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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 الثاني
كثريا طي ًبا مباركًا ،كام حيب ربنا ويرىض ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
احلمد هلل رب العاملني محدً ا ً
كثريا.
وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله،وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
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جل وعال -حلكمة عظيمة فاضل بني األيام والليايل ،ومن عظيم فضل اهلل َّ -
اهلل َّ -
جل
وعال -عىل هذه األمة تكثريه مواسم اخلريات وتنويعه العبادات ،ولو تأ َّمل املتأمل يف يومه وليلته،
ويف أسبوعه وشهره ،وسنته جيد فيها من العبادات التي تقربه إىل رب الربيات اليشء الكثري ،وهذه
املواسم الفاضلة وهذه املواسم املباركة حيرص من أراد تلكم الدار التي أعدَّ ها رب العزة واجلالل،
ملن فعل األمر وترك النَّهي ،أعدَّ ها لعباده املتقني وأمرهم أن يسارعوا يف اخلريات ،وأن يسارعوا يف
تَطلب رضا رب الربيات ،وأن يسارعوا يف طلب مغفرة رب العزة واجلالل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ آل عمران ،١٣٣ :أكرمنا اهلل َّ -
جل
وعال -ببلوغ هذا الشهر؛ شهر اهلل املحرم الذي أخربنا فيه النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-أ ْف َضل
الص َيا ِم َب ْعدَ َر َم َض َ
املحرم يوم من أيام اهلل كام قال -عليه الصالة
ان َش ْهر اهللِ ا ْمل َح َّرم» ويف هذا الشهر
َّ
والسالم -يوم أظهر فيه رب العزة واجلالل أهل احلق عىل أهل الباطل ،يوم نرص فيه رب العزة
واجلالل أهل هداه ،الذين سلكوا سبيله ،واتبعوا ما أنزل َّ -
جل وعال.-
وحصلت هلم الغواية ،يوم
أظهرهم ربنا -تبارك وتعاىل -عىل أولئك الذين ضلوا وانحرفوا،
ْ
نجى فيه رب العزة واجلالل كليمه موسى ومن معه عىل ذلكم الطاغية فرعون ومن معه ،وهلذا
َّ
مفروضا قبل
رشع لنا صيام يوم عاشوراء ،بل إن الناظر يف فرض الصيام جيد أن هذا اليوم كان
ً
فرض صيام شهر رمضان ،ثم ّملا فرض صيام شهر رمضان خفف عن هذه األمة ،وما كان صيام
شكرا هلل -عز وجل -عىل ما أنعم
هذا اليوم واج ًبا ّإال أنه جاء الرتغيب يف صيامه ،وأنه يكفر سن ًة ً
~~3

لرجل تأثر بمذهب الخوارج
التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه
ٍ

وعىل نرصه ألهل احلق عىل أهل الباطل ،والباطل وإن كانت له صولة وجولة ّإال ّأّنا رسعان ما
تندحر ،وال يعلو ّإال احلق وال يبقى ّإال احلق؛ وهلذا كان نب ّينا -صىل اهلل عليه وسلم -حيرص عىل
صيام يوم عاشوراء ،و ّملا أخرب عن تعظيم اليهود هلذا اليوم ،وإفرادهم له ،وكان حيب -عليه الصالة
والسالم -خمالفتهم ،قال« :إِ ْن ِع ْشت إِ ْن َشاء اهلل إِ َىل َقابِ ٍل صمت الت ِ
َّاس َع» فيرشع لنا معارش
ْ
َ
املحرم ،وهذا أعىل املراتب ،فإن مل
املسلمني أن نصوم اليوم التاسع واليوم العارش من شهر اهلل
ّ
نستطع نصوم يو ًما قبله أو يو ًما بعده ،حتى ال نفرد يوم عاشوراء بالصيام؛ ّ
ألن النبي -عليه الصالة
حسنه بعض أهل العلم « َل ِئ ْن بقيت
والسالم -أراد أن خيالف أولئك اليهود ،وقد جاء يف ذلك خرب ّ
ِ
ورا َء» أ ّما صيام يوم التاسع ،والعارش ،واحلادي عرش
آلم َر َّن بِص َيا ِم َي ْو ٍم َق ْب َله َأ ْو َي ْو ٍم َب ْعدَ ه َي ْو ِم َعاش َ
وأنّه أعىل املراتب يف صيام عاشوراء ّ
فإن هذا مل يصح فيه سنّة عن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فمن مل يستطع فال َّ
أقل من أن يصوم اليوم العارش ،ونحن يف هذا العام صدر من اجلهة
الرسم ّية يف هذه البالد املباركةّ ،
احلجة كامل ،وكان يوم األربعاء هو اليوم املتمم
أن شهر ذي
ّ
املحرم ،وعىل هذا
األول من شهر اهلل
للثالثني من شهر ذي احلجة ،وهذا اليوم اخلميس هو اليوم ّ
ّ
يكون اليوم التاسع بإذن اهلل َّ -
جل وعال -هو يوم اجلمعة بعد القادم ،ويوم العارش هو يوم السبت،
فحري بنا أن نحرص عىل هذا اخلري ،وأن نكثر من فعل الصاحلات الباقيات ،وحيرص املرء قدر
جهده ،ويبذل استطاعته فيام يك ّثر صحيفة حسناته ،فنصومه كام صامه النبي -صىل اهلل عليه
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شكرا هلل َّ -
جل وعال -عىل أن أنجى موسى ومن معه كليمه ورسوله -عليه وعىل نب ّينا
وسلم-
ً
الصالة والسالم ،-عىل ذاك ال َّطاغية ومن معه من جنده .
واملتأ ّمل يف قصة موسى جيد فيها العجب العجاب ،وجيد فيها ما يث ّبت أهل اإليامن ،ويزيدهم
ورسوخا فيام هم فيه من احلقّ ،
ً
وأال يلتفتوا إىل ما عليه أهل الباطل عىل شتّى رضوهبم،
يقينًا
واختالف مشارهبم ،ولو تأ َّملنا ما كان عليه ذاك الرسول الكريم ،كليم الرمحن من اليقني والثبات،
لرأينا العجب العجاب ،ولك أن تتأ ّمل فقط ّملا قال له أصحابه :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ الشعراءّ ،٦١ :ملا
رأوا البحر أمامهم ،ورأوا فرعون ومن معه خلفهم ،فبادر إىل ذهنهم هذا األمر فقالوا ماذا؟ ﮋ ﭗ

ﭘ ﭙ ﮊ الشعراء ،٦١ :تأ ّمل جواب الكليم -عليه وعىل نب ّينا الصالة والسالم -لتعرف ما كان
عليه من الثبات واليقني ،وأنّه مستشعر بمع ّية اهلل َّ -
اخلاصة ،مع ّية احلفظ والنرصة
جل وعال-
ّ
والتأييد ﮋ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ الشعراء ،٦٢ :فعلينا أن نستشعر هذا ،وأال نغفل عن هذا ،وأال
يلعب الشيطان بالواحد منا مادام أنه عىل احلق ،وأنه سائر يف طريق احلق ،وأنه سائر عىل ّنج أهل
احلق ،فإن اهلل َّ -
جل وعال -معه حيفظه ،ويرعاه ،وينرصه ،ويؤيده.
أسأل اهلل َّ -
جل وعال -أن يعيننا مجي ًعا عىل ذكره ،وشكره ،وحسن عبادته ،وأن يبارك لنا يف
أوقاتنا ،وأعاملنا ،وأن يبارك لنا يف أوالدنا ،وأهلينا وأموالنا ،إن ريب سميع الدعاء ،واهلل أعلم.
املنت:
احلمد هلل رب العاملني ،والصَّالة والسَّالم على نبينا وآله وصحبه أمجعني ،أما بعد :اللهم اغفر
لشيخنا ،ولوالدينا ،ولعلمائنا ،وملن حضر واستمع.
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قال احلافظ املزَّي -رمحه اهلل -يف تهذيب الكمال ،يف ذكر مناصحة اإلمام وهب بن منبَّه لرجلٍ
الصنْعانيُّ أَبُو
تأثر مبذهب اخلوارج ،قال -رمحه اهلل :-قَال على بن الْمدينيَّ :حدثنا هشام بن يُوسُف َّ
عبد الرَّحْمن قَاضي صنعاء ،قَال أَخْربني داوُد بن قيس ،قَال كَان لي صديقٌ من أهل بيت خوالن من ُحضُور
يُقَال َلهُ أَبُو مشر ذُو خوالن ،قَال فَخرجت من صنعاء أُريد قريته َفلَمَّا دنوْتُ منْها وجدت كتابا مخْتُومًا في
ظَهره إىل أبي مشر ذي خوالن ،فَجئْته فَوجدته مهموما حزينًا ،فَسأَلته عن ذلك ،فَقَال قدم رسُولٌ من
صنعاء ،فَذكر أن أصدقاء لي كتبُوا إلَيَّ كتابا فضيعه الرَّسُول ،فَبعثت معه من رقيقي من يلتمسه من قرييت
وصنْعاء ،فَلم جيدوه وأشفقت من ذلك ،قلت فَهذا الْكتاب قد وجدته ،فَقَال الْحمد هلل الَّذي أقدرك عَليْه،
ففضَّه فقرأه ،فَقلتُ :أقرئنيه ،فَقَال إنِّي ألستحدث سنك ،قلتُ فَما فيه؟ قَال :ضرب الرَّقاب ،قلت لَعلَّه
كتبه إ َليْك ناس من أهل حروراء ،في زكَاة مالك ،قَال من َأيْن تعرفهم؟ قلت :إنِّي وأصحابا لي جنالس وهب
بن مُنبَّه ،فَيقُول لنا :احذروا أَيها الْأَحْداث األغمار ه ُؤلَاء احلروراء ،لَا يدخلوكم في رأْيهمْ الْمُخالف
فَإنَّهُم عرَّة هلَذه الْأمة.
الشرح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه ،ومن سار عىل ّنجه إىل يوم الدين.
مىض معنا يف اللقاء املايض مضت هذه اجلمل ،التي جاءت يف مطلع هذه القصة؛ قصة هذه
ذكرا أن من نعمة اهلل َّ -
جل
اإلمام -رمحه اهلل تبارك تعاىل -وتوقفنا عند هذه اجلملة ،ومما نزيده ً
وعال -عىل الشاب إذا ما و َّفقه اهلل -تبارك وتعاىل -لسلوك طريق اهلداية ،وسلوك طريق االستقامة
أن يوفقه اهلل َّ -
جل وعال -لصاحب سنة ،وقد كان سلفنا الصالح ينصون عىل هذا ،كام جاء عن
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عمرو بن قيس -رمحه اهلل -كان يقول" :إن من نعمة هللا على الشاب إذا نسك أن ُيوفق لصاحب
سنة" ،فإّنا نعمة عظيمة؛ ألنه يربيه عىل السنة ،ويغرس السنة يف قلبه ،وينَشئه عىل هذا اخلري.
ومن السنة ترك املحدثات والبدع ،وترك أهل الضالل واالنحراف والزيغ ،هذا كله من
هدي النبي -صىل اهلل عليه سلم.-
فمن نعمة اهلل -جل وعال -عىل الشاب إذا وفقه اهلل-جل وعال -لسلوك طريق اهلداية أن
يو َّفق لصاحب سنة ،فريبيه عىل السنة ،وانظروا إىل ثامر هذا يف هذه القصة ،قد كان سلفنا الصالح -
رضوان اهلل عليهم -ينهون أشد النهي عن جمالسة أهل البدع والضالل ،بل إن الواحد قد يشتد يف
إيل من أن ُتالس أهل البدع
القول ويقول :ألن ُتالس أصحاب الفجور واملعايص أحب ّ
واملحرمات ،أبدً ا لكن هذا
والضالل ،وليس هذا معناه التساهل يف هذه املوبقات ،ويف هذه املعايص
َّ
ّ
فقه دقيق كان عليه سلفنا الصالح -رضوان اهلل عليهم.-
صاحب املعايص إذا ما فعل معصيته ،فإنه يعرف ً
حمر ًما ،وإذا ما
أمرا ّ
أوال أنه يرتكب ً
توجهت إليه النصيحة فإنه حيرص عىل قبوهلا ،وحيرص عىل أن يعمل هبا ،وال أقل وهذا مما نشاهده
نحن من أن يطلب من الناصح له أن يدع َو له باهلداية ،مل؟ ألنه يعلم أنه عىل خطإ ،وأنه عىل ٍ
أمر
َ
حمرم ،أما أصحاب البدع والضالل فاألمر معهم خمتلف ،يفعل أحدهم البدعة ويرتكب الضاللة،
َّ
ويظن أّنا تقربه إىل اهلل َّ -
وحسنه
جل وعال ،-وهلذا جاء احلديث عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
العالمة األلباين -رمحه اهلل« :-إِ َّن اهللَ احتَج َز التَّوب َة َعن ص ِ
اح ِ
مفرسا
ب ا ْلبِدْ َعة» ،قال اإلمام أمحد
َ
َ
ْ َ
ً
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هلذا احلديث ،أي أنه ال يو َّفق للتوبة ملَ؟ ألنه يرى أنه عىل هدى وأنه عىل خري ،وأنه عىل طاعة ،وأنه
عىل قربة ،ما يرى نفسه أنه عىل طريق غواية ،وهلذا تأملوا يف قصة أصحاب ِ
احل َلق ،الذين وقف
عليهم ابن مسعود -ريض اهلل عنه -يف الكوفة ،ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يف ِح َلق ،وعليهم رجل
يقول هلم :سبحوا مائة ،يأخذون النوى فيسبحون مائة ،يعدون التسبيح بالنوى ،وهكذا ،ملا وقف
ُ َ
ََ
ََ َ َ
َ ُ
عليهم قال"َ :و ْي َح ُكم! َما َأ ْس َر َع َه َل َك َت ُكم! َهذه ث َي ُ
وسل َم -لم ت ْب َل َوآ ِن َيت ُه
هللا َعل ِيه
صل ى
اب َر ُسو ِل هللا -
ِِ ِ
َ
َّ
َّ َّ
لم ُت ْك َسر" -يشري إىل َّ
"إما أنكم على هدي أهدى من هدي رسول هللا -صلى
أن العهد قريب ،-قال:
َّ
َّ
هللا عليه وسلم -أو أنكم مفتتحوا باب ضاللة" انظر إىل هذا الفقه العظيم ،ما قال :النَّاس يف ذكر،
ويف تسبيح ،وحتميد ،وتكبري وهتليل ،أتركهم عىل ما هم فيه ،وانظر إىل هاتني الكلمتني التي كام
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
"إما أنكم على َه ْدي أهدى من هدي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أو أنكم
يقال أحالمها مر،
عبدالرمحن ،ما أردنا َّإال اخلري ،هذا يدلنا َّ
جمرد الن َّية احلسنة ما
ُمفتتحوا باب ضاللة" ،قالوا :يا أبا
أن َّ
َّ
ُ
ريد للخير لم يدركه"،
مل توافقها صواب العمل ال عربة هبا ،وهلذا ماذا قال هلم ،قال" :وكم من م ٍ
الراوي :ورأيت عا َّمة أولئك يطاعنوننا يوم النَّهروان ،أي َّأّنم كانوا مع
وجاء يف آخر األثر يقول َّ
اخلوارج ،مع تلك الفرقة املارقة بنص حديث رسول اهلل َّ -
صىل اهلل عليه وس َّلم.-
السلف عىل أهل البِدع واألهواء ،وكان من قوهلم :إ َّن الواحد لو جيالس أهل
إ ًذا اشتدَّ نكري َّ
املعايص أهون من أن جيالس أهل البِدع واألهواء ،و َّملا كان يونس بن عبيد العامل اجلليل يناصح
َّ
طلبته ،ويذكرهم هبذا األصل العظيم ،أشاروا إىل َّ
فاشتط
أن ابنه رأوه قد دخل عىل عمرو بن عبيد،
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ُ
ِ
وغضب ،وك َّلم ابنه يف هذا ،فبدأ يعتذر ،فقال له" :ألن تجالس كذا وكذا ،أي من أصحاب الفجور،
ُ
أحب َّ
إلي من أن تجالس َع ْمرو بن ُعبيد" انطلق من هذا األصل العظيم ،وليس فيه التَّهوين البتَّة
حرمات ،ولكن هذا يدل عىل عظيم فقههم ،وكبري علمهم ،كام قد أرشت
من أمر هذه املنكرات وامل َّ
قبل قليل ،صاحب املعصية قريب وهو مقر بمعصيته ،أ َّما صاحب البِدعة فإنَّه يرى أنَّه عىل طاعة،
جل وعال ،-فمن نعمة اهلل َّ -
وأّنا تقربه إىل اهلل َّ -
جل وعال -عىل َّ
الشاب
وعىل عبادة ،وعىل خريَّ ،
أن يوفقه اهلل َّ -
جل وعال -لصاحب السنَّة ،نعم ،ماذا فعل؟
املنت:
قال داود بن قَيس :فدفع إليَّ الكتاب ،فقرأته فإذا فيه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إىل أبي شمر
ذي خوالن ،سالمٌ عليك ،فإنَّا حنمد إليك اهلل الذي ال إله إلَّا هو ،ونوصيك بتقوى اهلل وحده ال شريك له،
فإنَّ دين اهلل رشدٌ وهدى يف الدُّنيا وجناةٌ وفوزٌ يف اآلخرة ،وإن دين اهلل طَاعة ومُخالفَة من خالف سنة نبيه
وشريعته ،فإذا جاءك كتابي هذا.....
الشرح:
تأمل يف هذه اجلمل التي استفتحوا فيها كتاهبم ،حتى ال تغرت ،واستحرض قول النبي -صىل
اهلل عليه وسلمَّ -ملا أشار إىل ذي اخلويرصة ،جاء يف بعض األحاديث الواردة يف تلكم القصة ،قال:
حي ِقر َأ َحدك ْم َص َالتَه َم َع َص َال ِهتِ ْم َو ِص َيا َمه َم َع ِص َي ِام ِه ْم» وأخرب أّنم يقرءون القرآن قال« :وال
«َْ
جي ِ
اوز ت ََر ِاق َيه ْم» ،وجاء يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عند أمحد وغريه ،قال :قال -
َ
عليه الصالة والسالم« :-سيكون ِيف أمتِي ْ ِ
ون ا ْل ِق َيل َوي ِسيئ َ
حي ِسن َ
ون ا ْل ِف ْع َل،
َ َ
اختالف َوف ْر َقةَ ،ق ْوم ْ
َّ
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ِ
جي ِ
ون ِم َن الد ِ
الر ِم َّي ِة ،ث َّم ال َي ْر ِجع َ
اوز ت ََر ِاق َيه ْمَ ،ي ْمرق َ
ون ا ْلق ْر َ
َي ْق َرء َ
ون
الس ْهم م َن َّ
ين ك ََام َي ْمرق َّ
آن ال َ
ِِ
ون إِ َىل كِت ِ
اخلَ ِلي َق ِة ،طو َبى َملِ ْن َق َت َله ْم َو َقتَلوهَ ،يدْ ع َ
اخل ْل ِق َو ْ
َاب اهللِ و َل ْيسوا
َحتَّى َي ْرتَدَّ َع َىل فوقه ،ه ْم َرش ْ َ
ِ ِ
ش ٍء» تأمل! ً
ون ا ْل ِق َيل َوي ِسيئ َ
حي ِسن َ
نظرت إىل قول الواحد
ون ،ا ْل ِف ْع َل» ،أي أنك إذا
َ
أوال قالْ « :
منْه يف َ ْ
منهم تسمع العجب العجاب ،وإذا نظرت إىل فعاهلم ،تعجب.
ِ ِ
ون إِ َىل كِت ِ
وجاء يف احلديث ملا قالَ « :يدْ ع َ
ش ٍء » ألّنم تركوا هدي الذي
َاب اهللِ و َل ْيسوا منْه يف َ ْ
أنزل عليه الكتاب ،تركوا هدي النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-والقرآن كام قال سلفنا الصالح -
محال أوجه ،له وجوه كثرية حتمل عليه ،وهلذا السنة حتكم ذلك ،وتقيض عىل
رضوان اهلل عليهمَّ -
ذلك ،فهنا تأ َّمل يف هذه اجلمل وال تغرت ،ملا تعرف حقيقة ِ
أمرهم ،وليست العربة بتنميق العبارة،
وتزويق اللفظ ،العربة بام يف كتاب اهلل  -ج َّل وعال ،-وبام يف سنة رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وبام كان عليه سلفنا الصالح -رضوان اهلل عليهم.-

املنت:
قال :فَإذا جاءك كتابنا هذا فَانْظُر أَن تُؤدِّي إن شاء اهلل ما افْرتض اهلل عَليْك من حقه تسْتحقَّ
السلَام عَليْك ورحْمة اهلل.
بذلك ولَاية اهلل وولَاية أوليائه ،و َّ
الشرح:
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هذا هو أول ما كان عندهم ،أي أولئك القوم ،فإّنم ملا ك َّفروا الناس ،وهذا أصل عندهم،
الزكاة ال تدفع إليهم ،وهذا
أعني اخلوارج ،وهذا األصل إىل يومنا هذاَّ ،ملا ك َّفروا الناس ،رأوا أن َّ
الرجل كان من ذوي اليسار ،ومن أهل الغنى ،عنده أموال ،من أجل هذا تأمل فيام مىض معنا يف
القصة ،ملا بعث رقي ًقا له ،يبحثون له عن هذا الكتاب ،فهنا هؤالء اخلوارج ،يأمرونه بامذا؟ يأمرونه
أن يدفع زكاة ماله إليهم ،وأن ما يدفعه إىل اإلمام ،ويل أمر املسلمني آنذاك ال عربة به ،قال :تستحق
بذلك والية اهلل ووالية أوليائه.
املنت:
فَقلت لَهُ :فَإنِّي أنهاك عنْهُم ،قَال :فَكيف أتبع قَوْلك وأترك قَول من هُو أقدم منْك؟
الشرح:
انظر إىل هذه احلجة الشيطانية ،ليست العربة بالسن ،إنام العربة بالسنة ،وألجل هذا ما جاء
يف اآلثار يف التَّحذير من األصاغر ،ولزوم األكابر ،أئمة السنة قالوا :األصاغر هم أهل البدع ،ليس
والضالل ،وبال شك إذا اجتمع هذا مع
املراد باألصاغر صغري السن ،إنام األصاغر هم أهل البدع ّ
صغر السن ،كام هو احلال يف اخلوارج ،فقد جاء يف وصفهم عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
كام يف األحاديث« :حدَ َثاء ْاألَسن ِ
َان س َف َهاء ْاألَ ْح َال ِم » فيكون قد انطبق عليهم الوصف انطبا ًقا كل ًيا،
ْ
فاألصاغر هم أهل البدع ،فإذا ما جاءك احلق ولو كان من أصغر منك ،وقامت الدالئل عليه من
كتاب اهلل -جل وعال ،-ومن سنة رسول اهلل-صىل اهلل وعليه وسلم -إياك إياك أن تعرض ،إياك
إياك أن تدبر ،احرص عىل احلق وكن مع أهل احلق فإن اهلل أمرك هبذا ،وال ِعربة بالسن ،قال :ملا أمر
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عباده بالتقوى قال :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ التوبة ،١١٩ :فتكون مع أهل الصدق ،وهم أهل
السنة ،أهل احلديث واألثر.
املنت:
قَال :فَكيف أتبع قَوْلك وأترك قَول من هُو أقدم منْك؟
قَال :قلتُ :أفتحب أن أدخلك على وهب بن مُنبَّه ،حتَّى تسمع قَوْله وخيربك خربهم :قَال :نعم.
الشرح:
وهذا من شدة حرصه عىل هدايته ،وهذا من حقوق األخوة ،التي بينهام ،وهذه مما حيرص
عليه املرء مع أخيه ،ومع من تربطه هبم تلكم العالئق العظيمة ،والوشائج القو َّية ،حيرص عىل
هدايتهم ،وعىل بيان احلق هلم ،وعىل بذل األسباب املعينة عىل ذلك ،فانظر إىل هذا كيف أنه ما
استنكف ملا قال له تلكم املقولة؛ ألنه يريد له اخلري ،وحيب له اهلداية ،فأرشده إىل ماذا؟ ،قال:
"أفتحب أن أدخلك على وهب بن ُم َن ّبه َح َّتى تسمع َق ْوله ،ويخبرك خبرهم؟ َق َ
ُّ
ال :نعم" فهذا مما
ينبغي عىل مريد اخلري ،وحمب اهلداية أن يبذل األسباب التي تعني من يريد له اهلداية أن يبذل له
ٍ
أبواب أخرى له ،كل هذا
األسباب بقدر استطاعته ،وما أن يغلق باب إال وُتده حيرص عىل فتح
حمبة للخري له .
املنت:
قال داود بن قيس :فَنزلت ونزل معي إلَى صنعاء ثمَّ غدونا حتَّى أدخلته على وهب بن مُنبَّه ومسعود
بن عوْف والٍ على الْيمن من قبل عُرْوة بن مُحمَّد.
الشرح:
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عروة بن حممد هذا أحد ع َّامل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز -رمحه اهلل وغفر له ،-وهذا
مسعود بن عوف كان وال ًيا لعروة عىل تلكم املنطقة.
املنت:
قال علي بن املديين :هُو عُرْوة بن مُحمَّد بن عطيَّة السَّعْديَّ والؤنا لَهُم من سعد بن بكر بن هوازن،
الشيْخ؟ فَقلت هذا أَبُو مشر ذُو
قَال داود بن قيس فَوجدنا عنْد وهب نفرا من ُجلَسائه ،فَقَال لي بعضهم من هذا َّ
خوالن من أهل ُحضُور وله حاجةٌ إىل أبي عبد اهلل ،قَالُوا :أَفال يذكرها؟! ،قلت إنَّها حاجة يُريد أن يستشريه
في بعض أمره ،فَقَام الْقَوْم ،وقَال وهب :ما حاجتك يا ذا خوالن؟
الشرح:
انظر إىل ما كانوا عليه من األدب واخللق مع بعضهم البعض ،ومع شيخهم ،ويف جملسه.
املنت:
قال :فهرج وجنب من الْكَلَام! فقَال لي وهب :عرب عن شيخك.
الشرح:
يمنعن أحد إذا ما رأى مثل هذا أن يفتح له الباب ،وأن
يعني لعله هابه ذاك املجلس ،وال
َّ
يبتدئ الكالم ،وأال يكون مثل هذا حجر عثرة يف عدم التَّواصل مع أهل العلم والفضل ،فلام رأى
ِ
ختليطه يف الكالم واجلبن ،قال لداود :عرب عن شيخك.
وهب -رمحه اهلل -ما حدث للرجل من
املنت:
فَقلت :نعم يا أَبا عبد اهلل إن ذا خوالن من أهل الْقُرْآن وأهل الصَّالح فيما علمنا ،واهلل أعلم
بسريرته ،فَأَخْربني أنه عرض َلهُ نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء.
الشرح:
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وألجل هذا ،هذا كله جيعلنا ال نغرت بعالمات الصالح الظاهرة ،ال نغرت بمن كان يقرأ
القرآن ،ويطيل حليته ،ويقرص ثوبه ،وال يعني -والعياذ باهلل -أنا نطعن أبدً ا حاشا وكال ،إنام الكالم
يف عدم االغرتار ،عبد الرمحن بن ملجم كان من أهل القرآن ،وأرسله عمر بن اخلطاب -ريض اهلل
عنه -يعلم القرآن ،انظر إىل حاله ومآله كيف كان ،قتل أفضل رجل يف وقته ،أ َما نعتقد نحن َّ
أن
الناس بعد حم َ َّم ٍد -صىل اهلل عليه وسلم -أبو ٍ
ِ
َ
عل
أفضل
عل؟ ،يف َز َم ِن ي
بكر ،ث ّم عمر ،ث ّم عثامن ،ثم ّ
ِ
اخلار ِجي هل كان أبو ٍ
بكر موجو ًدا؟ هل كان ع َمر موجو ًدا؟ هل كان
ريض اهلل عنهَّ -ملا َق َت َله هذاِ
ِ
أفض َل اخلَ ْلق يف زمن ِ ِه،
هؤالء موجو ًدا ،فهذا
عثامن موجو ًدا؟ ما كان أحد ِم ْن
اخلار ِجي قت ََل َ
ِِ ِ
تواعدَ معه
الرجل َّملا أراد أن يقت َل َع ِلَ ،
والنصوص يف َف ْضله طاف َحة ،ولو ن َظ ْرتم يف َبدْ ء أمر هذا َّ
ّاس يف زمن ِ ِهمِ ،
أمر أك َفر الن ِ
يقصدون عل ًّيا -ريض اهلل
َ
اثنان -أي عند الكعبة ،-وجلسوا يتذاكرون َ
عنه -ويقصدون معاوي َة -ريض اهلل عنه -ويقصدون َعمرا -ريض اهلل عنهِ ،-
وألجل هذا توا َعدَ
ًْ
ٍ
تواعدوا عىل ْ ِ
واحد منهم إىل ناح َي ٍة وفيها أحد هؤالء
ب كل
هؤالء عند الكعبة يف رمضانَ ،
أن ين َقل َ
ٍ
وأن يقوموا قوم ًة واحد ًة يف ٍ
واحد فيقتلوّنم؛ ألّنم يف َن َظ ِر ِهم أكفر الن ِ
الثالثةْ ،
َّاس.
وقت
ِ
َ
ب إىل ِم ْرص،
ب هذا
اخلار ِجي اللعني إىل الكوفة ،والثاين ذهب إىل الشا ِم ،واألخري َذ َه َ
فذ َه َ
ب إىل ِمرص ان َت َظره عند خر ِ
وج ِه إىل بيت اهلل َّ -
جل وعالَ -
هو ف َق َت َله ،وما
فخ َر َج رجل َظنَّه َ
ا ّلذي َذ َه َ
َ
ْ
وصارت َم َث ًالَ " :أردت َع ْم ًرا وأرا َد اهلل ِ
َقدَّ َر اهلل َّ -
جل وعالْ -
خار َج ًة".
أن يكون هو َع ْمرو،
َ
أصاب منه شي ًئا يف مؤخ َرتِ ِه؛ حتى قيل إنَّه مل يو َلد له و َلد
وأ َّما معاوية فكان اخلبيث اللعني
َ
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ِ
تبار َك وتعاىل -ريض اهلل عنه.
بعد هذه احلاد َثة ،لكن َس َّل َمه اهلل َ -
وأما ِ
عل ف َقدَّ َر اهلل َّ -
جل وعالْ -
أن ي ْقتَل ومات شهيدً ا -ريض اهلل عنهَ .-ش ِهدَ له النبي -
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -با ِ
بار َك أصحابه هذا الفعل ح َّتى َمدَ َحه ذاك اخلارج ّي
جلنَّة ،وهذا اللعني َ
َ
ِ
ِ
املشهورة:
األبيات
ِع ْم َران بن ِح َّطان يف تِ ْلكم
يا ضَرْ َبةً ِمنْ تَقِيٍّ ما أرادَ بِهَا

***

ش رِضُوانًا
إلّا لِيَ ْبلُ َغ ِلذِي العَرْ ِ

حسِ ُبهُ
إنِّي أل ْذكُرُ ُه يومًا فأ ْ

** *

أتْقَى البَرِ َّيةِ عِنْدَ اهللِ ميزَانًا

ِ
يتو َّرع َ
ون عنَّا؟!
انظروا -والعياذ باهلل -إىل ضالهلم ،فهل َ
من قال يف النبي -صىل اهلل عليه وسلم" :-اعدل يا حممد" ،من قتل عثامن ،من قتل عل ًّيا ،من
قتل وقاتل الصحابة يف النَّهراوان ،وخرج عىل أئمة اإلسالم إىل يومنا هذا ،هل يتورعون عنا؟ كال
وريب ،وألجل هذا نشاهدهم اليوم ،يقتلون املصلني يف املساجد ،ويغدر الواحد منهم بأشد الناس
قرابة له ،وبمن كان له عليه يد وفضل ،فيجب أن نتنبه هلذا ،وأال نسطح مثل هذه األمور ،فاألمر
خطري جد خطري ،والنبي قد أخرب كام مر بنا يف اللقاء املايض أّنم خيرجون ،كلام خرج منهم قطع،
فيجب أن نعمل مجي ًعا عىل قطعه ،الوالة بام أقدرهم اهلل َّ -
جل وعال -عليه ،وما عندهم من جنود
وسالح وعتاد ،والعلامء وطلبة العلم ببيان خبث طريقتهم ،وسوء مسلكهم وانحرافهم ،وبعدهم
عن سبيل املؤمنني ،وخروجهم عن مجاعة املسلمني ،هبذا يقطع هذا القرن كلام ظهر هلم قرن قطع
قائام.
وهكذا ،ويكون هذا األمر ً
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إ ًذا شاهد الكالم أال نغرت بمن ظاهره الصالح ،وحيذر املرء غاية احلذر ،وألجل هذا ،الدين،
ِ
املنمق ،والعبارات
العلم ال يؤخذ إال عن أهله ،ال ينساق الواحد منا خلف من حيسن الكالم َّ
املسجعة ،أو من يظهر اخلشوع ،والتباكي ،والورع البارد ،ال نغرت بمثل هذا أبدً ا ،إن هذا العلم دين
َّ
كام كان سلفنا يقولون" :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " إذا رأيت من يتكلم عىل
كريس الدرس ،أو منرب الوعظ ،والتذكري ،واخلطابة ،وكذلك عىل منرب اإلفتاء ،جيب أن تعرف من
هو هذا املتكلم؛ ألن هذا دين" ،دينك دينك لحمك ودمك" كام كان يقول سلفنا -رمحهم اهلل .-
ولنا فيه أثر عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-لنا فيه سنة عن رسول اهلل -عليه الصالة
والسالم -يف حديث جربيل ،احلديث املشهور ،يف أول احلديث عمر -ريض اهلل عنه -خيربنا عن
رجل ،يف آخر احلديث هذا الرجل سأل النبي -صىل اهلل عليه وسلم -سؤاالت ،وكان النبي جييب
وكان يصدقه فتعجب الصحابة علموا أنه ليس هذا بسؤال من يريد أن يتعلم ،إنام هو سؤال من
يريد أن يعلم ،وألجل هذا قال الصحابةَ « :ف َع ِج ْبنَا َلهَ ،ي ْس َأله َوي َصدقه» يف آخر احلديث قال عمر:
ِ
ورسوله َأ ْع َلم .قال :فإنَّه ِج ْربيل،
السائل؟ ،قلت :اهلل َ
« َف َلب ْثت َمل ًّيا .ث َّم قال يل :يا ع َمر ! َأتَدْ ِري َمن َّ
َأتَاك ْم ي َعلمك ْم ِدينَك ْم» قال أهل العلم :بني النبي -صىل اهلل عليه وسلم -حال هذا السائل؛ ألنه
جاء بتعليم الدين؛ ألن الدين البد وأن يعلم من املتكلم به" ،إن هذا العلم دين" كام كان يقوله
سلفنا ومنهم ابن سريين ،وأصبحت مقولة أثر َّية إىل يومنا هذا ،ومن قواعد أهل احلديث" :إن هذا
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".
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أمرا من أمور الدنيا ،فاحتاج
ويعجب املرء أشد العجب عندما يرى بعض الناس إذا ما أراد ً
إىل الطبيب ً
مثال ،أو احتاج إىل بناء بناية ،فإنه يستفرغ وسعه ،ويبذل كل جهده يف ماذا؟
يف السؤال :من هو الطبيب احلاذق؟ وقد يبذل من وقته وماله ما يبذل ،حتى يعرف من هو
الطبيب احلاذق يف هذا التخصص ،ومن هو املهندس اجليد يف هذا الباب ،كل هذا من أجل ماذا؟
من أجل الدنيا ،وال تثريب عليه يف هذا ،لكن اإلشكال أن يكون عنده أمر الدين أهون فيسأل عنه
كثريا من الفتاوى ليست فقط
كل من َّ
هب ودب ،كل من كانت له حلية سأله ،وألجل هذا نسمع ً
ونص سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيحذر
نص كتاب اهلل َّ
الشاذة ،الضا َّلة التي ختالف َّ
املرء أشد احلذر" ،دينك دينك ،لحمك ودمك" ،ال تأخذه إال عمن عرف بالديانة ،وعرف
باالستقامة ،وعرف بالعلم والسنة.

املنت:
قال :فَأَخْربني أنه عرض َلهُ نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء ،فَقَالُوا َلهُ زكاتك الَّتي تؤديها إلَى
الْأُمراء لَا جتزي عنْك فيما بيْنك وبني اهلل ،ألَنهم لَا يضعونها في مواضعها فأدَّها إلينا فَإنَّا نضعها في
مواضعها نقسَّمها في فُقَراء الْمُسلمني ونُقيم الْحُدُود ،ورَأيْت أن كالمك يا أبا عبد اهلل أشفى لَهُ من َكلَامي،
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ولَقَد ذكر لي أنه يُؤدِّي إلَيْهم الثَّمرة للواحدة مائة فرق على دوابه ويبْعث بها مع رفيقه فَقَال َلهُ وهب :يا ذا
خوالن َأتُريدُ أن تكون بعد الْكرب حروريًا؟ تشهدُ على من هُو خري منْك بالضَّاللة؟!
الشرح:

نعم؛ ألّنم انطلقوا من تكفريهم للمسلمني ،للحكام ً
أوال ،وللناس ثان ًيا ،وألجل هذا تأمل،
فقالوا له :زكاتك التي تؤدهيا إىل األمراء ال ُتزئ عنك فيام بينك وبني اهلل؛ ألّنم ال يضعوّنا يف
مواضعها فأدها إلينا فإنا نضعها يف مواضعها نقسمها يف فقراء املسلمني ونقيم احلدود.
املنت:
فقال له وهب :يا ذا خوالن أتريد أن تكون بعد الكرب حروريًا ،تشهد على من هو خري منك
بالضاللة؟!.
الشرح:
انظر إىل ما كان عليه سلفنا -رمحهم اهلل -من الصدع باحلق ،وبيان األمر عىل ما هو عليه،
وهذا منهج معروف؛ وألجل هذا ملا سئلت عائشة من تلك املرأة التي معها  :ما بال إحدانا تقيض
أنت؟!" احلديث يف الصحيحني؛ ألن هذا
الصيام وال تقيض الصالة ؟! ،ماذا قالت هلا" :أحرورية ِ
السلف أبدً ا ،وليس هو الذي جاء به النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل إن
الغلو ليس من منهج َّ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كان ينهى عن الغلو ،والغلو" :مجاوزة الحد" ،فأعظم صفات أهل
الضالل الغلو ،إما ذات اليمني  ،وإما ذات الشامل ،وهو اإلفراط أو التفريط ،أما أهل احلق ،أهل
َّ
السنة ،فهم أهل الوسط واالعتدال.
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وليست الوسطية املزعومة اليوم التي ينادي هبا كبار اخلوان املفسدين ،يزعمون أّنم هم
أهل الوسطية ،ونسمعها من أتباعهم ،حتى من عندنا هنا وإن كانوا ال يستطيعون -بفضل اهلل-
الترصيح بانتامئهم ،لكن نعرفهم يف كالمهم؛ ألن هذه الدولة املباركة دولة التوحيد والسنة ،ما
قامت عىل األحزاب ،وال عىل اجلامعات ،وال عىل التعددية السياسية ،قامت عىل كتاب اهلل وعىل
سنة رسول اهلل -عليه الصالة والسالم ،-قامت عىل ما كان عليه النبي -صىل اهلل عليه وسلم-
وأصحابه الكرام -رضوان اهلل عليهم.-
وألجل ذلك ما جيرؤ أحد أبدً ا أن يقول إنه من احلزب الفالين ،أو احلزب الفالين ،سوا ًء من
هذه األحزاب واجلامعات والفرق املنتسبة إىل اإلسالم ،أو من تلك األحزاب واجلامعات والفرق
واملذاهب التي جاءت من عند أهل الكفرِ ،
كالعلامنية والليربالية ،وهذا من نعمة اهلل َّ -
جل وعال-
علينا يف هذا البلد املبارك ،وال أعرف بلدً ا حيرم هذا وجيرم هذا إال هذه البالد املباركة؛ بالد التوحيد
والسنة ،وهذا من نعمة اهلل َّ -
جل وعال ،-ومن كبري فضل اهلل -تبارك وتعاىل -وهي نعمة عظمى؛
ألن اإلسالم جاء باجلامعة ،جاء باالجتامع ،جاء باالعتصام بحبله َّ -
جل وعال :-ﮋ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ آل عمران« ،١٠٣ :إِ َّن اهللَ َي ْر َىض َلك ْم َث َال ًثا َو َيك َْره َلك ْم َث َال ًثاَ :ف َ ْري َىض َلك ْم َأ ْن
رشكوا بِ ِه َشي ًئا ،و َأ ْن َتعت َِصموا بِحب ِل اهللِ َمجِيعا و َال َت َفرقوا ،و َأ ْن تن ِ
َت ْعبدوه َو َال ت ْ ِ
َاصحوا َم ْن َو َّاله اهلل
َ
ً َ
َْ
ْ
ْ َ
َّ
َأمركمَ .و َيكْره َلكمِ :ق َيل َو َق َالَ ،و َك ْثر َة الس َؤ ِ
الَ ،وإِ َضا َع ِة ا َْملال».
َ
ْ
َ
َْ ْ
املنت:
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فقال له وهب :يا ذا خوالن أتريد أن تكون بعد الكرب حروريًا تشهد على من هُو خري منْك
بالضاللة؟! فَماذا أنت قَائلٌ هلل غَدا حني يقفك اهلل؟ ومن شهدت عَليْه؛ اهلل يشْهد لَهُ بالْإميان وأنت تشهد
عَليْه بالْكفْر!
الشرح:
والنصوص التي حتذر من تكفري أهل اإليامن وأهل االسالم كثرية ،بل جاء الرتهيب يف
إطالق الكفر ،وهذا من منهج اخلوارج ،اخلوارج هلم منهج ،من ذلك تكفريهم مرتكب الكبرية،
ٍ
ٍ
ً
أصال ،كام فعل ذو
بذنب
بذنب أصالً ،واعرتاضهم عىل ما ليس
كذلك تكفريهم بام ليس
اخلويرصة.
كذلك عدم لزومهم للنصوص الرشعية الواردة ،يف باب التكفري ،يف باب حتقق الرشوط،
وانتفاء املوانع ،وألجل هذا ُتد الواحد منهم جيازف يف إطالق كلمة الكفر -والعياذ باهلل ،-وقد
جاء الرتهيب من ذلك « َأيام ام ِر ٍئ َق َال ألَ ِخ ِ
يهَ :يا كَافِر» جاء يف احلديث« :إِ ْن ك َ
َان ك ََام َق َال َوإِال
َ ْ
َر َج َع ْت َع َل ْي ِه» ،بعض أهل العلم كالبخاري -رمحه اهلل -ماذا يقول؟ يقول :هذا احلديث عىل
كافرا فأنت تكفر -والعياذ باهلل ،-وهذا
ظاهره ،يعني هذا الرجل الذي أنت ك َّفرته ،إن مل يكن ً
وعيد ،وألجل هذا السالمة ال يعدهلا شء ،والذي ينصح لنفسه ويعمل عىل نجاهتا يوكل األمر
ألهله ،ونحن يف هذه البالد املباركة بفضل اهلل َّ -
جل وعال -عندنا علامء أكابر ،هم أهل احلل
والعقد ،وعندنا حماكم رشع َّية يرفع األمر إليها ،وهم ينظرون فيها النظر الرشعي ،ال نقول :ما يكفر
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املرء ،وال خيرج من اإلسالم بحال ،ال ،لكن هذا األمر ال يدخل فيه كل أحد ،وإنام يرفع األمر إىل
أهله ،يرفع األمر إىل املحاكم الرشعية ،إىل والة األمور ،وهم ينظرون.
املنت:
قال :فماذا أنت قَائل هلل غَدًا حني يقفك اهلل؟ ومن شهدت عَليْه؛ اهلل يشْهد َلهُ بالْإميان وأنت
تشهد عَليْه بالْكفْر ،واهلل يشْهد لَهُ بالْهدى وأنت تشهد عَليْه بالضاللة ،فَأين تقع إذا خالف رأْيك أَمر اهلل
وشهادتك شهادة اهلل ،أخربني يا ذا خوالن ماذا يقُولُون لَك ،فَتكلم عنْد ذلك ذُو خوالن ،وقَال لوهب :إنَّهُم
يأمرونين أن لَا أَتصدق إال على من يرى رأْيهمْ ،ولَا أسْتغْفر إلَّا َلهُ.
الشرح:
تأمل اآلن ذكر أمرين عليه القوم:

األمر األول :أن ال أتصدق إال عىل من يرى رأهيم ،بمعنى أّنم يرون كفر غريه.
واألمر الثاني :أن ال أستغفر له ،مل َ ؟ ألنه كافر ،هذا مذهب اخلوارج ،وهم إىل يومنا هذا،
سمى بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)،
وال نغرت هبذه األسامء الرنَّانة ،يعني اآلن التي ت َّ
رت بمثل هذه األسامء ،ما كان يو ًما العربة يف االسم ،إنام العربة بم؟ باملسمى ،العربة يف املسمى
ال نغ َّ
فام نغرت ،وقد أخرب النبي -عليه الصالة و السالم -أّنم يف آخر الزمان يسمون األشياء بغري اسمها،
سمي اخلمر ماذا؟ مرشوبات روحية ،وسميت الربا ماذا؟ فوائد بنكية ،واآلن هؤالء الفجرة،
هؤالء اخلوارج كالب النار يقولون :الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام -ق َّبحهم اهلل -وما هذا
غرروا بشبابنا ،أو ببعض
منهم إال من أجل أن يستميلوا من ال علم عنده ،وال بصرية ،وألجل هذا َّ
شبابنا ،واحلمد هلل اخلري موجود ،واألكثرون ليسوا عىل ما هم عليه ،لكن حصل عندنا شواذ وهلل
~ ~ 21

لرجل تأثر بمذهب الخوارج
التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه
ٍ

حكمة ،لكن تأمل يف أعامرهم ُتد مصداق حديث رسول اهلل ملا قال« :حدَ َثاء ْاألَسن ِ
َان س َف َهاء
ْ
ْاألَ ْح َال ِم» ،قالَ « :يقول َ
ون ِم ْن َق ْو ِل َخ ْ ِري ا ْل َ ِرب َّي ِة» حتى املقاطع التي بعضها انترش ،بعضهم ال يستطيع
فيام تسمع له ،ما استطاع أن يأيت بآيات عىل وجهها الصحيح ،لعبوا بعقوهلم وهلل حكمة ،اهلل خلق
أهال ،وخلق النار وخلق هلا ً
اجلنة وخلق هلا ً
أهال ،واخلوارج كالب النار ،كام أخرب النبي -عليه
الصالة و السالم -و أخرب أن خري قتيل قتالهم ،يعني الرجل الذي هم يقتلوه هو خري قتيل ،وأّنم
رش قتىل حتت أديم السامء قتالهم ،املقتول منهم هم رش القتىل حتت أديم السامء.
املنت:
فقال له وهب :صدقت هذه حمنتهم الكاذبة ،فَأَما َقوْهلم في الصَّدقَة فَإ َّنهُ قد بلغني أن رسُول اهلل
صلى اهلل عَليْه وسلم -ذكر أن امْرأَة من أهل الْيمن دخلت النَّار في هرة ربطتها َفلَا هي أطعمتها ولَا هيتركتها تأكل من خشاش ا َألرْض أفإنسان ممَّن يعبد اهلل ويوحده ولَا ُيشْرك به شيْئا أحب إىل اهلل من أن
يطعمه من جوعٍ أوْ هرة؟!
الشرح:
اهلل أكرب! تأمل إىل هذا العامل ،وكيف ينصح هلذا الرجل ،أخربه بخرب رسول اهلل -عليه
الصالة و السالم -والذي فيه أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة ،ربطتها هرة فربطتها،
فال هي أطعمتها ،وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض ،يقول له :أفإنسان ممن يعبد اهلل
ويوحده ،أولئك يكفروه ،اآلن هذا يريد أن يثبت له ما هم عليه من ضالل ،رجل يعبد اهلل
ويوحده ،ما عنده رشك ،وال خيرج املرء من الدين إال بالرشك ،أو بارتكاب ناقض من نواقض
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اإلسالم ،أما عدا هذا فال ،فهذا رجل يعبد اهلل و يوحده وال يرشك به شيئا ،يقول له إنسان هذا
حاله أحب إىل اهلل من أن تطعمه من جوع ،أو هرة؟! إن كان هذا يف هذا احليوان واهلل َّ -
جل وعال-
قد َّ
عذب تلكم املرأة من أجلها ،وأخرى بغي كام جاء يف اخلرب يف الصحيح كانت يف بني إرسائيل
دخلت اجلنة يف كلب التي نزعت خفها فسقته.
املنت:
قال وهب -رمحه اهلل :-ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ اإلنسان ،١٠ - ٨ :اهلل يقول يف كتابه :يقول يومًا عسريًا
غضوبًا على أهل معصيته لغضب اهلل عليه ،ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ حتى بلغ ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ

اإلنسان ،٢٢ :ثم قال وهب :ما كاد اهلل -تبارك وتعاىل -أن يفرغ من نعت ما أعد هلم بذلك من النعيم يف
ري من املالئكة؟ واهلل -تعاىل -يقول يف سورة "حم
اجلنة ،وأما قوهلم :ال يُستغفر إال ملن يرى رأيهم ،أهم خ ٌ
عسق" :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ الشورى ،٥ :وأنا أقسم باهلل ما كانت
املالئكة ليقدروا على ذلك وال ليفعلوا حتى أُمروا به؛ ألن اهلل – تعاىل -قال :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﮊ

األنبياء،٢٧ :

وأنه أثبتت هذه اآلية يف سورة "حم عسق" وفُسَّرت يف "حم" الكربى،

قال تعاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ غافر،٧ :
اآليات...
الشرح:
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هذه الشبهة الثانية ملا قال :ال يستغفر إال ملن يرى رأهيم ،فقال له وهب :وأما قوهلم :ال
يستغفر إال ملن يرى رأهيم ،قال :أهم خري من املالئكة؟ انظر إىل املالئكة ،قال :واهلل -تعاىل -يقول
يف سورة "حم عسق" ،يف سورة الشورى ،قال :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺ ﮊ الشورى ،٥ :ثم قال :وأنا أقسم باهلل ما كانت املالئكة ليقدروا عىل ذلك وال ليفعلوا حتى
أمروا به ،نعم مل؟ ألّنم يفعلون ما يؤمرون ،ال يعصون اهلل ما أمرهم ّ -
جل وعال -هذه صفتهم:
أّنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،فام كان هذا منهم ابتدا ًء ،إنام أمرهم به رب
العزة واجلالل ،أمرهم به ربنا -تبارك وتعاىل-؛ وألجل هذا قال :وأنا أقسم باهلل ،ما كانت املالئكة
ليقدروا عىل ذلك وال ليفعلوا حتى أمروا به؛ ألن اهلل –تعاىل -قال :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﮊ األنبياءّ -٢٧ :
جل وعال -قال :وأنه أثبتت هذه اآلية يف سورة "حم عسق" وفرست يف
"حم" الكربى يف سورة غافر ،قال َّ -
جل وعال :-ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ غافر ،٧ :يف سورة الشورى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ الشورى،٥ :
وكام قال -رمحه اهلل -فرسهتا ما جاء يف سورة غافر ،قال :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ غافر.٩ - ٧ :
املنت:
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ت صدْر الْإ ْسلَام.
قال وهبٌ -رمحه اهلل :-أَالَ ترى يا ذا خ ْولَان ،إنِّي قَ ْد َأدْر ْك ُ
الشرح:
نعم ،هو ولد كام مر معنا يف خالفة عثامن -ريض اهلل عنه -وقد أدرك صدر اإلسالم ،يعني
ولد يف املائة األوىل ،بل قبل املنتصف من املائة األوىل -رمحه اهلل ،-فهو أدرك صدر اإلسالم ،وأدرك
مجل ًة كبرية من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-تأمل اآلن انتقل بعد أن أبطل ما عند
ٍ
بجملة منها ،منها ما جاء يف
القوم من شبه ،وهم ذكروا أمرين وهلم ش َبه أخرى ،كنت أريد أن آيت
خرب ابن عباس وهي ثالث شبه ،وكنت أريد إضافة شء منها ،ولعل اهلل ييرس لقاء يكون متعل ًقا
فقط يف الش َبه ،نأيت بجملة من الش َبه التي نقلت عنهم ،وذكرت عنهم ،وكثري مما هو عليه هؤالء
اليوم ،ونأيت بإبطاهلا لعل أن يفرد هذا يف ٍ
ٍ
جملس آخر ،أسأل اهلل -جل وعال -اإلعانة
لقاء آخر ،يف
عىل ذلك.
اآلن انتقل بعد أن رد عىل تلك الشبهتني ،انتقل إىل ماذا؟ أراد أن ي ِر َيه الواقع ،وأهل السنة
مرت
حقيق ًة هم أهل فقه الواقع ،واهلل لو رأينا عىل خمتلف العصور ،وعىل تلكم الفتن واملحن التي َّ
بأهل اإلسالم إىل يومنا هذا ،ورأينا أقوال أهل السنة وأقوال علامء السنة واهلل نجدهم أّنا صادرة
عن أناس يفقهون الواقع.
وأما من كان عنده تلكم اجلعجعة ،فحقيقة األمر ليس عندهم فقه الواقع ،حقيق ًة إنام عندهم
طرح ما يوصل إىل مرادهم ،وحيقق مبتغاهم ،ويأتون بمثل هذه العبارات التي تنطل عىل من ال
عقل له ،ر َم ْوا علامءنا األكابر كالشيخ ابن باز ،والشيخ العثيمني ،وغريهم ،بأّنم ال يفقهون الواقع
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إبان أزمة اخلليج ،وتكلموا عن مؤامرات ،وتكلموا عن ٍ
أمور حتاك ،ويف ّناية املطاف أبرص من مل
يبرص يف أول األمر بطالن ما هم عليه ،وال عجب يف هذا ،أبرص بطالن ما هم عليه ،وأبرص أن احلق
وفق له أولئك األكابر ،أقول :وال عجب يف هذا فإن الفتنة إذا أقبلت ال يعرفها إال العلامء ،وإذا
أدبرت عرفها بقية الناس ،فأنت إن مل تكن من أهل العلم البصريين من األكابر ،فال أقل من أن
تلزم غرزهم ،وتقف عند قوهلم ،كم ّ
حذر األشياخ والعلامء من الثورات ،واملظاهرات،
واالعتصامات ،واإلرضابات! وأّنا ما كانت يو ًما طري ًقا لإلصالح ،وما كانت يو ًما طري ًقا
للوصول إىل احلق ،وكان الناس يف عافية ملا كانوا يرجعون إىل علامئهم وكربائهم ،لكن مع األسف
انظر ملا حصل يف األمة ما حصل ،وانساقوا خلف دعاة الفتن ،دعاة الضالل -والعياذ باهلل ،-انظر
إىل حال األمة اليوم ،وال حول وال قوة إال باهلل.
إ ًذا لنلزم غرز العلامء األكابر ،ونرتك دعاة الفتن ،الذين ما يفتئون عن بث الفتن والتحريض
والعياذ باهلل -انظر هنا إىل هذا العامل ،إىل هذا التابعي ،وما سيذكره -رمحه اهلل -يذكر لنا واق ًعا،واآلن بيننا وبينه ،متى تويف -رمحه اهلل -مائة وعرشة ،نحن اليوم :واحد  -واحد ،عىل حسب الرؤية
أو اثنني  -واحد ،عىل حسب التقويم ،ألف وأربعامئة وسبع وثالثني ،وانظر يف التاريخ اإلسالمي،
ُتد مصداق ما ذكر -رمحه اهلل تبارك وتعاىل.-

املنت:
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قال -رمحه اهلل :-أَالَ ترى يا ذا خ ْولَان ،إنِّي قَدْ َأدْركْتُ صدْر الْإ ْسلَام ،فَواهلل ما كَانت للخوارجُ
َرقَها اهللُ علَى شرِّ حالَاتهم.
جماعةً قَطُّ إلَّا ف َّ
الشرح:

وهذا مصداق حديث رسول اهلل -كام مر معنا -حديث ابن عمر« :ك َّل َام َخ َر َج ِمنْه ْم َق ْرن

قطِ َع».
املنت:
وما أَظْهر أَحدٌ منْ ُهمْ قَ ْولَهُ إلَّا ضرب اهلُم ُعنُ َقهُ.
الشرح:
نعم؛ ألن النبي أخرب هبذا ،إذا جاءكم أحدهم وأمركم مجيع فارضبوا عنق اآلخر؛ ألن مسألة
اجلامعة واالجتامع أمر عظيم ،أمر كبري ،وألجل هذا النصوص فيها كام مضت معنا ،بلغت مبلغ
التواتر ،التي تأمر بالسمع والطاعة لوالة أمور املسلمني يف غري معصية رب العاملني ،والنصوص
الواردة كذلك يف اخلوارج بلغت مبلغ التواتر ،كل هذا حتذير من صنيعهم ،وأّنم أرش الفرق عىل
أهل اإلسالم ،وأخبث الفرق عىل أهل اإلسالم ،وأن الرضر هبم كبري ،والرش هبم عظيم -والعياذ
باهلل.-

املنت:
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قال :وما اجْتمعت الْأمة على رجل قطّ من الْخوارج ،و َلوْ أمكن اهللُ اخلوارج منْ رأْيهمْ لَفَسدت
الْ َأ ْرضُ ،وقُطعت السُّبُلُ وقُطع الْحجُّ عن بيت اهلل الْحرام.
الشرح:
ولنا يف التاريخ عربة ،انظر ملا حصل من القرامطة ،ملا جاءوا من جهة الرشق ،رشق اجلزيرة
العربية ،يف القرن الرابع ،واقتلعوا احلجر األسود ،وقتلوا وسفكوا الدم احلرام يف البيت احلرام -
والعياذ باهلل ،-فالتاريخ كام قيل شاهد صدق ،شاهد عدل ،وال يكذب ،وهذه كتب التاريخ
موجودة.
املنت:
قال :وإذن لعاد أمْر اإلسالم جاهليَّة حتَّى يعود النَّاس يستعينون برءوس الْجبال كَما كَانُوا في
الْجاهليَّة ،وإذن لقام أكثر من عشرة أوْ عشْرين رجال َليْس منْهُم رجل إال وهُو يدْعُو إىل نفسه باخلالفة.
الشرح:
وهذا الذي نراه اآلن من دعاة الفتن ،ودعاة الضالل ،ومن هذه األحزاب ،ومن هذه
اجلامعات ،انظر إىل ما حيصل اآلن يف بالد الشام والعراق ،خاصة من حزبني مشهورين ،جبهة
النرصة التي هي فرع عن القاعدة ،وهذه داعش ،كالمها يقاتل اآلخر ،وكالمها يدعو لنفسه
باخلالفة ،والوالية ،واإلمارة ،واألمر أعظم من هذا -والعياذ باهلل ،-وأيام أفغانستان تكالبوا عىل
داعية السنة والتوحيد حتى قتلوه ،ذاك العامل الذي كان أشياخنا جيلونه ويقدرونه ،الشيخ مجيل
الرمحن -رمحه اهلل-؛ ألنه داعية حق ،ويريد احلق ،أمرهم ،أمر تلكم األحزاب السبعة أن يتحدوا
مجي ًعا ،ويكونوا ص ًّفا واحدً ا ،وأن يعتصموا بالكتاب والسنة ،ما رضوا منه هذا القول ،مل؟ ألّنم
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كالب دنيا ،يريدون الدنيا ،ال يريدون اآلخرة ،وألجل هذا متالوا عىل قتل هذا العامل ،وهكذا حاهلم
كام قال الشيخ ،وهذه نامذج فقط مما أدركناه وعارصناه ،وإال من ينظر يف التاريخ جيد العجب
أمورا عظا ًما عن
العجاب ،ويكفيك أن تقرأ يف كتاب احلافظ ابن كثري «البداية والنهاية» ،فقد ذكر ً
هؤالء إىل زمنه.
املنت:
قال :وإذن لقام أكثر من عشرة أوْ عشْرين رجال لَيْس منْهُم رجل إال وهُو يدْعُو إىل نفسه باخلالفة
ومع كل رجل منْهُم أَكثر من عشرة آلَاف يُقَاتل بعضهم ب ْعضًا ويشْهد بعضهم على بعض بالْكفْر حتَّى يصبح
الرجل الْمُؤمن خائفًا على نفسه ،ودينه ،ودمه ،وأَهله ،وماله لَا يدْري َأيْن يسْلك أوْ مع من يكون.
الشرح:
تأمل يف قصة الرجلني وكانا يريان رأي اخلوارج ومها يطوفان بالبيت ،فذكر أحدمها لآلخر
أّنام املؤمنان دون بقية أولئك اخللق ،فأراد اهلل باآلخر اهلداية ،قال :جنة عرضها الساموات
واألرض ليس فيها من هؤالء اخللق إال أنا وأنت؟! انظر إىل ما كانوا عليه من الضالل.

املنت:
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قال :غري أن اهلل بحكمه وعلمه ورمحته نظر هلَذه الْأمة فَأحْسن النَّظر لَهُم فَجمع ُهمْ وألف بني
ُقلُوبهم الْأمة على رجل واحد َليْس من الْخوارج فحقن اهلل به دماء ُهمْ ،وسرت به عوْراتهمْ وعورات ذراريهمْ،
ومجع به فرقتهم ،وأمَّن به سبلهم ،وقَاتل به عن بيْضة الْمُسلمني عدوهم ،وأقَام به حدودهم ،وأنصف
به مظلومهم ،وجاهد به ظاملهم.
الشرح:

كأنه يشري إىل عمر بن عبد العزيز؛ ألنه أشار ً
أوال إىل الوايل ،أحد عامله ،فكأنه يشري هنا إىل

عمر بن عبد العزيز -رمحه اهلل -وصدق -رمحه اهلل -يف هذا أن اهلل َّ -
جل وعال -مجع قلوب أولئك
عىل هذا الرجل ،فحقن به دماءهم ،وسرت به عوراهتم ،وعورات ذرارهيم.
املنت:
قال :رمحة من اهلل رمحهم بها قال اهلل –تعاىل -يف كتابه :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﮊ إىل ﮋ ﯞ ﯟ ﮊ البقرة ،٢٥١ :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ حتى بلغ :ﮋ ﮔ
ﮕ ﮊ آل عمران١٠٣ :

الشرح:
عل -كام مر معنا -كان جمتهدً ا -ريض اهلل عنه -يف قتال اخلوارج ،وحتى من
وكان يف زمن ّ
جاء بعده من خلفاء بني أمية ،اجتهدوا -رمحهم اهلل تبارك وتعاىل -يف هذا ،هنا سعيد بن مجهان،
قال" :كنا نقاتل الخوارج ،وفينا عبد هللا بن أبي أوفى ،وقد لحق له ٌ
غالم بالخوارج ،وهم من ذلك
الشط ،ونحن من ذا الشط ،فناديناه :أبا فيروز ،أبا فيروز ،ويحك هذا موالك عبدهللا بن أبي
أوفى ،قال :نعم الرجل هو لو هاجر ،قال :ما يقول عدو هللا ،قال ،قلنا :يقول نعم الرجل لو
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ٌ
هاجر ،فقال :أهجرة بعد هجرتي مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ثم قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -يقول« :طو َبى َملِ ْن َق َت َله ْم َو َقتَلوه»"الشام ،وكانت ِ
وجاء أّنم ملا قتلوا ،أّنم ع ّلقوا عىل رءوس اجلامع يف ّ
الفرقة ،فِرقة اخلوارج
تسمى األزارقة ،وهذا سعيد بن مجهانّ ،ملا جاء
آنذاك منها فرقة مشهورة وهي من فرق اخلوارج ّ
عند ابن أيب أوىف يف ٍ
خرب آخر ،سأله عن أبيه قال" :قتلته األزارقة .قال ابن أبي أوفى :لعنة هللا على
ّ
األزارقة .فقال األزارقة وحدهم أم الخوارج؟ قال :بل الخوارج كلهم" ،ورفع هذا إىل رسول اهلل -
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم.-
أن أهل اإلسالم حيرصون عىل قطع قرّنم ّ
فالشاهد ّ
ّ
مرة ،عىل ما مىض معنا بيانه فيام
كل ّ
مىض.
املنت:
وقال اهلل – تعاىل :-ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ إىل ﮋ ﭯ ﮊ غافر ٥١ :فأين هم من
هذه اآلية؟ فلو كانوا مؤمنني نُصروا ،وقال :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝﮊ

الصافات،١٧٣ – ١٧١ :

فلو كانوا جند اهلل غلبوا ولو مرَّة واحدة باإلسالم ،وقال اهلل –

تعاىل :-ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ حتى بلغ ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الروم ،٤٧ :فلو كانوا مؤمنني
نُصروا ،وقال – تعاىل :-ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ حتَّى بلغ ﮋ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ النور ،٥٥ :فأين هم من هذا؟ هل كان ألحد منهم قط أخرب إىل اإلسالم من يوم عُمر بن
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اخلّطاب بغري خليفة وال مجاعة وال نظر؟ قد قال اهلل –تعاىل :-ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﮊ الفتح ،٢٨ :وأنا أشهد أن اهلل....
الشرح:

اآلن هذا العامل يسوق هذه النّصوص التي تدل عىل وعد اهلل ّ -
جل وعال -يف نرصة أوليائه،

فيقول :انظر إىل هؤالء اخلوارج ،ونقول :انظروا إىل يومنا هذا ،انظروا يف ال َّتاريخ كله ،هل قامت
والسالم« :-ك َّل َام َخ َر َج ِمنْه ْم َق ْرن قطِ َع»
ّبي  -عليه ّ
الصالة ّ
هلم قائمة؟ أم صدق فيهم ما أخرب به الن ّ
مثال اليوم ّ
وال يظنَّن هذا الذي هم عليه ً
أن هذا ظهور ،أبدً ا ،وإنّام هذا مصداق خرب النَّبي ،هذا
ظهور للقرن ،وسيقطع؛ َّ
ألن هذا خرب من ال ينطق عن اهلوى

ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النجم٤ :

املنت:
قال :وأنا أشهد أنَّ اهلل قد أنفذ لإلسالم ما وعدهم من الظُّهور والتَّمكني والنَّصر على عدوَّهم ،ومن
خالف رأي مجاعتهم.
الشرح:

انظر ،نحن يف هذه البالد املباركة ،قامت منذ ّأول يوم عىل ال َّتوحيد والسنَّة ،متى؟ َّملا حصل

الوهاب وحممد بن سعود ،أواخر عام سبعة ومخسني ومائة
ذاك االتفاق بني اإلمامني حممد بن عبد َّ
السنة التّي بعدها ألف ومائة وثامنية ومخسني ،وقامت عىل ال َّتوحيد والسنَّة،
وألف ،وقيل أوائل ّ
جل وعال -هلا إىل أن قدَّ ر أن تسقط عىل ِ
وكتب اهلل َّ -
يد أعداء هذه الدَّ عوة ،تكالب عليها أولئك
الذين أرادوا عدم الظهور هلذه الدَّ عوة ،فسقطت عام أربع وثالثني ومائتني وألف ،وما أن مضت
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ست سنوات ّإال وقامت الدَّ ولة السعود َّية ال َّثانية عىل يد اإلمام تركي بن عبد اهلل بن حممد بن
الوهاب ،ث ّم بقيت ما كتب اهلل هلا أن
الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد ّ
سعود ،ونرصه اإلمام عبد َّ
ثم حلكمة أرادها اهلل سقطت عام ألف وثالثامئة وتسعة ،ثم
والسنّةّ ،
تبقى وقامت عىل التّوحيد ّ
رسعان ما أكرم اهلل َّ -
جل وعال  -امللك عبدالعزيز ودخل الرياض عام ألف وثالثامئة وتسعة عرش،
ونارصه أهل العلم حتى أكرمه اهلل َّ -
بتوحد هذه اجلزيرة عام ألف وثالثامئة واحد
جل وعال-
ّ
ومخسني ،يف يوم التاسع عرش من شهر مجادى األوىل ،ونرصه أئمة الدّ ين يف زمنه بد ًءا بالشيخ عبد
اهلل بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،ثم عقبه اإلمام حممد بن
إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ،ثم اإلمام عبد العزيز
بن باز ،فقد أدركناه بفضل اهلل َّ -
جل وعال -وأكرمنا اهلل يف احلضور عنده يف بعض حلقاته يف
الطائف ،ويف جدَّ ة ،ثم اآلن سامحة املفتي عبد العزيز بن عبد اهلل ،وكذلك إخوانه من أهل العلم
والفضل من األكابر من أشياخنا وعلامئنا ،والزالت بفضل اهلل َّ -
جل وعال  -قائمة تنرص التوحيد
والسنّة ،وترفع رأسها بتحكيم رشع اهلل َّ -
جل وعال.-
ٍ
ألحد أن خيرج عن الرشع ،وليس أحد فوق الرشع ،هكذا نسمعه من هؤالء امللوك
وليس
الربرة -رمحهم اهلل -ممن مىض ،وحفظ اهلل خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن ،ووفقه لكل خري،
وأعانه وسدده ،ونرص به احلق.
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أقول :مكّنهم اهلل -جل وعال -وح َّقق فيهم وعده؛ ألّنم أقاموا رشع اهلل ،وأقاموا توحيد
اهلل.
املنت:
التوْحيد وأهل الْق ْبلَة وأهل اإلقرار بشرائع
وقَال وهبٌ-رمحه اهلل :-أَال يسعك يا ذا خوالن من أهل َّ
سلَام وسننه وفرائضه ما وسع نبي اهلل نوحًا من عبدة الْأَصْنام والْكفَّار ،إذْ قَال َلهُ قومه ﮋ ﰘ ﰙ ﰚ
الْإ ْ
ﰛ ﰜ ﰝ ﮊ الشعراء١١١ :

الشرح:
يعني اآلن يوجه له رسائل عظيمة ،أنه يسعك ما وسع من كان قبلك من األنبياء والرسل،
هؤالء الذين أنت تتكلم عنهم يؤمنون باهلل ،ويؤمنون برسوله ،ويوحدون اهلل َّ -
جل وعال،-
ويص ّلون إىل هذه القبلة ،ويقرون برشائع اإلسالم ،وسننه وفرائضه ،أال يسعك هذا منهم ،فبدأ
يوجه له هذه الرسائل ،قال لهَ :أال يسعك َيا َذا خوالن من أهل الت َّْو ِحيد وأهل ا ْلق ْب َلة َوأهل اإلقرار
برشائع ْ ِ
نوحا من َعبدة ْاألَ ْصنَام َوا ْلك َّفار ،انظر عبدة
اإل ْس َالم وسننه وفرائضه َما وسع نَبِي اهلل ً
األصنام والكفار ماذا كان يقول هلم؟ كان يأمرهم باإليامن ،فقالوا له ماذا؟ ﮋ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ ﰝ ﮊ الشعراء ،١١١ :دعاهم إىل اإليامن هبذه الرشائع ،فيقول له :هؤالء قد آمنوا وأقروا هبذه
الرشائع ،ما حجة هؤالء الذين قتلوا هؤالء املصلني يف بيوت اهلل َّ -
جل وعال-؟!،
حجة هؤالء يف قتل من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل؟!
ما ّ
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أسامة بن زيد ملا قتل ذاك الرجل بعد أن قال" :ال إله إال اهلل" ،تشهد شهادة التوحيد ،فقال
له النبي« :يا أسا َمة َأ َق َت ْلتَه َب ْعدَ ما َق َال ال إِل َه إِال اهلل» فكان يعتذر أنه ما قاهلا إال خو ًفا ،وكان النبي
يكرر عليه الكلمة مر ًة بعد أخرى ،مر ًة بعد أخرى ،حتى ندم ومتنى أنه ما أسلم إال حني ذاك ،هذا
قصده ،وما صدر منه هذا الفعل ،أن يقتل ً
رجال يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدً ا رسول اهلل.
املنت:
قال :أوال يسعك منهم ما وسع نيب اهلل وخليله إبراهيم من عبدة األصنام إذ قال :ﮋ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ إبراهيم ٣٥ :حتى بلغ ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ إبراهيم.٣٦ :
أَوال يسعك يا ذا خوالن ما وسع عيسى من الْكفَّار الَّذين اختذوه إلَهًا من دون اهلل ،وإن اهلل قد رضي
قَول نوح وقَول إبراهيم وقَول عيسى إىل يوْم الْقيامة ليقتدي بهم الْ ُمؤْمنُون ومن بعدهمْ يعْني :ﮋ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ المائدة ،١١٨ :ولَا خيالفون قَول أَنْبياء اهلل ورأيهم
فيمن يقْتدي إذا مل يقتد بكتاب اهلل وقَول أنبيائه ورأيهم.
الشرح:
فبمن يقتدى؟! وعندي قال يف املطبوعة "فيمن" وهو املثبت من املخطوطة وهي أنسب،
فبمن يقتدي إ ًذا إذا مل ِ
يقتد بكتاب اهلل وقول أنبيائه ورأهيم؟!.
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املنت:
وا ْعلَم أن دخولك عليَّ رحْمة لَك إن سمعت قولي وقبلت نصيحيت لَك وحجَّة عَليْك غَدًا عنْد اهلل إن
تركت كتاب اهلل وعدت إىل قَول احلروراء.
الشرح:

نعم؛ ألن احلجة قد قامت عليه؛ احلجة ركِبته من هذا العامل؛ فإن َقبِل قوله فاحلمد هلل حصل
له اخلريّ ،
وإال فقد ركبته احلجة ،وال عذر له بني يدي اهلل  -تبارك وتعاىل .-
املنت:
قَال ذُو خوالن :فَما تأمرني؟ فَقَال وهب :انْظُر زكاتك الْمفْرُوضة فأدها إىل من واله اهلل أَمر هذه
الْأمة ومجعهم عَليْه.
الشرح:
هذا هو ّنج النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أنّا ندفع هذه األموال الظاهرة لوالة أمور
املسلمني ،ندفع زكاة هذه األموال الظاهرة لوالة أمور املسلمني ،وهم خيرجوّنا وهم الذي يتولون
أمرها.
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املنت:
قال :انْظُر زكاتك الْمفْرُوضة فأدها إىل من واله اهلل أَمر هذه الْأمة ومجعهم عَليْه فَإن الْملك من
اهلل وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممَّن يشاء ،فَمن ملكه اهلل مل يقدر أحد أن ينْزعهُ منْهُ ،فَإذا أدَّيت
الزَّكَاة الْمفْرُوضة إىل ولي الْأَمر برئت منْها فَإن كل فضل فصل به أرحامك ومواليك.
الشرح:
يعني إن كان عندك مال يزيد عىل هذا الذي أخرجته تريد أن خترجه فصل به أرحامك ،فإن
هذه الصلة لك هبا األجر عند اهلل -جل وعال.-
املنت:
فَإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجريانك من أهل الْحاجة وضيف إن ضافك ،فَقَام ذُو
خوالن فَقَال :أشهد أَنِّي نزلت عن رأْي احلرورية ،وصدقت ما قلت ،فَلم يلبث ذُو خوالن إال يسريا حتَّى مات.
الشرح:

وهذا كام قال -رمحه اهلل تبارك وتعاىل :-أن من رمحة اهلل َّ -
جل وعال -هبذا ،أن ساق له ذاك

الرجل داود حتى يأيت به إىل هذا العامل؛ وهذا من رمحة اهلل َّ -
جل وعال ،-وهذا هو املنبغي علينا
نحن أن نبني احلق للناس ،وأن نوضح هلم احلق بدالئله من الكتاب والسنة ،وبام كان عليه سلف
هذه األمة ،وأن نحرص عىل أن نفتح الطرق ألولئك حتى يصلوا إىل أهل العلم ،ويسمعوا من أهل
العلم ،فإن فيه خري عظيم ملن أراد له ربنا َّ -
جل وعال -اهلداية كهذا الرجل.
ابن عباس -رمحه اهلل -ملا ذهب إىل اخلوارج وناظرهم كان ذهابه -رمحه اهلل تبارك وتعاىل-
خري ملجموعة كبرية منهم؛ وألجل هذا قيل إّنم كانوا ستة آالف ،فرجع منهم كم؟ رجع ألفان
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وبق َّية الستة خرجوا ،فهذا العدد أراد اهلل َّ -
جل وعال -هلم اهلداية بمنه ورمحته ،وجعل هذا
الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس سب ًبا هلذه اهلداية.
فعلينا أن نحرص عىل أن نقوم هبذا األمر ،وأن نشارك يف قطع قرن اخلوارج كلام ظهر ،حتى
ننال كرامة اهلل َّ -
جل وعال ،-وننال فضله -سبحانه وتعاىل.-
أسأل اهلل َّ -
جل وعال -بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن يرزقنا مجي ًعا الفقه يف الدين ،وأن
جيعلنا مجي ًعا من اهلداة املهتدين غري ضالني وال مضلني ،كام أسأل ريب -جل وعال -أن ي َؤمننا يف
أوطاننا ،وأن يوفق ويل أمرنا ملا حيبه ويرضاه.
اللهم آمنَّا يف أوطاننا ،ووفق ويل أمرنا ملا حتبه وترضاه ،اللهم وفق ويل عهده ،وويل ويل عهده
ملا حتبه وترضاه ،اللهم ارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة ،وجنبهم بطانة السوء يا ربنا يا موالنا،
اللهم أ ّمن املسلمني يف أوطاّنم وأصلح والة أمورهم لتحكيم رشعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك
صىل اهلل عليه وسلم ،ونسألك يا اهلل أن ُتعل واليتهم فيمن خيافك ويتقيك يا رب العاملني ،اللهممن أرادنا وأراد عقيدتنا وأخالقنا ،وأراد حكامنا وعلامءنا ،وبالدنا وبالد املسلمني بسوء اللهم
اجعل كيده يف نحره ،واجعل تدبريه يف تدمريه يا رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
كثريا إىل يوم الدين.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
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وجزاكم اهلل خريا.
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