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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس يف َتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

  

 

  -رمحه اهلل تعاىل -

 ألقاه 

 

- حفظه اهلل تعاىل-

  

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

 

 الثالثالدرس 
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 آله وعىل حممد نبينا عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 :بعد أما  أمجعني، وصحبه

َمام   َفَقاَل  ِ د   اْلإ د   املإ َجدِّ َمَّ اِب  َعبإدِ  بإن   حم  َوهَّ  َولَِوالِِدينَا َولَِشيإِخنَا َله   َاهلل  َوَغَفرَ  َتَعالَ  اهلل  َرمِحَه  - الإ

لِِمنيإ  سإ  :-َولِلإم 

 :املنت

 

 

 

 

 :الشرح

 كثرًيا تسليًم  وسلم وأصحابه آله وعىل اهلل رسول عىل والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد

 : بعد أما ،الدين يوم إل

ولِ  » مقدمة معنا مىض فقد تَّةِ  اْلإ ص   :«السِّ

 من ذلك وأنَّ  ،القرآن تدبر ِعَظمِ  إل -تعال اهلل رمحه- اْلسالم شيخ إليه أشار ما اوبيَّنَّ  

 .اهلداية أسباب وأعظم أكرب

                                                             الثَّاِنْي َاْلَأْصُل
 َأْن َوَنَهاَنا ،اْلَعَوامُّ َتْفَهُمُه َشاِفًيا َبَياًنا َهَذا اهلُل َفَبيََّن ِفْيِه، التََّفرُِّق َعِن َوَنَهى الدِّْيِن ِفي ِباالْجِتَماِع اهلُل َأَمَر

 َعِن َوَنَهاُهْم الدِّْيِن ِفي ِباالْجِتَماِع اْلُمْسِلِمْيَن َأَمَر َأنَُّه َوَذَكَر َفَهَلُكْوا، َقْبَلَنا َواْخَتَلُفْوا َتَفرَُّقْوا َكالِذْيَن َنُكْوَن
 االْفِتَراَق َأنَّ ِإَلى اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ َذِلَك، ِفي اْلُعَجاِب اْلَعَجِب ِمَن السُّنَُّة ِبِه َوَرَدْت َما ُوُضْوًحا َوَيِزْيُدُه ،ِفْيِه التََّفرُِّق

 .َمْجُنْوٌن َأْو ِزْنِدْيٌق ِإلَّا َيُقْوُلُه َلا ِباالْجِتَماِع اْلَأْمُر َوَصاَر الدِّْيِن، ِفي َواْلِفْقُه اْلِعْلُم ُهَو َوُفُرْوِعِه الدِّْيِن ُأُصْوِل ِفي
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 .وحفظه  القرآن مع السلف طريقة اوبيَّنَّ  

 اهلل كتاب عىل والرأي العقل تقديم هو والضالل الزيغ أسباب أكرب من أنَّ  ابيَّنَّ  كذلك  

 املهمة اْلمور فتصبح ،املفاهيم تتغري   بسببه ذلك جعل مما، -وسلم عليه اهلل صىل- رسوله وسنة

 يستنقص   هذا فإنَّ  التوحيد إل دعا من وأنَّ  ،هبا ؤبهي   ال ثانويةً  أموًرا تصبح اْلسالم هبا جاء التي

 : ذلك كل ،مكانتهم من وينزل   الصاحلني

 .عنه واْلعراض القرآن تدبر بسبب 

 بصرية   دون وأجدادهم آبائهم من الناس ألفه وما والعوائد والرأي العقل تقديم وبسبب 

 . املوازين نقلبتوا فتخبطوا وعلم ويقني

 صىل- والرسول ،باالجتمع جاء الدين أن املفاهيم فيها تغريت التي اْلصول هذه ومن 

 .تفريقهم وعدم الناس بجمع ب عث -وسلم عليه اهلل

؛  عتقاداال يف ختالفاال ذلك سبب مما ،وأدياهنم عقائدهم يف متفرقني كانوا الناس فإن 

 والعصبيات العنرصيات وأصبحت بعًضا،  بعضهم يقتل اسالنَّ  فأصبح اْلبدان، يف ختالفاال

 ودعا ،-وسلم عليه اهلل صىل- النبي فجاء اجلاهلية، أهل عليه كان ما وهذا جتمعاال أساس هي

 يعبد ومن ،الصاحلني يعبد ومن ،اْلنبياء يعبد ومن ،املالئكة يعبد من سواءً  ؛كلهم الناَس 

دعاهم إل االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله وعىل قاتلهم كلهم وو واْلحجار، اْلشجار

 االتلقي عندهم واحدً  التوحيد اخلالص، وعىل عبادة اهلل وحده ال رشيك له، وأن يكون مصدر  
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حتقيق التوحيد وعبادة اهلل وحده ال رشيك  يالسنة، وأن تكون الغاية واحدة وهوهو القرآن و

 . له

الها، وبيَّنَه وعىل هذا نصوص  غاية-وسلمصىل اهلل عليه  –نبيُّه حممد  اكثرية بيَّنَها اهلل وأجإ

 . -صىل اهلل عليه وسلم –التعظيم يف أقواله ويف تقريراته ويف أفعاله 

ت املوازين، فاهلل  َ  –دالئل االجتمع الذي أمر اهلل به قوله  من-وتعالسبحانه -ومع ذلك تغريَّ

آل ]ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄژ :-سبحانه وتعال

وكٌل  َفَأنإَتَجت َتَعصبات، وهذه العداوة كانت بسبب عدم االجتمع عىل الدين والتوحيد، [301:عمران

ة نزلت يف اْلوس وهذه اآلي ،الناس عىل ذلك يفتخر بنسبه وقبيلته ويتعصب هلا ويتقاتل  

من اْلوس واخلزرج  املسلمني-وتعالسبحانه –بينهم عداوات، في ذكر اهلل  تواخلزرج فقد كان

 .بني قلوهبم عىل التوحيد وألَّف-وسلمصىل اهلل عليه –كيف مجعهم النبي 

 :عىل دل عىل أنه ال يتحصل االجتمع إالوهذا ي 

 .التوحيد اخلالص  

 .تباع الصحيحواال 

كانت  آراء وأفكار فلن يتحقق هلم ذلك، سواءً وأنه مهم حاول الناس ليجمعوا الناس عىل 

بدعية آراًء كالقومية والعلمنية وغريها من اآلراء الفكرية، أو كانت  ؛الرايات رايات وضعية

ق أهل البدع  . رةفصبح القلوب متناتوأهل الكالم فإهنم لن جيمعوا الناس بل س ،كط ر 
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هنا تفرق االعتقاد، فنهى اهلل عن  ِق رُّ فَ بالتَّ  ق، واملرادرُّ فَ عن التَّ  هنى -وتعالسبحانه –واهلل 

م اهلل التَّ [301:آل عمران]ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ : التفرق ق، رُّ فَ ، فحرَّ

 . التفرق عن الدين وعن االعتقادق رُّ فَ واملراد بالتَّ 

نَّ اهللَ إِ »: َقاَل -صىلَّ َاهلل  َعَليإِه َوَسلَّمَ  –حديث أيب هريرة أنَّ النَّبِيَّ  من «الصحيحني»وجاء يف 

م َثاَلثا ََض َلك  ق وا، َوَأنإ : َيرإ وا بَِحبإِل اهللِ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ َتِصم  وا بِِه َشيإًئا، َوَأنإ َتعإ ك  ِ وه َواَل ت ْشإ ب د  َأنإ َتعإ

م َرك  ه  اهلل  َأمإ وا َمنإ َوالَّ نَاِصح  يَّة بيِّنة يفهمها العامي قبل العامل فهذه النصوص واضحة جل ،«ت 

 :جاء باالجتمع، واملراد باالجتمع-َصىلَّ اهلل  َعَليإِه َوَسلَّمَ  –وطالب العلم، وهو أنَّ النَّبِيَّ 

 .اجتمع االعتقاد  

 .واجتمع الدين 

 . -صىل اهلل عليه وسلم –وأنإ جيتمعوا عىل هدي النبي 

ومع هذا الوضوح وهذا البيان الشايف انقلبت املوازين عند الناس، فأصبح من يدعو إل 

ق  الناس، وال يدعو إل ذلك وال يقوله إال زنديق أو جمنون،  َفرِّ فدعوا االجتمع عىل ذلك فهذا ي 

به النبي دوا قواعد خمالفة هلذا اْلصل الذي أتى ودعوا إل حرية اْلديان، وقعَّ  ،إل حرية االعتقاد

نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعًضا فيما اختلفنا ": فقالوا -صىل اهلل عليه وسلم  -

 :حتى أصبح يف صفوفهم، "فيه

 .-وجل  عزَّ  -من يْشك باهلل  
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 .ذات اهلل ومن يسبُّ  

 .ومن يعطل أسمء اهلل وصفاته 

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -صحابة الرسول  ومن يسبُّ  

 .اهلل باْلهواء والبدع إل غري ذلك من العقائد الفاسدةد ومن يتعبَّ  

 .-صىل اهلل عليه وسلم  -جاء به النبي  خمالف ملا وتأسيٌس  فهذا فكر ضال   

من دعوته إل االجتمع وعدم  -صىلَّ َاهلل  َعَليإِه َوَسلَّمَ  –النَّبِيُّ من تدبر ما جاء به  اإذً  

واضحة جلية يف هذا الباب يتضح مدى حكمة اهلل  وما جاء من نصوص   ،االفرتاق

وعىل تآلف  ،وعىل إصالح نفوسهم ،وعىل إصالح شأهنم ،العظيمة يف مجع العباد

ف العباد ويؤلِّ  ح  لِ صإ هذا هو االجتمع الذي ي    من مفهوم الكالم  أنَّ وبنيَّ  ،قلوهبم

ف  قلوب الصحابة بأن ألَّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -نَّ اهلل عىل نبيه حممدوهلذا مَ  ؛العباد

يستطيع  لو أنفق ما هوأنَّ  ،وأنه ليس بيده إنم اهلل هو الذي ألف بينهم ،واملسلمني عليه

فكيف الناس  ،فلن يتحقق هلم ذلك -صىل اهلل عليه وسلم -جلمع الناس وهو حممد

الفة هلذا اْلصل ويريدون أن جيتمع اليوم الذين يؤصلون تأصيالت وتقعيدات خم  

 :كان عىل عز ْلصحابه هو مااالجتمع الصحيح املثمر امل   ال فإنَّ هذا حم   ،الناس

 .كتاب اهلل  

 .وعىل سنة رسوله  

 .وعىل التوحيد وعىل االعتقاد الصحيح 
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 :أما من يريد اجتمًعا عىل غري ذلك فإنه 

 .خالف ما أمر اهلل به :أوال 

 .-صىل اهلل عليه وسلم -وخالف سرية الرسول  :ثانًيا 

 .رادهيتحقق له م   أنه ال :وثالًثا 

فكلم  ،فإن الفرق التي ظهرت منذ القرن اْلول ما اجتمعت بل تشعبت ،والواقع يشهد بذلك

ر بعضهم فِّ كَ بل أصبح التناحر بينهم في   ،أخرى وفرقةٌ  خرجت منها بدعةٌ  ظهرت بدعة وفرقة

 .وهذا إل يومنا احلايل ،ويقتل بعضهم بعضا ،بعضا

وأتت بالويالت  ،مجاعة وما سلكت فرقة غري هذا املسلك إال باءت بالفشلسلكت  ما

 .ومكنت اْلعداء عىل رقاب املسلمني ،ق للمسلمنيرُّ فَ والتَّ 

ودعاة التوحيد والسنة السائرين  ،همون أهل التوحيدوهذا ما تقوله اآلن اجلمعات فإهنم يتَّ 

 : عن وناتٌج  وهذا نابعٌ  ،قون الناسرِّ فَ يتهموهنم بأهنم ي   ،عىل منهج السلف

 .تغري املفاهيم 

لف   .وعن عدم اتباعهم للسَّ

-علميًة، مبنيًة عىل كتاب اهلل وسنَّة رسوله  ،رًة عاطفيًة، ليست نظرة تأصيليةً ونظرهتم نظ 

 .-صىل اهلل عليه وسلم

 .ونظرهتم كذلك إل أنَّ االجتمع يكون باْلبدان 



 

 
9 

 

مع أهنم لو طبقوا هذه القاعدة يف اْلصل الثالث الذي سريد ْلصابوا، ولكنهم حتى يف 

يف ضطربوا ، فهم اهوقمل حيق اْلمر والسمع والطَّاعة له جتمع عىل ويلِّ االاْلبدان، وهو  اجتمع

 ،الصحيح االعتقادعىل  اجتمعهمفليس  ،حتَّى يف اْلصل الثالثاضطربوا اْلصل الثاين و

عىل ويلِّ اْلمر والسمع والطاعة  جتمعهم كذلك عىل ما أمر اهلل به ورسوله من االتمعاجوليس 

 .فم بني عليه فهو باطل باطل َي عىلنِ له، وعدم اخلروج عليه، فبدعة جٌترُّ إل بدعة، ما ب  

 اتجتمععىل الدين، أصبحت سائر اال جتمعل االإفاسد، ومل ينظروا  اعتقادجتمعوا عىل املا 

 :حيحصال جتمعات اْلخرى التي تنبني عىل هذا االجتمعوما هي اال، ت عندهمدفس

 .االعتقاد ينبني عليه اجتمع اْلبدان اجتمع 

 : واجتمع اْلبدان عىل قسمني

 .اجتمع عىل ويل اْلمر 

 .واجتمع عىل علمء أهل السنة السائرين عىل منهج السلف 

ينا فاسدً ت اجتمعً لإل يومنا، فإهنا ملا أص قرَ ولو نظرت إل مجيع الفِ  انحرفت يف سائر  ا يف الدِّ

االجتمعات اْلخرى، فهم يروَن اخلروج عىل ويلِّ اْلمر وال يرون السمع والطاعة له، وال 

 .بانينيون حول العلمء الرَّ يلتفُّ 
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العظيمة، وأنَّ ألامَر مما يبين قدرة هللا وحكمته " :-اهلل تعالرمحه –شيخ اْلسالم ، يقول اإذً  

بيده، وأنَّ امللك بيده، وأنَّ ما في السماوات وما في ألارض بيده، يهدي من يشاء ويِضل من 

، واملراد باالجتمع يف وهذا هو االجتمع اْلصيل واْلسايس ،"يشاء، أمر هللا باالجتماع في الدين

وا الرافضة وعباد لحتى أدخ ،الدين ليس عىل مسمى اْلسالم العام، كم يظن كثرٌي من الناس

 .، أدخلوهم ضمن ذلكاْلوثان ممن ينتسب إل اْلسالم اسًم 

هي عْن التفرُّق "
َّ
ين والن ين، يف االعتقاد،، "أمر هللا باالجتماع في الِدِّ فبين " أي التفرق يف الدِّ

ا شافًيا تفهمه العوام
ً
لة، "هللا هذا بيان قوا ونهانا أن نكون كا"، كم أوردت لكم اْلدِّ لذين تفرَّ

 حدى وسبعني فرقة، اليهودإبوا إل ، تفرقوا عن عقيدهتم، فأهل الكتاب تشعَّ "واختلفوا

يف صارى تشعبوا إل اثنتني وسبعني فرقة، وكل فرقة تندرج حتتها فرق، وهكذا وقع والنَّ 

–النَّبِيُّ قال  الذين من قبلهم، فحصل فيهم ما حصل عند اْلولني، كم نَ املسلمني ملا اتبعوا َسنَ 

نَّ َسنَنَ » :-صىلَّ َاهلل  َعَليإِه َوَسلَّمَ  ةِ  َمنإ َكانَ  َلَتتَّبِع  ذَّ ق  َو الإ مإ َحذإ ةِ  َقبإَلك  ذَّ ق  وا . بِالإ وَل اهللِ :َقال   َيا َرس 

ود  َوالنََّصاَرى؟، َقاَل  َيه  ؟: الإ  .«َفَمنإ النَّاسِ » :ةرواييف أو ، «َفَمنإ

لني، من اتِّ فتشبه املسلمون بأصول  طق؛ باع الفكر، وتقديم العقل والرأي والفلسفة واملناْلوَّ

 . ق واالختالف والتنازعرُّ فَ من عبادة غري اهلل ومن التَّ ، وقع عند اْلولنيفوقع فيهم ما 

عن حصول ذلك يف اْلمة، ومل يرتك اْلمة مهاًل، مل  -صىلَّ اهلل  َعَليإِه َوَسلَّمَ  –النَّبِيُّ وهلذا أخرب 

 -صىل اهلل عليه وسلم –بل أخرب ،رهم عن سبب االفرتاقذِّ خيربهم عن أساس االجتمع أو حي  

 ، هلم سبب االفرتاق، ليحذروا هلم عالج االجتمع، وبنيَّ عن حصول االفرتاق والتنازع، ثم بنيَّ 
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ِ -ريض اهلل عنه-وهو حديث العرباض بن سارية  فيه إخبار وإرشاد، وهو حديث  عَ ، فقد مج 

 : -صىل اهلل عليه وسلم –فيه النبي نيِّ  بَ عظيم، ي  

 .وجوب االجتمع يف الدين واْلبدان، ما ي صلح أمر الدين وأمر الدنيا 

 .وأخرب بحصول االفرتاق والتنازع  

 . وأرشد إل طريق االجتمعوبنيَّ   

 .وبنين وأرشد إل سبب التنازع واالفرتاق  

  ؛ًقاتفرُّ  ج  تِ نإ املسلمون من هذه السبل التي ت  ليحذر 

  .تفرًقا يف االعتقاد 

 .وتفرًقا يف اْلبدان 

 .تفرًقا عن طاعة ويل اْلمر 

 .انينيوتفرًقا عن العلمء الربَّ  

ول  اَ َوَعَظنَ » : حديث العرباض بن ساريةيف  -صىل اهلل عليه وسلم–فقال   َصىلَّ اهلل   -هللِا َرس 

نَا -َعَليإِه َوَسلَّمَ  لإ يون، ق  ل وب  َوَذَرَفت ِمنَها الع  ِعَظة   َيا :َموِعَظًة َوِجَلت ِمنَها الق  َا َموإ وَل اهللِ َكَأهنَّ َرس 

ع  َفَأوِصنَا، َودِّ َوى اهللِ :َقاَل  م  مإ بَِتقإ ِصيإك   .«أ وإ

ق، عظيم، فم حيصل من هوى، من تفرُّ شأهنا  التقوىفوهذه أعظم الوصايا التي يويص اهلل هبا 

 :والتقوى تتضمن، التقوى ةِ باع اهلوى وقلَّ من تنازع، إال بسبب اتِّ 
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 .خمافة اهلل  

 .صىل اهلل عليه وسلم– هوتتضمن اتباع هدي 

  :فيبتعد عن اهلوى، ويبتعد عن اجلهل، ومها داءان جلميع اْلمم التي ضلت

 .باع اهلوىفاليهود ضلوا بسبب اتِّ  

 .صارى ضلوا بسبب اجلهلوالنَّ  

 . كل من وقع بأحد هذين الوصفني أو بكليهم، وقع فيه االنحراف وهكذا

بالتقوى، ينبغي أن يعلم املسلم ما الذي تتضمنه -صىل اهلل عليه وسلم–وصية النبي اإذً 

 :قوىالوصية بالتَّ 

  عندكاهلوى أن تعرف احلق وبنيِّ  ْلنَّ  ؛اف اهلل وتتجرد له، وتتجنب اهلوىهو أن خت 

 .ترتكه ولكن هلوى يف نفسك

 . عبادة أو اعتقادبويتضمن أن تعبد اهلل عىل علم  

 :بالتقوى، يتضمن هذين اْلمرينإًذا ملا يويص اهلل عباده 

 .أال تتبع اهلوى  

 .وأال تعبد اهلل عىل جهل 

فإن تنازعتم يف يشء ما تردونه للعقل، وال للهوى، وال  ؛احلق أساسه وركيزته بيننها اهللف

عليه  صىل اهلل - ه إل كتابه وإل سنة رسولهرين، لكن أوجب اهلل ردَّ لقواعد املفكرين واملنظِّ 

 . ، فهذه هي التقوى-وسلم
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مإ »: -صىل اهلل عليه وسلم  –ثم قال  َوى أ وِصيك  عِ  ،اهللِ بَِتقإ مإ  َعبإًدا َكانَ  َوإِنإ  َوالطَّاَعةِ  َوالسَّ

  «َحَبِشيًّا

الَفة  ْلن ! انظر ِ َريإش   يِف  اخلإ  ، اْلصل يف اخلالفة أن–صىل اهلل عليه وسلم  - النبيكم قال  ق 

م أهل  تكون يف قريش، وهلذا تنازل اْلنصار ْليب بكر  ملا أورد هلم أبو بكر هذا احلديث، مع أهنَّ

أذعنوا له، هذا هو حقيقة  -صىل اهلل عليه وسلم  -النبيتقوى ودين، ولكن ملا جاءهم قول 

باع، أذعنوا له، ما نافسوا إخواهنم املهاجرين عىل الدنيا واملناصب، كم يتنافس  التقوى واالتِّ

 .الناس اليوم ويسفكون الدماء ْلجلها

ولكن مع ذلك لو تسلط حاكٌم بقوة واستتب اْلمر له وجب السمع  والطاعة له والبيعة له، 

م عىل جلب املصالح،  ملاذا؟ ْلن الْشع جاء بحفظ الرضوريات اخلمس، ودرء املفاسد مقدَّ

م عىل سائر ذلك قدَّ  .فِحفإظ دين الناس ودمائهم وأعراضهم وأمواهلم وأمنهم م 

أنه سيحصل لألمة ما حصل لألولني من االفرتاق والتنازع،  -صىل اهلل عليه وسلم  -ثم بنيَّ 

ه  »: فقال مإ  َيِعشإ  نإ مَ  َفإِنَّ ِدي ِمنإك  ى َبعإ تاِلًفا َفَسرَيَ يعني سيحصل يف اْلمة االفرتاق  ،«َكثرًِيا اخإ

 .والتنازع

ثم بنيَّ عالج االجتمع، وهذا االفرتاق والتنازع سواًء كان يف االعتقاد واْلديان أو كان يف 

 :اْلبدان
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باع اْلهواء واْلصول التي ليست  :ففي االعتقاد واألديان  وتقديم  ،أصواًل إسالميةاتِّ

 .العقل والرأي واتباع البدع واْلهواء

 :يكون باخلروج عىل ويل اْلمر  :وافرتاق األبدان 

  .دية، وهو ما يسمى باخلوارج الَقعخروًجا بسيف أو بكالم وتنظري وحثن  سواءً  

ڀ  ژ عىل سبيل العلمء الربانيني الذين أوجب اهلل االلتفاف حوهلم  أو خروٌج  

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گژ  ،[31:النحل]ژڀ  ٺ               ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

 . ،[31:النساء]ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

فلذلك خرجوا عىل عثمن خروًجا بالسيف وخروًجا عىل العلمء، فلو هؤالء اخلوارج ردوا 

 –ريض اهلل عنه  –ذلك، وهلذا ابن عباس  َل َص اْلمر إل كبار الصحابة وإل علمء الصحابة ملا َح 

َبه التي عندهم وردَّها من كتاب اهلل  ملا أرسله عيل بن أيب طالب إل اخلوارج وناقشهم وبنيَّ الشُّ

مهاء وعامة النَّ رجع منهم ألفان، ودائِ  اس، فليس م أهل البدع واْلحداث والفتن تأخذ معها الدَّ

َبه ت لقى   .عليهم كلهم أصحاب أهواء ولكن ش 

ْلنه ت لقى عليك يف  ؛وهنا يكمن وصية السلف يف عدم جمالسة أهل اْلهواء وأهل البدع

به ِمن ِقبلهم وربم ليس عندك علم، وهلذا ينبغي كم ن   ر طالب العلم من جمالسة أهل حَ قلبك ش  ذِّ

 و ظاهره  حذر العامة من جمالسة أهل اْلهواء وأهل البدع حتى لكذلك ينبغي لنا أن ن   ،اْلهواء

سباًل اغري مستقيم كأن يكون حليقً  ، عنده تقصري يف الطاعة، ال تقل واهلل أنا ما أحذره من ، م 
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ا تشغله يا أخي خله يصيل اآلن بدل م: كم يقول بعض الناس، يقول ،أهل البدع اْلخوان أو

 .ه للصالةباْلخوان واجلمعات، ادع

 : نقول

ر من اخلوارج –صىل اهلل عليه وسلم  –النبي    .خاطب مجيع املسلمني وحذَّ

فتن يف دينهثم ثانًيا    .هذا مسلم قد ي 

ثم ثالًثا قد يكون هذا الذي غري ظاهر االلتزام يوما من اْليام يتوجه ويفتح اهلل عىل قلبه  

نية خري من أن يتدين مع أهل البدع واْلهواء ،بالتدين نية وقواعد س   .فإن يتدين عىل أصول س 

وأهل البدع فلم  له السنة ومناهج الباطل نا هذا ممن د عي وهو غري ملتزم، وب نيِّ وكم الحظ

وعنده  ْلقبال عىل العلم عنده أصول سلفية،ذلك ورشح صدره للتدين وا من اهلل عليه بعد

ق هبذه القواعد السُّ  نية فرن وبني مسلك أهل السنة ومسالك أهل  ،نية بني احلق والباطلأصول س 

 .اْلهواء

 :بم سيقع  –صىل اهلل عليه وسلم  –عد أن أخرب النبيفب

 .من اختالف يف االعتقاد 

 .وتنازع يف اْلبدان 

 .ب عد عن والة اْلمر والعلمء 
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مإ »: فقال ق،إل العالج الذي يدرأ االفرتا –صىل اهلل عليه وسلم  –وىص النبي   ما «َفَعَليإك 

مإ »لزموا امعنى كلمة فعليكم؟  نَّتِي َفَعَليإك  نَّةِ  بِس    َوس 
ِ
اِشِدينَ  اخلإ َلَفاء ِديِّنيَ  الرَّ ِدي ِمنإ  املإَهإ وا َبعإ  َعضُّ

مإ  بِالنََّواِجذِ  َعَليإَها اك  إَدَثاِت  َوإِيَّ ورِ  َوحم   . «اْل م 

رصَّ فأ  .وعىل التحذير ،عىل التأصيلالدين قائم  ْلنَّ  ؛ل وحذَّ

ر، أمل يقل اهلل يف كتابهل احلق وال صأ: ال كم يقول بعض الناس يقول يب  جت    ژ  :حتذِّ

 :، فجمع بني أمرين[612:البقرة]ژحت  خت  مت  

 .الكفر بالباطل  

 .واْليمن الراسخ باهلل وحده 

ثمر االجتمع، والذي َينتج عن االجتمع بم ي   -صىل اهلل عليه وسلم  - ىصفو نتِج وي  سبب وي 

 :بعد ذلك 

 .رضا اهلل ورمحته عىل العباد 

 .نرصه هلم وإنزال 

 .وإعزازهم 

 . وقوة رحيهم وشوكتهم 
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مإ » نَّتِي َفَعَليإك  نَّتِي»يعني طريقتي وهديي، سواء كان  «بِس  نَّةِ »آثاره أو دينه واعتقاده،  «س   َوس 

 
ِ
اِشِدينَ  اخلإ َلَفاء ِديِّنيَ  الرَّ ِدي ِمنإ  املإَهإ  :واملراد باخللفاء الراشدين هنا«َبعإ

 .قد يكون اخللفاء اْلربعة 

 .وقد يكون الصحابة عموما 

 .وقد يكون خلفاؤه يف العلم والبيان 

 .االجتمع وهي سبب   ،وهذه اْلمور واْلصول ،بذلك –صىل اهلل عليه وسلم  –فوىص النبي 

رون من مؤلفات السلف بث أهل الباطل واحلزبيات عندما حيذِّ ْلنَّ  ؛وهنا يتبني لنا خ 

 .وسبيل فهم الدين ،القوة يف الدينوسبيل  ،االرتباط بالسلف سبيل  النجاة

تب السلف؛ الاللكائيولذلك ينبغي لطالب العلم أن ي كثر من قراءة  ، «الْشيعة»ك 

الرد عىل اجلهمية »البن منده،  «اْليمن»البن منده،  «التوحيد»البن بطة، كتاب  «اْليمن»

نقض الدارمي لبْش »للدارمي، أو  «الرد عىل اجلهمية والزنادقة»أمحد بن حنبل،  «والزنادقة

، كان اْلمام ابن تيمية يويص «الرد عىل اجلهمية»، ومها كتابان، هذا الكتاب وكتاب «املرييس

ييس»أو  «جمادلة الدارمي»ابن القيم هبم،  الرد عىل اجلهمية »و «نقض الدارمي لبْش املرِّ

 .«للدارمي
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من  حذرواأي  «مإ اك  يَّ إِ وَ » والتنازع فرتاقاالمما يسبب  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم حذر النبي 

ق رُّ فَ يف الدين، فمتى وجدت البدعة وجد التَّ  باالبتداعفالتفرق والتنازع مرتبط  ،حمدثات اْلمور

  .والتنازع

نة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة ": «االستقامة»هلذا شيخ اْلسالم يقول يف و السُّ

نة ت "بالفرقة   .االفرتاق، والبدعة تنتج االجتمع ثمر  فال ينفكان، السُّ

فانعكست  ،االجتمعبوجوب  ةنعظيمة من كتاب اهلل وسنة رسوله واضحة بيِّ  ةٌ فهذه أدلَّ 

بني املسلمني، من يدعو إل  ق  رِّ فَ ي  هذا  صبح من يدعو إل التوحيدأف ،املفاهيم وانقلبت املوازين

نة وحيذر من البدع هذا ي   نة، عِ ضإ السُّ كأن الدين جاء حلفظ مكانة اْلشخاص وف أهل السُّ

عليه، ال  واالجتمع ن واملنهج السلفي جاء حلفظ الدينحلفظ الدين، الدي يأتوتقديسهم، ومل 

جامل عىل دين اهلل، ولو والدين، في   االعتقادعىل سبيل ولو دافع عنهم اْلشخاص وي   َس دَّ قَ أن ت  

ولو كان عنده أمور ختالف ما عليه أهل العلم  الف منهج السلف،ه أصول خت  دكان عن

أهل السنة، هذه قواعد باطلة، احلي ال تؤمن عليه الفتنة، السلفيني، ال ت فرق فرق الراسخني، ال ت  

 ذيومعتقد السلف، وهو ال رسولهواْلشخاص ال يقدسون، وإنم التقديس لكتاب اهلل وسنة 

ريد أن كل من ي   ملحسوبيات عىل منهج السلف، وتركتمع عليه، أما املجامالت عىل دين اهلل واجي  

نة" :بزعم وبحجة ديتكلم بم يري نجتمع " ؛، هذه قواعد اْلخوان املسلمني"ال تفرق أهل السُّ

القواعد عند بعض ، اآلن رست هذه "فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما اختلفنا فيه

 .املنسوبني للسلف
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عن  دعفهم قواعد السلف، ومقاصد الْشع الذي جاء جلمع الناس عىل الدين، والب   ةهذا قل 

 .الوهاب وغريهم قواعد أهل العلم الربانيني كشيخ اْلسالم ابن تيمية وحممد بن عبد

 :قال بعد هذا اْلمر

 :املنت

 

 

 :الشرح

 اجإ » 
 مَّ أ   ع  َم تِ

َ ي رَ تِ ذلك عىل كدون أحاديث، ويسحبها ما هو بالفروع، يسحبها وري «ةَ محإ

 اجإ »االعتقاد
 مَّ أ   ع  َم تِ

َ ي رَ تِ  .الفكرواحرتام  ،وهذا اختالف فكر ،«ةَ محإ

 :املنت

 

 :الشرح

ق،  فرِّ وهذا الواقع اآلن، الذي يدعو إل التوحيد ومجع الناس عىل السنة ومنهج السلف هذا م 

تعجل، إل غري ذلك من اْلوصاف  هذا ليس عنده   تشدد، هذا م  ع، هذا م  ترسِّ حكمة، هذا م 

باع قواعد السلف ومنهج السلف  .التنفريية التي ت نفر من اتِّ

 الدِّْيِن ُأُصْوِل ِفي االْفِتَراَق َأنَّ ِإَلى اْلَأْمُر َصاَر ُثمَّ َذِلَك، ِفي اْلُعَجاِب اْلَعَجِب ِمَن السُّنَُّة ِبِه َوَرَدْت َما ُوُضْوًحا َوَيِزْيُدُه
 .َواْلِفْقُه اْلِعْلُم ُهَو َوُفُرْوِعِه -يف أمور االعتقاد –

 .َمْجُنْوٌن َأْو ِزْنِدْيٌق ِإلَّا َيُقْوُلُه َلا ِباالْجِتَماِع اْلَأْمُر َوَصاَر
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َة الفقه واهلوى اختلج  ها إال عند اْلخوان املسلمني، ولكن قلَّ تقعيدات أتت واهلل ما كنا نسمع 

 .يف نفوس بعض الناس

الذي يتضح منه ق درة اهلل العجب العجاب ممن ينحرف واحلق بنيَّ إًذا خالصة هذا اْلصل  

،وقلة فهم طريقة السلف، -صىل اهلل عليه وسلم-نتيجته  قلة ت دبر كتاب اهلل، قلة تدبر سنة النبي

وعدم تدبر تقعيدات العلمء الربانيني، كابن تيمية، وابن القيم، حممد بن عبد الوهاب، ومن 

 .باز والعثيمني وغريهم من أهل العلم علمئنا الربانني كابن

ط  »: -صىل اهلل عليه وسلم-أمل يقل النبي  هإ ل  و َيأإِِت النَّبِيُّ َوَمَعه  الرَّ ج  َيأإِِت النَّبِيُّ َوَمَعه  الرَّ

اَلِن، ج   !؟«َوَيأإِِت النَّبِيُّ َوَليإَس َمَعه  َأَحدٌ  َوالرَّ

عوة إل التوحيد والتحذير من الباطل، ومل ينظروا إل جتميع اجلمهري   ْلهنم ما تركوا اْلمر بالدَّ

أو تقديس اْلشخاص، االجتمع يكون عىل دين اهلل بيننا وبينكم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وما 

 .عليه السلف، والوالء والرباء عىل دين اهلل، واحل بُّ والبغض يف دين اهلل 

إنَّ االجتمع الذي ي رجى من ورائه رمحة اهلل هو هذا االجتمع، واالجتمع الذي يثمر  نرًصا ثم 

 :لعباد اهلل امل سلمني هو هذا االجتمع، أما اجتمع اْلبدان دون اجتمع االعتقاد فهذا 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اجتمع خمالف للفطرة، وهلدي اْلسالم وهدي الرسول :أوًلا 

 .أيًضا ال يثمر ثم :ثانيا 
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وانظروا إل ما حصل عند اْلمة العربية واْلسالمية من أول قروهنا إل يومنا، سواًء ببدع 

 .وعقائد فاسدة، أو أفكار إحلادية كالقومية العربية

 .انظر مثاًل عندنا مثال ديني واعتقادي اآلن، ديني وإحلادي 

دعوة اْلخوان املسلمني خرجت من عام عْشين وتسعمئة وألف ميالدي،  :أما الديين 

ومىض هلا اآلن تقريًبا مائة سنة، ما بني التسعني واملائة،  باهلل هل أثمرت يف املسلمني قوة 

 !واجتمًعا ونرًصا وإعادة اخلالفة كم زعموا؟

 .قد يقتل بعضهم بعضا سفك الدماء عندهم ْلجل املناصب واحلكم 

 .اْلموال رسقة 

 .معاهدات مع الرافضة ومع  أعداء املسلمني ضد املسلمني أهل السنة 

 .عداء ْلهل التوحيد 

 .مل ينْشوا التوحيد  

انظروا للبلد اْلساس هلذه الدعوة مئات القبور ت عبد من دون اهلل، يموت املسلمون هناك  

ا حيصل يف العامل عىل الْشك اْلكرب، الطواف حول البدوي واالستغاثة به، وغري ذلك مم

 .اْلسالمي يف اليمن ويف سوريا ويف تركيا ويف غريها من البلدان  والعراق رشك أكرب

 ! أين أنتم أيها اإلخوان املسلمون؟
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 املسلمون ": أو كم قال عنكم حممد حامد الفقي
ُ
ان ، أين الرمحة باملسلمني وإنقاذهم "أيها الخوَّ

 ! من الْشك اْلكرب؟

 ! من؟-والعياذ باهلل-برقاب من يوم القيامة عندما يلتقون ويدخلون نار جهنم 

ون أنَّ االهتمم كم يقول سلمن العودة! أين أنتم؟تنقذون الناس من الْشك اْلكرب أن ": وتسمُّ

 ."االهتمم بالْشك؛ رشك القصور وليس االهتمم بْشك القبور

سلف، وتضييٌع لألمة وإضعاف لشوكتها، خيانات هلل ورسوله، وانحرافات عن أصول ال

واقٌع مرير، فهذا مثال عىل من انحرف يريد االجتمع والقوة عىل غري منهج السلف ما الذي 

 يثمره وينتجه؟

انظر يف املقابل خرجت مقابل اْلخوان املسلمون القومية العربية وأخذت سيًطا كبرًيا يف أيام 

الستينيات، مجع الناس عىل القومية العربية، وطلعت البعثية من القومية العربية، وطلعت 

 ! االشرتاكية من القومية العربية، وطلعت الرأسملية من القومية العربية أين ثمرهتا؟

ة، زادت ذلة بعد ما رأي ًة بعد ِذلَّ نا يف القومية العربية نرًصا للمسلمني والعرب، بل زادت ذلَّ

 .ذلة

إًذا اخلالصة لن حيصل قوة للمسلمني، وهداية للمسلمني عىل مجيع املستويات إال عىل 

 .، وعىل االعتقاد الصحيح-صىل اهلل عليه وسلم-االجتمع عىل ما كان حممد



 

 
23 

 

ي للمسلمني، تسلط عليها رقاب أعراض املسلمني ونساء املسلمني اآلن ننظر؛ أمور ت بك

وأطفال املسلمني، اخلوارج واليهود والرافضة، وكل اجلمعات الباطلة ترفع رايات سوداء 

زن، ذهبت مقدرات املسلمني، ذهبت  ظلمة، أمور حت  ، قتل ْلتفه اْلنسان يأمن عىل دينهم 

بسبب املعايص واالنحراف عن دين اهلل، وال يرفع اْلسباب، نحر ْلتفه اْلسباب، ولكن هذا 

ة عن املسلمني إال ورب الكعبة الرجوع إل كتاب اهلل وسنة رسوله وما كان عليه  مَّ هذه الغ 

 .السلف، وإال ستزداد أكثر وأكثر

 :لو أراد املسلمون عزة وأمنًا لشعوهبم 

 .أن حيكموا التوحيد، أوًلا 
 .والشريعة اإلسالمية ثانًيا 
 .حيققوا الوالء والرباء على دين اهللوأن  

رمحه اهلل -هذا هو اْلصل وهذا هو االجتمع كم بنيَّ شيخ اْلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 .-تعال

نة، وعىل ما كان عليه رسول اهلل ، -صىل اهلل عليه وسلم-ونسأل اهلل أن يثبتنا وإياكم عىل السُّ

سلف اْلمة، واهلل أعلم، وصلِّ اللهم وسلم وبارك والصحابة واخللفاء الراشدين، وما كان عليه 

د  .عىل نبينا حممن

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

http://www.miraath.net/
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