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  ٱ ٻ ٻ

ً يسر موقع مري  حملءضرٍة بعنوثا  ءثا  ثانأبياء  ن  يدم  كم  سسيا

 

  

 

 ألقاها 

 

- حفظه اهلل تعاىل-
  

 ونربعمءئة ونكف ستة وثالثنيعء  يو  ثاخلماس ثاكسءبع من شهر مجءدى ثانأوىل 

  .جءمع ثاكشرقي بدرية ثاجلءضع بصءمطةمن  ،كًهيرة ثاكنيوية

  .ن  ينفع به ثاجلماع -سيحءبه وسعءىل-بسأل ثاهلل 
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من  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

عبده   وأشهد أن دممداوأشهد أن ال إله إال اهلل ،ومن يضلل فال هادي له ،هيده اهلل فال مضل له

 .ورسوله

  1٠2: آل عمران  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺژ 

  1: النساء  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ    ڭڭ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ ژ   

 ٠1 - ٠٠: األحزاب  ژۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 :أما بعد
 !!؟خلوارجا وما أدراك ما ،يف هذه الليلة عن موضوع اخلوارج افحديثنا سيكون خمتصر 

وكيف  ،ومتى ظهروا ،اخلوارج وحيتاجه الكثري منا ملعرفة معنى ،اخلوارج هو موضوع الساعة

 ؟هي األسباب التي جعلتهم يظهرون وما ،وما هي أبرز صفاهتم ،وائنش

اخلوارج هم الذين  ،واألمم املاضية لقيت منهم األذى الكثري، اخلوارج لقيت منهم هذه األمة

خيرجون عىل أئمة املسلمني  ،ومجاعتهم ،وخيرجون عىل مجاعة املسلمني ،رون الناس باملعايصيكف  

 .الفرق املاضية والفرق احلديثة ويشمل هذا ،ومجاعتهم

وغريها من  ،يةواإلباض ،واحلرورية ،جداتوالن   ،األزارقة :الفرق املاضية التي ظهرت مثل أما

 .الفرق التي ظهرت
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، كجامعة اإلخوان املسلمني الذين كفري واهلجرةويشمل كذلك الفرق احلديثة منها كجامعة الت 

ظهرت اآلن عىل التي عات وغريها من اجلام ،صةوالنُّ ،ومجاعة داعش ،يرون برأي اخلوارج

ترى  ،هذه اجلامعات سواءر كانت املاضية أو احلارضة كلها ترى اخلروج عىل احلكام ،الساحة

ألهنم  ؟ملاذا ،أي أن الناس عندهم كفار ،رون الناس باملعايصويكف   ،اخلروج عىل مجاعة املسلمني

 .هذا مذهبهم وهذه عقيدهتم ،ارتكبوا الكبائر واملعايص

  ؟متى ظهر اخلوارج
فجاء  ،يوزع الصدقات -عليه الصالة والسالم-كان  ،-صىل اهلل عليه وسلم-يف عهد النبي 

اعدل يا  -الصالة والسالم عليه-ل للرسول فقا ،ناتئ اجلبني ،اللحية كثُّ  ،رجل ثائر الرأس

  !دممد

ََك » :وقال -صىل اهلل عليه وسلم-فغضب النبي  ِدل   َوَمنح ! َوحيح ح  إَِذا َيعح ِدلح  َل  َتأحَمن وِن  َأالَ »، «َأعح

  ِف  َمنح  َأِمني   َوَأَنا
ِ
اَمء   ؟يعني أتأمنونني عىل الوحي وال تأمنونني عىل هذه الصدقات «الس 

-قال النبي ف ،دعني أرضب عنقه ،يا رسول اهلل :فقال -ريض اهلل عنه-م عمر بن اخلطاب فقا

ه  » ال يا عمر :-صىل اهلل عليه وسلم ج   إِن  م   َهَذا، ِضئحِضئِ  ِمنح  خَيحر  برا، اهللِ  كَِتاَب  َيتحل ونَ  َقوح اِوز   اَل  َرطح َ  ُي 

مح  ق ونَ  َحنَاِجَره  ر  يِن، ِمنَ  َيمح ق   َكاَم  الد  ر  م   َيمح هح ِمي ةِ  ِمنَ  الس   .«الر 

الرجل فقط هذا ، لكن ما ظهرت ،-صىل اهلل عليه وسلم-هذه كانت البداية يف عهد النبي  

  .نتهىواكان يتبنى هذا الرأي 

 بني ،وعهد عمر كان حيصل بني الصحابة -ريض اهلل عنه-بكر الصديق  يف عهد أيب كذلك مر

 ،التنازع يؤدي هذا إىلولكن ال ، جتهادات الشخصيةاالبعض الصحابة بعض اخلالفات و
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أو ُيتهد كل ، ل احلاكم يف هذا املوضوعبل كانوا إما أن يفِص  ،غري ذلكو، والتحاسد، والتباغض

إىل أن جاء عهد ، خرين وتنتهى القضيةوال يشن ع  عىل اآل، ه وما يراهرآشخص منهم حسب ما 

 -ريض اهلل عنه-وكان عثامن بن عفان ، ثالث اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنه-عثامن بن عفان 

أنه تستحى منه  -صىل اهلل عليه وسلم-وقال عنه النبي رجل صاحب خلق ورجل حيي يستحي، 

َتِحي ِمنحه  املحَاَلِئَكة  »  :املالئكة ٍل َتسح َتِحي ِمنح َرج   .«َأاَل َأسح

ا صاحب جتارةاملهم،   فرأى بعض اخلوارج  ،وكان رقيق الطبع، فكان عثامن بن عفان أيضر

فقام أول واحد هو ، التي يظنوهنا أهنا مالحظات يف ظنهم وزعمهم ة بعض املالحظاتئي  بَ الس  

اخلروج عىل  فخرج بفكرة وهي ،وعبد هلل بن سبأ هذا هيودي من اليهود أصله، عبد اهلل بن سبأ

 .هي فكرة هيودية فالفكرة، ما رأى إال احلاكم ي، يعنري احلاكميتغ، عثامن بن عفان

، عىل السفهاء والغوغاء من الناس، عىل بعض الناس خرج عبد اهلل بن سبأ هذا إىل اليمن ومر   

رأى عبد اهلل ل، فاجلهال منهم استمعوا مالحظات كام يراهاوعليه  بأن عثامن عليه وعليه وأقنعهم

، علةفس الفِ ثم ذهب إىل الشام كذلك وفعل ن ،فتواعد معهم يف احلج أن يلتقوا يف احلجبن سبأ، 

 ،املهم مجع من الشام، علةثم ذهب إىل العراق ونفس الفِ ، يلتقون يف احلج، جتمع معهم يف احلجوا

فلام جاء موعد احلج  ،قتنعوا هبذا الفكرفا، ومن العراق جمموعة من السفهاء اجلهال ،اليمنمن و

ويف زعمهم أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن ، -ريض اهلل عنه-خرجوا عىل عثامن بن عفان 

 .نفقتلوه وهو يقرأ القرآ نيقرأ القرآ ،عىل عثامن بن عفان وهو يقرأ القرآنفخرجوا  املنكر
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قتل  من الذي نريد أن نقتص   :قالواقام مجاعة آخرون، ، ثم بعد ذلك بدأت الفتن وظهرت 

 من؟ 

حصل  ،ال :فقالوا، نتظروا حتى تتضح األمورا :بن أيب طالبفقال هلم عيل ، عثامن بن عفان

 خالف خرجوا عىل من؟ 

ال  وهذا يف زعمهم هم ،-ريض اهلل عنه-عىل عيل بن أيب طالب يطالبون بدم عثامن بن عفان 

، وهو رابع اخللفاء الراشدين ،خرجوا عىل عيل بن أيب طالب املهم، يريدون الدم هم يريدون فتنة

كان خرجوا فقبل أن خيرجوا ، وهذه من املعارك املعروفة ،يف معركة صفني ومعركة اجلمل

 -اهلل عنه ريض-بن عباس افخرج عليهم ، ف من اخلوارجالآ ةجمموعة ست، فالآ ةعددهم ست

يعني مجيل  أويت وسامةر  متكلم، ورجل   من قريش، ورجل   معروف رجل  عبد اهلل بن عباس 

فخرج  ،جميع الصفات يف عبد اهلل بن عباس، ف، ورجل أويت علامر ، ورجل أويت فصاحةر الصورة

س أحسن احللل فلبِ  ،سأفعل: ال تناظرهم، قال: يب طالبوأراد أن يناظرهم، فقال له عيل بن أ

  .يعني أحسن الثياب وخرج عليهم

ما هذه احللة، كيف خترج هبذا : أول مالحظة كام يظنون ويزعمون عىل عبد اهلل بن عباس، قالوا

 الشكل وأنت يعني يف كامل الزينة؟

ل  أفضل من هذه احل ل   -صىل اهلل عليه وسلم- كان عند النبي: فقال  ة يستقبل ة، وكان عنده ح 

ماذا : فبدأ يناظرهم، قال هلم ،ا يف املناسبات وغري ذلك، فسكتواوخيرج فيه هبا الوفود من الناس،
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ما هو السبب الذي أخرجكم عىل رابع اخللفاء الراشدين؟  قمون عىل عيل بن أيب طالب؟ يعنيتن

 .سائل، وهذا هو السبب الذي أخرجناثالث م! عندنا ثالث مسائل، بس: قالوا

 ما هي؟ : قال 

ّكم الرجال أن عيل: ىلة األواملسأل: قالوا  . بن أيب طالب حي 

  .نعم، هذه مسألة :قال

 قاتل بعض املسلمني ول يسِب  الحظوا عىل عيل بن أيب طالب أنه: واملسألة الثانية؟ قالوا

 .اآلن ةهم ول يأخذ املغنم، ونسيت الثالثءنسا

  .د الشبهنعم، فبدأ يفن  : املهم قال

ك  أما املسألة األوىل أنه كان : قال م الرجال، أفرأيتم إن جئت لكم بدليل من القرآن أو السنة حي 

 .نعم، هدفنا أننا نقتنع: ؟ قالواتقتنعون

حّكم الرجال يف أقل من ذلك، حّكم الرجال يف إيش؟ يف الصيد،  -عّز وجّل - اهلل: قال هلم

وقال يف ، ٥5: المائدة ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ژ :لح بني الزوج وزوجتهوحّكم الرجال يف الص  

  !أهيام أعظم؟: فقال 35: النساء ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ : لحالص  

اقتنعوا هبذه  يعني ،نعم: قالوا ،هذه املسألة، فغريها من باب أوىلم يف أقل من إذا كان حك  

 .املسألة

  .نساءهم أنه قاتل بعض املسلمني ول يسِب : املسألة الثانية: قالوا 
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هنا ليست بأمكم فقد أإن قلتم  أم املؤمنني، -ريض اهلل عنها-عائشة يف اجليش اآلخر : قال هلم

واضح؟ ! ف كيف حاجهموش !؟ه  م  كم، فكيف يسبي عيل بن أيب طالب أ  كفرتم، وإن قلتم أهنا أمُّ 

قاليعني جعلهم بني خيارين، أحالمها مر  هذا أنه يسبي أمكم،  نأنكم تقولوإما : ، قال هلمكام ي 

وإن قلتم  ،اها ُيوز له يعني أن يأخذها رسيةه؟ وإذا سبم  يسبي اإلنسان أ  ظلم وال ُيوز، كيف 

صىل -نّص عىل أن عائشة وزوجات النبي  -عّز وجّل -ليست بأمكم، فقد كفرتم؛ ألن اهلل أهنا 

 .خرجنا ،نعم: هات املؤمنني، فقالواأم -اهلل عليه وسلم

ا اقتنعواملهم ، نسيت الثالثة  ، نعم: ؟ قالوامأخرجت: بعد ذلك قال ،اناقشهم يف الثالثة أيضر

 ارجع من اجليش ألف فرجع من اجليش كم؟ ألفان، ،نقاط املالحظاتالخرج من الثالث 

 .شخص، رجعوا

بكرِة أبيهم، الظاهر  آالف، وقضوا عليهم عن ةقام عيل بن أيب طالب وقاتل األربع بعد ذلك

ة هذا كان يرى ة، ذو الثدي  دي  له  ذو الث  فبحث عيل بن أيب طالب عن شخص يقال   املهمإال واحد، 

فبحث   ،هبا، عىل هذا اخلارجي - َعَليحِه َوَسل مَ َصىل  اهلل -عالمة أخربه  النبي رأي اخلوارج، وهذهِ 

، يعني أرسل مجاعة وقال هلم ابني القتىل فام و وهللِا ما " :بحثوا، فبحثوا فام وجدوه، قالجده 

، سمعتُه 
ُ

ِذبت
ُ
 وال ك

ُ
  -من النبي كذبت

 
َ  ى هللاُ َصل

 
ِهِه َوَسي

َ
فذهب هو يبحث  "بحثوا لنهُ ا - َلي

 .مع القتىل بنفسِه، فوجده  موجود

أهنم  هبذا الفكر واءوبدنترش مذهبهم يف العال، تكونت وا من هذا عىل أن اخلوارجالشاهد  

ينتقدون احل كام، وخيرجون عىل الناس، وعىل مجاعة املسلمني، وأهنم ي كفرون بالذنوب 
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مجاعة اإلخوان " ت سمىواملعايص، فتكونت هذِه الفرق، إىل أن جاء يف هذا العص مجاعة 

قال له  س ى هذا الفكرهذه اجلامعة  هي أ م  اجلامعات، وهي أ م  اخلبائث، تبن   "امل سلمني يد شخص ي 

سبل اإلزار، اق طب، هذا سيد ق طب رجل  درس يف فر عرتف أنه  مع املاسونية، نسا حليق اللحية، م 

ا، ال ي صيل باعرتافِه هو بنفسه، ال ي صيل، ال يرى صالة اجلامعة، وخاصةر  ايتبنى أفكارر  سيئة جدر

قال له   احلقيقة ليس بشهيد، نه  شهيد، وهو يف إالشهيد، رفعوه اإلخوان وقالوا  صالة اجل معة، وي 

ل تكفريي، الرجل صاحب فكر ت تبه  مليئة هبذا األمرالرج  شياء التي ومن األ ،كفريي، وك 

لامء عليهِ   -عليه السالم-أنه  ينتقد أو يسب  الصحابة، وقبل ذلك يطعن يف موسى  الحظها الع 

عاوية وبني  "نُه الرجل الثائرإ" :يقول  ، عيل بن أيب طالبويطعن يف الصحابة، ما حصل بني م 

معاويَة وعمرو بن العاص، ل ل يصل إىل ما وصل إليه إال عن طريق، يعني  معاوية ن  إ:  فيقول

املهم وصفهم بسبع  !واخليانة ،إليه إال عن طريق الكذب، والغش، واخلداع إىل ما وصال يصال

 .صفات

عاوية كات  وطعن يف عمرو بن العاص  ،بيدهِ  ب الوحي، الذي كتب القرآن الكريموصف م 

ة، فيهم الكذبة، فيهم فهل ي عقل أن الصحابة فيهم اخلون ،- َعَليحِه َوَسل مَ هلل َصىل  ا-النبي  خالِ 

  !الغشاشني؟

هذه  سلوب لغوي بالغي، قام وألفذا الفكر اخلارجي، و كان يتميز بأتبنى ه هذا سيد ق طب

تب، ول يرتاجع عنهارات وهذه امل ذك   ل يرتاجع عنها، وألف هذِه املؤلفات املليئِة  ،عليها اتم الك 

تب تنترش بني طائفة ونرشوها  ، وأدخلوها حتى يف "اإلخوان امل سلمني"بالتكفري، فبدأت هذه الك 
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ِل مك صيبهم يف ن ممن قل   ان، وتبنى بعض الشباب هذا الفكرمدارسنا، ويف اجلامعات، ويف ك 

ان مجاعة اإلخو ؛جاجلهل، فنشأ فكر اخلوار بسبب قلة العلم، وكثرة العلم، تبنوا هذا الفكر

 .امل سلمني

وهذِه رصحية يف التكفري،  ،مجاعة التكفري واهلجرة ؛رعت من هذه اجلامعة عدة مجاعاتتف 

لهم، املجتمع  ،داعش ن كجامعةاآل رون الناس، ومجاعات أ خرىكف  ي   هؤالء يكفرون الناس ك 

كام  -ا دولة التوحيد هذهعون أهنم سيحررون الدول ومنهكافر، هذا امل جتمع كافر، وهم يد  

ها من اجلامعات امل نحرفة، وغري ومجاعة الن صة، بعيد عليهم -إن شاء اهلل   -وهذا ،-يزعمون

ذ بالكتاب وبتعدت عن الكتاب والس  التي ا نةنة، ول تأخ   .الس 

، وكان هلذه اجلامعة أتباع كثر، أن مجاعة اإلخوان املسلمني تبنت هذا الفكرهد من هذا الشا

 وا ءيقر مضت عىل العلامء حسنوا هبم الظن فلم  نوا هبم الظن فرتة من الفرتاتوالعلامء حس  

وتغلغل يف ، ويف دعوة ويف كذا فلم ينتبهوا حتى انترش هذا املذهب وا أهنم يف نشاطءور، الكتب

 ماذا؟  وكانت النتيجة ، قلوب كثري من الشباب وانترش

واخلروج عىل  ،الطعن يف علامئهم، اآلن خروج بعض الشباب عىل حكامهم وعىل علامئهم

 .وهذا اآلن شاهد وموجود ونالحظه، حكامهم

 خادم احلرمني-رمحه اهلل -القرار من امللك عبد اهلل أن صدر هذا  -عز وجل-ونحمد اهلل  

-بل واألمري نايف  ،وفعال ،صلةإىل اإلسالم بِ  متتوأهنا مجاعة ال ، م هذه اجلامعةوجر  ، الرشيفني

عىل  افجزاهم اهلل خرير ، كتب سيد قطب من املدارس، أيضا أمر بسحب هذه الكتب -رمحه اهلل 
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  .نتباههم هلذا األمرا

، ومن كتب فكر سيد قطب، اجلامعة روا من هذهوحذ  ، هوا عىل هذا األمروالعلامء احلمد هلل  نب  

 عرشينيذهب إىل القبور ، الذي كان يذهب إىل القبور، وحسن البنا املؤسس األول هلذه اجلامعة

 ؟افكيف يكون هذا جمددر  ،يميش عىل قدمه إىل القبور كيلو

 .العال اإلسالميوظهرت الفتن اآلن يف ، الرش هذا أنه ملا ظهرت هذه الفرق بدأ فالشاهد من

  .عن كيفية خروج هؤالء اخلوارج ةهذه مقدمة ونبذ 

، هي أبرز سامت هؤالء اخلوارج أو ما، وإذا أردنا أن نعرف البد أن نركز عىل أصول منهجهم

عندهم  مساكني، واهلل طيبني، واهلل واهلل ،ن الظناآلن بعضهم حيّس  ،من أجل أن نحذرهم

كيف تنظر للحسنات ، هذا ال ُيوز، وعندهم كذا وكذا، حسنات ويأيت بمنهج املوازنات

والعال من حولنا اآلن إىل  ،وانتهكوا األعراض، روا وقتلوا وسلبوافج  ، وعندهم سيئات عظيمة

 -عز وجل-مد هلل هذه الدولة محاها اهلل احل ،جدا ئوضعها سي، الدول كلها كيف وضعها اآلن

عز -وبسبب تطبيق حكم اهلل  ، وبسبب متاسك والة األمر مع الشعب، بسبب متسكها بالتوحيد

 .هذه الدولة وهذه نعمة بحد ذاهتايف  -وجلعز -ورشع اهلل  ،-وجل

 ؛من أجل أن نحذرهم، فالشاهد البد أن نعرف أبرز سامت هؤالء اخلوارج

وهذا هو مذهب  ،عندهم أي شخص يرتكب معصية يكفر ،التكفري باملعايص :السمة األوىل 

، ال عند مذهب أهل السنة واجلامعة أهنم ال يكفرون باملعايص -كام تعرفون-واملعصية ،اخلوارج

التكفري  ،وبرشوط وضوابط معينة، ال يكفرون إال من توفرت فيه الرشوط وانتفت فيه املوانع
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العلامء الراسخني ، ىل العلامء أصحاب اخلربةإالتكفري هذه يرجع فيها  ،ليست من املسائل السهلة

العال فيه كذا ، ؤالء الشباب فيكفرون امللك الفالن فيه كذا فهو كافرأما ه، رجع إليهميف العلم ي  

فالذي  ،اليهودي إوارج الذي أسسه عبد اهلل بن سبوهذا هو مذهب اخل، فهو كافر مبارشة

أو  ،وإما أن يكون هذا عن جهل ،هذا من اخلوارج كفار تسمعونه يكفر باملعايص ويقول كفار

وإن كان عىل جهل ُيب عليك أن  ،فإن كان عن علم فهذا ُيب عليك أن حتذره ،يقوله عن علم

 .أن هذا التكفري ال حيكم فيه وال يقول به إال العلامء الكبار توضح له وتبني له

ول  الر   ،عندهم؛ اخلروج عىل أئمة املسلمنيمن األصول  َيد  »: يقول - َعَليحِه َوَسل مَ َصىل  اهلل -س 

اََمَعةِ   َعىَلح اهللِ آل  ژ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : قبل ذلك -عز وجل-ويقول اهلل  ،«اجلح

  1٠3: عمران

ول  اهللِ رىل االعتصام وعىل االجتامع، وحيث ع -عز وجل-اهلل   - َعَليحِه َوَسل مَ َصىل  اهلل -س 

 ؟اخلروج عندهمعىل االجتامع، وهؤالء خيرجون عىل أئمة املسلمني، كيف يكون حيث كذلك 

 .خروج حيس، وخروج معنوي :بأمرين

والعال  جالس، األمري الف الن فيه كذا،فرتاهم يطعنون يف امل ،اخلروج املعنوي قبل احليس

الف الن فيه كذا، واحلاكم الف الن فيه كذا، وُيلسون يف املجالس يغتابون ويتكلمون يف احلكام، 

أموالنا كلها من أجل الدنيا من أجل املال  وهذا الوزير فيه كذا وأخذ، هذا امللك أخذ أموالناو

ينتقدون هذا ، من أجل الدين، فاخلوارج أصحاب دنيا هؤالء ينتقد احلكام بعضهمما رأينا ، فقط

إذا ": تجد جمالسهم كام قال عمر بن عبد العزيزف، م يشءما عنده، احلاكم من أجل الدنيا فقط

 "أنه  للى تأسيس ضاللة أمٍر دون لامته  فالرف للىرأيت الناس يتناجون 
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فهذه املجالس التي فيها طعن ال جتوز؛ بل ال ُيوز لك أهيا املسلم أن جتلس معهم، وهم 

وأنت ساكت  وإذا جلست ،ال ُيوز أن جتلس معهم، يطعنون يف احلاكم الف الن أو األمري أو العال

 !ثم، شئت أم أبيتفأنت مشارك هلم يف اإل

 ،أما اجللوس معهم يعترب إقرار، ما جتلس معهم تفارقهم وخترجنكر عليهم وإما أن ما تإ 

 .ثمقرار مشاركة يف اإلواإل

 ،فاآلن أصبح أغلب املجالس عندنا ينتقدون فيها احلكومات وينتقدون فيها العلامء وإىل آخره 

اخلروج احليس، فيشحن الناس وي وغر  إيش؟ألن النقد املعنوي يؤدي إىل  ؛وهذا كله ال ُيوز

ي بغض إليهم احلكام، ترى يف املجلس احلاكم  ،مراءاألهم عىل احلكام، ي بغض إليهم صدرو

كره هذا الف الن الوزير األمري؛ املستمع ماذا حيدث له؟ يكره هذا األمري، ويكره هذا الوزير وي

  .احلاكم، وهذا خالف السنة

دعوة  "ألامر لولي انت لي دلوة مستجابة لجعيتهالو ك": يقول اإلمام أمحد بن حنبل يقول

 ملاذا؟  هنا دعوة مستجابة يصفها ملن؟ هل يصفها لنفسه؟ ال؛ يصفها لويل األمر،أيعرف 

لو ": أن نفعه قارص  عىل نفسه، فيقول د يرى نفسه ، وهذا اإلمام أمحألن ويل األمر نفعه متعدٍ 

ألن يف صالح امللك أو الرئيس أو احلاكم صالح   "ألامر انت لي دلوة مستجابة لجعيتها لوليك

ا-لف للرعية، والس   كانوا حيرصون عىل هذا الباب، ويدعون لوالة  -رضوان اهلل عليهم مجيعر

م، وهم غري موجودين يدافعون حتى يف حال غيبتههم نعويدافعون ، األمور ويقفون معهم

وأن ، م نحن ندافع، ونرى السمع والطاعةسواء علم احلاكم الف الن أو ل يعل وهذا منهج ،عنهم
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 اذه البيعة يف أعناقنا ونراها فرضر هنحن تكون يدنا مع والة أمورنا سواء علموا أو ل يعلموا، 

ون بغض إليهم أهل ، ونحسن صورهم أو صورهتم أمام العامة، علينا، وندافع عنهم يف املجالس

 . البدع ون بغض إليهم اخلوارج؛ هذا هو منهج أهل السنة واجلامعةأهل األهواء و

بغضون فيهم أهل السنة، أما اخلوارج عكس ذلك؛ حيببون إليهم أهل البدع ون ، وي  بغض  وي 

 .م ووالة األمور، وهذا خالف السنةاحلكا

ا من سامهتم وصفاهتم  .وهذا حتدثنا عنه مجاعة املسلمني ...... أيضر

ا؛ رصف نصوص األمر باملعروف والنهى عن املنكر إىل منازعة األئمةهتم من سام ، أيضر

ا »: وهذا بسبب جهلهم، يقولون مثالر ، واخلروج عليهم وقتال املخالفني نحَكرر مح م  َمنح َرَأى ِمنحك 

ه  بَِيِدهِ  ح ي َغري   هذه نصوص يف ماذا؟  «َفلح

ا» هم يصفون هذه النصوص يف صاحلهم يف األمر باملعروف، نحَكرر مح م  ا رأينا ، «َمنح َرَأى ِمنحك  إذر

 البد أن نغريه، كيف يغريونه؟  اعند احلاكم منكرر 

ول بالتفجري، بالتهديد، باإلساءة هلذه الدولة، بغري ذلك، أساليب ل  س   َصىل  اهلل  -ت ثبت عن الر 

كام -خمالفة فيها انتحار بل هي وال السلف الصالح، ،وال التابعني ،وال الصحابة -َوَسل م َعَليحهِ 

  1٥5: البقرة ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہژ واالنتحار دمرم  -سيأتينا

يوافق  إىل ما عن املنكر مر باملعروف والنهيالشاهد من هذا أهنم يصفون نصوص األ

 .يف قلوهبم، وكلها بليةوإما للهوى  للجهل،إما : مرينألجع راوهذا هم، أهواء
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ا من سامهتم؛  ڳ  ڳ  ژ  :-عز وجل-كام قال اهلل  اجلهلة فيهم واألعراب كثرة القراءأيضر

فيهم الغلظة، فيهم فيهم الشدة،  ،األعراب فيهم ماذا؟ فيهم اجلالفة ،٥٠: التوبة ژ ڱ  ڱ

 .اجلهال القراء

يف هذا الزمن، القارئ الفالن القارئ اآلن ولذلك من عالمة الساعة كثرة القراء يكثرون  

لكن مل ا تبحث عن عقيدة  ،هللد احلم واإلذاعات شغالة هبذا، هذا قرآن طيبالفالن جتد األرشطة 

 ! رأي اخلوارجهذا الرجل الذي يقرأ القرآن جتده يرى 

 الذي وغالبرا القارئء خيرج مع اخلوارج يف عهد الصحابة والتابعني، ولذلك كان بعض القرا

وبني السنة فركز عىل جانب واحد وهو  ُيمع بني القرآن ل، جتده جاهالر باألحكام يقرأ القرآن

من اخلوارج من حيفظ القرآن الكريم، من حيفظ عىل أن بل نجد  ،القرآن الكريم، وهذا خطأ

هذا  كام سيأتينا -ومن الزهد ،القرآن عن ظهر قلب ولكنه مع اخلوارج، ونجد فيهم من العبادة

 .من عالماهتم

الدعايات ومن من أو ممن ي وضع هلم ، القراءفال يغرنك أهيا املسلم ما نشاهده اآلن من كثرة  

من هذه األلقاب التي  ، ووغري ذلك صاحب الصوت الشجي، اإلعالنات القارئ الف الن

  .ك هذاال يغر نسمعها

وى، يرى لكن غالبرا جتد أنه صاحب رأى، صاحب ه -أنا ال أقول كل  -غالبرا  عنه إذا بحثت

 .رأي اخلوارج
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ا من صفاهتم؛  وهذا ثابت  عن اخلوارج أهنم  ،الصاحلني عليهم وكثرة العبادة ظهور سيامأيضر

مح َمَع َصالهِتِمح » :-وسلم  َعَليحهِ َصىل  اهلل -ثابت  عن النَبِي  كانوا يقومون الليل، بل  وَن َصالَتك  ِقر   «حَتح

مح إىَِل ِقَراَءهِتِمح »و   .«ِقَراَءت ك 

 ل نفعتهم هذه القراءة؟ لكن هل نفعتهم هذه الصالة؟ ه

عالمات كركِب األبل يعني من كثرة السجود، هلم عالمات من كثرة  هلم بل ،ما نفعتهم

ِدلح »: وقال له -وسلم  َعَليحهِ َصىل  اهلل -بِي  لن  االسجود، هذا الرجل اخلارجي الذى جاء إىل  كان  «اعح

 :ال تدل عىل صالح الرجل أو فساده، كام يقول الشيخ ابن عثيمني له عالمة؛ ولكن هذه العالمة

قد يكون هذا اجللد رقيق فحينام يسجد يتأثر وتنطبع فيه طبعة   "هذا راجٌع إلى حساسهة الجيد"

ولكن هم يتعمدون أن تكون هلم عالمة، ، عالمة عىل الصالح أو الفساد هيسوداء، فليست 

  .الصاحلني وعليهم سيام، وقراءة قرآن ،وصيام ،ويكثرون من العبادة؛ صالة عندهم

ا يف اخلوارج األولني كان ال ي عرف الكذب، ال يكذبون يتورعون عن الكذب، ولذلك  وأيضر

نرى بعض العلامء من رواة احلديث روى عنهم؛ روى عن هؤالء اخلوارج يف بعض األحاديث 

 : أن هذا احلديث ؛التي ل توجد عند أهل السنة، روى عنهم برشط أو برشطني

 .أهل السنة ال يوجد عند أحد منأ

 .أنه غري معروف  عنه الكذب :والشرط الثاني

 .-هذا سيأتينا -عنهم األحاديث إال يف عصناون وفكانوا ير 

 .الصاحلني عليهم وكثرة العبادة سياممن عالماهتم ظهور عىل أن فنقول  
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بههم مشاهد  حينام تسموهذا ، ضعف الفقه يف الدين  :عالماتهم أيًضامن  ع كالمهم، وتسمع ش 

التي ذكرناها يف بداية احلديث حينام ، وال أدل  عىل ذلك من قصة عبد اهلل بن عباس، تستغرب

به وهى موجودة يف القرآن الرد عليها وهم حيفظون القرآن ومع ذلك ، ناقش اخلوارج، عندهم ش 

دليل  عىل أهنم أصحاب جهل، وليس ، لكريمبطوا هذه األحكام من القرآن انول يست، قهوهل يف

ول  ،وليس هلم نصيب  من الفقه، هلم نصيب  من العلم س  َمنح »: يقول -وسلم  َعَليحهِ َصىل  اهلل -والر 

ِردح اهلل  ينِ ي  ه  يِف الد  هح َفق  ا ي  ر ا ال، وباملقابل مفهوم املخالفة ،« بِِه َخريح رد اهلل به خرير  يوفقه أن الذي ل ي 

 .لفقه يف الدينل

من العلامء  اما رأينا أحدر  ،لصحابة وال التابعني وال العلامءليس فيهم من ا هم؛أيًضا من سيما

من العلامء  اخرج معهم، هل رأينا مثالر اآلن داعش املوجودة عىل الساحة اآلن هل رأينا أحدر 

وهذا دليل  عىل ماذا؟ عىل أهنم عىل ضاللة، لو كان يف هؤالء خري  لرأينا ! خرج معهم؟ ما رأينا

من  ا ضاللة وعىل باطل، ما رأينا أحدر لكنهم عىلإليهم، وخلرج الناس معهم  االعلامء يسبقون

 . خيرجون معهم، وهذه عالمة كبريةنيالعلامء الرباني ؛ء املوثوق فيهمالعلام

أسامة بن الدن حينام  وكام قرأتم عن ،والتعايل عىل العلامء ،والتعال ،رالغرو :أيًضا من عالماتهم

وأنه رجل   ،طعن يف الشيخ دممد بن عبد الوهاب، وطعن يف سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز

به التافه عندهم غرور وتعال يرون أنفسهم ف، ةأعمى ال يبص وال يرى املنكرات، ومن هذه الش 

وأهنم فهموا الواقع، ومن هذا الكالم وأهنم أفضل  ،وأهنم ،وأهنم، هم الذين حيررون العالأهنم 
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حيتقروهنم، فيسبب عندهم الغرور والتعال  ،غمن العلامء؛ علامء السالطني يسموهنم، علامء البال

 .لعلامءوهذا باملقابل ي سقط هيبة ا ،والتعايل عىل العلامء

استدالهلم غري صحيح يضعون اآليات يعني  ،اخللل يف منهج االستدالل أيًضا من عالماتهم؛ 

وهذا بسبب عدم الفقه يف الدين، ولكن لو  ،واألحاديث يف غري موضعها، يف غري موضعها

 وأمن أساليبهم ف عندهم فقه يف الدين لرأيتهم يضعون هذه األدلة يف مواضعها كام يفعل العلامء،

   .الماهتم؛ اخللل عندهم لقلة العلمع منهم سياممن 

ا من عالماهتم؛  الوحى  هيوالسنة  ،عىل االستدالل بالقرآنهم قتصاراجلهل بالسنة واأيضر

 :ها من القرآن الكريمالثان، السنة موقف

ا أن تكون مبي      .للقرآن الكريم نةر إم 

ا   .أن تكون شارحةر  إم 

ا أن تكون موضحةر    .إم 

ا أن تأيت إ   .غري موجود يف القرآن الكريم زائد بيشءم 

عض، ال يقتص طالب فالقرآن والسنة مكمالن للبعض، القرآن والسنة يكمل بعضهام الب

والسنة، ولكن عىل أي  ال بد أن ُيمع بني القرآن ،عىل القرآن أو السنة، ال ؛واحدالعلم عىل يشء 

بعضهم علم، عند بعض اخلوارج  قد يكون عند ،هنا الفارق ،ىل فهم السلف الصالحفهم؟ ع

لكنهم ال يأخذون الكتاب والسنة عىل فهم السلف الصالح، إنام هذا نادر لكن و !قد يكون ،علم

 .عىل فهم من؟ عىل فهمهم هم، أو عىل فهم رؤسائهم وأمرائهم
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واألحداث أثبتت ذلك؛ أزمة اخلليج من يذكر أزمة اخلليج؟  ،رسعة التقلب أيًضا من عالماتهم

أن أمريكا وغريها  يسموهنمبعض مشايخ الصحوة الذين  املتنبئونذكر هذه األحداث، تنبأ نكلنا 

 .تحلون السعودية وإىل آخر الكالممن الدول ستدخل السعودية، وسيس

ذهبم، ويف األخري تبني إيش؟ كخره، آإىل مون الواقع، وقاموا باألرشطة، وعوا أهنم يفهوادّ 

 .فهذا دليل عىل أهنم ال يفقهون الواقع ،وأنه كلها دعايات مغِرضة، بث الرعب يف قلوب الناس

ا األحداث اآلن التي جرت، رأينا قبل أن ي صدر خادم احلرمني الرشيفني  جتريم مجاعة  أيضر

 دوية، وال أل؟  عة العكانوا يؤيدوهنا، ويرفعون شعارات، شعارات راب اإلخوان املسلمني

بني  ،من وسائل التواصل، ويدافعون عنها وأهنا مجاعة إسالمية، وأهناوغريها  رأيناهم يف تويرت

عىل طول تغريوا وتقلبوا، وأصبحوا يذمون هذه اجلامعة، يعني  ،عشية وضحاها صدر األمر

مون هذه اجلامعة، أين تذ حلظة، قبلها دقايق، وأنتم تثنون عىل هذه اجلامعة، واآلن بعد القرار

ما لكن تنظر إىل طالب العلم السلفيني،  ،الثبات؟ أين املنهجية؟ أين قوة احلجة؟ ما عندهم

ما عندهم، ما هم يذمون اجلامعة قبل القرار وبعد القرار،  ،عندهم هذه التقلبات، ما عندهم

، لكن هؤالء وبعد قبل اوال يتقلبون مع املصالح أو مع التغريات، جتد رأهيم واحدر  ،تغريوا

صىل  اهلل - عن النبي جاء يف احلديثأهنم يتقلبون، رسعة التقلب، ولذلك  اخلوارج من عالماهتم

بِح  ي  » :-عليه وسل م اصح يِس َكافِرر مح ِمنرا َوي  ؤح ل  م  ج  يِس م   ،الر  مح اَوي  بِح  َكافِرر ِمنرا َوي صح  يف يوم واحد «ؤح

، فهذا موجود اآلن وحاصل والعكس اويميس مؤمنر  اكافرر ، عقيدته، فيصبح جتده يغري العقيدة
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ن ال يتغريون وال و ال يتغريون، السلفيينييف حلظة، لكن السلف نة وبدعة، بدعة وسنةس يتغريون

 .يتقلبون، وهذه نقطة مهمة

ل من عالماهتم طأ الواحد قال له إيش؟ أنت كافر التعجل يف إطالق األحكام، إذا أخ ؛التعجُّ

عندهم تثبت يف  ،6: الحجرات ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ  عندهم تثبت مبارشة، ما

رشدهيم، عن منظ رهيم، إذا تكلمت يقول لك إذا تكلمت عىل حكامهم، عن أمرائهم، عن م ماذا؟

ويأيت لك باألدلة، وملا  ع،البد من التثبت وعدم الترس ا،رير تثبت يا أخي، تثبت جزاك اهلل خإيش؟

يطلق احلكم مبارشة، وهذا دليل عىل خبثهم، عىل  أمرنا ما يتثبت بل يستعجل األمر ن يف والةيطع

 .فجورهم، عىل عنادهم، عىل بعدهم عن السنة

ء يتثبتون وال يتعجلون يف أي حكم سواءر فمنهج السلف ليس عندهم هذا التعجل، بل العلام

 .ال يستعجلون كان عىل احلاكم أو غري احلاكم

نشاهده  والغلظة يف األحكام، وهذا ما ،واجلفاء ،واجلَلد ،واخلشونة ،القوة مأيًضا من عالماته 

أهنم يغلِظون يف األحكام، يقتلون بدون أي سبب، مع أن هذا الذي  اآلن يف داعش، أهنم إيش؟

ا رسو ريض - ل اهلل، يشهد مسلم، أسامة بن زيديقتلونه إيش؟ يشهد أن ال إله إال اهلل، وأن دممدر

ن أو ،أشهد أن ال إله إال اهلل :حينام هوى بالسيف عىل أحد الذين كانوا يقاتلوهنم، قال -اهلل عنه

ا رسول اهلل، ماذا فعل أسامة؟ واصل وقتله، فأ خرب النبيدم فغضب  -صىل اهلل عليه وسلم- مدر

نَع  بِ »: عىل أسامة ِقَياَمةِ  إِذَ اَل إَِلَه إاِل  اهلل َكيحَف َتصح َم الح شوف كلمة عظيمة، وهؤالء   «؟ا َجاَءتح َيوح
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ا رسول اهلل وحيرقونه بالنار أو يقتلونهيأتون بالواحد وهو يشهد    أن ال إله إال اهلل، وأن دممدر

  !؟هل هذه الصورة من اإلسالم يف يشء، باهلل اذبحر 

ت مح » الدابة، وهي دابة يف احليوانات يقول يف -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول  ِسن وا َفإَِذا َقَتلح َفَأحح

ِقتحَلةَ  بحَحةَ  ،الح ِسن وا الذ  ت مح َفَأحح َرَته   ،َوإَِذا َذَبحح مح َشفح ك  ي ِحد  َأَحد  حح َذبِيَحَته   ،َولح ِ ري  تى الدابة ُيب ح «َولح

له عىل !وأعزه -عز وجل- عليك أن ترفق هبا وهي دابة، فكيف باإلنسان الذي أكرمه اهلل  وفض 

 أو يعذبه، أو ،وحيرقه بالنار !ومع ذلك  يذبحه كذبح النعاج ،هذا اإلنسان كثري من املخلوقات

والِغلظة، واجلفاء بسبب أهنم من األعراب، وأن  ،عىل اجلفوة هذا كله دليل عىل إيش؟ !غري ذلك

 .فيهم اجلهل، وفيهم الغلظة، وفيهم القسوة، وأن اإليامن ل خيالط بشاشة قلوهبم

ا، ما ينظرون إىل مقص  ؛أيًضا من عالماتهم  آالت األمور، ما النظر، عندهم نظرهم قصري جدر

وهذا  ،إىل هذه األشياء، عندهم قص نظر كام ينظر العلامء إىل بعيد، ما ينظرون ينظرون إىل بعيد

ل، قال لو نظرنا حينام جاء جربي -صىل اهلل عليه وسلم- ل عىل استعجاهلم النتائج، الرسولدلي

ِ »: عن كفار مكة، قال -ليه وسلمصىل  اهلل ع- ملحمد َشَبنيح َخح بَِق َعَليحِهم  األح لني بج «إِنح ِشئحَت َأنح أ طح

ِرَج اهلل بَ » :ماذا؟ قال -صىل اهلل عليه وسلم- وترتاح، فقال النبي مكةيمني يف عظ ح و َأنح خي  ج   لح َأرح

ب د  اهللَِمنح َأصح  دَ اَلهِبِمح َمنح َيعح ك  بِِه  َوحح ِ - ظر، شوف الرمحة من الرسولالن   دَ عح شوف ب   «َشيحئراه  اَل ي رشح

 يأمر هذا األمر -اهلل عليه وسلم صىل- ما قتلهم، وإال بإمكان النبي -لمصىل اهلل عليه وس

عوة، يريد رحيم يف الد -صىل اهلل  عليه وسلم- وانتهى الكفار، لكن الرسولوانتهى املوضوع، 

ما بعث ليحرق الناس، ما بعث لينتهك  ،ألنه نبي الرمحة، ما بعث لي قتل ؛النساءأن يرحم هؤالء  
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هلداية الناس،  -صىل  اهلل عليه وسلم- إنام بعث النبي ،راضهم، ما بعث ليسلب أمواهلم، الأع

 صىل اهلل- هذا الدين يقاتله النبييف  يدخلأن و أبى، من أبى أن يذعن هلذا الدين لكن يقاتل منو

ا -صىل اهلل عليه وسلم- النبي هلكن هكذا يقتل ؛-عليه وسلم   .هذا ليس من منهج األنبياء مجيعر

 .فالشاهد أن هؤالء يستعجلون النتائج، وهذا دليل عىل جهلهم

آلن إىل داعش يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان، انظر ا والنقطة األخرية من مساتهم

ا، نجد مثالر  وإىل اجلامعات اآلن أن والءهم اآلن  مجاعة اإلخوان املسلمني اجلامعات عمومر

وكذا، وهي دولة  ،وكذا ،وبراءهم مع دول الكفر، وانتقاداهتم عىل دولة التوحيد، الدولة فيها كذا

ا؟ ارشكر  توحيد، هل رأينا يف هذه الدولة  !؟هل رأينا فيها أرضحةر  !؟اهل رأينا فيها قبورر  !جهارر

 !هد يف الدول األخرى من املنكرات؟هل رأينا فيها ما يشا

ينا فيها تطبيق الرشع رأينا فيها اهليئة، وقت الصلوات تقفل املحالت، رأينا فيها احلجاب، رأ 

املحاكم الرشعية، رأينا فيها إقبال الناس عىل اخلري، املساجد مليئة احلمد هلل، رأينا من واألحكام، 

عروف وينهى عن املنكر، الناس حتب اخلري احلمد هلل، مع ذلك نجد أن يستنكر، من يأمر بامل

مصداق لكالم  هذا دليل عىل إيش؟ بدع كلهم عىل هذه الدولة، ملاذا؟هجوم اإلخوان وأهل ال

َثانِ »: -صىل اهلل عليه وسلم- النبي َوح َل األح وَن َأهح اَلِم َوَيَدع  سح ِ َل اإلح ت ل وَن َأهح  .«َيقح

 يل بجانبهم، ليش ما ذهبوا إليها؟رسائإش، يقتلون من؟ يقتلون املسلمني، داعانظر اآلن إىل 

جتاوزوها، من هنا  ملاذا ل يذهبوا إىل هذه الدول؟ إيران الشيعة والرافضة ليش ما ذهبوا إليها؟

هبوا إىل الغرب، ول يذهبوا إىل داعش، ومن هنا داعش، الرافضة يف الوسط، ما جاءوا إليها ول يذ
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صىل اهلل عليه - دليل هذا مصداق لقول النبي ؟يل، ما ذهبوا إىل هذه الدول، دليل عىل ماذارسائإ

َثانِ » :-وسلم َوح َل األح وَن َأهح اَلِم َوَيَدع  سح ِ َل اإلح ت ل وَن َأهح عون أهنم سيحررون إيش؟ بالد  «َيقح بل ويد 

اجلزيرة العربية، حيررون، إنام يسموهنا بالد احلرمني، ، احلرمني، ما يسموهنا الدولة السعودية

حيررون هذه الدولة من إيش  ن، حيررون ماذا؟واحلمد هلل نحن مسلم حيررون من ماذا؟

 .تطب ق اإلسالم، دولة عىل خري عظيم -عز وجل- احلمد هلل الدولة حتكم برشع اهلل حيرروهنا؟

جدسبل ونتذكر أننا يف آخر الزمان، أكيد   ت يف عهد يوجد املنكر، وتوجد املعايص، و 

صىل  اهلل عليه - كرات وجدت، بل وجدت يف عهد النبيالصحابة والتابعني، املعايص واملن

 -صىل  اهلل عليه وسلم- النبيومن يرشب اخلمر، وطب ق عليهم  ،من يزن، ومن يرسق -وسلم

احلدود، وهذا الوحي ينزل، فكيف بعهدنا اآلن كثرت فيه الفتن، والوسائل التواصل، 

 هذا الزمن، مع ذلك الدولة هنا احلمد  اهلل يفيب املختلفة لظهور الرش، كثرت اآلن واألسال

عنه وتصف األموال تكافح وجتاهد متام، للمحافظة عىل هذا اإلسالم الغض الطري، وتدافع 

عة اإلسالمية لدعوة غري املسلمني يف نرش هذا اإلسالم، بل وخصصت جامعات، اجلام الطائلة

وجعلت يف كل دولة ويف أغلب الدول سفراء هلا يدعون وينطلقون إىل بلداهنم، بل  يدرسون فيها

ويرسلون الدعاة يف مواسم، خري عظيم، واهلل خري عظيم، لكن هؤالء  -جلو عز- إىل اهلل

ڦ  ڦ  ژ  ُيحدون، وينكرون هذه النعم، وجحود هذه النعم سيسبب عليهم مصيبة

فليبرشوا هبذه البشارة، يبرشوا هبذه ، ٠: إبراهيم ژڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ

 .البشارة
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ا بحكام مسلمني أن من  اهلل علين -عز وجل- هذا أنه ُيب علينا أن  نحمد اهللفالشاهد من 

الشيخ  سامحةاإلسالم، بل رّصح  نيطبقون األحكام، يدافعون ع -وجلعز - حيكمون برشع اهلل

 بعد دولة اخللفاء الراشدين، بعد حكم اخللفاءل تقم دولة إسالمية بن باز أنه  العزيزعبد 

 .مثل الدولة السعودية، الراشدين

كانوا واألموية، تاريخ الدولة العباسية لوال دولة أموية، انظر ،مثلهايعني ال دولة عباسية  

إىل قصة   يقتلون العلامء، يقتلون الواحد، يقتلون يف اليوم باآلالف، احلكام، ما عندهم، انظروا

جن ب ،يف عهد املأمون أمحد بن حنبل ملا س  ء وجلد، اآلن  باهلل انظروا إىل العلام ،سجن، وعذ 

 !عندنا، هل يسجنون؟ هل يعذبون؟

مون، وهلم صالحيات  ليست ألحد من الناس، ما يسجن إال أهل  البدع، إال  بل واهلل يكر 

ناس عىل اخلروج، خيطب الواحد منهم خطبة الثوار اخلوارج الَقَعدة، هؤالء الذين  حيرضون ال

لقي بالشباب وبالناس إىل املهالك إىل وي هكاملة عن اجلهاد، ثم حيجز إىل بريطانيا، أو الدول هذ

   القتال، هل هذا جهاد؟ أين القدوة؟  ةالفتن إىل ساح

 حتتها، وُيبأن من  علينا هبذه الدولة، وأن نعيش  -عز وجل- فالشاهد من هذا أننا نحمد اهلل

ا بالدفاع عنها يف املجالس، ويف  علينا أن نساعد هذه الدولة بتوضيح هذه األمور، وأيضر

ونبني خطر كذلك اجلامعات ، ونبني دعوهتا للتوحيد ،لتجمعات، ويف غري ذلك نبني فضلهاا

ى ها من اجلامعات الضالة املنحرفة التي تروغري ،مجاعة اإلخوان املسلمني، مجاعة داعش ؛هذه

أطلق عليهم أهنم كالب النار، وقد قال يف  -صىل اهلل عليه وسلم- رأي اخلوارج، والرسول
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اَلمِ »: احلديث َحح َفَهاء  األح نَاِن س  َسح َدَثاء  األح م  ح  َماِن َقوح ِة  ،َيأحيِت يِف آِخِر الز  ي  رَبِ ِل الح ِ َقوح وَن ِمنح َخريح ول  َيق 

ق   ر  اَلِم َكاَم َيمح سح ِ ق وَن ِمَن اإلح ر  ِمي ةِ َيمح م  ِمَن الر  هح   «الس 

الدين كام يمرق  ما يعود، وكذلك هم ال يعودون، يمرقون  من !السهم إذا خرج هل يعود؟

مح » السهم من الرمية ت ل وه  مح َفاقح وه  ناََم َلِقيت م  ِقَياَمةِ  َفَأيح َم الح مح َيوح َنح َقَتَله 
ر  ملِ مح َأجح وجاء   ،أجر  «َفإِن  َقتحَله 

مح َوَقَتل وه  ط وبَ » :يف احلديث اآلخر َنح َقَتَله 
وبى إيش هي طوبى؟ شجرة يف اجلنة يسري ط «ى ملِ

فإن شاء اهلل إىل  ها، هذه طوبى، هذه بشارة فمن قتله اخلوارجععام ال يقطئة االراكب حتتها م

ا  إن شاء اهلل إىل اجلنة يثاب عىل هذا العمل ، ومن قتل اخلوارج-بإذن اهلل -جلنةا  .أيضر

أو يدافع  نصوص  فيهم واضحة، وال يذهب معهم أو يؤيد رأهيمفالشاهد أن اخلوارج ال 

وى ، أو يكون صاحب هوى، فاجلاهل يعل م، وصاحب اهلعنهم إال إنسان إما أن يكون جاهالر 

هذا خالص مريض،  "ليس لنا ليهه سبهل" :-رمحه اهلل- شيخ األلبانالذا ليس لنا كام قال ه

قام عليه احلد، أو غري ذلك  كام يراه احلاكم، فالشاه جر عليه، أو ي  د أننا يف البد أن يستأصل، أو حي 

واملتنوعة،  ،املتواليةعىل ما من  به علينا من هذه النعم  -عز  وجل- هذه الدولة نحمد اهلل

و ، وأن ندع٠: إبراهيم ژڦ  ڦ  ڄ ژ  :-عز وجل- ملتعددة، ُيب علينا أن نشكر اهللوا

هلم  ئسدد أقواهلم، وأفعاهلم، وأن هييويرعاهم، وي -عز وجل- بأن حيفظهم اهلل لوالة أمورنا

عز - يوفقهم اهلل أن لعلامئنامن الرش، كام ندعو التي تعينهم عىل اخلري، وحتذرهم  البطانة الصاحلة

من اجلامعات، وأهل البدع  للدفاع عن هذا اإلسالم، ولبيان املنهج الصحيح، وللتحذير -وجل

ا   .عمومر
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  .بني احلاكم وبني املحكومالرعية، بني ن يؤلف بني الراعي وأ -عز وجل- ونسأل اهلل

ا  أن  -عز وجل- ونسأل اهلل هذه الدولة دولة  ،الفجاريصف عنا رش األرشار وكيد أيضر

  .م متوالية، وأعظمها نعمة التوحيدألننا نعيش  يف نع ؛دمسودة

وأن ُيعل كيدهم يف  ،عنا رش األرشار وكيد الفجار -عز وجل-دائامر أن يصف اهلل  فندعو

  .نحورهم

وصىل اهلل وسلم ، دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر ، وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم

 .نبينا دممد وعىل آله وصحبه أمجعني عىل

 

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

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم اهلل خرياو 

 

 

http://www.miraath.net/

