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ﭑﭒﭓ
يَسرُّ َموْقِعَ ِمريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن ُيقَدِّمَ َلكُم َتسْجِيلًا لدرس يف

 رمحه اهلل تعاىل-ألقاه

-حفظه اهلل تعاىل-

مبسجد ذي النورين باملدينة النبوية ،نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع.

الدرس الرابع
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بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
محه اهلل َتعال و َغ َفر َاهلل َله ول ِ َشي ِ
َف َق َال إ ِ
اْل َمام ا إمل َجدِّ د حم َ َّمد إبن َع إب ِد ا إل َو َّه ِ
خنَا َول ِ َوال ِ ِدينَا
اب َ -ر ِ َ
َ إ
َ َ َ َ
ني:-
َول ِ إلم إسلِ ِم إ
املنت:
َالْ َأصْلُ الثَّا ِلثُ
أَنَّ مِنْ تَمَامِ االجْتِمَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَ ْينَا وَلَوْ كَانَ عَ ْبدًا حَبَشِيًّا ،فَبَيَّنَ النَبِيُّ-صَلَّى اهللُ عََليْهِ
َوسَلَّمَ -هَذَا َبيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ َو ْجهٍ ِمنْ أَنْوَاعِ الْ َبيَانِ شَرْعًا َو َق َدرًا ،ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ لَا يُعْ َرفُ عِ ْندَ َأكْثَرِ
َمنْ يَدَّعِيْ الْعِ ْلمَ فَ َكيْفَ الْعَمَلُ ِبهْ؟!

الشرح:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام كثريا
إل يوم الدين ،أما بعد:
فإن من مسائل اجلاهلية التي كانوا عليها أهنم كانوا ال يرون السمع والطاعة لويل األمر ،بل
إهنم كانوا يرون ذلك مذ َّلة ،ومهانة ،وأ َن َفة عند العرب أهنم ال يرتضون أحدا يسوسهم ،فلهذا
كان العرب يف اجلاهلية قبائل متشتتة حتكم بعضها بعضا ،وتغزو بعضها بعضا ،ونتيجة لذلك
األمن مل يكن مستتبا عندهم ،وأمرهم كان ضعيفا بني األمم؛ فال يؤبه بالعرب يف جاهليتهم عند
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األمم ،وكانت األمم تنظر هلم نظرة استحقار وذلك ألسباب منها :أهنم كانوا ال يرون السمع
والطاعة لويل األمر ،وكانوا ال يرتضون أحدا يسوسهم وينَ ِّظم حياهتم وجيمعهم.
فبعث اهلل حممدا – َص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم  -ذا الرمحة املهداة ،وأنزل عليه القرآن وارتىض له
وأتم به عليهم النِّ إعمة ،وأصلح اهلل هبذا الدين املسلمني
اْلسالم دينا الذي أكمل اهلل به كل خريَّ ،
من كل جمال من جماالت احلياة؛ يف أدياهنم ،ويف أمنهم ،ويف نظام حياهتم ،وقوة شوكتهم،
فأصبح النَّاس من دان هبذا الدين كان هلم القوة واالعتبار بني األمم ،واستسلمت هلم األمم،
ووصل أمرهم إل أقىص املغرب وإل أقىص املرشق.
فهذا األصل وهذه املسألة ب َّينها اهلل بيانا شافيا يف كتابه ،وب َّينها نبيه حممد -صىل اهلل عليه
وسلم-فإنه ال اجتامع إال بإمام ،وال إمامة إال بسمع وطاعة ،وجاءت النصوص تدل عىل ذلك
ب ِهن عليه فمن ذلكم قول اهلل -عز وجل  :-ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
وت َ إ
ﯾﯿ ﮊ

النساء.٩٥ :

واألحاديث يف ذلك كثرية ،منها قول النَّبِ ِّي – َص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم « :-إِ َّن اهللَ َي إر ََض َلك إم
ِ
ِ
ِ
َثالثا؛ َأ إن َت إعبدوه َوال ت إ ِ
َاصحوا
رشكوا بِه َش إيئاَ ،و َأ إن َت إعتَصموا بِ َح إب ِل اهللِ َمجيعا َوال َت َف َّرقواَ ،و َأ إن َتن َ
َم إن َواله اهلل َأ إم َرك إم» ،يف روايةَ « :أ إن تطِيعوا َم إن َواله اهلل َأ إم َرك إم» ،والنَّبِيَ -ص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-
ِ
يحة َث َالثا ِق إي َلَ :ملِ إن َيا َرس َ
َي َق َ
ني
ول اهللِ؟ َق َال :هللِ َولِكِتَابِ ِه َول ِ َرسول ِ ِه َو ِألَ ِئ َّم ِة ا إمل إسلِ ِم َ
ول« :الدِّ ين النَّص َ
َو َعا َّمتِ ِه إم» ،واألحاديث يف هذا الباب كثرية فيام أمر اهلل ورسوله بالسمع والطاعة لول األمر
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«و َأ إن َالإ نن َِازع النَّاس َأمرهم»« ،و َأ إن تَسمع وتطِيع با َملعر ِ
وف» وحرم اخلروج عىل ول األمر «إِ َّال
إ َ َ َ َ إ
َ
َ
َ
َّ إ َ إ
ِ ِ ِ
ِ
َت إو َن َب إع ِدي َأ َث َرة َوأمورا
َأ إن ت ََر إوا ك إفرا َب َواحا عنإدَ ك إم فيه م إن اهللِ ب إر َهان» ،و َأ َم َر بالصبَ « :وإِنَّك إم َس َ َ
ِ
وهنَاَ ،قالواَ :ف َام ت إَأمرنَا َيا َرس َ
اس َم إعوا َو َأطِيعوا» ،إل غري ذلك من النصوص،
ول اهللِ؟َ ،ق َال :إ
تنإكر َ
مما بينه النَّبِي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-بيانا شافيا ،ولكن مع ذلك ملا كان الناس يتحاكمون إل
أهوائهم ،ويتأثرون بالشبه وال يرجعون إل فهم السلف ،وال إل كالم العلامء الربانني ،ويقيسون
األمور بثورات الغرب وقوانني الغرب وأهل األهواء ،رأوا أن السمع والطاعة لول األمر أن
وأن هذا اهنزاميةَّ ،
وأن هذا انبطاحية حسب مصطلحات الناس اليومَّ ،
هذا كبت للحرياتَّ ،
وأن
هذا ضعف وخورَّ ،
وأن الصحيح أن يطالب الناس بحرياهتم ،وخيرجوا باملظاهرات والثورات
مقلدين بذلك الغرب ،ومقلدين بذلك آراء ومفكري أهل االجتامع من مفكري الغرب وأعداء
اْلسالم ،كصاحب "أسئلة الثورة" الذي نقل أسئلته وتقعيداته من منَظري الغرب ،ومن علامء
االجتامع يف الغرب فرأوا َّ
أن السمع والطاعة هذا خروج عن-يف زعمهم -عن هدى اْلسالم،
َّ
وأن اجلهاد هو الواجب ،وأن هذا نوع من أنواع اجلهاد ،ف َق َلبوا املوازين واملفاهيم.
ْ
ْ
فلهذا يقول شيخ اْلسالم" :مما ُّ
يدل على ال َع َج ِب ال ُعجاب ،مما أصاب الناس بسبب
ا
ُّ َّ
والسنة وقواعد السلف ،تغيرت مفاهيمهم وجعلوا الحق باطًل،
بعدهم عن تدبر القرآن
ا
حقا ،وجعلوا البدعة ُسنةُّ ،
والسنة هي البدعة ".
والباطل
قال شيخ اإلسالمَ :اْل َأصْلُ الثَّالِثُ:

٩

لسمْعَ وَالطَّا َعةَ ِل َمنْ َتأََّمرَ َعلَيْنَا وَلوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا - ،وهذا إشارة إل قول
أَنَّ ِمنْ َتمَامِ االجِْتمَاعِ ا َّ
النَّبِ ِّي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-يف احلديث الذي مر باألمس حديث العرباض بن سارية:
((اسمعوا و َأطِيعوا وإِ إن أمر َع َليكم َعبد حب ِ
ش)).
َ
َ
إ َ
ِّ َ إ إ إ َ َ ي
فَبََّينَ النَبِيُّ  -صَلَّى اهللُ عَلَْيهِ َوسَلَّمَ -هَذَا بََيانًا شَائِعًا ذَاِئعًا
" َش ِائعا" منترشاَ " ،ذ ِائعا" عند الناس ،فجميع الناس قد سمعوا ذلك ومنترش يف الكتب،
ولكن أهل األهواء أخفوا هذا األحاديث وأخفوا إيرادها عىل النَّاس حتى واهلل متر عىل اْلنسان
حلظات أو أيام أنه خيش أن يورد هذا األحاديث؛ أل َّن مجاهري الناس ع ِّب َئ إت ب َّ
أن من يورد هذا
األحاديث فإنه عميل وأنه انبطاحي والعياذ باهلل ،أ إخ ِف َي إت وصار ضغط اجتامعي من قبل هؤالء
الساسة الذين يسلكون مسلك الثورات فأرهبوا الناس من إيراد هذا األحاديث وأخفوها عىل
العامة.
شرْعًا َوقَدَرًا ،فبني
فَبََّينَ النَبِيُّ -صَلَّى اهللُ َعلَْيهِ وَسَلَّمَ -هَذَا بََيانًا شَائِعًا ذَاِئعًا ِبكُلِّ وَ ْجهٍ ِمنْ َأْنوَا ِع الْبَيَا ِن َ
أن ِم إن سنَ َن اهلل الكونية َّ
ذلك النَبِي َ -ص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم -بأمره وهنيهَ " ،و َقدَ را"؛ أي َّ
أن من
ويل األمر يصيبه نتيجة هذا املعصية من املصائب والعقوبات ،فهذا أمر قدري.
خالف َّ
ومما يدل عىل ذلك أول ما حصل للمسلمني يف غزوة أحد؛ ملا خالفوا أمر النَبِ ِّيَ -ص َّىل اهلل َع َل إي ِه
َو َس َّل َم -يف ُمالفة واحدة ،ما الذي حصل للمسلمني؟
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حيث قتِ َل سبعون صحابيا ،وج ِر َح النَبِي َ -ص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم ،-فهذا سنَّة اهلل يف عباده َّ
أن
من خالف إنام تأتيه املصائب بسبب ما اقَتفته أيدهيم ،وهذا واقع النَّاس اليوم يشهد له؛ فإ َّن ما
يصيب املسلمني اليوم من ضعف وهوان وتشتت أمرهم َ
وغ َلبة أعدائهم عليهم ،إنام أوتوا
بمخالفتهم الكثرية ألوامر اهلل وأوامر رسولهَ -ص َّىل اهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم -من أمر يتعلق بالتوحيد
فالرشك منترش ،والبدع راياهتا مرتفعة يف العامل اْلسالمي ،وال َّتبج واالختالط ،وعدم حتكيم
رشع اهلل ،وكثرة دعاة البدع واألهواء ،وعصيان الناس لرب العاملني يف أمورهم كلها،
وهجراهنم لبيوت اهلل واملساجد والقرآن ،وبعدهم عن أداء الزكاة ،كل ذلك منترش يف العامل
اْلسالمي.
قال شيخ اْلسالم :ثُمَّ صَارَ هَذَا الْ َأصْلُ؛ أي األمر باالجتامع والسمع والطاعة لويل األمر لَا
ُيعْرَفُ عِنْدَ أَكْ َثرِ َمنْ يَدَّعِيْ الِْعلْمَ َفكَيْفَ اْل َعمَلُ ِبهْ؟ !
يعني حتى العمل به قد خفي عىل الناس ،بل أصبح النَّاس ال خيفى عليهم ذلك وال يعملون
ِ
خالفه ويرون َّ
أن خالفه هو األصل!.
به بل يدعون إل
فام ال َّثورات التي تقام اآلن إال نوع من أنواع اخلروج عىل ويل األمر وعدم السمع وال َّط ِ
اعة
ِّ
حل َّكام املسلمني ،ول ِّب َس ذلك باملطالبِة باحلقوق ،واملطالبة باحل ِّريات ،واملشاركة يف سياسة
ِ
الدولة ،إل غري ذلك من املطالب والدَّ عاوى ،فكل ذلك سببه ما ذكِر يف ِ
الرسالة:
أول
َ
َّ
أن ب إعدَ الناس عن كتاب اهلل وسنة رسوله وعدم التدبر هلام.
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والب إعد عن فهم الدين ،والب إعد عن فهم السلف يف فهم الدين.
والب إعد عن االلتفاف حول العلامء الربانيني.
غري هذه املفاهيم وهذه األصول فأصبحت غريبة بني الناس ،وأصبح الذي يدعو إليها رجل
َّ
مر معنا يف األصل األولَّ -
فرق
أن من يدعو إل التوحيد فهذا ي ِّ
يريد أن يضعف األ َّمة -كام َّ
فرق املسلمني!.
النَّاس وي ِّ
كذلك هنا باْلضافة إل َّ
أن األمر هذا أصبح غريبا غري مألوف عند النَّاس ،وعادوا إل ما كان
ِ
عليه َأ إهل اجلاهلية بل أشد ،رجع النَّاس اليوم إل ما كان عليه أهل اجلاهلية ،فكام ذكرت لكم يف
بداية الدرس َّ
أن َأ إه َل اجلاهلية من مسائلهم التي خالفوا فيها الفطرة واْلسالم َّأهنم كانوا يرون
َّ
لويل األمر مذلة ،واليوم النَّاس دعاة ال َّث إورات عادوا إل ما كانوا عليه أهل
أن السمع وال َّط َ
اع َة ِّ
اجلاهلية إال أهنم بلباس جديد ،فأهل اجلاهلية يرون َّ
لويل األمر مذلة ومهانة،
أن السمع والطاعة ِّ
وخ َورَّ ،
ودعاة الثورات اليوم يرون َّ
أن السمع وال َّطاعة ضعف وجبن َ
وأن الـمطالبة بذلك
وال َّث إورات واملظاهرات هي مطال َبة باحلريات ،والـمطالبة باحلقوق َّ
فإن حقوق الناس م إغ َتصبة
يزعمون.
أين أنتم عن حديث النَّبِ ِّي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-الذي يفهمه عامة الناس قبل علامئهم؟!
وملاذا أخفيتم هذه األحاديث عن مجاهري الناس؟!
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أل َّنكم َأ َهيا الثوريون اختذتم ظهور النَّ ِ
اس مطايا لتحقيق مآربكم السياسية واالقتصادية
ِ
َت إو َن َب إع ِدي َأ َث َرة َوأمورا
واملالية ،أمل يقل النَّبِي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إيه َو َس َّل َم« :-إِنَّك إم َس َ َ
ِ
وهنَاَ ،قالواَ :ف َام ت إَأمرنَا َيا َرس َ
ول اهللِ؟َ ،ق َالَ :أدوا إِ َل إي ِه إم َح َّقه إم َو َسلوا اهللَ َح َّقك إم»َ « ،ق َال:
تنإكر َ
احل إو ِ
اس َمعوا َو َأطِيعوا».
َف إ
ض» ،أو « إ
اص ِبوا َحتَّى َت إل َق إو ِِن َغدا َع َىل إ َ
ِ
ِ
وهنَا»؟ وهذا من دالئل نبوته– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه
َت إو َن َب إعدي َأ َث َرة َوأمورا تنإكر َ
ما معنى « َس َ َ
َو َس َّل َمَ -أ َّنه تكلم عن أمور غيبية ال ي َت َك َّلم هبا إال عن طريق الوحي؛ َّ
ألن هذا أمر غيب ،وذلك
َّ
أن دعاوى النَّاس ك َّلها عب التاريخ يف خروجهم عىل ح َّكامهم إما بدعوى املنكرات أو باملطالبة
باملال وأخذ األموال واملناصب الدنيوية.
َت إو َن َب إع ِدي َأ َث َرة»؛ يعني استئثارا باملناصب ،واستئثارا باملال ،واستئثارا بم َقدَّ رات
فقولهَ « :س َ َ
ِ
وهنَا» منكرات ،فام التوجيه يف ذلك؟
البلد « َوأمورا تنإكر َ
هم أغلقوا توجيهات النَّبِ ِّي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم ،-وأغلقوا العالج الذي رسمه النَّبِي –
ِ
العزة والقوة:
الرمحة وفيه َّ
َص َّ َىل َاهلل َع َل إيه َو َس َّل َم-لألمة الذي فيه َّ
الصب.
السمع والطاعة.
لويل األمر.
الدعاء ِّ
لويل األمر.
النصيحة ِّ
٥

حرم اخلروج «إِ َّال َأ إن ت ََر إوا ك إفرا َب َواحا ِعنإدَ ك إم ِم َن
أيضا حتى املنكرات حتى «ت ََر إوا ك إفرا َب َواحا» َّ
اهللِ فِ ِ
يه ب إر َهان» ،بل حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا من اهلل فيه برهان من قواعد الدين العامة
وهو حتقيق املصلحة ودرء املفاسد أن ال خيرج عليه إذا يَتتب عىل اخلروج عليه سفك الدماء،
وهتك األعراض ،ومفاسد أكثر تتحصل من املصالح.
لو نظر املسلمون الذين دعوا إل الثورات إل هذه النصوص وهذه القواعدَ ،أ َح َص َل
للمسلمني ما حصل هلم اليوم؟!
ال وريب ،انظر كيف وجد الك َّفار سبيال للدخول عىل بالد املسلمني!
وإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك األعراض وإشعال الفتن ،وهتييج السفهاء س َّفاكي الدِّ ماء
ِص َغار األحالم الذين مل يَتبوا عىل أيدي العلامء ،أهل الدنيا وحمبي املناصب ،مل يأهبوا بام حيصل
ِ
احلكمة والفق ِه والفهم وب إعد النَّظر
للمسلمني ،ومل يأهبوا بمقدَّ رات املسلمني ،وليس عندهم من
حتى تسببوا اآلن انظر ماذا حيصل! ماذا حيصل يف مصر؟!
ماذا حيصل يف ليبيا؟!
ماذا حيصل يف سوريا؟!
ماذا حيصل يف العراق؟!
ماذا حيصل يف العامل؟!
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الر َّبان َّية واألصول الواضحة
كله بسبب عدم اتباع قواعد َّ
الرشع ونصائح النبي والتوجيهات َّ
الب ِّينة الذي يفهمها عامة الناس قبل علامئهم ،ولكنها الفتن واألهواء وحتكيم العقول
واحلامسات الطائشة غري املبنية عىل :قال اهلل ،وقال رسوله ،قال الصحابة ،قال السلف.
انظر ماذا حيصل للعامل اإلسالمي اليوم من ويالت ومصائب يتلوا بعضها بعضًا!
وفنت جتعل احلليم حريانًا،ماذا حصل ألعراض املسلمات؟!
وماذا حصل لدماء املسلمني؟!
ف العلم وأُبْ ِر َز اجلهل!
وكيف ضُعِّ َ
فنت ،وكم قُتِ َل من شيبٍ وشباب ورجا ٍل ونساء! ما هو سببُ هذا الواقع املرير؟!
الرشع الرءوف الرحيم ،وإل قواعد
سببه اتِّباع األهواء وعدم الرجوع إل رشع اهلل احلكيم؛ َّ
النبي حممد– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-وإرشاداته ،وإل ما كان عليه السلف ،ورجع الناس إل ما
كان عليه أهل اجلاهلية ،يتحكم يف العرب فارس والروم ،وال يؤبه هبم لعدم إيامهنم وتوحيدهم،
ولعدم انتظام حياهتم عىل إمام يسوسهم وحيكمهم ،حتى أتى النبي حممد– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه
َو َس َّل َم-باْلسالم وبالسنة ،فانترش اْلسالم وانترش األمن وكان اْلسالم خريا عىل أعدائه،
فدخل النَّاس يف دين اهلل أفواجا ،ولكن من كان حيمل رايات اجلهاد؟ كان الذين يرون َّ
أن اجلهاد
رمحة للعباد ،وليس اجلهاد كام يزعم الناس سفكا للدِّ ماء وقطعا للرقاب.
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اجلهاد ِ
رش َع رمحة للعباد؛ إخراج الناس من الرشك إل التوحيد ،ومن الظلامت إل النور ،ومن
العذاب إل الرمحة ،وك َِذب من قال َّ
إن اْلسالم انترش بالسيف ،بل السيف واجلهاد رشع ملن صدَّ
عن سبيل اهلل ،ولكن الناس اليوم من أصحاب الرايات السوداء واحلركات السياسية اْلخوانية
التكفريية أعطت اجلهاد وصورة اجلهاد عند العامل أنَّه ذبح للناس وقطع للرقاب وهتك
لألعراض وسفك للدِّ ماء ،ولكن كام قال عنهم النبي– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-أولئك محلة
الش َياطِ ِ
ون َأ إه َل إ ِ
اْل إس َال ِم َو َيدَ ع َ
ني ِيف ج إث َام ِن إنإس»َ « ،ي إقتل َ
الرايات السوداء« :قلوهب إم قلوب َّ
ون
َأ إه َل إاألَو َث ِ
ان» ،انظر إل الرايات الداعشية ،تسري يف مجيع مناطق أهل السنة ولكن تقف عند بالد
إ
الرافضة ،تقف عند بالد النصريين ،تقف عن اليهود ولكنها تسري يف مناطق أهل السنة وت َقتِّل
ون َأ إه َل إ ِ
أهل السنة َقتال قتال ،وهذا كام أخب فيهم النَّبِي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم َ« :-إقتل َ
اْل إس َال ِم
ون َأ إه َل إاألَو َث ِ
َو َيدَ ع َ
ان ».
إ
إذا أهيا اْلخوة من متام فقه الطالب املسلم أنَّه عندما يقرأ هذه األصول يدرسها تدريسا،
يقرأها ويتعلمها دراسة علمية عملية ،ويقيس الواقع عىل ما هي عليه ،و َي إع َلم َأ َّن أكب أسباب ما
حيصل للمسلمني اليوم من أسباب دعاة الفتن الذين أخفوا هذه األصول وهذه األحاديث
واْلرشادات عن األمة ،أعطني إخوانيا واحدا يف حياته يذكر هذه األحاديث ،أعطني إخوانيا
واحدا يذكر هذه األحاديث عىل املنب ،ال يذكرها وريب إال إذا جاءت أوامر رسمية يذكرها نفاقا
وخوفا ،ولكن ال يربطها ربطا صحيحا بالواقع ،وإنَّام يصور َّ
أن اخلوارج الذين ال يسمعون وال
عيل وانقطع أمرهم.
يطيعون هم اخلوارج الذين خرجوا عىل ٍّ
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اخلوارج يف تصور هؤالء ،أو يف تصويرهم للناسَّ ،
عيل وقتلوا عثامن
أن اخلوارج خرجوا عىل ٍّ
وانتهى أمرهم خالص ما يف خوارج بعد ،طيب املوجودون اآلن ما هم؟
هؤالء جهاديون جماهدون ،يطالبون بحقوق الناس! « َأ إف َضل ِج َهاد كَلِ َمة َح ٍّق ِعنإدَ س إل َطان
َج ِائر» ،فيستدلون باألدلة بغري حملها أو خيفوهنا ،كام قال أحدهم ملا أورد له حديث النَّبِ ِّي – َص َّ َىل
َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-الذي رواه ابن أيب عاصم وغريه وصححه األلباِنَ « :م إن َأ َرا َد َأ إن َين َإص َح ل ِ ِذي
س إل َطان َفال ي إب ِد ِه َعالنِ َية» ،ماذا قال؟!
قال :أنتم ما عندكم إال هذا احلديث! انظر اهلوى! طيب ما عندنا إال هذا! ما جاء إال هذا
احلديث طيب ماذا فيها طيب! أليس ثابتا عن النَّبِ ِّي – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-؟! أليس ترشيعا
لكن اهلوى.
ودينا؟! َّ
ومعلوم عن أهل األهواء؛ أهل األهواء سبيلهم مع النصوص؛ إما حياولون تأويلها وحتريفها
عىل تقعيدهم ،أو ي َض ِّعفوهنا ويردوهنا ،أو خيفوهنا كام يفعل اْلخوان املسلمون ودعاة الفتن يف
هذا الزمان أحاديث السمع والطاعة ملغية يف حياهتم الدعوية.
كام قلت لك أعطني إخوان ًّيا واحدا يذكر هذه األحاديث يف أقطاب األرض كلها ،عند
اس َم إع َو َأطِ إع» وهذا
أقطاب املسلمني كلها،ما فيه أبدا ،وإن أوردها فيوردها يف غري حملها ،وربام « إ
لويل األمر! لرئيس احلزب واجلامعة ،رئيس التنظيم ،ينَ ِّزلون هذه
واقع يراه ملن؟! ما هو ِّ
األحاديث عىل رئيس حزهبم رئيس اجلامعة ،أهل أهواء!.
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إذا من العجب العجاب الذي يدل عىل قدرة امللك الغالب َّ
وأن اهلدى بيده والضالل بيده،
أنك ترى األدلة واضحة بينة جلية كالشمس يف رابعة النَّهار يعرفها العامي قبل العامل ،ومع
ذلك ترى مجاهري الناس اليوم خيالفون ويرون َّ
أن العمل خالف ذلك ،والحظتم هذا! دعاة
املظاهرات اليوم ملا تورد هذه األحاديث قال :يا أخي هذا ما هو خروج عىل و ِّيل األمر ،هذه
مطالبة باحلريات.
سبحان اهلل!
ونص إبتم أحدا منكم
أسقطتم احلاكم ،وقتلتم الرشطة ،وهنبتم األموال ،وهتكتم األعراضَّ ،
وتقول ما هو خروج! طيب اخلروج ما هو؟! ما هو اخلروج طيب؟! بل مجعتم أنواع اخلروج
كلها:
خروج قعدي.
وخروج بالسيف.
وخروج عن السنة.
وخروج عن اعتقاد أهل السنة واجلامعة.
وأ َّلبتم األعداء عىل بالد املسلمني.
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إذًا خالصة هذا األصل:
أولًا :أن من أسباب انحراف الناس عن مفاهيم أصول الدين واْلسالم عدم تدبر القرآن
والسنة وما كان عليه السلف.
ثانيًاَّ :
أن الناس تتغري مفاهيمهم واألصول التي يسريون عليها بسبب ا ِّتباع األهواء،
وعدم الرجوع إل ما ذكرنا من أصول.
أن الواجب عىل املسلمني أن يرجعوا إل هذا األصل العظيم ،فيسمعوا ويطيعوا ملن َّ
واله اهلل
األمر عليهم بأي نوع من أنواع الوالية؛ ألن معتقد أهل السنة واجلامعة َّ
أن من استتب له األمر
بقوته وأصبح األمر له؛ وجب السمع والطاعة له ،إ
إن كان ذا قوة وليس كحال عصابات الناس
واألهواء اليوم ،كام يدَّ عي الب إعض بأن داعش هلم قوة اليوم فال نخرج عليهم.
نقول هؤالء ِعصابات مم َولة من الكفار ويقتلون أهل اْلسالم ويدعون أهل األوثان ،وليس
هلم من القوة يف احلقيقة عند التبرص إال جرائم يقيموهنا عىل املسلمني ويصورون هذه املشاهد
فإهنا كذب وزور ،يدل عىل َّ
أن أعداء اْلسالم هم الذين
ترويعا للمسلمني ،وإال عند الواقع َّ
لريهبوا هبم املسلمني ويبقوا عدم األمن وعدم االستقرار يف بالد املسلمني.
وضعوه ،إ
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املنت:
قال-رمحه اهلل تعاىل :-اَلْ َأصْلُ الرَّابِعُ:
َبيَانُ الْعِ ْلمِ وَالْعُلَمَاءِ ،وَا ْلفِ ْقهِ وَا ْل ُفقَهَاءِ ،وَ َبيَانُ َمنْ تَش ََّبهَ بِ ِهمْ وَلَ ْيسَ ِمنْ ُهمَْ ،وقَدْ ب ََّينَ اهللُ –تَعَالَى -هَذَا
َولِ سُ ْورَةِ الْ َبقَرَةِ ِمنْ قَوْ ِلهْ :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ البقرة ،41 :إِلَى قَوْ ِلهِ
الْ َأصْلَ فِيْ أ َّ
قَبْلَ ِذكْرِ إِبْرَا ِه ْيمَ -عََل ْيهِ السَّلَامُ :-ﮋ ﯤ ﯥ ﮊ البقرة 47 :اآلية.
وَيَزِ ْيدُهُ ُوضُوْحًا مَا صَرَّ َحتْ ِبهِ السُّنَّةُ فِيْ هَذَا ِمنَ الْكَلَامِ الْكَ ِثيْرِ الْب َِّينِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِّيِّ الْبَلِ ْيدِ ،ثُمَّ صَارَ هَذَا
أَغْرَبَ الْأَ ْشيَاءِ ،وَصَارَ الْعِ ْلمُ وَا ْل ِف ْقهُ هُوَ الْ ِب َدعُ وَالضَّلَالَاتِ ،وَ ِخيَارُ مَا عِ ْندَ ُهمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ ،وَصَارَ
ضهُ اهللُ –تَعَالَى -عَلَى الْخَلْقِ وَ َمدَ َحهُ لَا يَتَفَوَّهُ ِبهِ إِلَّا زِ ْندِيْقٌ أَوْ مَ ْجنُ ْونٌَ ،وصَارَ َمنْ أَنْكَرَهُ
الْعِ ْلمُ ال ِذيْ فَرَ َ
وَعَادَاهُ َوصَنَّفَ فِيْ التَّحْذِيْرِ ِم ْنهُ وَالنَّهْيِ عَ ْنهُ هُوَ الْ َف ِقيْهُ الْعَا ِلمُ.

الشرح:
لقد بني اهلل-تعال -يف كتابه ،ونبيه حممد– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم -يف سنته فضل العلم والعلامء،
وبيان من هم العلامء الذين هم الواجب عىل املسلمني طاعتهم واألخذ عنهم ،وجاء عن
الصحابة والسلف من اآلثار ما يوضح هذا األصل املهم.
فإن اهلل-تعال -من رمحته أنه مل يَتك عباده مهال ،عندما خلقهم وأمرهم وهناهم فلم يَتكهم
سدى ،ومل يَتكهم مهال ،فلم يَتكهم سدى ال يؤمرون وال ينهون بل أمرهم وهناهم ،وطلب
منهم عبادته وفطرهم عىل التوحيد ،وأعطاهم العقول التي يميزون هبا وأرسل هلم الرسل،
وأنزل عىل الرسل الكتب ،كل هذا رمحة من اهلل-تعال -لعباده.
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ومن رمحة اهلل بعباده أيضا َّ
أن اهلل جعل ورثة لألنبياء ،يكونون رسال بني الناس وبني رهبم،
وهذا من رمحة اهلل-عز وجل -بعباده ومن حكمته؛ ألن اهلل –تعال -مل هيمل الطري وهو ُملوق
ليس بمكلف ،فكيف بالعبد املخلوق املكلف.
فمن رمحته -سبحانه وتعال -أن هييئ من جيدد للناس دينهم ،ومن يكون ح َّجة عىل العباد،
ب ِهن عىل ذلك ،كام جاء يف احلديث:
ويقمع اهلل هبم دعاة الزيغ والضالل ،وقد جاءت أحاديث ت َ إ
ِ
ِ ِ
«إِ َّن اهلل َي إب َعث هل َ ِذ ِه األ َّم ِة َع َىل َر ِ
ْصح من ذلك قوله–
أس ك ّل مائَة َسنَة َمن َ
جيدِّ د هلا دينَها» ،بل َأ إ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احل ِّق َال َيُضه إم َم إن َخا َل َفه إم َو َال
َص َّ َىل َاهلل َع َل إيه َو َس َّل َمَ « :-ال ت ََزال َطائ َفة م إن أ َّمتي َظاه ِري َن َع َىل إ َ
اع » ،قال البخاري" :هم العلماء" ،وقال اْلمام أمحد" :إن لم يكونوا
الس َ
َم إن َخ َذ َهل إم َحتَّى تَقو َم َّ
أهل الحديث فًل أدري من هم".
فقولهَ « :ال َي َزال» يفيد استمرارية وجودهم إل قيام الساعة ،وهذا من رمحة اهلل – عز وجل،-
عز وجل -ومن رأفة نبيه – َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-لألمة أنه مل هيمل وصف
ومن رمحة اهلل – َّ
العلامء الذين ي َت َبع إ
َف حوله ،فقال اهلل – عز وجل :-ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ
ون وي إلت إ
عز َّ
َّ .28
أن من مزايا العلامء إ
فدل عىل َّ
وجل-والت َقى.
أن يكونوا من أهل اخلشية هللَّ -
واخلشية تكون ناجتة عن أمرين:
عن تقوى رب العاملني.
وعن علم وا ِّتباع للسنَّة.
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فاطر:

بل قول اهلل  -سبحانه وتعال -يف سورة الفاحتة ي إف َهم مما ذكر اهلل من صفات املغضوب
عليهم والضالنيَّ ،
أن املرحومني الذين أنعم اهلل عليهم من يكون جامعا بني وصفني:
بني التقوى ويتجنب اهلوى.
وبني العلم ويتجنب اجلهل.
فهذا وصف ألهل العلم بأن يكونوا أهل تقى وأهل علم.
وأهل العلم :هو من يعرف كالم اهلل وكالم رسوله– َص َّ َىل َاهلل َع َل إي ِه َو َس َّل َم-والدليل قوله –
تعال :-ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ الفاتحة،7 - 6 :
َ ْ َََ
جهل
قال اْلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعال -بمعنى كالمه" :أن من عبد هللا على ٍ
ٌ
ٌ َّ
ففيه وصف بالنصارى ،ومن علم واتبع الهوى ففيه وصف للعلماء الذين يتبعون الهوى فًل
َُْ ْ
ف حولهم ،وهم فيهم ٌ
شبه باليهود" ،قال:
يلت
يف األوىل :فيه شبه من عب ِ
ادنا بالنصارى.
َّ
والثانية :فيه شبه من علامئنا باليهود ،فمن َعلِ َم واتبع اهلوى ففيه شبه باليهود.
ِ
وصف األولياء ،وأول وأكثر من
بل أْصح من ذلك أيضا قول اهلل-سبحانه وتعال -يف
عز َو َج َّل –:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
الر َّبانيون ،فقال اهللَّ -
يستحق وصف َ
الوالية هم العلامء َّ

وحدوا اهلل
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يونس 63 - 62 :أي َّ
وأخلصوا ،و ا َّتبعوا ومل يبتدعوا ،و خافوا ومل ي َّتبعوا اهلوى ،إل غري ذلك من النصوص ال ِّتي
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ِ
وصف العلامء ،والزال املسلمون
جاءت منطوقة أو مفهومة من كتاب اهلل و سنَّة رسوله يف بيان
ِ
قي وأهل الفقه واال ِّتباع ،وكتب ال َّسلف قد س ِّطر فيها ذلك كثريا يف وصف
يعرفون العامل ال َّت َّ
الر َّبان ِّيني وأهل السنَّة امل َّتبعني.
العلامء َّ
املنت:
قالَ :بيَانُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ ،وَا ْل ِف ْقهِ وَا ْل ُفقَهَاءِ ،وَبَيَانُ مَنْ تَش ََّبهَ بِ ِهمْ وَ َل ْيسَ ِمنْ ُهمْ.

الشرح:
وهذا كثري من أصحاب اهلوى ،فيدَّ عي العلم ويدَّ عي الدَّ عوة ،بل ر َّبام يدَّ عي السنَّة وا ِّتباع
الزاهد ال َّتقي الورع امل َّتبع
السلف ،ولكن تقعيداته ومشاربه وجلساؤه خيالف ذلك ،العامل هو َّ
َّ
واحلب والبغض ،وجياهد أهل األهواء والبدع
املدافع عن السنَّة ،الذي حي ِّقق الوالء والباء،
َّ
بلسانه وقلمه و بنانه ،وقد َّبني اهلل-تعال -هذا األصل يف أول سورة البقرة ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ

أتم البيان ،وبيان صفاهتم.
فبني اهلل-عز وجل -يف ذلك َّ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ البقرة 41 :اآلياتَّ ،

1٥

املنت:
قال :وَيَزِ ْيدُهُ ُوضُوْحًا مَا صَرَّ َحتْ ِبهِ السُّنَّةُ فِيْ هَذَا ِمنَ الْكَلَامِ الْكَ ِثيْرِ الْب َِّينِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِّيِّ الْبَِل ْيدِ ،ثُمَّ صَارَ
هَذَا أَغْرَبَ الْأَ ْشيَاءِ ،وَصَارَ الْعِ ْلمُ وَالْ ِف ْقهُ هُوَ الْ ِب َدعُ وَالضَّلَالَاتِ.

الشرح:
الرأي ،تقديم العقل ،دراسة علم اليونان والفلسفة واملنطق ،دراسة كت ِ
ب
ا ِّتباع الفكر ،ا ِّتباع َّ
ال َّتنظري الفكر َّية صارت هي التي هيتم هبا وير َّبى النَّاس عليها ،وصار أهل ال َّتصوف العلم
عندهم ما يدونه أصحاب الطرق من أذكار بدع َّية ،وقصص خيال َّية مكذوبة ،وغريهم ممن
ِ
السلف ،وهذا
الروايات اخليال ِّية ويربط النَّاس هبا و أ إبعدَ النَّاس عن الكتاب والسنَّة وآثار َّ
يؤ ِّلف ِّ
الواقع يف مجيع طبقات النَّاس واجلامعات ،فبعض اجلامعات ال ِّ
السلف اهتامما ،وال
تويل كتب َّ
والرحلة إليهم ،وإ َّنام يربطون أتباعهم بمنَ ِّظ ِرهيم
الر َّبان ِّيني ِّ
يربون أتباعهم عىل جمالسة العلامء َّ
جهاال أصحاب أهواء.
ودعاهتم ،وإن كان دعاهتم َّ
وبعضهم يربطون النَّاس باخلروج للدَّ عوة إل اهلل وي َّتبعون دعاة وهم ج َّهاال يف احلقيقة،
ويزهدون الناس بالعلم والعلامء والرحلة إل العلامء واجللوس معهم ،وهذا واقع يشهده
ِّ
زهدوا
الناس ،من الدَّ عاوى التي انترشت يف العامل اْلسالمي؛ مجاعة اْلخوان ومجاعة التبليغ َّ
النَّاس يف العلم والعلامء وهذا من أخطر ما يكونَّ ،
فإن صالح العباد هبذه األصول األربع التي
ذكرها شيخ اْلسالم :بالتوحيد ،وحتقيق العبادة له علام وعمال ،وهلذا مما يدل عىل أمهية ذلك
ومن رمحة اهلل بعباده ما ذكرت لكم َّ
أن اهلل –تعال -رشع لعباده ما ي َذ ِّكرهم بوجوب التوحيد
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عليهم يف حياهتم كلها أ َّنه ِ
رش َع له أن يبدأ يومه بركعتي الفجر بسورة الكافرون و سورة الصمد،
ليكون املسلم يعايش التوحيد يف حلظات حياته كلها ،واملسلم مطلوب أن يتدبر القرآن يف
صالته ،فـ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ الكافرون 1 :توحيد عميل ،و ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ اإلخالص،1 :
توحيد علمي.
ِ
ن أن يقرأ اْلنسان هبام الكافرون ﮋ ﭑ
ورش َع أيضا يف آخر النَّهار يف املغرب سنة املغرب س َّ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ اإلخالص ،1 :بل ِ
رش َع يف أن خيتم ليلته بوتره بآخر ركعتني بـ"الكافرون ،وقل هو
رشع للمسلم إ
اهلل أحد" ،بل َّ
أن حياف عليهام يف سفره ويف حُضه،
إن ركعتي الفجر والوتر ي إ َ
ليكون التوحيد مرتبطا معه يف حُضه ويف سفرهِ ،
ورش َع له أن يقرأمها يف أفضل بقعة؛ يف الطواف
سواء كان طواف إفاضة ،طواف قدوم ،طواف عمرة ،طواف نفل ،مل؟ لينَ ِّبه اهلل العبد َّ
أن صالحه
يف حياته كلها بالتوحيد ،وأن يستشعر التوحيد يف حلظاته كلها من حياته.
األصل الثاني :مما فيه صالح العباد إ
أن يكون االجتامع عىل العقيدة وال َّت إوحيد ،واليوم الناس
َّ
جعلوا هذا األصل مذابا؛ "نجتمع فيما اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه!".
والتبليغيون يأمرون وينصحون لكن ما ينإكرون ،ما يرون اْلنكار ال يف اْلنكار يف أمور
الرشك والبدع وال حتى اْلنكار يف املعايص ،يقولون :إذا وجدت أحدا يرشب اخلمر أعطه
زجاجة أخرى هذا من النصيحة! وإذا وجدته يرشب الدخان وناقصة عليه دخان تعطيه واحدة
أو تشَتى له دخان من باب التأليف والدَّ عوة! فال إنكار عندهم قضوا عىل قاعدة مع َّ
أن
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السلف جيعلون األمر باملعروف والنَّهي عن املنكر سادس أصول اْلسالم وسادس أركان
اْلسالم ،ومع ذلك ق ِض عىل هذه األصول.
األصل الثالث :من أعظم تلكم األصول أيضا مما فيه حف الدين ،حف األديان ،حف
األعراض ،حف الدماء ،حف األموال ،حف األنفس ،حف األمن ،قوة الشوكة ،اهليبة أمام
لويل األمر ،ولكن قض عىل هذا األصل بإدخال مفاهيم الغرب
األعداء ،السمع والطاعة ِّ
عندنا؛ الديمقراطية ،احلرية؛ حرية العقائد واألديان ،حرية املطالب إل غري ذلك من القواعد
واألنظمة التي يضعها علامء اجتامعهم ،و"أسئلة الثورة" التي كتبها سلامن العودة هي مستقاة من
أحد علامء االجتامع يف الغرب ،من الدعوة إل احلرية ،والديمقراطية ،واخلروج عىل احلاكم ،وإل
ور َّد عليه الفوزان يف هذا التقعيد الفاسد.
غري ذلك ،وقد ر َّد عليهَ ،
األصل الرابع :وهو أصل عظيم أيضا ففيه صالح العبادَّ ،
فإن الناس إذا التفوا حول علامئهم
الربانيني وأخذوا العلم من الكبار وتركوا الصغار صلحت أحواهلم.
فارجه ،يقول عبد اهلل بن
يتنسك عىل أيدي أهل السنة وعلامء أهل السنة إ
إذا رأيت الشاب َّ
ُ
بخير ما أخذوا من كبارهم ،فإذا أخذوا من صغارهم هلكوا" ،وما املراد
مسعود" :مازال الناس ٍ
بكبارهم؟ إِ َّما الـمراد بكبارهم َّ
الكبار أهل العل ِم أهل السنة ،والصغار هم أهل البدع ،أو
أن
َ
الكبار؛ كبار السن الذين شابوا يف العلم.
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اليوم اختلفت املفاهيم وغ ِّريت ،وانقلبت املوازين ،فهذه األصول األربعة ،أصول عظيمة،
أصبح هذا األصل الرابع؛ صار العلم الذي فرضه اهلل –تعال -عىل اخللق ،ومدحه ﮋ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﮊ الزمر ٥ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ فاطر 28 :فاطر ٨٢:ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﮊ طه ،114 :إل غري ذلك ،أصبح من يتفوه به ويدعو له هذا الزنديق أو املجنون ،أو كام
يقولون رجعي أو م َع َّقد أو م َف ِّرق أو متقوقع ،أغلق عقله بقواعد السلف ليس عنده حرية وليس
عنده فكر ،والفكر مل ينفع الشهرستاِن ،واجلويني ،الرازي ،الذين ندموا عىل حياهتم ،ملا قدَّ موا
العقل عىل النقل ،وقدَّ موا الفلسفة واملنطق عىل قال اهلل قال رسوله ،ومل ينفع أصحاب اجلامعات
ِ
جرت هلم إال سفك الدماء للمسلمني،
احلزبية اليوم الكتب التنظرية ،ما نفعت ،ما َّ
واالنقالبات ،ودخول الك َّفار عىل بالد املسلمني ،ايش سويتوا ،ايش عملتوا ،تسعني سنة
وض َّي إعت إم الشباب ،و َض َّي إعت إم عوام املسلمني،
تنَ ِّظرون وت ِّق ِعدون قواعد عقلية فكرية للشبابَ ،
وصار من أنكره وعاداه ،يعنى عادى العلم والسنة ومنهج السلف ،وصنف يف التحذير منه
والنَّهي عنه هو الفقيه العامل.
كام يقولون عن علامئنا ،وقالوها سابقا" :إن علماءكم علماء حيض و نفاس" ،يعنى متقوقعني
بس بالعلوم هذه ،وأما علامؤنا ودعاتنا فهم دعاة جهاد وقتال ورفعة لألمة ،طيب ورونا ويش
سويتوا لألمة يال؟!،
ِّ
خل علامءنا علامء كام ذكرتم ما نفعوا األمة ،ابن باز ،ابن عثيمني ،والفوزان ،والشيخ ربيع،
وعلامءنا يال ،طيب أنتم ويش سوى علامؤكم؟! علموِن يال!
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سبيتم الصحابة عاملكم سيد قطب ،أرضيتم الشيعة ،فتحتم املساجد للشيعة يسبون
الصحابة ،خرجتم عىل والة األمر ،علمكم هذا الذي أوصلكم ،سفكتم الدماء ،هتكتم
األعراض ،س َّل إطتم عىل رقاب املسلمني الكفار ،هذا نتيجة علمكم ودعوتكم ،لكن ابن باز،
العثيمني ،ربيع ،العلامء الربانيني كم ردوا عىل املسلمني من ِ
الفتن!
َّ َّ
عامي تربى عىل أيدهيم مات عىل التوحيد وال إله إال اهلل!
وكم
ٍّ
ِ
الرشك األكب واال إستغا َثة بالبدوي َّ
ألصحاب
والذبح والنَّذر
وأ َّما أنتم عوامكم ماتوا عىل َّ
ِ
ِ
وش َ
َ
جنات النَّعيمَ ،
بني م إن
العلامء يوم ال ِّقيامة و َيدخل
من َيَتبى عىل
القبور،
تان إ َ
شتان بني عامة إ
إباعكم عىل البعد ع إن التَّوحيد
عن التَّعاسة الدنيو َّية التي َرب إيتم فيها ات َ
بس َببِكم فضال إ
َيدخل النَّار َ
والسنة.
قال اهلل قال رسوله َ
بني ِعلم وعلامء ين َبثِق عن َ
إذا َش َ
السلف ،علامء تَربوا عىل اخلَش َية
تان إ َ
قال َّ
يَتبون عىل السياسة وأفكار الغرب و َق ِ
َ
والتَّقوى َ
واعد
وُما َفة اهلل ،ودعاة وعلامء َيزعمون
ِّ َ
ِ ِ
ِ
املسلمني وتَسلط من األعداء عىل
وهتإك
املسلمني َ
أعراض إ
الغرب ،و َينتج عنهم َسفك دماء إ
ِر ِ
املسلمني.
قاب إ
َ
الرأي
إذا نقول
وبني علم ينإ َبني عىل كتاب وسنة َ
بني ذا وذا ،إ َ
شتان إ َ
وبني َدعوة ت إبنى عىل َّ
واضحة وهذه ثامرها ِ
والفلسفة واملنإطِق والعقل ،هذه ثِامرها ِ
واضحة ،ثِامرها يف الدنيا وثِامرها يف
ِ
اآلخرة.
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لع َّلنا نتَوقف هنا وأيضا كذلك يمكن «الواسطية» ما يكفني ،نحاول أن ننإتهي إن شاء اهلل
الستة» أهم يشء ،أما «الواسطية» إن شاء اهلل نكإملها بعد اْلجازة بِحول اهلل –
م َن «األصول ِّ
عز وجل – ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نب ِّينا حممد.
َّ
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم اهلل خريا.
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