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ﭑﭒ ﭓ
يسر موقع ميراث األنبياء أن يُقدم لكم تسجيلًا لكلمةٍ بعنوان:

–حفظه الله تعالى-

وجهها إلى أبنائه بدار الحديث بمدينة أغادير بالمملكة المغربية يوم
السبت السابع والعشرين من شهر شوال عام خمسة وثالثين وأربعمائة وألف
للهجرة النَّبوية،
نسأل الله -سبحانه وتعالى -أن ينفع به الجميع.
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احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني والعاقب ُة للمتَّقني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
امللك احلق املبني ،وأشهدُ َّ
أن حممدا عبده ورسوله وعىل آله سيد بني آدم أمجعني صىل اهلل عليه وعىل
آله وأصحابه وسلم تسليمكثيا،أما بعد:
فحياكم اهلل أبناءنا يف املغرب ونُحدثكم هذه الليلة بناء عىل طلبكم بارك اهلل فيكم ،سنحدثك عن
قوله -صىل اهلل عليه وسلم« :-ا ْلـم ْؤ ِمن لِ ْلـم ْؤ ِم ِن كَا ْلبنْي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْعضا» هذا احلديث جتارة
ُ َ
ُ ُ ُ
عظيمة ومنقبة جليلة إشارة عظيمة منه -صىل اهلل عليه وسلم -ومنقب ٌة جليلة ألهل اإليمن عامة
السنَّة خاصة .
وأهل ُّ
وذلكم َّ
السنَّة وهم الذين انقادوا انقيادا تاما بم أمر اهلل به ورسوله فأجابوا األمر
ألن أهل ُّ
وفعلوه ،وانقادوا انقيادا تاما بم هنى اهلل عنه ورسوله فأجابوا النَّهي واجتنبوا املنهيات ،وهم كذلك
ُمنقادون انقيادا تاما خلرب اهلل وخرب رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -بالتصديق.
ُ
السنَّة فيها بعض ال َّطوائف من أهل اإلسالم إال َّ
أن
وهذه األمور الثالثة وإن كان ُي
شارك أهل ُّ
ُّ
احلظ األوفر ،ولذلك قلت لكم إهنم ُمنقادون انقيادا تاما لفعل األوامر واجتناب
السنَّة هلم
أهل ُّ
واستقر يف قلوهبم واستجابت له جوارحهم َّ
بأن ك َُّل
النَّواهي وتصديق األخبار لـِمـا تقرر عندهم
َّ
ٍ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -الصحيحة من فعل املأمور
ما جاء عن اهلل يف كتابه أو جاءت به ُسنَّة
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حق عىل حقيقته جيب أن ُيصان عن الظنون
وترك
املنهي عنه وتصديق األخبار كل ذلك عندهم ٌّ
ِّ
حق عىل حقيقته فال يردون منه شيئا.
الكاذبة واخلياالت الباطلة ،فك ُُّل ذلك عندهم ٌّ
ومما جاء عن اهلل وعن رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا اإليمن بأسمء اهلل وصفاته وأفعاله،
ٍ
ٍ
تكييف وال ٍ
ٍ
متثيل؛
تأويل وال
بتحريف وال
وهلذا فهم ُيس ِّلمون تسليمتاماهذا الباب ،فال ُيعارضونه
َّ
ألن انقيادهم هلل ولرسوله -صىل اهلل عليه وسلم -تام.
ٌ
السنَّة هو ٌ
وعمل باجلوارح يزيد
قول باللسان واعتقا ٌد بالقلب
وهلذا كان معنى اإليمن عند أهل ُّ
بال َّطاعة وينقص باملعصية.
ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية وقاله أئمة العلم واإليمن والدين " :أهل ُّ
وما أحسن ما قاله ُ
السنة أعرف
َّ
َّ
الناس بالحق ،وهم أرحم الناس بالخلق" .
ذكرت ك َُّل يشء يف هذا
وهلذا أمثل ٌة عديدة لكني أذكر بعضها عىل سبيل التمثيل ،ألين لو
ُ
تقرر
الستقطب منَّا أوقاتا ،ونظرا ألنه البد من االكتفاء ببعض األمثلة تنبيهاعىل ما مل نذكره مما هو ُم ٌ
عند أهل السنة من اإليمن برشع ٍ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -وقبل ذلك أذكر بعض الشواهد التي
ُّ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم-فمنها:
جاءت يف معنى هذا احلديث من صحيح السنة عن ِّ
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ِ
ني ِيف تَواد ِهم وتَر ُ ِ
اجل َس ِد إ َذا
قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م َث ُل املُْ ْؤ ِمنِ َ
اُح ِه ْم َو َت َعا ُطف ِه ْم َم َث ُل ْ َ
َ ِّ ْ َ َ
ْاش َتكَى َشيئا تَدَ ا َعى َله س ِائر ْ ِ
احل َّمى»
ْ
الس َه ِر َو ْ ُ
اجل َسد بِ َّ
ُ َ ُ َ
ويفرح لفرحه
هذا تشبي ٌه منه -صىل اهلل عليه وسلم -بحال املؤمن مع املؤمن ،وأنَّه حيزن ألحزانه
ُ
وهب ُمرسعا
ويتأمل ُ ألمله ،فإن أصاب أخاه نعمة فرح له وسأل اهلل له الزيادة ،وإن أصابته ُمصيبة تأمل
َّ
حسا أو معنى أو بكليهم ،ومن األحاديث الصحيحة يف هذا الباب عنه -
إىل ُمعاونته بم يستطيع َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِق ُر ُه» احلديث.
صىل اهلل عليه وسلم -قوله« :املُْ ْسل ُم َأ ُخو املُْ ْسل ِم َال َي ْظل ُم ُه َو َال ُي ْسل ُم ُه َو َال َ ْ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كان املسلمون
فلهذه النَّصوص وما شاهبها من صحيح املنقول عن ِّ
السنة املحضة التي مل ُ
تشبها شائبة الرشك
الذين هم عىل الدين اخلالص املحض ،الذين هم عىل ُّ
والبدعة هكذاُ ،م ُ
السنَّة إىل جانب بعضهم بعضا،
نذ فجر اإلسالم منذ فجر النبوة وإىل اليوم أهل ُّ
وخذ بعض األمثلة .
املثال األولَّ :
السنة مع أخيه ال خيفى عنه من أخباره شيئا ،وسواء كان يف املرشق أو
أن صاحب ُّ
املغرب أو يف الشمل أو اجلنوب ،حيبه يف اهلل [ ]....وإعانة عىل احلق يف ذاته -سبحانه وتعاىل ،-ال
السنة وإن باعدت بينهم ُّ
الش َّقة فهي مل تفصل؛ هذه
ُح َّية وال عز جاهلية
ُ
السنة مع صاحب ُّ
فصاحب ُّ
ُّ
الش َّقة بينهم إال يف األجساد فقط وأما من حيث الشعور بالقلب ُحزنا ورسورا وفرحا وترحا
وتأييدا ونُرصة هم مع بعضهم« :ا ْلـم ْؤ ِمن لِ ْلـم ْؤ ِم ِن كَا ْلبنْي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْعضا».
ُ َ
ُ ُ ُ
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ٌ
املثالُ الثانيَّ :
وسط يف الوعد والوعيد بني املرجئة والوعيدية؛ فاملرجئة ركنوا إىل
السنَّة
أن أهل ُّ
الوعد وأخذوا به وتركوا الوعيد وهلذا كان املرجئي ال ُيبايل بم فعل وما ترك ال ُيبايل بفعل املعايص؛
َّ
مذهب ُغالهتم ،أو التصديق مع القول فالطائفة األوىل
ألن اإليمن عندهم هو جمرد التصديق وهذا
ُ
ُمرجئ ُة اجلهمية أخرجوا القول والعمل من اإليمن ،والثانية مرجئة الفقهاء أخرجوا العمل فكلتا
أخف من األوىل .
الطائفتني ضال ٌة ُمضلة منحرفة عن سبيل املؤمنني ولكن الثانية
ُّ
والوعيدية ركنوا إىل الوعيد ومالوا إليه وتركوا الوعد ،وهلذا فإهنم ُيقنِّطون النَّاس من رُحة اهلل،
هذا أوال ُيقنِّطون النَّاس من رُحة اهلل؛ ف ُيك ِّفرون صاحب الكبية ،وحيكمون عليه يف الدُّ نيا بأنه
خارج من دين اهلل ،ويف اآلخرة إن مات دون توبة فإنَّه خالدٌ ُُملدٌ يف النَّار.
ٌ
والرجاء ،وإن كانت الطائفتان أعني اخلوارج
السنة مجعوا بني الوعد والوعيد واخلوف َّ
وأهل ُّ
واملعتزلة ُمتلفتني عليه يف الدُّ نيا؛ فاخلوارج تُكفره وتستجيز وتستحل دمه وماله ،واملعتزلة هو
حلكم يف صاحب
عندهم يف املنزلة بني املنزلتني ال مسلم وال كافرُ ،ث َّم اتفقت ال َّطائفتان عىل ا ُ
الكبية ُأخرياكم قدَّ مت هو عند اجلميع إن مات دون توبة خالدٌ ُمُ لدٌ يف النار .
السنَّة واجلمعة إىل بر اليقني ،وما يوصل إىل اللذة والطمع يف
وهدى اهلل -سبحانه وتعاىل -أهل ُّ
رُحة اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فقالوا يف صاحب املعايص:
أولًا :أنه ال يكفر بمجرد عملها.
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ناقص اإليمن ،فهو يف ُمسمى املؤمنني يف صفهم لك َّن إيمنه ناقص -
وثانيًا :قالوا هو مؤمن لكنَّه ُ
أعني صاحب املعصية -فال ُيك ِّفرونه بمجرد فعل الكبية ،فجمع اهلل هلم بني حض الناس عىل
والرجاء ،فالعايص ُخيشى عليه و ُيقرع بنصوص الوعيد و ُيبرش بالتوبة عندهم،
اجلمع بني اخلوف َّ
وقالوا هو يف اآلخرة حتت مشيئة اهلل كم قال تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﭼ النساء٤٨ :

واملعنى َّ
أن من مات عىل كبيته ولقي اهلل ُمرصاعليها فهو حتت مشيئة اهلل؛ إن شاء اهلل غفر له
ٌ
عذبه مل ُخيلده يف النَّار ،وهلذا َّ
عذبه وإن َّ
ورُحه وأدخله اجلنَّة ،وإن شاء َّ
تفصيل
السنة هلم
فإن أهل ُّ
ٌ
مستنبط من الكتاب والسنة وعىل وفق فهم السلف الصالح ،فحكموا عىل صاحب
بديع مجيل
ٌ
ٍ
عدل فيه يف ُدنياه ويف ُأخراه ،فكان من عقيدهتم أهنم ال حيكمون عىل
الكبية بم سمعتم فهم أهل
ٍ
ٍ
ٍ
النبي  -صىل اهلل
أحد بجنَّة أو نار ،ال يقطعون ألحد بجنَّة أو نار إال بربهان ُ
جيب التسليم له عن ِّ
عليه وسلم ،-وهلذا قالوا َّإهنم يرجون للمحسن الثواب وخيشون عىل امليسء من العقاب ،وقالوا يف
احلق الذي َّ
أكثر اخللق من التفصيل اجلميل َّ
إن راكب املعصية له حالتان -أعني
ميزان ِّ
ضل عنه ُ
الكبية:-
احلالة األوىلُ :
حال اجلهل؛ كمن أسلم حديثا ومل ُيعلم تعليم شافيا كافيا يف احلالل واحلرام ،أو
كان بعيدا ال يمكنه أن يتَّصل بأهل العلم ،هذا هو اجلاهل وهذا معذور يف احلالني حتى ُي َّبني له
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فإن ُخالصة القول يف ال ُع ِ
ذر باجلهل؛ َّ
احلق ،وهلذا َّ
أن املرء املسلم ُيعذر باجلهل فيم خيفى عىل أمثاله،
َّ
الرجل املرسف عىل نفسه الذي ملا حرض أجله أوىص بنيه أن ُحي ِّرقوه ُث َّم
وهذا له شواهد منها :يف َّ
عيل ل ُي ِّ
عذبنِّي عذاباال ُيعذبه أحدامن العاملني" ،فلم مات فعلوا به
ُّ
يذره وقال" :واهلل لئن قدر اهلل َّ
عز وجل -فقال عبدي :ما ُحلك عىل ذلك ؟ قال :خشيتك يا رب ،قال :قد
ذلك ،فأحياه اهلل – َّ
غفرت لك.
ُ
فهذا مؤمن خياف اهلل لكنَّه ي ُظ ُّن جلهله أنه ُيفلت من عقاب اهلل إن فعل بنوه ما أوصاهم به فغفر
اهلل له ،عذره -سبحانه وتعاىل.-
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ُحنني قال حدثاء العهد
والشواهدُ كثية ومنها أنَّه ملا خرج
ُّ
باإلسالم وقد مروا عىل سدرة يعكف أهل اجلاهلية عندها و ُيعلقون هبا أسلحتهم ،قالوا :يا رسول
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :ق ْلت ُْم
اهلل اجعل لنا ذات أنواط كم هلم ذات أنواط ،فزجرهم ُّ
وا َّل ِذي َن ْف ِيس بِي ِد ِه كَم َقا َل ْت بنُو إِ ِ ِ
وسى» واكتفى هبذا الزجر .
َ
رسائ َيل ُمل َ
َ َ
َ َْ
ٍ
بمثال فقهي وهو يف املستحاضة ،قالت:يا رسول
أستطيع أن أذكر ك َُّل مثال ولكن أختم هذا
وال
ُ
اهلل َّإهنا منعتني الصوم والصالة -تظن ّ
النبي -صىل اهلل عليه
أن هذا الدَّ م حيض -فلم يأمرها
ُّ
ُ
وتفصيل هذه املسألة ُبسط
عادهتا ،وأن تتوضأ لكل صالة،
وسلم -وأمرها أن تغتسل حني تنقيض ُ
يف غي هذا املوضع.
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ومن األمثلة عىل َّ
أن أهل السنة يشد بعضهم بعضا ،وأهنم أعرف الناس باحلق يف أسمء اهلل
ٌ
وسط بني أهل التعطيل والتمثيل.
وصفاته ،تقدَّ م أهنم يؤمنون بذلك ُك ِّله ،فهم
فاملُعطلة سواء كان تعطيلهم كُليا أو جزئيا ينفون ما ينفون من صفاته -سبحانه وتعاىل-
وأسمئه؛ فاجلهمية ينفون ذلك ُك ِّله ،واملعتزلة ُيثبتون األسمء وينفون الصفات ،واألشاعرة
وال ُكالَّبية ومن نحى نحوهم يثبتون بعض الصفات ،وأهل السنة يأخذون بذلك كله.
املشبهة أثبتوا صفات اهلل -سبحانه وتعاىل -ولكن عىل وجه مشاهبة اخلالق للمخلوق ،أهل السنة
أخذوا بقوله -تعاىل :-ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الشورى ،١١ :فقوله ﭽ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭼ ﭤ ر ٌّد عىل املشبهة ،وقوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ر ٌّد عىل املعطلة وهكذا أهل
السنة .
واستطردت فيها .
مت احلالة األوىل
ُ
ثم نعود إىل صاحب الكبية وقد قدَّ ُ
ِ
حرم اهلل  -سبحانه وتعاىل -
احلال الثانية :أن يكون عاملـا بم َركبه أنه ُحم َّرم ،لكن يعتقد حتريم ما َّ
فاسق بكبيته أو يقولون :مؤم ٌن ناقص اإليمن
فهذا عندهم فاسق عىل القاعدة األوىل مؤم ٌن بإيمنه
ٌ
ومل ُيكفروه .
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وأخطرها حال االستحالل؛ أن يفعل ما يفعل
احلالة الثالثة :وهذه طرأت ،وهي أهم األحوال
ُ
من كبائر الذنوب والفواحش ُمستحال هلا ،لكن متى ُيك ِّفر ؟ َّفرقوا يف ذلك بني احلكم عىل سبيل
العموم واحلكم عىل سبيل التخصيص والتعذير.
فعلى سبيل العموم يشرتطون يف تكفي صاحب الكبية ِداللة الرشع ،فهم ال ُيك ِّفرونه وال
يفسقونه وال يبدعونه إال بموجب ِداللة الرشع ،فمثاليقولون :من دعا غي اهلل كفرِ ،
لداللة الرشع
ُ
ُ ِّ
عىل أنَّه مرشك ،والقاذف والزاين وشارب املسكر ُفساق ِ
لداللة الرشع ،ويقولون فيمن ركب بدعة
َّ
ُ
هو مبتدع هذا من ُ
حيث احلكم بالعموم،
وأما من حيث التخصيص والتعيني وهو احلكم عىل املعني الذي ركب كبية مستحال هلا ،فيشرتطون
اجتمع الرشوط وانتفا ُء املوانع ،وقد
يف احلكم عليه بالكفر أو الفسق أو البدعة رشطا آخر؛ وهو
ُ
فصلت القول يف هذا يف رشحي للقواعدُ املثىل املوسوم بـ «فتح العيل األعىل يف رشح القواعد
أصل َ لنا وق َّعد لنا وجرينا عىل
املثىل» فأصل الكتاب للشيخ حممد بن عثيمني –رُحه اهلل -فقد َّ
ٍ
فلياجعه من شاء.
ذلك ،وذكرنا ما يرس اهلل لنا من زيادة عىل ذلك ُ
وأذكر هنا بعض الرشوط:
الشرط األول :التكليف ويشمل البلوغ والعقل .
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كفر أو ٍ
الثاني :علمه بم توجبه ُُمالفته من ٍ
فسق أو بدعة .
الـمكره .
الثالث :االختيار ف ُيخرج ُ
الرابع :الذكر.
هذه بعض الرشوط .
السني مع من جتمعه هبم األخوة اإليمنية العامة.
فظهر وهلل احلمد هبذا التفصيل عدالة املسلم ُّ
يأمر بعضهم بعضا بالسمع وال َّطاعة وباملعروف يف حال ال ُعرس
حلكَّام فإهنم ُ
ويف التَّعامل مع ا ُ
وال ُيرس واملنشط واملكره ما مل يؤمر بمعصية اهلل ،فإذا ُأمر بمعصية اهلل فال سمع وال طاعة ،وهم مع
ذلك يأمرون باملعروف أمرا عاماوينهون عن املنكر هنيا عاما لقوله -صىل اهلل عليه وسلم« :-الدِّ ْي ُن
الن َِّص ْي َح ُة ُق ْلنَاَ :ملِ ْن َيا َر ُس َ
نيَ ،و َعا َّمتِ ِه ْم» ،فهم
ول اهللِ؟ َق َال :هللِ ،ولكتابه ،ولِ َر ُس ْولِ ِهَ ،وألَ ِئ َّم ِة املُ ْسلِ ِم ْ َ
أنصح النَّاس للنَّاس ،يأمرون بم أمر اهلل به ورسوله وهذا هو املعروف ،وينهون عن ما هنى اهلل عنه
هني عن املنكر ،ولكن باحلكمة واملوعظة احلسنة ويف حدود
ورسوله وهذا منع الناس من املنكر ٌّ
َ ِ
ِ ِ ِ ِ
رشع اهلل َّ -
عز وجل -قال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َرأى منْك ُْم ُمنْكَرا َفل ُي َغ ِّ ْي ُه ب َيدهَ ،فإ ْن َمل ْ
ِِ
ُ
ثالث مراتب:
اإليم ِن»،
َطع َفبِ َقلبِه َو َذلِ َك َأ ْض َع ُ
َطع َفبِلِ َسانهَ ،فإِ ْن َمل ْ َيست ْ
َيست ْ
ف َ
فاملرتبة األوىل :للسلطان ومن خيوله السلطان ذلك والرجل يف أهل بيته إذا قدر .
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الثانية :التغيي باللسان واألمر باملعروف والنَّهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة.
والثالث:حني عجزه عن املرتبتني األوليني ُينكر املنكر بقلبه وبذلك تربأ ذمته .
وللحاكم مز َّي ٌة عندهم ،للحاكم املسلم مز َّي ٌة عندهم؛ عند أهل السنة مز َّي ٌة ملن ويل أمره يف
السني السلفي من َّ
واله اهلل أمره حني يركب ما يركب
النَّصيحة وكيف ذلك ؟ كيف ينصح املسلم ُّ
املفسقات واملعايص ،هذا األمر ال جمال فيه لالجتهاد بل حسمه صاحب الرشع حممد -صىل اهلل
من ِّ
عليه وسلم -وهو من قال اهلل فيه :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النجم. ٤ - ٣ :

وقال لنا معرش أتباعه ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ الحشر.٧ :

وقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَََل إِِّن أُوتِ
يت الْ ُق ْرآ َن َوِمثْ لَ ُه
ِ
ُ

حسم صاحب
َم َعهُ» وكيف َّ

الرشع ومن جعله اهلل معدنا للبيان عنه حممد -صىل اهلل عليه وسلم -قال -صىل اهلل عليه وسلم:-
«من َأراد َأ ْن ينْصح لِ ِذي س ْل َط ٍ
ان َفال ُي ْب ِد ِه َعالنِ َيةَ ،و َلكِ ْن َي ْأ ُخ ُذ بِ َي ِد ِه َف َي ْخ ُلو بِ ِهَ ،فإِ ْن َقبِ َل ِمنْ ُه َف َذ َ
اك،
َ ْ َ َ َ َ َ
ُ
َوإِال ك َ
برصه اهلل
واضح،
منهج
َان َقدْ َأ َّدى ا َّل ِذي َع َل ْي ِه» ،فهذا احلديث الصحيح فيه
منهج َّ
ُ
ٌ
ٌ
حق ملن َّ
باحلق ،فاستبانت له معامل ُ اهلُدى وقدر للرشع قدره وللسنة قدرها.
النصح للحاكم رساحتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن.
الفائد ُة األوىل:
ُ
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الفائدة الثانية :أن تكون النَّصيحة ُمشافهة للحاكم وجهالوجه من فمه إىل ُأذن حاكمه
وسلطانه.
ُ
غي ما تضمنه هذه احلديث .
الفائدة الثالثة :أنَّه ال وجه يسلكه املسلم يف نُصح إمامه ُ
وسلطانه ُ
الفائدة الرابعة :براءة ِّ
الذمة بسلوك املسلم يف نُصح حاكمه العايص الفاسق حني يسلك هذا
املسلك وليس ُمكلفا بقبول احلاكم نصيحته .
وهبذا ُيعلم َّ
حلكَّام ونواهبم من ُم ْفتِني و ُقضاة
أن من يسلكه أهل الشطط من التشهي بأخطاء ا ُ
ووزراء وغيهم يف شتى املحافل عىل املنابر ،يف اخلُطب ويف النَّدوات ويف املحارضات وفيم قدروا
بح َّجة الدِّ فاع عن حقوق اإلنسان والنُّصح
عليه من وسائل اإلعالم؛ مقروءة أو مسموعة أو مرئية ُ
السنة يف يشء ،وال هو من مسلك الصحابة الذين أخذوا الرشع من
لألمة ونُرصة املظلوم ليس من ُّ
فم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غضا طريا وبلغوه ملن بعدهم من التَّابعني فلم يزيدوا عليه ومل
ينقصوا عنه ،وال هو مسلك أئمة العلم والدين واإليمن بعد الصحابة إىل اليوم ،بل هذا هو مسلك
اخلوارج القعدية أو القاعدية ،وهم الذين ُحيرضون الناس خواصهم وعوامهم بم ينرشونه فيم
ٍ
بمربرات ساقطة واهية ُمُ الفة لسبيل املؤمنني،
ذكرنا من املحافل من التَّشهي بأخطاء احلاكم أو نوابه
هؤالء هم اخلوارج القعدية .
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وكل ثوري وكل خارج قعدي أتعلمون من سلفه ومن إمامه؟ هو عبد اهلل بن سبإ اليهودي
اليمني الذي أسلم كيدا ألهل اإلسالم ودسا عىل أهل اإلسالم ،فإنَّه أخذ ُيشهر أخطاء عثمن بن
عفان –ريض اهلل عنه -وليست بأخطاء له ،أخطاء لبعض ُع َّمله و ُيشي ُعها يف الناس ويؤلبهم عىل
أمي املؤمنني حتى اجتمع له من مهج الناس ورعاعهم وسقطهم من اجتمع له فكانوا ُجندا له
وللشيطان فانتهى أمرهم إىل قتل اخلليفة الراشد ذي النورين ثالث اخللفاء الراشدين –ريض اهلل
عنه وعنهم أمجعني -فكان أول خروج عىل احلاكم.
وقبله ذو اخلويرصة التميمي فإنه صدع بقول السوء يف وجه إمام األولني واآلخرين حممد -صىل
اهلل عليه وسلم -فقال « :ا ْع ِد ْل َيا ُحم َ َّمدُ « »،إِ َّن َه ِذ ِه َل ِق ْس َم ٌة َما ُأ ِريدَ ِ َهبا َو ْج ُه اهللَِّ َع َّز َو َج َّل ! » ،فقال له
حي َك َف َم ْن َي ْع ِد ُل إِ َذا َمل ْ َأ ْع ِد ْل ؟» أو كم قال -صىل اهلل عليه وسلم. -
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-و ْ َفلياجعها
والقصة طويلة ومبسوطة يف غي هذا املوضع منَّا ومن غينا من علمئنا ومن إخواننا ُ
من يشاء ،فيتحصل:
ِ
أولًاَّ :
السبئ ُّي .
أن أهل الثورة سلفهم
أن احلامل هلذه الثورات هو الدُّ نيا ال الدين َّ
وثانيًاَّ :
فإن صاحب التدين احلق ال هتمه الدنيا سواء
ُأعطي منه أو ريض ،أما أهل الشطط فهمهم الدُّ نيا ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

رصيح يف قصة ذي اخلويرصة التميمي عليه من اهلل ما يستحق ،وإن
ﮊ ﮋ ﭼ التوبة ٥٨ :وهذا
ٌ
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صاحب ُدنيا وهلذا ال
كان صحابيا لكن ليس من أهل الصحبة الصافية السليمة املحضة بل هو
ُ
علم له ذكرايف غي هذه القصة.
أ ُ
رب العرش العظيم أن جيمع بالدكم
هذا ما تيرس أبنائي يف املغرب احلبيبة ،وأسأل اهلل الكريم َّ
حتت من واله اهلل أمرهم أو أمرها عىل حمابه ومراضيه وما اصطفاه اهلل -سبحانه وتعاىل -للربية
كلها من التوحيد والسنة ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
وأعتذر بارك اهلل فيكم احلضور واملستمعني عرب الشبكة يف عدم الرتكيز يف هذه الكلمة ألين أنا يف
سفر واملسافر يكون مشغوال -بارك اهلل فيكم -مشغوال بالسفر فتفضلوا ألنه بقي عىل املغرب
عندنا حوايل مخسني دقيقة ونته َّيأ لدرس آخر،تفضلوا .
الطالب :أحسن اهلل إليكم شيخنا جعل اهلل ما قدَّ متم يف ميزان حسناتكم إنه سمع الدُّ عاء .
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األسئلة:
السؤال:
يقول السائل :يا شيخنا معلومٌ أنَّ اخلوارج يستحلون دماء املسلمني فهل بعد نصيحة ابن عباس  -رضي
اهلل عنهما -وزوال الشبهة عنهم وإصرارهم على استحالهلم دماء املسلمني يُفهم من ذلك أنهم كفار ؟
اجلواب:
ٍ
لقول للشيخ عبد العزيز بن باز –رُحه
وقفت
مذهب بعض أهل العلم ،بل واألئمة ،وقد
هذا هو
ُ
ُ
اهلل -وهو إما ٌم أثري ٌ
شيخ لإلسالم يف هذا العرص ،أنَّه ُيكفرهم وأنا أميل إىل هذا ولكني مل أجر ُأ
عليه.
الطالب :أحسن اهلل إليك وجزاكم اهلل خيا،
السؤال:
يقول السائل :مما نُعانيه شيخنا يف مدينتنا وجود املواسم الشِّرْكِيَّة وشد كثريٍ من الناس الرحال إىل
القبور والذبح على األضرحة ،وأكثر هؤالء ال يفهم اللغة العربية ،فهل بإمكان طالب علمٍ تسجيلُ أشرط ٍة
يف العقيدة باللغة اليت يفهمونها اهلدف من ذلك توصيل كالم العلماء إىل العوام ،خاصةً وأ َّن الساحة مليئة
بأشرطة املخالفني ؟
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اجلواب:
استعينوا باهلل واصربوا وابذلوا النُّصح ما استطعتم ،والظاهر فيه ترمجة لرشح الشيخ عبد العزيز
بن باز –رُحه اهلل -والشيخ حممد بن عثيمني –رُحه اهلل -والشيخ الفوزان –حفظه اهلل -والشيخ
اللحيدان -حفظه اهلل -وغيهم من أهل العلم ،لكن ال نستطيع أن نُحدد لكم ونقول رشيط كذا
ورشيط كذا اآلن ،ومن استطاع منكم أن ُيرتجم فل ُيرتجم ما قدرُ ،يبني رشح األصول الثالثة
ونحوها من كتب العقيدة اخلفيفة نحن هدفنا البالغ فقط .
حجة اهلل بقدر ما أوتينا قال اهلل –
للحكَّام أما نحن فنبلغ َّ
أما احلكم وقتل هؤالء وغي ذلك هذا ُ
تعاىل:-

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ البقرة٢٨٦ :

وقال -تعاىل :-ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ التغابن ، ١٦ :وقال -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما َهنَ ْي ُتك ُْم َعنْ ُه
ِ
ِ
َف ِ
اس َت َط ْعت ُْم؛ َفإِن ََّم َأ ْه َل َك ا َّل ِذ ْي َن ِم ْن َق ْبلِك ُْم َك ْث َر ُة َم َس ِائلِ ِه ْم
ْ
اجتَن ُبو ُه َو َما َأ َم ْر ُتك ُْم بِه ْفأتُوا منْ ُه َما ْ
َو ْ
اختِال ُف ُه ْم َع َىل َأنْبِ َي ِائ ِه ْم».
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السؤال:
يقول السائل :نرجو أن تبينوا لنا كيفية التعامل مع اختالف أهل العلم ومتى يسوغ اإلنكار يف املسائل
اخلالفية وهل للمقلد أن يُنكر على من خالفه؟
اجلواب:
اإلنكار ب َّينَّا مراتبه -بارك اهلل فيكم ،-ومن اإلنكار ر ُّد املخالفات بالدَّ ليل الرشعي من ال ِ
كتاب
والسنة عىل فهم السلف الصالح يعني هذا الذي نقدر عليه نحن ،واملخالفات التي ت َُر ُّد بشدة هي يف
األصول ،وكذلك يف الفروع التي ثبتت بنص أو إمجاع ،لكن الر َّد يف األول أقوى يرتتب عليه تبديع
أو تكفي.
الر َّد يف الثاين وإن كان ُيشدد لكن ُيكتفى ببيان املخالفة والر ِّد عليها بالدليل وأ َّن هذه ُمالفة.
ٍ
تثريب عىل
بني ما وصل إليه علمه دون
أما املسائل التي هي
مرسح لالجتهاد والنِّزاع فهذه املر ُء ُي ُ
ٌ
اآلخر ،وهلذا أمثلة كثية منها تارك الصالة متهاونا هل هو كافر أو فاسق ؟
فاملسألة فيها قوالن من أهل العلم ولكن الذي استخلصناه وتوصلنا إليه َّ
أن كلتا الطائفتني حترتم
األخرى؛ فاملفسقون لتارك الصالة هتاونا مل يصفوا املكفرين هلم بأهنم وعيدية أو خوارج،
واملكفرون مل يصفوا املفسقني بأهنم مرجئة ،وإنم هذه نبتت نبتة أخية ُيقال هلم احلدَّ ادية وهم أتباع
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أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلداد املرصي ،ال عالقة له بالرشع ختصصه غي رشعي ،وألخينا
الشيخ ربيع -بارك اهلل فيه وله يف علمه وعمره وعمله -هو أول من كشف هذه الطائفة ،وذكر
بجالء وبالدليل أصوهلم وقواعدهم مع ُمالفيهم.
اخلالصة َّ
أن من ُخيالف هؤالء احلدَّ ادية حياولون إسقاطه جلهلهم .
وهبذا القدر يا أبنائي تعذرونني ،ولعل اهلل أن ُييرس يل لقاء يعرض فيه أخونا أبو أسامة أبو عبد
وخيصص هذا اللقاء لإلجابة عىل األسئلة التي تُعرض يف ذلكم اللقاء
الرُحن ما تيرس من األسئلةُ ،
الرحب والسعة حني حتصل لنا فرصة متكن
الذي نلتزم به -إن شاء اهلل تعاىل -ونقول لكم عىل ُّ
اجلميع ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني والسالم عليكم ورُحة اهلل
وبركاته .
جزاكم اهلل خيا وشكر اهلل لكم وعليكم السالم ورُحة اهلل وبركاته .
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net
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وجزاكم هللا خريا.
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