــن مـــن تـــضلع بعلـــوم ,هبـــا وال ينفـــع العلـــم هبـــاهـــذه كتـــب ال يـــرض اجلهـــل 
 مـــن عـــىل هـــذه الكتـــبالتوحيـــد وعلـــوم العقيـــدة والعلـــوم الـــرشعية وأراد أن يطلـــع 

 كيــــــف أن اهللا علمــــــه العقيــــــدة , عليــــــه−ســــــبحانه وتعــــــاىل−نعمــــــة اهللا معرفــــــة بــــــاب 
وا الكتـب والـصحف ئـالصحيحة وحرم هـؤالء الـذين اشـتغلوا بالقيـل والقـال ومل

ـــــالكالم ا  فـــــال جيـــــوز لطالـــــب العلـــــم ,لـــــذي ال طائـــــل حتتـــــه ورشه أكثـــــر مـــــن خـــــريهب
ألهنــا ال تــسمن وال تغنــي مــن جــوع واملبتــدئ باخلــصوص أن يــشتغل هبــذه الكتــب 
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 فالواجـــب عـــىل ,وإنـــام تأخـــذ الوقـــت وتـــشتت الفكـــر وتـــضيع الزمـــان عـــىل اإلنـــسان
ىل كتــاب اإلنـسان أن خيتــار الكتــب النافعــة والكتــب املفيـدة والكتــب التــي تعتمــد عــ

           قــال اإلمــام ابــن القـــيم , فــالعلم مــا قــال اهللا وقــال رســوله,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وســنة رســوله 
   :−رمحه اهللا–

 قـــــال الـــــصحابة هـــــم أولـــــوا العرفـــــان   العلـــــــــــــــم قـــــــــــــــال اهللا قـــــــــــــــال رســـــــــــــــوله
 )1(بــــني النــــصوص وبــــني رأي فــــالن    مــــا العلــــم نــــصبك للخــــالف ســــفاهة

 أمـا مثقفـوا ,ا وهؤالء هم رجاهلـافهذه هي العقيدة الصحيحة وهذه مصادره
ّالعـــــرص فـــــالكثري مـــــنهم جيهـــــل العقيـــــدة وشـــــغلوا النـــــاس بالقيـــــل والقـــــال وســـــودوا 

ب عـــن مـــا بـــل بـــام أكثـــره تـــضليل لألفكـــار وشـــغل للـــشباالـــصحف بـــام ال فائـــدة منـــه 
  .جيب عليهم

* * *  
  

                                                            
 .−رمحه اهللا–من نونية ابن القيم  )1(
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هـــي اجلامعـــة التـــي عـــىل احلـــق وهـــي التـــي جيـــب اإلنـــتامء هـــي األصـــل والـــسلفية 
 مــن مجاعــات هــاعتربنّ ومــا عــداها مــن اجلامعــات جيــب أال ,إليهــا واالنتــساب إليهــا
هــل الــسنة وهــدي الــسلف أ كيــف نتبــع فرقــة خمالفــة جلامعــة ,)1(الــدعوة ألهنــا خمالفــة

 ,من اجلامعات اإلسـالمية هـذا غلـط واحدة أن اجلامعة السلفية : قول فال,حالصال
اجلامعة الوحيدة التي جيب اتباعها وجيـب الـسري عـىل  و القدوةاجلامعة السلفية هي

للمـسلم أن ينـضم  وما عداها فإنه ال جيـوز ,واجلهاد معهاواالنضامم إليها منهجها 
ــه خمــالف ? ال يــرىض هبــذا ? املخــالفني وهــل يــرىض اإلنــسان أن يكــون مــع,إليــه أل

علـــيكم بـــسنتي وســـنة اخللفـــاء الراشـــدين املهـــديني (  : يقـــولملسو هيلع هللا ىلص الرســـول ,مـــسلم
ــا :(  يقــولملسو هيلع هللا ىلص والرســول ,)2()مــن بعــدي  الفرقــة الناجيــة مــن كــان عــىل مثــل مــا أ

  ?? هل يريد اإلنسان النجاة ويسلك غري طريقها,)عليه اليوم وأصحايب 
ِن الـــــــــسفينة ال متـــــــــيش عـــــــــىل اليـــــــــبسإ   ترجـــــو النجـــــاة ومل تـــــسلك مـــــسالكها َ 

                                                            
كاجلامعات املوجودة اآلن يف الساحة ويسموهنا مجاعات الدعوة كجامعة التبليغ الصوفية  )1(

 .−كفانا اهللا رشهم− ومجاعة اإلخوان املسلمني 
و داود  رواه)2(   .حديث حسن صحيح: وقال والرتمذي أ
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الـــــذي قـــــال هـــــذا الكـــــالم هـــــذا هـــــو الـــــضائع أمـــــا بيـــــان احلـــــق فهـــــو رد إىل احلـــــق 
  .والصواب ومجع لألمة عىل احلق والصواب
* * *  
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 متـى مـا وجـد الكفـار فاجلهـاد ,ٍاجلهاد يف سبيل اهللا مـاض إىل أن تقـوم الـساعة
ات إمـام املـسلمني  ويكـون اجلهـاد مـع إمـام املـسلمني ألن اجلهـاد مـن صـالحي,ٍباق

يا فهـــو مـــن صـــالحيات إمـــام  هـــو الـــذي يـــأمر بـــه وهـــو الـــذي يـــنظم اجليـــوش والـــرسا
َ فاجلهاد ماض مـع إمـام املـسلمني بـرا كـان أو فـاجرا إىل أن تقـوم الـساعة ,املسلمني ً ٍ

 وال بــد أن يكــون القــصد إعــالء كلمــة اهللا ونــرصة ,−عــز وجــل–إلعــالء كلمــة اهللا 
 واجلهـــاد يكـــون بالـــسالح ويكـــون ,قـــصد مـــن اجلهـــاد هـــذا ال,اإلســـالم واملـــسلمني

يف الكتــب وكتابــة  وباللــسان للــرد عــىل اهــل الباطــل ونقــض شــبهاهتم بالكتابــة بتــأ
q ﴿ : قال تعاىل,املقاالت يف الصحف واملجالت هذا من اجلهاد يف سبيل اهللا

u t s r﴾    ]جياهـــــــدون بالـــــــسالح: الكفـــــــار, ]9:التحـــــــريم َ ُ, 
َ جياهدون:واملنافقون   . باحلجة والبيانُ

* * *  
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  .جيب قتاهلم لكف رشهم حتت راية ويل أمر املسلمني

* * *  
  



  

  

82 

אאאא 

82 

z59x 
אאאאא

،אא،
؟؟ 

W  
هللا ســـبحانه وحفـــظ قمـــع املتظـــاهرين والفوضـــويني وكـــف أذاهـــم هـــذا طاعـــة 

  .لألمن واالستقرار
* * *  
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ٍاالشتغال باملحارضات العامة والصحافة وبام يدور يف العامل دون علم 

 فمن اشتغل هبذا وهو عىل ,علم بأصول الرشع تضليل وضياعبالعقيدة ودون 
جهل بعقيدته وجهل بالعلم الرشعي فإنه يضل عن سبيل اهللا ويصبح مشوش 

ه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري  أمرنا −سبحانه وتعاىل– اهللا ,الفكر أل
ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴿ ًبتعلم العلم النافع أوال 

 å﴾    ]19:حممد[  ﴿Æ Å  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç 
Ò Ñ﴾   ]َالزمر  Q P ﴿  ]28:فاطر[   ﴾ ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿  ]9:ُّ

T S R﴾   ]إىل غري ذلك من اآليات التي حتث عىل طلب العلم   ]114:طه
 ألن هذا هو ,ىل يد العلامء املحققنيع ملسو هيلع هللا ىلصاملنزل من كتاب اهللا وسنة رسوله 

به اإلنسان  النور الذي يبرص  هذا هو,خرةعلم النافع املفيد يف الدنيا واآلتال
اته الدنيوية إىل العيشة الطيبة والطريق يف حيالطريق إىل اجلنة وإىل السعادة 

¾  ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½﴿النزهية 
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
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Í Ì Ë﴾    ]ونحن نقرأ سورة الفاحتة فيها الدعاء   ]175−174:النساء
عم   ]7−6:الفاحتة[   ﴾] \ [ ^  Z Y X W﴿العظيم  الذين أ

 t s ﴿اهللا عليهم هم الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصالح 
| { z y x w v u﴾   ]غري  ( , ]69:النساء

) وال الضالني  ( ,وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل) املغضوب عليهم 
ه  مغضوب عليه:فالصنف األول ,وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم  أل

ه عمل بدون علم:والصنف الثاين ,عىص اهللا عىل بصرية  ومل ينجو إال , ضال أل
عم اهللا عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح  فيجب أن يكون ,الذين أ

 فهذا , وفقه الواقع−كام يقولون– وأما االشتغال بواقع العرص ,هذا لنا عىل بال
قه اإلنسان الفقه الرشعي فإنه ينظر إىل واقع إنام يكون بعد العلم الرشعي فإذا تف

الناس وما يدور يف العامل وما يأيت من أفكار ومن آراء ويعرضها عىل العلم 
 وبدون العلم الرشعي فإنه ال يميز ,الرشعي الصحيح ليميز خريها من رشها

 فالذي يشتغل بادئ ذي بدء هبذه األمور ,بني احلق والباطل واهلدى والضالل
ة واألمور الصحفية واألمور السياسية وليس عنده بصرية من دينه فإنه الثقافي

 الذي هو ,ودعاية للباطل ألن أكثر ما يدور فيها ضالل ,يضل هبذه األمور
 نسأل اهللا العافية , الذي ال يعرف احلق يقع يف الباطل,زخرف للقول وغرور

  .والسالمة
* * *  
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ــا رددت عــىل هــذا يف حينــه ــربأ مــن مــنهج اإلخــوان املــسلمني :  وقلــت,أ ــا أ أ
  . عليهمما لكنهم ال ينرشون ,ّوبينت منهجهم يف نفس الرد

* * *  
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ًا إذا تأخر الزمان وتكثر ّالشك أن الفتن إذا حصلت وهي حتصل خصوص

ّجال − ولكن اهللا ,ملسو هيلع هللا ىلص كام وصفها الرسول )1()ٌفتن كقطع الليل املظلم (
فإنه من (  :ملسو هيلع هللا ىلص جعل لنا منها خمرج وهو التمسك بالكتاب والسنة قال −وعال

ًيعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين  ً
 عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا

إين تارك فيكم ما إن ( :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ,)2( )فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 
 وصف −ّجال وعال− اهللا ,)متسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهللا وسنتي 

ه هيدي للتي هي أقوم ه نور ,القرآن بأ ه شفاء وأ ه هدى وأ  ووصف القرآن بأ
ه رمحة فهو  ِاملعتصم وهلذا قال اهللا وأ َ c b a ﴿ :−ّجال وعال−ُ

g f e d﴾    ]هو القرآن وقيل اإلسالم وقيل :وحبل اهللا  ]103:ل عمرانآ 
p o n m l k j ﴿ :−ّجال وعال− وقال ,الرسول وكله حق

} | { z y x w v u t s r q﴾   
ه سيكون هناك سبل كثرية وأما سبيل −سبحانه–ذكر   ]153:األنعام[ ُ أ اهللا فهي ُ

رصاط واحد وطريق واحد ال اعوجاج فيه ) ًوأن هذا رصاطي مستقيام ( واحدة 
ُأما السبل فهي كثرية وعىل كل سبيل منها كام قال الرسول   عىل كل سبيل ملسو هيلع هللا ىلصُ

افرتقت اليهود عىل (  :ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا قال الرسول ,منها شيطان يدعو الناس إليه
 وسبعني فرقة وستفرتق هذه إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى عىل اثنتني

                                                            
ِقال رسول ا )1( َّ َ َُ َ ًبادروا باألعامل فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا ويميس كافرا  :ملسو هيلع هللا ىلص َ ْ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ ُ ْ ُ ُ ًْ ًْ ُْ َِّ َ ِِ ِ ْ َْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ

َأو يميس مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْْ ُّ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ً ُ ِْ ِ َِ ًَ ْ   .رواه مسلم .َ
  .وصححه احلاكم, حسن صحيح: الرتمذيأخرجه أمحد وقال  )2(
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من هي يا رسول :  قالوا,ٍاألمة عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
ا عليه اليوم وأصحايب : ? قال?اهللا  فيلزم املسلم مجاعة )1()من كان عىل مثل ما أ

 يلزم طريق أهل السنة واجلامعة وإمام املسلمني وال حييد عن ذلك إذا ,املسلمني
 وال يأخذ إال من أهل , وال يذهب مع الفتن ومع دعاة الضالل,ريد النجاةكان ي

ّ ال يأخذ ممن هب ودب وادعى العلم,العلم املوثوقني ّ ا لكنه ,ّ ً قد يكون عا
ً وقد يكون جاهال يف نفسه ضاال يف نفسه فيضل من اهتدى , عامل ضاللة,ضال ً

ة خطرية جدا ولكن,به واقتدى به  ضح وهللا احلمد وهو منهج الطريق واً فاملسأ
 ومنهج أصحابه ومنهج السلف الصالح ومنهج األئمة الذين ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 ,ً ولكن هذا حيتاج ألمرين أوال حيتاج إىل علم وحيتاج إىل صرب,جاؤوا من بعدهم
 ,تفاصيله وتصرب عىل سلوكه ألن الناس سيؤذونك وإىل أن تعلم هذا املنهج

َاب النحل الضالة لكن عليك بالصرب سيؤذيك الناس وأصحاب األهواء وأصح ِ
ك عىل احلق فال تلتفت إىل من يثبط عنه ويزهد فيه ما ًدمت مقتنعا أ َ تم ,ُ  وأ

تعلمون اآلن وتقرأون يف كثري من الكتابات من يريد حرف الناس عن طريق 
ريه احلق إىل احلضارة احلارضة إىل املدنية احلارضة إىل اللحاق بركب العامل إىل غ

 ,أما العامل نحن السابقون إذا متسكنا هبذا الدين لسنا يف املؤخرة ,عواتمن الد
 أن يقتدي بأهل اإلسالم وال يقتدون املسلمون َنحن السابقون وجيب عىل العامل

  . وال حول وال قوة إال باهللا,ِبأهل الضالل هذا من انتكاس الفطر
* * *  

  

                                                            
 .سبق خترجيه )1(
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الــــذي :  يقــــول,−رمحــــه اهللا−ّوضــــحها العلــــامء وأقــــرب يشء تفــــسري ابــــن كثــــري 
ـه أحـسن مـن كتـاب اهللا وأن حكمـه أحـسن  ـزل اهللا إن كـان يـرى أ حيكم بغـري مـا أ
ـــه خمـــري إن شـــاء حكـــم بـــام  ٍمـــن حكـــم اهللا أو أن حكـــم غـــري اهللا مـــساو حلكـــم اهللا وأ

ــزل اهللا أو حكــم  ُبغــريه يعنــي عــىل التخيــري فهــذا حيكــم بكفــره بــال شــك هــذا كــافر أ
 أما إذا كان يعتقـد أن حكـم اهللا احلـق وأن القـانون باطـل ولكنـه حيكـم بـه ,باإلمجاع

ـه يعتقـد أن ًهلوى يف نفسه أو طمعا يناله فهذا ظامل وفاسق  لكنـه ال حيكـم بكفـره أل
هذا إما لتحـصيل وظيفـة حكم اهللا هو الواجب وأن حكم غريه باطل ولكنه فعل 

ـــه هـــو احلـــق ,وإمــا لطمـــع مـــن املطـــامع وهـــو عقيدتـــه باقيـــة  عقيدتـــه يف كتـــاب اهللا وأ
ــه هـــو الواجـــب احلكـــم بـــه عقيدتـــه باقيـــة فهـــذا يفـــسق وال حيكـــم بكفـــره ألن هـــذا  ُوأ َ ُ

  .كفر عميل
* * *  
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ّ ومـــسبة والة األمـــور واإلنكـــار , هـــذا مـــن الفـــضيحة,هـــذا لـــيس مـــن النـــصيحة
 النـصيحة توصـل إلـيهم ,عليهم أمام الناس وذكر معايبهم هذا ليس مـن النـصيحة

لــــيس ش ّ أمــــا إظهــــار هــــذا عــــىل النــــاس هــــذا غــــ,ًرسا بــــني الناصــــح وبــــني املنــــصوح
 ولكـن هـذا مـن التلبـيس عـىل النـاس أو مـن اجلهـل ,نصيحة والغـش ضـد النـصيحة

 فالذي يقول هذا إما صاحب هوى وإما جاهـل ال يعـرف معنـى ,بمعنى النصيحة
 إنكــار املنكــر , إنكــار املنكــر لــيس هكــذا,هــذا مــن إنكــار املنكــر: النــصيحة ويقــول

باللـسان  و باليـد إن اسـتطاع:باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال بالتي هي أحـسن
 إذا كـان :ً وقد يكون إنكار املنكـر منكـرا يف نفـسه,بالقلب آخر يشء وإن مل يستطع

  : والعلامء قسموا هذا إىل ثالثة أقسام, منكر أشد فهذا منكر يف نفسهبسببهحيصل 
  .هذا هو املطلوب. .أو تقليله إنكار يتحصل معه زوال املنكر 

كرتـــه. .خـــر إنكـــار يتحـــصل معـــه منكـــر آ ًـــضا مـــا  وهـــذا أ,مثـــل املنكـــر الـــذي أ
ا ما استفدنا شيئا   ..يصلح أل
دا. .ٌ أن خيلفه منكر أشد  ..ًوهذا فساد فال جيوز أ

 , يلـــزم عليـــه فـــوىض,ٌفاإلنكـــار عـــىل الـــوالة عالنيـــة هـــذا يلـــزم عليـــه منكـــر أشـــد
 ,ني يلــزم عليــه تفــرق مجاعــة املــسلم, يلــزم عليــه تفكــك املجتمــع,يلــزم عليــه ختريــب

  .هذه منكرات أشد والعياذ باهللا
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ـــا أرســـلهام إىل فرعـــون −ّجـــال وعـــال−اهللا !! يـــا أخـــي  ّ قـــال ملوســـى وهـــارون 
ا ربكم األعىل: الذي قال ياه ( : قال,أ  ما قال أوقفوا بالشوارع وأوقفـوا عـىل :)فأ

فرعــون عمــل كــذا وفرعــون عمــل كــذا وفرعــون : املنــابر ويف جمــامع النــاس وقولــوا
يـاه فقـوال لـه قـوال :(  قـال هلـم,لكـن مل يقـل اهللا هلـم كـذاو طـاغوت وه ,طاغوت ًفأ

ــي مــع أكفــر النــاس وأشــد النــاس ) ًلينــا لعلــه يتــذكر أو خيــشى  هكــذا التوجيــه اإل
 جـــاء رجـــل إىل أحـــد , فالطريقـــة الـــرشعية هـــي إيـــصال النـــصيحة إىل الـــوايل,ةواعـــد

 −ّجــال وعــال– اهللا ,مــة ال وال كرا: إين واعظــك ومغلــظ عليــك قــال:اخللفــاء فقــال
يــاه ( : قــال ملوســى وهــارون,فرعــونًذنبــا قــال ملــن هــو أفــضل منــك وأشــد منــي  فأ

ًفقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى  ُادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة  ( ,)ً
 فـــإذا وقفـــت تـــذكر مـــساوئ احلـــاكم املـــسلم ,)احلـــسنة وجـــادهلم بـــالتي هـــي أحـــسن 

ك تنكر منكرحيصل هبذا عىل الناس  ت تزعم أ   .امفاسد وأ
* * *  
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 واإلكثــار مــن الــدعاء أن يثبتنــا −ســبحانه وتعــاىل−ًننــصحكم أوال بتقــوى اهللا 

 ثم ننصحكم بطلب العلم عـىل ,اهللا وإياكم عىل الدين وأن يقينا وإياكم رش الفتن
 إال العلــــم −بــــإذن اهللا−فــــتن  فإنــــه اليقــــي مــــن الذلــــكأهــــل العلــــم واحلــــرص عــــىل 

ـــت ال تـــدري هنـــاك أمـــا إذا مل يكـــن ,الـــصحيح  علـــم صـــحيح فـــربام تقـــع يف الفـــتن وأ
 فعليكم بطلـب العلـم عـىل أهـل العلـم وال تتكاسـلوا عـن طلـب ,وال تعلم أهنا فتن

  .العلم مهام أمكنكم ذلك
* * *  
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ُاحلجــرات[   ﴾ Ö Õ Ô ﴿اتركــوا هــذه األمــور   −ّجــال وعــال− اهللا ,  ]11:ُ

ـــرات[   ﴾ Ö Õ Ô ﴿ :قـــال لكـــم ُاحلج  كلكـــم إخـــوة وكلكـــم أهـــل ديـــن ,]11:ُ
 فـإن مـن , فانبـذوا هـذه األمـور واحرتمـوا العلـامء,واحد وكلكـم زمـالء وهللا احلمـد

 فــاتركوا التنــابز ,مل حيــرتم العلــامء فإنــه حيــرم مــن علمهــم وحيــرم مــن االســتفادة مــنهم
ـزهلبينكم وتناول العلامء ا  Ú ﴿ ا اهللا إياهـملـذين هلـم الفـضل وهلـم املنزلـة التـي أ

 â á à ß Þ Ý Ü Û﴾   ]فـــــالعلامء هلـــــم مكـــــانتهم   ]11:املجادلـــــة
ُ إذا نزعـــــت الثقـــــة , فـــــإذا مل يوثـــــق بـــــالعلامء فـــــبمن يوثـــــق,وهلـــــم قـــــدرهم واحـــــرتامهم

 فيجــب شــيطانية فهــذه مكيــدة بــال شــك ودسيــسة ,العلامء فــإىل مــن يرجــع النــاسبــ
   . جيب نبذها واالبتعاد عنها والنهي عنها,هلاالتنبه 

* * *  
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 ,وإنـــام هـــو جـــدب بربيـــع  هـــذا فلـــيس,فـــتن ووقتيـــلإال قتـــل لـــيس هنـــاك ربيـــع 

 ربيــع للكفــار ألهنــم فهــو ,ور الفــتن والــرشوهــو  الكفــار ًربيعــا هــم هوالــذين يــسمون
  . وهم يرسهم ما يرض املسلمني,يرضون به املسلمني

* * *  
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ا ال أعرفهـا  مـن إخـواهنم الـذين يـدعون ا ينفـرويريـدون أنوها أـشأ تـسمية ,أ

وا هبـــــذ فـــــ,إىل العقيــــدة والتوحيـــــد وطاعـــــة والة أمـــــور املـــــسلمني  اللقـــــب لينفـــــروا اأ
  . يرض من قالهًا وإنامُيلتفت إىل هذا وال يرض أحدفال  ,الناس عنهم

* * *  
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 ,ملسو هيلع هللا ىلص يأمر بالسمع والطاعة ويمتثل قـول الرسـول الذي اجلامي ذا ياحبذا ه
) يـــا أهيـــا الـــذين آمنـــوا أطيعـــوا اهللا وأطيعـــوا الرســـول وأويل األمـــر مـــنكم  ( اهللا قـــال

أوصـــــيكم بتقـــــوى اهللا والـــــسمع والطاعـــــة وإن تـــــأمر (  : قـــــالملسو هيلع هللا ىلصأمـــــر بـــــه النبـــــي و
ـه للذي يقول  الذي هذا مثل,)1()عليكم عبد   يأمر بالتوحيد وينهى عـن الـرشك أ

 قـال , وينهى عـن الـرشكياحبذا ذا الوهايب الذي يأمر بالتوحيد ووهايب ال تطيعوه
  :−رمحه اهللا−ُمال عمران 

نـــــــــــــي وهـــــــــــــايب   ًإن كـــــــــــــــــان تـــــــــــــــــابع أمحـــــــــــــــــد متوهبـــــــــــــــــا  فليـــــــــــــشهد الـــــــــــــثقالن أ
* * *  
 

                                                            
 .متفق عليه )1(
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 ,اجلامعــة إال بالــسمع والطاعــة لإلمــام وال تقــوم امعــةال يقــوم اإلســالم إال باجل

 هـــذا لـــيس ملسو هيلع هللا ىلص طريقـــة الرســـول وهـــيعي اإلســـالم وال يعمـــل بالـــسنة ّفالـــذي يـــد
ن اإلسـالم هـو الـسنة والـسنة هـي اإلسـالم فالـسنة فإوما دام األمر كذلك  ,سلمبم

واع   أمـا اجلامعـات التـي ليـست عـىل ,ومنهـا لـزوم مجاعـة املـسلمني التـي عـىل احلـقأ
كــــل مجاعــــة اجتمعــــت عــــىل ضــــاللة أو عــــىل مــــنهج ف , ال تــــسمى مجاعــــةفهــــياحلــــق 

 ولـيس مـن الزم ,مى مجاعـةُخمالف لإلسالم أو عىل طريقة خمالفة لإلسالم فـال تـس
ُذلك أن يكونوا كثريين بل لو كان واحـدا عـىل احلـق فإنـه يـسمى اجلامعـة  فاجلامعـة ,ً

  .ّهي لزوم احلق قل أهله أو كثروا
* * *  
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ننـا ,ممـن يعـادي أصـحاب رسـول اهللانربأ إىل اهللا  ألهنـم يـسبون أم  ليـسوا إخوا

وهــــي  ملسو هيلع هللا ىلص التــــي اختارهــــا اهللا لنبيــــه ملسو هيلع هللا ىلص زوج النبــــي ▲املــــؤمنني عائــــشة 
ــا بكــر وعمــر ويلعنــوهنام ويكفــرون الــصحابة ,الــصديقة بنــت الــصديق  ويكفــرون أ
 مـــع أهنـــم أعـــداء  وذريتـــه◙عـــيل بـــن أيب طالـــب وهـــم ًعمومـــا إال أهـــل البيـــت 

إمـام فهـو عـيل إمامنـا ولـيس إمـامهم ف ◙عـيل يـربأ مـنهم , وعيل بن أيب طالـب
  .أهل السنة وليس إمام الرافضة

* * *  
 

                                                            
وهذا املصطلح انترش هذه األزمنة ممن يسموهنم دعاة الصحوة ودعاة فقه الواقع, وبدأوا  )1(

ينرشوهنا يف القنوات الفضائية ومواقع التواصل, وصاروا جيالسون الرافضة ويؤاكلوهنم 
أهنم : ياذ باهللا للدفاع عنهم بحجة هذا املصطلحويضاحكوهنم بل وصل ببعضهم والع

ننا  .وال حول وال قوة إال باهللا. إخوا
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واع   :اخلروج أ
 كــــان حيــــث عــــىل اخلــــروج ويرغــــب فمــــن هــــذا خــــروج ,منهــــا اخلــــروج بــــالكالم

 بـــل ربـــام يكـــون هـــذا ,هـــذا خـــروج ولـــو مـــا محـــل الـــسالحفبـــاخلروج عـــىل ويل األمـــر 
ن محل ممالذي ينرش فكر اخلوارج ويرغب فيه هذا أخطر فأخطر من محل السالح 

  ..السالح
ــضا إذا مل يعتقــد واليــة ويل األمــريكــون اخلــروج بالو  ومــا جيــب  املــسلمًقلــب أ

اخلروج قـــد يكـــون فـــ ,هـــذا خـــروج بالقلـــبمـــور املـــسلمني ألـــه ويـــرى بغـــض والة 
ـــضابالقلـــب والنيـــة وقـــد يكـــ إعـــالن  واملظـــاهرات ,ًون بـــالكالم ويكـــون بالـــسالح أ

 واملطالبــة بــاحلقوق هلــا طــرق مــرشوعة وإذا مل حتــصل ,للخــروج عــن طاعــة اإلمــام
ًاحلقـــوق باملطالبـــة املـــرشوعة فـــال بـــد مـــن الـــصرب والتحمـــل دفعـــا ألعظـــم الـــرضرين 

  .وأكرب املفسدتني
* * *  
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 ,والة أمورنـــا فعلينـــا أن نثبـــت عـــىل ديننـــا ونثبـــت مـــع , الكفـــارجرهـــاهـــذه فتنـــة 
 وأن نكثــر مــن الــدعاء أن يــدفع اهللا عنّــا ,ُنحــافظ عــىل بالدنــا وعــىل أمننــا واســتقرارنا

 ,ُ نطمئـنهمبـل ُنخـوف النـاس والنـاسبُ وال نرجف ,األعداءرش البالء ويكف عنّا 
 ولـــيس هـــذا بـــأول , واهللا حيفـــظ دينـــه وحيفـــظ عبـــاده املـــؤمنني,النـــرص قريـــب: نقـــول

  .كيد للكفار
* * *  
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جتـــاوزوا مـــا يفعلـــه  و لكـــن زاد رشهـــم,وارجاخلـــ  مـــنأصـــل منـــشأ هـــذه الطائفـــة

 ينـــسفون البيـــوت ويفجـــرون املـــساكن واملتـــاجر مـــا اخلوارج مـــا كـــانوافـــ ,اخلـــوارج
 ما كانوا , اخلوارج كانوا يربزون يف املعارك ويقاتلون,كانوا يعملون هذه األعامل

 أرش مـن ؤالء فهـ,ّهيجمون عـىل بيـوت النـاس اآلمنـني ويروعـون النـساء واألطفـال
م  فأصــــل فكــــرهت,ّفهــــم أشــــبه مــــا يكونــــون بالقرامطــــة واملــــنظامت الــــرسية ,اخلــــوارج

ّ فهـــم رش ,فكـــرة اخلـــوارج لكـــن تطـــور أمـــرهم  إىل أن زادوا عـــىل مـــا يفعلـــه اخلـــوارج
قـع , وال جيوز التورع عن إطالق لفظ اخلوارج عليهم,منهم  ألهنم خوارج يف الوا

  .كام ذكرنامنهم ّ بل هم رش ,ويف األصل
* * *  
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 ثــم إذا , هــم الـذين يدســون الــرش بـني املــسلمني,بــلَن قِهـذه طريقــة املنــافقني مـ

فـسهمُ ألجـل أن يـذهبوا التهمـة , آثاره صـاروا يتـربؤون منـهتظهر ن مـّ أمـا ,عـن أ
ّواهللا إنـا :  إذا قـالوا, فاهللا يتوب عـىل مـن تـاب, رجوع إىل احلق والصوابمنهكان 

ـــا ونتـــوب إىل اهللا ونرجـــع إىل الـــصواب ّ أمـــا إذا كـــانوا بـــاقني , فتقبـــل تـــوبتهم,أخطأ
    . فهذه طريقة املنافقني, ولكن تظاهروا بضده من أجل اخلداع واملكر,عىل الفكر

* * *  
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 صـــــاروا − وأصـــــلحهم اهللاهـــــداهم اهللا− أن هـــــؤالء الـــــشباب ,ســـــببها التلقـــــي
روا بيثقــون  أصــحاب األفكــار ويقبلــون مــنهم ويــسمعون مــنهم تــنقص العلــامء فتــأ
تفتـوا إىل هـؤالء وال يـسمحون هلـم بالـدخول الواجـب عـىل الـشباب أن ال يل, وهبم

 علــــيهم أن يقبلــــوا عــــىل طلــــب ,يف صــــفوفهم وال جيلــــسوا إلــــيهم وال يــــستمعوا هلــــم
ٌ ســواء كـان يف املــدارس أو يف املعاهــد أو يف الكليـات أو طلــب العلــم ,العلـم النــافع

ـدي العلـامء وع الرجـوهـو  ال نجـاة هلـم مـن الفـتن إال هبـذا األمـر ,يف املساجد عىل أ
 ويكــــون ذلــــك بواســــطة أهــــل العلــــم البــــصريين ملسو هيلع هللا ىلصإىل كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله 

  .بالعلم
* * *  

  



   

  

103

אאאא

103 

z73x 
אאאא

א،אא؟؟ 
W  

 ُيكلمــون وال ,َاجعــون فيهــاُهلــم دوائــر وهلــم أمــاكن ير وُوالة األمــور يراجعــون
  .يف اإلذاعة والتلفاز واألمور العامة

* * *  
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 , ألهنا ال تنتهي إىل يشء بل تنتهي إىل سوء−نسأل اهللا العافية−الثورات فتنة 

 إلعـــالء يغـــزو ومـــام أو نائـــب إمـــام املـــسلمنيجـــيش يقـــوده اإلب فيكـــونّأمـــا اجلهـــاد 
فهــي فــوىض وفتنــة وســفك ّ أمــا الثــورات , هــذا هــو اجلهــاد يف ســبيل اهللا,كلمــة اهللا

   .دماء
* * *  
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 واملبتدعـة وأهـل  الـذين عـىل مـذهب الـسلفالـسلفينيلفظـة سـلفي تفـرق بـني 
عليــه − قــال يوســف ,هــذه ميــزة أن اإلنــسان يكــون عــىل مــذهب الــسلفو ,الــضالل

N M L K J I H G F E D C B A ﴿ −الـــــــــــــــــــــــسالم
 P O﴾   ]فـنحن ,فاتباع السلف عىل التوحيد وعىل العقيدة رشف ومدح  ]38:يوسف 

لــسلف وأن يثبتنــا عليــه ولــو فارقنــا مــن نفتخــر ونــسأل اهللا أن جيعلنــا عــىل مــذهب ا
ّفـــــــارق نحـــــــن ال نجمـــــــع النـــــــاس نحـــــــن نـــــــدعوهم إىل مـــــــذهب الـــــــسلف والعقيـــــــدة  ُ

ـــــا اختــــــاروا ,الـــــصحيحة  فــــــإن اســـــتجابوا فاحلمــــــد هللا وإن أرادوا املفارقـــــة فهــــــم و
فسهم   .أل

* * *  
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فهــي مجاعــة غــري مأمونــة وال  بــل فــيهم قبوريــة ,ديوبنديــة صــوفية مجاعــة التبليــغ

 وال تتطلعــــــــوا ,مجاعــــــــة أهــــــــل التوحيــــــــد و وعلــــــــيكم بأهــــــــل التوحيــــــــد,تــــــــصحبوهم
 , مــن هنــا أو هنــاك واملنــاهج التــي تفــد علينــا مــن هنــا أو هنــاكللجامعــات التــي تــأيت

 ,الواجــب أهنــم هــم يــستفيدون منــا ونحــن عــىل مــنهج الكتــاب والــسنة وهللا احلمــد
 نحـــــن عنــــــدنا التوحيــــــد والعقيــــــدة ,نحـــــن لــــــيس عنــــــدنا وهللا احلمـــــد مــــــنهج خــــــاطئ

 فالواجــب أهنــم هــم ,الــصحيحة القائمــة عــىل الكتــاب والــسنة والــدعوة الــصحيحة
 وأمـــا العـــايص فعليـــه التوبـــة وال يـــصحب مجاعـــة التبليـــغ ليخرجـــوه ,تفيدون منـــايـــس

  .من ذنب إىل بدعة والبدعة رش من املعصية
* * *  
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 وال بــــد  مــــن ,دراســــة العقيــــدة رضوريــــة لكــــل مــــسلم مــــن العــــوام واملتعلمــــني

يــــــدة واملتعلمــــــون يدرســــــون العقيــــــدة دراســــــة تفــــــصيلية وأمــــــا العــــــوام دراســــــة العق
ـــواع التوحيـــد ويعـــرف وهـــيفيدرســـوهنا ولـــو دراســـة إمجاليـــة   تعريـــف التوحيـــد وأ

واع النفاق حتى يتجنبها واع الرشك ويعرف ما هو النفاق وما هي أ  وال يكـون ,أ
ك بسبب اجلهل أكثر الناس يقعون يف الرش ف, هبذه األمور اخلطريةًاإلنسان جاهال

  .)1( −واهللا املستعان−عن الدعوة إىل التوحيد وعدم العناية وسكوت الدعاة 
                                                            

  يفمن كان يف قلبه أدنى حياة وطلب للعلم, أو هنمة": (املجموع" يف−رمحه اهللا– قال ابن تيمية )1(
 العبادة, يكون البحث يف باب اإليامن, واألسامء والصفات, ومعرفة احلق فيه, أكرب مقاصده,

 حيقق التوحيد ويعلمه أمته, فهو منذ بعثته إىل وفاته ☺كان النبي وقد ). وأعظم مطالبه
ه وأزكى أعامله, يدعو إليه ويعلمه أمته, ويقاتل من أجله   .ُوالتوحيد أعظم شأ

ُومن تدبر أحوال العامل وجد كل صالح يف األرض سببه توحيد : (−رمحه اهللا– قال ابن تيميةو  َّ
ِوطاعة رسوله, وكل رش يف العامل وفتنة وبالء وقحط وتسليط عدو وغري ذلك ُاهللا وعبادته  ِ ٍ َّ ُ

سببه خمالفة الرسول, والدعوة إىل غري اهللا, ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا األمر كذلك يف 
  .)خاصة نفسه ويف غريه عموما وخصوصا, وال حول وال قوة إال باهللا

بياء دعوة مجيع الناس إىل التوحيد بداية وهناية وأ, فإذا تقرر فضل التوحيد وأمهيته[  ن هدي األ
ٌوتعاهدهم عليه فعجب بعد ذلك ملن يتسمى بالداعية وال يدعو إىل التوحيد وبدعوة تعني 

َّخرجت دعوات جديدة تنكبت منهاج النبوة, ففي قد ًباإلصالح وال تلقي باال بالتوحيد, و
ىل بصرية من كتاب اهللا, وال قدوة من سنة نبيه, القرن األخري ظهرت طوائف مل تبن دعوهتا ع

 =وخالفوا منهاج النبوة يف الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك والبدع واخلرافات من دعاء غري
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ّم ممـا يلـوث  وحفـظ شـباهب−سـبحانه تعـاىل−نويص مجيع املـسلمني بتقـوى اهللا 

 وذلـــك بلـــزوم طاعـــة اهللا تعـــاىل وطاعـــة رســـوله ولـــزوم , ويفـــسده علـــيكمأفكـــارهم
 وتتجنبـــون مـــصاحبة ,خيـــار الـــذين تقتـــدون هبـــم يف اخلـــري ويعينـــونكم عـــىل اخلـــرياأل

ر الـــــذين جيـــــرونكم إىل الـــــرش  ري عـــــىل صـــــاحبه كـــــام قـــــال فاألرشا َاملـــــصاحب لـــــه تـــــأ ُ
   :الشاعر

  ًإذا صـــــــــــــــــــــــحبت قومـــــــــــــــــــــــا فاصـــــــــــــــــــــــحب خيـــــــــــــــــــــــارهم
 وال تـــــــــــــــــــصحب األردى فـــــــــــــــــــرتدى مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــردي

  :وكام قال الشاعر اآلخر 
  ن قرينــــــــــــــــــهعــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــرء ال تــــــــــــــــــسأل وســــــــــــــــــل عــــــــــــــــــ

 فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين باملقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن يقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
ــــــضا أن تــــــتعلم أمــــــور دينــــــك,فعليــــــك أن ختتــــــار الــــــصحبة الطيبــــــة  ,ً وعليــــــك أ

حتـــرص عـــىل تعلـــم أمـــور دينـــك ومـــا يـــصحح عقيـــدتك وأمـــور صـــالتك وزكاتـــك و
 , تــتعلم أركــان اإلســالم وتتقنهــا وتؤدهيــا عــىل الوجــه املــرشوع,وصــيامك وحجــك

ِيف املـــدارس واملعاهـــد والكليـــات أو يف حلـــق فعليـــك أن تنـــضم إىل ســـلك التعلـــيم  َ ِ
  .أن حترص عىل ذلك ور عند العلامء يف املساجدِكِالذ

                                                            
وطائفة ) ال حاكم إال اهللا(اهللا, فطائفة استبدلتها بالسياسة, بل عرفوا شهادة التوحيد بمعنى  =

بال (فوا شهادة التوحيد ّية النفوس, زعموا وعرأخرى استبدلتها بالسياحة يف األرض وتزك
فخرجوا بذلك عن اجلامعة والوالية وعن منهاج النبوة يف أهم وأخص وظائف ) خالق إال اهللا

سعد / لشيخ الفاضل العامل الزاهد املقاالت ل: انظر*   ])الدعوة إىل اهللا(النبوة والرسالة وهي
  *.−حفظه اهللا– احلصني
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يــسبون هــذا يشء عليــه أشــباههم مــن قــديم مــن املنــافقني والكفــار أهنــم كــانوا 
أهل الدين ويسبون املسلمني املتمسكني بدينهم هـذا مـن قـديم ولـيس بمـستغرب 

بــــاع هــــؤالءمــــن هــــؤالء  ً ولــــن يــــرضوا الــــسلفية والــــسلفيني شــــيئا وإنــــام ,فهــــم عــــىل أ
فـــسهم لـــن  والـــسلفية وهللا احلمـــد مـــستقرة ثابتـــة عـــىل الكتـــاب والـــسنة و,يـــرضون أ

 مـــــن ًاصـــــل وليـــــست حزبـــــ والـــــسلفية هـــــي األ,يـــــرضها نـــــبح الكـــــالب واحلمـــــد هللا
ً نعــم قــد يــسمون حزبــا ألن اهللا , هــي األصــل ومــا خالفهــا فهــو باطــلبــلاألحــزاب  َ ُ

ك حزب اهللا ( :قال  حـزب اهللا ومـا خالفهـا هـا نعم هـي حـزب ولكن: نقول,)أو
ك حزب الشيطان ( :فهو حزب الشيطان كام ذكر اهللا   .)أو

* * *  
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, )1( هـــذا مـــن اخلـــوارج والعيـــاذ بـــاهللا أمـــور املـــسلمنيالـــذي حيـــرض عـــىل والة 

                                                            
 : يقول ☺  سمعت رسول اهللا:  قال◙الب عن عيل بن أيب ط )1(

سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان, سفهاء األحالم, يقولون من خري قول الربية,  «
يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم, يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية, فإذا 

  .رواه البخاري ومسلم»   القيامةًلقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا يوم
اخلوارج ال يعرفهم كثري من الناس ألن أهل البدع بصفة عامة ال يستطيع متييزهم عامة الناس 

 املخالفني هلم, قال شيخ اإلسالم يف  إال إذا كانوا أهل منعة وشوكة أو أن يكونوا منعزلني عن
ا كانوا أهل س): "1/139(كتاب النبوات  يف وقتال ظهرت خمالفتهم وكذلك اخلوارج 

  ".للجامعة حني كانوا يقاتلون الناس وأما اليوم فال يعرفهم أكثر الناس
وللخوارج هلم صفات يعرفون هبا, لكن ينبغي أن يعلم أن بعض هذه الصفات عرفت عنهم 
بالتتبع واالستقراء وكالم العلامء, وال يشرتط يف كل صفة تذكر عنهم أن يقروا هبا, قال شيخ 

وأقوال اخلوارج إنام عرفناها من نقل الناس عنهم  ): "13/49(الم كام يف جمموع الفتاوى اإلس
  ." مل نقف هلم عىل كتاب مصنف

بل إن الباحث جيد أن اخلوارج األولني املتفق عىل ضالهلم قد استشكل أمرهم عىل أهل 
 ا أم ملعرصهم فكيف بمن يظهرون االنتساب إىل السنة يف هذا العرص وهم خوارج شعرو

هتييج الناس وإيغار صدروهم : ومن عالماهتم وهي إحدى العالمات وإال فهي كثرية. يشعروا
  :عىل احلكام بذكر معايبهم والطعن فيهم والتظاهر ضدهم

                                           =:اخلوارج عن −حفظه اهللا–صالح الفوزان / ّوقال شيخنا العالمة 
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 الهـــذا !!  يـــا ســـبحان اهللا ? هـــل تعيـــشون بـــال والة أمـــور,والة األمـــور هلـــم حـــقو
قً آمنـــــابيتـــــهيمكـــــن يبيـــــت بـــــداره وب بـــــدون وجـــــود والة , وً آمنـــــا ويمـــــيش يف األســـــوا

طــاعون يف ُعــانون ويُدعى هلــم ويُيــ والة األمــورفــ مــن وال اســتقرارأ ال يتــوفر األمــور
                                                            

ًام سموا من يرى السمع والطاعة ألولياء األمور يف غري ما معصية عميال, أو ويف عرصنا رب = َ َ ّ
ًمداهنا, أو مغفال ِّ فرتاهم يقدحون يف ويل أمرهم, ويشهرون بعيوبه من فوق املنابر, ويف  . ً َّ َ

ًمن أراد أن ينصح لسلطان بأمر; فال يبد له عالنية ولكن  (   : ُ يقول☺ُجتمعاهتم, والرسول  ِ َ َ
َّخذ بيده, فيخلوا به, فإن قبل منه فذاك, وإال كان قد أدى الذي عليهليأ َ َّ َ َْ ِ   ) 3/404 (   :  رواه أمحد ) ِ

ضا −, ورواه − ◙ −من حديث عياض بن غنم    :  " السنة "  ابن أيب عاصم يف −ً أ
 ) 2/522 (  .   

ِأو إذا رأى ويل األمـــــــر إيقـــــــاف أحـــــــدهم عـــــــن الكـــــــالم يف املجـــــــامع العامـــــــة َ ِ ; جتمعـــــــوا وســـــــاروا يف ُّ
ْ أن إيقـــاف أحـــدهم أو ســـجنه يـــسوغ اخلـــروج, أومل يـــسمعوا −ً جهـــال مـــنهم −َمظـــاهرات, يظنـــون  َ َ ُُ ََّ ِ َ

  :  ) 1855 ( , عنـــد مــــسلم − ◙ − يف حــــديث عـــوف بــــن مالـــك األشــــجعي ☺َقـــول النبـــي 
   .  )  ما أقاموا فيكم الصالة . ال ( 

ًإال أن تروا كفرا بواحا,  (   :  " حيحنيالص "  يف − ◙ −ويف حديث عبادة بن الصامت  ً
   .  وذلك عند سؤال الصحابة واستئذاهنم له بقتال األئمة الظاملني ) عندكم فيه من اهللا برهان

ن مات شيخ اإلسالم ابن تيمية ُأال يعلم هؤالء كم لبث اإلمام أمحد يف السجن, وأ َِ ُ َ ِ ُ ُ َُ ?  !  .                                                    
م يسجن اإلمام أمحد بضع سنني, وجيلد عىل القول بخلق القرآن, فلم مل يأمر الناس باخلروج  ْأ َ َ ِ

   .  !  ? عىل اخلليفة
م يعلموا أن شيخ اإلسالم مكث يف السجن ما يربو عىل سنتني, ومات فيه, مل مل يأمر الناس  َوأ ِ ْ َ َ ِ

ٌفضل والعلم غايةَّ مع أهنم يف ال−ِباخلروج عىل الوايل  ِ    .  !  ?  ? −, فيكف بمن دوهنم −ِ
ِإن هذه األفكار واألعامل مل تأت إلينا إال بعدما أصبح الشباب يأخذون علمهم من املفكر  ِّ َ َُ َ ِ َ َّ
ِاملعارص فالن, ومن األديب الشاعر فالن, ومن الكاتب اإلسالمي فالن, ويرتكون أهل العلم,  َ ِ ِ ِ

َوكتب أسالفهم خلفهم ظهر ِ َيا; فال حول وال قوة إال باهللاَ ّ قاها الشيخ بمدينة  " . ًَ من حمارضة أ
 .  يف مسجد امللك فهد بالطائف3/3/1415الطائف يوم االثنني املوافق 
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 هــذا فعــل اخلــوارج ,ُحيقــرون عنــد النــاسال ُغــري معــصية اهللا وال هيــانون بــالكالم و
ُ قــاتلوهم ألهنــم يفــسدون يف األرض,الــذين قــاتلهم الــصحابة ــت عــىل صــواب  ,َ ٍفأ

 وال يكفــي هــذا بــل البــد ,ٍيف نــصيحته وعــىل صــواب يف هجــره إذا مل يقبــل النــصيحة
دهيمأن  باعه حتى يؤخذ عىل أ ُحتذر منه وتبني أمره هو وأ ُ.  

* * *  
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א؟؟ملسو هيلع هللا ىلص 

W  
الرسول يف حجرته يف بيته وليس يف املـسجد  وقرب ,د النبي ليس فيه قربمسج

َلكـن أدخلـت احلجـرة فـيام بعـد ِ  واملـسجد مبنـي قبـل وفـاة الرسـول بعـرش ســنني ومل ,ُ
َيبن    ..هذا من ناحية .. عىل قرب ُ

ـــرز قـــربه لكنـــه خـــيش أن يتخـــذ : (  قالـــت عائـــشة:الناحيـــة الثانيـــة َلـــوال ذلـــك أل َ ُ َ ِ ُ
ً دفـــن يف بيتـــه حمافظـــة عليـــه مـــن الغلـــو فهـــو)1()مـــسجدا   ,ًاـــرز لـــصار مـــسجدُأ ولـــو ,ُ

َ دفن يف بيته ومل يدفن يف املسجدملسو هيلع هللا ىلصًفحامية له  ُ ُ.  
* * *  

  

                                                            
بياء . يف الصالة, باب الصالة يف البيعة) 435/ 1الفتح (رواه البخاري  )1( / 6(ويف أحاديث األ

ئيلباب ما ذكر عن بني إرس) 3454, 3453 يف املساجد ومواضع ) 5301(ومسلم . ا
باب النهي عن بناء املساجد عىل القبور من حديث عائشة وعبد اهللا بن عباس , الصالة

╚.  
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אאאא؟؟ 

W  
 مــن بــاب الــدعوة إىل اهللا كــام ,هــذا يشء يفعلــه بعــض الــشباب وبعــض اجلهــال

 هـذا ,هـذا ال جيـوزوولـون ويـصورون النـار ويـصورون اجلنـة ويـصورون األهنـار يق
 ت والـدعوة إىل اهللا ليـس−سبحانه وتعـاىل−من علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا 

  . الدعوة إىل اهللا بالكتاب والسنة والرتغيب والرتهيب والبيان,هبذه الطريقة
* * *  

  



   

  

115

אאאא

115 

z82x 
אאא

אא،אא؟؟ 
W  
 ووالة األمـــور ال يقـــدرون ,حمـــرم واالخـــتالط حمـــرم وهنـــاك منكـــراتسفور الـــ

ا الـــسلطة والة األمـــور مقـــرصون يف أهنـــم مل يـــستعملو:  ونقـــول, النـــاسعـــىل هدايـــة
هـم اء وهم يقدرون عـىل هـذا فمـن هـذه الناحيـة  هذه األشيالتامة عىل الناس ومنع
ً هـــذا تـــشهريا هبـــم أمـــام النـــاس ويف املحافـــل نجعـــل ولكـــن ال ,مقـــرصون بـــال شـــك

, ً وال نزيــد الــرش رشا ال جيــوز هــذاّنتنقــصهم وهنــيج النــاس علــيهموال ويف اخلطــب 
ك ,)1( الصحيحةهذه النصيحةلكن نناصحهم بيننا وبينهم و  وليست النصيحة أ

                                                            
من أراد أن ينصح لذي سلطان يف أمر فال : قال رسول اهللا:  قال◙عن عياض بن غنم  )1(

 =أخرج اإلمام ( − لذي عليهوإال كان قد أدى ا, فإن قبل منه فذاك, يبده عالنية, وليأخذ بيده
  .− )أمحد ورواه ابن أيب عاصم يف السنة  =

رون أين ال : قيل له أال تدخل عىل عثامن فتكلمه? فقال:  قال− ¶−وعن أسامة بن زيد أ
ًواهللا لقد كلمته فيام بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون ! أكلمه إال أسمعكم?

  .− ) البخاري ومسلم واللفظ ملسلمرواه  ( − ).أول من فتحه
 ”ًأفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من افتتحه“قال النووي رمحه اهللا موضحا قصد أسامة قوله 

َوقال عياض,   )يعنى املجاهرة باإلنكار عىل األمراء يف املأل(  َِ َ ه ال يفتح باب ( : َ َمراد أسامة أ َ ْ َ َُ َّ َ َُ َ َ ُ
َاملجاهرة بالنكري عىل َ ِ ِ َّ ِ َ َ َ ُ ا خيشى من عاقبة ذلك, بل يتلطف به وينصحه رسا فذلك أجدر ْ َ اإلمام  َْ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َِ ْ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ

ِبالقبول ُ َ ْ   .)فتح الباري( − ) ِ
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ً هـذا ال جيـدي شـيئا, والة األمـوروتذم منرب أو عند رشيط أو غريه تقف عىل هـذا  ,ُ
  .ًيزيد الرش رشا

* * *  
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z83x 
ا كانت عىل سبيل الـدعوة مـن مـنهج الـسلف الـصالح أم  ًهل إيراد القصص أ

  ??يقترص اإلنسان عىل القصص التي وردت يف الكتاب والسنة فقط
W  

قـــرآن مـــن قـــصص األمـــم الـــسابقة ومـــا ورد يف  يقتـــرص عـــىل مـــا ورد يف ال,نعـــم
 القــــصص عــــن األمــــم الــــسابقة مــــن أجــــل املوعظــــة مــــن ملسو هيلع هللا ىلصالــــسنة عــــن الرســــول 

 شغل الــسامعنيتــ بــه وتــشغل نفــسكام مل يثبــت يف الكتــاب والــسنة فــال فــ ,واالعتبــار
  .حتريش وألن غالبه كذب

* * *  
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W  
 , علــيهم بأفعــاهلم وأقــواهلمحن نحكــمنفــاملــسعري والفقيــه وأســامة بــن الدن 

 فهــذا هـــو  ابــن بــاز عــىل الــشيخمكذوبـــةفــيهم  وأمــا أن الفتــوى , علــيهمنكــذبال و
ُ وكتبـــت يف فتـــاواه وقرئـــت عليـــه −رمحـــه اهللا− الكـــذب نحـــن ســـمعناها مـــن الـــشيخ ُ

  . فالذي يقول أهنا مكذوبة هو الكاذب,ّ وأقرهاوهو حي
* * *  
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G F E D C B A ﴿ :يف قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل

H﴾    ]ـــة  فمـــن ,قـــط وليـــست دعـــوى ف, يعنـــي بإتقـــان:)بإحـــسان  ( ,  ]100:التوب
ا سلفي:يقول ا عىل مذهب السلف, أ ته عن مذهب الـسلف مـا, أ  ?هـو  وإذا سأ
ـــــت:  نقـــــول,مـــــا أدري: قـــــال ـــــك لـــــست بـــــسلفي أ  , ال تعـــــرف مـــــذهب الـــــسلفأل

ّتعلم مــــذهب  فــــ,بعلــــم وعمــــل ال جمــــرد دعــــوى: أي) والــــذين اتبعــــوهم بإحــــسان (
  .ُالسلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسري عليه

* * *  
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אאאאא،א
؟؟א 

W  
ال نتعاون مع الفرق الـضالة , و ال نتعاون مع أهل الباطل, ليس بصحيحهذا

ــدا ننــا املــس,ًأ  أمــا ,تقيمني عــىل طاعــة اهللا وعــىل املــنهج الــسليم إنــام نتعــاون مــع إخوا
املخـــالفون ألهـــل الـــسنة واجلامعـــة فـــال نتعـــاون معهـــم ألن واملنحرفـــون والـــضالون 

ا هم عليه وتزكية ألهل الباطلهذا تعاون عىل اإلثم والعدوان   . وتربير 
* * *  
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אWא

╚؟؟ 

W  
هاتركوهف ,هذا شقي : والواجب أن نقول ,ُيبغض الصحابة وحيب الفتنة  أل

﴿ S R Q P O N M L K J I H G F 
X W V U T﴾   ]ُا سئل عمر بن عبد العزيز , و]10:احلرش  −رمحه اهللا−ّ

دينا من دما:  قال,عن ذلك ك قوم طهر اهللا أ ّأو سنتنئٌ  ,ا من سبهمهم فنطهر أ
 وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة ,اتركوهفهذا شقي وداعية ضالل ف

سنتهم : الواسطية يقول ومن أصول أهل السنة واجلامعة سالمة قلوهبم وأ
  .ملسو هيلع هللا ىلصلصحابة رسول اهللا 

* * *  
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W  
  تنقيـــةهـــذا مـــن وإذا كــان القـــصد مـــن هـــذا بيـــان احلـــق وبيـــان اخلطـــأ فهـــذا طيـــب

نا نبني األخطاء من أجل أال يقع الناس فيهـا  أمـا إذا كـان القـصد ,ّالدعوة إىل اهللا أ
  . الشخص والتنقص للشخص فهذا ال جيوزالتشهي والتشفي منمن ذلك 

* * *  
  



   

  

123

אאאא

123 

z88x 
אאאא

אא؟؟ 
W  

ـــــه  لديـــــهٍعـــــاصحكمـــــه أ لديـــــه وعـــــاق لوا  مـــــن كبـــــائر  وهـــــذا, ولـــــويل األمـــــر لوا
  .الذنوب

* * *  
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W  
هذا يفـرق فما بقاء املخالف عىل خمالفته  أ, بل هذا من أسباب مجع الكلمة,ال

مــن  والــرد عــىل املخــالف ,مــع الكلمــةفهــذا ممــا جي وبينــا لــه هأرشــدناا إذا ّالكلمــة أمــ
 رد عــىل املــرشكني وعــىل الكــافرين −جــال وعــال–اهللا فــ ,ســنة اهللا ومــن ســنة رســوله

 ألجـل دحـض شـبههم وهـذا , إقـرأوا القـرآن جتـدون ردوده علـيهم,وعىل املنافقني
ام قـال الـسائل ال  ولكـن كـ,من املصلحة أما أن نرتكهم فهـذا يـسبب انتـشار الباطـل

  . الذين حيسنون الرد,يتوىل الرد إال أهل العلم
* * *  
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 ,فعقيدتنا وعقيدة النصارى ليست واحدةلكالم أعوذ باهللا من هذا ا
:  فهم يقولون!! التثليث النصارىوعقيدة  عقيدة التوحيد وملة إبراهيم عقيدتنا

ال إ :  ونحن نقول, املسيح ابن اهللا, اهللا هو املسيح بن مريم,اهللا ثالث ثالثة
 فنحن ,ً ومل يكن له كفوا أحد,ً مل يتخذ صاحبة وال ولدا, اهللا إ واحد,إال اهللا

م  جيوز لنا نتعامل معهم وأن نتعاهد معهنتربأ إىل اهللا منهم ومن عقيدهتم ولكن
 لكن أن نرىض بدينهم ,ملسو هيلع هللا ىلصاملعاهدة يشء واقع وفعله الرسول ف ,يباحفيام 

 B ﴿ :قال اهللا تعاىل −عز وجل− هذا كفر باهللا و ,هذا ال جيوزفونمدح دينهم 
 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C

[ Z Y X﴾   ]51:املائدة[   .  
* * *  
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 مــن لكــن وزالــت اجلاهليــة بــالقرآن والــسنة , زال اجلهــلملسو هيلع هللا ىلصبعــد بعثــة النبــي 
 وال ســمع ببعثــة مــن الــسنةقــرآن وال مــن ال ً شــيئاًكــان منقطعــا عــن العــامل وال يــسمع

 أمــا مــن كــان يعــيش مــع املــسلمني ويف ,رتةيكــون مــن أهــل الفــهــذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرســول 
بــــالد املــــسلمني وحيــــرض الــــصلوات وتــــالوة القــــرآن ويــــسمع القــــرآن يف اإلذاعــــات 

ـــه قامــت عليـــه احلجـــةً يكــون جـــاهال الواملحافــل هـــذا   قـــال −جــال وعـــال− اهللا ,أل
ــام[   ﴾ V U T S R Q P O N ﴿ :لنبيــه فمــن بلغــه القــرآن قامــت   ]19:األنع

َذا كــان أعجميــا ال يفهــم لغــة القــرآن فــال بــد أن يــرتجم لــه عليــه احلجــة إال إ ُ  ,معانيــهً
 ,إذا ســـمع القــــرآن قامـــت عليــــه احلجــــةفإنــــه أمـــا العــــريب الـــذي يفهــــم اللغـــة العربيــــة 

  .العذر باجلهل من اختصاص العلامء وليست من اختصاص املتعاملني واجلهالو
* * *  
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 :−جـال وعـال– اهللا قـال ,−جـال وعـال– بـل اهتـام هللا ملسو هيلع هللا ىلصهذا اهتام للرسول 

﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾    ]ـــــساء  ملسو هيلع هللا ىلص النبـــــي , ]59:الن
مـن يطـع (  :ملسو هيلع هللا ىلص وقـال ,)1()الـك اسمع وأطـع وإن رضب ظهـرك وأخـذ م ( :قال

الرســـول ف فعـــىل قـــوهلم ,)2()األمـــري فقـــد أطـــاعني ومـــن عـــىص األمـــري فقـــد عـــصاين 
  . عنده غلو يف السمع والطاعة نسأل اهللا العافيةملسو هيلع هللا ىلص

* * *  
  

                                                            
 ). 3/1476(   مسلم ه أخرج)1(
  .متفق عليه من حديث أيب هريرة )2(
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بـهو ,ال تتكلم بغري علم وا  ال تأخـذ العلـم مـن غـري ,ال تتسلق العلم مـن غـري أ

ـــولعهـــا ُ ال تكتفـــي بالكتـــب تطا,أهلـــه ـــك رصت عا  ال , حتفـــظ وال تفقـــه,اتـــزعم أ
 ,−نــسأل اهللا العافيــة− فهــذه طريقــة ضــالة وهــي طريقــة أهــل الزيــغ ,يكفــي احلفــظ
 وأن جيلــــسوا إىل أهــــل , علــــيهم أن هيتمــــوا هبــــذا األمــــر−وفقهــــم اهللا−فعــــىل شــــبابنا 

ومـن أ ال يأخذونـه مـن أفهـامهم , ويستمعوا منهم ويأخذوا العلـم عـن أهلـه,العلم
 o n m ﴿ : لـــــــئال يقولـــــــوان أشـــــــباههم مـــــــن الـــــــذين ال يعلمـــــــونعـــــــ أوكتـــــــبهم 

 p﴾   ]21:إبراهيم[ .  
* * *  
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 ومل يثبـــــت دليــــل عـــــىل , نأخــــذ بالــــدليل املجــــردة بـــــلنحــــن ال نأخــــذ باملـــــذاهب

ا هـــــذهـــــا وإرســـــاهلا ئريهـــــا وإرخافصحيح يف تو بـــــل الـــــدليل الـــــ,األخـــــذ مـــــن اللحيـــــة
زينـــة ليـــست بحلـــق اللحيـــة أو  وال, األدلـــة الـــصحيحة ونحـــن نأخـــذ باألدلـــةمقتـــىض
 هــذا  عليــههــا وتركهــا عــىل مــا خلقهــا اهللائريهــا وإكرامهــا وإرخافالزينــة بتو ,قــصها

  .)1(هو اجلامل وهو الزينة
* * *  

                                                            
رسول  قال:  قال¶مر روى البخاري ومسلم يف صحيحيهام وغريمها عن عبد اهللا بن ع )1(

ضا»خالفوا املرشكني, وفروا اللحى وأحفوا الشوارب«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  أحفوا «: ً, وهلام عنه أ
واللحية اسم للشعر  ,»أهنكوا الشوارب وأعفوا اللحى«, ويف رواية »الشوارب وأعفوا اللحى

بقاء أي وفروا بتشديد الفاء من التوفري وهو اإل: قال ابن حجر. النابت عىل اخلدين والذقن
                                        .وإعفاء اللحية تركها عىل حاهلا وعدم التعرض هلا بحلق أو قص أو نتف. اتركوها وافرة

أن أهل الرشك يعفون شوارهبم وحيفون «: ◙وخمالفة املرشكني يفرسه حديث أيب هريرة 
ار بسند صحيح, وملسلم عنه رواه البز» حلاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب

قال شيخ » خالفوا املجوس جزوا الشوارب وأرخوا اللحى «ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال
ال جيوز حلقها وال نتفها وال : حيرم حلق اللحية وقال القرطبي: اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 قصها وحكى ابن حزم اإلمجاع عىل أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث
وبحديث زيد بن أرقم املرفوع » خالفوا املرشكني أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى«ابن عمر 

   .صححه الرتمذي» من مل يأخذ شاربه فليس منا«
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أمــــــــور الــــــــسياسة ألهــــــــل احلــــــــل والعقــــــــد وليــــــــست ألفــــــــراد النــــــــاس والــــــــدمهاء 
إذا , و هـــذه ترجـــع ألهـــل احلـــل والعقـــد والعلـــامء وأصـــحاب الـــرأيبـــلوالرويبـــضة 

  .عة وال أحد يتدخل معهاكانت الوالية قائمة فعلينا السمع والطا
* * *  
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والعمل  ,واحلرص عىل ذلك ,ومواصلة طلب العلم ,م بتقوى اهللاهنوصي
 وترك ,وا وتعليم الناس ما تعلم,− عز وجل−والدعوة إىل اهللا  ,م اهللاهبام علم

التشاحن والسباب والتحريش بينهم !! اآلن حصل بني طلبة العلم  والتشاحن
, ! ال جتلسوا مع فالن ,! احذروا من فالن ,حتى فرقوا األمة وفرقوا طلبة العلم

تناصحه بينك فإنك  إذا كان فالن عنده خطأ , هذا ال جيوز,!ال تقرأو عىل فالن 
ه وهو عامل أو طالب علم أو رجل  أما إنك تنرش هذا بني الناس وحتذر من,وبينه

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ هذا وز فال جي,صالح لكن أخطأ
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾   ]الواجب ,]19:النور 

 ال ,لبة العلمّ وال سيام ط, الواجب املودة بني املسلمني,التناصح بني املسلمني
 هذا ,ذير من بعضهم والتح, والتوصية ببعضهم,احرتام العلامءف ّسيام مع العلامء

را كثرية ًسبب أرشا ً وسبب تشاحنا وتباغضا,ّ ً تجنبوا هذه األمور ف ,ّ وسبب فتنة,ّ
   ﴾Q P O N M ﴿ وكونوا كام أراد اهللا سبحانه ,ًجزاكم اهللا خريا

z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿ , ]92:األنبياء[
ف, ]105:آل عمران[   ﴾¤ ¥ ¦ ناصح  احرصوا عىل الت, احرصوا عىل التآ

ّ واحذروا ما يفرق بني , احرصوا عىل التعاون عىل الرب والتقوى,بينكم ُ
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 بحاجة , املسلمون اآلن بحاجة إىل االجتامع,ً خصوصا يف هذا الزمان,املسلمني
ً ال تكونوا عونا , بحاجة إىل التعاون عىل الرب والتقوى,إىل قطع النزاع بينهم

هسلمني  امل كلمةللعدو عىل تشتيت املسلمني وتفريق  إذا حصلت الفرقة بني أل
 الذين ,املؤاخذة عىل طلبة العلمف!! العلامء وطلبة العلم من يبقى لألمة 

 اتركوا هذه األمور وهذه ,ُ الذين يعلمون الناس,ُيصلحون بني الناس
 T S R Q P O ﴿ املشاحنات واملهاترات وهذه اخلصلة الذميمة 

 Z Y X W V U﴾   ]ُاحلجرات ُ:12[ , ﴿ ¬² ± ° ¯ ® 
¶ µ ´ ³ ¼ » º ¹ ¸﴾    ]ال تطيعوا هؤالء,]12−10:القلم  ,

 من أدركتم عليه ,ًتكونوا عونا للشيطان عىل تفريق األمة وعىل إضعاف األمةو
R Q P O ﴿ الشائعات واال تصدقو ,!!ًخلال فناصحوه إذا ثبت هذا 

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾   
ُاحلجرات[ ُ:6[, ﴿{ z y x w v u t ¡ � ~ } | 

ّ حث عىل اجتامع −عز وجل− اهللا , ]94:النساء[   ﴾¢ £ ¤ ¥
 وال , وعىل التناصح, وعىل التعاون, وعىل وحدة كلمة املسلمني,املسلمني

 أصلحوا : نقول, أصلحوا اخلطأ, ال,هي عليه األخطاء عىل ما اتركوا :نقول
   , لكن تصلحونه بالطرق الرشعية, ال ترتكون اخلطأ,اخلطأ

ا حيب ويرىضوفق   , اهللا اجلميع 
ه وأصحابه أمجعني  ...وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آ

* * * 
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