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 ٱ ٻ ٻ

 :م لكم تسجيًلا حملاضرٍة بعنوانمرياث األنبياء أن ي قد ُّ عيسر ُّ موق 

  

  

  ألقاها

 

  -حفظه اهلل تعاىل-
 

الثالث والعشرين من شهر شوال عام ستٍة  يوم السبت على إذاعة موقع مرياث األنبياء

 ألف للهجرة النبوي ُّة،وثالثني وأربعمائة و

 .أن ينفع بها اجلميع -سبحانه وتعاىل- نسأل اهلل 
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 ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

 ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 :أما بعد ،ا عبده ورسولهوأشهد أن حممد  

  الليلة املاضية ؛ال شك أن ما حصل يف الليلة القريبة
 
من  ،عىل مصلني يف بيت اهلل من اعتداء

 م بحزام  يف صالة الظهر وقد حتز   دخل عىل أناس   ،ال يعرف حرمة االسالم خبيث خارجي   رجل  

 ،ع اآلمننيورو   ،وقتل املسلمني ،ق املصاحفوحر   ،-سبحانه وتعاىل-ب بيت اهلل خر   ،ناسف

صغري  هو شاب   ،علن عنه اليومصغري كام أ   وهو شاب  ا، ثم قتل نفسه منتحر   ،خرج عىل ويل أمرهو

ىل مذهب ع اجتمع بقوم   ،رجل استقام عىل الطاعة ،ئ اشيسالم بل ال يعرف عن اإل قهال يعرف الف  

 ،نصغار الس   ،فهؤالء دعاة اخلوارج يتصيدون الشباب الصغار ،ضلوه معهموأ اخلوارج ضالون

م هو حمر  هذا االنتحار  وال شك  أن  وأين شاءوا،  ،يفجروهنا متى ما شاءوا جيعلوهنم أدوات  و

عليه الصالة -والنبي  ،٩٢: النساء ژ   چڃ  چ  چژ  :-تعاىل –قال  ،مجاعبالكتاب والسنة واإل

َسه   َقَتَل  َمن  » :كام يف الصحيح -والسالم يَدة   َنف  ه   ب َحد  يَدت 
ه   يف   َفَحد  أ   َيد  ا َيَتَوج  َ   ِب 

ن ه   يف   َجَهن مَ  َنار   يف   َبط 

ا ا ف يَها َخال د   .وأمجع أهل العلم عىل حرمة قتل النفس ،«َأَبد 

 -عليه الصالة والسالم-وخيالفون سنة رسوله  ا،هؤالء اخلوارج خيالفون كتاب اهلل تعمد   

عليه -رسول اهلل  ة سنةجي  وال ح  ة كالم اهلل، جي  فهم ال يرون ح  ا، ة تعمد  م  وخيالفون إمجاع ال   ،اتعمد  

لو كانوا يرون أن يه، ة المتثلوا أوامره ونواهج  لهنم لو كانوا يرون القرآن ح   ؛-الصالة والسالم
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ا، ة أبد  ج  لكنهم ال يروهنا ح   ،ة المتثلوا لوامره ونواهيهج  ح   -صىل اهلل عليه وسلم-سنة النبي 

عليه الصالة -وهذا المر الذي لدهيم من خمالفة  واضحة  رصحية  لكتاب اهلل وسنة رسوله 

من هذه ، كثرية   اشك أن له أسباب  هذا االنحراف الذي لدهيم ال  ،اال شك أن هلا أسباب   -والسالم

  :سبابال

صاحبه  فإن اتباع اهلوى يصد   ،فإن من أسباب االحنراف الفكري اتباع اهلوى ،اتباع اهلوى

  .٤١: محمد ژڍ  ڌ   ژ  :-تعاىل–قال ، ويسلك به مسلك الباطل ،ويعمي بصريته ،عن احلق

  :اهلوى نوعان "ديدالقول الس  "يف  -رمحة اهلل عليه- اهلوى كام ذكر اإلمام ابن عثيمنيو

هواه يف كل يشء، يقدم هواه يف كل يشء كامام يفعامل هامؤالء  املرء بعوهو أن يت   :هوى مذموم

سبحانه - فعد  ، ٩٢: الجاثيد  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ژ  :-تعاىل–، قال ٤١: محمدد ژڍ  ڌ ژ  اخلوارج

: أي، ٩٢: الجاثيد  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ژ  :الرجل الذي اتبع هواه، قامالذا هلاتباع اهلوى إهل ا  -وتعاىل

إىل أوامر الرشاميعة، وال ال يرجع ، ٩٢: الجاثي  ژٻ   ٻ      ٻ  ژ  ذاك الذي ،أرأيت أهيا الرسول يا حممد

ك   ينتهي عند س  الرشيعة، إنام حي  قب  م هواه يف كل يشء، حي  ٻ       ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :ح من هامواه، قامالن وي 

: الجاثيددددددددددددد  ژٹ   ٹ  ڤ    ٹٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 .صاحبه عن احلق، ويسلك به مسلك الباطل هذا هو اهلوى الذي يصد   ،٩٢

ا ملا  هو اهلوى املمدوح :وأما النوع الثاين من أنواع اهلوى تبع  وهو أن يكون املرء هواه م 

ن   اَل » :-عليه الصالة والسالم- اإلسالمية، كام قال النبيلرشيعة جاءت به ا
م  ؤ  م   ي  ك   َحت ى َأَحد 
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ونَ  ا َهَواه   َيك  ئ ت   مل َا َتَبع  نة من ح ،«ب ه   ج  بن العاص ديث عبد اهلل بن عمرو رواه ابن أيب عاصم يف الس 

ن امل  ، وصححه احلافظ ابن «الربعني النووية»وصححه احلافظ النووي يف  -ريض اهلل عنهام- لق 

وضعفه بعض ، تقاث هرجال «فتح الباري» :، وقال ابن احلجر يف«امل عني يف رشح الربعني» يف

كم» :يف كتابه -رمحة اهلل عليه-نبي الئمة كاإلمام ابن رجب احل وعىل العموم  «جامع العلوم واحل 

ا عبد الرمحن عليه نص  وعىل ذلك ابن رجب،  احلديث يندرج حتت أصول صحيحة كام نص   أيض 

  .«فتح املجيد»آل الشيخ يف 

 -صىل اهلل عليه وسلم- به النبيبع ما جاء اهلوى إذا كان يت   أن بني   هذا احلديث أن الشاهد

قد  الشك  أ نة،نه هوى ممدوح، وأما املذموم هو أن يتبع هواه يف كل يشء، ي   م هواه عىل الكتاب والس 

ن   اَل » :فإن قوله -عليه الصالة والسالم- هه رسولوذم   ،-سبحانه وتعاىل- ه اهللوهو الذي ذم  
م  ؤ   ي 

م   ك  ونَ  َحت ى َأَحد  ا َهَواه   َيك  ئ ت   مل َا َتَبع  وفيه إشارة إىل ذم اهلوى املذموم  ،أي هذا اهلوى املمدوح ،«ب ه   ج 

 .صاحبه عن احلق الذي يصد  

 : لدى هؤالء القوم يحنراف الِفكرمن أسباب اال وأما السبب الثاني
 ،شددين هو الت  الغلو يف الد  به، واملراد هو جماوزة اليشء حد  : ين، الغلوهو الغلو يف الد  

ٱ  ژ  :-تعاىل– قال ،الغلو ين، وذم  عن الغلو يف الد   -عز وجل- نط ع، وقد هنانا اهللوالت  

سمعت  -ريض اهلل عنه-بن مسعود وقال عبد اهلل  ،٤١٤: النساء ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ونَ  َهَلَك » :يقول -صىل اهلل عليه وسلم- النبي ا َقاهَلَا ،امل  َتنَط ع   .رواه مسلم «َثاَلث 
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- عن الغلو، والنبيهنى  -عز وجل-ين، فاهلل دون أهل الغلو يف الد  عون هم امل تشد  واملتنط   

ل وإي  »:عن الغلو، قال هنى -صىل اهلل عليه وسلم غ  م َوال  ريض -بن عباس كام يف حديث عبد اهلل  ،«اك 

ل و  » :يقول -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -اهلل عنهام غ  م  َوال  اك  َا الن اس  إ ي  ين   يف   َيا َأهي  ه   ،الد  َفإ ن 

ل و  يف   غ  م  ال  َلَك َمن  َكاَن َقب َلك  ين َأه  أمته أن يغلوا يف  -اهلل عليه وسلمصىل -حيذر النبي هنا ف ،«الد 

ل و  يف  » أن الغلو يف الدين أهلك المم السابقة، دينهم، وبني   غ  م  ال  َلَك َمن  َكاَن َقب َلك  ين َفإ ن ام َأه   «الد 

 .وصححه ابن حبان وله شواهد كثرية ،وابن ماجه ،واحلديث رواه أمحد

م  »": قوله «اقتضاء الرصاط املستقيم» يف -رمحة اهلل عليه-الم ابن تيمية قال شيخ اإلس  اك  إ ي 

و   ل  غ  ين   يف   َوال    "هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات، وفي ألاعمال «الد 

ا  ها هللا املبتدعة التي لم يشرعوالعبادات  الرهبانيات" :يف الفتاوى -رمحه اهلل-وقال أيض 

من جنس تحريمات املشركين وغيرهم ما أحل هللا من الطيبات  -عليه الصالة والسالم-رسوله و 

ونَ  َهَلَك » :قال حيث -صلى هللا عليه وسلم-مثل التعمق والتنطع الذي ذمه الرسول  إىل  "«امل  َتنَط ع 

 .لهنم مل يعرفوا حقيقة الدين ؛هؤالء اخلوارج آخر كالمه، فالغلو يف الدين هو دأب

لف للنصوص الرشعية، هؤالء قوم ال عدم الرجوع إىل فهم الس   :أسباب الغلو عندهمومن  

لف من الصحابة والتابعني نة، فإن عدم الرجوع إىل فهم الس  لف للكتاب والس  يرجعون إىل فهم الس  

لنه ينبغي عىل املسلم  ؛من أسباب االنحراف ال شك أنه سبب   ،وأتباع التابعني والئمة املجتهدين

السيام القرون  فهم الئمة ،لفم فهمه القارص الناقص للنصوص الرشعية عىل فهم الس  قد  أال ي  
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حديث من  باخلريية، حيث قال كام يف الصحيح -صىل اهلل عليه وسلم-د هلم النبي الثالثة التي شه  

ين  » :-ريض اهلل عنه-عمران بن حصني  َن َيل وهَن م   ،َخري   الن اس  َقر 
ذي  َن َيل وهَن م ،ث م  ال 

ذي  فهؤالء «ث م  ال 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  :-تعاىل–خيالفون فهم السلف قال لف بل ال يرجعون إىل فهم الس  

 .٤٤١: النساء ژڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

الذي يجب على إلانسان اعتقاده في " :يف الفتاوى -رمحه اهلل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ."اب والسنة واتفق عليه سلف ألامةذلك وغيره هو ما دل عليه الكت

لف ِبذه إمجاع الس   ؛عىل حرمة خمالفة اإلمجاع -رمحة اهلل عليه-إلمام الشافعي وقد احتج ا 

إىل فهم  ،أتباع التابعنيإىل فهم  ،إىل فهم التابعني ،حابةاآلية، فينبغي للمسلم أن يرجع إىل فهم الص  

ال يعرف  ،م عىل هواه وحيل عىل هواهالئمة املجتهدين للنصوص الرشعية، وال يقدم فهمه، حير  

ال يعرف اخلاص والعام، ال يعرف املحكم  ،ناسخ احلديث ومنسوخه، ال يعرف املطلق واملقيد

 ن يرجع إىل فهم أولئك القومليه أواملتشابه، يتبع هواه يظن أنه عىل حق وهو عىل باطل، فينبغي ع

  ٢٩: األنعام ژۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئژ

  :هذا االحنراف الفكري عند الشباب ممن سلكوا مسلك اخلوارجباألسباب اليت جاءت ومن 
–بالرجوع إليهم قال  -سبحانه وتعاىل-اهلل  ناهو عدم الرجوع إىل العلامء الربانيني الذين أمر

لن  مشاخيهم ؛ هؤالء يزهدون بالعلامء، ١٢: النحل ژٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ژ  :-تعاىل

ن،  يزهدوهنم بالعلامء يكذبون عىل  ،حدثاء السنان أي صغار السن سفهاء الحالمصغار الس 

 ،والعلامء ،والعلامء ،العلامء ،يقولون العلامء ال يعرفون الواقع العلامء علامء السالطني ،العلامء
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وبمشاخيهم الذين هم عىل شاكلتهم من أهل  ،ويصدوهنم عن العلامء لكي يعلقوهنم ِبمفيكذبون 

  .أةج  السيام مشايخ الف   ،والضالل يغالز  

جاء العلم من قبل الصغير،  فساد الدين إذا" :-ريض اهلل عنه- قال عمر بن اخلطاب 

قاسم أخرجه  "عليه الصغير إذا جاء العلم من الكبير وتابعه   وصالح الناس ،عليه الكبير استعص ى

صن فه بن أصبغ  .«فتح الباري»بن حجر يف اوصححه احلافظ  ،يف م 

إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، " :-عنهريض اهلل - اهلل بن مسعود وقال عبد 

 .الرب يف جامعه رواه ابن عبد "الصغير الكبيره سففإذا كان العلم في صغاركم 

وهذا ابن مسعود يبني أن  ،فهذا الفاروق يبني أن فساد الدين إذا جاء العلم من الصغري 

بخري إذا أخذوا العلم عن الكابر، أما إذا جاء عن الصاغر ال شك أنه  ونالناس ال يزال

غار، وقد أخرب هذا دأب اخلوارج يأخذونه من الص   ،غارمستطري، فالعلم ما يؤخذ من الص  رش  

نَان  » :-عليه الصالة والسالم-النبي بذلك  َدَثاء  الَس  الم   ،ح  َفَهاء  الَح   .«س 

تقى، وال  وال بزهد   عرفوا بعلم  سن مل ي  جيعلون صغار  ،فتجد اخلوارج يف البلدان التي نزلوها

، حفظ يد خربت عنه ال جي  بل إن بعضهم كام أ   ،مونوحير   ،لونحيل   ،وجيعلوهنم أمراء جيعلوهنم قضاة 

 .-والعياذ باهلل-الفتن  الديقيض للناس يف ب اوإذا به قاضي   ،جزء عم  

 ،غارفتجد يتعلقون بالص   ،اال يرون عامل   ،لهنم ال يرون العلامء ؛من صفاهتم ؤالءه 

 ،وجتد اآلف واآلالف يتابعونه ،اكام نرى اآلن يف تويرت وغري تويرت مشايخ صغار   ،غارون الص  ريصد  
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شار له ي   خ فالنيوالش ،الشيخ فالن م،عنده اه إمام  ووجعل ،اه شيخ  ووجعل ،مالينيإن مل يكن 

ذكروهم  ،ولو ذكروهم ذموهم م،ال يذكروهن اوأما العلامء أبد   ،مضل وهو ضال   ،بالبنان عندهم

 .برش

  :ومن أسباب االحنراف
رف بالرش   وال  ال ي عرف بخري  ، وإما من رجل جمهول أخذ العلم من غري أهله، إما من رجل ع 

وغريمها ممن سلك مسلك  ،رصةوالن   من داعش   خوارج العرص اآلن ،فتجد هؤالء اخلوارج ،برش

ا، أناس   مشاخيهم إما يذكروا واإذا ذكر ،اخلوارج ال ي عرفون جمهولون، وإما  أسامء ال ت عرف أبد 

رفوا بالتكفري وايذكر فوا بالرش، ع  ر  ، االنتحارية وغري ذلك من الرشور لعملياتوإجازة ا ،مشايخ ع 

كام اآلن نرى يف تويرت وغريه مشايخ التكفري والتفجري، والغريب أن هؤالء املشايخ ينقسمون إىل 

 :سامأق

ام، جيهر بتسفيه كفري، جيهر بقتل املسلمني، جيهر باخلروج عىل احلك  من جيهر بالت   :منهم

 .العلامء

ا، إنام باخلفاء :ومنهم قسم  ا ما عالنية  أويف اخلفاء فقط،  ،ال جيهر بذلك أبد   . فال جيهر أبد 

ي ة، يظهرون للناس :وقسم ثالث
ي ة وهم الغالب عىل دعاة الضاللة، أهل تق 

إذا  السيام ،أهل تق 

قوات  –سجد الطوارئ ملا حصل التفجري االنتحاري يف م ،وقعت فتنة كام حصل بالمس القريب

ون هذا الفعل وينتقدون فاعله، وهم يف محير   ،رفوا بالرشمن دعاة الفتنة ممن ع   بعض جتد -الطوارئ



 

 
10 

 

 ،انتشاره يف املجتمعات اإلسالمية يؤيدون هذا الفعل، وهم من أحرص الناس عىل حقيقة المر

اء أهل الت  فهؤال ث ر جد  ي ة وهم ك 
م اهلل- ق  بي نَهم، هلم أقاويل وهذا تويرت قد فضحهم و -ال َكث َره 

نوا أهنم خيالفون هذا الرش وال يريدونه، ينتقدون دون الرش، وإذا وقع الرش انقلبوا وبي  قديمة يؤي  

لون به عىل الناسفاعله وال حيبونه، وغري ذلك من الد   َدج   . جل الذي ي 

 :أصناف كما يتبني لي ةثالث ،هؤالء هم مشاخيهم

 .والتفسيقاه  االتففر جي صنٌف 
 .وصنف ال جياه  أاًدا 
 .ة جياه ون م ة وخيالفون م ةأهل تقي َّ وصنٌف 

ين، إنَّ هذا العلم د": سلم أن يعلم أن هذا العلم دين، كام قال بعض السلففينبغي عىل امل   

فالعلم أو الدين ال يؤخذ من هؤالء، العلم يؤخذ من أهله  "فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه

العبادة، هؤالء هم  ةومالزم ،قىالح، املشهود هلم بالت  بالعلم، املشهود هلم باخلري والص  املشهود هلم 

 . الذين يرجع إليهم ،أهل العلم

ال شك أن هذا رش   ي رجع إليهم، بحجة أهنم علامء وأهنمباطل وأما الرجوع إىل دعاة ال

سمعت  -ريض اهلل عنه -محي قال أبو أمية ال   ،غرىاعة الص  بل هو من عالمات الس   ،عظيم

َتمَ »: يقول –صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل  ل  َها َأن  ي 
اط  َ ن  َأرش 

رإ ن  م  ََصاغ  ن َد ال  ل م  ع 
ع    .«َس ال 
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َتَمَس »غرى أي من عالمات الساعة الص   ؛ن من أرشاط الساعةإ ل  ل م  َأن  ي 
ع  أي يؤخذ  :«ال 

ن َد » العلم، ر  ع  ََصاغ  وقال اللباين يف السلسلة  ،«الزهد»بن املبارك يف رواه عبداهلل  «ال 

  .إسناده جيد «حةالصحي»

أهل ": قال ؟من هم الصاغر: بن املباركعبد اهلل  سألت  : بن موسىقال أبو صالح حمبوب 

 .رواه اخلطيب يف الامع ،"البدع

لم يكن فيكم أحٌد ممن " :ناظرهم للخوارج ملا -ريض اهلل عنهام-وقال عبد اهلل بن عباس  

رهم ابن عباس أن لو كان هنا يذك   ،حهرواه احلاكم وصح  ، "-عليه الصالة والسالم-ب النبيح  ص

لوكان هذا الفعل الذي  ،!؟-عليه الصالة والسالم-أصحاب النبي  ملاذا مل يسلكه   ،اهذا المر حق  

 ، !؟-والسالمعليه الصالة - النبيملاذا مل يقم به أصحاب  افعلتموه حق  

 لنه رش ؛-عليه الصالة والسالم-مل يسلكه أصحاب النبي  ،مل يسلكه الكابر لكن لنه رش

قوام  ليسوا من أإنام الذين سلكوا هذا املسلك  ،-والسالم عليه الصالة-م أصحاب النبي مل يق

الصالة عليه  - صحب النبي نملم يكن فيكم أحٌد م" :بن عباسالك قال هلم لذ ؛ةالصحاب

   ."-والسالم

 :يقولون ممن يفتون بالهاد الفتنةمشايخ  ؛جاب أن ترى هؤالء املشايخن من العجب الع  إو 

 وهم ال يذهبون بل يف بيوهتم جالسون ،ذهب وإال تأثما :يقولون وإذا سأهلم سائل   ،ض عنينه فرإ

دام ما هيموهنم أبناء الناس الوأما  ون،ءيشا ويرشبون ما ،ونءيشا يأكلون ما ،مع نسائهم وأوالدهم
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يذهب هذا  فإذا كان فرض عني ملاذا ال ،وعندهم أوالدهم وعندهم النساء م يأكلون ويرشبونأهن

 !؟رسل أوالده هذا الشيخي   ملاذا ال ،!؟أليس فرض العني يأثم من تركه ،!؟الشيخ

فتون  يف الهادسمعنا عن طائفة من املشايخ ممن يرون  ،وقد سمعنا عن طائفة من املشايخ  وي 

وهم وأوالدهم يف  ،وقبلها إىل أفغانستان ،لعراقوإىل ا ،ويرسلون أبناء الناس إىل سوريا يف الهاد،

ومنهم  ،بنه يدرس يف أمريكاومنهم من ا ،و طبأ ،هندسة وروبامنهم من ابنه يدرس يف أ ،وروباأ

  .هيموهنم وأما أبناء الناس ال، من يدرس يف غريها من الامعات

 ؟وإىل أين يذهبون ون؟مع من جيلس أن يراقب أوالده لكل أب أن ينتبه لوالده هذه وصية  ف

أبناءه هكذا من غري مراقبة،  ال جيعل ؟ساب وغريهمن الذين يتواصلون إليه يف الوات ؟من أصحاِبم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ژ : -تعاىل–قال 

كام يف  -صىل اهلل عليه وسل م-وقال النبي  ،٦: التحريم ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

حيحني م  »: الص  ل ك  ، ك  م   َراع  ل ك  ئ ول   َوك  ي ت ه   َعن   َمس 
 .«َرع 

لنه  إن مات وهو غاش  هلم،  ؛عن أهل بيته ولئول عن رعي ته، فالب مسئومسالب راع   

د  يف  صحأي مل يبذل هلم الن   توع  ه  م   كام يف -عليه الصالة والسالم-العذاب، قال ال شك  أن 

وت  «: صحيح مسلم الصحيح، َم َيم  ي ة، َيموت  َيو 
يه  اهلل  َرع  رَتع   َيس 

ن  َعب د 
ي ت ه   َما م 

إ ال  وهو َغاش  ل َرع 

َم اهلل  عليه  صح، وبذل الن صح هلم، فالب ن  لرعي ة عدم االهتامم ِبم، وعدم الافمن غ ش  ، «الَن ةَ َحر 

اللةإذا أمهل أوالدَ   .كام تصي دوا غريهم، وأغووا غريهم ،ه، تصي د هؤالء دعاة الض 
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اللة ملاذا مل يذهبوا هم؟ الش َّاهد عاة الض  أي شيخ من املشايخ الذين أفتوا بالهاد  نرَ  ، مل  !أن  د 

 .يف حقيقة المر ف تنهو ذهبوا إىل الهاد، إن كان فيه جهاد حقيقة، و

ة-كام يقولون-ا اجتمعوا رابطة العامل اإلسالمي عندم تي يرتأسها يوسف ال ، أو علامء ال م 

ان،  وغريه وأفتوا يف الهاد القرضاوي ا اجتمعنا اليوم وأفتينا ننإ": يقولوخرج الشيخ حممد حس 

ون، أصحاِبم، مل نرَ ، وظهر "بالهاد اية، ومل نرَ الشيخ حممد حس   الناس ي كرب   ان خرج، ورفع الر 

باب،  ي جون الش  لون عىل الناس، هي  هم وأوالدهم مل وكبريهم يوسف القرضاوي خرج، بل ي دج 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ژ : !أي  دجل  هذا !رجوا من بيوهتم، فأي  كذب  هذاخي

 .٢ - ٩: الصف ژۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ! هؤالء الشباب كيف ُيصد َّقونهم؟ وإني واهلل ألتعجب من
  !كيف يأمنونهم على دينهم؟

  !تؤخذ الُفتيا من يوسف الق ضاوي؟كيف 
بارك بوجوب اخلروج  هذا الذي أفتى يف مسألة   سني م  واحدة ثالث مرات، أفتى يف خالفة ح 

ييس بوجوب اخلروج عليه،  عليه، وأفتى يف خالفة م ريس بحرمة اخلروج عليه، وأفتى يف خالفة الس 

تياه، وجيتمع هو  ن يف ف  ليس من رش  وقع يف بالد الذين واهلل  خوان املسلمنيومجاعته، مجاعة اإليتلو 

 .وإال وهم سبب  من أسبابه املسلمني

وا الشباب، خيرج  فري، ومل نرَ اجتمع هؤالء وأعلنوا الهاد والن    راية خرجت منهم، غش 

ان، يقول ث حممد حس  ون، ثم  ذهبتوا يف اجتمع العلامء، وكذا وكذا، وأفت: امل تحد  ، الهاد، وي كرب 
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لب   !؟ملاذا هذا الّدجل !؟فلامذا هذا الكذب  !؟ملاذا ختدعون أبناء املسلمني !؟منيسون عىل املسلملاذا ت 

  !د أوالده؟ما ذنب من فق

من تقوى اهلل، إنام جاءت باتباع اهلوى،  بسبب هذه الفتاوى التي مل ت ؤت ما ذنب من فقد ابنه

عونه؟، أين الع  !أين تقوى اهلل؟  !؟عون العلم، هل هذا العلميا من تد   !أين العلم؟! لم الذي تد 

ج  بأبناء املسلمني يف مواقع  !خداع املسلمني هو العلم عندكم؟ ،!الناس هو العلم عندكم؟ غش   الز 

 !؟-سبحانه وتعاىل-ين تقوى اهلل أ !هو العلم عندكم؟ ،الفتن

ا ،فينبغي عىل اآلباء  راقبوا أبناءهم، ال هي   ،وينبغي عىل المهات أيض  ملوهنم، السيام إذا أن ي 

من اآلباء أبناءهم، وأصبحت النتيجة  كثري  الط اعة، ال هتمله، كام أمهل  استقام عىلرأيت ابنك قد 

 .عىل الوالد وندامة   حرسة  

ممن  رش  عظيم، أخذ العلم إما من أهل الرش ن غري أهلهأن  أخذ العلم م خوةالش َّاهد أيَُّها اإل

، و رفوا بالرش   .كام أسلفنا إما من املجهولني، فهذا رش  عظيمع 

  :ومن أسباب االحنراف الفكري عند الشباب
ة، فالن اصح الذي حيرص أخوذة من الن صح، وهي الت صفيَ النصيحة م ،صيحةعدم قبول الن  

الة - لن  الدين الن صيحة، كام قال م،اس، فيحرص عىل نصحه  عىل إيصال اخلري للن  عليه الص 

الم ، ق  »: مسلم يف صحيح -والس  يَحة  ين  الن ص  نَاالد  وَل اهلل : ل  َن  َيا َرس 
ول ه   ،َول ك َتاب ه   ،هلل   :؟ َقاَل مل  َرس 

 ،َول 
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م   ه 
ت  نَي َوَعام 

ل م   امل  س 
ة  م 
حيحني، «َولَئ  ت  » :وقال جرير كام يف الص  وَل  َباَيع   َعَلي ه   اهللَ  َصىل  - اهلل  َرس 

ع   َعىَل  -َوَسل مَ  م  ل   َأن َصَح  َوَأن   ، َوالط اَعة   الس  ل م   ل ك  س   .«م 

رون هؤالء ال يريدون هذه الن صيحة، يستهزئون بالن اصحني هلم، ال يقبلون نصاحيهم، حيق  ف

ا قل لون من شأنه، سواء  كان كبري  ا، سواء  كان عامل   الذي ينصح، وي  ن، أو صغري  لامء،  ايف الس  من الع 

ا  ا من املشايخ الفضالء، أبد  مة  من يقبلون نصيحته، بل يرد ون النصيحة، ورد  ا ماأو شيخ  لنصيحة س 

ہ  ھ   ھ  ھ  ژ : اطب ا قومهخم   -عليه السالم- قال تعاىل عن صالح ،سامت أهل الباطل

، حتبون احلق   مل تنتفعوا بذلك، لنكم ال :أي، ١٢: األعراف ژھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  

  .١٢: األعراف ژے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ   ژ: وال تأخذون بالنصيحة، ولذا قال

الح، فخذ بنصيحته، السيام إذا كان من الكابر،  رف باخلري والص  فالن صيحة إذا جاءت ممن ع 

نأكابر يف العلم، أو  الم- قال، أكابر يف الس  الة والس  م»: -عليه الص  ك  كة  َمَع َأَكاب ر  واه ابن  ر، «الرَبَ

، و حه  حيحة صححهحب ان وصح   .احلاكم يف امل ستدرك، واللباين يف الص 

الم-فقوله   الة والس  م»: -عليه الص  ك  كة  َمَع َأَكاب ر  نا لفظ  عام ،«الرَبَ يشمل العلامء،  الكابر ه 

ن  فإذا نصحك عامل  من ا ن   ،لعلامء فخذ بنصيحته، ويشمل كبار الس  فإذا نصحك كبري  من كبار الس 

ون ع م ريب-ليها، وأما اآلن خذ بنصيحته، كانوا قديام  يبحثون عن النصيحة، وحيرص   -إال ما رح 

ا ح  مكروه 
 .أصبحوا ال حيرصون عليها، وال يبحثون عنها، بل أصبح الن اص 
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وهذا  يا عبد اهلل اتق  اهلل، يا عبداهلل هذا خطأ، :من الشباب إذا قلت له اوقد رأينا كثري   

 .أنك نصحته ببسب ،وعاداك ،وبغضك ال يلتفت إىل قولك، وكره قولك، ،صواب

 ."ال نزال بخير ما دام في الناس من ينكر علينا" :يقول -رمحة اهلل عليه-اإلمام أمحد 

يفرحون  ،هلم اخلطأ من الصواببني  مفلح يف اآلداب الرشعية، أئمة يفرحون إذا  ذكرها ابن

اهم وقد رأين ،؛ إذا سمعوا إىل نصيحتك، إذا سمعواال حيبون الناصحني ابذلك، وهؤالء أبد  

 ؟نتهيت أم الا :بل بعضهم يقول لك، يسمعون إليها باستهزاء وتنقص

ال  وهو ض ،رف بالتكفريبرجل ع   جيء ،قديام   السجون يف وإين أذكر عندما كنت داعية  

 .عند الناس بالتكفري ، ومشهور  هللوال حيفظ أي يشء من كتاب ا، ال حيسن قراءة الفاحتة، مضل

الدلة من الكتاب  وذكرت   -سبحانه وتعاىل-فحمدت اهلل  ،حصلت مناصحة الشاهد 

نتهت ويف اآلخر بعدما ا ،ستهزاءبا تارةد ويص وكان يستمع ويتشاغل تارة، ،إلمجاعة واوالسن  

 !فسبحان اهلل كيف اتبع هواه ،إن قلبي ال يطاوعني -قال هكذا-إن قلبي  :وقال ،مل يقبل املناصحة

 :همواتبعوا أهواء ،تباع اهلوىنحراف امن أسباب اال ؛ت يف أول املحارضةكام قل ،همواتبعوا أهواء

 .٩٢: الجاثي  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ ژ 

الح ه هلم الص  وشو   ،وعملوه ن هلم الفسادتبعوا الشيطان زي  ا ،فهؤالء اتبعوا أهواءهم

  .وتركوه



 

 
17 

 

تباع كا ،ومن تأثر بفكر اخلوارج ،نحراف الفكري عند هؤالء اخلوارجهذه هي أسباب اال

وأخذ العلم من  ،وعدم الرجوع إىل العلامء ،لفواإلعراض عن فهم الس   ،والغلو يف الدين ،اهلوى

 . وعدم قبول النصيحة ،غري أهله

وأن يوفقنا ملا  ،أن ينفعنا بام سمعنا ،وصفاته العىل ،سامئه احلسنىبأ -عز  وجل- أسأل اهلل

 ،وأن حيفظنا بحفظه ،أن حيقن دماء املسلمني يف كل مكان -سبحانه وتعاىل-وأسأله  ،حيبه ويرىض

ر ِبم أهل ومن تأث   ،ة والقاعدةداعش والن رص ،ة اخلوارجلضالة فرقوأن يعّجل ِبالك هذه الفرقة ا

  .الزيغ والضالل

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، نا حممدنبيهذا واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل 

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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