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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ا
س في
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم
تسجيًل لدر ٍ

ألقاهُ

حفظه هللا تعالى-بجامع الملك عبد هللا بحي العزيزية بمدينة جدة يومي األربعاء والخميس ،الثاني والثالث من
شهر هللا المحرم عام سبعة وثًلثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع به الجميع.
الدرس األول
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إن احلمد هلل نحمده ،و نستعينه ،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.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ آل عمران١٠٢ :
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ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ النساء١ :

ﭧ ﭨ ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ

األحزاب٧١ – ٧٠ :

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.
أيها األحبة :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اهلل -جل وعال -بعث نبيه حممدا –صىل اهلل عليه وسلم -باهلدى ودين احلق بعثه ليخرج الناس
من الظلامت إىل النور ،ومن الغي إىل الرشاد ،بعثه ربنا -جل وعال -رمحة للعاملني ،والنبي -صىل
اهلل عليه وسلم -قام بام بعثه به ربه -جل وعال -خري قيام فبلغ البالغ املبني ،برش وأنذر ،قام يف
الناس داعيا إىل اهلل -جل وعال.-
ِ
الناس مبرشا بام أعد اهلل -جل وعال -لعباده الصاحلني ،وحمذرا ونذيرا من غضب رب
قام يف
العاملني ،وأليم عقابه.
وما مات -عليه الصالة والسالم -إال وقد أكرمه اهلل -جل وعال -بتلكم الكرامة العظيمة أال
وهي متام هذا الدين ،هذا اإلسالم الذي ال يقبل اهلل -جل وعال -من ٍ
أحد دينا سواه ،هذا اإلسالم
ُ
الذي هو الدين عند ربنا -جل وعال ،-هذا اإلسالم اهلل -جل وعال -ريض لنا أن ندين له به كام
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قال ربنا -جل وعال :-ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة،٣ :
فاهلل -جل وعال -ريض لنا أن ندين له هبذا اإلسالم.
وقد جاء ٌ
رجل من اليهود إىل عمر -ريض اهلل عنه -فقال له" :آية يف كتابكم تقر ُءوهنا لو علينا
معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا" قال -ريض اهلل عنه": -وأي آية؟" ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة ،٣ :فقال -ريض اهلل عنه" :-إني ألعلم اليوم
والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها" أي :يف حجة الوداع.
فاهلل -جل وعال -أكرم هذه األمة هبذه الكرامة العظيمة بأن أتم هلا هذا الدين ،وأن ريض هلا أن
تدين به ،فهذا اإلسالم الذي بعث به النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ال يقبل اهلل -جل وعال -من
ٍ
أحد دينا سواه.
وخلوص
وهذا اإلسالم إنام هو استسالم هلل  -جل وعال -بالتوحيد ،وانقياد له بالطاعة ،وبراء ٌة
ٌ
من الرشك وأهله ،هذا هو حقيقة اإلسالم" :الستسالم هلل بالتوحيد ،والنقياد له بالطاعة،
والبراءة والخلوص من الشرك وأهله".
هذا اإلسالم ُيؤ ُ
خذ عن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الذين أخذو ُه عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،-ومما نقله إلينا الصحابة الكرام -رضوان اهلل عليهم -الوحي املنزل عىلرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكتاب والسنة ،والكتاب والسنة مها مصدر العز واهلداية
ومصدر العصمة من الضالل والغواية ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﮊ طه ،١٢٦ – ١٢٣ :هذا الوحي عصمة من الضالل.
ْت فِيك ُْم َما إِ ْن َمتَس ْكت ُْم بِ ِه َف َل ْن ت َِض ُّلوا َب ْع ِدي
جاء عند مسلم من حديث جابر يف الصحيح« :ت ََرك ُ
ِ
ْت فِيك ُْم َما إِ ْن
َاب اهللِ»وجاء عند احلاكم من حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-ت ََرك ُ
َأ َبدا؛ كت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب اهللِ َو ُسن َة نَبِ ِّي ِه» ومما جاء يف كتاب اهلل -جل وعال -وجاء يف
َمتَس ْكت ُْم بِه َل ْن تَض ُّلوا َب ْعدي َأ َبدا :كت َ
سنة النبي -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وجوب االعتصام بحبله ،ولزوم طاعته -جل وعال -وطاعة
رسوله -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولزوم اجلامعة واحلذر من اخلروج عن اجلامعة ،واحلذر من مشاهبة
ٍ
ومذاهب ،قال -جل وعال:-ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ
ومجاعات وفرقا
املرشكني وأن نكون أحزابا
َ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ الروم،٣٢ – ٣١ :
وهلذا جاء عنه -عليه الصالة والسالم -أنه قال كام يف الصحيح« :إِن اهللَ – َت َع َاىلَ -ي ْر ََض َلك ُْم َثالثا،
َو َي ْس َخ ُط َلك ُْم َثالثاَ ،ي ْر ََض َلك ُْمَ :أ ْن َت ْع ُبدُ وا اهللَ َوال ت ْ ِ
ُرشكُوا بِ ِه َش ْيئاَ ،و َأ ْن َت ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهللِ َمجِيعا،
و َأ ْن ُتن ِ
الَ ،و َك ْثر َة الس َؤ ِ
اع َة ا َْمل ِ
ال».
َاص ُحوا َم ْن َوىل اهللُ َأ ْم َرك ُْمَ ،و َي ْس َخ ُط َلك ُْمِ :ق َيل َو َق َالَ :وإِ َض َ
َ
َ ُّ
اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل -يف كتابه العظيم املبارك« :مسائل اجلاهلية» بدأ بذكر
ثالث مسائل عظيمة مما كان عليه أهل اجلاهلية ،ومما خالف فيه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أهل
اجلاهلية.
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املسألة األوىل :مما كان عليه أهل اجلاهلية :الرشك -والعيا ُذ باهلل.-
املسألة الثانية :التفرق.
املسألة الثالثة :ترك السمع والطاعة ملن توىل عىل أهل اإلسالم ،واخلروج عن مجاعة املسلمني،
ثم أورد هذا احلديث حديث أيب هريرة« :إِن اهللَ – َت َع َاىلَ -ي ْر ََض َلك ُْم َثالثا َو َي ْس َخ ُط َلك ُْم َثالثا » ثم
ويقع يف الناس إنام يف دينهم أو دنياهم إنام هو بسبب
ذكر كالما عظيام ،أن الفساد الذي وقع
ُ
اإلخالل هبذه الثالث أو بأحدها.
ِ
كتاب اهللِ َ -جل وعال ،-ويف ُّسنة النبِ ِّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم -كلها
لنصوص الواردة يف
وهلذا ا
ُ
رب العاملني،
تأمر بلزوم اجلامعة ،ومن متام ذلك السمع والطاعة لويل أمر املسلمني ،يف غري معصية ِّ
ُ
وإن جاروا ْ
وعدم اخلروج عىل والة أمور املسلمني ْ
وإن ظلموا ،كام جاءت يف ذلك النصوص ،عىل
ما سيأيت معنا مجلة منها بإذن اهللِ َ -جل وعال.-
هلل فِ ِ
قال َ -ع َل ِ
يه
يه الصال ُة َوالسال ُم -كام يف حديث ُعبادة« :إِال َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْفرا َب َواحا ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ا ِ
ُب ْر َه ٌ
ان ».
ِ
وبسنة النبِ ِّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم -قالوا :حتى
وأهل العلم العاملون
بكتاب اهللِ َ -جل وعالُّ ،-
عند رؤية الكفر البواح ُينظر إىل ٍ
أمر آخر جاءت الداللة عليه يف النصوص الرشعية ،أال وهو وجود
االستطاعة ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ

البقرة٢٨٦ :
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واملنكر ينكر بإحدى الطرق الثالث :وقد جاء عنه َ -ع َل ِ
يه الصال ُة َوالسال ُم -تقيدها باالستطاعة
ُ
اخلدْ ِري -ر ِ
يف حديث َأ ِيب س ِع ٍ
ْ
يض اهللُ َعنْ ُه -ا ُملخرج عند ُم ْسلِ ٍم يف الصحيحَ « :م ْن َر َأى ِمنْك ُْم
يد
ِّ
ُ
َ
َ
َ
ف ِْ
اإل َيام ِن».
ُمنْكَرا َف ْل ُي َغ ِّ ْري ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِ ْن ََل ْ َي ْستَطِ ْع َفبِلِ َسانِ ِهَ ،فإِ ْن ََل ْ َي ْستَطِ ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذل ِ َك َأ ْض َع ُ
ود -ر ِيض اهللُ َعنْه -وهو من الشواهد حلديث َأ ِيب س ِع ٍ
وجاء يف حديث َعب ِد اهللِ ب ِن مسع ٍ
يد أو
ُ
ْ َ ْ ُ
ْ
َ
َ َ
بنحوه وجاء يف آخرهَ « :و َل ْي َس َو َرا َء َذل ِ َك ِم ْن ْ ِ
اإل َيام ِن َحب ُة َخ ْر َد ٍل» فالنصوص دالة عىل هذا ،بل
ٍ
واحد من أهل العلم ،إىل أن النصوص الواردة يف السمع والطاعة ،لويل أمر املسلمني
ذهب غري
وعدم اخلروج عليه أهنا بلغت مبلغ التواتر.
ِ
الم -جاء بتحصيل املصالح وتكثريها ،ودرء املفاسد
والرشع املنزل عىل َنب ِّينا َ -ع َليه الصال ُة َوالس ُ
ٍ
مجاعة إذا ما حصل عندها اخللل يف هذه األصول العظيمة حصل فيها
وتقليلها ،والناظر يف أي
الفساد العظيم؛ وهلذا الذي ين ُظ ُر بعيني برصه ،عند من حصل عندهم اخللل يف هذا األمر العظيم
وهذا األصل الكبري جيد يف تلكم املناطق من الفتن ما اهللُ هبا عليم ،وأعظم ما يكون أن املرء ال
يستطيع أن يقوم بدينه وأن يقوم بعبادة ربه َ -جل وعال ،-وكذلك ال يأمن عىل نفسه ،وال يأمن عىل
ماله ،وال يأم ُن عىل عرضه.
وهلذا جاءت الرشيعة بحفظ الرضوريات اخلمس ،والناظر يف نصوص الرشع ويف األوامر
الرشعية ويف النواهي الرشعية؛ جيد أن هبا حتفظ هذه الرضوريات اخلمس؛ ُُيفظ الدينُ ،
وحتفظ

~~7

لرجل تأثر بمذهب الخوارج
التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه
ٍ

ٍ
ِ
بصالح أمر الدين
رشيعة عظيمة جاءت
وُيفظ املال ،فهى
وُيفظ العرضُ ،
وُيفظ العقلُ ،
النفسُ ،
وأمر الدنيا ،جاءت بصالح أمر اآلخرة وأمر الدنيا.
ٍ
واحد
ومما أخرب عنه النبِ ُّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم -وقوع االفرتاق يف هذه األمة ،فقد جاء عن غري
من أصحاب َر ُسول اهلل َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم -يف ذاك احلديث العظيم؛ حديث االفرتاق:
ار ،وا ْف َرت َق ِ
ِ
ت ا ْليهود َع َىل إِحدَ ى وسب ِع َ ِ
«ا ْف َرت َق ِ
اجلن ِة َو َس ْب ُع َ
ت الن َص َارى َع َىل
َ َ ْ
ْ
َُ ُ
ون ِيف الن ِ َ َ
ني ف ْر َقة َواحدَ ٌة ِيف ْ َ
َ
ِ
ا ْثنَت ْ ِ
ون ِيف الن ِ
ني فِ ْر َقة َفإِ ْحدَ ى َو َس ْب ُع َ
اجلن ِةَ ،وال ِذي َن ْف ِِس بِ َي ِد ِه َل َت ْف َ ِرت َقن ُأمتِي َع َىل
َني َو َس ْب ِع َ
ار َو َواحدَ ٌة ِيف ْ َ
ِ
الث وسب ِع َ ِ
َث ٍ
اجلن ِة وا ْثنَت ِ
ون ِيف الن ِ
ار ِق َيل َيا َر ُس َ
َان َو َس ْب ُع َ
ول اهللِ َم ْن ُه ْم؟ َق َال ُه ُم
ني ف ْر َقة َف َواحدَ ٌة ِيف ْ َ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
اجل َام َع ُة» ويف روايةَ « :ما َأنَا َع َل ْي ِه َو َأ ْص َح ِايب» يف حديث ا ْل ِع ْر َب ِ
يض اهللُ َعنْ ُه:-
َْ
اض ْب ِن َسار َي َة َ -ر َ
ِ
« ُأ ِ
وصيك ُْم بِ َت ْق َوى اهللِ َوالس ْم ِع َوالط َ ِ ِ
ِش َفإِن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َي َرى ْ
اختِ َالفا كَثِريا».
اعة َوإ ْن َع ْبدٌ َح َب ٌّ
تأمل نحن اليوم إما األول من شهر اهلل املحرم من العام السابع والثالثني بعد األربعامئة واأللف،
وإما هذا اليوم وهو متام شهر ذي احلجة ،الشاهد بيننا وبني وفاة النبِ ِّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم -نحوا
من مخس وعرشين وأربعامئة وألف من السنني وأشهر تزيد عىل العرش ،وانظر يف أمة اإلسالم يف
طوهلا وعرضها ،املسلمون بلغوا املليار والنصف بل جتاوزوا هذا العدد ،والناظر فيهم جيد صدق ما
أخرب به النبِ ُّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم ،-جيد تلكم الفرق الكثريةٌّ ،
وكل يدعي أنه عىل احلق ،ومن
عظيم رمحة اهلل َ -جل وعال ،-وكبري فضل اهلل َ -ت َب َ
ارك َو َت َع َاىل ،-وجليل منته ُ -س ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل -أنه
وضح معاَل وبني الفرقة الناجية.
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تأمل لو أنه جاء بذكر الفرق اهلالكة ملا استطاع الواحد منا أن يضبط هذه الفرق ،ولكثر عليه
ب وما حتصل له أن يضبط معاَل تلك الفرق ،لكن هذا النبِي الكريم ا ُملنزل عليه هذا
وصع ُ
األمرَ ،
الوحي العظيم ،أوحى إليه ربه بيان الفرقة الناجية ،فام عىل من أراد النجاة وأراد الفالح إال أن
يتمسك بام أخرب به النبِ ُّي َ -صىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َسل َم ،-يف حديث االفرتاق قالُ « :ك ُّل ُه ْم ِيف الن ِ
ار إِال ِملة
و ِ
احدَ ةَ ،قا ُلواَ :و َم ْن ِه َي َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟» وهذا ُيبني لنا حرص الصحابة عىل اخلري ومعرفة طريق
َ
النجاة ،وهكذا السائرون عىل طريقهم ،السالكون ملنهجهم يبحثون عن النجاة ،فأجاهبم النبي –
ِ
اجل َام َع ُة» ،ويف روايةَ « :م ْن ك َ
َان َما َأنَا َع َل ْي ِه
صىل اهلل عليه وسلم -بذاك اجلواب العظيم ،قال «:ه َي ْ َ
تنايف بينهام ،فاملراد باجلامعة :اجلامعة األوىل التي كان قائدها
ا ْل َي ْو َم َو َأ ْص َح ِايب» ،وكالمها مقبولة ،وال َ
حممدٌ –صىل اهلل عليه وسلم -وأتباعها أصحابه –رضوان اهلل عليهم.-
وجاء يف حديث العرباض ،ملا أخرب فسريى اختالفا كثريا ،كأن سائال يسأل :ما املخرج من هذا
االختالف؟ ما أخىل املقام بأيب هو وأمي -صلوات اهلل وسالمه عليه -من البيان وهو الناصح،
قالَ « :فع َليكُم بِسنتِي ،وسن ِة ْ ِ
ِ ِ
ني ِم ْن َب ْعدي ،متسكُوا ِ َهبا ،و َع ُّضوا َع َل ْي َها
ين ا َْمل ْه ِد ِّي َ
اخلُ َل َفاء الراشد َ
َ ُ
َ ْ ْ ُ
اج ِذ ،وإِياكُم و ُحم ْدَ َث ِ
ورَ ،فإِن كُل ُحم ْدَ َث ٍة بِدْ َع ٌةَ ،وك ُُّل بِدْ َع ٍة َض َال َل ٌةَ ،وك ُُّل َض َال َل ٍة ِيف الن ِ
ات ْاألُ ُم ِ
ار»
ْ َ
بِالن َو ِ َ
وأعظم الفرق رضرا ،وأكثرها خطرا ،تلكم الفرقة التي خرج قرهنا يف زمن رسول اهلل –صىل اهلل
عليه وسلم -أعني اخلوارج «كِ َالب النار» كام قال النبي –عليه الصالة والسالم ،-هذه الفرقة
منصب عىل
الناظر يف سنة رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -جيد التحذير الشديد ،والتغليظ الكبري
ٌ
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هذه الفرقة بعينها ،وهي أول فرقة خرجت يف تاريخ اإلسالم ،وقد اختلف أهل العلم يف بداية
خروجها ،متى كان عىل ثالثة أقوال:
منهم من ذهب إىل أن خروجهم كان يف زمن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-واستدلوا بقصة
ذي اخلويرصة ،وسوف تأيت معنا بإذن اهلل -جل وعال.-
القول الثاني :أهنم الذين خرجوا عىل عثامن.
والقول الثالث :أهنم الذين خرجوا من جيش عيل -ريض اهلل عنه ،-واعتزلوا يف تلكم املنطقة
"حروراء" ،ثم قاتلهم عيل -ريض اهلل عنه.-
والذي يظهر -والعلم عند اهلل ،-أن القول الثالث هو أقرب األقوال من حيث وجود هذه
الفرقة ،من حيث أهنا كيان ،وهلا رأس ،وهلا فكر ،وهلا آراء.
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قسم يف يوم حنني الغنائم ،فجاءه رجل فقال له :اعدل يا حممد،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِس ُت إِ ْن ََل ْ َأ ْع ِدل» ثم وىل ،فأشار إليه -عليه
قالَ « :و ْي َل َك َو َم ْن َي ْعد ُل إ َذا ََل ْ َأ ْعد ْل؟! َقدْ خ ْب ُت َو َخ ْ
ِ ِ ِ
ُي ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم َص َال َت ُه َم َع َص َال ِهتِ ْم َو ِص َيا َم ُه
الصالة والسالم -وقالََ « :ي ُْر ُج م ْن ض ْئض ِئ َه َذا َأ َق ْوا ٌم َ ْ
َم َع ِص َي ِام ِه ْم» تأمل َياطب من؟ َياطب سادات األولياء والكُمل من عباد اهلل يف زمنهم بعد النبي
–صىل اهلل عليه وسلمَُ ، -ياطب قوما اصطفاهم اهلل -جل وعال -بصحبة نبيه -صىل اهلل عليه
اطب قوما زكاهم اهلل -جل وعال ،-وأثنى عليهم ،وعدهلم يف كتابه ،ومدحهم يف حسن
وسلمَُ -ي ُ
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عبادهتم ،ومجيل طاعتهم -رضوان اهلل عليهم -ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﮊ الفتح٢٩ :

ُي ِق ُر» تأمل يف هذه املفردة ،وتوقف عندها كثريا حتى ال تغرت ،ليست العربة
َياطبهم بقولهْ َ « :
ُي ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم َص َال َت ُه َم َع َص َال ِهتِ ْم َو ِص َيا َم ُه َم َع
بلزوم اهلدي الظاهر ،وترك حقيقة االتباع ،قالْ َ « :
ِ ِ
ون ِم َن الدِّ ِ
ين ك ََام َي ْم ُر ُق الس ْه ُم ِم َن الر ِمي ِةُ ،ثم ال َي ُعو ُد َ
َيم ُر ُق َ
ون إِ َل ْي ِه» وقد أخذ بعض أهل
ص َيام ِه ْم ْ
العلم تكفري اخلوارج من هذه اجلملة األخرية ،وهي رواية عن اإلمام أمحد ،وهلذا قال اإلمام أمحد:
ون ِم َن الدِّ ِ
يم ُر ُق َ
ين ك ََام َي ْم ُر ُق الس ْه ُم ِم َن الر ِمي ِةُ ،ثم ال
آخر احلديث أشد عليهم من أولهَ ،ل؟ قالْ « :
َي ُعو ُد َ
ون إِ َل ْي ِه» فأخرب –عليه الصالة والسالم -بمروقهم من هذا الدين ،وخروجهم منه كام َيرج
السهم من الرمية ،ثم قالُ « :ثم ال َي ُعو ُد َ
ون إِ َل ْي ِه» ومسألة اخلوارج وتكفريهم ،مسألة مشهورة عند
أهل العلم ،واملسألة فيها قوالن مشهوران ،وبعضهم ُيكي قوال ثالثا ،هي رواية عن اإلمام أمحد.
القول األول :التكفري ،وهي رواية عن أمحد ،وكذلك الشافعي ،ونرصها شيخنا الشيخ ابن باز –
رمحه اهلل -وقواها شيخنا الشيخ ُعبيد اجلابري -حفظه اهلل.-
والقول الثاني :عدم التكفري ،مع اتفاقهم عىل أهنم ُّ
أضل أهل البدع ،وأشدُّ هم خطرا ،وأكربهم
ِغواية ،وهذا عليه اجلامهري من أهل العلم.
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وهناك قول عده قولًا ثالثًا :رواية عن اإلمام أمحد ،أال وهي توقفه عن تكفريهم ،سامهم مارقة،
أكفار هم؟ فأشار إىل أنه يلزم نص احلديث ،قال:
فقال له بعض تالمذته كام عند اخلالل يف السنة:
ٌ
ون ِم َن الدِّ ِ
« َي ْم ُر ُق َ
ين».
فتأمل يف هؤالء القوم الذين خرجوا يف ذاك الزمان ،هل انقطع أثرهم وانقطع دابرهم أم ال؟ جاء
يف السنن من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه -ملا ذكر شيئا مما سمعه من رسول اهلل -عليه الصالة
والسالم – يف أوصافهم -وسوف يأيت معناَ « :-قوم حدَ َثاء األَسن ِ
َان ُس َف َها ُء األَ ْحال ِم » ،إال أنه أخرب
ْ ٌ ُ ُ ْ
بخرب عظيم عن رسول اهلل يبني لنا هذا األمر ،قال« :كُل َام َخ َر َج َق ْر ٌن ُقطِ َع » َ
سمعت
عمر
ُ
قال اب ُن َ
يقول« :كلام خرج ٌ ِ
رسول اهللِ -صىل اهللُ ِ
عليه وسل َمُ -
َ
َيرج يف
أكثر من
عرشين مرة حتى َ
َ
َ
قرن ُقط َع َ
ِعر ِ
اض ِه ُم الدج ُال» أي أن الدجال يكون معهم ،والدجال خروجه من أرشاط الساعة الكربى فهذا
َ
يدل عىل ماذا؟ يدل عىل بقائهم ووجودهم ،إال أهنم كام أخرب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وهذا
من دالئل نبوته ،إخباره باملغيبات من دالئل نبوته –صىل اهلل عليه وسلم ،-قال« :كُل َام َخ َر َج َق ْر ٌن
ُقطِ َع» وهذا من عظيم فضل اهلل وكبري منته ،والذي ينظر يف التاريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا جيد
مصداق خرب رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم -وسوف يأيت معنا بإذن اهلل -جل وعال -يف نصيحة
هذا العاَل اجلليل ما يدل هلذا يف زمنه.
ونحن لو نظرنا يف التاريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا نجد مصداق ما أخرب به النبي –صىل اهلل عليه
وسلم ،-نعم َيرجون لكن من عظيم فضل اهلل –جل وعال -أهنم كلام خرج قرهنم ُقطع من والة
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أمور املسلمني من األمراء واحلكام ومن العلامء ،فاحلكام بيدهم تسري اجليوش ،والعلامء يقطعوهنم
برد أباطيلهم وشبههم ،وألجل هذا انظروا يف كتب اإلسالم الكبار جتدون فصوال وأبوابا يف بيان
ضالهلم وشناعة مذهبهم وخبث طريقتهم ،اقرأ يف السنة لعبد اهلل ،يف السنة للخالل ،يف الرشيعة
لآلجري ،يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي ،ويف غريها من كتب أئمة الدين إىل
يومنا هذا جتد سهام أئمة السنة منطلقة يف نحور أولئك كالب النار ،وكذلك جتد والة األمور
يقومون هبذا األمر العظيم ويقطعون قرن أولئك اخلوارج املارقني ،وألجل هذا انظر يف عيل -ريض
اهلل عنه -ويف زمنه ،ما حصل قتال منه ألحد من أهل الكفر يف زمنه األصليني ،ما قاتل ،لو نظرت
يف زمن أيب بكر ،يف زمن عمر ،يف زمن عثامن هناك فتوحات ،أما يف زمن عيل فام كان ثمة قتال
ألولئك ،حصل ما حصل بني الصحابة -رضوان اهلل عليهم -يف وقعة اجلمل ثم انتهى هذا ،بعد
هذا حصل القتال مع أولئك يف يوم النهروان ،وكان أمرهم يف أوله مع عيل -ريض اهلل عنه -ويف
جيشه ،وقيل إهنم هم الذين أثاروا القتال يف يوم صفني ،ثم ملا حصل التحكيم ونزلوا إليه خرجوا
من جيش عيل -ريض اهلل عنه -وانحازوا إىل منطقة يقال هلا حروراء ،قبل أن َيرجوا جادهلم عيل -
ريض اهلل عنه -فام رجعوا ،ثم ملا انحازوا استأذن ابن عباس –ريض اهلل عنه -أمري املؤمنني عليا يف
الذهاب إليهم ،فذهب إليهم يف أحسن حلة وأمجل منظر ،وسوف يأيت معنا بإذن اهلل -جل وعال-
مزيد بيان هلذا ،لكن أريد أن أذكر شيئا يف هذه القصة العظيمة ،ملا جاء إليهم قال هلم كلمة عجيبة،
َ
َ
ُ َ
َّ
َ َّ
ُ
قال هلم" :جئتكم من عند َأ ْ
ص َحاب َر ُ
ل
للا َعل ْي ِه َو َسل َمَ -وما أ َرى ِفيك ْم ِم ْن ُه ْم أ َح ًدا"
صل ى
للا -
و
س
ِ ِ
ِ
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انظر إىل هذه اجلمل العظيمة ،يريد أن يبني هلم ماذا؟ انقطاع الصلة بينهم وبني رسول اهلل -صىل اهلل
صَ
عليه وسلم ،-وأهنم عىل هدي غري هدي النبي-صىل اهلل عليه وسلم" -جئتكم من عند َأ ْ
اب
ح
ِ
َ
َ
ُ َ
َّ
َ َّ
ُ
ُ
للا َعل ْي ِه َو َسل َم َوما أ َرى ِفيك ْم ِم ْن ُه ْم أ َح ًدا" ،ثم ذكروا ثالث شبه سنذكرها بإذن اهلل
صل ى
للا
َرسو ِل ِ
جل وعال -مع الشبه التي ذكرت يف هذه املناصحة ،مناصحة هذا اإلمام اإلمام «وهب بنمنبه» ،وكذلك سنذكر شيئا من ُّ
الشبه التي يروجها خوارج العرص بإذن اهلل -جل وعال ،-سنقرأ
يف هذه املناصحة ،مناصحة اإلمام وهب بن منبه –رمحه اهلل وغفر له -لرجل تأثر باخلوارج.
ووهب هذا يعد من أعالم التابعني ممن لقي مجعا من أصحاب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم.-
وهب بن منبه أبو عبد اهلل اليامين الصنعاين ،قدم والده إىل اليمن من خرسان من هراه ،ومعروفة
هذه املنطقة إىل يومنا هذا هبذا االسمُ ،ولد سنة أرب ٍع وثالثني يف خالفة عثامن بن عفان -ريض اهلل
لقي أنسا ،وجابر بن عبد اهلل ،وأبا سعيد اخلدري ،وأبا هريرة،
عنه -والتقى بجم ٍع من الصحابةَ ،
ٍ
واحد
وابن عمر ،وابن عباس ،وغريهم من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وثقه غري
ويل القضاء ألمري املؤمنني يف زمنه عمر بن عبد
من أئمة الدين ،كالنسائي ،وأبو زرعة ،والعجيلَ ،
العزيز -رمحه اهلل -يف صنعاء ،مات سنة ٍ
عرش ومائة بصنعاء ،يف أول خالفة هشام بن عبد امللك.
أخرج هذه الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور« :عبد السالم بن برجس» -رمحه اهلل وغفر له-
وهي مطبوعة مفردة ،وله عليها مقدمة مجيلة وجيزة ،وله عليها تعليقات -رمحه اهلل وغفر له.-
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املنت:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا وآله وصحبه أمجعني ،اللهم اغفر لشيخنا
واحلاضرين والسامعني.
الصنْعَانِيُّ أَبُو عبد الرَّحْمَن قَاضِي صنعاء،
قَالَ على بن الْمَدِينِيِّ -رمحه اهلل :-حَدثنَا ِهشَام بن يُوسُف َّ
قَالَ :أَخْربنِي دَاوُد بن قيس ،قَالَ :كَانَ لي صديق من أهل بَيت خوالن من ُحضُور يُقَال َلهُ أَبُو مشر ذُو خوالن،
قَالَ :فَخرجت من صنعاء ُأرِيد قريته َفلَمَّا دَ َنوْت ِمنْهَا وجدت كتابا مَخْتُومًا فِي ظَهره إىل أبي مشر ِذي
خوالن.
فَ ِجئْته َفوَجَدته مهمومًا حَزينًا َفسَأَلته عَن َذلِك ،فَقَالَ :قدم رَسُول من صنعاء فَذكر أن أصدقاء لي كتبُوا
صنْعَاء فَلم جيدوه وأشفقت من
ِإلَيّ كتابًا فضيعه الرَّسُول فَبعثت مَعَه من رقيقي من يلتمسه من قرييت وَ َ
َذلِك.
قلت :فَهَذَا الْكتاب قد وجدته ،فَقَالَ :الْحَمد هلل الَّذِي أقدرك َعلَ ْيهِ ففضه فقرأه ،فَقلت :أقرئنيه،
فَقَالَ :إِنِّي ألستحدث سنك ،قلت :فَمَا فِيهِ؟ قَالَ :ضرب الرِّقاب ،قلت :لَعَلَّه كتبه ِإ َليْك نَاس من أهل
حروراء.
الشرح:
هذه القصة العظيمة ،التي فيها هذه املناصحة اجلليلة من هذا العاَل ،من هذا التابعي -رمحه اهلل-
ٍ
واحد من أهل العلم ،منهم ابن عساكر يف
لذلك الرجل ،الذي تأثر بمذهب اخلوارج ،ذكرها غري
املزي يف هتذيب الكامل ،وهي النسخة التي بني أيديكم ،املصورة التي بني
تاريخ دمشق ،ومنهم ِّ
الس َري من طريق اإلمام العلم الكبري أحد أئمة احلديث عىل بن املَْ ِدين ِ ِّي
أيديكم ،وكذلك الذهبي يف ِّ
َ َ
الص ْن َعان ّي َأ ُ
دثنا ه َشام بن ُي ُ
وسف َّ
الر ْح َمن َقاض ي صنعاءَ ،ق َ
َّ
ال:
عبد
و
ب
رمحه اهلل– ،قال" :حِ
ِ
ِ
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َ ْ
َ َ َ َ
َ
َ
ُ
أخبرِني داود بن قيس ،قال :كان لي صديق من أهل بيت خولن" ،إحدى القبائل اليمنية القحطانية
املشهورة إىل يومنا هذا ،من حضور وهي منطقة قيل إهنا من أعامل زبيد ،وزبيد معروفة إىل يومنا
هذاُ ،ي َقال َل ُه َأ ُبو شمر ُذو خوالن َق َالَ :فخرجت من صنعاء ُأ ِريد قريته هذا من؟ داود بن قيس ،أراد
صديقه أن يذهب إليه َف َلام َدن َْوت ِمن َْها وجدت كتابا ََمْتُوما ِيف َظهره إىل أيب شمر ِذي خوالنَ ،ف ِج ْئته
َفوجدته مهموما حزينا َفس َألته َعن َذلِك َف َق َال" :قدم َر ُسول من صنعاء َفذكر أن أصدقاء لي ُ
كتبوا
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َْ
إ َل ّي ً
كتابا فضيعه َّ
صن َعاء فلم يجدوه
الر ُسول فبعثت َم َعه من رقيقي من يلتمسه من قريتي و
ِ
َ
َ
َ َْ
َْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
وأشفقت من ذ ِلك .قلت ف َهذا الكتاب قد وجدته ،فق َ
ال :الحمد هلل ال ِذي أقدرك علي ِه ففضه
َ َّ
ال :إ ِّني ألستحدث سنك ،قلتَ :ف َما ِف ِيه؟ َق َ
فقرأهَ ،فقلت أقرئنيهَ ،ف َق َ
ال :ضرب ّ
الرقاب ،قلت ل َعله
ِ
ِ
ََ
َ َ
كتبه ِإل ْيك ناس من أهل حروراء ِفي زكاة َمالك".
تأمل إىل ما يفعل ُه أهل الباطل يف كل زمان من نرش الفتن ،ونرش األراجيف ،والشائعات،
وكذلك مكاتبة وإرسال من يريدون السؤلة ،وليس هذا فقط يف هذا الوقت الذي كان فيه اإلمام
وهب ،بل إنه كان قبله ،والناظر يف قصة احلسني بن عيل -ريض اهلل عنه -وخروجه من مكة إىل
الكوفة ،جيد أول األمر مكاتبات جاءت إليه ،من أولئك الضالني ،وهي طريقة معروفة من قبل،
رب كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -ملا جاءه كتاب ملك غسان ملا حصلت تلك الواقعة،
وما خ ُ
وحصل منهم ما حصل –رضوان اهلل عليهم -كاتبه أهل الباطل يريدون ماذا؟ يريدون أن َيرج
إليهم ويشاركهم يف باطلهم ،وأرادوا كذلك من احلسني -ريض اهلل عنه -وانظر هنا يف هذه القصة
واألمر إىل يومنا هذا قبل فرتة ليست بالطويلة قبل أن تأيت هذه الشبكة املعلوماتية هبذا احلجم يف
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هذه السنوات ،قبل نحو من عرشين سنة ،كان ذاك اخلبيث املسعري ،يرسل الفاكسات التي فيها
التحريض عىل والة أمور املسلمني ،من بلد الكفر ،يرسلها عرب هذا اجلهاز ،إىل مجلة من الناس
منهم من يعرفهم ومنهم من ال يعرفهم ،واآلن األمر صار أكثر خطورة عن طريق هذه الشبكة
املعلوماتية -والعياذ باهلل -أصبحوا يدخلون يف مواقع الفجور ،بل وينشئون مواقع حتمل أسامء تدل
عىل اخلنى ،والفجور وتدعو إىل الزنا والرذيلة -والعياذ باهلل ،-وجيعلوهنا غطاء ،بحيث أن الداخل
فيها ال يشك ،إما من قبل من هم معه ،أو مثال من قبل ويل أمره ،بال شك قد يغضب ويل أمره،
لكن ال يظن أن األمر فيه ما هو أبعد من هذا وأخطر؛ ألن باب الشبهات أخطر وأعظم من باب
الشهوات ،واآلن من تأثر عندنا ليسوا كلهم لكن مجلة منهم عن طريق مثل هذه الرسائل ،تأتيهم
عن طريق هذه الشبكات اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي ،الذي يكون عن طريق هذه
ِ ِ
الرقاب،
الشبكة ،تأمل هنا فقال :إين ألستحدث سنك ،أستصغره ،قلتَ :ف َام فيه؟ َق َال :رضب ِّ
قلتَ :ل َعله كتبه إِ َل ْيك نَاس من أهل حروراء ِيف َزكَاة َمالك.
انظر إىل هذا الذي استحدث سنه ،وانظر إىل ما كان عليه من الفهم ،والوعي ،واإلدراك ،وسوف
يأيت معنا السبب الذي جعل هذا صغري السن هبذه املنزلة يف اإلدراك والفهم.

املنت:
قَالَ :من َأيْن تعرفهم؟ قلت :إِنِّي وأصحابًا لي جنالس وهب بن ُمنَبّهَ ،فيَقُول لنا احذورا أَيهَا الْأَحْدَاث
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األغمار َه ُؤلَا ِء احلروراء لَا يدخلوكم فِي رَأْيهمْ الْمُخَالف فَإِنَّهُم عرة هلَ ِذ ِه الْأمة.
الشرح:
اهلل أكرب! انظرإىل أثر العاَل ،إىل أثر الناصح ،إىل أثر صاحب السنة يف األمة ،هذا الذي استحدث
سنه ،أكرمه اهلل -جل وعال -باجللوس إىل هذا التابعي اجلليل ،وهذا التابعي من شدة نصحه هلم
كان ُيذرهم من أهل البدع والضالل خاصة من هؤالء املارقة ،واألمر تغري اليومَ ،لَ؟ ألنه مع
األسف الشديد الذي توىل أمر كثري من الشبابُ ،أناس ليس هلم صلة بمذهب السلف ،يبلغ
الواحد عندهم مبلغ الرجال والزالوا معه يف غ ِّيهم يمضون ويف هلوهم يسريون ،حقيقة جتده لعابا
وإن كان ظاهره التنسك إال أن هذا الظاهر ما كان عىل اجلادة ،وما كان عىل اهلدي السلفي عىل
الطريقة املحمدية.
رجات ،والطلعات ،والرحالت،
ُيربوهنُم عىل التمثيليات ،واملِسحيات ،واألناشيد ،واخلَ َ
بعضهم حتت ُم َسمى نحن نحفظ القرآن وهذه نجعلها من باب الرتفيه واللهو ،ويف حقيقة األمر
جتد الواحد عندهم َمتُر عليه األيام ،بل متر عليه األعوام وما حفظ شيئا من كتاب اهلل ،وإن َح ِف َظ
َح ِف َظ الِشء اليسري ،والناظر يعرف هذا.
انظر إىل هذا الع ِ
اَل ُيذرهم ،بل يكثر من التحذير من أهل البدع والضالل خاصة من اخلوارج
َ
املارقة ،وما استصغرهم وما استحدث ِسنهم ،وما قال إهنم ال يفهمون.
َّ
انظر هنا هذا الذي استحدث أبو َش ِمر ِسنه فقال له" :إني ألستحدث ِسنك" كان أفهم منه و كان
َّ
ّ
لعله كتبه إليك ٌ
ناس
الرقاب" قال" :
أعرف منه بأولئك اخلوارج املارقة ،مبارشة ملا قال له" :ضرب ِ
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من أهل حروراء في زكاة مالهم" ألن عندهم ُش َبه سوف تأيت معنا ،فقال له ملا قال" :من أين
تعرفهم؟" ،قال" :قلت إين و أصحاب يل نُجالِس وهب بن ُمنَ ِّبه فيقول لنا" :احذروا أهيا األحداث
األغامر هؤالء احلروراء" ،وهذا هو الواجب ،نحذر ونشتد يف التحذير.
لكن جيب أن نتنبه ألمر حتى ال ختتلط األوراق وحتى ال ُيلعب بشبابنا وأوالدنا من الذكور
واإلناث ،اآلن نسمع إذا ما حصل أمر من أولئك اخلوارج الضالني التكفرييني أصحاب الفكر
ثو ِ
حلدَ َ
الفعل ،وأما صاحب
الضال ،نجد بعض أولئك الذين أرشت إليهم قبل قليل يستنكرون ا َ
جيرم كاألول إال أنه ُيربر.
الفعل فبعضهم يستنكر ،وبعضهم يستنكر و ِّ
ونحن أهل احلق ال نقبل هذا وال هذا ،بل جيب أن ُجيرم الفعل وأن ُجيرم الفاعل ،وأن ُجيرم
املن ِّظم هلذا ِ
الفعل وا ُمل َح ِّرض هلذا الفاعل ،وكذلك ُ َجترم تلكم املصادر التي استقى منها ذاك الفكر-
وسوف يأيت معنا -وألجل هذا أراد أولئك األخباث أن يلصقوا هذا بأئمة الدعوة السلفية
النجديةَِ ،ل َ ؟ حتى يرصفوا الناس عن منبع هذا الفكر يف هذا الزمان ،ما يستحي الواحد منهم
عندما ينسب هذا إىل كتاب الدرر السنية ،وإىل أولئك األعالم األئمة -رمحهم اهلل تبارك تعاىل،-
وجتد الواحد منهم يتغيظ ويزداد تغيظا عندما تتكلم عن سيدهم ،وتبني ضالل سيدهم ،وتبني ما يف
كتب سيدهم مما يغذي هذا الفكر وهذا الضالل -والعياذ باهلل -وسوف يأيت معنا بإذن اهلل -جل
وعال -يف اللقاء القادم مزيد بيان حول هذا.
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ِ
هيم ا ُْمل َخالف
قالَ :ف َي ُقول لنا احذورا َأ َهيا ْاألَ ْحدَ اث األغامر َه ُؤ َالء احلروراءَ ،ال يدخلوكم ِيف َر ْأ ْ
َفإِهنُم عرة هل َ ِذ ِه ْاألمة ،وهذا حال أهل البدع كلهم ،وألجل هذا الناظر فيام كتبه سلفنا الصالح -
رضوان اهلل عليهم -جيد منهجهم يف معاملة أهل البدع والضالل منهجا واضحا ب ِّينا أال وهو:
بيان عوارهم والتنكيل هبم ،وبيان ما عندهم من ضالل ،والتحذير منهم ومن مذهبهم وجمانبة
طريقتهم ،وجمانبة أشخاصهم وأبداهنم ،هيجروهنم يف ذات اهلل -جل وعال ،-وُيملون من حتت
أيدهيم عىل هذا ،وكتب السلف طافحة هبذا وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة ،وهو من
األصول التي حصل فيها -والعياذ باهلل -اخلالف ،وألجل هذا جيب علينا أن هنتم هبذا األصل
اهتامما عظيام وأن نوليه رعاية كبرية فإنه من األصول التي يفارق فيها أهل السنة أهل البدع
والضالل ،التحذير من أهل البدع ،نحذر من نتاجهم ونحذر من أشخاصهم؛ ألنه اآلن يقولون
ماذا؟ حذر من القول وال تتكلم يف القائل ،النبي -عليه الصالة والسالم -ملا أشار إىل ذي
اخلويرصة ماذا قال؟ قالَ « :س َي ْخ ُر ُج ِم ْن ِض ْئ ِض ِئ َه َذا» فحذر منه بعينه ومن طريقته ،ومن الذين
ُي ِق ُر َأ َحدُ ك ُْم» إىل متام احلديث الذي مىض معنا.
سيسريون عىل طريقته أقوام « َ ْ
وال تنطيل علينا شبهة أولئك املتحزبة أو املخذلة يقولون ما يفهم ،الولد صغري ما يفهم ،ويف
املقابل جتد هذا الصغري عندهم قلبه قد ُم ِل َئ هبذه األفكار الضالة واملعتقدات الفاسدة ،صغري
ويتكلم ْ
بملء فيه عىل ويل أمره يف املجالس ويف أماكن لقاءاهتم ،وال جتد من يأخذ عىل يده ،بل قد
جتد عندهم من يؤيده ،وال غرابة يف هذا فإن هذه ثمرة ملا يغذونه به ويرضعونه إياه.
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نقف عند هذا يف هذه الليلة ،واهلل أعلم.
وصىل اهلل وبارك عىل نبينا 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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