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تسجيل لدرس يف
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم
ً
شرح األصول الستة
لإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
 -رحمه اهلل تعالى –

ألقاه
فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري
 -حفظه اهلل تعالى –

على إذاعة موقع ميراث األنبياء نسأل اهلل  -سبحانه وتعالى  -أن ينفع به الجميع.

الدرس الثاني
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احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ويرىض ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
كثريا أما بعد:
رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وصىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تسليام ً
فهذا هو اللقاء الثاين مع رشح كتاب األصول الستة لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب -
رمحه اهلل رمحة واسعة  -وقد تقدم معنا ذكر األصلني والتعليق بيشء يسري عليهام ،ودرسنا يف هذه
الليلة مع األصل الثالث من األصل الستة.

[املنت]
قال اإلمام املجدد  -رمحه اهلل رمحة واسعة –:
اَلْ َأصْ ُل الثَّا ِلثُ:
َن ِمنْ تَمَا ِم االجْتِمَا ِع السَّمْ َع وَالطَّاعَةَ لِمَنْ تَأَمَّ َر عَلَ ْينَا وَلَوْ كَا َن عَ ْبدًا حَبَشِيًّا ،فَبَيَّ َن النَبِيُّ صَلَّى اهللُ عََل ْي ِه وَآلِهِ
أ َّ
ف ِع ْن َد َأكْثَرِ مَنْ
ُم صَارَ هَذَا الْ َأصْ ُل لَا يُعْ َر ُ
ُل َوجْ ٍه ِم ْن أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَ َق َدرًا ،ث َّ
َوسََّلمَ َهذَا َبيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِك ِّ
ف الْعَمَ ُل بِهْ؟!
م فَكَيْ َ
يَدَّعِ ْي الْعِلْ َ

[الشرح]
هذه املسألة وهي مسألة السمع والطاعة جعل هلا املصنف  -رمحه اهلل  -أو جعلها املصنف –
رمحه اهلل ً -
أصًل من األصول الستة وهذا يدل عىل عظم مكانتها وعىل أمهيتها ،فمسألة السمع
والطاعة لويل األمر املسلم هي من املسائل التي جاءت فيها رشيعة اإلسًلم خمالفة ملا كان عليه أهل
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اجلاهلية كام نبه عىل ذلك اإلمام املجدد  -رمحه اهلل – يف كتابه مسائل اجلاهلية وذكر هنا  -رمحه اهلل
 وجوب السمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان عبدً ا حبش ًيا وهذا هو ما ورد يف احلديث يفاس َم ْع َو َأطِ ْع»
حديث العرباض ويف غريه من األحاديث أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم – قالْ « :
اس َم ُعوا َو َأطِي ُعوا» وجاء أن الصحابة بايعوا النبي  -عليه الصًلة والسًلم  -عىل السمع
وجاء « ْ
والطاعة كام يف حديث عبادة وغري ذلك من األحاديث ،فجاءت األوامر الكثرية يف كتاب اهلل  -جل
وعًل  -ويف سنة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -تدل عىل وجوب السمع والطاعة ملن واله اهلل -
جل وعًل  -أمر املسلمني ،وأن من مقتضيات السمع والطاعة اعتقاد البيعة له ،فالبيعة للحاكم
املسلم الذي استتب له األمر واجب وال جيوز اخلروج عليه ،أما من كتاب اهلل  -جل وعًل  -فقد

ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأولِي أاْلَ أم ِر
قال اهلل  -جل وعًل َ ﴿ :-يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َأطي ُعوا ال َّلـ َه َو َأطي ُعوا َّ
مِن ُك أم﴾[النساء ،]٥٩ :واملقصود بقوله  -جل وعًل  -أويل األمر ،األمراء كام هو أحد قويل املفرسين
وهو قول مجاعة من أهل العلم بل ومن الصحابة  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -فهذه اآلية تدل
عىل وجوب السمع والطاعة لوالة األمر ،ويف اآلية نكتة لطيفة نبه عليها أهل العلم وتلك النكتة أن
العامل وهو قوله  -جل وعًل َ ﴿ :-أطِي ُعوا ﴾ مل يتكرر مع والة األمر فاهلل  -جل وعًل – قال:

ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأولِي أاْلَ أم ِر مِن ُك أم﴾ ومل يقل أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول
﴿ َأطي ُعوا ال َّلـ َه َو َأطي ُعوا َّ
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وأط يعوا أويل األمر ،والرس يف ذلك واحلكمة من ذلك كام نبه عىل هذا أهل العلم منهم ابن القيم
وابن كثري وغريهم ومنهم الشيخ ابن باز  -رمحه اهلل  -أن طاعتهم ال خترج عن طاعة اهلل وطاعة
رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -بل هي تابعة هلام يقول الشيخ ابن الباز  -رمحه اهلل  " :-ويأمر
بطاعة أولي األمر عطفا على طاعة هللا والرسول – صلى هللا عليه وسلم – من غير أن يعيد العامل ألن
أولي األمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة هلل ولرسوله وأما ما كان معصية هلل ورسوله فال تجوز
طاعة أحد من الناس فيه كائنا من كان " انتهى كًلمه  -رمحه اهلل ،-
أيض ًا ورد األمر بالسمع والطاعة يف السنة النبوية فقد جاء يف الصحيحني من حديث ابن
اع ُة َح ٌّق َما َمل ْ ُي ْؤ َم ْر بِا َْمل ْع ِص َي ِة َفإِ َذا ُأ ِم َر أي
الس ْم ُع َوال َّط َ
عمر أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم – قالَّ « :
اع َة» وجاء من حديث عبادة بن الصامت  -ريض اهلل عنه – قال:
املسلم بِ َم ْع ِص َي ٍة َفًل َس ْم َع َوال َط َ
ول اهللَِّ ص َّىل اهللَُّ َع َلي ِه وس َّلم َفبايعنَاه َفك َ ِ
« َد َعانَا َر ُس ُ
اع ِة ِيف
الس ْم ِع َوال َّط َ
ْ َ َ َ َ َْ ُ
َ
َان ف َيام َأ َخ َذ َع َل ْينَا َأ ْن َبا َي َعنَا َع َىل َّ
رسنَا َو َأ َث َر ٍة َع َل ْينَا َو َأ ْن َال ُنن ِ
رسنَا َو ُي ْ ِ
َمن َْشطِنَا َو َمك َْر ِهنَا َو ُع ْ ِ
احا
َاز َع ْاألَ ْم َر َأ ْه َل ُه َق َال إِ َّال َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْف ًرا َب َو ً
ِعنْدَ كُم ِمن اهللَِّ فِ ِ
يه ُب ْر َهان»،
ْ ْ
ووقع اإلمجاع عىل مقتىض هذه األدلة من السمع والطاعة للسلطان املسلم ما مل يؤمر
بمعصية ،ونقل اإلمجاع غري واحد منهم ابن امللقن يف كتابه التوضيح يف رشحه عىل البخاري وعىل
هذا صار أئمة العلم ،ومنهم علامؤنا ومشاخينا عىل مقتىض هذا اإلمجاع من وجوب السمع والطاعة
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وأن هذا من متام االجتامع فاهلل  -جل وعًل  -بني هذا يف كتابه وبني النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
هذا يف سنته وعىل هذا مىض الصحابة  -ريض اهلل عنهم – والتابعون ،جاء عن عبادة بن الصامت
أنه أوىص غريه بقوله " :إن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واألثرة
كفرا ً
عليك وأن تقول بلسانك وأن ال تنازع األمر أهله إال أن ترى ً
بواحا " كام أخرج ذلك ابن أيب شيبة
يف مصنفه ،وجاء عن احلسن البرصي  -رمحه اهلل  -أنه قال يف األمراء " :هم يلون من أمورنا ً
خمسا
الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود "
ثم قال  -رمحه اهلل  " :-وهللا ال يستقيم الدين إال بهم وإن جاروا وظلموا وهللا ملا يصلح هللا بهم
أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم وهللا لغبطة وإن فرقتهم لكفر" ذكر ذلك عنه ابن اجلوزي يف أداب
احلسن البرصي ،فهذه املسألة من املسائل التي فارق فيها أهل السنة أهل البدع واألهواء ،فارقوا
أيضا خيرجون عىل و ِّيل
فيها اخلوارج الذين خيرجون عىل ويل األمر املسلم وفارقوا فيها ال ُبغاة الذين ً
ِ
األمر املسلم ويفارقون اخلوارج يف ّ
معتقدين كفره ،بينام ال ُبغاة قد خيرجون
أن اخلوارج خيرجون
ِ
متر ًدا أو عىل طريقة التّكتل والعصابات دون اعتقاد كُفر احلاكمّ ،
كل ذلك خمالف
فسقا وخيرجون ُّ
والسنّة ،فالواجب عىل املسلم االئتامر بام أمر اهلل ّ -
لإلمجاع ُ
جل
وخمالف قبل ذلك لنُصوص الكتاب ُ
والسًلم  ،-يقول احلافظ ابن رجب  -رمحه اهلل :-
رسوله  -عليه ّ
الصًلة ّ
وعًل  -به وبام أمر به ُ
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ّ
والطاعة ُلوالة أمور املسلمين ففيها سعادة ُّ
"وأما ّ
ّ
معاشهم
في
العباد
مصالح
تنتظم
وبها
نيا
الد
السمع
ِ
َ
وبها يستعينون على إظهار ِدينهم وطاعة رِّبهم "
ِ
ون ّبه أهل العلم ّ
املعص ّية ،فإنه ال
لسمع والطاعة كام هو مقتىض األد َّلة إنّام يكُون يف غري
أن ا ّ
ِ
ِ
ٍ
اع ُة َح ٌّق َم َامل ْ ُي ْؤ َم ْر بِا َْمل ْع ِص َي ِة َفإِ َذا ُأ ِم َر
الس ْم ُع َوال َّط َ
طاعة ملخ ُلوق يف معصية اخلالق جاء يف احلديثَّ « :
هلل إِن ََّام
اع َة يف َم ْع ِص َي ِة ا َِّ
اع َة» وجاء يف احلديث اآلخر« :الَ َط َ
أي املسلم بِ َم ْع ِص َي ٍة َفًل َس ْم َع َوال َط َ
اع ُة ِِف ا َْملعر ِ
وف» كام هو عند البخاري ومسلم ،فال ّطاعة ال جتوز يف معصية اهلل وال يف ما فيه
ال َّط َ
ُْ
ِ
ويل األمر أو كان األب ِ
معصية لرسوله ّ -
رئيس
أو األم أو ُ
صىل اهلل عليه وس ّلم  -سواء كان اآلمر ِ ُّ
أمر فيه معصية هلل أو ِ
العمل أو ِ
كل ٍ
نحو ذلكُّ ،
معصية لرسوله ّ -
صىل اهلل عليه وس ّلم  -فهذا ال
العًلمة عبد الرمحن بن نارص بن الس ِ
جيوز ،ولذا قال َّ
عدي  -رمحه اهلل رمح ًة واسعة  ":-هذا الحديث
ّ
ّ
ّ ّ
ُ
الوّالت والوالدين َّ
كل من تجب طاعته من ُ
قيد في ّ
الشارع أمر بطاعة هؤالء ٌّ
وكل
فإن
وغيرهم،
وج
والز
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ّ ّ
الشارع ر ّ
ُ
أمرهم به إلى العرف
من
كثير
في
الناس
د
فإن
باملعروف
ها
وكل
ناسب حاله
منهم طاعته في ما ي ِ
ٍ
ِ
ّ
ّ
والصلة ونحو ذلك" ثم قال“ :وكذلك طاعة من تجب طاعته ُّكلها ُت ّ
قيد بهذا القيد وأن
كالب ّ ِر ِ ِ
والعادة ِ
من أمرمنهم بمعصية هللا بفعل ّ
واج ٍب فال طاعة ملخلو ٍق في معصية الخالق "
محرم أو ِ
ترك ِ
للرعية
جمرد أمره َّ
ثم إذا أمر احلاكم بمعصية ،نعم جيب أن ال يطاع يف هذا األمر ولكن هل ّ
ّ
الرعية أن يرشبوا اخلمر مثًل فلم ُيطيعوه
يوجب ذلك اخلروج عليه؟ فلو أمر
بمعصية
ُ
احلاكم املسلم ّ
ُ
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ِ
والسمع
الواجب عليهم ،هل جيب عليهم اخلروج عليه؟ أم جيِب اعتقاد البي َعة
يف ذلك وهو
ّ
وال ّطاعة له يف غري هذا األمر الذي فيه ِ
ِ
معص ّية هلل ّ -
الواجب عليهم.
جل وعًل-؟ هذا هو
أمرهم فيه بِ ِ
السمع وال ّطاعة يف ِ
معصية اهلل ّ -
جل وعًل
غري األمر الذي ُ
األمر الثَّاني :وهو ّ
ُ
واملقصود أنه إن أمرك العالم أو ُ
 يقول ّاألمير بش يء من معاص ي هللا
العًلمة ابن باز -رمحه اهلل " :-
ّ
ّ
ُ
فال تطعه في معاص ي هللا إنما الطاعة في املعروف كما قال النبي – صلى هللا عليه وسلم َ « :-ال َطا َع َة
َملِ ْخ ُل ٍ
وق ِيف َم ْع ِص َي ِة ْ
اخلَالِ ِق»
ولكن ال جيوز اخلروج عىل األئمة وإن عصوا بل جيب السمع والطاعة يف املعروف مع
املناصحة «و َال ين ِْز َعن يدً ا ِمن َط َ ٍ
جائرا كام
ْ
َّ َ
َ َ
اعة» ،فالواجب هو اعتقاد البيعة لويل األمر وإن كان ظا ًملا ً
أمجع عىل ذلك أهل السنة واجلامعة من لدن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -وسريهتم يف ذلك جلية
ٍ
اجتهاد من بعض
واضحة يف تعاملهم مع يزيد ومع احلجاج ،فإهنم مل خيرجوا وما حصل من
الصحابة فقد أنكر عليهم إخواهنم من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم  -فًل يكن يف ذلك
حجة ،وهنا مسألة مهمة وهو ما يردده البعض يف أن اخلروج عىل الوايل اجلائر هو مذهب قديم
للسلف وأهنا مسألة خًلفية ،وكيف تكون املسألة خًلفية وقد جاء فيها النص من كتاب اهلل ومن
سنة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وأمجع عليها الصحابة وأمجع عليها العلامء ،وعىل هذا جاءت
الوصايا من الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -كعمر وحذيفة وغريهم ،ومن نظر يف آثارهم وجد ذلك
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واضحا جل ًيا ،وليس يف ذلك ما يدل عىل التهاون يف أمر املعايص فإن أهل السنة واجلامعة ينظرون
ً
أيضا من وجوب السمع والطاعة فإن
إىل املفاسد العظيمة مع نظرهم إىل ما دلت عليه النصوص ً
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -أخربنا كام يف احلديث الصحيح وهو يف صحيح مسلم ،أنه يكون يف
أمته من هيتدي بغري هديه من األمراء ويستن بغري سنته ،ومع ذلك جاء االستفسار من الصحابة -
ِ
الصًل َة » ،ويف ألفاظ أخرى
ريض اهلل عنهم  -يف أحاديث كثريةَ « :أ َفًل ُن َقات ُل ُه ْم َق َال ال َما َأ َقا ُموا َّ
احل َّق ا َّل ِذي َع َل ْيك ُْمَ ،و َس ُلوا اهللََّ ا َّل ِذي َلك ُْم » إذن هؤالء الذين هيتدون بغري هدي النبي  -صىل
« َأ ُّدوا ْ َ
اهلل عليه وسلم  ،-ويستنون بغري سنته  -صىل اهلل عليه وسلم  -ليسوا بأئمة عدل ،بًل شك أئمة
جور فلامذا مل يأمر النبي  -عليه الصًلة والسًلم -باخلروج عليهم إراحة لألمة من هذا الظلم
واجلور؟ ذلك ألن املفاسد املرتتبة عىل اخلروج أعظم من املصالح التي يظن البعض أهنا تتحقق،
والتاريخ يشهد يف اجتهادات خاطئة خرج فيها البعض عىل والة أمره من أئمة اجلور فخلف يف
ذلك الدماء وإزهاق األرواح وختريب املمتلكات ونحو ذلك ،وكثري من هؤالء إنام يسعى يف أمر
اخلروج مع حصول املفاسد الكثرية ،النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -جاء عنه جواز اخلروج عىل
احلاكم يف حالني اثنني.
•

احا ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن
الحال األولى :قال – عليه الصًلة والسًلم« :-إِ َّال َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْف ًرا َب َو ً

اهللَِّ فِ ِ
يه ُب ْر َهان» ،الكفر البواح الذي عليه الدليل والربهان واشرتط أهل العلم كام هو منصوص يف
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كافرا فإذا مل يكن هناك قدرة فًل جتب له البيعة
كتبهم ،رشط القدرة عىل اخلروج وإن كان احلاكم ً
نعم ولكن ال جيوز اخلروج عليه حتى يكون هناك القدرة التي متكن أهل اإلسًلم من نزعه ومن
اخلروج عليه وهذه القدرة إما أن تتكافأ فيها القوتان ،أو تغلب القوة عىل قوته.
•

الصًل َة» ،فإذا مل يقيموا
األمر الثاني :قوله  -عليه الصًلة والسًلم َ « :-ما َأ َقا ُموا َّ

الصًلة وهنَ ْوا عنها هذا هو من الكفر البواح الذي خيرج عليهم بسببه.
فهذه املسألة ذكرها اإلمام  -رمحه اهلل  -هنا ،وجعلها أص ً
ًل لكثرة املخالفني فيها ،وال يظن
الظان أن من خيرج عىل الوالة سيقول إنني من اخلوارج ،وإننا نريد الفساد أبدً ا ،كل من يرفع راية
باخلروج عىل والة أهل اإلسًلم من اخلوارج إنام يقول نريد حتكيم رشع اهلل – جل وعًل  ،-كام قال
ذلك األوائل حينام قالوا إن احلكم إال هلل ،فقال عيل  -ريض اهلل عنه  " :-كلمة حق أريد بها باطل"،
وربام نجد يف تقريرات بعضهم ما يدل عىل الرد عىل اخلوارج يف باب العقيدة يف باب اإليامن
ونحوه ،ولكنه يف باب والة األمر يسعى يف اخلروج ،ويعلن ذلك وإن مل يقاتل فاخلوارج كام نص
أهل العلم هم عىل قسمني:
اخلوارج املحاربة.
واخلوارج القعدية.
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والقعدية كام عرفهم السخاوي وابن حجر هم الذين هييجون الناس باألقوال ،وبذكر
املعايب وال يقاتلون بالسيف فهؤالء أيضا خوارج.
إ ًذا يقول قائل :إذا علمنا جور احلاكم وظلم احلاكم فام الواجب؟
فنقول :إن هذا األمر قد بينه الرسول  -عليه الصًلة والسًلم  -يف األحاديث الصحيحة
الواردة عنه فًل نحتاج إلعامل عقولنا ،أو إلنشاء وسائل جديدة ختالف األوامر الرشعية التي
أخربنا هبا النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -ومىض عليها سلف األمة ،من تلك األوامر أن النبي -
َت ِعنْدَ ه ن َِصيحة ل ِ ِذي س ْل َط ٍ
ان َفًل ُي ْب ِد ِه َل ُه َعًلنِ َي ًةَ ،و َلكِ ْن ل ِ َي ْأ ُخ ْذ
صىل اهلل عليه وسلم « :-قالَ :م ْن كَان ْ
َ
ُ
ُ
اك َوإِال َف َقدْ َأ َّدى ا َّل ِذي َع َل ْي ِه» ،وأخربنا النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -
بِ َي ِد ِه َف َي ْخ ُلو بِ ِ ,ه َفإِ ْن َقبِ َل ِمنْ ُه َف َذ َ ,
ِ
مح َز ُة ْب ُن َع ْب ِد ا ُْمل َّطلِ ِ
يف احلديث الصحيحَ « :س ِّيدُ ُّ
بَ ،و َر ُجل َقا َم إِ َىل إِ َما ٍم َج ِائ ٍر َف َأ َم َر ُه
الش َهدَ اء َ ْ
َو َهنَا ُه َف َق َت َل ُه» ،إذن السبيل األول هو النصيحة للسلطان ،وهذه النصيحة مرشوط فيها الرسية كام هو
منطوق احلديث السابق ،أن يأيت إىل ويل األمر فيناصحه ،ويبني له ويدله عىل مكامن اخللل ،وأما أن
يعلن ذلك يف الناس فليس هذه بنصيحة هذه فضيحة ،وأما استدالل البعض بحديث سيد الشهداء
محزةَ « :و َر ُجل َقا َم إِ َىل إِ َما ٍم َج ِائ ٍر َف َأ َم َر ُه َو َهنَا ُه َف َق َت َل ُه» ،يف أنه جيوز النصيحة العلنية للحاكم فليس فيه
دليل ،فإنه قال :فجاء عنده أو جاء إليه وهذا دليل عىل أن النصيحة تكون بني يدي احلاكم وعىل
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هذا تقريرات األئمة كشيخ اإلسًلم ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة ،واإلمام حممد بن عثيمني،
وقبله اإلمام الشيخ ابن باز  -رحم اهلل اجلميع  ،-كلهم مضوا عىل هذا التقرير.

[املنت]
ثم يقول اإلمام املجدد  -رمحه اهلل :-
ف الْعَمَ ُل ِبهْ؟ !
ثُمَّ صَارَ هَذَا الْ َأصْ ُل لَا يُعْ َرفُ ِع ْن َد َأكْثَرِ َم ْن يَدَّعِ ْي الْعِ ْلمَ فَكَيْ َ

[الشرح]
هذا األصل الذي بينه اهلل  -جل وعًل  -وبينه النبي  -عليه الصًلة والسًلم -كام سبق معنا
كثريا ممن يدعي العلم وانظر إىل دقة لفظ املصنف  -رمحه اهلل ،-
يف األحاديث ،صار ال يعرف عند ً
ُ ْ ََْ
َ
ْ ْ
فلم يقل ال يعرف عند أكثر العلامء وإنام قال" :ال ُي ْع َرف ِعن َد أكث ِر َم ْن َي َّد ِع ْي ال ِعل َم" ،فإن هناك أناس
يدعون العلم ليسوا بأهله ليسوا من أهله العلم ،هم يدعون العلم ،وينسبون أنفسهم إىل العلم،
ويفرتون يف ذلك عىل العلم وعىل أهله ،فهؤالء املدعون للعلم ال يعرفون هذا األصل فكيف
يعملون به وهذه مصيبة ،وهذا يتجىل واقعا مريرا ،تسمعه اآلذان وتنظره األعني يف كثري ممن يتصدر
للكًلم عن أمر الثورات واخلروج عىل احلكام ومسائل التكفري ومسائل الكفر ونحو ذلك وهو
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ليس من أهل هذا الشأن ال من قريب وال من بعيد ،فهذا من اجلهل العظيم الواجب يف مثل هذه
املسائل ،التي اخلطأ فيها ليس هو خطأ يتعلق بفرد من األفراد ،وإنام اخلطأ فيها هو سفك للدماء،
وإزهاق لألرواح وختريب للبلدان ،وإفساد يف األرض ،ال ينبغي أن يتكلم فيه إال أهل العلم الذين
هم أهله حقا وصدقا .

[املنت]
ثم قال  -رحمه اهلل :-
َالْ َأصْ ُل الرَّابِعُ :
َولِ
ي أ َّ
س ِمنْ ُهمَْ ،وقَ ْد بَيَّنَ اهللُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْ َل فِ ْ
م وَلَ ْي َ
َبيَا ُن الْعِ ْلمِ وَالْعُلَمَاءِ ،وَا ْلفِ ْقهِ وَا ْل ُفقَهَاءِ ،وَ َبيَا ُن َمنْ تَش ََّب َه بِ ِه ْ
َ
ر َ َ ر ُ ُ ر ر َ َ َّ
رَ ر ُ ََ ُ
َ
ت عليرك رم﴾ [البقرة ،]40 :إِلَى قَوْ ِلهِ
ِت ال يِت أنعم
﴿ي ب يِن إيْسائييل اذكروا ن يعم ي
سُ ْورَ ِة الْ َبقَرَةِ مِنْ قَوْ ِلهَْ :
ر َ َ
َ َ
ْسائييل﴾ [البقرة ]47 :اآلية.
قَبْ َل ِذكْ ِر ِإبْرَا ِه ْيمَ عََل ْيهِ السَّلَامُ﴿ :يا ب يِن إ ي
ِّي الْبَلِ ْيدِ ،ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ
ت ِبهِ السُّنَّ ُة فِيْ هَذَا ِم َن الْكَلَامِ الْكَ ِثيْ ِر الْب َِّي ِن الْوَاضِ ِح لِلْعَام ِّ
َويَزِ ْيدُ ُه ُوضُوْحًا مَا صَرَّ َح ْ
م ال ِذيْ فَ َرضَهُ
َق بِالْبَاطِلَِ ،وصَا َر الْعِ ْل ُ
م لَ ْبسُ الْح ِّ
الْأَ ْشيَاءَِ ،وصَا َر الْعِ ْلمُ وَا ْلفِ ْقهُ هُ َو الْ ِب َد ُع وَالضَّلَالَاتِ ،وَ ِخيَارُ مَا ِع ْندَ ُه ْ
ي التَّحْذِيْ ِر مِ ْنهُ
ف فِ ْ
اهللُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْ ِق وَ َمدَ َح ُه لَا يَ َتفَوَّ ُه ِب ِه إِلَّا زِ ْندِيْ ٌق أَ ْو مَ ْجنُ ْونٌَ ،وصَا َر َم ْن أَنْكَرَ ُه وَعَادَا ُه َوصَنَّ َ
ي عَ ْنهُ هُ َو ا ْل َفقِ ْي ُه الْعَا ِلمُ.
وَالنَّهْ ِ
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[الشرح]
هذا األصل من األصول العظيمة جدا ،وهي معرفة من هم أهل العلم حقا ،والكًلم يف هذه
املسألة والتفصيل يف هذا األصل يطول يف احلقيقة ،وحسبنا يف مثل هذا املقام ذكر بعض اجلمل التي
يتضح من خًلهلا ،من هم أهل العلم ،ومن هم املتشبهون هبم ،وكيف أن العلم صار غريبا بني أهله
وبني أهل اإلسًلم،
ان ا ْل ِع ْل ِم وا ْلع َلام ِء ،وا ْل ِف ْق ِه وا ْل ُف َقه ِ
اءَ ،و َب َي ُ
فقالَ :ب َي ُ
ان َم ْن ت ََش َّب َه ِ ِهب ْم َو َل ْي َس ِمن ُْه ْم ،اهلل  -جل
َ
َ
َ ُ َ َ
وبني فض َلهِ ،
وعًل  -يف كتابه الكريم مدح أهل العلم يف ٍ
ومن أعظ ِم
آيات عديدة ،ومدح العلم َّ َ
ُ
أهل العل ِم عىل وحدانِ َّيتِ ِه ،وال َي ْست َْش ِهد اهللُ َّ -
است َْش َهدَ َ
أن اهلل َّ -
األد َّل ِة عىل ذلك َّ
جل
جل َ
وع ًَلْ -
َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ر َ َ َ ُ َ ُ ُ ر ر َ ً ر ر َ
وع ًَلَّ -إال َ
أهل العدل ﴿ ش يهد اللـه أنه ل إيلـه إيل هو والمَلئيكة وأولو العيل يم قائيما بيالقيس يط ل
َ

َ ٰ َ َّ ُ َ ر َ ُ ر
َّ
َّ َ َ ر َ
َ
َ
ر
ُ
َ
َّ
َ
وعًل ﴿ :-إينما َيَش اللـه مين عيباديه ي
إيلـه إيل هو العزييز اْلكييم﴾[ آل عمران ،]١٨ :وقال  -جل َ
رَُ
َ
ِ
ُ
ِ
وع ًَل -كام هو مدلولُ
َّ
ُ
ِ
ِ
العلماء ﴾[ فاطر ]٢٨ :فأهل العلم من أعظم صفاهتم َّأهنم
خيشون اهللَ  -جل َ
ْ
َّ
رَُ
َّ َ ر
َ
َ
ر
َ
ُ
هذه اآلية ﴿ إين َما َي ََش اللـه مين عيباديه ي العلماء ﴾

مسعود  -ريض اهللُ عنه  -كام أسند ذلك احلافِ ُظ ابن ِ
ٍ
عبد الرب يف ِ
بيان العل ِم وفضلِه:
ابن
ُ
قال ُ
َّ
َ
ْ
َ ْ
َّ
" َ
قال َ
ليس ال ِع ْل ُم ب َك ْث َرة ّ
الر َو َايةِ ،إن َما ال ِعل ُم الخش َية "
ِ
ِ
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إِ َذ ْن ِمن أعظ ِم صفات العلامء:
•

ذين َخي َْش ْو َن اهللَ َّ -
وع ًَل،-
جل َ
هم ا ّل َ

•

َ
راقبون اهلل ُ -س ْب َحان ُه َو َت َع َاىل ،-
هم ا َّلذين ُي
هم ا َّل َ
ذين خيافونهُ ،

•

ِ
هم ُ
اخلشية ح ًقا،
أهل

ِ
َ
صفات العلامء و َمن ُي َس َّمى عا ًملا:
وكذلك من
▪

اخلًلف ،ا َّلذى يعرف ِ
معرف ُة ِ
السلف ،واختًلف العلامء يف املسائل،
اخلًلف،
َ
َ
اختًلف َّ

ٍ
أهل ِ
ِ
صفات ِ
أن َمن مل يعرف اخلًلفُ ،ر َّبام َ
الع ْلم؛ وذلك َّ
مسألة خًلف َّية ،أو
اإلمجاع يف
نقل
هذه من
َ
ٍ
مسألة ُأمجِ َع عليها ،وكًِل األمر ْين ُمر ،ولِذا َ
ُر َّبام َ
السدُ ويس -
اخلًلف يف
نقل
َ
قال َقتَاد ُة بن دعامة ّ
َ
ْ
االخت َالف َل ْم َي ُش ّم الف ْق َه ب َأ ْنفه" ،فًلبدَّ ملن يتصدَّ ر لتعلي ِم النَّاسِ ،
ومن
مح ُه اهللَ " :-من ل ْم َي ْع ِرف
ر َ
َ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ف ِ
ِ
ِ
اخلًلف؛ حتي ال ُي ْفتِي الناس ٍ
ِ
سبيل َمن سبق ُه ِمن
خيرج فيه عن
أبرز صفات
العامل ،أن َي ْع ِر َ
بأمر ُ
ِ
ِ
مح ُه اهلل-
أهل العلم واإليامن،
وبنحو كًل ِم قتا َدة قال اإلما ُم مالك َ -ر ِ َ
▪

يعرف الن ِ
ِ
َ
َ
بذلك
َّاس َخ وا َملن ُْسوخ ،كام جا َء
سمى عا ًملا أن
َ
كذلك ممَّا ينبغي يف العامل و َمن ُي َّ

لداللة ٍ
ِ
ِ
فوقع يف
آية منسوخة
حكم يف قض َّي ٍة قد ن ُِس َخت ،أو
ور َّب َام
َ
اآلثار عن َّ
َ
الصحابة والتَّابعنيُ ،
خل َطل.
اخلَ َل ِل وا َ
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ِ
صفات ِ
الرسوخ يف العلم ،معرف ُة األد َّلة ،اإلحاط ُة هباُ ،
َ
يقول
وكذلك من
▪
أهل العلم ُّ
َ
َ ْ َ َ
َ ْ َ ُ َّ
للس َننَ ،وأ َ
ان َأ ْج َم ُع ُهم ُّ
ضب ُط ُهم َل َها ،وأذ ُ
كر ُهم ِمل َعا ِن َيها،
ك
ن
م
اس
الن
مح ُه اهلل " :-أعلم
اب ُن حز ٍم َ -ر ِ َ
ِ
ِ
َ
َ ْ ََ ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
وأدراهم ِب ِصح ِتها وبما أجمع علي ِه الناس مما اختلفوا ِفيه" هذا من أعلم النَّاس،
ِ
عامل فهو ِ
قال أنا ِ
يقول أنا ِ
نفسه أنا ِ
عامل أبدً اَ ،من َ
عاملِا ُ
عامل ،ال َجتدُ ً
جاهل
ثم العامل ال َي ُق ْل َعن
َ
َّ
ريض اهللُ عنهم  ،-فيام هو مروي عن ابن ُع َمر وغريه ،فًل َجتدُ ً
عاملِا
الصحابة -
كام َو َر َد يف األثر عن َّ
َ
اسخ يف ِ
والعامل الر ِ
ِ
عامل بل هو ِ
يقول أنا ِ
ُ
جاهلَّ ،
العلم مرتبة عظيمة ال يناهلا
العلم مرتبة عظيمة،
فإن
َ
ُ َّ
َ
بني النَّاس أنَّني عاملَّ ،
َ
فإن هذه ِمن صفات ا ُمل َت َعاملِني
اوى
ينرش َ
اإلنسان بالدَّ َع َ
الفارغة ،وال بأن ُ َ
جل َه َلة.
ا َ
فاجلاهل ال يمكن أبدً ا أن يصف نفسه باجلهل وهذه من فضائل العلم ،كفى باجلهل مذمة
أن هيرب منه أصحابه وكفى بالعلم رش ًفا أن ينتسب إليه من ليس هو من أهله ،فرشف العلم عظيم
تفنى األعامر ومتيض األوقات يف العلم وحتصينه وضبطه وحفظه ومعرفة أقوال أهل العلم وقراءة
وافرا مع صًلح
علام ً
الكتب واالستفادة من أهل العلم والتزام غرزهم هذا حيصل اإلنسان بذلك ً
ظاهرا وباطنًا ،وأما من تشبه هبم فهم كثر وهو ليس منهم من تشبه هبم وليس
النية واالستقامة
ً
منهم ،واملتعاملون درجات وهلم صفات فمنهم من يفتخر بمحفوظاته ومنهم من يفتخر بكثرة
رواياته وإجازاته وتآليفه ،وكل ذلك ليس من العلم يف يشء،
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حقيقة العلم هو خشية اهلل  -جل وعًل  -وصفات العامل ما سبق ذكره وما نبه عليه أهل
العلم يف كتبهم ،فليس العلم بكثرة الرواية وال بكثرة الكتب وال بكثرة اإلجازات وال بالفصاحة
والبًلغة وحسن البيان وال باجلسم وال باملال،
يقول ابن رجب  -رمحه اهلل " :-وقد فتن كثير من املتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كالمه
وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك ،وهذا جهل محض ،وانظر إلى أكابر
الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وذكر مجع من الصحابة ،فليس العالم بكثرة الرواية
وال بكثرة املقال" ،وهؤالء الذين يتشبهون بأهل العلم وليسوا منهم وربام بعضهم جعل العلم باز ًيا
يصطاد فيه قلوب الناس أو يصطاد فيه أموال الناس أو حيقق عربه املآرب الفاسدة ويظن أنه حيسن
صن ًعا كل ذلك ليس من سبيل أهل العلم وكل ذلك ليس من طريقتهم وال من هدهيم وال من
سمتهم بل هي طريقة أهل البدع واألهواء،
ِ
ِ
ِ
ني ا ْلو ِ
اضحِ
السنَّ ُة ِ ْيف َه َذا م َن ا ْلك ًََل ِم ا ْلكَث ْ ِري ا ْل َب ِّ ِ َ
رص َح ْت بِه ُّ
ثم قالَ " :و َي ِز ْيدُ ُه ُو ُض ْو ًحا َما َ َّ
ل ِ ْل َعا ِّم ِّي ا ْل َبلِ ْي ِد" ،وورد من األدلة عىل فضل العلم قوله  -عليه الصًلة والسًلم َ « :-وإِ َّن األَنْبِ َيا َء َ ْمل
يور ُثوا ِدينَارا والَ ِدر َمها إِنَّام ور ُثوا ا ْل ِع ْلم َفمن َأ َخ َذه َأ َخ َذ بِح ٍ
ظ َوافِ ٍر» كقوله  -عليه الصًلة والسًلم
َ
ُ
َ َ ْ
ً َ
ْ ً َ َ َّ
ُ َ ِّ
َ « :م ْن ُي ِر ِد اهللَُّ بِ ِه َخ ْ ًريا ُي َف ِّق ْه ُه ِيف الدِّ ِين» هذا أبلد العامة يعرفون أن هذه األدلة تدل عىل فضل العلم
ومكانة أهله ،ومع وضوح هذه األدلة عىل فضل العلم ومكانة أهله ومن هم أهله صار هذا من
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أغرب األشياء كام قال اإلمام املجدد  -رمحه اهلل  -قالَ " :و َص َار ا ْل ِع ْل ُم َوا ْل ِف ْق ُه ُه َو ا ْلبِدَ ُع
ِ
ِ ِ
احل ِّق بِا ْل َباطِ ِل" ،من قرأ فيام عارصه اإلمام املجدد  -رمحه اهلل -
َو َّ
الض ًَل َالتَ ،وخ َي ُار َما عنْدَ ُه ْم َل ْب ُس ْ َ
يف دعوته وما حصل من خروج عليه من أدعياء العلم وحماربة لدعوة التوحيد ،علم صدق ما يقوله
هذا اإلمام وواقعنا كذلك يشهد بذلك ،فإن أهل البدع والضًلل من القبورية ونفات الصفات
وغريهم عندما قام اإلمام املجدد  -رمحه اهلل  -يدعوا إىل التوحيد وينرش السنة ويرشد الناس إىل
األخذ بالدليل حاربه يف ذلك دعاة السوء وعلامء السوء وتنقصوه ،فقالوا أتى بدين جديد ،ومرة
قالوا هو يكفر الناس ،ومرة قالوا هو جاهل ،ومرة قالوا ما دعى إليه هو الضًلل املبني كل هذا
الدعاوى واالفرتاءات ادعاها أعداء التوحيد وأعداء السنة ،فصار العلم احلقيقي علم الكتاب
والسنة بفهم الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -صار عندهم هو اجلهل والضًلل ،والضًلل والبدع
التي عندهم هي العلم وهي احلق فانقلبت املوازين ،وهذا ما نعارشه اآلن ونعارصه يف أن العلم
الذي جاء يف كتاب اهلل  -جل وعًل  -ويف سنة النبي -عليه الصًلة والسًلم -ومىض عليه سلف
األمة والعلامء والفقهاء يف كتبهم وقرره شيوخ اإلسًلم وأئمة الدين ومات عليه من مات من
الفقهاء ومن العلامء هو اجلهل وهو البدع وهو الضًلالت ،والضًلالت التي تطرأ علينا ً
وهنارا
ليًل
ً
عرب وسائل اإلعًلم ،وما نسمعه بني الفينة واألخرى صار هذا من العلم فانقلبت املوازين وبرز
كثريا ممن مل ُيعرف بجلوسه للعلم وال بطلبه للعلم عىل أهله فتصدر لنوازل األمة وللمسائل
لألمة ً
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عريضا ،ورصفوا األمة عن
العظيمة اجلسيمة ،وأفتى وفصل ،كل ذلك بجهل مطقع فسبب فسا ًدا
ً
علامئهم ،علامء الكتاب والسنة أهل الفقه واإليامن فاهتموهم وشوهوا صورهم حتى يقطعوا السبيل
عىل األمة أن ترجع إىل علامئها ،فإذا أضاعت األمة الطريق إىل علامئها تلقفها هؤالء بالفتاوى
الضالة وبالتأويًلت الفاسدة وبالتحريفات الباطلة فأردوهم وضلوهم عن سواء السبيل،
قال" :وصار ا ْل ِع ْلم ِ
الذ ْي َف َر َض ُه اهللُ َت َع َاىل َع َىل ْ
اخلَ ْل ِق َو َمدَ َح ُه َال َي َت َف َّو ُه بِ ِه إِ َّال ِزن ِْد ْيق َأ ْو
ُ
َ َ َ
َجمْن ُْون" ،يعني هذا حال الناس من يتكلم بالعلم يقولون عنه جمنون زنديق ،هذا من علامء السلطان،
هؤالء أصحاب فتاوى مغلفة جاهزة ،هؤالء ال يعيشون مع الناس يف أبراج عاجية ،ونحو هذه
وجدَّ يف التحذير عنه هو الفقيه
العبارات املنفرة وصار من أنكره أي من أنكر العلم احلقيقي وعاداه َ
العامل ،هذا فقيه وهذا عامل وهذا األصل يا إخوان من األصول العظيمة التي ينبغي التنبه هلا ألن من
مل يفرق يف هذا الباب بني احلق والباطل فربام اغرت بالصور وباألشكال ،وربام اغرت بالفصاحة
وحسن البيان وربام اغرت باأللقاب التي تضفيها كل مجاعة عىل من أرادت خمالفني يف ذلك سبيل
أهل السنة واجلامعة ،ويبعدون عن دالالت النصوص الرشعية التي توضح العامل وتبني من هو،
وتبني الفرق بينه وبني اجلاهل ،وهنا نتوقف ونسأل اهلل  -جل وعًل  -أن يفقهنا يف الدين وأن
يستعملنا يف طاعته وأن جيعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
كثريا.
وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
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خريا ،عندنا بعض األسئلة بارك اهلل فيكم:
أحسن اهلل إليكم وجزاكم اهلل ً

األسئلة:
السؤال:
يقول السائل هل معين ما أقام الصالة حتى يرتك الولي الصالة ،أو حتى يأمر غريه برتكها؟
اجلواب:
الذي يظهر أنه حتى يأمر غريه برتكها ،فإن مسألة تارك الصًلة مسألة خًلفية بني أهل
العلم ،مسألة تارك الصًلة هتاونًا مع اتفاقهم أن تاركها جحو ًدا هو كافر ،وأما من تركها هتاونًا
فاملسألة عند أهل العلم عىل قولني:
✓

منهم من يرى كفره

✓

ومنهم من يرى أنه دون ذلك وهو كفر دون كفر،

فًل خيرج هبا عن ملة اإلسًلم واهلل أعلم.
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السؤال:
أحسن اهلل إليكم ،سائل يقول :هل جيوز التكلم يف احلاكم اجلائر وإبداء جوره وفسقه كأن يقول
اإلنسان هذا حاكم ال حيكم مبا أنزل اهلل؟
اجلواب:
تضمن السؤال أمرين:
األمر األول :الكًلم عىل احلاكم اجلائر ال جيوز وقد تقدم معنا يف األدلة يف مثل قوله  -عليه
ون هبداي َوالَ َي ْس َتن َ
ُون َب ْع ِدي َأ ِئ َّمة الَ َ ْهيتَدُ َ
الصًلة والسًلم َ « :-يك ُ
ُّون بسنتي» فهؤالء الذين هيتدون
بغري هديه  -عليه الصًلة والسًلم  -ويستنون بغري سنته بًل شك هم ليسوا من أهل العدل عندهم
من الظلم ومن اجلور ومن املخالفة ومع هذا مل يأمر النبي -عليه الصًلة والسًلم  -باخلروج عليهم
ِ
فليأت السلطان ،وقضية قوله من مل حيكم
وبني – عليه الصًلة والسًلم  -أنه من كان عنده نصيحة
بام أنزل اهلل ،فهذه هلا تفصيل عند أهل العلم ،ال تؤخذ عىل إطًلقها هكذا ،فمن مل حيكم بام أنزل اهلل
وهو يعتقد أن حكم اهلل باطل أو أن القوانني هذه أفضل من حكم اهلل  -جل وعًل  -وأن حكم اهلل
 جل وعًل  -ال يصلح ألن حيكم به هذا هو الكافر،وأما من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو يعلم ذلك ويرى أن فعله خطأ وأن حكم اهلل  -جل
وعًل  -أوىل من هذه القوانني ومن غريها من النظم فهذا قد جاء عن مجع من الصحابة وعىل
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رأسهم ابن عباس وجاء عن عطاء وجاء عن طاووس وابن جملس وغريهم من الصحابة أنه كفر
دون كفر قال ابن عباس " :ليس الكفر الذي تذهبون إليه ،إنه كفر دون كفر" ،فالشاهد أنه ال جيوز
الكًلم عن احلاكم اجلائر وتقليب الناس عليه بل هذا من نرش الفتن ومن الفساد.
السؤال:
أحسن اهلل إليكم سؤال أخري يقول السائل :بعض الشباب الذين يستقيمون على املنهج جتدهم
يرافقون هؤالء اخلوارج ،يقول فكيف ننصحهم بارك اهلل فيكم؟
اجلواب:
أقول :أمجع السلف كام ذكر البغوي  -رمحه اهلل  -يف رشح السنة والصابوين وغريمها يف
كتب االعتقاد عىل وجوب هجران أهل البدع وأن هجران أهل البدع من املم ِّيزات العظيمة الت ِّي
يقوم عليها مذهب أهل السنّة واجلامعة واهلل ّ -
جل وعًل -قال يف كِتابه الكريم:
َ َ َ ر َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ر ر َ ر ُ ر َ َّ ٰ َ ُ ُ
وضوا ِف َحديث َغ رْيه ي ِإَوماَّ
﴿ ِإَوذا رأيت اَّليين َيوضون يِف آيات ينا فأعريض عنهم حِت َي
ي ٍ
ي
ي
ُ َ َّ َ َّ ر َ ُ َ َ َ ر ُ ر َ ر َ ِّ ر َ ٰ َ َ ر َ ر ي َّ
الظاليم َ
ي ﴾ قال مجع من املفرسين ومنهم
سينك الشيطان فَل تقعد بعد اَّليكرى مع القوم
ين ي
ي
فتح القدير قال " :ويدخل في هؤالء أهل البدع هم َي ُخوضون ً
الشوكاين  -رمحه اهلل  -يف ِ
َّ
أيضا في آيات
ِ
ّ
ّ
ّ
هللا ّ -
وسلم –" ِ
جراهنم وال ُبعد عنهم وكان
ه
ب
فيج
عليه
هللا
ى
صل
بي
الن
جل وعال  -وفي أحاديث
ُ
ُ
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ِ
السلف ِ -
وابن املبارك ُيب ِّينون ّ
أن َّ
كم
رمحهم اهلل -ومنهم اإلما ُم أمحد
وغريه واألوزاعي ُ
الشخص ُحي ُ
ّ
ُ
ِ
عليه بِ
مجالسة أقرانِهَ ،
القدر ّية ،قال :هو
السنّة ،قالوا :من ُجيالس؟ قالُ :جيالِس
قيل ُفًلن عىل ُ
َ
قدَ ِري،
ِ
ِ
يغرتوا بأقواهلم وال بِ ِ
دعاوهيم بل
فيجب عىل ُ
هؤالء اإلخوة أن ُيفاصلوا أهل البِدع وأن ال َ ُّ
ِ
جيب ُهجرانه وال ُبعد عنه،
جيِب ُهجراهنم من كان داعيا إىل بِدعته ُيفسد عىل النّاس أد َياهنُم هذا ُ
أهل البِدع يريد أن يقرأ ِ
ابن ِ
رجل إىل ِ
سريين وهو من ِ
عليه آية فسدَّ أذنَيه وهكذا كان
ُ
جاء ُ
ِ
السلف ِ -
رمحهم اهلل – ال يقب ُلون ُجمالسة أهل البِدع ،وال املخالطة هلمِ ،
هلؤالء اإلخوة
فنصيحة
ّ
ِ
منهج ِ
ِ
السنّة واجلامعة أن ُحيافِ ُظوا عليه هو أ َمانَة
منهجهم الذي است َقا ُموا عليه
ِحفا ًظا عىل
أهل ُ
ِ
ائتمن َُهم اهلل ّ -
السًل َمة يف
جل وعًل – َ
والسًلمة يف الدِّ ين يا إخوة ال َيعدهلا يشء فمن أراد َّ
عليهاّ ،
ِدينه فليكُن متميزا عن غريه من أهل البد ِع واألهواءِ ،
ِ
فيام يقد ُم عليه من
منهجه
واض ًحا يف
ُ َ ِّ
بصريا َ
ً
ِ
ِ
ِ
أمر ُخمالطته ّ
فإن يف َ
رسول اهلل ّ -
صىل
وأهلها،
ذلك وقاية له من البِدع
واخلوارج قد جاء النّص من ُ
بذ ِمهم والت ِ
اهلل عليه وس ّلم َ -
ورش
ّحذير منهمُ ،هم
كًلب أهل النّار كام جاء يف احلديث ّ
ُ
الصحيح ُّ
ِ
اخللق واخللِيقة ،في ِجب عىل من أراد السًلمة لِدينه أو ًال ِ
سًلمة م ِ
وعقيدته أن
واحلرص عىل
نهجه َ
َّ
َ
َ
َّ
ٍ
ُيفارق ِ
أهل البدَ ع واألهواء ّ
سبيل ُيؤ ِّدي إىل نُقص ِدينه ،واهلل أعلم.
فإن يف ذلك اجتناب لك ُِّل
نفعنا اهلل بكم وجزاكم اهلل خريا
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وجزاكم اهلل خريا
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