www.miraath.net1

ﱁﱂﱃﱄ

تسجيل لكلمة بعنوان ا
ًا
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم

ا

حفظه اهلل تعالى -
يوم الجمعة الثاني من شهر هللا المحرم ،عام أربعة وثلثين وأربعمئة وألف
هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية ،نسأل هللا -سبحانه تعالى -أن
ينفع بها الجميع .ا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة السالم عىل نبينا وعىل آله وصحبه ومن وااله ،اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللسامعني ،هذه قراءةٌ من صحيح اإلمام البخاري -رمحه اهلل ٌ -يف حديث
حذيفة بن اليامن -ريض اهلل عنه ٌٌ -يف التحذير من الفتن ،وقد أخرجه اإلمام البخاري يف عدة
مواضع،
منها كتاب املناقب :باب عالمة النبوة يف اإلسالم ،وكذلك أخرجه يف كتاب الفتن :باب
كيف األمر إذ مل تكن مجاعةٌ
قال ٌ اإلمام البخاري-رمحه اهلل-حدثنا حييى بن موسى ،حدثنا الوليد قال حدثين ابن جابر قال
حدثين بشر بن عبيد اهلل احلضرمي قال حدثين أبو إدريس بن عبد اهلل اخلَوْالنِي أنه مسع حذيفة بن
اللهُ عََل ْيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْ َخيْرِ َ ،و ُكنْتُ أَسْأَلُهُ َعنِ الشَّرِّ
اللهِ صَلَّى َّ
اليمان يقول(( :كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ َّ
اللهُ بِهَذَا الْ َخيْرِ فَهَلْ بَ ْعدَ هَذَا
اللهِ  ،إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ  ،فَجَاءَنَا َّ
مَخَافَةَ َأنْ ُيدْ ِر َكنِي َ ،فقُلْتُ :يَا رَسُولَ َّ
الْ َخيْرِ ِمنْ شَرٍّ؟  ،قَالَ :نَ َعمْ  ،قُ ْلتُ :وَهَلْ بَ ْعدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ َخيْرٍ؟  ،قَالَ :نَ َعمْ  ،وَفِيهِ دَ َخنٌ  ،قُلْتُ :وَمَا
َد َخ ُنهُ؟  ،قَالَ :قَوْمٌ يَ ْهدُونَ بِ َغيْرِ َهدْيِي تَعْ ِرفُ ِمنْ ُهمْ وَتُنْكِرُ  ،قُلْتُ :فَهَلْ بَ ْعدَ ذَلِكَ الْ َخيْرِ ِمنْ شَرٍّ؟  ،قَالَ:
صفْ ُهمْ لَنَا  ،قَالَ :هُمْ
نَ َعمْ  ،دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَه ََّنمَ َمنْ أَجَابَ ُهمْ إِ َليْهَا قَ َذفُوهُ فِيهَا  ،قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ِ ،
ِمنْ جِ ْلدَ ِتنَا  ،وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْ ِسنَ ِتنَا  ،قُلْتُ :فَمَا تَأْمُرُنِي ِإنْ أَ ْد َر َكنِي ذَلِكَ  ،قَالَ :تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِنيَ
وَِإمَامَهُمْ  ،قُلْتَُ :ف ِإنْ َلمْ يَ ُكنْ لَ ُهمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟  ،قَالَ :فَاعْتَ ِزلْ تِلْكَ ا ْلفِرَقَ كُلَّهَا  ،وَلَوْ َأنْ تَعَضَّ بِ َأصْلِ
شَجَرَةٍ حَتَّى ُي ْد ِركَكَ الْمَوْتُ وَأَ ْنتَ عَلَى ذَلِكَ)).

الشرح:

www.miraath.net3

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك
احلق املبني ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني وسلمٌ
كثريا ،أما بعد:
ًٌ
تسليام ً
فإن هذا احلديث كبري القدرٌكثري الفقه ،عظيم الفوائد وذلك ملا اشتمل عليه من القواعد
واألصول التي من سلكها وأخذ هبا نجا واستربأ لدينه وعرضه واعتصم بام أمر اهلل به ورسوله أن
يعتصم به املسلم الكتاب والسنة ،وأول ما تضمنه هذا احلديث من الفقه فيه منقبة من مناقب
حذيفة -ريض اهلل تعاىل عنه -وهي مما آتاه اهلل إياه من الفقهٌ .
فالصحابة -ريض اهلل عنهم -كلهم دعاة خري وهداة سبيل مستقيم ندين اهلل بأهنم خري
هذه األمة يعني بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع تفاوهتم يف الرتبة وإيضاح تلكم املنقبة
يف تقصد حذيفة -ريض اهلل عنه -سؤال النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هذه املسائل التي قل من
يتفطن هلا وقد بني -ريض اهلل عنه -غرضه من سؤاله النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هذه املسائل،
وكنت أسأل عن الرش خمافة أن يدركني ويبدو يل والعلم عند اهلل أن الباعث حلذيفةٌ -ريض اهلل
عنه -عىل هذه املسائل ما رواه هو عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف التحذير من الفتن
ن عىلٌ ا ْل ُق ُل ِ
وبٌ
ض ا ْل ِفت ٌُ
وحديثه يف صحيح مسلم عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ ((ٌ :ت ْعر ُ ٌ
ري ُعو ًدا ُعو ًدا فأيٌ ق ْلبٌ ُأ ْ ِ
ع ْرضٌ ْ
ت فِ ِيهٌ
يه ُنكْتةٌ س ْود ُاء ،وأيٌ ق ْلبٌ أنْكرها نُكِت ْ ٌ
ت فِ ٌِ
رشهبا نُكِت ْ ٌ
احل ِص ٌِ
ني ق ْلبٌ أبيضٌ ِم ْثلٌ الصفا ال ت ُُضهٌ فِتْنةٌ ما دام ِ
تٌ
وب عىلٌ ق ْلب ْ ٌِ
اءٌ حتَّى ت ِصريٌ ا ْل ُق ُل ُ ٌ
ُ
َّ
ْ
ُنكْتةٌ ب ْيض ُ
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منكوسا عىل فوهته -ال ي ْع ِرفٌُ
ُوز ُُمخِّ ًيا -يعني
ري اآلخ ٌُر ُم ْربا ًّدا كا ْلك ٌِ
ات واأل ْر ُض ،وي ِص ٌُ
السمو ُ ٌ
ً
َّ
م ْع ُرو ًفا وال ُينْكِ ٌُر ُمنْك ًرا إِال ما ُأ ْ ِ
ن هوا ٌُه)).
رشبٌ ِم ٌْ
هذا احلديث آنف الذكر هو مجلة من حتذيرات النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من الفتن
التي تعصف باألمة فتدع احلليم فيها حريانًا ،ومن أهلها وأهل تلكم الفتن عندهم من اللباقة كام
يقولون واحلذق واملكر والدهاء ما يقلبون به احلقائق ويعكسون به األمور عىل الناس حتى
يصبح احلق يف قالب الباطل ،والباطل يف قالب احلق ،هذه فتن الشهوات والشبهات ،فمن أراد
له اهلل النجاة وكان عىل بصرية من دينه أنكر هذه الفتن وُمها ومقتها فينجو فال تُضه الفتن،
سواء ما كان منها من قبيل الشهوات والتشوف إىل الفواحش واملحرمات التي يزين عرضها ىف
وسائل مألوفة عند كثري من الناس ،أعني من قل فقهم ،وانتكست عقوهلم ،وفسدت فطرهم،
فألفوا ما يعرض يف الصحف املاجنة ،واملجالت اخلليعة ،والقنوات املغرضة ،التي تسخر ملسخ
املسلم يف دينه وعرضه ،فمسخه يف الشهوات ذكرناه آنفا ،ومسخه يف الدين يصبح يألف البدع
ويعشقها ،ملا يسمعه من وعاظ السوء من حمرفة الكلم عن مواضعه ،منٌالعقالنيني والفلسفيني،
ومن القصاص قذفة األحاديث املوضوعة والضعيفة واحلكايات واملنامات وغري ذلك ،فليس
عندهم من العلم الرشعي ما يربون به الناس عىل ما أراده اهلل -سبحانه وتعاىل -هلم من الدين
القويم والنهج احلكيم ،هنج حممد -صىل اهلل عليه وسلم -والذي حيسن سياسة الناس ويعلمهم
دين اهلل -عز وجل -ال ينفكون عن مصدرين ومها الكتاب ،والسنة ،وينضم إليهام فهم السلف
الصالح ،وما أكثر من يتصدر اآلن ،ويتكلم من جهلة الناس ونعاقهم املنتسبني إىل الدعوة إىل
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اهلل ،والدعوة إىل اهلل عىل بصرية بريئة منهم ،براءة الذئب من دم يوسف -صىل اهلل عليه وسلم-
ين خلِيلِ ٌِه ف ْلينْ ُظ ٌْر أحدُ ك ُْمٌ
وقد حظر النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من هؤالء فقال)) :ا ْمل ْر ٌُء عىلٌ ِد ٌِ
ل (( وما أحسن ما قاله ابن سريين -رمحه اهلل– حممد بن سريين موىل أنس -رىض اهلل
ن ُُيالِ ْ ٌ
م ٌْ
عنه– قال " ٌ:إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم "وقال عيل -رىض اهلل عنهٌ:
"الناس ثالثة :عالم رباني ،ومتعلم على سبيل نجاة ،وهمج رعاع أتباع كل ناعق " ٌمل يلزم علامء
رسوخا يف العلم والفقه ،فال يقولون للناس إال قال اهلل
السنة ،مل يلزموا الفقهاء الذين آتاهم اهلل
ً
وقال رسوله ،وإنام رضوا ألنفسهم أن يكونوا أتباع املفكرين من الصحفيني واملتسمني باألدباء،
وغريهم ،من دعاة اجلهل والضالل فالدعاة أعني املنتسبني إىل الدعوة ثالثة:
األول ٌ:
دعاة احلق والبصرية ،وهؤالء هم الذين جيب أن يكونوا ُطلبة الناس ،وأن يلزموهم وأن
يأخذوا عنهم ألن كل ما عندهم من الوعظ والتذكري والنصح والتوجيه والتفقيه هو الكتاب
بدءا من
والسنة وعىل وفق سرية السلف الصالح وهؤالء هم ورثة حممد -صىل اهلل عليه وسلمًٌ -
الصحابة -ريض اهلل عنهم -فأئمة التابعني ،ثم من بعدهمٌ.
ٌ
ٌ
ٌ
www.miraath.net6

الثاين ٌ:
دعاة اجلهل ،فليست له بالعلم الرشعي صلة إما طبيب ،وإما رياضيات ،وإما كيمياء وإما
فيزياء ،وإما مهندس وإذا به فيام بني عشية وضحاها داعية يشار إليه بالبنان فيتبعه سواد عظيم
من الناس ،أنا أظن هذه بلوى ملا زهدوا يف علامء السنة والفقهاء الربانيني ابتُلوا هبؤالء اجلهلةٌ.
والثالث ٌ:
أهل البدع أهل اهلوى حذر منهم النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فقال ((:إِنَّامٌ أخافٌُ عىلٌ
ُأ َّمتِي األئِ َّمةٌ ا ُْمل ِض ِّلنيٌ))ٌكثريٌ منهم عندهم علم رشعي لكن انحرفوا حرفوا الناس ألهنم أصحاب
هوى ومطامع إما دنيوية وإما سياسية كاجلاه واملنصب واهلالة والشعوبية وغري ذلك من
األغراض الدنيوية.
أقول أول مسائل حذيفة -ريض اهلل عنه -أنه سأل النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هل بعد
يف ج ِ
رش  ،فجاءنا ا ٌَُّ
هلل
اهلِ َّيةٌ و ر ٌ
ما من اهلل به عىل الناس من اخلري من رش قدم مقدمة لطيفة )) ُكنَّا ِ ٌ
ل ب ْعدٌ هذا ْ
ِهبذا ْ
رش؟ (( ٌحاصل هذه املسائل األربع واخلامس أنه من فقه املرء
ن رٌ
ري ِم ٌْ
اخل ْ ٌِ
ري فه ْ ٌ
اخل ْ ٌِ
أن يسعى ملا جيلب له اخلري واهلدى والتقى فيسلكه ،كام أنه يسأل عام جيلب عليه الُضر يف دينه
ودنياه فيجانبه وهلذا فإن دعوة أهل السنة ،دعوة أهل احلديث ،دعوة السلفيني ،دعوة أهل األثر
تقوم عىل الرتبية والتصفية خليهم يسمونا مرجئةٌمالنا شغل ما علينا منهم ،الرتبية هي تعليم
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الناس دين اهلل -عز وجل ٌ -القائم عىل اإلخالص هلل واملتابعة لرسوله -صىل اهلل عليه وسلم -
ألنٌهذين رشطان لقبول العملٌ .
وأما التصفية فهي حتذيرهم مما يضاد هذا الدين يضاده بالكلية أو يضاد كامله هذه دعوة
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -فالقرآن من أوله إىل آخره عىل هذا ،والسنة كلها عىل هذا ،وعمل
أهل السنة عمل األئمة من الصحابة فمن بعدهم عىل هذا يربون ويصفون.
فالذي يمسك جانب الرتبية يضيع عليه جانب التصفية ،فينشأ أقوام الٌيفقهون ،يدخل
عليهم يلبس عليهمٌ .
أيضا هيمل جانب اإلخالص
والذي يمسك جانب التصفية وهيمل جانب الرتبية ً
واالتباع فالبد من هذا وهذاٌ ،هذا هو الداعية اىل اهلل عىل بصرية ،أخربه النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -قال نعم.
يه دخنٌ)) كدر ليس
ري؟  ،قالٌ :نع ٌْم  ،وفِ ٌِ
ن خٌْ
الرش ِم ٌْ
ل ب ْعدٌ ذلِكٌ َّ ِّ ٌ
املسألة الثانية(( :وه ْ ٌ
بصافٌ فيه دخن ،التدين موجود العمل أهل الصالح موجودون لكن هذا العمل من بعض
الناس مكدر ليس كله عىل مشكاة النبوة عىل هنج حممد -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فهم حذيفة
هذا فقال(( :وما دخنُ ُه؟)) فأخربه الرسول بام سمعتم هيتدون بغري هديي ويستنون بغري سنتي
ي)) هكذا ،وهذا حتذير
ري هدْ ِ ٌ
ري ُسنَّتِي  ،و ْهيتدُ ونٌ بِغ ْ ٌِ
وعند مسلم أو عند البخاري ٌ((ي ْستنونٌ بِغ ْ ٌِ

www.miraath.net8

أيضا ليس فيه دليل عىل املوازنة ،هذا يوجب احلذر من هؤالء هيدون بغري هديي
وليس فيه ً
ويستنون بغري سنتي تعرف منهم وتنكرٌ .
إ ًذا هنا احلذر واجب ،فعليه أن يطلب أهل املعروف الذين عرفوا ما عرفوا من رشع اهلل-
عز وجل -ويباعد أهل املنكر وينأى عنهم ،ويرد عىل أهل املوازنة الذين يستدلون عليها هبذه
مثال هذا املاء ليس بصافٌ فإنه يرتكه ويذهب إىل
اجلملة ،فيقال هلم العقالء الفطناء إذا قيل هلم ً ٌ
دائامٌ يأيت
املاء الصايف لريوي منه عطشه ُيشى من كدر هذا املاء ،وإذا قيل له التاجر فالن ً
بالبضائع الوافرة للبلد وأسعاره معقولة لكنه عنده ما عنده من الغش واخلداع فتجده حيذر منه
ويتفطن وليس هذا إغراء عىل قبوله والثقة به.
رش؟  ،قالٌ :نع ْمُ ،دعاةٌ عىلٌ أ ْبو ِ
ل ب ْعدٌ ذلِكٌ ْ
ابٌ
ن رٌ
ري -يعني املكدر ِ -م ٌْ
اخل ْ ٌِ
مسألة قال(( :فه ْ ٌ
اهب ٌْم إِل ْيها قذ ُفو ٌُه فِيها ((ٌخالصة هذا أن كل من يدعو إىل غري سبيل حممد -صىل اهلل
جهنَّمٌ م ٌْ
ن أج ُ
عليه وسلم -وسبيل أهل احلق من بعده الذين ورثوا عنه هذا داعية إىل جهنم شاء أم أبى ،وما
أكثر الدعاة عىل أبواب جهنم يف هذا العرص ،ونحن نذكر عىل سبيل املثال وليس عىل سبيل
التنزيل املطلق واحلرص ال ،فالليربالية دعوة إىل جهنم ،واملاسونية دعوة إىل جهنم ،ودعاة حترير
املرأة وأن ختالط الرجال يف كلٌ يشءٌهذه دعوة إىل جهنم ،وما ينرش من اخلالعة واملجون وما
ُحياك حوله من عبارات اإلغراء هذا دعوة إىل جهنم ،فالدعوات إىل جهنم دعوات تكفريية كُفر
ومنها ما هو فِسق ،دعوة إىل جهنم ألنٌ ال ُفسق ُمتو َّعد عليه بالوعيد ،ثمٌ من فِ ِ
قهه -ريض اهلل عنه-

www.miraath.net9

أيضا ِ
طمع فتابع األسئلة فقال((ٌ:يا ر ُسولٌ اهللَِِّ ،ص ْف ُه ٌْم لنا)) عرف أنٌ ُهناك ُدعاة إىل جهنم لكن
ً
ما عالمتهم؟ٌما سمتُهم؟
اسٌ عادة
أيضا أشدٌ
قالُ ((ٌ :ه ْمٌ ِم ٌْ
ن ِج ْلدتِنا ،ويتك َّل ُمونٌ بِأ ْل ِسنتِنا)) وهذا ً
حتذيرا فالن ُ
ً
ِ
ِ
عمن وفدٌ ِ
عليهم ألنه غريبٌ عنهم ويف
يركنُون إىل من هو من ِجنسهم إىل من يألفونه ،وينفرون َّ
احلديث الص ِ
اختلفٌ)) صحٌ
حيح ٌ((األ ْرو ٌُ
ٌِ
اح ُجنُودٌ ُُمنَّدةٌ فامٌ تعارفٌ ِمنْها ائْتلفٌ وما تناكرٌ ِمنْها ْ
حديث أيب هريرة وعائشة -ريض اهلل عنهامٌ .-
ٌِ
من
ونرش ُصنوف
ٌُ
أن عداوة ا ُملسلمني وسلخٌُ ا ُملسلمني وإضالل ا ُملسلمني
أيضا تنبيهٌ إىل ٌَّ
وهذا ً
الضالل جينَّدٌُ له أقوامٌ منهم من ا ُملسلمني فال يستطِيع أمريكِي كافر ،وال رويس كافر ،وال بريطاين
َّ
ِ
ِ
ِ
وج ِ
وزيفِ ،
وغري هذا،
ٌِ
ووليام،
كافر أن يتس َّللٌ إىل املسلمني ُمبارشة الناس ينفرون من جورج ُ
ِ
وموسىُ ،
وشعيب ،وهارون ،وإبراهيم ،و ُعمر ،و ُعثامن من
ويركنُون ً ٌ
مثال إىل حممد ،وصالحُ ،
بنِي ِج ِ
لدهتم.
ِ
وسلخه وما أحسن ما قاله ُ
بعضٌ
أهل اإلسالم
فالكافِ ٌُر ُيسخر من بنِي اإلسالم ِحلرب ٌِ
ُ
أهل ِ
ُ
ِ
مة ِ
ُ
بتدعة
معر ٌِ
فة
اجلوزي يف ُمقدِّ ٌِ
العلم وذكر ٌُه ٌُ
ابن
واضعوا الحديث وم ِ
املوضوعات قالِ "ٌ :
ُ
ُ
َ
َ
الخارج" ٌأو كام قال ،هذا رش ِ
فمن أين جاءت
أهل اإلسالم شر على املسلمين من امللحدين من
ِ
ِ
منشأها الكُفار من ُأناسٌ م ِ
ال ٌِّليربال َّية و ُ
ِ
وغريها من الدعوات
واملاسونِية كذلك
نتسبني لإلسالم
ُ
ُ
ِ
املغرضةٌ .
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ِ
تبليغية وإخوانِية من أين جاءت من بني ِجلدتِنا يعني
اجلامعات املنت ِسبة لإلسالم من
مئاتٌ
فاجتاحوا
ارة علينا
واتباعه سخَّ روا ِحلربنا والغ ٌِ
إلياس وأتباعه حممد إلياس الكندهل ِوي
ُ
ُ
ُ
األُلوف ِممَّن كان آباؤهم ُ
ريق هؤالء انخر ُطوا يف هذه
السنة عن ط ِ ٌ
ٌ
وأ َّم ُ
هاهتم وأجدا ُدهم عىل ُ
ِ
الصوف َّية املقنَّعة التِّي ال ت ِ
عرف من التَّوحيد إالٌ توحيد الر ُبوب َّية مجاع ُةٌ
اجلامعة َّ
الضالة املض َّلة ُ
اإلخوان التِّي ال تعرف إالٌ توحيد احلاكمية سخَّ روا من بنِي ِجلدتِنا وهكذا.
هذه ِ
عليه وس َّلم -فعلمها
قاعدة أو هذا نُورٌ نب ِويٌ ِسمة أوحاها اهلل إىل نبِ ِّيه -صىلٌ اهلل ٌِ
ُحذيفة -ريض اهلل عنه-وهي تعليمٌ لنا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تسمع أحيانًا عىل
ألسنتهم من آي التنزيل الكريم وأحاديث رسول ٌاهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما تنرشح له
الصدور وتطمئن إليه القلوب لكنهم يلبسون احلق بالباطل .
ين إِ ٌْن أ ْدركنِي ذلِك،
املسألة التي بعدها كذلك من حرصه -ريض اهلل عنه -قال))ٌ:فامٌ ت ْأ ُم ُر ِ ٌ
قالٌ :ت ْلز ٌُم مجاعةٌ ا ُْمل ْسلِ ِمنيٌ وإِمام ُه ٌْم)) أقول هذا أمر رشعي ،وقدري أما كونه قدر ًيا فإن أمر
الناس ال يستقيم إال بمن يسوسهم ويضبطهم وحيسن قيادهتم.
وأما الرشعي فهو الكتاب والسنة وهذا جيب أن يتفطن له العقالء والفطناء من فقهاء
اإلسالم وأهل التدين حينام تعصف عواصف بأقطارهم تنبني لزعزعة األمن ونرش الفوىض
وتسعى جاهدة يف أن يكون أهل القطر هن ًبا موزعني فريق مع فالن وآخر مع عالن وثالث مع
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مسلام يلزمونه وينظمون حتت رايته فإن
فاجرا مادام ً ٌ
بارا كان أو ً
من ،فيلزمون من واله اهلل أمرهم ًّ
أحسن فله وهلم وإن أساء فعليه
وهبذا يعلم بطالن القول باملظاهرات ورفع شعارات احلرية والديمقراطية واملساواة،
شعارات اجلاهلية وفدت إىل أهل اإلسالم من بعثاهتم التي أوفدت إىل املعسكرات الرشقية
ً
ووحوشا كارسة عىل أهل
بزعامة روسيا أو املعسكرات الغربية بزعامة أمريكا ثم عادوا ذئا ًبا
اإلسالم يف ثياب أنايس ،فهذه نصيحة لكل مسلم يريد أن يستربئ لدينه وعرضه ويريد السالمة
والنجاةٌ .
اعت ِز ْ ٌل تِ ْلكٌ ا ْل ِفرقٌ ُك َّلها،
ويؤكده السؤال اآليت))ٌٌ:فإِ ٌْن ٌمل ْ يك ٌْ
ُن ُهل ٌْم مجاعةٌ والٌ إِمامٌ؟ ،قالٌ :ف ْ
ت وأنْتٌ عىلٌ ذلِكٌ)) فحينام يكون القطر فوىض
ل شجرةٌ حتَّى ُيدْ ِرككٌ ا ْمل ْو ُ ٌ
ض بِأ ْص ٌِ
ول ٌْو أ ٌْن تع َّ ٌ
ليس فيه مجاعة وال إمام فوضوي ال ينضم إىل هذا وال إىل هذا ،يسلك سبيل السالمة ينحاز إىل
نفسه ،ينجو بنفسه ،ينأى بنفسه عن الفرق ألهنا رايات عاميةٌتطلب احلكم وليس هلا أمن يف
صالح الناس ،ونرش األمن ،وإقامة العدل ،ودحض الظلم ،وردع أهله ،هدفهم احلكم وقد
يصل منهم إىل من يتحقق له نرص املظلوم وردع الظامل لكن ماٌداموا فوىض هكذا فهذا هو طريق
السالمة الذي أوحاه اهلل إىل رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -ولكن إذا غابت السنة عن الناس
وزهدوا فيها فإن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال يباىل هبم يف أي واد ٌهيلكون -نسأل اهلل العفو
والعافية-وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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األسئلة:
السؤال:
أحسن اهلل إليكم شيخنا سائلة من أملانيا تقول :ما الفرقُ بني تالوة القرآن باللسانِ
وقراءتِه بالنَّظر دونَ حتريكٍ للسان؟
اجلواب:
التالوة مقصودة فإِن مجرد النظر ال يسمى تِالوة ،وأخشى َأن هذه من تُر ِ
هات ِ
أهل
ُ
ُ
تكون باللسان؛
التصوف ،اقرأ؛ النبي – َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم – َأ َم َر بالقراءة والقراءة
ُ
آن َفإِن ُه َي ْأتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َش ِفي ًعا ِِلَ ْص َحابِ ِه((
تحريك اللسان والشفتين)) ،ا ْق َر ُءوا ا ْل ُق ْر َ
إِ َلى غيرِ َ
فالقرآن متعبد بتالوتِه ال بالنظر.
ذلك ِم َن اِلحاديث،
ُ
السائل هذا يقول :هذه األخت اليت تقرأ القرآن هي أصلًا يعين ال تسمع – صمَّاء-.
ال تسمع لكن مادامت بكماء وصماء فلعلها معذورة – إِن شا َء اهلل تعالى.
هي تتكلم يا شيخ لكن ال تسمع
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كثيرا ِمن
ِل ما دامت تتكلم وعقلت ما عقلت من القرآن فلتقرأ ُه بِلسانهاُ ،
نحن نعرف ً
الصم يتكلمون.
ُّ
السؤال:
يقولُ السَّائل :بارك اهلل فيكم املعروف أن أقسام الناس عند املصيبة أربعة :مُتسخِّط
وصابِر وراضٍ وشاكر ،الرَّاجحُ يف الرضا هل هو واجب أم مستحب؟
اجلواب :
قال  -صلى اهلل ع َلي ِه وسلم (( :-إِن ِعظَم ا ْلجز ِ
َاء َم َع ِع َظ ِم ا ْل َب َال ِء َوإِن اهللَ إِ َذا َأ َحب
َ َ
َ
ُ َ ْ َ َ َ
خ َط َف َله السخْ ُط)) ،وقال علقمة – ِ
َقوما ابت ََالهم َفمن ر ِضي َف َله الر َضا ومن س ِ
رحم ُه
ُ
ُّ
ََ ْ َ
ْ ً ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ِّ
اب ِمن ُّم ِصي َبة إِال بِإِ ْذ ِن الل ِـه َو َمن ُي ْؤ ِمن بِالل ِـه َي ْه ِد َق ْل َب ُه﴾
﴿ما َأ َص َ
اهلل – يف قوله تعالىَ :
الرجل ُتص ُ
علم َأ َّنها من عند هللا فيرض ى ُ
يبه املُصيبة َف َي ُ
اآلية قال" :هو َّ
سلم"،
وي
ِ
ِ
ِ
ِ
ثالثة أمور:
•

اِلول :العلم بأنها مقدرة.

•

الثاين  :الرضا.
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•

ِ
لقضاء اهلل وقدره.
الثالث  :التسليم

•

الرابع  :االحتساب.

•

والصبر هو الخامس.

يجب َأن يستجمعها المسلم حال المصيبة حتى ينال اِلجر من اهلل ِ – عز
خمسة أمور
ُ
ينفك أحدها عن اآلخر ،الكافر قد يصبر لكنه ال ي ِ
وجل – َال ُّ
حتسب فالمسلم المؤمن
َ
ِ
َ
ويس ِّلم.
ويصبِر ُ
ويحتسب َ
يرضى َ
السؤال:
يقول السائل :فضيلة الشيخ كيفَ نكونُ دائمًا قريبنيَ من التَّوحيد وحتققِّ اإلخالص؟
اجلواب:
كيف قريبون من التوحيد؟ هذا غير معلوم غير معروف عندَ أهل العلم .قريب؟
َ
خلصا له الدين اعبد اهلل
كيف قريب من التوحيد يعني؟
عليك بالتوحيد اعبد اهلل ُم ً
وحدهَ ،أ ِ
َ
عملك هلل ِ  -عز وجل – وتابع النبي َ -صلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم–.
خلص
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السؤال:
شيخنا – أثابكم اهلل – هل هناكَ فرقٌ بنيَ أَن يُقال فالن صاحبُ بِدعة وفالن مبتدع؟
اجلواب:
فصاحب بدعة مثل واقع يف بدعة،
سب ما فهمته من أهل العلم أن بينهما فر ًقا،
ُ
َح َ
ِ
الحجة و َع ِل َم َأن هذا بِدعة؛ َأن َع َم َل ُه بدعة ،فعا َندَ وكا َبر.
وم ْبتَدع هو الذي قامت عليه ُ
السؤال:
أحسن اهلل إليكم هذا السائل يقول :حيتجُّ الروافض حبديث النيب – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(( :تَركتُ فيكُم شيئني ما إن متسَّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدًا كتابُ اهلل وعِرتتي ((ويقولون أَنَّ أهل السُّنة لَا يذكرونَ هذا احلديث؟
اجلواب:
ِ
َاب اهلل ِ َو َسنَتِي)) ،وقالُ (( :أوصيكُم اهلل يف ِ
أهل َب ْيتِي)) ُثم
الحديث الصحيح ((كت َ
صحة هذا الحديث هذا من العام المخصوص وعلي – ِ
ِ
ِ
رض َي اهلل عنه -
فرض
على
ً
سئِل هل خصكم رسول اهلل َ -صلى اهلل َع َلي ِه َوسلم قال" :ال إال َف ً
هما يؤ ِت ِيه هللا رجال
ُ ْ َ َ
ُ
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وما في هذه َّ
الصحيفة" فأخرج من قِ ِ
راب َس ْي ِفه صحيفة فيها العقل  -يعني الدِّ ية  -وأنه
ال ُ
يختصوا
المسلم الكافر فآل البيت – رحمهم اهلل  -لم
يرث الكافر المسلم وال
ُّ
ُ
بشيء دون الصحابة س ّيد آل البيت من الصحابة علي – رضي اهلل عنه ُ -ثم الع ّباس
وأبناؤهم من الصحابة.
ُ
هناك من أهل العلم من الصحابة من َع ِل َم غير ما َع ِل َم ُه علي  -رضي اهلل عنه -
كل الصحابة ِ -
رضي اهلل عنهم َ -و ِ
ِ
الصحابة يتفاوتون يف العلم لكن ُّ
بي –
الن
ن
ع
ثوا
ر
َ
ِّ
َ
ِ
بتبليغ ِه إِلى اِلُمة فبلغوه مع تفاوتِهم حتى الخلفاء
َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم  -ما أمر ُه اهلل
اِلربعة ِ -
رض َي اهلل عنهم  -يتفاوتون فكل ل ُه ما ل ُه من العل ِم والفقه فك ُّلهم فقهاء؛
علماء؛ سادة؛ ِخ َيار؛ ُف َضالء – َر ِض َي اهلل عنهم-.
السؤال:
يقولُ السائل :ما رأيُ فضيلتكم يف من يقول :بأَنَّ خريَ دعاء يف أوَّلِ العام ما علّمه النيب -
اللهُمَّ إِنِّي أَ ْسأَلُكَ
اللهُ عََل ْيهِ وَسَلَّمَ  -لشدَّادِ بن أوس – رضِيَ اهلل عنه – قالَّ (( :
صَلَّى َّ
الثبَاتَ فِي ا ْلأَ ْمرِ وَا ْلعَزِميَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَ ْسأَلُكَ شُ ْكرَ ِنعْ َمتِكَ وَحُ ْسنَ ِعبَا َدتِكَ ))..إِلَى آخر
َّ
احلديث.
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اجلواب:
نحن نقول :القاعدة اِلصولية َأن ما أطلق ُه الش ِ
ارع َي ْب َقى على إِطالقِه ،فهذا الحديث
ُ
الصحة والضعف لكن على القول َبأن ُه صحيح
ُمطلق وأنا لم أتعرف عليه من حيث ِّ
ُمطلق فكيف تق ِّيده أنت؟ هذا أو ًال.
وثان ًّيا  :النبي َ -صلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم َ -علم َخل ًقا َال ُي ْح َصون من اِلدعية فمن أين لك
أن تختار دعا ًء على ُدعاء؟!
نعم صح عنه -صلى اهلل ع َلي ِه وسلم َ (( :-خير الدُّ ع ِ
ت َأنَا
اء ُد َعا ُء َي ْو ِم َع َر َف َة َو َخ ْي ُر َما ُق ْل ُ
َ
َ
َ
ُْ
ُ َ ْ َ َ َ
ون ِم ْن َق ْب ِلي َال إِ َل َه إِال اهللُ َو ْحدَ ُه َال َشرِ َ
يك َل ُه َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع َلى ك ُِّل
َوالنبِ ُّي َ
ِ
ويدَ ُع ما
َش ْيء َق ِدير)) هذا َصح،
َ
وكان  -عليه الصالة والسالم  -يدعو بجوام ِع الدُّ عاء َ
ِسواها والمقصود َأنه ال يسو ُغ ِلحد َأن يق ِّيدَ ما أطلق ُه الشارع؛ يبقى على إطالقه حتى
يق ّيده الشارع نفسه.
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السؤال:
يقولُ السَّائل :أحسن اهلل إليكم؛ هل صاحبُ اخلطيئة يُعامل مثل صاحب البدعة املُفَسِّقة
وما الفرق بينهما يف املعاملة؟
اجلواب:
أقول من الناس من فِس ُقه يف ِ
مثال ،معصيته يف نفسه ومنهم من معصيته متعدِّ ية،
نفسه ً
ْ ُ
وأهل ِ
ِ
الفسق والمعاصي ،هذا جاء به
فيختلفون والتحذير واجب من أهل البدع
لك ِ
عمل اِلَئِمة ِّ
عليه ُ
الكتاب والسنة وكذ َ
يحذرون من هذا وهذا.
أحب إِ َلى إبليس من المعصية ،هكذا نقول ،وال
ونحن نقول كما قال سل ُفنا؛ البدع ُة
ُّ
ُ
نعمل مقارنات أو نقول المعصي ُة أشد على إِبليس من البدعةِ ،لنه ُيتاب منها
المعصية ُيتاب منهاَ ،
وأما البِدعة فإِن سالِكَها َيراها دينًا َيدين اهلل به ،وال نعمد إِلى
ِ ِ
الم َك ِّفر
مقارنات وإِلى فروقُ ،ك ُّلها معصية البدعة معصية وإِن كانت تختلف منها ُ
دون ذلك.
والم َف ِّسق وما َ
ُ
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السؤال:
يقول السائل :بارك اهلل فيكم شيخنا هل يُؤخذ من حديث حذيفة  -رضي اهلل عنه  -أنَّ
طالب العلم يُكثِر عَلى شَيخِه السُّؤاالت عَن الشَّر والفِنت؟
اجلواب:
ِ
شيخه َأنه يسأله عما يحتاج إليه
حسب ما يحتاج ،أهل العلم ذكروا آداب الطالب مع
َ
يحب َأن يستعثر
وال ُيمله بكثرةِ اِلسئلة َو َال ُيشغله عن غيرِهِ ،لن بعض الطُّالب
ُّ
بالمجلس ِ
فتجدُ ه َال ُيراعي أحوال ِّ
الشيخ ،وال ُيراعي أحوال الجالسين الذين ينتظرون
من شيخهم ما ينتظره هذا ،البد من التأ ُّدب ومراعاة اِلحوال والنظر.
السؤال:
بارك اهلل فيكم يوم السبت القادم يوافق  10حمرم ،يقول السائل :هل نصومه ومن يرى
حرمة صوم السبت إِلَّا يف الفريضة هل لهُ أن يُنكِر على من يصوم؟
اجلواب:
أقول:
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أو ًال :النهي عن صوم يوم السبت ِ
فيه َمقال؛ لم يصح عند كثير من ِ
أهل العلم ،وعلى
ِ
ِ
فه َو يف ِّ
حق من يتقصدُ ه لذاته يتقصد صيام يوم السبت لذاتِه ،وقد جاء
القول بصحته ُ
الحض َعلى صو ِم يوم عرفة وصو ِم عاشوراء وصوم ثالثة أيام من ِّ
ُّ
كل شهر وفيها يوم
مثال السائل َذك ََر
السبت يف هذه ما تَخلو من يوم سبت البد يكون فيها يوم سبت ،يعني ً
َأن السبت بعد القادم هو العاشر من ُمحرم ،هذا على التقويم ،هذه القضية ستأتي بعد
قليل ،وقد يكون يوافق عرفة يوم السبت وقد ُيوافق أحد اِليام التي يصومها المسلم
الثالث أيام من كل شهر يوم سبت.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ي
وصح من حديث عائشة عن النبي َ -صلى اهللُ َع َل ْيه َو َسل َم َ (( :-ل ْم َيك ُْن ُي َبالي م ْن َأ ِّ
َ
كان يف
َأيا ِم الش ْهرِ َي ُصو ُم (( هذا عام ،وكذلك َصح َأنه َ -صلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم َ -
الشهر اِلول يصوم السبت واِلحد واإلثنين ،والثاين يصوم ال ُّثالثاء واِلَربعاء
والخميس.
ِ
حديث أبي هريرة َ -ر ِض َي اهلل عنه – ((:ن ََهى َر ُس ُ
ول اهلل ِ َصلى اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم َع ْن
ويف
َص ْو ِم َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة إِال بِ َي ْوم َق ْب َل ُه َأ ْو َي ْوم َب ْعدَ ُه)) فما الذي قبله؟ قبله الخميس والذي
بعده السبت ،إ ًذا من صام يوم الجمعة وصا َم السبت َف َال بأس ،هذا الجمع بين اِلدلة
النهي عن صوم يوم السبت يف ِّ
حق َمن تقصدَ ُه لذاتِه.
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بقيت مسألة:
أنتم اآلن على التقويم أو على ِ
الهالل؟ ،يعني اليوم هو الثاين من الشهر على التقويم أو
على ِ
الهالل؟ على التقويم فالتقويم ال ُيعتد به يف العبادات ،التقويم ُيعتد ِبه يف
َ
بلغك أن شهر المحرم
المعامالت الرسمية – الدوائر – ال بأسَ ،أما العبادات فإذا
َ
دخل يوم الخميس فالسبت هو العاشر ،وإ َذا لم يبلغك فأكمل ذي الحجة ثالثين
يوما ،شهر ُمحرم يدخل يوم الجمعة.
ً
السؤال:
ُ
يقول السائل :ما قولكم فيمن يقول :ال ُبد من التفريق بين حكم ال ِّثقة وخبرِ ال ِّثقة،
يلزمنا وخبره يلزمنا؟
فحكمه ال ُ
اجلواب:
أصال عندَ السلف أبدً ا فه ِ
ِ
إفراز
ذه من الفلسفات والتقعيدات الحديثة من
أعلم لهذا ً
ال ُ
ِ
حكم ال ِّثقة
وأهلها،
قاعدة المعذرة والتعاون فيما أ ُظن ،هي تُؤ ِّدي إِلى تلطيف البد ِع
ُ
ثبت نقل بالدليل حكِم ِ
عليه أو ال ،فمن ثبتت
وخبر ال ِّثقة معمول بها عند السلف إِ َذا َ
ُ
ُ

www.miraath.net22

ِ
ثبت
جرحه ُحكِ َم
ثبت
بجرحه بناء على ما َ
عدالته ُحكِم ل ُه بِها ُيقال عدل ،ومن َ
ُ
فنحن أم ُة الدليل.
بالدليل
ُ
وبهذا القدر نكتفي وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلِه وصحبِه َأ ِ
جمعين.
ِّ

خطبة للشيخ حممد بن هادي املدخلي
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