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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع مرياث األنبياء وضمن سلسلة حماضرا ٍ
ت

أن يقدم لكم تسجيلًا حملاضرةٍ بعنوان

ألقاها
 -حفظه اهلل تعاىل -

يوم اخلميس التاسع عشر من شهر شعبان عام سبعة وثالثني وأربعمائة وألف
للهجرة النبوية
يف جامع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود -رمحه اهلل تعاىل.-
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،معارش اإلخوة الكرام :أمحد اهلل -عز وجل -إليكم ،أمحده
سبحانه العظيم ،الكريم ،املتعال ،ال إله إال هو ،وال رب سواه ،نحمده -سبحانه -ونستعينه،
ونستغفره ،ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له،
ومن يضلله فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وال ند له ،وال مثيل له،
ﱽﭐ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱼال ش ورى ،١١ :تبارك وتعاىل وتعاظم سبحانه القوي املتعال،
العظيم ذو اجلالل ،احلليم ،الكريم ،الشكور ،يعطي اجلزيل ،تعطيه ً
كثرا ،ﱽﭐﲲ ﲳ
قليال فيعطيك ً
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱼ ال بقرة  ،٥٤٢ :ما أغناه عن خلقه! وما أفقر خلقه إليه!
ﱽﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱼ ف اطر ،٧١ - ٥١ :سبحانه نعظمه ،جيب علينا أن نعظمه ،واهلل ما ُخلقنا إال
لذلك ،ﱽﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱼ ال ذاري ات  ،٦٥ :يعبدوه –سبحانه -ويذكروه،
ويشكروه ،ذكر اهلل –عز وجل -للقلوب حياة ،ميت القلب الذي ال يذكر اهللَ « ،م َث ُل ا َّل ِذي َي ْذك ُُر
احلي وا َْملي ِ
ِ
ت» ،نجلس نذكر اهلل سويعة من حياتنا نجدد إيامننا ،واهلل
َر َّب ُه َوا َّلذي َال َي ْذك ُُر َر َّب ُه َم َث ُل ْ َ ِّ َ ِّ
أعظم ساعة يف حياتك يا عبد اهلل تذ ُكر اهلل -جل وعال ،-أعظم حياة ،أعظم يشء يف هذا
الوجود أن يذكر اإلنسان ربه ،أحسن حياة ،كيف كان النبي -صىل اهلل عليه وسلم-؟
َع ْن َع ِائ َش َة -ريض اهلل عنهاَ -قا َل ْت « :ك َ
َان النَّبِ ُّي َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ي ْذك ُُر اهللََّ َع َىل ك ُِّل
َأ ْح َيانِ ِه» ،أرب ًعا وعرشين ساعة ،تصور كيف يذكر اهلل -جل وعال !-يا ويلك يا الغافل ،كيف
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تغفل عىل اهلل؟! كيف تغفل عنه؟! يا ويلك يا املرشك! جهنم وبئس القرار ،اختذوا من دون اهلل
أندا ًدا.
واهلل ،ثم واهلل ،ثم واهلل ،ما ُيدخل اهلل النار أحدً ا إال بعدله -سبحانه ،-نسأل اهلل أن جيرنا من
النار ،ما يدخل اهلل أحد النار إال بعدله متام العدل -سبحانه ،-وال ُيدخل أحد اجلنة إال بفضله،
أكرم ابن آدم ،انتبه يا ابن آدم ،انتبه يا عبد اهلل ،انتبه
له الفضل واملنة ،وله الكرمُ ،منعم متفضلَ ،
يا إنسان ،انتبه يا عاقل ،كل البرشية من الرشق إىل الغرب ،من اليابان إىل نواكشوط ،وإىل
فرانكفورت ،كل العامل كله ،ابن آدم ،بنو آدم خلقه اهلل بيده ،وأسجد له املالئكة ،ركَّب فيك
نعام ال تعد وال حتىص ،من أعظمها
العقل ،أنعم بنعم ال تعد وال حتىص ،أنعم عىل العباد ً
وأفضلها اإليامن ،رشح صدرك ،أما خ ْلقك يف أحسن تقويم يا إنسان ،يا إفريقي ،يا أمريكي ،يا
كرم؟
كرم وال ما َّ
ياباين ،خلقك إنسا ًنا ،أحسن من حيوان ،ﱽﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱼاإل س راء َّ ،٠٧ :
سبحان اهلل!
ِ
َض َب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْجتَن ِ ِ
ب ا ْل َو ْج َه» شوف وجهك يا ابن آدم ،كيف وجهك يف هذه
«إ َذا َ َ
ﳀﱼل قم ان  ،١١ :ﱽﭐ ﱈ ﱉ
ﳁ
الصورة! هذا اجلامل! ﱽﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﱓ ﱼ ال حج ،٣٧ :واهلل ال خيلقون ذرة ،هو خملوق كيف
ﱊﱋﱌﱍ ﱎ ﱏﱐﱑﱒ ﱔ
خيلق؟!
ْفرق ما بني اخلالق واملخلوق كام بني السامء واألرض ،وكل من عدا اهلل خملوق ،كلنا
خملوقون ،أحد يقول أنا خالق ،يمكن شخص يقول أنا خالق؟!
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كذبت ورب الكعبة ،ال إله إال اهلل ،ما هو اخللق؟ سبحان اهلل! تفرد الرب -جل وعال،-
َ
اخللق يقول أهل العلم" :هو إلانشاء من عدم ،من ال ش يء ،على غير مثال سبق" أنت ُخلقت،
ما يمكن ختلق من عدم ،الكفرة املالحدة يقولون :ال إله واحلياة مادة ،ﱽﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱼ ال كهف ،٥ :كيف ال إله؟! من جاء بك؟ من تأله؟ ،تأله الشيطان؟!
ﱎ
الذي يقول ال إله واحلياة مادة ،واهلل الشيطان أوحاها إليه ،سبحان اهلل العظيم! ﱽﭐ ﱝ ﱞ

ﲕ ﱼ غافر ،٤٦ :ما
ﲖ
ﱟ ﱠ ﱼ ال حج ،٣٧ :ﱽﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
أكفرك يا ابن آدم! وما أجحدك! ﱽﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱼ إب راهيم  ،٤٣ :إن اإلنسان لظلوم
يقول :لن يعيدين الذي فطرين أول مرة ،يقوهلا املالحدة ،اآلن ظهروا لنا بوصف العلامنية،
والليربالية ،واحلرية -سبحان اهلل العظيم -حرية! نعم لن يعيدين الذي فطرين أول مرة ،ما
أجحده ،وما أكفره!.
خلق اهلل اإلنسان وخلق فيه العقل ،وركَّب فيه السمع والبرص ،يفكر -سبحان اهلل العظيم-
ﱣ ﱼاألع راف  ،٢٧١ :يقول أهل العلم:
ﱤ
ما خاطبه؟ خاطبه ،خاطبنا الرب وال ما خاطبنا؟ ﱽﭐ ﱢ
ﲭ ﱼال روم « ،٠٣ :ك ُُّل َم ْو ُل ْود ُي ْو َلدُ َع َىل
ﲮ
"إن هللا موجود في الفِطر" ﱽﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ْا ِلف ْط َر ِة».
ومن نعمه العظيمة أنه أنزل إلينا هذا القرآن ،دستور احلياة ،قانون احلياة ،كالمه -سبحانه-
تكلم به ،ال يوجد كالم صاف صحيح للرب -جل وعال -إال هذا القرآن ،نزل به الروح األمني
عىل حممد ،خاطبه الرب -جل وعال -فتكلم به ،وأنزله إىل حممد ،وحممد بلغه ،أفضل البرشية،
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خر البرش منذ آدم حتى هناية البرش ،ال يوجد أفضل منه أبدً ا ،أنا خر بني آدم ،أنا خر ولد آدم
وال فخرَ « ،أنَا َس ِّيدُ َو َل ِد آ َد َم َو َال َف ْخر» -سبحان اهلل -اصطفاه ،عرفتم االصطفاء واالختيار؟ من
أسامئه املصطفى ،مصطفى اصطفاه اهلل -عز وجل ،-اختاره ،كيف اختاره؟ كام خيتار أحدنا،
خيتار أحدنا اليشء الطيب ،كأنك قد خلقت كام تشاء ،إيش قال الشاعر؟
خُلقت مربَّءًا من كل عيب

كأنك قد خُلقت كما تشاء

***

سبحان اهلل العظيم! خلقه اهلل واصطفاه ،اهلل يصطفي ،يفضل ،ﱽﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱼ
ﲾ

ال نحل١٧ :

سبحان اهلل العظيم! يرضب لنا أمثلة الرب -جل وعال -حتى نشغل عقولنا ،اهلل خيتار -
سبحانه -خيتار إما ًما يؤمنا ،حافظ قرآن حي ِّف ُظه الرب ،جيعل قلبه ،والثاين ما حيفظ ،مهه يف احلياة،
اختار َّ
وال ما اختار؟! هذا خيتاره كذا ،هذا طويل ،هذا قصر ،هذا يفكر ،وهذا مسكني أهبل
ﲶ ﱼ ال قصص  ،٨٦ :أنزل علينا هذا القرآن
ﲷ
يميش ،اهلل -عز وجل -خيتار -سبحانه -ﱽﲳ ﲴ ﲵ
عظيم؛ أعظم كالم ،جيب أن ندرسه ،ما أعظمه من كالم! يريد اهلل لنا اهلداية والتوفيق ﱽﭐﱱ
ﱷﱹﱺ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱼ ال نساء  ،٥٦١ :يوم القيامة يقولون :ﱽﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱸ
ﱼﱼ
ﱽ
ﱻ

ال مائدة٩١ :

عظيام جدً ا حلكمة ،ال إله إال
تنم ًرا
ً
تنمر الكفر ُّ
اآلن -سبحان اهلل -دعوة احلق تظهر ،واآلن َّ
هو ،ماذا يريد اهلل باخللق؟ نسأل اهلل إذا أراد بعباده فتنًا أن يقبضنا ،وإال الكفرة اآلن متنمرون
ﲅ ﱼ آل عمران ،٨١١ :نثبت عىل التوحيد ،أعظم
ﲆ
ﱽﭐﱽﱾ ﱿﲀ ﲁﲂﲃ ﲄ
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املوحدَ ،من أسعد
يشء يف حياتنا ،وهو توحيد اهلل -جل وعالَ ،-من أسعد الناس؟ واهلل
ِّ
وحد ضمره هلل -جل وعال ،-كام أخرب اهلل -تبارك وتعاىل :-
الناس؟ خملص أخلص قلبهَّ ،
ﳉﳋ ﳌ
ﳆﳈ ﳊ
ﱽﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳇ

ﳍ ﳎ ﳏ ﱼ ال زمر  ،٩٢ :ما يمكن يستوي ،أمثلة حسية يرضهبا ،كيف يا مرشك ،كيف تنادي غر
ول اهللََِّ ،م ْن َأ ْس َعدُ الن ِ
اعتِ َك َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة؟ َق َال َر ُس ُ
اهلل؟ « ِق َيلَ :يا َر ُس َ
ول اهللَِّ َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه
َّاس بِ َش َف َ
احل ِد ِ
ِ
يث َأ َحد َأ َّو َل ِمن َْك َملِا َر َأ ْي ُت ِم ْن
َو َس َّل َمَ " :-ل َقدْ َظنَن ُْت َيا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َأ ْن ال َي ْس َأ َلني َع ْن َه َذا ْ َ
احل ِد ِ
ِ ِ
يثَ ،أ ْس َعدُ الن ِ
اعتِي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن َق َال ال إِ َل َه إِال اهللَُّ َخال ِ ًصا ِم ْن َق ْلبِ ِه
َّاس بِ َش َف َ
ح ْرص َك َع َىل ْ َ
َأ ْو َن ْف ِس ِه» ،هذا هو التوحيد الذي نعيش ونموت عليه ،سبحان اهلل العظيم!
أحكم اهلل حياة املؤمنني ونظم أمورهم ،فال تستقيم إال عىل هدي كتاب رهبم وسنة نبيهم،
هذا السعداء ،يمشون عىل اهلداية ،وجعلهم أمة واحدة ومجاعة ،مجاعة واحدة ال مجاعات،
ورصاط واحد ال عرشات ،مجاعة واحدة ،واهلل مجاعة واحدة ،قوهتم وعزهتم املسلمون هكذا
ﱽﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :ﱽﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﱼ آل عم ران  ،٥٠١ :ﱽﭐ ﲖ ﲗ ﱼ آل عم ران  ،٥٠١ :ينهى ،والنهي إليش؟ ها يا أصوليون ،النهي
ﲠ
ﱦ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :و ِّقف ،اثبت ،ال
ﱧ
للتحريم ،يقولوا ،حمرم ،تعرف حمرم؟ مثل جهنم ،ﱽﭐ ﱥ
تتفرق ،اهلل أكرب! َّفرقونا وال ما َّفرقونا؟ أحزاب وال مو أحزاب؟ وطرق وال مو طرق؟ مجاعات
أمرهم باالجتامع وعدم االفرتاق ،واهلل ال تقوم
وال مو مجاعات؟ ال ،ما نبغي إال واحدةِّ ،
وحدَ ،
حياهتم ودينهم إال عىل اجتامع عىل اهلدى والتوحيد ،ومجاعتهم واجتامعهم حسا ومعنًى ،إذا كان
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بينك وبني أخيك حزازات ونفوس ،بغضاء ،ثالثة أيام عندك فرصة ،راجع نفسك ،ثالثة أيام ما
يف زيادة« ،ال َحيِ ُّل ُملِس ِلم َأ ْن هيجر َأ َخاه َفو َق َث َال ِ
ث» ،يا اهلل! ما أعظم االجتامع! «ال َحيِ ُّل» ،من
ُ ْ
َْ ُ َ
ْ
يقول هذا؟ واهلل ما أنا قلت ه ،قاله سيد البرش ،الناصح األمني ،يريدنا أن نكون جمتمعني ،أنت برش
صح ،وقد تغضب ،عندك ثالث أيام فكر فيها ،رح َن ْم يف بيتك ف ِّكر ،أخوك زين ،ليه اختلفت
ﳍﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ
ﳎ
أنت وياه؟ﱽﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱼال نساء  ،٩٥ :اختلفنا ردوه إىل اهلل
ﳝ
ﳖﳗﳘ ﳙﳚﳛ
وفرخ ،إن الشيطان يئس أن يعبد يف
والرسول ،هذا اإليامن ،هذا اإلسالم ،لكن الشيطان ب َّيض َّ
جزيرة العرب ،يئس أن يغر التوحيد ،أبدً ا ما يمكن؛ ألن هذا الدين ثابت إىل يوم القيامة ،لكن
ريض بالتحريش.
جيب عىل املسلم العاقل أن يصحح إيامنه ،ال يكون تقوية اإليامن وتصحيحه إال بالعلم النافع
والعمل الصالح.
العلم النافع :كالم اهلل وكالم رسوله.
والعمل الصاحل بأمرين:
اإلخالص
واملتابعة.
ثم أعداء اإلسالم اآلن يرتبصون بنا الدوائر ،هم نائمون؟ ال ،ما ينامون ،شيطان ﱽﭐ ﳤ

ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﱼ ص  ،٢٨ :يوقظهم ،يؤزهم أزا ،أعداء اإلسالم اآلن يرتبصون
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ﲓ ﱼ ال فتح  ،٦ :خيططون يف
ﲔ
باإلسالم وبديار اإلسالم ،وأبناء اإلسالم الدوائر ﱽﭐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﱼ ال فتح  ،٦ :علموا
ﲔ
عواصمهم ،ويف جمالسهم ،ويف دوائرهم لرضب اإلسالم ﱽﭐ ﲑ ﲒ
علم اليقني حروب صليبية عرشة أو تسعة ،التاريخ ما ينسى ،حروب صليبية أريقت دماء،
ﳝﱼ ال مائدة  ،٤٦ :كلهم ردوا
أججها أعداء اإلسالم ،وعرفوا ﱽﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳞ
مدحورين ،مهزومني ،ال إله إال اهلل!
وردوا خائبني ،ﱽﭐ ﱾ ﱿ
اللهم أعزنا باإلسالم ،ال سيام املعارك الفاصلة كُرسوا فيها ُ

ﲆ ﱼ ال بقرة  ،٧١٢ :واحلرب ِسجال ،هكذا ألن اهلل يتخذ
ﲇ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ
شهداء ،يريد أن يتخذ شهداء ،ناس يرفعهم ،وناس حيطهم ،فيدخل النار من يشاء ،حروب،
وال ما فيه حروب؟ فيه ،واهلل يف حروب إىل أن تقوم الساعة ،احلرب دائرة بني اإلسالم والكفر،
وال سيام الروم ،ذات القرون كام أخرب الرسول ،جيمعون لكم ،سبحان اهلل العظيم! «ال تقو ُم
يهم
الرو ُم بِاألَ ْع َام ِق ،أو بِدَ ابِق» هذا احلديث يف صحيح مسلم « َف َي ْخ ُر ُج إِ َل ُ
الساع ُة حتّى َتن ِْز َل ّ
ّ
َج ْيش ِم َن ا َْمل ِدين َِة» ال إله إال اهلل! جيش خيرج إليهم من أهل املدينة ،سبحان اهلل العظيم! متى
هذا؟ اهلل أعلم ،كيف هذا اجليش؟اهلل أعلم ،واهلل هو هييؤه -سبحانه ،-حتى إذا اصطفوا ص ًفا،
ِ
ني ا ّلذين ُس ُبوا ِمنًا ُن َقا ُت ُل ُهمَ ،ف َي ُق ُ
ول ا ُْمل ْسلِ ُمون :ال ،واهلل! ال
الرو ُم َخلوا َب ْينَنَا و َب ْ َ
اهلل أكرب! «قالت ّ
ِ
ِ
ن َ
وهنم» قامت احلرب ،من ساعة ما مجعوا ،الروم بيجمعوا ،ال إله
ُخ ِِّّل َب ْينَكُم و َب ْ َ
ني إِ ْخ َواننَاَ ،ف ُي َقات ُل َ
ِ
ُوب اهلل عليهم أ َبدً ا ،و ُي ْقت َُل ُث ُل ُث ُهم َأ ْف َض ُل ُّ
الش َهدَ اء عند اهلل،
وهنمَ ،ف َين َْه ِزم ُث ُلث ال َيت ُ
إال اهلل « َف ُي َقات ُل َ
و َي ْفت َُح ال ُّث ُل ُث ،ال ُي ْف َتنُون أبدً اَ ،ف َي ْفتِ ُحون ُق ْس َطنْطِ ْين ِ َّي َة» سبحان اهلل العظيم! احلرب سجال ،اآلن
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جاءوا بقاعدة شيطانية أوحاها إليهم إبليس اللعني ،عندهم قاعدة اآلن منذ احلرب العاملية
األوىل ،ملا كرسوا الدولة العثامنية ،عرفتم دولة بني عثامن؟ دولة الرتك ،كانت دولة اإلسالم هي،
فجاءت احلرب العاملية وكرسوها ،وجاءوا بقاعدة أوحاها هلم الشيطان أبو ُمرة ،وهذه القاعدة
" ِّفرق تسد" ،إيش اسمها؟ تبغى تسود ،تصر فوقهم مهيمنًا فرقهم ،وبدءوا يفرقون الدول
اإلسالمية العربيةَّ ،فرقوهم ،كان الرجل يميش من اهلند إىل الدار البيضاء ما خياف إال اهلل ،ومن
اسطنبول إىل عدن ،شامل البالد اإلسالمية ورشقها ،وغرهبا ،فجاءوا بإثارة النعرات القومية،
حرش بني
والشعارات احلزبية ،والضغائن املادية ،أنتم عرب أقوياء ،وهادول ترك عجم هياَّ ،
بعضا وال ما قتلوا؟ واهلل قتلوا ،وهي
املسلمني ،تقاتلوا وال ما تقاتلوا؟ قتل املسلمون بعضهم ً
التي كان خياف علينا منها املصطفى -صىل اهلل عليه وسلم -وحيذرنا «ال ت َْر ِج ُعوا َب ْعدي ُك َّف ًارا
َي ْ ِ
قاب َب ْعض» ال إله إال اهلل! يف أعظم موقف؛ حجة الوداع ،أخرج البخاري
رض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َ
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ،عرفتم أبا بكرة -ريض اهلل عنه-؟ قصته مشهورة ،قال" :نجاني هللا
عز وجل -بحديث سمعته من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في معركة الجمل وصفين"شوفوا الفقه كيف ،يف معركة اجلمل وصفني نجاين اهلل بحديث سمعته من رسول اهلل « َل ْن ُي ْفلِ َح
َق ْوم َو َّل ْوا َأ ْم َر ُه ْم ا ْم َر َأ ًة» أحاديث الرسول كلها منهج حياة ،حديث اليوم تستشهد فيه يفيدك،
والثاين يفيدك بكرة ،والثالث بعد بكرة ،كل رشع اهلل كامل ،ما يمكن ينقص أبدً ا ،أبو بكرة تذكر
حديث « َل ْن ُي ْفلِ َح َق ْوم َو َّل ْوا َأ ْم َر ُه ْم ا ْم َر َأ ًة» ،ملا خرجت عائشة إىل العراق اجتهدت -ريض اهلل
عنها ،-اجتهدت وال ما اجتهدت؟ واهلل اجتهدت ،مأجورة وال ما هي مأجورة؟ مأجورة ال
حمالة؛ ألهنا خرجت عن اجتهاد ،ما خرجت عن هوى ،اهلوى بعد أصحاب الرسول جاء ،مال
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هبم اهلوى ،أما هم أصحاب الرسول كانوا جمتهدين ،يريدون وجه اهلل ،فاملصيب مأجور،
واملخطيء مأجور ال حمالة ،وخطؤه مغفور -فتح اهلل عليك -معناه البد نجرد القلب؛ جرد
اإلخالص ،جرد اهلوىِ ،
حاول وال ذرة هوى تشيل يف قلبك ،تريد وجه اهلل -جل وعال ،-فإذا
أردت وجه اهلل تسعد ،حتى لو اختلف الناس ،أنت ها ،ال بد تريد وجه اهلل ،هاهنا جتيء الفتن
اآلن ،اخلروج واجلامعات ،البد من التجرد ،عائشة خرجت ،ملا سأل أبو بكرة قال :من
يقودهم؟ قالوا :عائشة ،عائشة -ريض اهلل عنها-؟! عرف مسب ًقا أنه خطأ ،ما شارك ،ألنه تذكر
ً
وفعال فتنة معركة اجلمل ،و ُقتل من ُقتل ،ورجعت -
احلديث « َل ْن ُي ْفلِ َح َق ْوم َو َّل ْوا َأ ْم َر ُه ْم ا ْم َر َأ ًة»
ريض اهلل عنها -وتندمت وال ما تندمت؟ واهلل تندمت ،قالت :يا ريتني ما خرجت ،أسأل اهلل أن
ِ
أخذت عربة
يثبتني وإياكم ،وهذه دروس وعرب لنا ،كيف النساء اآلن؟ تريد أن تكون وزيرة ،ما
من عائشة ،تريد تكون قائدة وال ال؟ يريدوهنا وزيرة يا املجتمع السعودي ،جمتمع ذكوري ،ما
فيه نساء وزيرات ،عندكم وزيرة؟ ما عندنا وزيرة ،ليه؟ شوف أمريكا امللعونة ،تقول املجتمع
السعودي جمتمع ذكوري ،ما نرى نساءهم! فني نساؤهم؟ شوف نساءنا متحجبات ،مدارسنا ما
قو املسئولني يف ذلك ،نعم نساؤنا يف حشمة ،فأنا يف حياء،
فيها اختالط ،وال جامعاتنا ،اللهم ِّ
نساء مؤمنات ،نأخذ عربة من الدروس املاضية ،هم فسقوا وفجروا ،ح َكمهم اليهود اآلن،
محارا
يفسقون فيهم كام يشاءون ،اليهود بروتوكوهلم يقول :كل من كان غر هيودي خلقه اهلل ً
لليهود ،سبحان اهلل العظيم! إنسان نحن مهمة املسلمني اإلصالح ،نصلح البرش ،نقدم هلم
الدين الطيب ،دين الكرامة ،املرأة مكرمة عندنا ،أليس كذلك؟ أمي وأمك ،وأختي وأختك،
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أليس كذلك؟ غرة وال ما يف غرة؟ اهلل أكرب! البد اإلنسان أنه يكون عنده غرة ،سبحان اهلل
العظيم! «إِ َّن اهللَ َي َغ ُار»َ « ،أ َت ْع َج ُب َ
ون ِم ْن َغ ْ َر ِة َس ْعد؟» ،يريدون أن يفسدوا ،يريد الغرب والرشق
أن يفسدوا ،واإلسالم هو دين اخلر والصالح ،والذي يبقى باق ،إ ًذا الرسول قال« :ال ت َْر ِج ُعوا
َب ْعدي ُك َّف ًارا ».
قال أبو بكرة ،أخرج البخاري َع ْن َأ ِيب َبك َْر َة -ريض اهلل عنهَ -ق َالَ « :خ َط َبنَا َر ُس ُ
ول اهللَِّ َ -ص َّىل
اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ي ْو َم الن َّْح ِر» تعرفون يوم النحر؟ نحر األضاحي ،ننحر وال ما ننحر؟ واهلل
نحرت أنا بيدي ،والرسول نحر وال ما نحر؟ نحر ،اآلن يف الغرب يقولون :هذه النحر والذبح
تذبح احليوان ويسيل دمه هذه وحشية ،ها طيب إيش قالوا؟ قالوا :نصعقها بالكهرباء،
تصعقوها بالكهرباء! قالوا :ندوخها شوي حتى جتلس وبعدين  ،...مساكني ضحكوا عىل
البرش ،ننحر وال ما ننحر؟ الرسول إيش قال؟ َع ْن َأ ِيب َبك َْر َة -ريض اهلل عنهَ -ق َالَ « :خ َط َبنَا
َر ُس ُ
ول اهللَِّ َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ -ي ْو َم الن َّْح ِر» يوم احلج األكرب يوم عظيم ،يا اهلل! « َف َق َالَ « :أ ُّي
َي ْوم َه َذا؟» ُق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم» متأدبني جدً اَ « ،ف َق َالَ « :أ ُّي َي ْوم َه َذا؟» ُق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه
ِ
اس ِم ِه» ،سكت ،أي يوم هذا؟ اهلل أعلم سكت،
َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ
َتَ ،حتَّى َظنَنَّا َأ َّن ُه َس ُي َس ِّميه بِ َغ ْ ِر ْ
سكت ،واهلل ما جترءواَ « ،ف َق َالَ :أ َل ْي َس َي ْو َم الن َّْح ِر؟» يوم عظيم ،قالُ « :ق ْلنَا َب َىل» نعم عظيم ،يوم
َت حتَّى َظنَنَّا َأ َّنه سيسم ِ
يه بِ َغ ْ ِر
عظيم جدً ا« ،قالَ :ف َأ ُّي َش ْهر َه َذا؟ُ ،ق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ َ
ُ َ ُ َ ِّ
اس ِم ِهَ ،ف َق َالَ :أ َليس َذا ِْ
احل َّج ِة؟» ذو احلجة شهر حمرم ،واهلل يرى الرجل قاتل أبيه ما يمسه بشعرة
ْ َ
ْ
َت َحتَّى
يف هذا الشهر ،يعظمونه « ُق ْلنَاَ :ب َىلَ ،ق َالَ « :ف َأ ُّي َب َلد َه َذا؟» ُق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ف َسك َ
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ِ
اس ِم ِه» يعني عارفني اسمهم ،لكن ملا سكتوا الرسول وهييئهم حتى
َظنَنَّا َأ َّن ُه َس ُي َس ِّميه بِ َغ ْ ِر ْ
يتقبلوا ،ما يبغي يقوله ،يعظم هذا األمر جدً ا جدً ا ،بيعظم هذا األمر الذي سيقوله ،قال:
« َأ َل ْي َس ْت بِا ْل َب ْلدَ ِة؟» بلدة حمرمة ﱽﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱼ ال نمل ،١٩ :مكة
حرم وال ما هي حرم؟ مل حيرمها الناس ،يا ويلك الِّل بيستحل احلرمات يف مكة ،انتبه ،تأدب يا
عبد اهلل ،تأدب يا مؤمن يف هذا احلرم ،ويف كل بالد اهلل ،األدب مطلوب ،وتعظيم حرمات اهلل
مطلوبة ،لكن يف احلرم أعظم ،يف بيت اهلل تعظم اخلطيئةَ « ،ق َالَ :فإِ َّن ِد َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َح َرام
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،يف َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،يف َب َل ِدك ُْم َه َذا» إىل يوم تلقون ربكم ،انتهي.
َع َل ْيك ُْم ك ُ
قرار ،اهلل أكرب! قرار صارم يا عبد اهلل قرار صارم ،قرار من ذي العرش واهلل الرسول ال ينطق
من نفسه وإنام أوحاه اهلل إليه إىل أن تلقوا ربكم ،أال هل بلغتكم؟! أال هل بلغتكم؟! قالَ « :فإِ َّن
ِ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،يف َش ْه ِرك ُْم َه َذاِ ،يف َب َل ِدك ُْم َه َذا -إىل يوم
د َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َح َرام َع َل ْيك ُْم ك ُ
تلقون ربكمَ -أال َه ْل َب َّل ْغ ُت؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َال :ال َّل ُه َّم ْاش َهدْ » يشهد اهلل ،يف بعض الروات "يرفع
أصبعه إىل السامء" يشهد اهلل أشهد يا ريب أنت قلت يل بلغ ،بلغ وال ما بلغ؟ ﱽﭐﱳﱴﱵﱶ

ﱷ ﱼال مائدة ،٧٦ :واهلل بلغنا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع « َال ت َْر ِج ُعوا َب ْع ِدي
،

ُك َّف ًارا َي ْ ِ
اب َب ْعض» ال ترجعوا هني وال ما هني؟ ال ترجعوا بعدى ،يا مسلم يا
رض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
عبد اهلل اتق اهلل -جل وعال.-
قلت :واجتامع املسلمني يف أي بلد من بالد اهلل ،يف أي بلد من بالد عىل وجه املعمورة مسلم،
يف أي بلد يف الصني يف اليابان ،يف األمريكان أي مسلم يف أي بلد من بالد اهلل جيب أن جيتمع مع
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أخيه املسلم ،كانوا اثنني وال ثالثة ،وال أربعة ،وال عرشة ،وال مائة واجب جيتمعون ،قال قلت:
واجب رشعي وفريضة ملزمة وأن يؤمروا أحدهم ،فني مسلم يف الصني فيه مسلم ثان وال ما
فيه؟ إن كان لوحده يف الصني ال يشء معه يشء آخر جيتمعوا ،واحد منهم أمر البد هذا ديننا،
يؤمروا ألن الرسول أمره ،اهلل أمر بذلك ،واحد أمر أنت يا أخي أمر أو أنا ،نتشاور نتعاون،
نتعلم دين اهلل هذا دين.
قلت :أن يؤمروا أحدهم يسمعوا له ويطيعوه طاعة هلل وامتثاال ألمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -وعدم استحالل دماء املسلمني وأمواهلم ،فمن فعل ذلك إخوانكم تعال يا أخي نحن يف
حي يف تركيا ،يف الشام ،يف العراق تعالوا يا إخواين نجتمع واحد إمام نتعلم نميش برأيه أحسن،
أليس كذلك وال ال؟ طيب واحد قال ال ما أبغي ،نزع يدً ا من طاعة ،فمن نزع فليس من
اإلسالم يف يشء -نسأل اهلل السالمة والعافية -وإن قتل وإن مات فميتته ميتة جاهلية ،ميتة
ضالل إىل جهنم ،انتبه احلمد هلل عندنا أمراء وحكام ،ولزوم مجاعة املسلمني وعدم مفارقتهم
وشق الطاعة واخلالف بينهم أمر جممع عليه بني علامء األمة ،إمجاع وحيرم خالفهم ،قال –
تعاىل:-ﭐ ﭐﱽﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱼال نساء ،٥١١ :من
يشاقق الرسولَ ،م ْن :اسم موصول معناه الذي يشاقق الرسول ،ما معنى يشاقق الرسول؟
الرسول يف مكان هو يروح يف الشق الثاين ،كأنه ما نسبه هذا معني يشاقق الرسول ﱽﭐ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱼ ال نساء  ،٥١١ :نوضح اهلدى :كالم الرسول ،ما يف إال رسول واحد ،يف رسولني؟
واحد خاتم الرسل ﱽﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱼال نساء ،٥١١ :طريق املؤمنني ،من هم؟ الصحابة -
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ﱯﱱ
ﱰ
ريض اهلل عنهم -أول مؤمنني جمتمعني واهلل الصحابة ،قال:ﭐﱽﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱲﱳ ﱼ

ساء.٥١١ :
ال ن

قلت :ومن هذه اآلية أخذ املسلمون حكم اإلمجاع ،وقصة اإلمام الشافعي -رمحه اهلل-
مشهورة قصة عظيمة لو أقصها عليكم يطول الوقت ،قصة عظيمة قصها لنا الربيع تلميذ
الشافعي -رمحه اهلل ،-قال" :كنا حول الشافعي في درس" الربيع إيش يقول؟ كنا حول الشافعي
يف درس  -الشافعي يدرس كام أعلمكم اآلن" -فجاء رجل دخل وقال يا إمام سؤال" ،يا إمام
إيش؟ عندي إشكال أود حل اإلشكال "ما هو الدليل الذي يلزم عباد هللا" ،ما هو اليشء الذي
جيب عىل العباد ،قال" :كالم هللا ،ثم أي؟ قال :كالم الرسو ِل ،قال :ثم أي؟ قال إلاجماع"
اإلمجاع إيش اإلمجاع؟ وإيش دليلك؟ قال :يا شافعي وإيش دليلك اإلمجاع هات؟ الشافعي
وقف ،قال هدده شوف قال ثالثة أيام إن ما جبت يل دليل واهلل تشوف بعدين كيف! الشافعي
أخذته الرحضاء ،يقول الربيع وذهب الرجل ثالثة أيام والشافعي ال خيرج إال للصالة فقط ،بعد
ثالثة أيام خرج مسكني الشافعي وجلس ،وإذا بالرجل حرض مبارشة ،حاجتي سألتك جيد ،اهلل
أكرب! عامل من قريش ،قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،قال اهلل
تعاىل :ﭐﱽﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱼ ال نساء  ،٥١١ :ما توعده اهلل بجهنم إال عىل يشء عظيم جدً ا وهو
ﱰ
ﱮ
سبيل املؤمنني وهو اإلمجاع استنبط منها ،احلمد هلل سلم الرجل وال ما سلم؟ واهلل نسلم مع
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كالم اهلل وكالم الرسول ما ينبغي ألحد ﱽﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍ
ﱐﱼ
ﱑ
ﱎﱏ

ب.٦٣ :

قلت :أمجع أهل السنة واجلامعة يف كل عرص ويف كل مرص العلامء ،ما علينا بالرعاع الغوغاء،
الرعاع الغوغاء كالغنم السائبة ،هؤالء فكني منهم ،العلامء الربانيون يف كل عرص ومرص عىل
وجوب السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني ،ولزوم مجاعتهم ،وإن جاروا وظلموا وفجروا
وفسقوا ،أربعة ،أمجع علامء السنة يف كل عرص ويف كل مرص ،يا اهلل ما أعظم االجتامع! االجتامع
قوة ،االجتامع رمحة ،والفرقة عذاب وبالء ،الفرقة ،إذا أراد اهلل هبم خرا فرقهم شتتوا شذر مذر،
إنام يأكل الذئب الغنم القاصية ،واجلامعة قوة ،وفسقوا ما مل يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية
فال طاعة هلم يف املعصية ،ال طاعة هلم يف املعصية فقط إذا أمروا قال وإن فجر هو وفسق هو،
مخرا ،فسق زنى ،ظلم أخذ املال ،قال
وظلم هو ما مل يأمر بمعصية ،يعني كيف فجر؟ رشب ً
العلامء :أمجعوا عىل أنه اإلنسان يدفع عن ماله إال إذا أخذ احلاكم ،قال هات مالك خذ مالك
واهرب بعد عنه هذا الصحيح ،أما تقاتله ال وقف وقف؛ ألن الرسول قالَ « :وإِ ْن ُ ِ
َض َب َظ ْه ُر َك
َو ُأ ِخ َذ َما ُل َك» قلت :وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة خالف ألهل البدع واألهواء،
قلت :وال أجد مؤل ًفا من كتب أهل السنة يف العقائد إال وهو ينص عىل وجوب السمع والطاعة
لوالة األمر ،ولزوم مجاعتهم ،وحرمة اخلروج عليهم وإن جاروا وظلموا ،واألدلة عىل ذلك من
الكتاب والسنة واإلمجاع ،احلمد هلل.
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ولزوم مجاعة املسلمني وإمامهم ورد يف أحاديث كثرة لزوم مجاعة املسلمني ،بل متواترة،
سأذكر بعضها للتذكر ،نذكر بعضها ونعيش معها يف قراءهتا ،كأننا نعيش مع املصطفى خياطبنا،
ودراستها وفهمها ،الناصح األمني نصح لنا ،من أعظم أحاديث حذيفة ذكره وهو حديث عظيم
أخرجه الشيخان ،عرفتم الشيخني؟ درجة عالية يف الصحة ،أخرجه الشيخان ،قوله -ريض اهلل
ون َر ُس َ
عنهَ « :-ي ُق ُ
ول اهللَِّ َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -ع ْن ْ
َّاس َي ْس َأ ُل َ
ول :ك َ
اخلَ ْ ِر َو ُكن ُْت َأ ْس َأ ُل ُه َع ْن
َان الن ُ
ِِ
ِ
ِ
الرش َخمَا َف َة َأ ْن ُيدْ ِركَنِيَ ،فقلتَ :يا َر ُس َ
رش َف َجا َءنَا اهللَُّ ِ َهب َذا ْ
اخلَ ْ ِر َف َه ْل َب ْعدَ
ول اهللَِّ إنَّا ُكنَّا يف َجاهل َّية َو َ ٍّ
َّ ِّ
َه َذا ْ ِ ِ
ني َوإِ َم ِام ِهم َفقلتَ :فإِ ْن َ ْمل
املسلِ ِم َ
مج َ
رش َق َال َن َع ْم »...والشاهد قلتَ « :قا َلَ :ت ْل َزم َ َ
اع َة ْ
اخلَ ْر م ْن َ ٍّ
اعت َِز ْل تِ ْل َك ا ْل ِف َر َق ُك َّل َها» ،قلت :الشاهد قوله تلزم مجاعة املسلمني
اعة َو َال إِ َمام َق َال َف ْ
مج َ
َت ُك ْن َهل ُ ْم َ َ
وإمامهم ،واألمر للوجوب تلزم وموجه لكل مسلم وهو عدم اخلوض والفوىض ،تلزم مجاعات
وأحزاب.
إ ًذا إمام املسلمني يف هذا البلد هذه ُجدة املباركة ،وهذه نحن يف ُجدة اآلن تسمى ُجدة وال
ِجدة وال َجدة؟ نحن اآلن يف هذه البلدة املباركة ِجدة أو ُجدة وعندنا أمر ،واهلل نلتف حوله من
هو أمر هذه البلدة؟ تقف معه ،إذا جاء ويسوي مجاعة.
قال ،قلت :مما ظهر ونزل اآلن باملسلمني مساكني يف كل بلد من الثورات واملظاهرات ،اهلل
أكرب! يف ثورات ومظاهرات ،أين عقولكم ذهبت؟! عندكم هذا الوحي يا أصحاب املظاهرات
انتبهوا ،اهلل أكرب!
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أيضا حديث ابن عمر ،انتهينا من حديث حذيفة حديث عظيم حوَضت فيه كثر
ومن ذلك ً
أيضا يف الصحيحني
من املحاَضات ،واضح تلزم مجاعة املسلمني ،ومن ذلك حديث ابن عمر ً
ِ ِ ِ
اجل َام َع َة
ربَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َف َار َق ْ َ
قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َر َأى م ْن َأم ِره َش ْي ًئا َيك َْر ُه ُه َف ْل َي ْص ِ ْ
ِ
ِ
ِِ
ربا؟
ربا ،عرفت ش ً
ربا َف َام َت َفميتَة َجاهل َّية» أمر وال ما أمر؟! فإنه ما من أحد يفارق اجلامعة ش ً
شًْ
الشرب يقول العلامء :الشرب :ما بني طرف اإلهبام والصغرى ،هذا الشرب وهو لغة عربية ،هذا هو
إ ًذا هنا الرسول استخدم الشرب ،قال -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-شربا َفام َت َف ِميتَة ج ِ
اهلِ َّية» أخرجه
َ
ًْ َ
البخاري ومسلم.
قلت :واضح من احلديث أن املفارقة واخلروج ملا يكرهه الرسول قال :ملا يكرهه ،أما ما حيب
إذا شفت فيه ما حيبك ،أعطاك فلوس احلاكم وال األمر أكرمك وأعطاك بي ًتا وسيارة ،تكره وال
حتب؟ حتب لكن إذا أخذ مالك وَضبك ،تكره وال ما تكره؟ شوف الرسول فرق ،قال :ما
ِ ِ ِ
ربَ ،فإِ َّن ُه َم ْن َف َار َق ْ
اجلَ َام َع َة» قلت :املفارقة من
يكره ،قالَ « :م ْن َر َأى م ْن َأم ِره َش ْي ًئا َيك َْر ُه ُه َف ْل َي ْص ِ ْ
أجل ما يكره ،وهذا هو اجلهاد ،جهاد العبد نفسه بالصرب ،و ُيعرف العبد الصابر من غره هنا،
يعرف ما يكره يعرف الصرب؛ ألنه الصرب ال يعرف إال وقت الشدة وقت الكراهة ،أما يف املحبة،
لو أعطاك ما حتب ،احلمد هلل نعم ،قلت :وال يعرف العبد الصابر من غره إال فيام يكره،
الص ْ ِرب» ما
َّرص َم َع َّ
والرسول ركز عىل هذا األمر ،وال يأيت النرص إال مع الصرب « َوا ْع َل ْم َأ َّن الن ْ َ
أعظم هذا الدين!
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ومن ذلك حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -كام يف مسلم قوله -صىل اهلل عليه وسلم:-
اجلام َع َة ِشربا َفام َت َف ِميتَة ج ِ
رض ُب َبر َها َو َف ِ
اهلِ َّية »« َم ْن َخ َر َج َع َىل ُأ َّمتِي َي ْ ِ
اج َر َها ،ال
َ
َّ
ًْ َ
« َفإِ َّن ُه َم ْن َف َار َق ْ َ َ
َيت ََح َ
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمن ِ َهاَ ،وال َي ِفي ل ِ ِذي َع ْهد َع ْهدَ ُه َف َل ْي َس ِم ْن ُأ َّمتِيَ ،و َم ْن َخ َر َج َ ْحت َت َرا َية ُع ِّم َّية،
لِي َقاتِ َل لِعصبِية َأو ي ْغ َضب لِعصبِية َأو ينْت َِرص لِعصبِيةَ ،ف ُقتِ َل َف ِق ْت َل ُته ج ِ
اهلِ َّية» اهلل أكرب! ليس من
ُ َ
ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ َّ ْ َ
ُ
أمتي ينفي أنه من املسلمني،طيب من إيش؟ من اجلاهلني والكفرة هذا هتديد ليس تكفر معني
ال وضح تكفر عام كأنه مرة خرج « َف َل ْي َس ِم ْن ُأ َّمتِيَ ،و َم ْن َخ َر َج َ ْحت َت َرا َية ُع َم َّية» ما هو دار ًيا
كأنه أعمي غمض عيونه عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية ،ويف رواية:
رض ُب َبر َها َو َف ِ
« َو َم ْن َخ َر َج َع َىل ُأ َّمتِي َي ْ ِ
اج َر َها َ ،و َال َيت ََح َ
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمن ِ َهاَ ،وال َي ِفي ل ِ ِذي َع ْهد
َّ
َع ْهدَ ُه َف َل ْي َس ِم ْن ُأ َّمتِي» تربأ الرسول ،قلت :واحلديث ظاهر التهديد والوعيد الشديد هلذه
األفعال ،والتي تدل عىل أن فاعلها طائش -هذا من عندي -استنباط عىل أن فاعلها طائش
مستكرب جبار ،ضعف اإليامن يف قلبه حتى كاد ينطفي ،وركبه الشيطان واستوىل عليه فأفسد هذا
اإلفساد يف أرض اهلل بعد إصالحها ،وكذا بدل أن يصلح حيث إن اهلل يأمر باإلصالح ،وكذلك
اإليامن واإلسالم يدعوان إىل اإلصالح ،وهذا سعى يف األرض ليفسد فيها وهيلك احلرث
والنسل ،فمأواه جهنم ولبئس املهاد ،الذي خرج بالسيف عىل أمة حممد.
وكذلك من األحاديث الدالة ،نحن نذكر األحاديث الدالة عىل لزوم اجلامعة وهي بحمد اهلل
كثرة متواترة ،حديث عوف بن مالك األشجعي وهو يف مسلم ،قوله -صىل اهلل عليه وسلم:-
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون َع َل ْي ِه ْم َو ُي َص ُّل َ
وهنُ ْم َو ُحيِ ُّبو َنك ُْمَ ،وت َُص ُّل َ
رش ُار َأ ِئ َّمتِك ُُم
«خ َي ُار َأئ َّمتك ُُم ا َّلذ َ
ين ُحت ُّب َ
ون َع َل ْيك ُْمَ ،و َ
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ِ
ِ
ِ
ُوهنُ ْم َو َي ْل َعنُو َنك ُْم َقا ُلواُ :ق ْلنَاَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ» ملا جئنا للرشار،
وهنُ ْم َو ُي ْبغ ُضو َنك ُْم َو َت ْل َعن َ
ا َّلذي َن ُت ْبغ ُض َ
اخليار عرفنا ،والرشار تبغضوهنم وتلعنوهنم « َقا ُلواَ :أ َفال ُننَابِ ُذ ُه ْم ِعنْدَ َذل ِ َك؟ َق َال :ال َما َأ َقا ُموا
ِ
الصال َة إِال َو َم ْن ُو ِّ َيل َع َل ْي ِه َوالَ ،ف َرآ ُه َي ْأ ِيت َش ْي ًئا ِم ْن َم ْع ِص َي ِة اهللََِّ ،ف ْل َيك َْر ْه َما َي ْأ ِيت ِم ْن َم ْع ِص َي ِة
فيك ُُم َّ
اعة» رواه مسلم.
اهللََِّ ،وال َتن ِْز َع َّن َيدً ا ِم ْن َط َ
قلت :احلديث واضح الداللة يف منع وحتريم اخلروج عىل الوالة الظلمة حتريم اخلروج ،قال
الرسول ال ،ومنابذهتم « َأ َف َال ُننَابِ ُذ ُه ْم» قال :ال ،والنبذ معناه :الطرح والرتك أي ال يرتكوه،
ِ
الص َال َة»
وذلك باخلروج عليهم وعنهم ،حيث قال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ال َما َأ َقا ُموا فيك ُْم َّ
نصِّل معهم ،واهلل نصِّل معهم ،وكرر ذلك -صلوات اهلل وسالمه عليه -للتأكيد ،وإقامة
الصالة معلوم أمرها ،وهو املحافظة عىل أوقاهتا ،احلمد هلل عندنا وزارة تسمى وزارة الشئون
اإلسالمية ،مساجدنا جيدة ،تقام فيها الصالة وال ما تقام؟! فيه أئمة أم ال؟! يف مؤذنني؟! احلمد
هلل.
قلت :والنداء هلا يف املساجد ،وبناية املساجد واملحافظة عليها ،وإقامتها ،وأداءها وهي هذه
الصلوات اخلمسة املفروضة ،ما شاء اهلل تقام أو ما تقام؟!
ذكرت لكم قصتي ملا كنت يف إفريقيا ،كنت يف إفريقيا كنت ذهبت للدعوة ،وملا مسجد كهذا
كبر يف العاصمة يف أكرا ،وملا خطبت اجلمعة و ُترمجت ،نميش عىل بصرة وهداية ،واهلل نميش
عىل بصرة وهداية ،وملا انتهيت من اخلطبة قالوا :عندهم أسئلة يريدونك أن جتيب عليها ،أنت
جئت من احلرمني نبغى نسألك.
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احلمد هلل سألوا ،واحد يسأل ويرتجم وأجيب ،يسأل الصيام والصدقة والصالة ،واحد
أذكره بعيد سأل سؤاال وبلغته ما فهمته ،لكن املرتجم سكت ما ريض جياوب ،قال هذا سؤال ما
نبغاه ،قلت :ليه ما تبغاه؟ إيش السؤال يا بني؟ اسأل ،قال هذا سؤال ليس جيد من املغرضني
عىل السعودية ،هكذا قال ،قلت :هات أستعني باهلل ،فقال :يقول هنا عندنا حرية الكلمة يف غانا
ويف إفريقيا يسموهنا ديمقراطية ،وإيران تقول إن السعودية حيكمها أمريكا ما حتكم اإلسالم،
كده قالوا؟ قالوا :نعم ،طيب جيد استعنت باهلل ،قلت :أخربهم ً
أوال :إهلام من اهلل يا إخوان
وسا
ترى ،صح عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ع ْن ُع َم َر بن اخلطابَ ،ق َالُ :كنَّا ُج ُل ً
اب َش ِديدُ سو ِ
ِعنْدَ النَّبِ ِّي َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،-ف َجا َء ُه َر ُجل َش ِديدُ َب َي ِ
اض ال ِّث َي ِ
اد َّ
الش ْع ِرَ ،ال ُي َرى
َ َ
َع َلي ِه َأ َثر الس َف ِر و َال يع ِر ُفه ِمنَّا َأحدَ ،فدَ نَا ِمنْه حتَّى َأد َنى ر ْكب َتي ِه ِمن ر ْكب َتي ِه وو َضع َك َّفي ِه َع َىل َف ِ
خ َذ ْي ِه
ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ُ َ
َ
ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
رب ِين َع ِن ْ ِ
اإل ْس َال ِم؟ َق َالَ :أ ْن ت َْش َهدَ َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّمدً ا َر ُس ُ
ول اهللَِّ،
َف َق َالَ :يا ُحم َ َّمدُ َ ،أ ْخ ِ ْ
ِ
ِ
الزكَاةََ ،وت َُصو َم َر َم َض َ
اس َت َط ْع َت إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال» إ ًذا تعرفون
يت َّ
الص َال َةَ ،وت ُْؤ ِ َ
يم َّ
ان َو َ ُحت َّج ا ْل َب ْي َت إِن ْ
َوتُق َ
اإلسالم يا مجاعة؟ قالوا :نعم ،ما هو اإلسالم هذه األركان اخلمس.
أولًا :ما هي معنى أن تشهد أن ال إله إال اهلل :ال معبود بحق إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،ال
ُيعبد إال اهلل وحده ،ال قرب ،ال وثن ،ال كذا ،ال إيش؟ مدد يا بدوي ،ما يف ،مدد يا عبد القادر ،ما
يف ،مدد ،قبة ما عندناُ ،هدَّ القبة ،قلت :ال يوجد من حيقق هذه الكلمة متام التحقيق إال يف
السعودية ،بل هي عىل َع َل ِمها الصحيح ،ال إله إال اهلل ،احلمد هلل ،بل إيران أسوأ ،فيها ِ
الق َباب،
َ
وفيها القبور ،وطول النهار ينادون يا حسني يا حسني ،يا حسني يا حسني ،قبل يومني جاين
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واحد مسكني يقول يا شيخ مرضوا يل قلبي ،إيش مرضوا قلبك؟ قال سيارة من حقت
اإليرانيني العراقيني هادول مكتوب عليها يا حسني ،كتبوا شوف كتبوا ،مو نداء ،ما سمع ُه َّو،
رأى بعينيه ،دايم سافروا مكتوب عليها يا حسني ،فصبيان التوحيد هيدوها ،يشيلوها ،يقولوا
شيل ،نسأل اهلل أن يقوي أهل التوحيد ،قولوا آمني ،ما يوجد ،قلت هلم ،ويرتجم الرجل ،شهادة
أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا رسول اهلل.
وإقام الصالة :ما معنى إقام الصالة؟ أداؤها ،واهلل ال يوجد دولة عىل وجه األرض تقيم
الصالة يف املساجد ،وحتافظ عليها مثل السعودية ،متا ًما ،يف يا مجاعة؟ بينوا يل ،أنا أحب أن تكون
بالدنا كلها تقام فيها الصالة ،لكن هنا إذا جاء وقت الصالة اهليئة فينها؟ يف هيئة وال ما فيه؟
يمروا عىل املتاجر و ال ما يمروا؟ اقفل ،يقدر ما يقفل؟ ما يستطيع ،اقفل يا ولدي ،اقفل يا عبد
اهلل ،يقفل وإال ما يقفل؟ التجار والوظائف يف احلكومة حتى البد يصلوا ،يصلوا ،بل قلت هلم
كنت يف اإلمارة ،يف زيارة ،وحرضت صالة الظهر ،واهلل األمر جاء
قدر اهلل قبل أن آتيكم بأيامُ ،
وصىل بنا ،فيه حاكم يا مجاعة يصِّل هكذا؟ األمر جاء وصىل معنا ،صالة الظهر ،قالوا له
الصالة ،كل الدوائر تصك ،ما يمكن ،ال إله إال اهلل.
صيام رمضان ،هنتم برمضان وال ما هنتم؟ بالرؤية وال ما بالرؤية؟ اآلن نستعد له -إن شاء
اهلل -واهلل ما عندنا مطعم ُيفتح يف هنار رمضان ،يف مطعم يف السعودية يفتح يف هنار رمضان يأكِّل
مطعام يفتح يف هنار رمضان وأنا معكم اآلن نقفله ،أسأل اهلل أن
الناس؟ أبدً ا مستحيل ،وروين
ً
يثبتنا وإياكم.

22

والزكاة احلمد هلل ُجتمع.
واحلج احلمد هلل قائم عليها ،وإن كانت تريد هذه الدولة املجرمة تفسد احلج ،كل حج،
عرفتموها؟ دولة النفاق ،أنا أسميها دولة النفاق ،يسموها مجهورية إسالمية إيران ،وهي كذبة،
ظاهرا وباطنًا ،إن كنتم يف الباطن معنا احلمد هلل
مجهورية إسالمية نفاقية ،هذا الصحيح ،اإلسالم
ً
أما يف الباطن مع أعداء اإلسالم عىل دولة التوحيد ،ال ،هذا هو الصحيح ،نميش عىل بصرة،
بينت هلم ،وأمتنى قلت :هلم يف هذه البالد املباركة أن تطبق.
واهلل ُ
إ ًذا من حيكمنا يف السعودية؟ قلت هلم حيكمنا اإلسالم وال ما حيكمنا؟ ملا نقيم أركان اإلسالم
احلمد اهلل ،أليس كذلك وال ال؟ إذا ُأقيمت أركان اإلسالم فهذا نعمة ،ثم األحاديث ،قلت :ما
أقاموا فيكم الصالة ،وكرر ذلك املصطفى ،إقامة الصالة معلوم أمرها ،ثم اإلرشاد والتوجيه
من الناصح األمني ،والذي جتب طاعته من مجيع األمة أرشد أن من رأى من يأيت معصية من
معايص اهلل ،وال سيام األمراء والوالة فليكره ما يأتيه األمر ،ولكن ال ينزعن يدً ا من طاعة،
ويفارق اجلامعة ،وهذا هو الشاهد يف املوضوع وهو وجوب لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم،
وعدم مفارقتهم.
ثم ورد كذلك أحاديث كثرة ،ومنها حديث أم سلمة كام يف صحيح مسلم ،حديث إيش؟ أم
ون َو ُتنْكِ ُر َ
ُون َع َل ْيك ُْم َأ ْم َرا ُء َت ْع ِر ُف َ
سلمة -ريض اهلل عنها -قالتَ « :يك ُ
ونَ ،ف َم ْن َأنك ََر َف َقدْ َب ِر َئ،
ومن ك َِره َف َقدْ سلِم ،و َلكِن من ر ِ
يض َوتَا َب َع َقا ُلواَ :أ َفال َن ْق ُت ُل ُه ْم؟ َق َال :ال َما َص ُّلوا ،ال َما َص ُّلوا»
َ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ
مرتني.
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ون َو ُتنْكِ ُر َ
قلت :وهو واضح كسابقه ،وقولهَ « :ت ْع ِر ُف َ
ون» قوله تعرفون ،تعرف الرجل ،قلت:
أي مجعوا بني احلق والباطل ،مجعوا بني احلق وإيش؟ بني السنة والبدعة ،ولكن مل يصلوا إىل
كفرا.
درجة الكفر -والعياذ باهلل -إ ًذا وجب طاعتهم ما مل َنر ً
ثم كذلك حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه -يف الصحيحني ،وهو قوله -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
وهنَا َقا ُلواَ :ف َام ت َْأ ُم ُرنَا َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟ َق َالَ :أ ُّدوا
ورا ُتنْك ُر َ
رت ْو َن َب ْعدي َأ َث َر ًة َو ُأ ُم ً
سلم« :-إِ َّنك ُْم َس َ َ
هلل َح َّقك ُْم» ،وهي نصيحة غالية جدً ا جدً اَ « ،أ ُّدوا إِ َل ْي ِه ْم َح َّق ُه ْم َو َس ُلوا اهللََّ
إِ َل ْي ِه ْم َح َّق ُه ْم َو َس ُلوا ا ََّ
َح َّقك ُْم» قلت :وهي نصيحة غالية ال يقبلها ويصرب عليها املؤمن ،وقولهَ « :أ ُّدوا إِ َل ْي ِه ْم َح َّق ُه ْم» أي
من السمع والطاعة ،ما هو حق الوالة؟ السمع والطاعة « َو َس ُلوا اهللََّ َح َّقك ُْم» فيام ُظلِمتم فيه من
ِق َبلِهم؛ ألن حق الراعي عىل الرعية ،وحق الرعية عىل الراعي ،اإلسالم دين العدل ،أليس
كذلك وال ال؟ دين إيش؟ العدل ،حق الراعي عىل الرعية السمع والطاعة ،وحق الرعية عىل
الراعي إقامة العدل ،إقامة العدل والنصح هلم ،يتق اهلل فيهم ،ينصح ،أمرين ،واهلل يقيموا العدل
بينهم ،عدم الظلم ،فإذا ظلم الراعي الرعية ،الرسول أرشد الرعية أن تصرب ،والراعي جييله
هتديد من ريب ،اآلن فيه كذلك أحاديث ماذا؟ كلكم راع -إن شاء اهلل -لكن ننتهي من هذه
األحاديث ،السمع والطاعة ،قلتَ « :و َس ُلوا اهللََّ َح َّقك ُْم» ،فيام ُظلِمتم إليه ،والدنيا إىل زوال،
ولكن الفتن واالقتتال واإلفساد والشقاء يف هذه احلياة؛ ألنه إذا ُظلِ َم العبد وثار جيي فساد أكثر،
البد جيي فساد أكثر ،ما يمكن ،إذا ثارت الثورة.
قلت :الفساد والشقاء التي نعيشها ،التي أمر اهلل أن حيييه حيا ًة طيبة.
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ثم كذلك حديث سلمة بن يزيد اجلعفي ،بمعنى حديث ابن مسعود وهو يف مسلم ،وحديث
اعة َل ِق َى اهللََّ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة الَ ُح َّج َة
ابن عمر -ريض اهلل عنه -وهو يف مسلمَ « :م ْن َخ َل َع َيدً ا ِم ْن َط َ
ات ِمي َت ًة ج ِ
اهلِ َّي ًة».
ات َو َل ْي َس ِِف ُعن ُِق ِه َب ْي َعة َم َ
َل ُهَ ،و َم ْن َم َ
َ
وكذلك حديث احلارث األشعري وهو حديث عظيم جدً ا جدً ا ،حيتاج إىل حماَضة ،حديث
احلارث األشعري ،وقوله -صىل اهلل عليه سلمَ « :-أنَا آ ُم ُرك ُْم بِ َخ ْم ِ
س» حديث احلارث
األشعري ،وهو حديث أمر اهلل حييى بن زكريا أن يأمر بني إرسائيل بخمس ،أن يعلموهم
ويعملوا هبا ،وقام حييى وأمرهم هبا يف بيت املقدس ،قال الرسولَ « :أنَا آ ُم ُرك ُْم بِ َخ ْم ِ
س» صاروا
كم؟ عرشة ،اخلمسة حقت بني إرسائيل ،واخلمسة التي زدنا عليهم ،واهلل زدنا عليهم؛ ألن ديننا
دين العلم ،ودين احلياة ،هذه اخلمسة هي السعادة.
اخلمسة األوىل :الصالة ،والصدقة ،والصوم ،مخسة أمرها الرسول ،أمرهم حييى ،وَضب هلم
أمثلة -صلوات اهلل وسالمه عليه -قال الرسولَ « :أنَا آ ُم ُرك ُْم بِ َخ ْم ِ
س» ،وخلصها كلامت،
اجلام َع ُة ،و ْ ِ
اهل ْج َر ُةَ ،و ِْ
اجل َها ُد» كم؟
الس ْم ُعَ ،وال َّط َ
َ
اع ُةَ ،و ْ َ َ
« َّ
السمع والطاعة ،واجلهاد معهم -مع احلكام ،-واهلجرة واجلامعة ،ال إله إال اهلل ،يقول
ِ
ِ
اع ُةَ ،و ِْ
اجل َام َع ُة،
الس ْم ُعَ ،وال َّط َ
اجل َها ُدَ ،و ْاهل ْج َرةَُ ،و ْ َ
الرسولَ « :و َأنَا آ ُم ُرك ُْم بِ َخ ْمس اهللُ َأ َم َرنى ِهبِ َّنَّ :
اجل َام َع َة َق ْيدَ ِش ْرب َف َقدْ َخ َل َع ِر ْب َق َة ِ
اإل ْس َ
ال ِم ِم ْن ُعن ُِق ِه» ،يا اهلل ،يا اهلل ،يا ربَ « ،فإِ َّن ُه َم ْن
َفإِ َّن ُه َم ْن َف َار َق ْ َ
اجل َام َع َة َق ْيدَ ِش ْرب َف َقدْ َخ َل َع ِر ْب َق َة ِ
اإل ْس َ
ال ِم ِم ْن ُعن ُِق ِه» كأنه فيه يشء ماسكه ،الربق :احلبل
َف َار َق ْ َ
الذي ُيربط به الدابة ،كأنه يشء يمسكك مع اجلامعة ،شوف! يشء عظيم جدً ا مربوط ما يمكن
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خترج ،فإذا فارقت اجلامعة كأنك شلت الرباط هذا قطعته ،رميته ،يضيع وال ما يضيع؟ هيلك
وال ما هيلك؟ واهلل هيلك ،من خرج من اجلامعة يقول الرسولَ « :ف َقدْ َخ َل َع ِر ْب َق َة ِ
اإل ْس َ
ال ِم ِم ْن
ُعن ُِق ِه» يا اهلل ،يعني رمى اإلسالم بعيدً ا ،إن مل يكفر إيش؟ ما ندري ،قالَ « :و َم ْن َد َعا بِدَ ْع َوى
اجل ِ
ْ ِِ
اهلِ َّية َف ُه َو ِم ْن ُج َثى َج َهنَّم» ،يدعو إىل اجلاهلية،
اجلاهل َّية» اهلل أكرب! « َو َم ْن َد َعا بِدَ ْع َوى ْ َ
َ
اجلاهلية :الضاللة ،ما هي اجلاهلية؟ نسبة إىل اجلهل ،وما هو اجلهل يا شباب؟ عدم العلم ،ما
اجل ِ
اه ِل َّية» ،أي يشء ال
يعلم ،يقدُ م عىل أمر من األمور ال يعلمه ،جهل ،قالَ « :و َم ْن َد َعا بِدَ ْع َوى ْ َ
بد أن تدعو إىل بينة ،كام دعونا اآلن ،واهلل جئنا بأحاديث وآيات ،بينة وال ما هي بينة؟ بان لنا َّ
وال
اجل ِ
اهلِ َّية َف ُه َو ِم ْن ُج َثى َج َهنَّمَ ،وإِ ْن َصا َم َو َص َّىل َو َز َع َم َأ َّن ُه
ما بان لنا؟ قالَ « :و َم ْن َد َعا بِدَ ْع َوى ْ َ
ُم ْسلِم» ،ما تنفعه صالته وال صيامه ،مثل قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ال َي ْق َب ُل اهللُ ِمنْ ُه َي ْو َم
ني َعر إِ َىل َثورَ ،فمن َأحدَ َ ِ
ِ
ِ ِ
يها َحدَ ًثاَ ،أ ْو َآوى
ثف َ
َ ْ ْ
ْ
رص ًفاَ ،و َال َعدْ ًال»« ،ا َْملدينَ ُة َح َرم َما َب ْ َ ْ
ا ْلق َيا َمة َ ْ
ِ ِ
ِ
ُحم ْ ِد ًثاَ ،ف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اهللِ َوا َْمل َال ِئك َِة َوالن ِ
رص ًفاَ ،و َال َعدْ ًال»،
مج ِع َ
َّاس َأ ْ َ
نيَ ،ال َي ْق َب ُل اهللُ منْ ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َْ
فرضا وال ً
نفال،
فرضا وال نافلة ،قال ابن مسعود :ال يقبل اهلل منه ً
قال العلامء :ال يقبل اهلل منه ال ً
« َفمن َأحدَ َ ِ
يها َحدَ ًثاَ ،أ ْو َآوى ُحم ْ ِد ًثاَ ،ف َع َل ْي ِه َل ْعنَ ُة اهللِ َوا َْمل َال ِئك َِة َوالن ِ
نيَ ،ال َي ْق َب ُل اهللُ ِمنْ ُه
مج ِع َ
َّاس َأ ْ َ
ثف َ
َ ْ ْ
ِ ِ
رص ًفاَ ،و َال َعدْ ًال».
َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َ ْ
فرضا وال نافلة.
رص ًفاَ ،و َال َعدْ ًال» ً
قال العلامءْ َ « :
هنا إيش قالَ « :وإِ ْن َصا َم َو َص َّىل َو َز َع َم َأ َّن ُه ُم ْسلِم» ،ثم كذلك حديث العرباض بن سارية -
ريض اهلل عنه -وهو حديث كبر ،عظيم.
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نكتفي هبذا ،ونسأل اهلل -جل وعال -أن يثبتنا ،وأن يقوينا ويقوي حكامنا ،وجيمعهم عىل
اهلداية والنور ،وهييئ هلم بطانة طيبة صاحلة يا رب العاملني ،اللهم أصلحهم ،اللهم وفقهم
هلداك ،واجعل عملهم يف رضاك يا رب العاملني ،اللهم أصلح حكام املسلمني ،وأمراءهم،
ووزراءهم ،وه ِّيئ هلم من أمرهم رشدً ا يا رب العاملني ،اللهم أصلح حال املسلمني ،اللهم
أصلح حال املسلمنيَ ،من أراد اإلسالم واملسلمني بسوء يا رب رد كيده يف نحره ،أنت حسبنا
ونعم الوكيل.
يف هذه الليلة املباركة أسأل اهلل يل ولكم التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

األسئلة:
خرا ،ونفعنا بام قلتم ،ونستأذنكم يف عرض بعض
شكر اهلل لكم صاحب الفضيلة ،وجزاكم ً
السؤاالت.
السؤال:
يقول السائل :وُجد من يقول يف هذه األزمان أن مسألة السمع والطاعة تعترب من مسائل االجتهاد،
ولكل زمن اجتهاد ،فما توجيهكم؟
اجلواب:
كذبَّ ،
كذبَ ،
كذبَ ،
يقول السائل :إن مسألة السمع والطاعة من مسائل االجتهاد َ
كذاب
جمرم ،خوارج ،هذه السمع والطاعة من كالم اهلل وكالم الرسول ،نحن قاعدين نحكي قصة
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ألف ليلة وليلة؟ ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،اليوم نحن جلسنا آيات وأحاديث
ﱽﭐﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :اهلل ،الرب يقول :ﱽﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳍ ﱼ ال نساء  ،٩٥ :كيف فهم هذا؟! كيف اجتهاد؟! ما معنى الطاعة؟ هذا
ﳎ
ﳉﳊﳋ ﳌ
مسكني عقالين ،واهلل َضبه اهلوى ،نسأل اهلل أن هيديه ،ثم الرسول هنا يقولَ « :و َأنَا آ ُم ُرك ُْم
ِ
ِ
اع ُة» ،قدَّ مها أول يشءَ « ،و ِْ
اجل َام َع ُة»
الس ْم ُعَ ،وال َّط َ
اجل َها ُدَ ،و ْاهل ْج َرةَُ ،و ْ َ
بِ َخ ْمس ،اهللَُّ َأ َم َرنى ِهبِ َّنَّ :
نمسك اجلامعة ،كيف تفرقهم؟ كيف تقول سمع وطاعة؟ يعني يبغي يفارق -نسأل اهلل السالمة
والعافية -مسكني أخطأ هذا ،ليس مسائل اجتهاد ،بل إمجاع ،السمع والطاعة إمجاع كام نقلت
لكم كالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن رجب ،نسأل اهلل أن يثبتنا وإياكم.

السؤال:
أحسن اهلل إليكم ،يف احلديث جاء يف آخره أن حذيفة -رضي اهلل عنه -سأل النيب -صلى اهلل عليه
ك
وسلم :-كيف األمر إذا مل تكن هلم مجاعة وال إمام ،فقال -عليه الصالة والسالم« :-فَاعْتَزِلْ ِتلْ َ
ضَ بِأَصْلِ شَجَ َرةٍ» كما جاء يف احلديث ،فهل من كلمة حول هذا؟ جزاكم اهلل خريا.
الْفِرَ َق ُكلََّهَا َو َلوْ أَنْ تَعَ َّ
اجلواب:
اهلل أكرب! حديث حذيفة هذا حديث عظيم ،واهلل حيتاج إىل حماَضة كاملة ،لكن الفقرة
األخرة التي قال فيها القائل عليك بجامعة املسلمني وإمامهم ،أمر بجامعة املسلمني وإمامهم،
مجا َعة َو َال إِ َمام» اللهم ال يأت هذا اليوم ،يوم الفوىض ،يسمونه يوم
ُن َهل ُ ْم َ َ
قالَ « :فإِ ْن َمل ْ َيك ْ
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الفوىض ،واهلل إنه آت لركوب اهلوى ،وكثرة اجلهل ،الرسول أخرب أن آخر الزمن يكثر اجلهل،
وكل إنسان يريد يأكل ،ويريد أن يكون هو ،نسأل اهلل السالمة والعافية ،ولذلك أخربنا ملا قال:
ِ
ات َأ ْن َ ِ
«ي ِ
رض ُه َف َال َي ْأ ُخ ْذ ِمنْ ُه َش ْي ًئا» ،ألنه فيه اقتتال عىل
وش ُك ا ْل ُف َر ُ
ُ
ْ
رس َع ْن َكنْز م ْن َذ َهب َف َم ْن َح َ َ
حي َ
دنيا ،ما يف اقتتال عىل وجه اهلل أبدً ا ،القاتل واملقتول يف النار ،فكذلك هنا اهلوى ملا يأيت ،احلمد هلل
عندنا إمام ،نسأل اهلل أن يثبته ويقويه ،اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا ،نحن ذقنا حالوة
االجتامع منذ نشأنا حتى اآلن ،وإن كان نبذت رءوس تريد أن تفرق املسلمني ،هذه لو جاءت
وليس هلم إمام ،فوىض معناه ،كل إنسان يركب عىل رأسه ،خرج كل واحد بسيفه ،القاتل
واملقتول يف النار ،ينتهوا -نسأل اهلل السالمة والعافية -أضعفوا اإلسالم َّ
وال ما أضعفوه؟ هذه
رت لكم أوال يقولون" :فرق تسد" هذه كلها من أعداء
الفوىض التي يريدها أعداء اإلسالم ،ذك ُ
اإلسالم من شياطني اجلن واإلنس ،يكيدون كيدً ا ،لكن -إن شاء اهلل -نبقى يدا واحدة ،يقول
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم« :-ا ُْمل ْسلِ ُم َ
َاه ْمَ ،و َي ُر ُّد
ون َت َتكَا َف ُأ ِد َم ُ
اؤ ُه ْمَ ،و َي ْس َعى بِ ِذ َّمتِ ِه ْم َأ ْدن ُ
اه ْمَ ،و ُه ْم َيد َع َىل َم ْن ِس َو ُاه ْم» ،الذي يأمر باالجتامع واهلل فيه خر ،والذي يأمر
َع َل ْي ِه ْم َأ ْق َص ُ
بحرية األفكار ،تعدد األحزاب ،ما يف يشء تعدد األحزاب ،اهلل أكرب! اهلل قال :ﱽﭐ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :أمة واحدة ﱽﭐ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱼ آل عمران  ،٣٠١ :كانوا يف
اجلاهلية يا مجاعة فوىض ،والبالد فوىض يشوفوها ،واآلن إسفني ُيدق يف ديار اإلسالم من أعداء
اإلسالم وهذا كله من اجلهل ،واملكر ،مكر الليل ،مكر املاسون ،بل مكر الليل والنهار من
املاسونية ،واليهودية ،واألمريكان ،والروس ،أعداء اإلسالم اآلن بيدهم القوة ،حياولون أن
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يزعزعوا األمن يف ديار اإلسالم ،نسأل اهلل أن ترفرف راية األمن ،وأن يصلح حال املسلمني،
هذا هو الذي أستطيع أن أقوله ،واهلل أكرب.

السؤال:
أحسن اهلل إليكم ،يقول يف احلديث« :من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» يقول
السائل :األمور يف هذه البالد املباركة واضحة وهلل احلمد ،لكن ما هو احلال يف البلدان األخرى ،وكذلك
يف بلدان أهل الكفر ،فكيف تكون البيعة؟
اجلواب:
جيد «من مات وليس يف عنقه بيعة» احلمد هلل كلكم يف عنقكم بيعة ،أليس كذلك؟ من كان يف
هذه البالد احلمد هلل ،طيب سافر أحدكم وأقام وأخذ جنسية الصومال ،وال احلبشة أي بلد من
بالد اهلل ،طيب أقمت يف املدينة ،هذه املدينة فيها مسلمون وال ما فيها؟ يصلون وال ما يصلون؟
ما يف إال أنت وحدك! أنت إمامهم إذا كان فيه من يصِّل ،اجتمعوا يف املسجد الذي يؤمكم هو
اإلمام الذي يؤمنا يف الصالة الذي يؤمنا أفضلنا وأحفظنا كامن نختلف أنت إمام وال أنا إمام،
نتفق وال ما نتفق؟ نتفق ،ال يدخلنا اهلوى ،رحم اهلل عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه-ملا هاج
اخلوارج وخرج اخلوارج وحرشوه يف بيته حبسوه ،جعلوا هلم إما ًما يصِّل ،جاءه الصحابة قالوا
يا أمر املؤمنني هذا اآلن يصِّل فينا وهو إمام فرقة ،وأنت إمام اجلامعة هل نصِّل خلفه أم ال؟
قال صلوا خلفه ،أحسن يشء الصالة شوف ترك شي ًئا وأمر بيشء ،أعظم يشء الصالة أعظم
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يشء يف الدين ،فإذا كانوا مجاعة يف املسجد عندهم مسجد يتجمعون أنا قلت هذا أول يشء ،أي
مجاعة عىل وجه األرض مسجد مسجدين ثالثة ،يف مسجدين يف فرنسا عرشة مساجد يمكن
جيتمع اآلن األئمة العرشة يا مجاعة
اجلامعة العرشة جيتمعون ،أئمتهم كل مجاعة يف إمام مسجد،
ُ
اجتمعوا ال حيل لكم أن تتفرقوا كلنا أمة واحدة ،فإذا اجتمعوا واحد منهم يتكلم عنهم.
الصحابة ملا راحوا إىل احلبشة فهمت وال ال؟ ملا سمع هبم النجايش مجعهم قال هلم جعفر
واحد يتكلم ،قالوا أنت تتكلم ،أليس كذلك؟ هو أمرهم ،هو البيعة يف عنقه يعني ننظر الذي
يعمل ويفكر يف صالح املسلمني ،أما إذا كان يف صالح نفسه وأناين مشكلة يفرقنا ،هذا دخل يف
قلبه الشيطان -نسأل اهلل العافية -أراد أن يفرق املسلمني ،فلذلك أي مجاعة مسلمة يف أي بلد
من البلدان جيب أن يكونوا مع بعض أمة وحدة ،وعندهم حاكم وعندهم يعني إمام يستشروه،
يتحاكموا إليه ،يتفامهوا معه ،هذا األصل ،هذا إن كتب اهلل أن يعيشوا يف بالد الكفر -سبحان
اهلل العظيم -هذا الذي أفهمه من دين اهلل أنه ينبغي كل مؤمن يف أي بلد مع مسلمني يكون فيهم
إمام الذي يأمتون به يف صالهتم ،يصلون خلفه أم ال يصلون؟ إذا كان يصلون إمامهم هو
أمرهم هذا الصحيح ،واهلل أعلم.

خرا.
شكر اهلل لكم صاحب الفضيلة ،وجزاكم ً
وهبذا تكون خامتة هذه اللقاءات ،وأسأل اهلل -جل وعال -أن يبارك فيها ،وصىل اهلل وسلم
وبارك عىل نبينا حممد.
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وجزاكم اهلل خريا.
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