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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

 الثانيالدرس 

وأشهد أن ال إله إال اهلل ، كام حيب ربنا ويرىض ،مبارًكا امحًدا كثرًيا طيبً رب العاملني هلل  احلمد

  .ه وسلم تسلياًم كثرًياوعىل آله وصحب،وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،وحده ال رشيك له

 :أما بعد
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جلَّ -ومن عظيم فضل اهلل  ،حلكمة عظيمة فاضل بني األيام والليايل -جلَّ وعال-اهلل 

 ،ل يف يومه وليلتهل املتأم  ولو تأمَّ  ،العبادات عىل هذه األمة تكثريه مواسم اخلريات وتنويعه   -وعال

ه وهذ ،الربيات اليشء الكثري وسنته جيد فيها من العبادات التي تقربه إىل رب   ،سبوعه وشهرهويف أ

 ،ها رب العزة واجلاللاملباركة حيرص من أراد تلكم  الدار التي أعدَّ املواسم الفاضلة وهذه املواسم 

سارعوا يف وأن ي ،اخلرياتها لعباده املتقني وأمرهم أن يسارعوا يف أعدَّ  ،هيملن فعل األمر وترك النَّ

ٻ ٻ  ٱژ  :وأن يسارعوا يف طلب مغفرة رب العزة واجلالل، الربيات ب رضا رب  َتطل  

جلَّ -أكرمنا اهلل  ،١٣٣آل عمران:  ژٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

َأْفَضل  »: -صىل اهلل عليه وسلم-شهر اهلل املحرم الذي أخربنا فيه النبي  ؛ببلوغ هذا الشهر -وعال

َيا م  ِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهر  اهللِالص  عليه الصالة -من أيام اهلل كام قال  م يوم  ويف هذا الشهر املحرَّ  « امْل َحرَّ

نرص فيه رب العزة  يوم  ، العزة واجلالل أهل احلق عىل أهل الباطل أظهر فيه رب   يوم   -والسالم

 .-جلَّ وعال-واتبعوا ما أنزل ، الذين سلكوا سبيله، داهواجلالل أهل ه  

هلم الغواية، يوم  وحصلْت ، عىل أولئك الذين ضلوا وانحرفوا -تبارك وتعاىل-نا أظهرهم رب  

وهلذا ، كليمه موسى ومن معه عىل ذلكم الطاغية فرعون ومن معه فيه رب العزة واجلاللى نجَّ 

ع لنا صيام يوم عاشوراء ن هذا اليوم كان مفروًضا قبل ن الناظر يف فرض الصيام جيد أإبل ، رش 

وما كان صيام ، ف عن هذه األمةف  ثم مّلا ف رض صيام شهر رمضان خ  ، فرض صيام شهر رمضان

كف   ،هذا اليوم واجًبا إاّل أنه جاء الرتغيب يف صيامه عىل ما أنعم  -عز وجل-شكًرا هلل  ر سنةً وأنه ي 
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إاّل أّّنا رسعان ما  كانت له صولة وجولة والباطل وإنألهل احلق  عىل أهل الباطل، وعىل نرصه 

حيرص عىل  -صىل اهلل عليه وسلم-وهلذا كان نبّينا  وال يبقى إاّل احلق؛ وال يعلو إاّل احلق ،تندحر

عليه الصالة -وكان حيب  وإفرادهم له، صيام يوم عاشوراء، ومّلا أ خرب عن تعظيم اليهود هلذا اليوم،

ْمت  التَّاِسعَ ِعْشت  إِْن َشاَء اهلل إِْن » قال: خمالفتهم، -والسالم في رشع لنا معارش  « إىَِل َقابٍِل ص 

فإن مل  ،وهذا أعىل املراتب املسلمني أن نصوم اليوم التاسع واليوم العارش من شهر اهلل املحّرم،

ة عليه الصال-ألّن النبي  ؛نستطع نصوم يوًما قبله أو يوًما بعده، حتى ال نفرد يوم عاشوراء بالصيام

يت  »ذلك خرب حّسنه بعض أهل العلم يف وقد جاء  أراد أن خيالف أولئك اليهود، -والسالم ق  َلِئْن ب 

َرنَّ بِِصَياِم َيْوٍم َقْبَله  َأْو َيوْ  وَراءَ آلم   واحلادي عرش والعارش، أّما صيام يوم التاسع، «ٍم َبْعَده  َيْوِم َعاش 

صىل اهلل عليه  -هذا مل يصح فيه سنّة عن رسول اهلل فإّن  وأّنه أعىل املراتب يف صيام عاشوراء

ونحن يف هذا العام صدر من اجلهة   من أن يصوم اليوم العارش،فمن مل يستطع فال أقلَّ  ،-وسلم

، الرسمّية يف هذه البالد املباركة، م  أّن شهر ذي احلّجة كامل  وكان يوم األربعاء هو اليوم املتم 

وعىل هذا  وهذا اليوم اخلميس هو اليوم األّول من شهر اهلل املحّرم، للثالثني من شهر ذي احلجة،

 ويوم العارش هو يوم السبت، هو يوم اجلمعة بعد القادم، -جلَّ وعال-يكون اليوم التاسع بإذن اهلل 

وحيرص املرء قدر  الصاحلات الباقيات، وأن ن كثر من فعل ،بنا أن نحرص عىل هذا اخلري فحري  

صىل اهلل عليه -فنصومه كام صامه النبي  ام يكّثر صحيفة حسناته،تطاعته فيويبذل اس جهده،



 التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه  لرجٍل تأثر بمذهب الخوارج

 

~ 5 ~ 
 

عليه وعىل نبّينا -كليمه ورسوله  عىل أن أنجى موسى ومن معه -جلَّ وعال-شكًرا هلل  -وسلم

 ومن معه من جنده . عىل ذاك الطَّاغية ،-الصالة والسالم

فيها ما يثّبت أهل اإليامن، ويزيدهم  وجيد قصة موسى جيد فيها العجب الع جاب،يف واملتأّمل 

 وأاّل يلتفتوا إىل ما عليه أهل الباطل عىل شّتى رضوهبم، يقينًا ورسوًخا فيام هم فيه من احلق،

 لنا ما كان عليه ذاك الرسول الكريم، كليم الرمحن من اليقني والثبات،ولو تأمَّ  واختالف مشارهبم،

مّلا  ،٦١ الشعراء: ژپ  پ  پ  ژ  ط مّلا قال له أصحابه:ولك أن تتأّمل فق لرأينا العجب الع جاب،

پ  ژ ؟ فبادر إىل ذهنهم هذا األمر فقالوا ماذا ورأوا فرعون ومن معه خلفهم، رأوا البحر أمامهم،

تعرف ما كان ل -عليه وعىل نبّينا الصالة والسالم- تأّمل جواب الكليم ،٦١الشعراء:  ژپ  پ  

الن رصة و معّية احلفظ اخلاّصة، -جلَّ وعال-وأّنه مستشعر  بمعّية اهلل  عليه من الثبات واليقني،

وأال  ال نغفل عن هذا،وأ فعلينا أن نستشعر هذا، ،٦٢الشعراء:  ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀڀ  ڀژ  والتأييد

وأنه سائر  يف طريق احلق، وأنه سائر  عىل ّنج أهل  دام أنه عىل احلق،يلعب الشيطان بالواحد منا ما

، -جلَّ وعال-فإن اهلل  ،احلق ، معه حيفظه  ، وينرصه   .ويؤيده   ويرعاه 

وأن يبارك لنا يف  وحسن عبادته، ه، وشكره،أن يعيننا مجيًعا عىل ذكر -جلَّ وعال-أسأل اهلل  

 واهلل أعلم. إن ريب سميع  الدعاء، وأهلينا وأموالنا، وأن يبارك لنا يف أوالدنا، وأعاملنا، أوقاتنا،

 املنت:

 اغفر اللهم: بعد أما أمجعني، وصحبه وآله نبينا على والس َّالم والص َّالة العاملني، رب هلل احلمد 
 .واستمع حضر وملن ولعلمائنا، ولوالدينا، لشيخنا،
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 لرجٍل منب َّه بن وهب اإلمام مناصحة ذكر  يف الكمال، تهذيب يف -اهلل رمحه- املز َّي احلافظ قال
 َأُبو الصَّْنع ان يُّ ُيوُسف بن ه ش ام ح دثن ا: اْلم د ين يَّ بن على َقال : -اهلل رمحه- قال اخلوارج، مبذهب تأثر
 ُحُضور من خوالن ب يت أهل من صديٌق لي َكان  َقال  قيس، بن د اُود َأْخربن ي َقال  صنعاء، َقاض ي الرَّْحم ن عبد
 ف ي م ْخُتوًما كتابا وجدت م ْنه ا د ن ْوُت َفَلمَّا قريته ُأر يد صنعاء من َفخرجت َقال  خوالن، ُذو مشر َأُبو َلُه ُيَقال
 من ر ُسوٌل قدم َفَقال  ذ ل ك، ع ن َفس َألته ح زيًنا، مهموما َفو ج دته َفج ْئته خوالن، ذ ي مشر أبي إىل َظهره

 قرييت من يلتمسه من رقيقي من م ع ه َفبعثت الرَُّسول، فضيعه كتابا إ َليَّ كتُبوا لي أصدقاء أن َفذكر صنعاء،
 ع َلْيه ، أقدرك الَّذ ي هلل اْلح مد َفَقال  وجدته، قد اْلكتاب َفه ذ ا قلت ذ ل ك، من وأشفقت جيدوه َفلم و ص ْنع اء،

 َلع لَّه قلت الرَّقاب، ضرب: َقال  ف يه ؟ َفم ا قلُت سنك، ألستحدث إ نِّي َفَقال  أقرئنيه،: َفقلُت فقرأه، ففض َّه
 وهب جنالس لي وأصحابا إ نِّي: قلت تعرفهم؟ َأْين من َقال  م الك، ز َكاة ف ي حروراء، أهل من ن اس إ َلْيك كتبه

 اْلُمخ الف ر ْأيهْم ف ي يدخلوكم َلا احلروراء، ه ُؤَلاء  األغمار اْلَأْحد اث َأيه ا احذروا: لنا َفي ُقول ُمن بَّه، بن
 . اْلأمة هَلذ ه  عر َّة َفإ نَُّهم

 الشرح:

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

 .وصحبه، ومن سار عىل ّنجه إىل يوم الدين

قصة هذه  ؛مطلع هذه القصةالتي جاءت يف ، مىض معنا يف اللقاء املايض مضت هذه اجلمل

جلَّ -ومما نزيده ذكًرا أن من نعمة اهلل  وتوقفنا عند هذه اجلملة، -رمحه اهلل تبارك تعاىل-اإلمام 

وسلوك طريق االستقامة  ،لسلوك طريق اهلداية -تبارك وتعاىل-عىل الشاب إذا ما وفَّقه اهلل  -وعال

ون  ،لصاحب سنة -جلَّ وعال-أن يوفقه اهلل  عىل هذا، كام جاء عن وقد كان سلفنا الصالح ين ص 
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ن نعمة هللا على الشاب إذا نسك أن ُيوفق لصاحب "إن مكان يقول:  -رمحه اهلل- عمرو بن قيس

نة، ألنه يرب   ؛فإّنا نعمة عظيمة، سنة" نَش  يه عىل الس  نة يف قلبه، وي   ه عىل هذا اخلري.ئ  ويغرس الس 

نة ترك املحدثات والبدع، وترك أهل الضالل و االنحراف والزيغ، هذا كله من ومن الس 

 .- عليه سلمصىل اهلل-ي النبي هد

لسلوك طريق اهلداية أن  -جل وعال-عىل الشاب إذا وفقه اهلل -جل وعال-من نعمة اهلل ف 

وفَّق لصاحب سنة، فريبيه عىل السنة، وانظروا إىل ثامر هذا يف هذه القصة، قد كان سلفنا الصالح  -ي 

بل إن الواحد قد يشتد يف  ،أهل البدع والضاللجمالسة  ينهون أشد النهي عن -رضوان اهلل عليهم

الس أصحاب الفجور واملعايصالقول ويقول: أل الس أهل البدع  ن ُت  أحب إيّل من أن ُت 

الل، وليس هذا معناه التساهل يف هذه املوبقات،  لكن هذا  أبًدا ،ويف هذه املعايص واملحّرماتوالضَّ

 .-رضوان اهلل عليهم-فقه دقيق كان عليه سلفنا الصالح 

ايص إذا ما فعل معصيته، فإنه يعرف أواًل أنه يرتكب أمًرا حمّرًما، وإذا ما صاحب املع

وهذا مما نشاهده  وحيرص عىل أن يعمل هبا، وال أقل توجهت إليه النصيحة فإنه حيرص عىل قبوهلا،

َو له باهلداية، ملَ؟ ألنه يعلم  نحن  وأنه عىل أمرٍ  ،إأنه عىل خطمن أن يطلب من الناصح له أن يدع 

ضاللة، أما أصحاب البدع والضالل فاألمر معهم خمتلف، يفعل أحدهم البدعة ويرتكب ال ،محمرَّ 

نه  -صىل اهلل عليه وسلم- ، وهلذا جاء احلديث عن النبي-جلَّ وعال- ويظن أّنا تقربه إىل اهلل وحسَّ

مفرًسا  قال اإلمام أمحد ،«اْلبِْدَعةإِنَّ اهللَ اْحَتَجَز التَّوَبَة َعن َصاِحِب »: -رمحه اهلل- العالمة األلباين
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وفَّق للتوبة ملَ؟ ألنه يرى أنه عىل هدىهلذا ا وأنه عىل خري، وأنه عىل طاعة، وأنه  حلديث، أي أنه ال ي 

َلق، الذين وقف عىل قربة، ما يرى نفسه أنه عىل طريق غواية، وهلذا تأملوا يف قصة أصحاب احلِ 

وعليهم رجل  ،كانوا يف ِحَلق ؟ماذا كانوا يفعلونلكوفة، يف ا -ريض اهلل عنه- عليهم ابن مسعود

ملا وقف ، ، يعدون التسبيح بالنوى، وهكذائةائة، يأخذون النوى فيسب حون مايقول هلم: سب حوا م

م! َهِذِه ِثَياُب َرُسوِل هللا عليهم قال: 
ُ
ك

َ
ت

َ
ك

َ
ْسَرَع َهل

َ
م! َما أ

ُ
َم -"َوْيَحك

َ
يِه وَسل

َ
ى هللُا َعل

َ
  -َصل

َ
م ت

َ
ُه ل

ُ
ِنَيت

َ
ْبَل َوآ

َسر"
ْ
ك

ُ
م ت

َ
كم على هدي أهدى من هدي رسول هللا ، قال: -ي شري إىل أنَّ العهد قريب- ل

َّ
ا أن ى -"إمَّ

َّ
صل

م
َّ
كم مفتتحوا باب ضاللة" -هللا عليه وسل

َّ
 النَّاس يف ذكر، :انظر إىل هذا الفقه العظيم، ما قال أو أن

أتركهم عىل ما هم فيه، وانظر إىل هاتني الكلمتني التي كام  وتكبري وهتليل، ويف تسبيح، وحتميد،

ر،  قال أحالمها م  كم على َهْدي أهدى من هدي رسول هللا ي 
َّ
ا أن م-"إمَّ

َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
كم -صل

َّ
، أو أن

د النيَّ ، ُمفتتحوا باب ضاللة" نا أنَّ جمرَّ محن، ما أردنا إالَّ اخلري، هذا يدل  ة احلسنة ما قالوا: يا أبا عبدالرَّ

 ،"وكم من ُمريٍد للخير لم يدركه"ا، وهلذا ماذا قال هلم، قال: هبمل توافقها صواب العمل ال عربة 

م كانوا مع  ة أولئك ي طاعنوننا يوم النَّهروان، أي أّنَّ اوي: ورأيت  عامَّ وجاء يف آخر األثر يقول الرَّ

 .-صىلَّ اهلل عليه وسلَّم- اخلوارج، مع تلك الفرقة املارقة بنص  حديث رسول اهلل

لف عىل أهل البِدع واألهواء الس أهل إ: وكان من قوهلم ،إًذا اشتدَّ نكري السَّ نَّ الواحد لو جي 

ناصح  بيد العامل اجلليل ي  الس أهل البِدع واألهواء، وملَّا كان يونس بن ع  املعايص أهون  من أن جي 

بيد، فاشتطَّ  طلبته، رهم هبذا األصل العظيم، أشاروا إىل أنَّ ابنه رأوه  قد دخل عىل عمرو بن ع  ويذك 
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جالس كذا وكذا، أي من أصحاب الفجور، وغِضب، وكلَّم ابنه يف هذا، فبدأ يعتذر، فقال له: 
ُ
"ألن ت

جالس َعْمرو بن ُعبيد"
ُ
التَّهوين البتَّة انطلق من هذا األصل العظيم، وليس فيه  أحب إليَّ من أن ت

مات، ولكن هذا يدل عىل عظيم فقههم، وكبري علمهم، كام قد أرشت  من أمر هذه امل نكرات وامل حرَّ

ا صاحب البِدعة فإنَّه يرى أنَّه عىل طاعة،  قبل قليل، صاحب املعصية قريب وهو مقر  بمعصيته، أمَّ

به إىل اهلل وعىل عبادة، وعىل خري، ا تقر  اب  -جلَّ وعال- ، فمن نعمة اهلل-جلَّ وعال- وأّنَّ عىل الشَّ

نَّة، نعم، ماذا فعل؟ -جلَّ وعال- قه اهللأن يوف    لصاحب الس 

 املنت:

 ش مر أبي إىل الرحيم، الرمحن اهلل بسم: فيه فإذا فقرأته الكتاب، إليَّ فدفع: َقيس بن داود قال 
 له، شريك ال وحده اهلل تقوىب ونوصيك هو، إلَّا إله ال الذي اهلل إليك حنمد فإنَّا عليك، سالٌم خوالن، ذي

 نبيه سنة خ الف من و ُمخ الَفة َطاع ة اهلل دين و إ ن اآلخرة، يف وفوٌز وجناٌة الدُّنيا يف وهدى رشٌد اهلل دين فإنَّ
 .....هذا كتابي جاءك فإذا وشريعته،

 الشرح:

صىل - حتى ال تغرت، واستحرض قول النبي اجلمل التي استفتحوا فيها كتاهبم، تأمل يف هذه

 :ملَّا أشار إىل ذي اخلويرصة، جاء يف بعض األحاديث الواردة يف تلكم القصة، قال -اهلل عليه وسلم

ْم َصاَلَته  َمَع َصاَلهِتِ » ك  ِقر  َأَحد  وال »ون القرآن قال: ء  وأخرب أّنم يقر «ْم َوِصَياَمه  َمَع ِصَياِمِهمْ حَيْ

َاِوز  َترَ  مْ جي  - : قالعند أمحد وغريه، قال -ريض اهلل عنه-ي اخلدروجاء يف حديث أيب سعيد ، «اِقَيه 

تِي اْختاِلف  وَ »: -عليه الصالة والسالم ون  يِف أ مَّ ْرَقة  َسَيك  ِسيئ وَن ف  ِْسن وَن  اْلِقيَل َوي   اْلِفْعَل، ، َقْوم  حي 
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رْ  وَن اْلق  مْ َيْقَرء  َاِوز  َتَراِقَيه  يِن َكاَم َيْمر  ، آَن ال جي  ق وَن ِمَن الد  ِميَّةِ َيْمر  ْهم  ِمَن الرَّ ونَ ق  السَّ  ، ث مَّ ال َيْرِجع 

مْ َحتَّى َيْرَتدَّ َعىَل ف وِقهِ  ْم َوَقَتل وه  رَش  اخْلَْلِق َواخْلَِليَقةِ  ، ه  َْن َقَتَله 
وَن إىَِل كَِتاِب اهللِ، ط وَبى ملِ وا ، َيْدع   وَلْيس 

 ِمنْه  يِف َشْ 
ٍ
ِسيئ ونَ »أواًل قال:  !تأمل «ء ِْسن وَن اْلِقيَل َوي  ك إذا نظرَت إىل قول الواحد أي أن، «، اْلِفْعَل حي 

 تسمع  العجب الع جاب، وإذا نظرت إىل فعاهلم، تعجب. منهم

وَن إىَِل كَِتاِب اهللِ» ال:وجاء يف احلديث ملا ق  َيْدع 
ٍ
ء وا ِمنْه  يِف َشْ الذي ألّنم تركوا هدي  « وَلْيس 

- والقرآن كام قال سلفنا الصالح، -صىل اهلل عليه وسلم- زل عليه الكتاب، تركوا هدي النبيأ ن

م ذلك، وتقيض عىل  له وجوه كثريةمحَّال أوجه،  -رضوان اهلل عليهم نة حتك  مل عليه، وهلذا الس  حت 

ل يف هذه اجل مل وال تغرت، ملا تعرف حقيقة أمِرهم، وليست العربة بتنميق العبارة،  ذلك، فهنا تأمَّ

صىل اهلل عليه  - وبام يف سنة رسول اهلل ،-لَّ وعالج - اللفظ، العربة بام يف كتاب اهلل وتزويق

 .-رضوان اهلل عليهم- ا الصالحوبام كان عليه سلفن ،-وسلم

 

 

 

 

 

 املنت:

 تْست حقَّ ح قه من ع َلْيك اهلل اْفرتض م ا اهلل ش اء  إ ن ُتؤدِّي َأن َفاْنُظر ه ذ ا كت ابن ا ج اء ك َفإ ذا: قال 
 .اهلل و ر ْحم ة ع َلْيك و السََّلام أوليائه، و وَلاي ة اهلل وَلاي ة بذلك

 الشرح:
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روا الناس، وهذا أصل  عندهم، هذا هو أول ما كان  عندهم، أي أولئك القوم، فإّنم ملا كفَّ

كاة ال ت دفع إليهم، وهذا  روا الناس، رأوا أن الزَّ أعني اخلوارج، وهذا األصل إىل يومنا هذا، ملَّا كفَّ

الرجل كان من ذوي اليسار، ومن أهل الغنى، عنده  أموال، من أجل هذا تأمل فيام مىض معنا يف 

يأمرونه  ا هؤالء اخلوارج، يأمرونه بامذا؟فهن، ًقا له، يبحثون له عن هذا الكتابملا بعث رقي القصة،

أن يدفع زكاة ماله إليهم، وأن ما يدفعه إىل اإلمام، ويل أمر املسلمني آنذاك ال عربة به، قال: تستحق  

 بذلك والية اهلل ووالية أوليائه.

 املنت:     

 م ْنك؟ أقدم ُهو  من َقول وأترك َقْولك أتبع َفكيف: َقال  ع ْنُهم، أنهاك َفإ نِّي: َلُه َفقلت 
 الشرح:

نة، وألجل هذا ما جاء  انظر إىل هذه احلجة الشيطانية، ليست العربة بالسن، إنام العربة بالس 

نة قالوا: األصاغر هم أهل البدع، ليس  يف اآلثار يف التَّحذير من األصاغر، ولزوم األكابر، أئمة الس 

ن، إنام األصاغر هم أهل البدع والّضالل، وبال شك إذا اجتمع هذا مع  املراد باألصاغر صغري الس 

ن، كام هو احلال يف اخلوارج  -هلل عليه وسلمصىل ا- ، فقد جاء يف وصفهم عن رسول اهللصغر الس 

َفَهاء  اأْلَْحاَلمِ » كام يف األحاديث: َدَثاء  اأْلَْسنَاِن س  فيكون قد انطبق عليهم الوصف انطباًقا كلًيا،  « ح 

من عليه أصغر منك، وقامت الدالئل  منكان ل البدع، فإذا ما جاءك احلق ولو فاألصاغر هم أه

اك إياك إياك أن ت عرض، إي -صىل اهلل وعليه وسلم-رسول اهلل ، ومن سنة-جل وعال- كتاب اهلل

، قال: ملا أمر  إياك أن ت دبر، احرص عىل احلق وكن مع أهل احلق فإن اهلل أمرك هبذا، وال ِعربة بالسن 
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فتكون مع أهل الصدق، وهم أهل  ،١١٩التوبة:  ژڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ بالتقوى قال:  عباده

 السنة، أهل احلديث واألثر. 

 املنت:     

 م ْنك؟ أقدم ُهو  من َقول وأترك َقْولك أتبع َفكيف: َقال  
 .نعم: َقال : خربهم وخيربك َقْوله تسمع ح تَّى ُمن بَّه، بن وهب على أدخلك أن أفتحب: قلُت: َقال 

 الشرح:

عىل هدايته، وهذا من حقوق األخوة، التي بينهام، وهذه مما حيرص وهذا من شدة حرصه 

ة، حيرص عىل  عليه املرء مع أخيه، ومع من تربطه هبم تلكم العالئق العظيمة، والوشائج القويَّ

 كيف أنه ما انظر إىل هذاهدايتهم، وعىل بيان احلق هلم، وعىل بذل األسباب املعينة عىل ذلك، ف

قال:  أرشده إىل ماذا؟،فألنه يريد له اخلري، وحيب له اهلداية،  ؛م املقولةاستنكف ملا قال له تلك

اَل: نعم"
َ
ْوله، ويخبرك خبرهم؟ ق

َ
ى تسمع ق ّبه َحتَّ

َ
فهذا مما  "أفتحبُّ أن أدخلك على وهب بن ُمن

أن يبذل له  أن يبذل األسباب التي تعني من يريد له اهلداية عىل مريد اخلري، وحمب  اهلداية ينبغي

غلق باب  إال وُتده حيرص عىل فتح  أخرى له، كل هذا أبواٍب  األسباب بقدر استطاعته، وما أن ي 

 لخري له .لحمبة 

 املنت:     

 ومسعود ُمن بَّه بن وهب على أدخلته ح تَّى غدونا ثمَّ صنعاء إ َلى معي و نزل َفنزلت: قيس بن داود قال 
 .ُمح مَّد بن ُعْرو ة قبل من اْليمن على و اٍل ع ْوف بن

 الشرح:
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ل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز امَّ وهذا  ،-رمحه اهلل وغفر له- عروة بن حممد هذا أحد ع 

 مسعود بن عوف كان والًيا لعروة عىل تلكم املنطقة.

 املنت:     

 هو ازن، بن بكر بن سعد من َلُهم والؤنا السَّْعد يَّ ع ط يَّة بن ُمح مَّد بن ُعْرو ة ُهو : املديين بن علي قال 
 ُذو مشر َأُبو ه ذ ا َفقلت الشَّْيخ؟ ه ذ ا من ب عضهم لي َفَقال  ُجَلس ائ ه ، من ن فرا وهب ع ْند َفو ج دن ا قيس بن داود َقال 

 يستشريه أن ُير يد ح اج ة إ نَّه ا قلت ،!يذكره ا؟ َأفال: َقاُلوا اهلل، عبد أبي إىل ح اج ٌة و له ُحُضور أهل من خوالن
 خوالن؟ ذ ا ي ا ح اج تك م ا: وهب و َقال  اْلَقْوم، َفَقام  أمره، بعض ف ي

 الشرح: 

 انظر إىل ما كانوا عليه من األدب واخللق مع بعضهم البعض، ومع شيخهم، ويف جملسه.

 املنت:     

 .شيخك ع ن عرب: وهب لي فَقال ! اْلَكَلام من و جنب فهرج: قال 
 الشرح:

أن يفتح له  الباب، وأن  يمنعنَّ أحد  إذا ما رأى مثل هذايعني لعله  هابه  ذاك املجلس، وال 

هل العلم والفضل، فلام رأى يف عدم التَّواصل مع أ م، وأال يكون مثل هذا حجر عثرةيبتدئ الكال

 شيخك.ما حدث للرجل من ختليطِه يف الكالم واجلبن، قال لداود: عرب  عن  -رمحه اهلل- وهب  

 املنت:     

 أعلم و اهلل علمن ا، ف يم ا الصَّالح وأهل اْلُقْرآن أهل من خوالن ذ ا إ ن اهلل عبد َأب ا ي ا نعم: َفقلت 
 .حروراء أهل من صنعاء أهل من نفر َلُه عرض أنه َفَأْخربن ي بسريرته،

 الشرح:  
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نغرت بمن كان يقرأ جيعلنا ال نغرت بعالمات الصالح الظاهرة، ال كله وألجل هذا، هذا 

أبًدا حاشا وكال، إنام الكالم أنا نطعن  -والعياذ  باهلل- القرآن، ويطيل حليته، ويقرص  ثوبه، وال يعني

مر بن اخلطاب كان من أهل القرآن، لجميف عدم االغرتار، عبد الرمحن بن م   ريض اهلل - وأرسله ع 

َما نعتقد نحن أنَّ أ، تل أفضل رجل يف وقتهكيف كان، ق عل م القرآن، انظر إىل حاله ومآلهي   -عنه

دٍ أفضَل الناِس ب َمَّ م -صىل اهلل عليه وسلم- عد حم  ّم ع  ثامن ر،أبو بكٍر، ث  ّم ع   يف َزَمِن علي ؟، ث م علّ  ،ث 

َمر موجودً املَّا َقَتَله  هذا اخلاِرِجي هل كان أبو بكٍر موجودً  -ريض اهلل عنه- ؟ هل كان ا؟ هل كان ع 

ثامن   موجوًدا ؟ ما كان أحد  اموجودً ع 
ِ
فهذا اخلاِرِجي  قَتَل أفَضَل اخلَْلق يف زمنِِه، ، ِمْن هؤالء

ج   ، ولو نَظْرت م يف َبْدء أمر هذا الرَّ ِه طافَِحة 
وص  يف َفْضلِ معه تواَعَد  ،ل ملَّا أراد أن يقت َل َعِل والن ص 

ريض اهلل - نّاِس يف زَمنِِهم، يقِصدون عليًّاال ، وجلسوا يتذاكرون أمَر أكَفر-بةأي عند الكع- اثنان

عاويةَ يقصدون و -عنه وأِلجل هذا تواَعَد ، -ريض اهلل عنه-ا َعْمرً يقصدون و -ريض اهلل عنه- م 

ل واحٍد منهم إىل ناحَيٍة وفيها أحد  هؤالء  وا عىل أْن ينَقلَِب ك  هؤالء عند الكعبة يف رمضان، تواَعد 

 .ّنم يف َنَظِرِهم أكفر النَّاسِ واحدًة يف وقٍت واحٍد فيقتلوّنم؛ أل قومةً وا ثة، وأْن يقومالثال

، لشاِم، واألخري َذَهَب إىل ِمرْص إىل اذهب الثاين ِجي  اللعني إىل الكوفة، وفَذَهَب هذا اخلارِ 

وِجِه إىل بيت اهلل ر  ، وما  -الوع جلَّ - اّلذي َذَهَب إىل ِمرْص انَتَظَره  عند خ  ل  َظنَّه  هَو فَقَتَله  فَخَرَج رج 

َر اهلل   ."ا وأراَد اهلل  خاِرَجةً أَردت  َعْمرً "أْن يكون هو َعْمرو، وصاَرت َمَثاًل:  -جلَّ وعال- َقدَّ

عاوية فكان اخلبيث  اللعني  أصاَب منه  ا م  َرتِِه؛ حتى قيل وأمَّ ؤخ  نَّه مل يوَلد له وَلد  إشيًئا يف م 
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 .ريض اهلل عنه -تباَرَك وتعاىل- احلاِدَثة، لكن َسلََّمه  اهلل بعد هذه 

َر اهلل  ا عِل  فَقدَّ ْقَتل ومات شهيًدا -جلَّ وعال- وأمَّ - َشِهَد له  النبي .-ريض اهلل عنه- أْن ي 

ه  هذا الفعلباجلَنَِّة، وهذا ا -صىل اهلل عليه وسلم ّي ى َمَدَحه  ذاك اخلارجحتَّ  للعني باَرَك أصحاب 

م  األبياِت املشهورِة:  ِعْمَران بن ِحطَّان يف تِْلك 

 إّلا ِلَيْبُلَغ ِلِذي الَعْرِش ِرُضواًنا *** يا َضْرَبًة ِمْن َتِقيٍّ ما أراَد ِبَها

 أْتَقى الَبِريَِّة ِعْنَد اهلِل ميَزاًنا *** إنِّي ألْذُكُرُه يوًما فأْحِسُبُه

وا وَن عنَّا؟!  -والعياذ  باهلل- انظ ر  ع  م، فهل يتَورَّ
 إىل ضالهِلِ

، من ا، من قتل عثامن، من قتل عليًّ "اعدل يا حممد": -صىل اهلل عليه وسلم-من قال يف النبي 

قتل وقاتل الصحابة يف النَّهراوان، وخرج عىل أئمة اإلسالم إىل يومنا هذا، هل يتورعون عنا؟ كال 

وريب، وألجل هذا نشاهدهم اليوم، يقتلون املصلني يف املساجد، ويغدر الواحد منهم بأشد الناس 

هذه األمور، فاألمر قرابة له، وبمن كان له عليه يد وفضل، فيجب أن نتنبه هلذا، وأال ن سط ح مثل 

خطري جد خطري، والنبي قد أخرب كام مر بنا يف اللقاء املايض أّنم خيرجون، كلام خرج منهم ق طع، 

عليه، وما عندهم من جنود  -جلَّ وعال-فيجب أن نعمل مجيًعا عىل قطعه، الوالة بام أقدرهم اهلل 

بث طريقتهم، وسوء مسلكهم وانحرافهم، وبعدهم  وسالح وعتاد، والعلامء وطلبة العلم ببيان خ 

عن سبيل املؤمنني، وخروجهم عن مجاعة املسلمني، هبذا ي قطع هذا القرن كلام ظهر هلم قرن ق طع 

 وهكذا، ويكون هذا األمر قائاًم. 
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إًذا شاهد الكالم أال نغرت بمن ظاهره الصالح، وحيذر املرء غاية احلذر، وألجل هذا، الدين، 

ق، والعبارات  العلم ال يؤخذ إال عن أهله، ال ينساق الواحد منا خلف من حيِسن  الكالم املنمَّ

عة، أو من ي ظهر اخلشوع، والتباكي، والورع البارد، ال نغرت بمثل هذا أبًدا، إن هذا العلم دين  املسجَّ

إذا رأيت من يتكلم عىل  "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم "كام كان سلفنا يقولون: 

، جيب أن تعرف من كريس الدرس، أو منرب الوعظ، والتذكري، واخلطابة، وكذلك عىل منرب اإلفتاء

  .-رمحهم اهلل -فنا يقول سلكام كان  "دينك دينك لحمك ودمك"ألن هذا دين،  ؛هو هذا املتكلم

عليه الصالة -، لنا فيه سنة عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-ولنا فيه أثر عن رسول اهلل 

خيربنا عن  -ريض اهلل عنه-يف حديث جربيل، احلديث املشهور، يف أول احلديث عمر  -والسالم

وكان النبي جييب  سؤاالت، -صىل اهلل عليه وسلم-سأل النبي رجل، يف آخر احلديث هذا الرجل 

وكان يصدقه فتعجب الصحابة علموا أنه ليس هذا بسؤال من يريد أن يتعلم، إنام هو سؤال من 

عل م، وألجل هذا قال الصحابة: ،» يريد أن ي  ه   َفَعِجْبنَا َله  ق  َصد  ه  َوي  يف آخر احلديث قال عمر:  «َيْسَأل 

َمر  ! اَفَلبْثت  َمليًّ » ، . ث مَّ قال يل:  يا ع  ه  ِجرْبيل  . قال: فإنَّ ه  َأْعَلم  ول  : اهلل  وَرس  ؟، ق لت  اِئل  َأَتْدِري َمن السَّ

مْ  ْم ِدينَك  ك  َعل م  ْم ي  ألنه  ؛حال هذا السائل -صىل اهلل عليه وسلم-قال أهل العلم: بني النبي  «َأَتاك 

علم من املتكلم به ؛جاء بتعليم الدين كام كان يقوله  العلم دين""إن هذا ، ألن الدين البد وأن ي 

ة إىل يومنا هذا، ومن قواعد أهل احلديث:  "إن هذا سلفنا ومنهم ابن سريين، وأصبحت مقولة أثريَّ

 العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم".
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ويعجب املرء أشد العجب عندما يرى بعض الناس إذا ما أراد أمًرا من أمور الدنيا، فاحتاج  

 احتاج إىل بناء بناية، فإنه يستفرغ وسعه، ويبذل كل جهده يف ماذا؟إىل الطبيب مثاًل، أو 

يف السؤال: من هو الطبيب احلاذق؟ وقد يبذل من وقته وماله ما يبذل، حتى يعرف من هو 

ص، ومن هو املهندس اجليد يف هذا الباب، كل هذا من أجل ماذا؟  الطبيب احلاذق يف هذا التخص 

ه يف هذا، لكن اإلشكال أن يكون عنده أمر الدين أهون فيسأل عنه من أجل الدنيا، وال تثريب علي

من الفتاوى ليست فقط  اكل من هبَّ ودب، كل من كانت له حلية سأله، وألجل هذا نسمع كثريً 

الف نصَّ كتاب اهلل ونصَّ سنة رسول اهلل  ة التي خت  ، فيحذر -صىل اهلل عليه وسلم-الشاذة، الضالَّ

رف  ك دينك، لحمك ودمك"،"ديناملرء أشد احلذر،  يانة، وع  رف بالد  ال تأخذه إال عمن ع 

نة. رف بالعلم والس   باالستقامة، وع 

      

 

 

 

 

 

 املنت:

 إ َلى تؤديها الَّت ي زكاتك َلُه َفَقاُلوا حروراء، أهل من صنعاء أهل من نفر َلُه عرض أنه َفَأْخربن ي:  قال 
 ف ي نضعها َفإنَّا إلينا فأد َّها مو اضعه ا ف ي يضعونها َلا أَلنهم اهلل، و ب ني ب ْينك ف يم ا ع ْنك جتزي َلا اْلُأم ر اء

 َكَلامي، من َلُه أشفى اهلل عبد أبا ي ا كالمك أن و ر َأْيت اْلُحُدود، و ُنق يم اْلُمسلمني ُفَقر اء ف ي نقس َّمها مو اضعه ا
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 ذ ا ي ا: وهب َلُه َفَقال  ر فيقه م ع  به ا و يْبع ث دوابه على فرق مائة و اح د ةلل الثَّم ر ة إ َلْيه م ُيؤ دِّي أنه لي ذكر و َلَقد
 !بالض َّاللة؟ م ْنك خري ُهو  من على تشهُد حرورًيا؟ اْلكرب بعد تكون أن َأُتر يُد خوالن

 الشرح:

، ، وللناس ثانًيا، وألجل هذا تأملألّنم انطلقوا من تكفريهم للمسلمني، للحكام أواًل  ؛نعم

فقالوا له: زكاتك التي تؤدهيا إىل األمراء ال ُتزئ عنك فيام بينك وبني اهلل؛ ألّنم ال يضعوّنا يف 

  .مواضعها فأدها إلينا فإنا نضعها يف مواضعها نقسمها يف فقراء املسلمني ونقيم احلدود

 املنت:     

 منك خري هو من على تشهد حرورًيا، الكرب  بعد تكون أن أتريد خوالن ذا يا: وهب له فقال 
 !.بالضاللة؟

 الشرح:

، وبيان األمر عىل ما هو عليه،  -رمحهم اهلل-انظر إىل ما كان عليه سلفنا  من الصدع باحلق 

لت عائشة من تلك املرأة التي معها : ما بال إحدانا تقيض ئهذا منهج معروف؛ وألجل هذا ملا س  و

احلديث يف الصحيحني؛ ألن هذا  "أحرورية أنِت؟!"الصيام وال تقيض الصالة ؟!، ماذا قالت هلا: 

لف أبًدا، وليس هو الذي جاء به النبي  ، بل إن -صىل اهلل عليه وسلم-الغلو ليس من منهج السَّ

فأعظم صفات أهل ، "مجاوزة الحد"كان ينهى عن الغلو، والغلو:  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

الل الغلو، إما ذات اليمني ، وإما ذا ت الشامل، وهو اإلفراط أو التفريط، أما أهل  احلق، أهل  الضَّ

نة، فهم أهل الوسط واالعتدال.  الس 
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وليست الوسطية املزعومة اليوم التي ينادي هبا كبار اخلوان املفسدين، يزعمون أّنم هم  

 -بفضل اهلل-أهل الوسطية، ونسمعها من أتباعهم، حتى من عندنا هنا وإن كانوا ال يستطيعون 

نة، ما ال ترصيح بانتامئهم، لكن نعرفهم يف كالمهم؛ ألن هذه الدولة املباركة دولة التوحيد والس 

قامت عىل األحزاب، وال عىل اجلامعات، وال عىل التعددية السياسية، قامت عىل كتاب اهلل وعىل 

 -سلمصىل اهلل عليه و-، قامت عىل ما كان عليه النبي -عليه الصالة والسالم-سنة رسول اهلل 

 .-رضوان اهلل عليهم-وأصحابه الكرام 

وألجل ذلك ما جيرؤ أحد أبًدا أن يقول إنه من احلزب الفالين، أو احلزب الفالين، سواًء من  

هذه األحزاب واجلامعات والفرق املنتسبة إىل اإلسالم، أو من تلك األحزاب واجلامعات والفرق 

 -جلَّ وعال-نية والليربالية، وهذا من نعمة اهلل واملذاهب التي جاءت من عند أهل الكفر، كالِعلام

م هذا وجير  علينا يف هذا البلد املبارك، وال أعرف بلًدا حي   بالد التوحيد  ؛م هذا إال هذه البالد املباركةر 

ظمى؛  -تبارك وتعاىل-ومن كبري فضل اهلل  ،-جلَّ وعال-والسنة، وهذا من نعمة اهلل  وهي نعمة  ع 

ڦ  ڄ  ژ : -جلَّ وعال-ء باجلامعة، جاء باالجتامع، جاء باالعتصام بحبله ألن اإلسالم جا

ْم َأْن إِنَّ اهللَ»، ١٠٣آل عمران:  ژ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ ىَض َلك  ْم َثاَلًثا: َفرَيْ ْم َثاَلًثا َوَيْكَره  َلك   َيْرىَض َلك 

وا بِِه َشْيًئا، وَ  ك  وه  َواَل ت رْشِ وا َتْعب د  ق وا، َوَأنْ بَِحْبِل اهللَِأْن َتْعَتِصم  ه  اهلل    مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ وا َمْن َوالَّ نَاِصح   ت 

َؤاِل، َوإَِضاَعِة امْلَال ْم: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة الس  ْم. َوَيْكَره  َلك   .«َأْمَرك 

 املنت:     
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 م ْنك خري ُهو  من على تشهد حرورًيا الكرب بعد تكون أن أتريد خوالن ذا يا:  وهب له فقال 
 تشهد وأنت ب اْلإ مي ان َلُه يْشهد اهلل ع َلْيه ؛ شه دت و من اهلل؟ يقفك ح ني َغدا هلل َقائ ٌل أنت َفم اذ ا! بالضاللة؟

 !باْلكْفر ع َلْيه 
 الشرح:

بل جاء الرتهيب يف  والنصوص التي حتذر من تكفري أهل اإليامن وأهل االسالم كثرية،

 منهج اخلوارج، اخلوارج هلم منهج، من ذلك تكفريهم مرتكب الكبرية،وهذا من  إطالق الكفر،

كام فعل ذو  ،واعرتاضهم عىل ما ليس بذنٍب أصاًل  كذلك تكفريهم بام ليس بذنٍب أصاًل،

 .اخلويرصة

 يف باب حتقق الرشوط، يف باب التكفري، كذلك عدم لزومهم للنصوص الرشعية الواردة،

وقد  ،-والعياذ باهلل -د الواحد منهم جيازف يف إطالق كلمة الكفروألجل هذا ُت وانتفاء املوانع،

اَم » جاء الرتهيب من ذلك  َوإاِل َقاَل  َكاَم  َكانَ  إِنْ » جاء يف احلديث: «َكافِر   َيا: ألَِخيهِ  َقاَل  اْمِرئٍ  َأي 

هذا احلديث عىل  :؟ يقولماذا يقول -رمحه اهلل- بعض أهل العلم كالبخاري ،«َعَلْيهِ  َرَجَعْت 

رته، وهذا  ،-والعياذ باهلل-إن مل يكن كافًرا فأنت تكفر  ظاهره، يعني هذا الرجل الذي أنت كفَّ

وعيد، وألجل هذا السالمة ال يعدهلا شء، والذي ينصح لنفسه ويعمل عىل نجاهتا ي وكل األمر 

علامء أكابر، هم أهل احلل عندنا  -جلَّ وعال-ألهله، ونحن يف هذه البالد املباركة بفضل اهلل 

رفع األمر إليها، والعقد، ما يكفر  ال نقول: وهم ينظرون فيها النظر الرشعي، وعندنا حماكم رشعيَّة ي 
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رفع األمر إىل  لكن هذا األمر ال يدخل فيه كل  أحد، ،ال سالم بحال،وال خيرج من اإل املرء، وإنام ي 

رفع األمر إىل املحاكم الرشعية، أهله،  .وهم ينظرون  والة األمور،إىل ي 

 املنت:     

 وأنت ب اْلإ مي ان َلُه يْشهد اهلل ع َلْيه ؛ شه دت و من اهلل؟ يقفك ح ني َغًدا هلل َقائ ل أنت فم اذ ا: قال 
 اهلل َأمر ر ْأيك خ الف إ ذا تقع َفأين بالضاللة، ع َلْيه  تشهد وأنت ب اْلهدى َلُه يْشهد و اهلل باْلكْفر، ع َلْيه  تشهد

 إ نَُّهم: لوهب و َقال  خوالن، ُذو ذ ل ك ع ْند َفتكلم َلك، ي ُقوُلون  م اذ ا خوالن ذ ا ي ا أخربني اهلل، ش ه اد ة وشهادتك
 .َلُه إ لَّا أْست ْغفر و َلا ر ْأيهْم، يرى من على إال َأتصدق َلا أن يأمرونين

 الشرح:

 تأمل اآلن ذكر أمرين عليه القوم: 

 بمعنى أّنم يرون كفر غريه. أن ال أتصدق إال عىل من يرى رأهيم، األول:األمر 

 وهم إىل يومنا هذا، هذا مذهب اخلوارج، ملَ ؟ ألنه كافر، أن ال أستغفر له، واألمر الثاني: 

ى بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، وال نغرت هبذه األسامء الرنَّانة،  يعني اآلن التي ت سمَّ

العربة يف املسمى  ،املسمىب سامء، ما كان يوًما العربة يف االسم، إنام العربة بم؟نغرتَّ بمثل هذه األال 

 ،سمهاأّنم يف آخر الزمان يسمون األشياء بغري ا -عليه الصالة و السالم-قد أخرب النبي فام نغرت، و

يت الربا ماذا؟ فوائد بنكية، م  ي اخلمر ماذا؟ مرشوبات روحية، وس  م   اآلن هؤالء الفجرة،و س 

ما هذا و -قبَّحهم اهلل-الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام  :ونيقول هؤالء اخلوارج كالب النار

أو ببعض  ابنا،روا بشبألجل هذا غرَّ و ال بصرية،و منهم إال من أجل أن يستميلوا من ال علم عنده،

نا شواذ وهلل ندلكن حصل ع األكثرون ليسوا عىل ما هم عليه،وواحلمد هلل اخلري موجود،  شبابنا،



 التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه  لرجٍل تأثر بمذهب الخوارج

 

~ 22 ~ 
 

َدَثاء  اأْلَ » :لكن تأمل يف أعامرهم ُتد مصداق حديث رسول اهلل ملا قال حكمة، َفَهاء  ح  ْسنَاِن س 

يَّ » :قال، «اأْلَْحاَلمِ  وَن ِمْن َقْوِل َخرْيِ اْلرَبِ ول   بعضهم ال يستطيع   حتى املقاطع التي بعضها انترش، «ةِ َيق 

اهلل خلق  وهلل حكمة، لعبوا بعقوهلم ، ما استطاع أن يأيت بآيات عىل وجهها الصحيح،فيام تسمع له

عليه -كام أخرب النبي  اخلوارج كالب النار،و ،خلق هلا أهاًل وخلق النار و ،خلق هلا أهاًل اجلنة و

أّنم و ،يعني الرجل الذي هم يقتلوه هو خري قتيل ،أن خري قتيل قتالهم و أخرب -الصالة و السالم

 .رش قتىل حتت أديم السامء قتالهم، املقتول منهم هم رش القتىل حتت أديم السامء

 املنت:     

 اهلل ر ُسول أن ب لغن ي قد َفإ نَُّه الصَّد َقة ف ي َقْوهلم َفَأما الكاذبة، حمنتهم ه ذ ه صدقت: وهب له فقال 
 ه ي  و َلا هاتأطعم ه ي  َفَلا ربطتها هرة ف ي النَّار دخلت اْليمن أهل من اْمر َأة أن ذكر -و سلم ع َلْيه  اهلل صلى-

 أن من اهلل إىل أحب ش ْيئا ب ه  ُيْشرك و َلا ويوحده اهلل يعبد م مَّن أفإنسان اأَلْرض خش اش من تأكل تركته ا
 ! هرة؟ أْو جوٍع من يطعمه

 الشرح:

عليه -كيف ينصح هلذا الرجل، أخربه بخرب رسول اهلل و تأمل إىل هذا العامل، !اهلل أكرب

 هرة فربطتها، ربطتها النار يف هرة، والذي فيه أن امرأة من أهل اليمن دخلت -الصالة و السالم

ممن يعبد اهلل  أفإنسان :يقول له ال هي تركتها تأكل من خشاش األرض،و فال هي أطعمتها،

رجل يعبد اهلل  أن يثبت له ما هم عليه من ضالل، يريد أولئك يكفروه، اآلن هذا ،ويوحده

يوحده، ما عنده رشك، وال خيرج املرء من الدين إال بالرشك، أو بارتكاب ناقض من نواقض و
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هذا  يقول له إنسان اإلسالم، أما عدا هذا فال، فهذا رجل  يعبد اهلل و يوحده وال يرشك به شيئا،

 -عالو جلَّ -اهلل احليوان وهذا إن كان هذا يف  !ة؟ه أحب إىل اهلل من أن تطعمه من جوع، أو هرحال

ب تلكم املرأة من أجلها، يف بني إرسائيل  تكام جاء يف اخلرب يف الصحيح كان أخرى بغيو قد عذَّ

 دخلت اجلنة يف كلب التي نزعت خفها فسقته.

 املنت:     

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ژ  :-رمحه اهلل-قال وهب  

يقول يوًما عسرًيا  اهلل يقول يف كتابه: ، ١٠ - ٨اإلنسان:  ژڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 ژحئ  مئ  ىئ    يئ  ژ  حتى بلغ ژچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ   ژ  غضوًبا على أهل معصيته لغضب اهلل عليه،

أن يفرغ من نعت ما أعد هلم بذلك من النعيم يف  -تبارك وتعاىل- اهلل دثم قال وهب: ما كا، ٢٢ اإلنسان:

 حم"يقول يف سورة  -تعاىل- وأما قوهلم: ال ُيستغفر إال ملن يرى رأيهم، أهم خرٌي من املالئكة؟ واهلل، اجلنة

وأنا أقسم باهلل ما كانت   ،٥الشورى:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃچ ژ  :"عسق

ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ  قال: -تعاىل –املالئكة ليقدروا على ذلك وال ليفعلوا حتى ُأمروا به؛ ألن اهلل 

الكربى،  "حم"وُفس َّرت يف  "عسق حم"أثبتت هذه اآلية يف سورة وأنه   ،٢٧األنبياء:  ژڦ ڦ ڄ 

 ،٧غافر:  ژۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ژ  قال تعاىل:

 اآليات...

 الشرح:
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: وأما قوهلم: ال  هذه الشبهة الثانية ملا قال: ال ي ستغفر إال ملن يرى رأهيم، فقال له وهب 

يقول  -تعاىل-ي ستغفر إال ملن يرى رأهيم، قال: أهم خري  من املالئكة؟ انظر إىل املالئكة، قال: واهلل 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ، يف سورة الشورى، قال: "عسق حم"يف سورة 

، ثم قال: وأنا أقسم باهلل ما كانت املالئكة ليقدروا عىل ذلك وال ليفعلوا حتى ٥الشورى:  ژ چڃ

هذه صفتهم:  -جّل وعال- ي ؤمرون، ال يعصون اهلل ما أمرهمأ مروا به، نعم مل؟ ألّنم يفعلون ما 

رب أّنم ال يعصون اهلل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فام كان هذا منهم ابتداًء، إنام أمرهم به 

ما كانت املالئكة  ؛ وألجل هذا قال: وأنا أقسم باهلل،-تبارك وتعاىل- العزة واجلالل، أمرهم به ربنا

ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ژ قال:  -تعاىل– ليقدروا عىل ذلك وال ليفعلوا حتى أ مروا به؛ ألن اهلل

وف رست يف  "عسق حم"قال: وأنه أ ثبتت هذه اآلية يف سورة  -جّل وعال-٢٧األنبياء:  ژڦ ڄ 

ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ژ : -جلَّ وعال- الكربى يف سورة غافر، قال "حم"

، ٥الشورى:  ژ چڃ ڃ ڃ  ڃژ يف سورة الشورى:  ،٧غافر:  ژۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ 

ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ فرسهتا ما جاء يف سورة غافر، قال:  -رمحه اهلل- وكام قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   ەئ   ائ  ائ  ى ىۅ ۉ ۉ  ې  ې  ې ې 

ٹ ٹ ٹ   ٹ  ڤ  ٿٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ڀڀ ڀ ڀ

 .٩ - ٧غافر:  ژڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڤڤ

 املنت:     
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 نِّي َقْد َأْدر ْكُت ص ْدر  اْلإ ْسَلام . ، إ: َأاَل ت ر ى ي ا ذ ا خ ْوَلان -رمحه اهلل- قال وهٌب 
 الشرح:  

لد كام مر معنا يف خالفة عثامن ،نعم وقد أدرك صدر اإلسالم، يعني  -ريض اهلل عنه- هو و 

لد يف امل  ، فهو أدرك صدر اإلسالم، وأدرك-رمحه اهلل- ئة األوىلابل قبل املنتصف من امل ئة األوىل،او 

، تأمل اآلن انتقل بعد أن أبطل ما عند -صىل اهلل عليه وسلم- مجلًة كبرية من أصحاب رسول اهلل

َبه أخرى، كنت  أريد أن آيت بجملٍة منها، منها ما جاء يف  القوم من شبه، وهم ذكروا أمرين وهلم ش 

به، وكنت  أريد إضافة شء منها، ولعل اهلل ييرس لقاء   ايكون متعلقً خرب ابن عباس وهي ثالث ش 

َبه التي ن قلت عنهم، َبه، نأيت بجملة من الش  وذ كرت عنهم، وكثري مما هو عليه هؤالء  فقط يف الش 

 آخر، يف جملسٍ 
ٍ
فرد هذا يف لقاء اإلعانة  -جل وعال- آخر، أسأل اهلل اليوم، ونأيت بإبطاهلا لعل أن ي 

 عىل ذلك.

بهتني، انتقل إ ِرَيه الواقع، وأهل السنة  ىل ماذا؟اآلن انتقل بعد أن رد عىل تلك الش  أراد أن ي 

ت حقيقًة هم أهل فقه الواقع، واهلل لو رأينا عىل خمتلف العصور، وعىل تلكم الفتن واملحن التي مرَّ 

نة وأقوال علامء الس   بأهل اإلسالم ّنا صادرة واهلل نجدهم أ نةإىل يومنا هذا، ورأينا أقوال أهل الس 

  .عن أناس يفقهون الواقع

مر ليس عندهم فقه الواقع، حقيقًة إنام عندهم وأما من كان عنده تلكم اجلعجعة، فحقيقة  األ

ق  مبتغاهم، ويأتون بمثل هذه العبارات الت طرح ما يوصل ي تنطل عىل من ال إىل مرادهم، وحيق 

والشيخ العثيمني، وغريهم، بأّنم ال يفقهون الواقع  ،كالشيخ ابن باز ْوا علامءنا األكابررمَ ، عقل له
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اك إبان أزمة اخلليج، وتكلموا عن مؤامرات، وتكلموا عن أمورٍ  أبرص من مل  ويف ّناية املطاف ،حت 

أن احلق ي برص يف أول األمر ب طالن ما هم عليه، وال عجب يف هذا، أبرص بطالن ما هم عليه، وأبرص 

ف ق له أولئك األكابر فإن الفتنة إذا أقبلت ال يعرفها إال العلامء، وإذا  وال عجب يف هذا :قولأ ،و 

ن أن أدبرت عرفها بقية الناس، فأنت إن مل تكن من أهل العلم البصريين من األكابر، فال أقل م

ظاهرات، كم حّذر األشياخ والعلامء من الثورات، وامل ،تلزم غرزهم، وتقف عند قوهلم

نت يوًما طريًقا وأّنا ما كانت يوًما طريًقا لإلصالح، وما كا !واالعتصامات، واإلرضابات

وكان الناس يف عافية ملا كانوا يرجعون إىل علامئهم وكربائهم، لكن مع األسف  ،للوصول إىل احلق

عاة الفتن، د   ، انظر -والعياذ باهلل- عاة الضاللانظر ملا حصل يف األمة ما حصل، وانساقوا خلف د 

 يوم، وال حول وال قوة إال باهلل.إىل حال األمة ال

ون عن بث الفتن والتحريض ئ  ونرتك دعاة الفتن، الذين ما يفت إًذا لنلزم غرز العلامء األكابر،

، ايذكر لنا واقعً  -رمحه اهلل-وما سيذكره  إىل هذا التابعي، انظر هنا إىل هذا العامل، -والعياذ باهلل-

عىل حسب الرؤية  واحد، - نحن اليوم: واحد مائة وعرشة، -رمحه اهلل-واآلن بيننا وبينه، متى تويف 

اريخ اإلسالمي، وانظر يف الت ة وسبع وثالثني،ئعىل حسب التقويم، ألف وأربعام واحد، - اثنني أو

 .-رمحه اهلل تبارك وتعاىل- ُتد مصداق ما ذكر

     

 

 املنت: 
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 للخ و ار ُج َكان ت  م ا َفو اهلل  اْلإ ْسَلام ، ص ْدر  َأْدر ْكُت َقْد إ نِّي خ ْوَلان ، ذ ا ي ا ت ر ى َأاَل: -اهلل رمحه- قال
 .ح اَلات ه م ش رِّ ع َلى اهلُل َفرََّقه ا إ لَّا َقطُّ ج م اع ًة

 الشرح:

مر: حديث  -كام مر معنا -هذا مصداق حديث رسول اهللو اَم »ابن ع  لَّ مْ  َخَرَج  ك   َقْرن   ِمنْه 

 .«ق طِعَ 

 املنت:     

 .ُعُنَقُه اهُلم ض ر ب  إ لَّا َقْوَلُه م ْنُهْم َأح ٌد َأْظه ر  وم ا 
 الشرح:

ألن مسألة  ؛وأمركم مجيع فارضبوا عنق اآلخر إذا جاءكم أحدهم النبي أخرب هبذا،ألن  نعم؛

بلغت مبلغ  هذا النصوص فيها كام مضت معنا، أمر  كبري، وألجل اجلامعة واالجتامع أمر  عظيم،

والنصوص  التي تأمر بالسمع والطاعة لوالة أمور املسلمني يف غري معصية رب العاملني، ،التواتر

وأّنم أرش الفرق عىل  كل هذا حتذير من صنيعهم، الواردة كذلك يف اخلوارج بلغت مبلغ التواتر،

والعياذ -والرش هبم عظيم  ،وأن الرضر هبم كبري وأخبث الفرق عىل أهل اإلسالم، أهل اإلسالم،

 .-باهلل

    

 

 

 

 املنت:  
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 َلَفس د ت  ر ْأي ه ْم م ْن اخلوارج اهلُل أم كن  و َلْو اْلخ و ار ج، من قّط رجل على اْلأمة اْجتمعت و م ا: قال
 . اْلح ر ام اهلل ب يت ع ن اْلح جُّ و ُقط ع السُُّبُل و ُقط ع ت  اْلَأْرُض،

 الشرح:

رشق اجلزيرة  ملا جاءوا من جهة الرشق، القرامطة،انظر ملا حصل من  ولنا يف التاريخ عربة،

-يف البيت احلرام  وقتلوا وسفكوا الدم احلرام عوا احلجر األسود،لواقت يف القرن الرابع، العربية،

وهذه كتب التاريخ  وال يكذب، شاهد عدل، فالتاريخ كام قيل شاهد صدق، ،-والعياذ باهلل

 .موجودة

 املنت:

 ف ي َكاُنوا َكم ا اْلجب ال برءوس يستعينون النَّاس يعود ح تَّى ج اه ل يَّة اإلسالم أْمر لعاد و إ ذن: قال
 .باخلالفة ن فسه إىل ي ْدُعو و ُهو  إال رجل م ْنُهم َلْيس  رجال عْشرين أْو عشر ة من أكثر لقام و إ ذن اْلج اه ل يَّة،

 الشرح:

ومن هذه األحزاب، ومن هذه وهذا الذي نراه اآلن من دعاة الفتن، ودعاة الضالل، 

اجلامعات، انظر إىل ما حيصل اآلن يف بالد الشام والعراق، خاصة من حزبني مشهورين، جبهة 

لنفسه  المها يقاتل اآلخر، وكالمها يدعوالنرصة التي هي فرع عن القاعدة، وهذه داعش، ك

أيام أفغانستان تكالبوا عىل و ،-والعياذ باهلل-باخلالفة، والوالية، واإلمارة، واألمر أعظم من هذا 

داعية السنة والتوحيد حتى قتلوه، ذاك العامل الذي كان أشياخنا جيلونه ويقدرونه، الشيخ مجيل 

تلكم األحزاب السبعة أن يتحدوا  أمرهم، أمر ويريد احلق، ألنه داعية حق، ؛-محه اهللر-رمحن ال

مل؟ ألّنم  رضوا منه هذا القول، سنة، ماوأن يعتصموا بالكتاب وال ا واحًدا،مجيًعا، ويكونوا صفًّ 
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وهكذا حاهلم  عىل قتل هذا العامل، واوألجل هذا متال يريدون اآلخرة، يريدون الدنيا، ال كالب دنيا،

من ينظر يف التاريخ جيد العجب  وإال وهذه نامذج فقط مما أدركناه وعارصناه، كام قال الشيخ،

عن  افقد ذكر أموًرا عظامً  ،«البداية والنهاية»ويكفيك أن تقرأ يف كتاب احلافظ ابن كثري  الع جاب،

 هؤالء إىل زمنه.

 املنت:

 باخلالفة ن فسه إىل ي ْدُعو و ُهو  إال رجل م ْنُهم َلْيس  رجال عْشرين أْو عشر ة من أكثر لقام و إ ذن: قال
 يصبح ح تَّى باْلكْفر بعض على ب عضهم و يْشهد ب ْعًضا ب عضهم ُيَقاتل آَلاف عشر ة من َأكثر م ْنُهم رجل كل و م ع 

 . يكون من م ع  أْو يْسلك َأْين يْدر ي َلا و م اله و َأهله، و د مه، و دينه، ن فسه، على خ ائًفا اْلُمؤمن الرجل
 الشرح:

أحدمها لآلخر البيت، فذكر بتأمل يف قصة الرجلني وكانا يريان رأي اخلوارج ومها يطوفان 

جنة عرضها الساموات  :قال فأراد اهلل باآلخر اهلداية، أّنام املؤمنان دون بقية أولئك اخللق،

 انظر إىل ما كانوا عليه من الضالل. ؟!يها من هؤالء اخللق إال أنا وأنتواألرض ليس ف

     

 

 

 

 

 

 املنت: 
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 ب ني و ألف َفج معُهْم َلُهم النَّظر َفأْحسن اْلأمة هَلذ ه  نظر و ر محته و علمه ب حكم ه  اهلل أن غري: قال
 ذ ر ار يهْم، وعورات ع ْور اتهْم ب ه  وسرت د م اءُهْم، ب ه  اهلل فحقن اْلخ و ار ج من َلْيس  و اح د رجل على اْلأمة ُقُلوبهم
 وأنصف حدودهم، ب ه  و أَقام عدوهم، اْلُمسلمني ب ْيض ة ع ن ب ه  و َقاتل سبلهم، ب ه  وأم َّن فرقتهم، ب ه  و مجع

 . ظاملهم ب ه  وجاهد مظلومهم، ب ه 
 الشرح:

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

مجع قلوب أولئك  -جلَّ وعال- اهلليف هذا أن  -رمحه اهلل-وصدق  -رمحه اهلل-العزيز  عمر بن عبد

 الرجل، فحقن به دماءهم، وسرت به عوراهتم، وعورات ذرارهيم.عىل هذا 

 املنت:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  :كتابه يف -تعاىل– اهلل قال بها رمحهم اهلل من رمحة: قال 

گ     ژ  :بلغ حتى  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ، ٢٥١البقرة:  ژۋ  ۋ  ژ  إىل ژڭ

  ١٠٣آل عمران:  ژگ  

 الشرح:

يف قتال اخلوارج، وحتى من  -ريض اهلل عنه- كان جمتهًدا -معناكام مر - وكان يف زمن علّ 

 هنا سعيد بن مج هان، يف هذا، -تبارك وتعاىل رمحهم اهلل-جاء بعده من خلفاء بني أمية، اجتهدوا 

كنا نقاتل الخوارج، وفينا عبد هللا بن أبي أوفى، وقد لحق له غالٌم بالخوارج، وهم من ذلك ": قال

الشط، فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك هذا موالك عبدهللا بن أبي الشط، ونحن من ذا 

أوفى، قال: نعم الرجل هو لو هاجر، قال: ما يقول عدو هللا، قال، قلنا: يقول نعم الرجل لو 



 التعليق على نصيحة اإلمام وهب بن منبه  لرجٍل تأثر بمذهب الخوارج

 

~ 31 ~ 
 

 بعد هجرتي مع رسول هللا 
ٌ
ثم قال: سمعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هاجر، فقال: أهجرة

ْم َوَقَتل وه  » :يقول  -لمصلى هللا عليه وس- َْن َقَتَله 
  "«ط وَبى ملِ

تلوا، ّلقوا عىل رأّنم  وجاء أّنم ملا ق  كانت الِفرقة، فِرقة اخلوارج ووس اجلامع يف الّشام، ءع 

هان، مّلا جاء  آنذاك منها فرقة مشهورة وهي من فرق اخلوارج تسّمى األزارقة، وهذا سعيد بن مج 

"قتلته األزارقة. قال ابن أبي أوفى: لعنة هللا على ابن أيب أوىف يف خرٍب آخر، سأله عن أبيه قال: عند 

هم"
ّ
- ورفع هذا إىل رسول اهلل، األزارقة. فقال األزارقة وحدهم أم الخوارج؟ قال: بل الخوارج كل

 .-صىّل اهلل عليه وسّلم

فالّشاهد أّن أهل اإلسالم حيرصون عىل قطع قرّنم كّل مّرة، عىل ما مىض معنا بيانه فيام  

 مىض.

 املنت:     

 من هم فأين ٥١غافر:  ژڦ    ژ  إىل  ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ژ : -تعاىل – اهلل وقال

ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ  :وقال ُنصروا، مؤمنني كانوا فلو اآلية؟ هذه

– اهلل وقال باإلسالم، واحدة مرَّة ولو غلبوا اهلل جند كانوا فلو  ،١٧٣ – ١٧١الصافات:  ژۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  

 مؤمنني كانوا فلو، ٤٧الروم:  ژے   ے   ۓ  ژ  بلغ حتى ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  :-تعاىل

ڈ      ژ بلغ حتَّى ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ژ  :-تعاىل – وقال ُنصروا،

 بن ُعمر يوم من اإلسالم إىل أخرب قط منهم ألحد كان هل هذا؟ من هم فأين  ،٥٥النور:  ژڈ  ژ      ژڑ  
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ  :-تعاىل– اهلل قال قد نظر؟ وال مجاعة وال خليفة بغري اخّلطاب

 ....اهلل أن أشهد وأنا ، ٢٨الفتح:  ژېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئىئ     

 الشرح:

، يف نرصة أوليائه -عالوجّل - عىل وعد اهلل ي تدل  هذا العامل يسوق هذه النّصوص التاآلن   

هل قامت  ه،اريخ كل  انظروا يف التَّ  انظروا إىل يومنا هذا، :فيقول: انظر إىل هؤالء اخلوارج، ونقول

لَّاَم » :-عليه الّصالة والّسالم - النّبّي هلم قائمة؟ أم صدق فيهم ما أخرب به  مْ  َخَرَج  ك   «ق طِعَ  َقْرن   ِمنْه 

هذا  ،بي  اليوم أّن هذا ظهور، أبًدا، وإّنام هذا مصداق خرب النَّ  عليه مثاًل  هذا الذي هم وال ي ظنَّن

   ٤النجم:  ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ  هذا خرب من ال ينطق عن اهلوى ظهور للقرن، وسي قطع؛ ألنَّ 

 املنت:     

 ومن عدو َّهم، على والنَّصر والتَّمكني الظُّهور من وعدهم ما لإلسالم أنفذ قد اهلل أن َّ أشهد وأنا: قال
 .مجاعتهم رأي خالف

 الشرح:

ا حصل متى؟ ملَّ  ،ةنَّ وحيد والس  أّول يوم عىل التَّ  نحن يف هذه البالد املباركة، قامت منذ ،انظر

اب وحممد بن سعود، أواخر عام سبعة ومخسني ومائة بني اإلمامني حممد بن عبد الوهَّ فاق ذاك االت  

 ة،نَّ وحيد والس  وقامت عىل التَّ  ة وثامنية ومخسني،ائألف وموقيل أوائل الّسنة الّتي بعدها  وألف،

ا أولئك عوة، تكالب عليهر أن تسقط عىل يِد أعداء هذه الدَّ هلا إىل أن قدَّ  -وعال جلَّ -وكتب اهلل 

وما أن مضت  ،ئتني وألفاأربع وثالثني ومفسقطت عام  عوة،هور هلذه الدَّ ين أرادوا عدم الظ  الذ
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عىل يد اإلمام تركي بن عبد اهلل بن حممد بن  انيةة الثَّ عوديَّ ولة الس  سنوات إاّل وقامت الدَّ  ست  

ّم بقيت ما كتب اهلل هلا أن ث ن بن حسن بن حممد بن عبد الوّهاب،محونرصه اإلمام عبد الرَّ  سعود،

ثم  ة وتسعة،ئألف وثالثام وقامت عىل الّتوحيد والّسنّة، ثّم حلكمة أرادها اهلل سقطت عام تبقى

 ة وتسعة عرش،ئألف وثالثامامللك عبدالعزيز ودخل الرياض عام  -جلَّ وعال - رسعان ما أكرم اهلل

واحد ة ئألف وثالثام هذه اجلزيرة عام بتوّحد -جلَّ وعال-ونارصه أهل العلم حتى أكرمه اهلل 

 دالشيخ عبب اونرصه أئمة الّدين يف زمنه بدءً  ومخسني، يف يوم التاسع عرش من شهر مجادى األوىل،

ثم عقبه اإلمام حممد بن  الوهاب، الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد

العزيز  ثم اإلمام عبد الوهاب، ن حممد بن عبدالرمحن بن حسن ب إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد

يف احلضور عنده يف بعض حلقاته يف  وأكرمنا اهلل -وعال جلَّ - بفضل اهلل فقد أدركناه بن باز،

ة، ثم اآلن سامحة املفتي عبد دَّ وكذلك إخوانه من أهل العلم  اهلل، العزيز بن عبد الطائف، ويف ج 

قائمة تنرص التوحيد  -جلَّ وعال -زالت بفضل اهلل وال نا،والفضل من األكابر من أشياخنا وعلامئ

 .-وعال جلَّ - وترفع رأسها بتحكيم رشع اهلل والسنّة،

هكذا نسمعه من هؤالء امللوك  وليس أحد  فوق الرشع، وليس ألحٍد أن خيرج عن الرشع،

 ووفقه لكل خري، وحفظ اهلل خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن، ممن مىض، -رمحهم اهلل-الربرة 

 .ونرص به احلق وأعانه وسدده،
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ق فيهم وعده؛ ألّنم أقاموا رشع اهلل، وأقاموا توحيد  -جل وعال-مّكنهم اهلل  أقول: وحقَّ

  .اهلل

 املنت:  

 بشرائع اإلقرار و أهل اْلقْبَلة وأهل التَّْوح يد أهل من خوالن ذ ا ي ا يسعك َأال: -اهلل رمحه-وهٌب و َقال  

مح  جخ  حخ    ژ قومه َلُه َقال  إ ْذ و اْلكفَّار، اْلَأْصن ام ع بدة من نوًحا اهلل ن ب ي وسع م ا وفرائضه وسننه اْلإ ْسَلام

  ١١١الشعراء:  ژمخ  جس  حس   

 الشرح:

ه له رسائل عظيمة،يعني   ،أنه يسعك ما وسع من كان قبلك من األنبياء والرسل اآلن يوج 

دون اهلل  ويؤمنون برسوله، يؤمنون باهلل، هؤالء الذين أنت تتكلم عنهم  ،-جلَّ وعال-ويوح 

فبدأ  أال يسعك هذا منهم، وفرائضه، وسننه ون برشائع اإلسالم،قر  وي   ويصّلون إىل هذه القبلة،

ه له هذه الرسائل،  اإلقرار َوأهل قْبَلةالْ  وأهل التَّْوِحيد أهل من خوالن َذا َيا يسعك َأال قال له: يوج 

ْساَلم برشائع ار اأْلَْصنَام َعبدة من نوًحا اهلل َنبِي وسع َما وفرائضه وسننه اإْلِ عبدة  انظر ،َواْلكفَّ

جخ  حخ  مخ    ژفقالوا له ماذا؟  كان يأمرهم باإليامن، ؟األصنام والكفار ماذا كان يقول هلم

هؤالء قد آمنوا وأقروا هبذه  :فيقول له الرشائع،دعاهم إىل اإليامن هبذه ، ١١١الشعراء:  ژجس  حس   

 ، !؟-جلَّ وعال-ما حجة هؤالء الذين قتلوا هؤالء املصلني يف بيوت اهلل ، الرشائع

 !؟ما حّجة هؤالء يف قتل من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل
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تشهد شهادة التوحيد، فقال  ،"ال إله إال اهلل": ك الرجل بعد أن قالاأسامة بن زيد ملا قتل ذ 

فكان يعتذر أنه ما قاهلا إال خوًفا، وكان النبي  «اهلل  إاِل إِلهَ  ال َقاَل  َبْعَدما َأَقَتْلَته   أ ساَمة   يا» :له النبي

ر عليه الكلمة مرًة بعد أخرى، هذا  مرًة بعد أخرى، حتى ندم ومتنى أنه ما أسلم إال حني ذاك، يكر 

  . يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهللأن يقتل رجاًل  هذا الفعل،وما صدر منه  قصده،

 املنت:     

ڤ  ڤ     ژ :قال إذ  األصنام عبدة من إبراهيم وخليله اهلل نيب وسع ما منهم يسعك أوال: قال 

 .٣٦إبراهيم:  ژڇ  ڇ  ڍ   ژ  بلغ حتى ٣٥إبراهيم:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ر ض ي قد اهلل و إ ن اهلل، دون من إ َلًها اختذوه الَّذين اْلكفَّار من ع يس ى وسع م ا خوالن ذ ا ي ا يسعك َأوال

وئ  ژ  :ي ْعن ي بعدهْم و من اْلُمْؤم ُنون  ب ه م ليقتدي اْلق ي ام ة ي ْوم إىل ع يس ى و َقول إبراهيم و َقول نوح َقول

 ورأيهم اهلل َأْنبي اء َقول خيالفون و َلا  ،١١٨المائدة:  ژۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

 .ورأيهم أنبيائه و َقول اهلل ب ك ت اب يقتد مل إ ذا ي ْقت د ي فيمن
 الشرح:

، املخطوطة وهي أنسب من ثبتوهو امل "منفي"يف املطبوعة  وعندي قال ؟!يقتدى نفبم

 .؟!بكتاب اهلل وقول أنبيائه ورأهيم فبمن يقتدي إًذا إذا مل يقتدِ 
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 املنت: 

 إ ن اهلل ع ْند َغًدا ع َلْيك و حجَّة َلك نصيحيت و قبلت قولي س م عت إ ن َلك ر ْحم ة ع ليَّ دخولك أن و اْعَلم
 .احلروراء َقول إىل وعدت اهلل كتاب تركت

 الشرح:

فإن َقبِل قوله فاحلمد هلل حصل  ؛احلجة ركِبته  من هذا العامل ؛قد قامت عليه ألن احلجة ؛نعم

 .-تبارك وتعاىل  -وال عذر له بني يدي اهلل  وإاّل فقد ركبته احلجة، له اخلري،

 املنت:     

 ه ذ ه َأمر اهلل واله من إىل فأدها اْلم ْفُروض ة زكاتك اْنُظر: وهب َفَقال  مرني؟تأ َفم ا: خوالن ُذو َقال 
 .ع َلْيه  ومجعهم اْلأمة

 الشرح:

أّنا ندفع هذه األموال الظاهرة لوالة أمور  -صىل اهلل عليه وسلم-هذا هو ّنج النبي 

وهم خيرجوّنا وهم الذي يتولون  ،ندفع زكاة هذه األموال الظاهرة لوالة أمور املسلمني املسلمني،

 .أمرها
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 املنت:  

 من اْلملك َفإ ن ع َلْيه  ومجعهم اْلأمة ه ذ ه َأمر اهلل واله من إىل فأدها اْلم ْفُروض ة زكاتك اْنُظر: قال
 أدَّيت َفإ ذا م ْنُه، ي ْنزعُه أن أحد يقدر مل اهلل ملكه َفمن ي ش اء، م مَّن وينزعه ي ش اء من يؤتيه و ب ي د ه  و حده اهلل

 . ومواليك أرحامك ب ه  فصل فضل كل َفإ ن م ْنه ا ب ر ئت اْلَأمر و ل ي إىل اْلم ْفُروض ة الزََّكاة
 الشرح:

فإن ، كان عندك مال يزيد عىل هذا الذي أخرجته تريد أن خترجه فصل به أرحامكن إيعني 

 .-جل وعال-عند اهلل هذه الصلة لك هبا األجر 

 املنت:     

 ُذو َفَقام ضافك، إ ن وضيف اْلح اجة أهل من و ج ري انك ومواليك أرحامك ب ه  فصل فضل كان َفإ ن 
 .م ات  ح تَّى ي س ريا إال خوالن ُذو يلبث َفلم قلت، م ا وصدقت احلرورية، ر ْأي ع ن نزلت َأنِّي أشهد: َفَقال  خوالن

 الشرح:

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

وهذا هو امل نبغي علينا  ،-وعال جلَّ -؛ وهذا من رمحة اهلل د حتى يأيت به إىل هذا العاملالرجل داو

وبام كان عليه سلف  وأن نوضح هلم احلق بدالئله من الكتاب والسنة، نحن أن ن بني احلق للناس،

ويسمعوا من أهل  العلم، وأن نحرص عىل أن نفتح الطرق ألولئك حتى يصلوا إىل أهل ،هذه األمة

  .كهذا الرجلاهلداية  -الجلَّ وع-خري عظيم ملن أراد له ربنا فإن فيه  العلم،

 -رمحه اهلل تبارك وتعاىل-ن ذهابه ملا ذهب إىل اخلوارج وناظرهم كا -رمحه اهلل-ابن عباس 

؟ رجع ألفان فرجع منهم كم ،ّنم كانوا ستة آالفإألجل هذا قيل و ؛خري ملجموعة كبرية منهم
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نه ورمحته، وجعل هذا هلم اهلداية بم -وعال جلَّ -فهذا العدد أراد اهلل  ،الستة خرجوا ةوبقيَّ 

 اهلل بن عباس سبًبا هلذه اهلداية. الصحايب اجلليل عبد

، حتى وأن نشارك يف قطع قرن اخلوارج كلام ظهر ،أن نقوم هبذا األمر عىل فعلينا أن نحرص 

 .-سبحانه وتعاىل-وننال فضله ، -وعال جلَّ -ننال كرامة اهلل 

وأن  ،أن يرزقنا مجيًعا الفقه يف الدين العىلوصفاته  بأسامئه احلسنى -جلَّ وعال-أسأل اهلل 

مننا يف ؤَ أن ي   -جل وعال-كام أسأل ريب  ،جيعلنا مجيًعا من اهلداة املهتدين غري ضالني وال مضلني

 .وأن يوفق ويل أمرنا ملا حيبه ويرضاه ،أوطاننا

وويل ويل عهده  اللهم وفق ويل عهده، ،ووفق ويل أمرنا ملا حتبه وترضاه ،ا يف أوطاننااللهم آمنَّ

 ،وجنبهم بطانة السوء يا ربنا يا موالنا ملا حتبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصاحلة الناصحة،

رشعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك اللهم أّمن املسلمني يف أوطاّنم وأصلح والة أمورهم لتحكيم 

اللهم  ،ويتقيك يا رب العاملني ونسألك يا اهلل أن ُتعل واليتهم فيمن خيافك صىل اهلل عليه وسلم،-

اللهم  وبالدنا وبالد املسلمني بسوء من أرادنا وأراد عقيدتنا وأخالقنا، وأراد حكامنا وعلامءنا،

 .واجعل تدبريه يف تدمريه يا رب العاملني اجعل كيده يف نحره،

  .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .ىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا إىل يوم الدينوصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وع
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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