~1~

ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء وضمن سلسة محاضرات
في

األمن الفكري
أن يقدم لكم تسجيلًا لمحاضرة بعنوان:

التحذير من األحزاب واجلماعات احملدثة

ألقاها
فضيلة الشيخ :عبد اهلل بن صلفيق الظفريي
-حفظه الله تعالى-

يوم األحد الرابع والعشرين من شهر رجب عام سبعة وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة النبوية يف جامع امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود -رمحه اهلل تعاىل.-
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع هبا اجلميع.
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من
هيده اهلل فال ُم ّ
ضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد ّ
أن حممدا عبده ورسوله.
ﱽﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱼ

آل عمران٢٠١ :

ﱑﱓﱔ
ﱒ
ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱘﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱼ
ﱙ
ﱕﱖﱗ

ساء١ :
ال ن

ﲣﲥﲦ
ﲤ
ﱽﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﱼ

األح زاب١٧ - ٠٧ :

أما بعد:
فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد -صىل اهلل عليه وسلم  ،-ورش
األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار،
أما بعد:
فبادئا نحمد اهلل -سبحانه وتعاىل -أن هيأ لنا ولكم هذا االجتامع يف بيت من بيوت اهلل نتلو
كتاب اهلل ونتدارسه فيام بيننا ،سائلني اهلل -عز وجل -أن نكون ممن حفتهم املالئكة وغشيتهم
الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهلل فيمن عنده.
إخواني :إن اهلل -سبحانه وتعاىل -قد أكمل هلذه األمة دينها وأتم هلا النعمة ،وذلك ببعثة
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -وإنزال آخر كتاب من الكتب الساموية القرآن العظيم كالم اهلل
الناسخ ملا قبله من الكتب ،يقول اهلل -عز وجل :-ﱽﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
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ﱵ ﱼ ال مائدة  ،٣ :وهذه اآلية مما فرح هبا املسلمون واغتبط هبا الكافرون ،فلقد
ﱲﱳﱴ ﱶ
ني،
جاء يف صحيح البخاريَ « :عن ُع َم َر بن اخلَطابَ ،أن َر ُجال ،م َن ال َي ُهود َق َال َل ُهَ :يا َأم َري ا ُملؤمن َ
ش ال َي ُهود ن ََز َلت ،الََّتَذنَا َذل َك ال َيو َم عيداَ .ق َالَ :أي آ َي ٍة؟
آ َية يف كتَابكُم تَق َر ُء َ
وَنَاَ ،لو َع َلينَا َمع َ َ
ﱵ ﱼ ال مائدة َ ،٣ :ق َال ُع َم ُرَ :قد
َق َال :ﱽﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
َع َرفنَا َذل َك ال َيو َمَ ،وا َملك َ
َان الذي ن ََز َلت فيه َع َىل النبي َ -صىل اهللُ َع َليه َو َسل َمَ -و ُه َو َقائم ب َع َر َف َة َيو َم
ُج َع ٍة».
ُُ
واإلسالم جاء بتحقيق املصالح وتكميلها ،وبدرء املفاسد وَّتفيفها ،ومن ذلكم :األمر
باالجتامع ،وترك التنازع واالختالف فإن ذلك من متام اخلري الذي أنزله اهلل -عز وجل ،-فإن
اخلري كله بأن جيتمع املسلمون حتت كتاب اهلل وسنة رسوله وحتت قيادة وعقيدة واحدة يأمنون
يف ذلك بعد اهلل وتوفيقه عىل دينهم وأنفسهم ،ودمائهم ،وأعراضهم ،وقوهتم ،وأمنهم مما حيقق
هلم أن يعبدوا اهلل وهم آمنون مطمئنون بعيدون عن اخلوف والرعب ،وال ينفذ عليهم عدوهم،
وملا كان االختالف والتفرق والتنازع مما حيقق املفاسد بجميع أشكاهلا وأنواعها ،فلقد جاء
الشع بتحريم االختالف والتنازع ،وهذا من أعظم ما جاء به نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،وذلكم أن أهل اجلاهلية كانوا يف افاراق ويف تنازع واختالف ،سواء املشكون الذين يعبدون
األوثان واألصنام ،واألحجار ،واألشجار ،أو أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم وتفرقوا عىل
إحدى وسبعني فرقة وهم اليهود ،وعىل ثنتني وسبعني فرقة وهم النصارى ،فكانوا يف جاهلية
جهالء ،ويف تفرق واختالف وتنازع وحروب فيام بينهم ،وال يرون الوالية عليهم ،وال يرون
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االجتامع حتت قيادة واحدة ،فهم متفرقون يف القلوب والعقائد ومتفرقون يف األبدان ،وكان هذا
من مسائلهم التي خالفهم فيها نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذا حال اجلاهلية وقد
أخربنا اهلل -تعاىل -بيشء من ذلك ،كام قال -عز وجل -مذكرا األوس واخلزرج عىل ما كانوا
ﱽ
ﱼ
عليه من حروب يف أمداد طويلة وأعامر بعيدة ﱽﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲅﱼ آل عمران  ،٣٠١ :وقال :ﱽﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱼ آل عمران  ،٥٠١ :فيخربنا ربنا عن حال أهل
اجلاهلية ،وقد نبه عىل ذلك شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف رسالته «مسائل اجلاهلية»
فقال" :املسألة الثانية- :أي مما عليه أهل الجاهلية -أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة
مهانة ورذالة ،فأمرهم هللا باالجتماع ونهاهم عن التفرقة فقال -عز وجل :-ﱽﭐ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱼ آل عمران  ،٢٠١ :أي :موحدون ﱽﭐ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱼ
ﱽ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ

آل

عمرا ن "٣٠١ :يقال وهذا تعليق األلويس عىل هذا الكالم لشيخ اإلسالم ابن عبد الوهاب -رمحه اهلل-
 ،يقول حممود شكري األلويسُ " :يقال :أراد -سبحانه -بما ذكر ما كان بين ألاوس والخزرج من
َّ
الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف -سبحانه -بينهم باإلسالم فزالت ألاحقاد،
ُ
قاله ابن إسحاق ،وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد ف ِّصل ذلك في "الكامل" أي
البن ألاثير قال :ومن الناس من يقول :أراد ما كان بين مشركي العرب من التنازع الطويل
ُ
والقتال العريض ومنه حرب البسوس كما نقل عن الحسن -رض ي هللا تعالى عنه -وقال تعالى:
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ﱽﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱼ ال تغابن  ،٦١ :إلى غير ذلك من آلايات الناصة على النهي
عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهلية".
ثم ذكر شيخ اإلسالم املسألة الثالثة التي تدل عىل تفرق األبدان فإن التفرق يكون تفرق
قلوب وتفرق أبدان ،وكالمها جاء الشع بالتحذير منهام ،قال املسألة الثالثة" :أن مخالفة ولي
ألامر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة وبعضهم يجعله دينا ،فخالفهم النبي -صلى هللا عليه
وسلم -في ذلك وأمرهم بالصبر على جور الوالة ،والسمع والطاعة والنصيحة لهم ،وغلظ في
ذلك وأبدى وأعاد" قال" :وهذه الثالث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه -صلى هللا عليه
وسلم« :-إن اهللَ َير َض َلكُم َث َالثا َو َيس َخ ُط َلكُم َث َالثا؛ َير َض َلكُم َأن تَع ُبدُ و ُه َو َال تُشكُوا به َشيئا،
اهلل َأم َركُم» إىل آخر ما ذكر مما يبني لنا
َاص ُحوا َمن َوال ُه ُ
َو َأن تَعتَص ُموا ب َحبل اهلل َُجيعاَ ،و َأن َتن َ
حال ما كان عليه أهل اجلاهلية من التفرق والتنازع.
وإن معرفة الش ،ومعرفة ما كان عليه أهل اجلاهلية مما جيعل املرء أكثر متسكا بدينه ،فإن النبي
صىل اهلل عليه وسلم -خالف املشكني وخالف أهل اجلاهلية وكام قال عمر" :من ال يعرفالجاهلية ال يعرف إلاسالم" ،فإن معرفة أولئك القوم وبام كانوا عليه من تفرق وما أنتج فيهم من
ضعف أمام األمم ،وكيف حتول العرب إىل قوة عظيمة جبارة يف دينها وعقيدهتا ويف حروهبا ،إنام
كان ذلك ببعثة النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن قاس حال العرب بعد البعثة ،وقاس العرب
قبل البعثة يعلم أن اإلسالم جاء باالجتامع وبارك االختالف والتنازع ،ويعلم بأن قوة األمة إنام
ال تكون بعروبتها وإنام تكون بدينها الذي ُجعها حتت كتاب واحد ،ودين واحد ،ونبي واحد
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وإال فإن العرب كانوا ال يؤبه هلم أمام الفرس والروم ،حتى إن الفرس ملا سمعوا بأن العرب
سيغزوهم استهانوا يف ذلك قالوا :أعراب يتبعون اإلبل والغنم ويعيشون يف الصحاري يريدون
أن يسقطوا دولة عظيمة مدى الدهور كانت باقية! ولكنه اإلسالم جاء بالقوة والعزة كام قال -
سبحانه وتعاىل :-ﱽﭐﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱼال م نافقون.٨ :
ولو نظرنا إىل النصوص الشعية يف هذا الباب لوجدنا أن الشع جاء باألمر باالجتامع وحرم
التنازع واالفاراق ،ولنقف مع هذه النصوص الشعية وكالم أهل العلم مما يعظم يف نفوسنا أمر
االجتامع ،وبعد ذلك نستعرض حال األمة يف زماننا وكيف أَنا ملا خالفت هذه النصوص
الشعية وعادت إىل التنازع واالفاراق متمثال ذلك باألحزاب واجلامعات املعارصة ،رأينا كيف
عاد الناس هبذه الرايات املخالفة البدعية إىل حال أهل اجلاهلية.
وأما اآلية والنص األول فهو ما ذكرناه ونعلق عليه ويتبني لنا من خالله األسباب التي فيها
االجتامع ،يقول اهلل -عز وجل -بام ذكرنا من اآلية السابقة ونعيدها مع رشح خمترص هلا ،يقول
اهلل -عز وجل :-ﱽﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ
ﱦﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱧ
ﱣﱤﱥ
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱽ
ﲐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲑ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲟﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲠ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲪﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲫ
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ﳊﳌﳍﳎﳏ
ﳋ
ﲿﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﲻﲼﲽﲾ ﳀ
ﳐ ﳑﱼ

آل عمران٨٠١ - ٢٠١ :

يأمر اهلل –عز وجل -عباده املؤمنني ،وينادهيم باسم اإليامن للداللة عىل أن االجتامع
واالعتصام والتمسك بالتوحيد وهو اإلسالم هو من عالمات أهل اإليامن ،ومن أبرز دالئل
اإليامن ﱽﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱼ آل عمران  ،٢٠١ :وبدأها باألمر بالتقوى؛ ألن التقوى
وصية اهلل –تعاىل -لألولني واآلخرين ،وهي زمام كل خري ،ومفتاح اجلنة وسعادة الدنيا
واآلخرة ﱽﭐﱛ ﱜ ﱝﱞﱟ ﱠ ﱼ آل عمران ،٢٠١ :أي :موحدون ،مستسلمون ،منقادون ألمر
اهلل وأمر رسوله -صىل اهلل عليه وسلم.-
ﱽﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱼ آل عم ران  ،٣٠١ :االعتصام :هو االجتامع واالئتالف بحبل اهلل ،املراد به
القرآن ،أو املراد به السنة ،أو املراد به اإلسالم ،أو املراد به التوحيد ،أو املراد به االعتقاد
الصحيح ،وال منافاة يف ذلك فإن هذا من اختالف التنوع ويشمل ذلك كله ،وهذا داللة عىل أن
االجتامع الصحيح ليس اجتامع األبدان بقدر ما هو اجتامع القلوب حتت راية عقدية واحدة،
وحتت رسالة واحدة ،وحتت كتاب اهلل وسنة رسوله -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو الذي يثمر ما
أثمره للعرب واألوس واخلزرج عندما اجتمعوا واعتصموا برسالة حممد -صىل اهلل عليه
ﱦ ﱼ آل عمران ،٣٠١ :أي :ال َّتتلفوا عىل عقيدتكم ،وال عىل
ﱧ
وسلم -ﱽﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
توحيدكم ،وال عىل سنة نبيكم ،وال عىل ما كان عليه اخللفاء الراشدون والسلف الصاحلون.
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فإذا تنوعت العقائد فهذا هو التفرق والتنازع وهلذا ذكر شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب
رمحه اهلل تعاىل -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلمُ -بعث يف أقوام متفرقني ،ثم بني كيف التفرق،فقال :منهم من يعبد الشجر ،منهم من يعبد احلجر ،منهم من يعبد املالئكة ،منهم من يعبد
النجوم ،منهم من يعبد الصاحلني ،منهم من يعبد األنبياء وهكذا ،فهذا تفرق وهو الذي يفسد
ﱦﱼ آل عمران.٣٠١ :
ﱧ
عىل العباد حياهتم وآخرهتم ﱽﭐﱡﱢﱣﱤﱥ
ثم ُي َذك ُر اهلل -عز وجل -ما كان عليه العرب األوس واخلزرج ﱽﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱼ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :ﱽﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱼ
ﱺﱻ ﱽ

آل

عمرا ن ،٣٠١ :إذا اختلفت العقائد أصبحت بذلك احلروب ،فالعرب كانوا متفرقني وأصحاب رايات
كل يغزو اآلخر ،متشتتني ال جتمعهم عقيدة واحدة ،وال ملة واحدة ،وال عبادة واحدة ،وال نبي
واحد ،فجاءهم اهلل هبذا اخلري العظيم بالتوحيد وببعثة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فاعتصموا،
واجتمعوا ،ونسوا ماضيهم وأصبحوا حيب بعضهم بعضا ،ووصف ذلك ربنا باألخوة
ﱽﭐﱲ ﱳ ﱼ آل عم ران  ،٣٠١ :واملراد بالنعمة هنا بعثة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فلم
يصبحوا متفقني بعروبتهم ،وال بشعارات ورايات خمالفة لالعتقاد الصحيح ،فهذه ال جتمع،
وواقع األمم عموما ،وواقع العرب خصوصا يدل عىل أن اجتامعهم عىل غري ملة حممد -صىل
اهلل عليه وسلم -ليس ذلك بنافع هلم أبدا ،والعرب مل تقف أمام فارس والروم لعروبتهم بقدر
ما وقف العرب واملسلمون بعقيدهتم ودينهم ،فأنزل اهلل عليهم نرصا مبينا عندما اجتمعوا عىل
دين واحد وعقيدة واحدة وتوحيد واحد.
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ومهام بذل الناس من أسباب حسية وقوة عسكرية يريدون هبا نرصا دون االعتقاد واالجتامع
عىل عقيدة وتوحيد لن يكون ذلك بنافع هلم ،وتاريخ األمة يشهد بذلك ﱽﭐ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱼ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :بالشك بالضالل ،باهلوى ،بعبادة ما سوى اهلل ،بعدم اإليامن باليوم
ﱽ
ﱻ
اآلخر ،وبام جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلم -ﱽﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱽ
ﱼ

ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱼ آل عمران ،٣٠١ :آياته الشعية ودالئله وبراهينه ،أال ما
اجتمعتم عليه بعد أن كنتم ترون التفرق والتنازع بأم أعينكم ،فأصبحت قلوبكم حتب بعضها
بعضا ،قبل أن كنتم متحاربني ،وهذا من أعظم دالئل نبوة حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن
أعظم دالئل صدقه وصدق آياته ﱽﭐﲃﲄﲅﱼ آل عمران.٣٠١ :
ثم بني اهلل –تعاىل -سببا ظاهره عند الناس أنه يفرق ،وحقيقته هو من أكرب أسباب االجتامع
واالئتالف أال وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ﱽﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱼ آل عمران ،٤٠١ :انظر جاءت هذه اآلية بعد األمر
ﲑ
ﲍﲎﲏ
باالجتامع وبعد النهي عن االختالف واالفاراق حيث بعدها قوله :ﱽﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﱼ آل عمران  ،٥٠١ :فوجود هذه اآلية بني هذا األمر وهذا النهي داللة عىل أن من أكرب أسباب
االجتامع الدعوة إىل اهلل وهو الدعوة إىل التوحيد واإلخالص هلل -عز وجل ،-واألمر
باملعروف ،واملعروف" :كل ما أمر هللا به وكل ما أمر به رسوله -صلى هللا عليه وسلم."-
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ﱽﭐ ﲎﲏﲐﲑﱼ آل عمران ،٤٠١ :واملنكر :كل ما َنى اهلل عنه وكل ما َنى عنه رسوله -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وأكربه الشك باهلل -عز وجل ،-ثم البدع والكبائر وسائر الفواحش واملنكرات،
وسمى اهلل القائمني هبذه الشعرية العظيمة وهو تعليم الناس ،والدعوة إىل اهلل ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر أن أصحابه هم املفلحون ،ثم إن الفالح مل يذكره ربنا مقيدا ليشمل فالحا
دنيويا وفالحا أخرويا.
ﱽﭐﲖﲗﲘﲙﲚﱼ آل عمران ،٥٠١ :أي :تفرقوا يف عقائدهم ،وتركوا سنة نبيهم ،فدل
عىل أن التفرق حمرم وكبرية من الكبائر ،ومن أكرب أسباب ضعف وهوان األمة ،وهو من عادات
األولني الذين ُأمرنا بمخالفتهم؛ وهلذا ذكر هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل
تعاىل -يف كتابه« :اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم» أن األولني من أهل
الكتابني خمتلفون متنازعون متفرقون وأن مشاهبتهم يف إجياد الفرق واجلامعات إنام هو تشبه بأهل
ﲟﱼ
ﲠ
الكتاب ،ووقوع فيام وقعوا فيه من منكر ﱽﭐﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

آل عمران  ،٥٠١ :أي :الدالئل والرباهني ،فال جيوز لنا أن نختلف وأن نتنازع ،والرباهني بني أيدينا من
كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح ،وجيب أن نرد ما نتنازع فيه إىل ما أمرنا اهلل به؛
لنتجنب االختالف والتنازع ولنكن ُجاعة واحدة ال ُجاعات ،وفرقة واحدة ال فرق وال حمدثات
بااللتزام بشع اهلل -عز وجل -ويف ذلك رد عىل من أرادوا ُجع املسلمني حتت أي راية من
الرايات الدينية أو الرايات الالدينية املخالفة ملنهج سلف هذه األمة ،فلن يكون اجتامع صحيح
يرض عنه ربنا إال بام أمرنا اهلل به ،وأمرنا به رسوله -صىل اهلل عليه وسلم.-
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ﲟﲡﲢ ﲣﲤﲥ ﱼ آل عمران،٥٠١ :
ﲠ
ﱽﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
وهذا دليل آخر عىل أن التفرق من الكبائر؛ ألن الكبائر إما النهي عنه ،أو الوعيد لصاحبه
بالعذاب ،واهلل توعد املتفرقني املتنازعني عن حبل اهلل وعن رصاطه بالعذاب ،بل وصف اهلل
املتفرقني بسواد الوجوه يف اآلخرة ،واملجتمعني عىل دين واحد ،وعقيدة واحدة ،ومسلك واحد
ﲪ ﱼ آل عم ران  ،٦٠١ :قال عبد اهلل بن
ﲫ
ببياض الوجوه ،قال -تعاىل :-ﱽﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
عباس -ريض اهلل عنهام" :-تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ،وتسود وجوه أهل البدعة
والفرقة" فدل عىل أن البدع وأهلها ممن تسود وجوههم يوم القيامة بنص كالم اهلل ،وبنص
تفسري ابن عباس -ريض اهلل عنهام -حرب األمة وترُجان القرآن ﱽﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲿﳁ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﳀ

ﳊﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱼ آل عمران ،٨٠١ - ٦٠١ :أي أن
ﳋ
ﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉ
بيان هذه األصول من رمحة اهلل -عز وجل ،-وأن تركها ظلم للنفس ،وهذا ما يدل عليه حديث
نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-هذه املسائل الثالث هي أعظم ما جاء به نبينا حممد -صىل
اهلل عليه وسلم -وخالف فيها املشكني ،وسيأيت أن الفرق واألحزاب املعارصة خالفت النبي يف
هذه الثالث ،وأعادت األمة إىل ما كان عليه أهل اجلاهلية ،ففي الصحيحني من حديث أيب
هريرة -ريض اهلل عنه -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهللَ َير َض َلكُم َث َالثا َو َيس َخ ُط
َلكُم َث َالثا؛ َير َض َلكُم َأن تَع ُبدُ و ُه َو َال تُشكُوا به َشيئاَ ،و َأن تَعتَص ُموا ب َحبل اهلل َُجيعاَ ،و َأن
َاص ُحوا َمن َوال ُه اهللُ َأم َركُم»ويف رواية « َوتُطي ُعوا َملن َوال ُه اهللُ َأم َركُم» إذا اهلل -سبحانه وتعاىل-
َتن َ
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يرض منا االجتامع ،ويرض منا االعتصام بحبله وكتابه وسنة نبيه ،يرض منا التوحيد والدعوة
إىل التوحيد؛ ألنه أعظم أسباب رضا رب العاملني ،وأعظم أسباب بركة احلياة ،وأعظم أسباب
ﲞ ﱼ ال نساء  ،٨٤ :وهلذا كان
ﲟ
النجاة يوم القيامة ﱽﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
األنبياء ُجيعهم -عليهم السالم -من نوح -عليه السالم -إىل خامتهم حممد -صىل اهلل عليه
ﱴﱼال مؤم نون  ،٢٣ :والشك أعظم خطر
ﱵ
وسلم -كلهم يبدءون أقوامهم ﱽﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
عىل العباد وهلذا خافه عىل نفسه أبو األنبياء ،وخافه عىل ولده فوىص أوالده بأال يعبدوا األصنام
ﱽﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱼ إب راهيم ،٦٣ - ٥٣ :كثري من الناس أعطوا عقوال ،وأعطوا ذكاء ،صنع الصناعات اجلبارة ،ولكن
ﱧ
يراهم إبراهيم يعبدون من ال يملك هلم رزقا وال نفعا ،فأين هذه العقول اجلبارة؟!
ولكن أعطوا ذكاء ومل يعطوا زكاء ،فليس كل من أعطي ذكاء يوفق إال من وفقه اهلل وزكاه،
فلهذا إبراهيم خاف عىل نفسه وخاف عىل ولده ،وهلذا يقول إبراهيم التيمي" :ومن يأمن البالء
بعد إبراهيم؟!" ،إبراهيم  -عليه السالم -أبو األنبياء خاف عىل نفسه الشك ،واليوم بعض
الدعاوى من بعض اجلهال يقول :إىل متى التوحيد التوحيد التوحيد؟! فهمنا التوحيد ،وأبو
األنبياء خياف عىل نفسه وولده الشك ،ووىص هبا إبراهيم ،كذلك يعقوبُ ،جيع األنبياء
يوصون أبناءهم وذرياهتم بالتوحيد ﱽﭐﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱼ آل عمران.٢٠١ :
والثانية :االعتصام واالجتامع عىل كتاب اهلل وسنة رسوله.
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وثالثها :طاعة من واله اهلل األمر؛ ألن يف ذلك حفظا لألديان ،وحفظا لألعراض ،وحفظا
للدماء ،وحفظا لألموال ،وحفظا لألنفس ،وحفظا لألمن ،فإذا مل يكن ثم إمام فيصبح األمر
فوض ،وَنبا ،وقتال.
وواقع اليوم يشهد بذلك ،فاإلمامة رشعت حلفظ الدين واألمن ،وحفظ األعراض
واألنفس ،وكام أسلفت اإلسالم جاء بتحقيق املصالح وتكميلها ،ودرء املفاسد وَّتفيفها.
ومما ورد أيضا يف هذا الباب؛ األمر باالجتامع وثمرته :ما جاء عند الارمذي ،وابن ماجه،
وأمحد من حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَ « :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُجا َعة
َاص َح ُة ُو َالة األُ ُمورَ ،و ُل ُزو ُم َ َ
ص ال َع َمل هللَ ،و ُمن َ
ب ُمسل ٍم :إخ َال ُ
َ :ث َالث َال ُيغل َع َليهن َقل ُ
نيَ ،فإن َدع َو َ ُهتم ُحت ُ
يط من َو َرائهم» يقول السعدي -رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه «هبجة
ُاملسلم َ
قلوب األبرار» قال الشيخ شمس الدين بن القيم -رمحه اهلل تعاىل -يف رشح هذا احلديث" :أي
ال يبقى فيه غل وال يحمل الغل مع هذه الثالثة ،بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه،
فإن القلب ُيغل على الشرك أعظم غل ،وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة
املسلمين بالبدعة والضاللة ،فهذه الثالثة تملؤه غال ودغال ،ودواء هذا الغل واستخراج
أخالطه بتجريد إلاخالص ،والنصح ،ومتابعة السنة" انتهى كالم ابن القيم ،قال معلقا الشيخ
عبد الرمحن بن نارص السعدي" :فمن أخلص أعماله كلها هلل ،ونصح في أموره كلها لعباد هللا،
ولزم الجماعة باالئتالف وعدم الاختالف ،وصار قلبه صافيا نقيا ،صار هلل وليا ،ومن كان
بخالف ذلك امتأل قلبه من كل آفة وشر ،وهللا أعلم" انتهى كالمه.
وهنا كالم عظيم لشيخ اإلسالم -رمحه اهلل تعاىل -يف هذا الباب قاعدة يف االجتامع
واالختالف ،يذكر ما دل عليه القرآن من حتريم االختالف والتنازع ويذكر أسباب االجتامع
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وثمرة االجتامع ،ثم يذكر أسباب االختالف والتنازع ،والنتيجة عىل األمة من هذا االختالف
والتنازع ،يقول -رمحه اهلل تعاىل" :-وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا
به ،والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضييعا للحق ،وإما عدوانا وفعال للظلم ،والبغي
تارة يكون من بعضهم على بعض ،وتارة يكون في حقوق هللا ،وهما متالزمان ،ولهذا قال بغيا
بينهم فإن كل طائفة بغت على ألاخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان
عليها" ثم ذكر اآليات الدالة عىل ذلك ،قال تعاىل :ﱽﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﱼ ال بينة ،٤ :وقال تعاىل :ﱽﭐ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱼال بقرة ،٣١٢ :أي :عىل دين واحد وعقيدة
واحدة ﱽﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲎ ﱼال بقرة ،٣١٢ :وقال –تعاىل :-ﱽﭐ
ﲏ
ﲀﲂﲃﲄ ﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍ
ﲁ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱼ الجاث ية  ،٦١ :وقال –تعاىل -يف موسى بن عمران مثل
ﲟﱼ آل عمران ،٥٠١ :وقال :ﱽﭐﱩﱪ
ﲠ
ذلك ،وقال :ﱽﭐﲖ ﲗ ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ
ﱲ ﱼاألن عام  ،٩٥١ :وقال :ﱽﭐ ﲣ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱼاألن عام  ،٩٥١ :أي :أحزابا ﱽﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱳ
ﲲﲴﲵﲶﲷ
ﲭﲯﲰﲱ ﲳ
ﲮ
ﲦﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲧ
ﲤﲥ
ﲸ ﲹﲺ ﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ

ﳍﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﱼال روم ،٢٣ - ٠٣ :شيعا :أحزابا ،ثم قال:
ﳎ
ﳉﳊﳋﳌ
"ألن املشركين كل منهم يعبد إلها يهواه" ،كام يف اآلية األوىل :ﱽﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲗﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲘ
ﲇ ﱼال ش ورى  ،٣١ :وقال :ﱽﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲈ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﱼال مؤم نون  ،٣٥ - ١٥ :أي :خمتلفني
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متنازعني ﱽﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱼال مؤم نون ،٣٥ :ثم قال النتيجة -شيخ اإلسالم" :-فظهر أن
سبب الاجتماع وألالفة جمع الدين ،وهو عبادة هللا وحده ال شريك له كما أمر به باطنا
ُ
وظاهرا" ثم قال" :وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به ،والبغي بينهم" ،ثم قال" :ونتيجة
الجماعة رحمة هللا ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا وآلاخرة وبياض الوجوه" ثم قال:
"ونتيجة الفرقة عذاب هللا ولعنته ،وسواد الوجوه ،وبراءة الرسول -صلى هللا عليه وسلم -منه"
ثم ذكر قال" :وهذا أحد ألادلة على أن الاجماع حجة قاطعة ،فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين
هلل بذلك مرحومين ،فال تكون طاعة هللا ورحمته بفعل لم يأمر هللا به من اعتقاد أو قول أو
عمل" يعني االجتامع ال يكون بالبدع واألهواء والضالالت ،ويف هذا أعظم رد عىل من يقول
نجتمع فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه ،فتجد يف صفهم بزعمهم أن هذا
يوحد املسلمني ويقوي شوكتهم ،جتد يف صفهم من يعبد غري اهلل ،ومن يسب صحابة رسول
اهلل ،ومن يعتقد اعتقاد اجلهمية ،ومن ينفي أسامء اهلل ،ومن هو عىل فكر اخلوارج ،ويقولون نحن
ُجيعا مسلمون فال تفرقوا املسلمني بذكر البدع ،وذكر ما سبق يف األمة من آراء اجلهمية واملعتزلة
واملرجئة واخلوارج ،فهذا الكالم يرد هذا التقعيد الفاسد ،وسيأيت ذكر هذا التقعيد الفاسد.
فهذا أيها اإلخوة :ما جاءت النصوص به من األمر باالجتامع وحتريم االفاراق ،وحتريم
اتباع الرايات واألحزاب واجلامعات املخالفة ملا كان عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
وصحابته ،وهل التزم الناس بذلك؟
ما ذكرناه هو أمر اهلل الشعي ،الذي جيب أن ُيعمل به ،ولكن أمر اهلل الشعي قد يقع وقد ال
يقع ،فإن اهلداية هدايتان ،واإلرادة إرادتان؛ هداية رشعية دينية ،وهي هداية البيان واإلرشاد،
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وكذا اإلرادة إرادة رشعية ،وهداية كونية قدرية وهي هداية التوفيق واإلهلام واإلرادة الكونية،
فهذه البد من حصوهلا ملن أراد اهلل -عز وجل -ومن ذلكم حصول االختالف والتفرق يف األمة
كام حصل ملن قبلنا ،فالف َرق واألحزاب الزالت َّترج من آخر عهد الصحابة من قيامهم عىل
عثامن بن عفان ،وخروجهم عىل عثامن ،وخروجهم عىل عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -ثم
ظهور اآلراء من املعتزلة ،واجلهمية ،والرافضة ،والصوفية ،وغريهم من األهواء والبدع
وتشعب ذلك إىل يومنا هذا ،فهذا أمر واقع ملموس مشاهد وهو من إرادة اهلل الكونية والتي
أخرب هبا نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنام أخرب هبا النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل
سبيل التحذير وبيان العالج الناجح الراد لالختالف والتفرق ،فالرسول -صىل اهلل عليه
وسلم -مل يارك أمته مهال ،وكام سيأيت ،فأوهلا ما جاء عند الارمذي وحسنه األلباين بمجموع
ني فر َقةَ ،ف َواحدَ ة
ار َقت ال َي ُهو ُد َع َىل إحدَ ى َو َسبع َ
طرقه أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اف َ َ
ني فر َقةَ ،فإحدَ ى َو َسب ُع َ
اجلنة َو َسب ُع َ
ون يف النار
ار َقت الن َص َارى َع َىل ثنتَني َو َسبع َ
ون يف النارَ ،واف َ َ
يف َ
ٍ
اجلنة
اجلنةَ ،والذي نَف ُس ُحمَم ٍد ب َيده َلتَف َار َقن ُأمتي َع َىل
ثالث َو َسبع َ
ني فر َقةَ ،واحدَ ة يف َ
َو َواحدَ ة يف َ
ون يف النار» ق َيل َيا َر ُس َ
َوثنتَان َو َسب ُع َ
اجل َام َع ُة»» ويف روايةَ « :ما َأنَا َع َليه
ول اهلل! َمن ُهم؟ َق َالَ « :
ال َيو َم َو َأص َحايب».
فالنبي -صىل اهلل عليه وسلم -أخربنا يف هذا احلديث ما سيحصل من االفاراق والتنازع،
وكثرة الرايات واألحزاب ،ومل يارك النبي أمته -صىل اهلل عليه وسلم -مهال يف حرية من أمرهم
ملا أخرب أَنا كلها يف النار ،ومن حرص الصحابة وشفقتهم واجتهادهم مل ياركوا األمر بل سألوا
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نبيهم -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه الفرقة الناجية وإنام سألوا عن أوصافها ال عن أعياَنا
ليلتزموا بأوصافها فقال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما َأنَا َع َليه ال َيو َم َو َأص َحايب » انظر! مل يقل
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أنا وأصحايب وإنام قالَ « :ما َأنَا َع َليه ال َيو َم َو َأص َحايب » ويف رواية
اجل َام َع ُة» فدل عىل أن الفرقة الناجية هي من اتصفت واتبعت ما كان عليه النبي -صىل اهلل عليه
« َ
وسلم -وخلفاؤه الراشدون والصحابة األكرمون ،ودل عىل أن اجلامعة هو احلق وهو الذي كان
عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وأتباعهم ،ويدل عىل ذلك أيضا ما جاء يف كتاب
«السنة البن أيب عاصم» قال" :ذكر ألاهواء املذمومة نستعصم هللا –تعالى -منها ونعوذ به من
كل ما يوجب سخطه" ثم ذكر بسنده إىل معاوية بن أيب سفيان قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلمَ « :-يك ُ
ُون َأق َوام َتت ََج َارى هبم تل َك األَه َوا ُء» أي تسري هبم وتسريهم األهواء ،واملراد
باألهواء كل ما هو ضد احلق من اتباع العقل ،أو الفلسفة ،أو الرأي ،أو القياس الفاسد ،أو غري
ذلك مما يصادم احلق مما قاله اهلل ،وقاله رسوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-يك ُ
ُون َأق َوام َتت ََج َارى
هبم تل َك األَه َوا ُء» أي ترسي يف دمائهم فيغضبون هلا ،ويوالون هلا ،ويعادون هلا ،وحياربون من
أجلها؛ ألن قلوهبم ارشأبت هبذه األهواء فال ترى حقا إال ما تربت عليه ،وامتألت قلوهبم حبا
هلا ،وهي خمالفة لشع اهلل ،ثم شبه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -تلكم األهواء ،قال« :ك ََام
ب ب َصاحبه َ ،فال َيب َقى من ُه َمفصل إال َد َخ َل ُه».
َيت ََج َارى الكَل ُ
املراد بال َكلَب :هو املرض الذي يصيب اإلنسان من جراء عض الكلب وهو املسعور ،فإن
اإلنسان إذا عضه كلب مسعور فإن تلكم العضة تنتقل يف دمه ،فال يقبل رشب املاء حتى يموت
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عطشا ،فارشأب قلبه دمه بمرض املسعور ،مرض ال َك َلب مأخوذ من الكلب؛ ألن نتيجته عض
الكلب ،فكذلك األهواء تسري يف قلوب أصحاهبا حتى تُعمي أبصارهم حتى يموتوا عىل حبهم
هلذا اهلوى ودفاعهم عنه ،ولقد رأيتم ورأينا ما تفعله داعش واخلوارج يفجرون أنفسهم يرون
أن هذا هو اجلنة ،وأن هذا هو سبيل رضا اهلل بقتل الناس وسفك الدماء وتفجري املساجد ،وترك
أهل الكفر وقتل أهل اإلسالم ،يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ،قتلوا عثامن
يزعمون أَنم ُيريدون اجلنة ،وقتلوا عليا يريدون اجلنة ،وحاربوا الصحابة ُيريدون اجلنة ،وهذه
البدع جتر إىل السيف -كام سيأيت.-
ثم ذكر أيضا ابن أيب عاصم عن أيب عامر اهلوزين أنه حج مع معاوية فسمعه يقولَ « :قا َم فينَا
َر ُس ُ
ول اهلل َ -صىل اهللُ َع َليه َو َسل َمَ ،-يوما َف َذك ََرَ :أن َأه َل الكتَاب َقب َلكُم َت َفر ُقوا َع َىل اثنَتَني
ني فر َقة يف األَه َواء» انظر! أي أن هذا االفاراق ليس نتيجته احلق وإنام سببه األهواء افارقوا
َو َسبع َ
يف األهواء « َأال وإن َهذه األُم َة ستَف َار ُق َع َىل َث ٍ
ني فر َقة يف األَه َواء ،كُل َها يف النار إال
الث َو َسبع َ
َ
َ
اجل َام َع ُةَ ،أال َوإن ُه َخي ُر ُج يف ُأمتي َقوم َهي ُو َ
ون َهوى َيت ََج َارى هبم َذل َك اهل َ َوى ك ََام
َواحدَ ةَ ،وه َي َ
ب ب َصاحبه ،ال َيدَ ُع من ُه عرقا َوال َمفصال إال َد َخ َل ُه».
َيت ََج َارى ال َك َل ُ
ومما يدل أيضا عىل حصول التنازع واالفاراق ،ومما يدل عىل رأفته ورمحته -صىل اهلل عليه
وسلم -أنه ملا أخرب بذلك مل يارك أمته سدى ،بل أخربهم بالعالج والطريق الذي ُينجيهم من
هذا التفرق والتنازع واالختالف ،وأخربهم وحذرهم مما هو سبب وحدوث ذلكم االفاراق
والتنازع واالختالف ،وذلك ما رواه أبو داود ،والارمذي ،وابن ماجه ،وأمحد ،وغريهم من
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حديث العرباض بن سارية -ريض اهلل عنه -قالَ « :و َع َظنَا َر ُسو ُل اهلل َ -صىل اهلل عليه وسلم-
َموع َظة َوج َلت من َها ال ُق ُلو ُبَ ،و َذر َفت من َها ال ُع ُيو ُنَ ،ف ُقلنَاَ :يا َر ُسو َل اهلل ،ك ََأَنَا َموع َظ ُة ُم َودعٍ،
اعة َوإن ت ََأم َر َع َليكُم َعبدَ ،فإن ُه
َف َأوصنَاَ ،ق َالُ :أوصيكُم بتَق َوى اهلل َ -عز َو َج ّلَ ،َ-والسمع َوالط َ
ني َعضوا
َمن َيعش منكُم َف َس َ َريى اختالَفا كثرياَ .ف َع َليكُم ب ُسنتي َو ُسنة اخلُ َل َفاء الراشدي َن َاملهدي َ
َع َلي َها بالن َواجذَ ،وإياكُم َو ُحمدَ َثات األُ ُمورَ ،فإن كُل بد َع ٍة َض َ
ال َلة».
الوصية عندما يقرب اإلنسان أجله فإنه خيتار أعظم ما يراه مهام ف ُيويص به أبناءه أو من يريد
أن يويص ،الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وعظ أصحابه فوصاهم بأعظم وصايا ،حتفظ هلم
دينهم وأمنهم وعقيدهتم وُجاعتهم ،فأوصاهم ّأوال :بالتّقوى؛ ّ
ألن العبد إذا اتّقى اهلل حكّم
والسنّة ومل حيكّم هوى نفسه ومطامعهّ ،
فإن اخلوارج لدهيم من املطامع الدّ نيو ّية التي
الكتاب ّ
ّ
يدل عىل ق ّلة تقواهم ،فيقدّ مون مطامعهم عىل حساب األ ّمة ،وعىل حساب أمن األ ّمة ،وعىل
يسريون ّ
الشعوب لتحقيق مآرهبم
الربيع العريب هناك أناس ّ
حساب أرواح املسلمني ،انظروا إىل ّ
فيجعلون ُجاجم العباد املسلمني جرسا للوصول إىل احلكم والغايات الدّ نيو ّية ،فال يريدون
تقوى.
وممّا ّ
أن أولئك ا ّ
يدل أيضا ّ
لذين دخلوا عىل عثامن بن ع ّفان ،يدّ عون األمر باملعروف والنّهي
عن املنكرَ ،نبوا أمواله يف نفس املكان ورضبوا زوجته نائلة حتّى قال خسيس منهم قال" :ما
طامعون ،غايتهم الدّ نيا ،ليس عندهم حياء وال رشف
أكرب عجزهتا!" فرضهبا عىل قفاها ،فهم ّ
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وال حرص عىل أعراض املسلمني ،واآلن انظروا إليهم يف داعش يستبيحون أعراض املسلمني
بزعم ّأَنم مشكونّ ،
رسون هبم.
وأن هؤالء رسايا ت ّ
الربيع العريب يف الدّ ولة الفالن ّية ،والدّ ولة الفالن ّية ،والدّ ولة الفالن ّية مشوا
وانظر ما حصل يف ّ
عىل دماء املسلمني اجلامهري؛ لق ّلة التقوى والورع.
اعة َوإن ك َ
حبيش،
َان َعبدا َح َبشيا» يعني ال تستنكف إذا تس ّلط عبد
ثم قالَ « :والسمع َوالط َ
ّ
ّ
السالح وحكم ،اسمع وأطع له ،ليس لذاته ولكن
وجاء يف رواية« :ك ََأن َرأ َس ُه َزبي َبة» تس ّلط ّ
بقوة ّ
ملا يارتّب عىل ذلك من مصالح؛ و ّ
أن اخلروج عليه يارتّب عليه من املفاسد الكبار العظام وهذا
دنيوي ولو عىل حساب أرواح املسلمني ،وأعراض املسلمني،
ما تفعله األحزاب اليوم ،هدفها
ّ
وأزهتم أزا لتضييع أمن املسلمني؛ ولكي يأتوا
ودماء املسلمني بل استخدمتهم الدّ ول الكافرة ّ
فيأخذوا أموال املسلمني وأرضهم ،وهم أغبياء يظنّون ّ
جهال قد
أن يف ذلك مصلحة هلم ،وهم ّ
ّبي -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-حدَ َثا ُء األَسنَان ُس َف َها ُء األَح َالم».
أخرب عنهم الن ّ
ثم قال خمرباَ « :فإن ُه َمن َيعش منكُم َف َس َ َريى اختالَفا كثريا» هذا إخبار؛ مل ياركهم -صىل اهلل
ّ
عليه وسلم ،-قالَ « :ف َع َليكُم ب ُسنتي» أي :الزموا طريقي وهديي « َو ُسنة اخلُ َل َفاء الراشدي َن
الراشدون؟ يقول ابن رجب -رمحه اهلل تعاىل:-
َاملهدي َ
ني َعضوا َع َلي َها بالن َواجذ»؛ من هم اخللفاء ّ
"قوله -صلى هللا عليه وسلمَ « :-فإن ُه َمن َيعش منكُم َف َس َ َريى اختالَفا كثرياَ ،ف َع َليكُم ب ُسنتي َو ُسنة
ني َعضوا َع َلي َها بالن َواجذ» هذا إخبار منه -صلى هللا عليه وسلم -بما وقع
اخلُ َل َفاء الراشدي َن َاملهدي َ
في أمته بعده من كثرة الاختالف في أصول الدين وفروعه وفي ألاقوال وألاعمال والاعتقادات،
وهذا موافق ملا روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة ،وأنها كلها في النار إال فرقة
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واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه ،وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق
والاختالف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؛ والسنة :هي الطريقة املسلوكة
فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات وألاعمال وألاقوال"
ّثم قال" :وفي أمره -صلى هللا عليه وسلم -باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره
بالسمع والطاعة لوالة ألامور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته
بخالف غيرهم من والة ألامور" أي ّ
أن أمرهم مقرون بطاعة اهلل ورسوله ،فال ّطاعة كام قال -صىل
اع ُة يف َاملع ُروف».
اهلل عليه وسلم« :-إن َام الط َ
قال" :وفي مسند إلامام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال« :كُنا ُج ُلوسا عندَ النبي -
َصىل اهللُ َع َليه َو َسل َمَ -ف َق َال إين َال َأدري َما َقد ُر َب َقائي فيكُم َفاقتَدُ وا بالل َذين من َبعدي َو َأ َش َار إ َىل
َأيب بك ٍر و ُعمر واهتَدُ وا هبدي َعام ٍر وما حد َثكُم ابن مسع ٍ
ود َف َصد ُقو ُه» وفي روايةَ « :و َمتَسكُوا ب َعهد
ُ َ ُ
َ َ َ
َ َ ََ َ
َ
ابن ُأم َعب ٍد» أي :عبد هللا بن مسعود « َواهتَدُ وا َهبدي َعام ٍر» فنص -صلى هللا عليه وسلم -في آخر
عمره على من يقتدى به من بعده ،والخلفاء الراشدون الذين أمر باالقتداء بهم هم :أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي ،فإن في حديث سفينة عن النبي -صلى هللا عليه وسلم« :-اخل َال َف ُة َث َال ُث َ
ون
َسنَة ُثم تَص ُري ُملكا»".
الراشدين هم ُجيع أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-
وهناك من أهل العلم من يعدّ اخللفاء ّ
والتّابعني وأتباعهم ،مستنبطني ذلك من قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-خ ُريكُم َقرينُ ،ثم الذي َن
وَنُم».
وَنُمُ ،ثم الذ َ
ين َي ُل َ
َي ُل َ
الراشدين ّ
ألَنم
السنّة؛ ّ
كل أهل العلم من أهل ّ
وهناك أيضا من أهل العلم من يعدّ اخللفاء ّ
ّبي-صىل اهلل
ّبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف سنّته ويف حفظها والدّ عوة إليها ،فأخرب الن ّ
خلفوا الن ّ
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ّمسك بسنّة
ّفرق والتّنازع وترك ذلك ودرئه إنّام يكون بالت ّ
عليه وسلم -بالعالج إذا فعالج الت ّ
الصالح ،التّحاكم له والتّنازع لذلك.
السلف ّ
النّبي طريقه وهديه ،وما كان عليه ّ
ثم ّ
حذر -صىل اهلل عليه وسلم -ممّا يكون سببا لالختالف والتّنازع وهو البدع واملحدثات
ّ
فقال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-وإياكُم َو ُحمدَ َثات األُ ُمور َفإن كُل ُحمدَ َث ٍة بد َعة َوكُل بد َع ٍة َض َال َلة»
ّ
فدل عىل ّ
نص عليه
أن املحدثات والبدع تس ّبب االفاراق والتّنازع ووجود األحزاب ،وهذا قد ّ
السلفّ ،
جتر إىل القتال
جتر إىل األحزاب ،واألحزاب ّ
السيف ،والبدع ّ
جتر إىل ّ
فإن البدع ّ
ّ
واحلروب وسفك الدّ ماء ،وهذا ما ّ
دل عليه أثر عبد اهلل بن مسعود ّ
الذي رواه الدّ ارمي ،فقد
ارمي قال من حديث عمرو بن حييى بن عمرو بن سلمة قال" :كنا نجلس على باب عبد
روى الدّ ّ
هللا بن مسعود قبل صالة الغداة" أي قبل صالة الفجر من حرصهم عىل طلب العلم ،وهذا
ّ
يدل عىل ّ
أن من األمور التي ينبغي عىل طالب العلم أن يلتزم العلامء يأخذ منهم السمت واهلدي
والتقوى والعلم وياربى عىل أيدي علامء.
قال" :كنا نجلس على باب عبدهللا بن مسعود قبل صالة الغداة ،فإذا خرج مشينا معه إلى
املسجد" هذا يدل أيضا عىل فضل صحبة العامل يف إذهابه وإيابه "فجاءنا أبو موس ى ألاشعري
فقال :أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟" أي عبد اهلل بن مسعود "أخرج إليكم أبو عبد الرحمن
بعد؟ قلنا :ال ،فجلس معنا حتى خرج" أي عبد اهلل بن مسعود "فلما خرج قمنا إليه جميعا،
فقال له أبو موس ى" وأبو موسى وعبد اهلل بن مسعود كانا يف الكوفة أرسلهم عمر -ريض اهلل
عنه -عبد اهلل بن مسعود أمريا عىل الكوفة ،وأبو موسى األشعري قاضيا ومع ّلام "فقال له أبو

~~23

ُ
موس ى :يا عبد الرحمن إني رأيت في املسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد هلل إال خيرا" يعني
ظاهره خري ولكن استنكره؛ ألنّه مل يعهده يف حياة النّبي -صىل اهلل عليه وسلم -وال يف حياة أيب
ُ
بكر ،قال" :فما هو؟ قال :إن عشت فسترى" يعني سنذهب للمسجد ،قال" :رأيت في املسجد
قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصالة ،في كل حلقة رجل وفي أيديهم حص ى فيقول :كبروا مائة،
فيكبرون مائة" يعني جمموعة حلق وعىل كل حلقة رجل واقف ومعهم حىص ،فيقول
كربوا مائة" فيكربون اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب "سبحوا مائة" سبحان اهلل ،سبحان اهلل،
هلمّ ":
ّبي -صىل اهلل عليه
ّبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-مل يكن الن ّ
سبحان اهلل ،مل يكن يعهدها يف حياة الن ّ
وسلم -جيعل حلقا ويوقف عىل رأس ّ
كل حلقة واحدا يذكّرهم بالتّسبيح والتّهليل ،فيقول:
"كبروا مائة فيكبرون مائة ،فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ،فيقول سبحوا مائة فيسبحون
ُ
مائة .قال :فماذا قلت لهم؟ قال :ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك" وفيه أدب ال ّطالب مع العامل،
إذا كان العامل موجودا اترك األمر له ،هو الذي يصححه وهو الذي يعاجله ،وهذا من احلكمة
والفقه واحارام العامل ،وهذا تنبيه لطالب العلم اليوم خاصة كثر التنازع واالختالف ،اترك
األمر للعلامء هم يعاجلون فال تُدخل رأسك يف ّ
كل فتنة ،إن أمنك اهلل وهناك من يقوم به غريك
فامحد اهلل -عز وجل -؛ قال" :انتظار رأيك أو انتظار أمرك ،قال :أفال أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم
وضمنت لهم أال يضيع من حسناتهم؟ ثم مض ى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق
فوقف عليهم ،فقال :ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا :يا أبا عبد الرحمن حص ى نعد به
التكبير والتهليل والتسبيح ،قال :فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أال يضيع من حسناتكم شيئا،
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤالء صحابة نبيكم -صلى هللا عليه وسلم -متوافرون،
ُ
وهذه ثيابه لم تبل ،وآ ُ
نيته لم تكسر ،والذي نفس ي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة
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محمد أو مفتتحوا باب ضاللة" اسمعوا الفقه ،ما قال هذه حسنات ،أو بدعة حسنة ،أو ناس
يبغون اخلري ،العربة باالتباع وليس بكثرة األعامل" ،وهللا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إال الخير
،قال :وكم من مريد للخير لن يصيبه! إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -حدثنا أن قوما
يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم -أي ال يفقهون فمجرد تالوة -وايم هللا ما أدري لعل أكثرهم
منكم ثم تولى عنهم" أي ذهب عنهم عبد اهلل بن مسعود ،اسمع يا أخي قال عمرو بن سلمة
الراوي عن أولئك الذين يتعبدون اهلل بالبدعة واملحدثات وهذا مما يؤكد ما أخرب به النبي -صىل
اهلل عليه وسلم -عندما أخرب باالفاراق وقالَ « :وإياكُم َو ُحمدَ َثات األُ ُمور» قال عمرو بن سلمة:
"رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج" أولئك الذين يتعبدون
ويتزهدون ويفعلون حمدثات يف غري السنة ،يطاعنون الصحابة وعيل بن أيب طالب مع اخلوارج،
هذا واهلل رأينا اليوم ممن تربى مع ُجاعة التبليغ ،أو ُجاعة اإلخوان ،أو ُجاعة الرسورية ،أو مع
داعش يظهر العبادة والطاعة ،ثم فجأة قال واهلل فالن فجر نفسه ،هذا الذي كان يتعبد اهلل،
ولكنها عىل غري السنة.
أولئك اآلن يدعون اجلهاد ملئوا األمة صياحا؛ اجلهاد ،اجلهاد ،اجلهاد ،نقاتل أمريكا ،نقاتل
اليهود ،نقاتل روسيا ،ثم رأينا ذاك اجلهاد تفجريا لوالة أمر املسلمني وقتال يف مساجد املسلمني،
اآلن شوف داعش سواء يف اليمن أو يف العراق قوات التحالف السنية تقاتل الرافضة ،واخلوارج
يفجرون باملسلمني أهل السنة ويقاتلون التحالف هؤالء كأولئك هذه قواعد عظيمة وضعها
السلف ،وضعها النبي -صىل اهلل عليه وسلم-وقس األشياء باألشياء ،فدل هذا يا إخواين عىل
أن البدع بريد الكفر ،يقول الشيخ األلباين بعد أن صحح هذا األثر يف السلسلة الصحيحة يف
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املجلد اخلامس صفحة إحدى عش برقم ألفني ومخسة قال -رمحه اهلل تعاىل" :-وإنما عنيت
بتخريجه من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات فإن فيها عبرة ألصحاب
الطرق وحلقات الذكر على خالف السنة " إىل أن قال" :ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث
والقصة أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإنما بكونها على السنة بعيدة عن البدعة ،وقد أشار
إلى هذا ابن مسعود -رض ي هللا عنه-بقوله أيضا" :اقتداء في السنة خير من اجتهاد في بدعة"
ومنها أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة ،أال ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا
ُ
بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب" انتهى كالمه -ريض اهلل
عنه.-
وهذا يا إخواين ما ذكره السلف ويؤيد ويربهن ما جاء من آثار تدل عىل أنه ما اجتمع قوم
عىل بدعة وحزب خمالف حلزب اهلل إال كان َنايتهم اخلروج والتكفري وسفك الدماء ،وهذا ما
تفعله اجلامعات اليوم املعارصة واألحزاب املعارصة.
يقول أبو قالبة -رمحه اهلل -كام رواه الاللكائي والدارمي" :ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا
السيف" وروى الدارمي أيضا عن أيب قالبة قال" :إن أهل ألاهواء ،أهل الضالل وال أرى
مصيرهم إال النار ،فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قوال أو قال حديثا سيناهي به ألامر دون
السيف" أي :ينتهي به األمر بالسيف "وإن النفاق كان ضروبا ثم تال :ﱽ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱼ

ال توبة ،٥٧ :ﱽﭐﱫﱬ ﱭﱮﱯﱼ ال توبة ،٨٥ :ﱽﭐﲪﲫﲬﲭﱼ ال توبة ،١٦ :اختلفوا
املنافقون فاختلف قولهم واجتمعوا -أي املنافقين -في الشك والتكذيب وإن هؤالء أي أهل
البدع اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ،وال أرى مصيرهم إال النار" هذا واهلل الواقع ،اآلن
اجلامعات؛ ُجاعة اإلخوانُ ،جاعة التبليغ ،داعش ،جبهة النرصة ،أنصار اإلسالم ،كلهم
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أصحاب رايات ،ولكن كلهم اجتمعوا عىل السيف واخلروج عىل والة املسلمني ،ومشوا
لتحقيق مآرهبم الدنيوية عىل ُجاجم العباد واملسلمني حتى عىل األطفال ،حتى عىل النساء
الضعف ،حتى عىل الشيوخ ال يبالون قلت التقوى يف قلوهبم ،أخرب عنهم النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -أن قلوهبم قلوب الذئاب يف جثامن إنس ،فمن نظر إىل هذه اآلثار ،وهذا التأصيل من
كتاب اهلل وسنة نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم أن اخلري لألمة هو أن يعتصموا بحبل اهلل وأن
اهلل -تعاىل -مل يارك العباد مهال ،فام من خري إال أمر به القرآن وأمر به النبي -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وما من رش إال حذر منه القرآن وحذر منه النبي -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فاخلري
االجتامع عىل عقيدة واحدة وعىل قيادة وراية واحدة ،اجتامع القلوب وهو عىل اعتقاد أهل السنة
ملا قرره اهلل يف كتابه ،وقرره نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -يف سنته ،ومشى عليه اخللفاء الراشدون
والسلف الصالح ،ونحذر من املحدثات والبدع ولو أن الناس التزموا ذلك ورجعوا إىل علامئهم
ﲂﲄﲅ ﲆ
عند االختالف والتنازع كام قال -تعاىل :-ﱽﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲃ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱼال نساء  ،٣٨ :لكن الناس ركبوا أهواءهم زهدوا الناس بالعلامء ،فإذا
زهدوا الناس بالعلامء ،اآلن الشبيبة ال حيبون الفوزان ،وال حيبون ربيع املدخيل ،وال حيبون عبيد
اجلابري ،وال حيبون قبل ذلك ابن باز وابن عثيمني ،واهلل كانوا خيرجوَنم إىل الصحاري ،تربية
عىل السالح وعىل التنظيامت الرسية وعىل حب مؤلفات أهل البدع كسيد قطب وغريه من
ا ُملنظرين الفكريني ،ما الذي انتجوه يف أبنائنا ،ما الذي انتجه يف العامل اإلسالمي إال الدمار
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واخلراب واجلامعات واملحدثات واألحزاب ،وهذا الواقع خرجت اليوم ُجاعات ورايات
وأحزاب ،وتؤزها قوى الكفر واالستخبارات العاملية؛ ألَنم يعلمون أن املسلمني إذا قويت
شوكتهم من الداخل لن يتمكنوا منهم أبدا ،فلهذا يضعفوَنم من الداخل ،فإذا ضعف املسلمون
من الداخل تزعزعوا ،وهلذا هذه الثورات العربية التي يسموَنا الربيع العريب أزها األعداء أزا
لتخلخل األمن الداخيل ،وتضعف العالقة بني احلاكم واملحكوم فتسقط هيبة احلاكم ،ثم بعد
ذلك يسهل الدخول يف وسط املسلمني ،وهؤالء أغبياء أصحاب األحزاب سواء كانت أحزابا
دينية تسمي نفسها إسالمية وهي بعيدة عن اإلسالم ،أو أحزابا علامنية ليربالية كلها خدم ألعداء
اإلسالم وال يغرنكم كثرهتم ،فالعربة ليست بكثرة الناس ،العربة باحلق كام قال عبد اهلل بن
مسعود -ريض اهلل عنه" :-الجماعة الحق وإن كنت وحدك" يقول اإلمام أبو عثامن الصابوين -
رمحه اهلل" :-وال يغرن إخواني وفور أهل البدع وقلة أهل الحق فإن وفور أهل البدع وقلة أهل
اعة َأن ُير َف َع العل ُم َ ،و َيك ُث َر
رشاط الس َ
الحق من عالمات الساعة" ثم ذكر احلديث« :إن من َأ َ
اجله ُل» قال" :والجهل هو البدعة ،والعلم هو السنة".
َ
وملا خرجت فينا هذه اجلاماعا يف هذا الزمان ما الذي أنتج فيهم؟
أولًا :أنتج فيهم ترك دعوة التوحيد؛ ألَنا تدعو لنفسها وتنظر إىل أن احلاكمية هي أهم يشء،
وتريد أن تنازع احلاكم ،فأمهلوا التوحيد ،وأمهلوا التحذير من الشك ،اآلن انظر لإلخوان
املسلمني يف مرص ويف سوريا ويف غريهم كم مىض من دعوهتم؟
مىض هلم اآلن ما يقارب مائة سنة ،باهلل عليكم أزاحوا قربا يعبد؟! أزاحوا بدعة؟!
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ماليني املسلمني يموتون عىل الشك األكرب وهم يروَنم يف أعينهم وياركوَنم ،أليس هذا
خمالفة ملنهج األنبياء؟! أليس هذا خيانة لألمة؟! أين إنقاذ الناس! أين رمحة الناس! أليس اهلل
ﲞﱼال نساء.٨٤ :
ﲟ
يقول :ﱽﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
انظروا إىل مولد أمحد البدوي يف مرص كل سنة ماليني جيتمعون ويستغيثون به وهم ينظرون
ال حيذرون ،يف العامل كله حتى من بيننا من دعاتنا هنا من بني جلدتنا الذين درسوا األصول
الثالثة ،والقواعد األربعة ،والواسطية وغريها ،لكن ملا انتهجوا منهج الرسورية واإلخوان
يقولون عن الدعوة إىل التوحيد والتحذير من الشك إن هذه ظاهرة قديمة ،وإنام الذي حيارب
اآلن هو رشك القصور ،أي خيانة هلل ورسوله؟!
من آثار هذه األحزاب الفرقة واالختالف بني أهل السنة ،وهذا الذي حيصل بيننا ال نروح
إىل مرص والسودان والعراق وروحوا هنا هنا ،قبل كنا إذا قال ابن باز شيئا أو ابن عثيمني سمعنا
وأطعنا؛ ألنه جمتمعون حول علامئنا ،حول والة أمرنا ،ثم جاءوا يربون الشباب وأزاحوا البساط
عن العلامء وربطوا الطالب والشباب بدعاة الفتن ،أصبحوا عيالنا ،أوالدنا يفجرون يف أهلهم،
هذا يفجر يف خاله يتقرب إىل اهلل بقتل خاله اليل رباه ،وهذا يقتل ابن عمه ،باهلل عليكم هذا هو
يدعو له اإلسالم واجلهاد! فرقة واختالف بيننا اليوم.
من آثار هذه األحزاب فصل األمة عن السلف ،وهذا أخطر ما يكون كام يقول أحد منظري
الرسورية ،وهو حممد رسور زين العابدين عن مؤلفات السلف يقول" :إن كتب السلف كتب
جفاء" يعني يريد أن يفصل األمة والشباب عن كتب أمحد بن حنبل ،والبخاري ،والدارمي،
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واإلمام مسلم ،وأئمة السلف ويربطوَنم بالكتب الفكرية ليفرخوا فيهم ما يريدون؛ وألن
الشباب إذا قر ُءوا كتب أهل العلم انكشف عور هذه األحزاب وهذه اجلامعات.
أيضًا من أخطار هذه األحزاب :فصل األمة عن علامئها الربانيني املعارصين وخاصة منهم من
يعرف خبايا هذه اجلامعات وقوادها ومنظرهيا ،هؤالء علامء سلطة ،هؤالء علامء حيض ونفاس،
هؤالء ال يفقهون الواقع ،فابعدوا الشباب وطالب العلم واألمة عن العلامء الربانيني ،وهذا من
أخطر ما يكون ،االرتباط بالسلف والعلامء هو صالح األمة كام قال وهب بن كيسان مما نقل عنه
ُ
يصلح آخر هذه ألامة إال ما أصلح أولها" وقد
اإلمام مالك كام رواه ابن عبد الرب يف التمهيد" :ال
مررنا عىل ما أصلح األمة ،واألمة اليوم لن تصلح ولن تقوى شوكتها ولن تغلب أعداءها إال
عىل راية التوحيد وما كان عليه السلف ،ليس بقوة عتاد كام قال -عز وجل :-ﱽﭐﱜﱝ ﱞ
ﱟ ﱠﱡ ﱢﱼ ال نور ،٥٥ :أي :حققوا التوحيد والسنة ﱽﭐﱣ ﱤﱥ ﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱶ
ﱵ

ﱻﱼ ال نور.٥٥ :
ﱼ
ﱷﱸﱹﱺ
من آثار وخماطر أيضًا هذه األحزاب :عدم تعظيم مكانة ويل األمر وتنقيص مكانته الشعية،
وقد أخفوا عىل الشباب النصوص النبوية التي تأمر بالسمع والطاعة ،و ُيزهدون يف النصوص،
يف األحاديث الواردة يف هذا الباب ،وسمعتم أن أعظم ما يرضاه اهلل عنا التوحيد واالعتصام
والسمع والطاعة لويل األمر ،وأن من عادة أهل اجلاهلية ترك هذه األمور الثالثة ،ولذلك هذه
األحزاب أرجعت األمة ورب الكعبة إىل ما كان عليه أهل اجلاهلية ،فال هيتمون بالتوحيد ،وال
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يعتصمون بالكتاب والسنة وجيتمعون عليها كام ُيقعد مؤسسهم يقول أنا نجتمع فيام اتفقنا عليه
ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه ،حتى إَنم كام ال خيفاكم رأسوا عىل بعض اجلهات من
فروعهم اإلخوانية نصارى ،وقال أحدهم :إن اخلالف بيننا وبني اليهود ليس خالفا دينيا ،شوف
سبحان اهلل -وين قول اهلل -عز وجل :-ﱽﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱟﱠﱼال ك افرون ،٦ - ١ :أين ﱽﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸﳀﱼال مائدة.٥٥ :
ومن آثارهم :متييع الوالء والرباء واحلب يف اهلل والبغض يف اهلل؛ ألن االجتامع عىل األحزاب،
وليس عىل قال اهلل قال رسوله ،وليس احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ،يقول -صىل اهلل عليه
وسلمَ « :-أو َث ُق ُع َرى اإل َيامن احلُب يف اهللَ ،وال ُبغ ُض يف اهلل» احلديث اآلخر «وما الدين إال احلب
يف اهلل والبغض يف اهلل»
أيضًا من خماطرهم ومن مفاددهم :إبعاد األمة عن طلب العلم الشعي ،وإشغاهلم بامللهيات؛
أناشيد ،متثيليات ،رحالت وأبعدوهم عن اجللوس مع العلامء وعن طلب العلم وعن كتب
العقائد كتب السلف ،الفقه يف الدين ،والنبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يقولَ « :من ُيرد اهللُ به َخريا
ُي َفقه ُه يف الدين» وصالح األمة بالعلم وباالرتباط بالعلامء ،فإذا ذهب العلامء أو ُزهد هبم ،أو
ُترك السامع هلم ظهر الفساد ،وهذا ما جاء عند اإلمام البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو بن
العاص -ريض اهلل عنهام -أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهللَ َال َيقب ُض العل َم انت َزاعا
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اس ُر ُءوسا
ارك َعاملا اَّت ََذ الن ُ
َينتَز ُع ُه من الناس َو َلكن َيقب ُض العل َم ب َقبض ال ُع َل َامء َحتى إ َذا َمل َي ُ
ُجهاال َف ُسئ ُلوا َف َأفتَوا ب َغري عل ٍم َف َضلوا َو َأ َضلوا».
فهذه بعض مفاسد هذه األحزاب التي خرجت يف هذا العرص ودمرت األمة ،وضيعت
شباهبا ،وقوت أعداءها عليها وهي آخر ما أردنا أن نتكلم به من نقاط هذه املحارضة.
أسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إىل العلم النافع والعمل الصالح،
وأن يصلح هذه األمة وأن يرجعها إىل ما كان عليه سلفها الصالح ،وأن جيعلهم متمسكني
بكتاب رهبا وبسنة نبيها -صىل اهلل عليه وسلم ،-ونسأل اهلل -عز وجل -أن يقمع أهل البدع
واألحزاب التي تفرق وتريد أن تفرق األمة ،وتضعف شوكتها.
واهلل املوفق ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.
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األسئلة:
السؤال:
شكر اهلل لكم صاحب الفضيلة ،وكتب اهلل أجركم وأجزل لكم املثوبة ،ونستأذنكم يف عرض
بعض السؤاالت املتعلقة بموضوع هذه املحارضة:
يقول :دلامكم اهلل ،ما رأيكم فيامن يقول إن اجلاماعا املوجودة اليوم يف الساحة كل منها على ثغر
من ثغور اإلدالم ،يكامل بعضهم بعضًا ،وإن من التعصب أن نصنف هذه اجلاماعا بأنها من الفرق
النارية؟
اجلواب:
أولًا :هذا مصادم لقول اهلل -عز وجل :-ﱽﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲ

ﱶﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱼاألن عام.٣٥١ :
ﱷ
ﱳﱴﱵ
وثانيًا :خمالف لقول النبي -صىل اهلل عليه وسلم« :-وإياكُم َو ُحمدَ َثات األُ ُمورَ ،فإن كُل ُحمدَ َث ٍة
بد َعةَ ،وإن كُل بد َع ٍة َضال َلة ».
وثالثًا :خمالف ملا كان عليه السلف من التحذير من اجلامعات التي خرجت يف زماَنم وعندهم
من البدع أقل مما عند اجلامعات املعارصة اليوم ،ومع ذلك كان السلف واقفني هلم باملرصاد
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كاخلوارج ،وكاملعتزلة ،وكاجلهمية ،وغريهم من أهل البدع ،ثم إن هذه املقولة إنام نشأت من
قاعدة الاراث التي قعدها هلم شيخهم وزعيمهم يف هذا العرص عبد الرمحن عبد اخلالق ،فقد
كتب يف كتابه أصول العمل اجلامعي أن اخلالف بني اجلامعات يعني اإلخوان والتبليغ
والسلفيني ،وجعل السلفيني مع هذه اجلامعات املعارصة وهذا قول باطل ،فالسلفيون هم أهل
السنة واجلامعة الفرقة الناجية الطائفة املنصورة؛ ألن العربة بام كان الناس عليه ،قال :فاالختالف
بينهم اختالف يف األولويات ،يعني التبليغ يرى أن األولويات إصالح القلوب ،والزهد،
وفضائل األعامل ،واخلروج يف سبيل اهلل ،واإلخوان يصادمون احلكام ويبارزوَنم ،ويدعون
للسياسة وهكذا ،وهذا كله باطل وتفريق لألمة وتقوية لشأن البدع ،وهذه اجلامعات من عرف
تفاصيلها ومقاصدها وأسسها رأى أَنا خمالفة ألهل السنة واجلامعة ،وهلذا ملا سئل ابن باز
واأللباين عن ُجاعة اإلخوان ،وعن التبليغ وغريهم من األحزاب قال" :أنها ليست من أهل
السنة والجماعة".

السؤال:
أحسن اهلل إليكم يقول هذا :كثري من اجلاماعا -هكذا بالكثرة -تسامي نفسها دلفية وبعضهم
أنهم دلفيون ،فهل جيوز االنضامام هلم؟
اجلواب:
ليس كل من ادعى وصال بليىل دعواه صحيحة ،فالدعاوى إن مل تكن عليها بينات وبراهني
فمردودة عىل أصحاهبا ،والعربة بام يدعون إليه ،فالذي يدعو إىل البدع وإن سمى نفسه سلفيا
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فدعواه باطلة ،الذي يدعو إىل اخلروج عىل احلكام واملظاهرات ويدعي أن هذا طريق السلف،
فهذا مردود عليه بنص القرآن والسنة ،وإُجاع العلامء ،الذي ُيزهد الناس عن العلامء الربانيني
ويربط الناس باملفكرين وأصحاب اآلراء الفكرية السياسية ،ويدعي أنه سلفي فهذا دعواه
مردودة عليه ،فالرسول -صىل اهلل عليه وسلم -عندما أخرب بالفرقة الناجية مل يتكلم عن أعياَنا،
وإنام تكلم عن أوصافها ،فقالَ « :ما َأنَا َع َليه ال َيو َم َو َأص َحايب» فليست العربة بالدعاوى ،فليس
كل من ادعى ذاك تقبل دعواه ،فاملنافقون كانوا يدعون اإلسالم يف زمن النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -ولكن كذهبم اهلل -عز وجل -وإن أظهروا اإلسالم و َقبل الناس منهم بحكم ذلك
ولكن كذهبم اهلل وقال :ﱽﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱼ ال نساء  ،٥٤١ :نعم نحن ال نكفر
الناس ،ولكن نقول العربة باالتباع وما كان عليه السلف؛ وهلذا ذكر شيخ اإلسالم يف آخر
«الواسطية»" :أن من أصول أهل السنة اتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وأنهم
يزنون بهذه ألاصول الفرق والجماعات واملقاالت" إذا ليست العربة بالدعوى العربة باحلقيقة
واملنهج.
شكر اهلل لكم وجزاكم اهلل خريا وبارك فيكم ونفعنا بام قلتم.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.
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وجزاكم اهلل خريا.
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