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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا لدرٍس في 

 

 

 ألقاهُ 

 

  -حفظه هللا تعالى-

 

الثاني والثالث من  ،األربعاء والخميس ييوم ةبمدينة جد ةجامع الملك عبد هللا بحي العزيزيب

  .للهجرة النبويةئة وألف اسبعة وثًلثين وأربعمر هللا المحرم عام شه

 .أن ينفع به الجميع -سبحانه وتعالى- نسأل هللا

 الدرس األول

ونعوذ باهلل من رشور  ،ونستغفره ،و نستعينه ،إن احلمد هلل نحمده ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،من هيده اهلل فال ُمضّل له ومن يضلل فال هادي له ،أنفسنا وسيئات أعاملنا

 .ا عبده ورسولهحممد   وأشهد أن   ،ال رشيك له وحده

  ١٠٢آل عمران:  ژڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ 
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  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 

  ١النساء:  ژ ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ

 ۇ ڭ ڭڭ  ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ  ٹ ٹ

 ٧١ – ٧٠األحزاب:  ژ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ

  :أما بعد

ورش األمور  ،-صىل اهلل عليه وسلم -وخري اهلدي هدي حممد  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل

 .وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،حمدثاهتا

  .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :أيها األحبة

احلق بعثه ليخرج الناس  باهلدى ودين -وسلم عليه اهلل صىل– ابعث نبيه حممد   -جل  وعال- اهلل

صىل - والنبي ،رمحة  للعاملني -جل  وعال- بعثه ربنا ،ومن الغي إىل الرشاد ،الظلامت إىل النورمن 

قام يف  ،برش وأنذر ،خري قيام فبلغ البالغ املبني -جل  وعال- به ربه هقام بام بعث -اهلل عليه وسلم

 .-جل  وعال- الناس داعي ا إىل اهلل

ا بام أعد اهلل  ا ونذير   ،لعباده الصاحلني -جل  وعال- قام يف الناِس مبرش  ا من غضب رب وحمذر 

 .وأليم عقابه ،العاملني

ال أالعظيمة  ةبتلكم الكرام -جل  وعال- اهللإال وقد أكرمه  -عليه الصالة والسالم- وما مات 

هذا اإلسالم  ،من أحٍد دين ا سواه -جل  وعال- الذي ال يقبل اهلل هذا اإلسالم ،وهي متاُم هذا الدين

ريض لنا أن ندين له به كام  -جل  وعال- هذا اإلسالم اهلل، -جل  وعال- الذي هو الدين عند ربنا
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 ،٣المائدة:  ژ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  ژ  :-جل  وعال- قال ربنا

  .ريض لنا أن ندين له هبذا اإلسالم -جل  وعال- فاهلل

وهنا لو علينا ءُ آية يف كتابكم تقر" :فقال له -ريض اهلل عنه- وقد جاء رجٌل من اليهود إىل عمر

ا معرش چ  چ  چ  ژ  "؟ةوأي آي": -ريض اهلل عنه- قال "اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيد 

إني ألعلم اليوم " :-ريض اهلل عنه- فقال ،٣المائدة:  ژ  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .يف حجة الوداع :أي ة في عشيتها"والساعة التي نزلت فيها يوم عرف

وأن ريض هلا أن  ،أكرم هذه األمة هبذه الكرامة العظيمة بأن أتم هلا هذا الدين -جل  وعال- فاهلل

من  -جل  وعال-ال يقبل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم- تدين به، فهذا اإلسالم الذي بعث به النبي

  .دين ا سواه أحدٍ 

وبراءٌة وخلوٌص  ة،نقياد له بالطاعاو ،بالتوحيد -جل  وعال - ستسالم هللاهو إنام اإلسالم وهذا 

 ، والنقياد له بالطاعة،ستسالم هلل بالتوحيدال " :هو حقيقة اإلسالممن الرشك وأهله، هذا 

 . "والبراءة والخلوص من الشرك وأهله

 الذين أخذوُه عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- خُذ عن أصحاب رسول اهللؤهذا اإلسالم يُ 

 ىلالوحي املنزل ع -رضوان اهلل عليهم- ومما نقله إلينا الصحابة الكرام ،-صىل اهلل عليه وسلم-

الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مها مصدر العز واهلداية  -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

ې  ى  ى    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅژ  ومصدر العصمة من الضالل والغواية
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ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

پ  پ     پ    پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻخب   مب              ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب  

  .هذا الوحي عصمة من الضالل ،١٢٦ – ١٢٣طه:  ژڀ  

ْكُتْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا َبْعِدي» :جاء عند مسلم من حديث جابر يف الصحيح  َتَرْكُت فِيُكْم َما إِْن مَتَس 

ا َتَرْكُت فِيُكْم َما إِْن » :-ريض اهلل عنه- حديث أيب هريرةوجاء عند احلاكم من «كَِتاَب اهللِ ؛َأَبد 

ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي ا مَتَس  وجاء يف  -جل  وعال- ومما جاء يف كتاب اهلل « َوُسن َة َنبِيِّهِ كَِتاَب اهللِ :َأَبد 

وطاعة  -جل  وعال- ولزوم طاعته ،وجوب االعتصام بحبله ؛-صىل اهلل عليه وسلم- سنة النبي

واحلذر من مشاهبة  ،ولزوم اجلامعة واحلذر من اخلروج عن اجلامعة ،-صىل اهلل عليه وسلم- رسوله

ۈئ  ۈئ  ېئ     ژ:-جل  وعال- قال ،ومذاهَب  اوفرق   ومجاعاٍت  املرشكني وأن نكون أحزاب ا

، ٣٢ – ٣١الروم:  ژجئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی

ا -َتَعاىَل – إِن  اهللَ» :أنه قال كام يف الصحيح -عليه الصالة والسالم- وهلذا جاء عنه  ،َيْرََض َلُكْم َثالث 

ا ُكوا بِِه َشْيئ اَأْن َتْعُبُدوا اهللَ :َيْرََض َلُكمْ  ،َوَيْسَخُط َلُكْم َثالث  اَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِوَ  ، َوال ُترْشِ  ، مَجِيع 

َؤالِ  ،َوإَِضاَعَة امْلَالِ  :ِقيَل َوَقاَل  :َوَيْسَخُط َلُكمْ  ، َأْمَرُكمْ ُتنَاِصُحوا َمْن َوىل  اهللُْن َوأَ     .«َوَكْثَرَة السُّ

 بدأ بذكر «مسائل اجلاهلية» :املبارك يف كتابه العظيم -رمحه اهلل- اإلمام حممد بن عبد الوهاب

أهل  -صىل اهلل عليه وسلم- ومما خالف فيه النبي ،ثالث مسائل عظيمة مما كان عليه أهل اجلاهلية

 اجلاهلية.
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 .-والعياُذ باهلل-الرشك  ة:مما كان عليه أهل اجلاهلي :املسألة األوىل

 .التفرق املسألة الثانية:

 ،واخلروج عن مجاعة املسلمني ،ترك السمع والطاعة ملن توىل عىل أهل اإلسالم املسألة الثالثة:

ا  -َتَعاىَل – إِن  اهللَ» :ثم أورد هذا احلديث حديث أيب هريرة ا َوَيْسَخُط َلُكْم َثالث  ثم  «َيْرََض َلُكْم َثالث 

ا  ، أن الفساد الذي وقع ويقُع يف الناس إنام يف دينهم أو دنياهم إنام هو بسبب ذكر كالم  عظيام 

 .اإلخالل هبذه الثالث أو بأحدها

نة الن بِيِّ  ،- وعالَجل  -يف كتاِب اهللِ  لنصوُص الواردةوهلذا ا كلها  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ- ويف سُّ

تأمُر بلزوم اجلامعة، ومن متام ذلك السمع والطاعة لويل أمر املسلمني، يف غري معصية ربِّ العاملني، 

عىل  ،ذلك النصوصيف ظلموا، كام جاءت  جاروا وإنْ  ر املسلمني وإنْ وروج عىل والة أموعدم اخل

 .-َجل  وعال-مجلة منها بإذن اهللِ  ما سيأيت معنا

الةُ -قال  المُ  َعَليِه الص  ا ِعنَْدُكْم ِمْن اهللِ إاِل  َأْن َتَرْوا ُكْفر  »كام يف حديث ُعبادة:  -َوالس   فِيِه ا َبَواح 

 .«ُبْرَهاٌن 

نة الن بِيِّ  ،-ل  وعالَج -ل العلم العاملون بكتاِب اهللِ وأه حتى قالوا:  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ- وبسُّ

وهو وجود  الأرشعية، ُينظر إىل أمٍر آخر جاءت الداللة عليه يف النصوص ال عند رؤية الكفر البواح

   ٢٨٦البقرة:  ژ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  االستطاعة
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الةُ -حدى الطرق الثالث: وقد جاء عنه املنكر ُينكر بإو  تقيدها باالستطاعة -المُ َوالس   َعَليِه الص 

َمْن َرَأى ِمنُْكْم » :يف الصحيح امُلخرج عند ُمْسلِمٍ  -اهللُ َعنْهُ َريِضَ -يث َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ يف حد

ُه بَِيِدِه، َفإِْن ََلْ َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه، َفإِْن ََلْ َيْسَتطِْع  ْ ا َفْلُيَغريِّ ياَمنِ ُمنَْكر    .«َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإْلِ

 وهو من الشواهد حلديث َأيِب َسِعيٍد أو -َعنْهُ  اهللَُريِضَ -ْبِن َمْسُعوٍد  اهللَِعْبِد وجاء يف حديث  

ياَمِن َحب ُة َخْرَدلٍ » بنحوه وجاء يف آخره: فالنصوص دالة عىل هذا، بل  «َوَلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمْن اإْلِ

إىل أن  النصوص الواردة يف السمع والطاعة، لويل أمر املسلمني  ذهب غري واحٍد من أهل العلم،

 وعدم اخلروج عليه أهنا بلغت مبلغ التواتر. 

الةُ -نا يِّ بنَ والرشع املنزل عىل  المُ  َعَليِه الص  ء املفاسد جاء بتحصيل املصالح وتكثريها، ودر -َوالس 

حصل فيها  دها اخللل يف هذه األصول العظيمةإذا ما حصل عن ي مجاعةٍ أوتقليلها، والناظر يف 

الفساد العظيم؛ وهلذا الذي ينُظُر بعيني برصه، عند من حصل عندهم اخللل يف هذا األمر العظيم 

 املرء ال أن   ا يكونم وهذا األصل الكبري جيد يف تلكم املناطق من الفتن ما اهللُ هبا عليم، وأعظم

، وكذلك ال يأمن عىل نفسه، وال يأمن عىل -َجل  وعال-يقوم بعبادة ربه  نوأ يستطيع أن يقوم بدينه

 .ماله، وال يأمُن عىل عرضه

اخلمس، والناظر يف نصوص الرشع ويف األوامر  وهلذا جاءت الرشيعة بحفظ الرضوريات 

ُُيفظ الدين، وحُتفظ  ؛فظ هذه الرضوريات اخلمسعية ويف النواهي الرشعية؛ جيد أن هبا حتالرش
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فهى رشيعٍة عظيمة جاءت بصالِح أمر الدين  ،عقل، وُُيفظ العرض، وُُيفظ املالالنفس، وُُيفظ ال

 .وأمر الدنيا، جاءت بصالح أمر اآلخرة وأمر الدنيا

وقوع االفرتاق يف هذه األمة، فقد جاء عن غري واحٍد  -َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللُىل  َص - ومما أخرب عنه الن بِيُّ 

 :حديث االفرتاق ؛ك احلديث العظيمايف ذ -َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللَُصىل  -من أصحاب َرُسول اهلل 

َقِت اْلَيُهوُد َعىَل إِْحَدى َوَسْبِعنَي فِْرَقة  َواِحَدٌة يِف اجْلَن ِة َوَسْبُعوَن يِف الن ارِ » َقِت الن َصاَرى َعىَل َوافْ  ،اْفرَتَ رَتَ

تِي َعىَل  ،اْثنََتنْيِ َوَسْبِعنَي فِْرَقة  َفإِْحَدى َوَسْبُعوَن يِف الن اِر َوَواِحَدٌة يِف اجْلَن ةِ  َقن  ُأم 
ِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلَتْفرَتِ َوال 

َمْن ُهْم؟ َقاَل ُهُم  اهللِوَن يِف الن اِر ِقيَل َيا َرُسوَل َثالٍث َوَسْبِعنَي فِْرَقة  َفَواِحَدٌة يِف اجْلَن ِة َواْثنََتاِن َوَسْبعُ 

: -َعنْهُ  اهللَُريِضَ -ث اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة يف حدي «َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحايِب »ويف رواية:  «اجْلاََمَعةُ 

ا اهللُِأوِصيُكْم بَِتْقَوى » ا َكثرِي  ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َيَرى اْختاَِلف  ْمِع َوالط اَعِة َوإِْن َعْبٌد َحَبِِشٌّ َفإِن    .«َوالس 

تأمل نحن اليوم إما األول من شهر اهلل املحرم من العام السابع والثالثني بعد األربعامئة واأللف، 

ا -َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللَُصىل  - وبني وفاة الن بِيِّ  بيننا م وهو متام شهر ذي احلجة، الشاهدا هذا اليووإم    نحو 

من مخس وعرشين وأربعامئة وألف من السنني وأشهر تزيد عىل العرش، وانظر يف أمة اإلسالم يف 

صدق ما  والناظر فيهم جيد ،يار والنصف بل جتاوزوا هذا العددطوهلا وعرضها، املسلمون بلغوا املل

احلق، ومن يدعي أنه عىل  ، جيد تلكم الفرق الكثرية، وكلٌّ -َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللَُصىل  - أخرب به الن بِيُّ 

أنه  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل -وجليل منته  ،-َوَتَعاىَل  َباركَ تَ -وكبري فضل اهلل  ،-َجل  وعال-عظيم رمحة اهلل 

 .وضح معاَل وبني  الفرقة الناجية
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ه الفرق، ولكثر عليه اهلالكة ملا استطاع الواحد منا أن يضبط هذتأمل لو أنه جاء بذكر الفرق  

الكريم امُلنزل عليه هذا  َل تلك الفرق، لكن هذا الن بِيُب وما حتصل له أن يضبط معااألمر، وَصع

 أن أراد الفالح إالالوحي العظيم، أوحى إليه ربه بيان الفرقة الناجية، فام عىل من أراد النجاة و

ة  »: قال يف حديث االفرتاق ،-َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللَُصىل  - رب به الن بِيُّ يتمسك بام أخ ُهْم يِف الن اِر إاِل  ِمل  ُكلُّ

، َقاُلوا: َوَمْن ِهَي َيا َرُسوَل  وهذا ُيبني  لنا حرص الصحابة عىل اخلري ومعرفة طريق  «؟اهللَِواِحَدة 

– فأجاهبم النبي، الكون ملنهجهم يبحثون عن النجاةالنجاة، وهكذا السائرون عىل طريقهم، الس

َمْن َكاَن َما َأَنا َعَلْيِه » :ويف رواية، «ِهَي اجْلاََمَعةُ » : اجلواب العظيم، قال بذاك -وسلم عليه اهلل صىل

قائدها التي كان  اجلامعة األوىل :وكالمها مقبولة، وال تنايَف بينهام، فاملراد باجلامعة، «اْلَيْوَم َوَأْصَحايِب 

 .-رضوان اهلل عليهم– وأتباعها أصحابه -يه وسلمعل اهلل صىل– حممدٌ 

ا، كأن سائال  يسألفوجاء يف حديث العرباض، ملا أخرب  ا كثري  ما املخرج من هذا  :سريى اختالف 

من البيان وهو الناصح،  -صلوات اهلل وسالمه عليه- ما أخىل املقام بأيب هو وأمي ؟االختالف

وا َعَلْيَها  ،َفَعَلْيُكْم بُِسن تِي»قال:  ُكوا هِبَا، وَعضُّ نَي ِمْن َبْعدي، متس  اِشِديَن امْلَْهِديِّ  الر 
ِ
َوُسن ِة اخْلَُلَفاء

اُكْم َوحُمَْدَثاِت اأْلُُمورِ  ،بِالن َواِجذِ    «َوُكلُّ َضاَلَلٍة يِف الن ارِ  ،َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ،حُمَْدَثٍة بِْدَعةٌ  َفإِن  ُكل   ،َوإِي 

ا، تلكم الفرقة التي خرج قرهنا يف زمن رسول اهللوأ ا، وأكثرها خطر   اهلل صىل– عظم الفرق رضر 

، هذه الفرقة -عليه الصالة والسالم–كام قال النبي  «كِاَلب الن ار» اخلوارج أعني -وسلم عليه

الشديد، والتغليظ الكبري منصٌب عىل  جيد التحذير -وسلم عليه اهلل صىل– الناظر يف سنة رسول اهلل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
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بداية هذه الفرقة بعينها، وهي أول فرقة خرجت يف تاريخ اإلسالم، وقد اختلف أهل العلم يف 

 خروجها، متى كان عىل ثالثة أقوال: 

، واستدلوا بقصة -وسلم عليه اهلل صىل– منهم من ذهب إىل أن خروجهم كان يف زمن رسول اهلل

 .-جل  وعال- تأيت معنا بإذن اهللويرصة، وسوف اخل يذ

 أهنم الذين خرجوا عىل عثامن. :القول الثاني

، واعتزلوا يف تلكم املنطقة -عنهريض اهلل - أهنم الذين خرجوا من جيش عيل والقول الثالث:

 .-اهلل عنهريض - ثم قاتلهم عيل ،"وراءحر"

األقوال من حيث وجود هذه ، أن القول الثالث هو أقرب -والعلم عند اهلل-والذي يظهر 

 الفرقة، من حيث أهنا كيان، وهلا رأس، وهلا فكر، وهلا آراء.

م يف يوم -وسلم عليه اهلل صىل- النبي حنني الغنائم، فجاءه رجل فقال له: اعدل يا حممد،  قس 

ْ َأْعِدْل  َوْيَلَك »قال:  ْ َقْد ِخبْ  ؟!َوَمْن َيْعِدُل إَِذا ََل ُت إِْن ََل ، فأشار إليه «َأْعِدلُت َوَخِِسْ عليه - ثم وىل 

ُرُج ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا َأَقْوامٌ »وقال:  -الصالة والسالم ِقُر َأَحُدُكْم َصاَلَتهُ  ََيْ َوِصَياَمُه  َصاَلهِتِمْ  َمعَ  َُيْ

ل من عباد اهلل يف زمنهم بعد النبي من؟تأمل َياطب  «َمَع ِصَياِمِهمْ   َياطب سادات األولياء والُكم 

ا اصطفاهم اهلل -وسلم عليه اهلل صىل–  عليه اهلل صىل- بصحبة نبيه -جل  وعال- ، َُياطب قوم 

ا زكاهم -وسلم هلم يف كتابه، ومدحهم يف حسن -جل  وعال- اهلل َُياطُب قوم  ، وأثنى عليهم، وعد 
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   ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻژ  -مرضوان اهلل عليه- م، ومجيل طاعتهمعبادهت

 ٢٩الفتح:  ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ

ِقرُ  »َياطبهم بقوله:  ا حتى ال تغرت، ليست العربة  تأمل يف هذه املفردة، وتوقف «َُيْ عندها كثري 

ِقُر َأَحُدُكْم َصاَلَتهُ »بلزوم اهلدي الظاهر، وترك حقيقة االتباع، قال:  َوِصَياَمُه َمَع  َصاَلهِتِمْ  َمعَ  َُيْ

ِمي ةِ  ْهُم ِمَن الر  يِن َكاَم َيْمُرُق الس  وقد أخذ بعض أهل  «ُثم  ال َيُعوُدوَن إَِلْيهِ  ،ِصَياِمِهْم َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

قال اإلمام أمحد:  اذالعلم تكفري اخلوارج من هذه اجلملة األخرية، وهي رواية عن اإلمام أمحد، وهل

ِمي ةِ »قال:  احلديث أشد عليهم من أوله، َل؟ر آخ ْهُم ِمَن الر  يِن َكاَم َيْمُرُق الس  ُثم  ال  ،يْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

هذا الدين، وخروجهم منه كام َيرج  من بمروقهم -عليه الصالة والسالم–فأخرب  «َيُعوُدوَن إَِلْيهِ 

ومسألة اخلوارج وتكفريهم، مسألة مشهورة عند  «ْيهِ وُدوَن إِلَ ُثم  ال َيعُ »ثم قال:  السهم من الرمية،

 الث ا، هي رواية عن اإلمام أمحد.أهل العلم، واملسألة فيها قوالن مشهوران، وبعضهم ُيكي قوال  ث

–التكفري، وهي رواية عن أمحد، وكذلك الشافعي، ونرصها شيخنا الشيخ ابن باز  :القول األول

 .-حفظه اهلل-ُعبيد اجلابري قواها شيخنا الشيخ و -رمحه اهلل

هم خطر   والقول الثاني: ا، وأكربهم عدم التكفري، مع اتفاقهم عىل أهنم أضلُّ أهل البدع، وأشدُّ

 ِغواية، وهذا عليه اجلامهري من أهل العلم.
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ه  ، كفريهم، سامهم مارقةرواية عن اإلمام أمحد، أال وهي توقفه عن ت قوًلا ثالًثا:وهناك قول عد 

فقال له بعض تالمذته كام عند اخلالل يف السنة: أكفاٌر هم؟ فأشار إىل أنه يلزم نص احلديث، قال: 

  .«ينِ َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ »

؟ جاء فتأمل يف هؤالء القوم الذين خرجوا يف ذاك الزمان، هل انقطع أثرهم وانقطع دابرهم أم ال

عليه الصالة - شيئ ا مما سمعه من رسول اهلل ذكرملا  -ريض اهلل عنه- يف السنن من حديث ابن عمر

إال أنه أخرب  ،«َقْوٌم ُحَدَثاُء األَْسنَاِن ُسَفَهاُء األَْحالِم » :-وسوف يأيت معنا-يف أوصافهم  –والسالم 

اَم َخَرَج َقْرٌن ُقطَِع »بخرب عظيم عن رسول اهلل يبني لنا هذا األمر، قال:  قاَل ابُن عمَر سمعُت  «ُكل 

ة  حت ى َيرَج يف » يقوُل: -صىل  اهللُ عليِه وسل مَ - اهللِرسوَل  كل ام خرَج قرٌن ُقطَِع أكثَر من عرشيَن مر 

اُل  ج  أي أن الدجال يكون معهم، والدجال خروجه من أرشاط الساعة الكربى فهذا  «ِعَراِضِهُم الد 

وهذا  -صىل اهلل عليه وسلم- دهم، إال أهنم كام أخرب النبييدل عىل ماذا؟ يدل عىل بقائهم ووجو

اَم َخَرَج َقْرٌن »، قال: -صىل اهلل عليه وسلم–من دالئل نبوته، إخباره باملغيبات من دالئل نبوته  ُكل 

ريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا جيد ا وكبري منته، والذي ينظر يف التوهذا من عظيم فضل اهلل «ُقطِعَ 

يف نصيحة  -جل وعال-بإذن اهلل  وسوف يأيت معنا -مصىل اهلل عليه وسل –مصداق خرب رسول اهلل 

 .هذا يف زمنهذا العاَل اجلليل ما يدل هل

صىل اهلل عليه –ريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا نجد مصداق ما أخرب به النبي اونحن لو نظرنا يف الت 

أهنم كلام خرج قرهنم ُقطع من والة  -جل وعال–، نعم َيرجون لكن من عظيم فضل اهلل -وسلم
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أمور املسلمني من األمراء واحلكام ومن العلامء، فاحلكام بيدهم تسري اجليوش، والعلامء يقطعوهنم 

ا يف بيان  برد أباطيلهم وشبههم، وألجل هذا انظروا يف كتب اإلسالم الكبار جتدون فصوال  وأبواب 

اهلل، يف السنة للخالل، يف الرشيعة   السنة لعبدضالهلم وشناعة مذهبهم وخبث طريقتهم، اقرأ يف

لآلجري، يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي، ويف غريها من كتب أئمة الدين إىل 

يومنا هذا جتد سهام أئمة السنة منطلقة يف نحور أولئك كالب النار، وكذلك جتد والة األمور 

ريض - املارقني، وألجل هذا انظر يف عيلأولئك اخلوارج  يقومون هبذا األمر العظيم ويقطعون قرن

أهل الكفر يف زمنه األصليني، ما قاتل، لو نظرت  ألحد من ويف زمنه، ما حصل قتال منه -اهلل عنه

يف زمن أيب بكر، يف زمن عمر، يف زمن عثامن هناك فتوحات، أما يف زمن عيل فام كان ثمة قتال 

يف وقعة اجلمل ثم انتهى هذا، بعد  -مرضوان اهلل عليه- صحابةألولئك، حصل ما حصل بني ال

ويف  -هريض اهلل عن- روان، وكان أمرهم يف أوله مع عيلهذا حصل القتال مع أولئك يف يوم النه

 ونزلوا إليه خرجوا يمالتحك ثم ملا حصلجيشه، وقيل إهنم هم الذين أثاروا القتال يف يوم صفني، 

- روراء، قبل أن َيرجوا جادهلم عيلوانحازوا إىل منطقة يقال هلا ح -ه عنريض اهلل- من جيش عيل

ا يف أمري املؤمنني علي   -ريض اهلل عنه–فام رجعوا، ثم ملا انحازوا استأذن ابن عباس  -ريض اهلل عنه

 -وعال جل  - منظر، وسوف يأيت معنا بإذن اهلل الذهاب إليهم، فذهب إليهم يف أحسن حلة وأمجل

ملا جاء إليهم قال هلم كلمة عجيبة،  ذكر شيئ ا يف هذه القصة العظيمة،مزيد بيان هلذا، لكن أريد أن أ

ْصَحاِب َرُسوِل "قال هلم: 
َ
ى - للاِ جئتكم من عند أ

َّ
َم  للاُ َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
  -َعل

َ
َحًدا"َوما أ

َ
ْم ِمْنُهْم أ

ُ
 َرى ِفيك
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صىل اهلل - قطاع الصلة بينهم وبني رسول اهللهلم ماذا؟ انانظر إىل هذه اجلمل العظيمة، يريد أن يبني 

ْصَحاِب " -صىل اهلل عليه وسلم-، وأهنم عىل هدي غري هدي النبي-عليه وسلم
َ
جئتكم من عند أ

ى  للاِ َرُسوِل 
َّ
  للاُ َصل

َ
َم َوما أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َحًدا"َعل

َ
ْم ِمْنُهْم أ

ُ
بإذن اهلل  رهاثم ذكروا ثالث شبه سنذك ،َرى ِفيك

وهب بن »مناصحة هذا اإلمام اإلمام  ،الشبه التي ذكرت يف هذه املناصحةمع  -جل وعال-

به التي يروجها خوارج العرصمن  ا، وكذلك سنذكر شيئ  «منبه ، سنقرأ -جل وعال-بإذن اهلل  الشُّ

  .رجر باخلوالرجل تأث -رمحه اهلل وغفر له–مناصحة اإلمام وهب بن منبه  ،يف هذه املناصحة

ا من أصحاب رسول اهلل ووهب هذا يعد من أعالم التابعني ممن لقي  صىل اهلل عليه  -مجع 

 .-وسلم

ومعروفة  ،قدم والده إىل اليمن من خرسان من هراه ،وهب بن منبه أبو عبد اهلل اليامين الصنعاين 

ريض اهلل -عثامن بن عفان فة ُولد سنة أربٍع وثالثني يف خال ،هذه املنطقة إىل يومنا هذا هبذا االسم

ا ،والتقى بجمٍع من الصحابة -عنه  ،وأبا هريرة ،وأبا سعيد اخلدري ،وجابر بن عبد اهلل ،لقَي أنس 

وث قه غري واحٍد  ،-صىل اهلل عليه وسلم-من أصحاب رسول اهلل  وغريهم ،وابن عباس ،وابن عمر

ه عمر بن عبد ء ألمري املؤمنني يف زمنويَل القضا ،والعجيل ،وأبو زرعة ،كالنسائي ،من أئمة الدين

 .يف أول خالفة هشام بن عبد امللك ،مات سنة عرٍش ومائة بصنعاء ،يف صنعاء -رمحه اهلل- العزيز

 -رمحه اهلل وغفر له- «عبد السالم بن برجس» :يخ الدكتورأخرج هذه الرسالة فضيلة الش

  .-رمحه اهلل وغفر له-وله عليها تعليقات  ،وله عليها مقدمة مجيلة وجيزة ،وهي مطبوعة مفردة
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 املنت:

اللهم اغفر لشيخنا  ،والصالة والسالم على نبينا وآله وصحبه أمجعني ،احلمد هلل رب العاملني 
 .واحلاضرين والسامعني

 ،َأُبو عبد الرَّْحَمن َقاِضي صنعاء َحدثَنا ِهَشام بن ُيوُسف الصَّْنَعاِنيُّ :-رمحه اهلل- َقاَل على بن اْلَمِديِنيِّ
 ،خوالن مشر ُذوصديق من أهل َبيت خوالن من ُحُضور ُيَقال َلُه َأُبو  َكاَن لي :َقاَل ،َأْخربِني َداُود بن قيس :َقاَل
ي ىل أبي مشر ِذإجدت كتابا َمْخُتوًما ِفي َظهره َفخرجت من صنعاء ُأِريد قريته َفَلمَّا َدَنْوت ِمْنَها و :َقاَل

  .خوالن
قدم َرُسول من صنعاء َفذكر أن أصدقاء لي كتُبوا  :َفَقاَل ،َفِجْئته َفَوَجدته مهموًما َحزيًنا َفَسَألته َعن َذِلك

قرييت َوَصْنَعاء َفلم جيدوه وأشفقت من  منِإَلّي كتاًبا فضيعه الرَُّسول َفبعثت َمَعه من رقيقي من يلتمسه 
  .َذِلك

 ،أقرئنيه :َفقلت ،اْلَحمد هلل الَِّذي أقدرك َعَلْيِه ففضه فقرأه :َفَقاَل، َفَهَذا اْلكتاب قد وجدته :قلت
َلَعلَّه كتبه ِإَلْيك َناس من أهل  :قلت ،قابضرب الرِّ :َقاَل ؟َفَما ِفيِه :قلت، ِإنِّي ألستحدث سنك :َفَقاَل

  .حروراء
 الشرح:

 -رمحه اهلل-من هذا التابعي  ،التي فيها هذه املناصحة اجلليلة من هذا العاَل ،هذه القصة العظيمة 

منهم ابن عساكر يف  ،ذكرها غري واحٍد من أهل العلم ،الذي تأثر بمذهب اخلوارج ،لذلك الرجل

ي يف هتذيب الكامل ،تاريخ دمشق املصورة التي بني  ،وهي النسخة التي بني أيديكم ،ومنهم املزِّ

رَي و ،يكمأيد  ِدينِيِّ عىل بن املَْ  من طريق اإلمام العلم الكبري أحد أئمة احلديث  كذلك الذهبي يف السِّ

ي صنعاء" :قال ،–رمحه اهلل- اض ِ
َ
ْحَمن ق ُبو عبد الرَّ

َ
َعاِنّي أ

ْ
ن ام بن ُيوُسف الصَّ

َ
ا ِهش

َ
اَل  ،َحدثن

َ
 :ق
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برِني َداُود بن قيس
ْ
خ

َ
اَل  ،أ

َ
 لي صديق من أهل َبيت خولن :ق

َ
ان

َ
إحدى القبائل اليمنية القحطانية  ،"ك

وزبيد معروفة إىل يومنا  من أعامل زبيد، هناإقيل  من حضور وهي منطقة ،املشهورة إىل يومنا هذا

أراد  ود بن قيس،ن صنعاء ُأِريد قريته هذا من؟ داَفخرجت م :ُيَقال َلُه َأُبو شمر ُذو خوالن َقاَل  ،هذا

ا يِف َظهره إِمنَْها وصديقه أن يذهب إليه َفَلام  َدَنْوت  َفِجْئته  ،ىل أيب شمر ِذي خوالنجدت كتابا ََمُْتوم 

ا َحزين ا َفَسَألته َعن َذلِك َفَقاَل  ذكر أن أصدقاء لي كتُبوا " :َفَوَجدته مهموم 
َ
قدم َرُسول من صنعاء ف

ّي كتاًبا فضيعه 
َ
بعثت َمَعه من رقيقيِإل

َ
ُسول ف لم يجدوه  منمن يلتمسه  الرَّ

َ
َعاء ف

ْ
قريتي َوَصن

ِلك
َ
كتاب قد وجدته .وأشفقت من ذ

ْ
ا ال

َ
َهذ

َ
اَل ، قلت ف

َ
ق

َ
ْيِه ففضه  :ف

َ
ِذي أقدرك َعل

َّ
َحمد هلل ال

ْ
ال

قلت أقرئنيه ،فقرأه
َ
اَل  ،ف

َ
ق

َ
ي ألستحدث سنك :ف ِ

ّ
َما ِفيِه  :قلت ،ِإن

َ
اَل  ؟ف

َ
ه  ،قابضرب الرِّ  :ق

َّ
َعل

َ
قلت ل

اس من أهل 
َ
ْيك ن

َ
اة َمالك حروراءكتبه ِإل

َ
ك
َ
  ."ِفي ز

 ،والشائعات ونرش األراجيف، تأمل إىل ما يفعلُه أهل الباطل يف كل زمان من نرش الفتن،

الوقت الذي كان فيه اإلمام  وليس هذا فقط يف هذا وكذلك مكاتبة وإرسال من يريدون السؤلة،

وخروجه من مكة إىل  -ريض اهلل عنه- والناظر يف قصة احلسني بن عيل ،بل إنه كان قبله ،وهب

 وهي طريقة معروفة من قبل، من أولئك الضالني، ،جيد أول األمر مكاتبات جاءت إليه ،الكوفة

 ،ملا جاءه كتاب ملك غسان ملا حصلت تلك الواقعة -هعن ريض اهلل- وما خرُب كعب بن مالك

يريدون أن َيرج  ؟كاتبه أهل الباطل يريدون ماذا -رضوان اهلل عليهم–ما حصل  وحصل منهم

وانظر هنا يف هذه القصة  -ريض اهلل عنه- وأرادوا كذلك من احلسني إليهم ويشاركهم يف باطلهم،

يف  واألمر إىل يومنا هذا قبل فرتة ليست بالطويلة قبل أن تأيت هذه الشبكة املعلوماتية هبذا احلجم
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سل الفاكسات التي فيها كان ذاك اخلبيث املسعري، ير ،قبل نحو من عرشين سنة ،هذه السنوات

 إىل مجلة من الناس يرسلها عرب هذا اجلهاز، من بلد الكفر، ،التحريض عىل والة أمور املسلمني

الشبكة عن طريق هذه  واآلن األمر صار أكثر خطورة ،منهم من يعرفهم ومنهم من ال يعرفهم

وينشئون مواقع حتمل أسامء تدل يدخلون يف مواقع الفجور، بل  أصبحوا -والعياذ باهلل- املعلوماتية

وجيعلوهنا غطاء، بحيث أن الداخل  ،-والعياذ باهلل-والفجور وتدعو إىل الزنا والرذيلة  عىل اخلنى،

 بال شك قد يغضب ويل أمره، ،أو مثال  من قبل ويل أمره ،إما من قبل من هم معه فيها ال يشك،

أخطر وأعظم من باب  ألن باب الشبهات ؛مر فيه ما هو أبعد من هذا وأخطرلكن ال يظن أن األ

تأتيهم  ليسوا كلهم لكن مجلة منهم عن طريق مثل هذه الرسائل، واآلن من تأثر عندنا الشهوات،

الذي يكون عن طريق هذه  ،جتامعيومواقع التواصل اال اإلنرتنت عن طريق هذه الشبكات

، قابرضب الرِّ  :َقاَل  ؟َفاَم فِيهِ  :قلت ستصغره،أ إين ألستحدث سنك،تأمل هنا فقال:  ،الشبكة

  .َلَعل ه كتبه إَِلْيك َناس من أهل حروراء يِف َزَكاة َمالك :قلت

وسوف  واإلدراك، ،والوعي ،وانظر إىل ما كان عليه من الفهم انظر إىل هذا الذي استحدث سنه،

  .لسبب الذي جعل هذا صغري السن هبذه املنزلة يف اإلدراك والفهما يأيت معنا

 

 

 املنت:

َفَيُقول لنا احذورا َأيَها اْلَأْحَداث  ،ِإنِّي وأصحاًبا لي جنالس وهب بن ُمَنّبه :قلت ؟من َأْين تعرفهم :َقاَل
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  .األغمار َهُؤَلاِء احلروراء َلا يدخلوكم ِفي َرْأيهْم اْلُمَخالف َفِإنَُّهم عرة هَلِذِه اْلأمة
 الشرح:

هذا الذي استحدث  إىل أثر صاحب السنة يف األمة، أثر الناصح،إىل  انظرإىل أثر العاَل، !اهلل أكرب

 نصحه هلممن شدة  وهذا التابعي إىل هذا التابعي اجلليل، باجللوس -جل  وعال- أكرمه اهلل سنه،

واألمر تغري اليوم، َلَ؟ ألنه مع  املارقة، خاصة من هؤالء لكان ُيذرهم من أهل البدع والضال

يبلغ ُأناس ليس هلم صلة بمذهب السلف،  أمر كثري من الشباب،األسف الشديد الذي توىل 

ا ده حقيقة  جت ،هم يمضون ويف هلوهم يسريونغيِّ  الواحد عندهم مبلغ الرجال والزالوا معه يف اب  لع 

ما كان عىل اهلدي السلفي عىل هذا الظاهر ما كان عىل اجلادة، و سك إال  أنإن كان ظاهره التنو

 الطريقة املحمدية.

لعات، والرحالت، عىل التمثيليات، واملِسحيات، واألناشيد، واخلَرَجات، والط   مُيربوهنُ  

ى نحن نحفظ القرآن وهذه نجعلها يف حقيقة األمر اللهو، ومن باب الرتفيه و بعضهم حتت ُمَسم 

ن َحِفَظ إ، وما حفظ شيئ ا من كتاب اهلل، بل متر عليه األعوام وجتد الواحد عندهم مَتُر عليه األيام

 .َحِفَظ الِشء اليسري، والناظر يعرف هذا

الضالل خاصة من اخلوارج يكثر من التحذير من أهل البدع و بل ،انظر إىل هذا الَعاَِل ُيذرهم 

 قال إهنم ال يفهمون. وما ،ما استحدث ِسن هم، وما استصغرهم واملارقة

ك"ِسن ه فقال له:  هذا الذي استحدث أبو َشِمر انظر هنا 
َّ
كان أفهم منه و كان  "إني ألستحدث ِسن

ه كتبه إليك ناٌس "قال:   "ضرب الّرِقاب"مبارشة مل ا قال له:  عرف منه بأولئك اخلوارج املارقة،أ
َّ
لعل
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من أين "فقال له مل ا قال:  ندهم ُشَبه سوف تأيت معنا،ألن ع من أهل حروراء في زكاة مالهم"

احذروا أهيا األحداث "فيقول لنا:  يل ُنجالِس وهب بن ُمنَبِّه قلت إين و أصحاب"قال: ، "تعرفهم؟

 .نحذر ونشتد يف التحذير ،وهذا هو الواجب، "األغامر هؤالء احلروراء

ابنا وأوالدنا من الذكور حتى ال ُيلعب بشبنبه ألمر حتى ال ختتلط األوراق ولكن جيب أن نت 

ني التكفرييني أصحاب الفكر لاالض إذا ما حصل أمر من أولئك اخلوارج اآلن نسمع ،واإلناث

ا صاحب هم قبل قليل يستنكرون احَلَدَث وأولئك الذين أرشت إلي بعضنجد  ،الضال الِفعل، وأم 

م كاألول إال أنه ُيربر. الفعل فبعضهم يستنكر،  وبعضهم يستنكر و جيرِّ

م الفاعلب أن جُي بل جي ،حن أهل احلق ال نقبل هذا وال هذانو  م الفعل وأن جُير  وأن جُيرم  ،ر 

ض هلذا الفاعلاملنظِّم هلذا الِفعل و م تلكم املصادرو ،امُلَحرِّ ر   -منها ذاك الفكر ىالتي استق كذلك جُتَ

وألجل هذا أراد أولئك األخباث أن يلصقوا هذا بأئمة الدعوة السلفية  -وسوف يأيت معنا

َ ؟ حتى يرصفوا الناس عن منبع هذا الفكر يف هذا الزمان ،النجدية ما يستحي الواحد منهم  ،َِل

 ،-رمحهم اهلل تبارك تعاىل-وإىل أولئك األعالم األئمة  ،عندما ينسب هذا إىل كتاب الدرر السنية

 وتبني ما يف ،وتبني ضالل سيدهم ،وجتد الواحد منهم يتغيظ ويزداد تغيظ ا عندما تتكلم عن سيدهم

جل -وسوف يأيت معنا بإذن اهلل  -والعياذ باهلل-كتب سيدهم مما يغذي هذا الفكر وهذا الضالل 

  .اللقاء القادم مزيد بيان حول هذايف  -وعال
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 احلروراء قال:
ِ
اَل يدخلوكم يِف َرْأهيْم امْلَُخالف  ،َفَيُقول لنا احذورا َأهَيا اأْلَْحَداث األغامر َهُؤاَلء

ُم عرة هلَِذِه اأْلمة -ام كتبه سلفنا الصالح ظر فيوهذا حال أهل البدع كلهم، وألجل هذا النا، َفإهِن 

ا بيِّ  -رضوان اهلل عليهم ا واضح   ن ا أال وهو:جيد منهجهم يف معاملة أهل البدع والضالل منهج 

والتحذير منهم ومن مذهبهم وجمانبة  ،ا عندهم من ضاللوبيان م ،بيان عوارهم والتنكيل هبم 

وُيملون من حتت  ،-وعال جل  -هيجروهنم يف ذات اهلل  ،وجمانبة أشخاصهم وأبداهنم ،طريقتهم

أهل السنة، وهو من وكتب السلف طافحة هبذا وهو أصل عظيم من أصول  ،أيدهيم عىل هذا

وألجل هذا جيب علينا أن هنتم هبذا األصل اخلالف،  -والعياذ باهلل-األصول التي حصل فيها 

ا عظيام  وأن نوليه رعاية كبرية فإنه من األصول التي يفارق فيها أهل السنة أهل البدع  اهتامم 

ألنه اآلن يقولون  ؛نحذر من نتاجهم ونحذر من أشخاصهم ،والضالل، التحذير من أهل البدع

ملا أشار إىل ذي  -عليه الصالة والسالم- ماذا؟ حذر من القول وال تتكلم يف القائل، النبي

ومن الذين  ،فحذر منه بعينه ومن طريقته «َسَيْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا» :اخلويرصة ماذا قال؟ قال

ِقُر َأَحُدُكمْ » قوامأ سيسريون عىل طريقته  إىل متام احلديث الذي مىض معنا. «َُيْ

ويف  ،الولد صغري ما يفهم ،وال تنطيل علينا شبهة أولئك املتحزبة أو املخذلة يقولون ما يفهم 

صغري  ،هبذه األفكار الضالة واملعتقدات الفاسدة َئ لِ د هذا الصغري عندهم قلبه قد مُ املقابل جت

بل قد  ، يدهوال جتد من يأخذ عىل ،ء فيه عىل ويل أمره يف املجالس ويف أماكن لقاءاهتمويتكلم بمْل 

  .ثمرة ملا يغذونه به ويرضعونه إياه هوال غرابة يف هذا فإن هذ ،يدهؤجتد عندهم من ي
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  .واهلل أعلم، نقف عند هذا يف هذه الليلة

 .وصىل اهلل وبارك عىل نبينا حممد

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

www.miraath.net 
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