اإلعانة العظمى

شرح كتاب الشرح واإلبانة
مقدمة
تقسيم الكتاب


 ,إف ا٢بمد هلل٫ ,بمده ونستعينو ونستغفره ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ,ومن سيئات أعمالنا,من

يهده اهلل فبل مضل لو ,ومن يضلل فبل ىادي لو ,وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأشهد أف
سيدنا ونبينا ٧بمدا عبد اهلل ورسولو ,وصفيو وخليلو من خلقو ,صلى اهلل وبارؾ عليو وعلى آلو ,وأصحابو
والتابعْب لو بإحساف ,إىل يوـ الدين ,وسلم تسليما كثّبا ,أما بعد .
فإننا ٫بمد اهلل -سبحانو وتعاىل -ونشكره ,أف وفقنا للمشاركة ُب ىذه الدروس العلمية ,وأسأؿ اهلل-
سبحانو وتعاىل -أف يرزقنا ٝبيعا العلم النافع والعمل الصاّب ,وأف يرزقنا اإلخبلص ُب العمل ,والصدؽ ُب
القوؿ ,وأسألو -سبحانو وتعاىل -أف يتوفانا على اإلسبلـ ,غّب مغّبين وال مبدلْب ,إنو ويل ذلك والقادر
عليو .
أيها اإلخوان  :إف الكتاب الذي سوؼ ندرسو -إف شاء اهللُ -ب ىذه الدورة كما تعلموف ,ىو كتاب
" الشرح واإلبانة ،على أصول السنة والديانة ،ومجانبة المخالفين ،ومباينة أىل األىواء المارقين"،
ىذا اسم الكتاب" ،الشرح واإلبانة ،على أصول السنة والديانة ،ومجانبة المخالفين ،ومباينة أىل
األىواء المارقين".
وىذا الكتاب ألفو العامل ا١بليل ,اإلماـ عبيد اهلل بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٞبداف بن عمر بن عيسى بن
إبراىيم بن عتبة بن فرقد ينتهي نسبو إىل الصحايب ا١بليل عتبة بن فرقد.
وىذا اإلماـ كنيتو أبو عبد اهلل ,يكُب بأيب عبد اهلل ,ويكُب باإلماـ ,كنيتو أبو عبد اهلل ,ولقبو ابن بطة
واإلماـ ,يلقب بابن بطة واإلماـ ,وبطة يقاؿ :إنو اسم أو لقب ألحد أجداده وىو عمر ,وأبوه عبد اهلل بن
بطة العكربي ,نسبة إىل عكرب ,وىي بلدة ُب العراؽ قريبة من هنر دجلة ,ينتسب إليها كثّب من العلماء,
يقاؿ ٥با :العكربي ,نسبة إىل ىذه البلدة عكرب ,وىي بليدة صغّبة على هنر دجلة ,على مسافة من بغداد .
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واإلماـ ابن بطة  -رحمو اهلل -من علماء القرف الرابع ا٥بجري ,فهو ولد ُب سنة أربع وثبلٜبائة من
ا٥بجرة ,وتوُب سنة ست وٜبانْب وثبلٜبائة من ا٥بجرة النبوية ,فهو من علماء القرف الرابع ا٥بجري ,وا٤بؤلف أبو
عبد اهلل بن بطة - -رحمو اهلل - -اشتهر بالعلم والفقو وا٢بديث ,فهو سلفي ا٤بعتقد ,على مذىب اإلماـ
أٞبد بن حنبل -رٞبة اهلل عليو ,-وغّبه من أئمة أىل السنة.
ولو مؤلفات ُب العقيدة ,وبياف مذىب أىل السنة وا١بماعة ,وبياف ا٤بذاىب ا٤بخالفة ألىل السنة
وا١بماعة ,منها ىذا الكتاب -الذي بْب أيدينا " -الشرح واإلبانة ,على أصوؿ السنة والديانة ,و٦بانبة
ا٤بخالفْب ,ومباينة أىل األىواء ا٤بارقْب" ,ويقاؿ لو " :اإلبانة الصغرى ".
ولو كتاب أكرب من ىذا ,وىو" اإلبانة الكربى " ,كتاب كبّب توسع فيو - -رحمو اهللُ - -ب بياف
معتقد أىل السنة وا١بماعة ,وبياف ا٤بذاىب ا٤بخالفة ألىل السنة وا١بماعة ,توسع ُب ىذا الكتاب ,وذكر
األسانيد ,أما كتابنا ىذا ,فإنو حذؼ األسانيد ,حذؼ األسانيد اختصارا ,ذكر ُب ا٤بقدمة :أنو ذكر أنو
حذؼ األسانيد؛ ألجل االختصار ,حٌب ال ٲبل القارئ ,أما "اإلبانة الكربى" فإنو ساؽ األسانيد ,فلو ىذاف
الكتاباف العظيماف ُب مسائل االعتقاد.
وابن بطة أي ضا ٧بدث من احملدثْب ,ومن أىل ا٢بديث ,ورحل ُب طلب العلم ,وىو يروي األحاديث
بالسند ,وينقل عنو األئمة والعلماء ,ينقل عنو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم ُب مسائل االعتقاد,
وكذلك فهم ينقلوف عنو ,ويعزوف إىل كتابو اإلبانة ,شيخ اإلسبلـ وابن القيم وغّبىم٩ ,با يدؿ على أنو من
األئمة والعلماء ,الذين يرجع إليهم وإىل مؤلفاهتم.
فهو ٧بدث ,يروي األحاديث بالسند ,إال أنو عنده بعض الضعف ُب ا٢بديث ,فاألئمة والنقاد قالوا:
ضعفوا من جهتو ,من جهة الوىم وا٢بفظ ,ال من جهة الديانة واألمانة ,فهو من جهة الديانة واألمانة
واإلمامة فهو ثقة وإماـ ,لكن من جهة ا٢بفظ ,لو أوىاـ ولو أغبلط ,بينها النقاد ُب ا٢بديث؛ و٥بذا يروى
أحيانا أحاديث ضعيفة ,كما ُب ىذا الكتاب ,وقد يروي أحاديث ال يوجد ٥با أصل-وإف كانت قليلة-
لكنو ٧بدث ,يروي األحاديث بالسند .
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وىو أيضا فقيو من الفقهاء ا٢بنابلة ,تفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ,ولو مسائل ورسائل فقهية
ُب ا٤بناسك ,وُب الصبلة وُب النكاح وُب الطبلؽ ,مسائل ورسائل ,وينقل عنو صاحب اإلنصاؼ ,ا٤برداوي
من ا٢بنابلة -ينقل عن ابن بطة ُب ا٤بسائلُ ,ب ا٤بسائل الفقهية ,فهو فقيو ,فهو إماـ فقيو ٧بدث سلفيا٤بعتقد ,فهو سلفي معتقد  ,ولو ُب مسائل االعتقاد ,لو عناية عظيمة ُب بياف أىل السنة وا١بماعة ,وُب بياف
ا٤بذاىب ا٤بخالفة والسيما ُب " اإلبانة الكربى " ,فإنو متوسع وأطاؿ.
وُب " اإلبانة الصغرى " -الٍب بْب أيدينا أيضا ,-كذلك ساؽ كثّبا من البدع واحملدثات ُب الدين ,بْب
معتقد أىل السنة وا١بماعة ومن خالفها فلو مؤلفات ,لو مؤلف "اإلبانة الكربى" ,ولو "اإلبانة الصغرى" -
الٍب بْب أيدينا -ولو كتاب ُب السنن مفقود ,ما يدؿ على أنو ٧بدث ,ولو كتاب " إبطاؿ ا٢بيل " ,ولو
رسائل ُب الفقو كثّبة ,وىذا الكتاب -الذي بْب أيدينا -الذي ٠باه " الشرح واإلبانة على أصوؿ السنة
والديانة و٦بانبة ا٤بخالفْب ومباينة أىل األىواء ا٤بارقْب".
المؤلف  -رحمو اهلل -قسمو إلى أربعة أقسام ،قسم ىذا الكتاب -الذي بين أيدينا-إلى أربعة
أقسام:
القسم األول :ساؽ النصوص من كتاب اهلل تعاىل ,وسنة رسولوُ ,ب ا٢بث على لزوـ السنة وا١بماعة
والتحري ر من البدع واحملدثات ُب الدين ,وا٢بث على مواالة الصحابة و٧ببتهم ,والتحذير من ٨بالفتهم ,ىذا
ىو القسم األوؿ ,وساؽ ُب ىذا القسم نصوص كثّبة إال أنو حذؼ األسانيد ,ما يزيد على ثبلٜبائة ,يزيد
على ثبلٜبائة أثر وحديث ,حديث وأثر ,زادت على ثبلٜبائة .
وىذا القسم يقرب من نصف الكتاب ,نصف الكتاب ىذا ىو القسم األوؿ ,ساؽ النصوص من
الكتاب ومن السنة ومن اآلثار عن الصحابة ومن بعدىمُ ,ب ا٢بث على لزوـ السنة وا١بماعة ,والتحذير
من البدع و٨بالفة الدين ,وا٢بث على حب الصحابة ,مواالة الصحابة و٧ببتهم ,والبعد عن ا٤بذاىب الٍب
تتنقص الصحابة ,أو ال تتوالىم .
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والقسم الثاني :مسائل االعتقاد -مسائل االعتقاد ,-ساؽ فيها أغلب مسائل االعتقاد ,التوحيد,
اإلٲباف باهلل ,وإثبات الوحدانية ,الربوبية والوحدانية واأللوىية هلل



واإلٲباف با٤ببلئكة واإلٲباف بالكتب,

واإلٲباف بالرسل واإلٲباف باليوـ اآلخر ,وا٢بوض والشفاعة والصراط وا٤بيزاف.
مسائل االعتقاد ,إثبات الصفات هلل



والرد على ا٤بخالفْب ,وإثبات الكبلـ هلل



والرد على من

قاؿ :إف القرآف ٨بلوؽ ,ساؽ مسائل االعتقاد وأفاض ,مسائل عظيمة ونافعة ,فهي تشمل أغلب مسائل
االعتقاد ,وىو كتاب عظيم .
والقسم الثالث  -وىذا أيضا ساقو ,يعِب يلي القسم الثاين ُب الطوؿٍ -ب القسم الثالث :ا٤بسائل
الفقهية ُب العبادات والعادات ,وساؽ ُب ىذا اآلثار ,كلو يسوؽ اآلثار٧,بدث يسوؽ اآلثار ُب مسائل
العبادات والعادات ,وىذا قسم ليس بالطويل ,قصّب .
ثم القسم الرابع :البدع واحملدثات ُب الدين ,ساؽ كثّبا من البدع واحملدثات ُب الدين ,وحذر منها
وساؽ اآلثار ُب ىذا ,وىذا القسم أيضا قسم قصّب أيضا ,فالكتاب ىو على ىذه األقساـ األربعة كما
٠بعتم ,و-إف شاء اهلل -سوؼ نقرأ الكتاب -إف شاء اهلل ,-ونتكلم على ما يفتح اهلل.
ونسأؿ اهلل أف يفتح علينا وعليكم ,وأف يلهمنا الصواب ,وأف يرزقنا اإلخبلص ُب العمل ,والصدؽ ُب
القوؿ ,وأف يرزقنا علما نافعا وعمبل صا٢با,

           

 )ٔ(   اللهم علما ٗبا ينفعنا وانفعنا ٗبا علمتنا يا ذا ا١ببلؿ واإلكراـ يا حي يا قيوـ ,واآلف نبدأ
.
وىذا الكتاب " الشرح واإلبانة " ٧بقق ,حققو الدكتور رضا بن عفاف ا٤بعطي ,وىي رسالة -رسالة
ماجستّب ,-فَبجم للمؤلف -رحمو اهلل -ترٝبة واسعة ,وذكر نسبو ومولده ,وٙبدث عن الزماف الذي ,عن
زمانو وتأثّب ذلك عليو ,وعن شيوخو ,وعن تبلميذه ,وكذلك خرج األحاديث واآلثار ,خدـ الكتاب خدمة؛
ألنو رسالة مقدمة.
 - 1سورة البقرة آية . 23 :
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نحن اآلن نبدأ في القسم األول ،ونتجاوز ما كتبو الشارح من الَبٝبة والتبلميذ والشيوخ ,وبياف
ا٤بخطوطات ,والكبلـ على ا٤بخطوطات كل ىذا نتجاوزه ,وننتقل إىل القسم األوؿ ,وىو صفحة مائة
وسبعة عشر.
أين القارئ اقرأ؟ القارئ ,سم اهلل .
افتتح الرسالة بالحمد
 . ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,قاؿ -
رحمو اهلل تعالى: -
 . رب يسر وأعن ولك ا٢بمد ,قاؿ الشيخ اإلماـ أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن ٧بمد بن .
أبو عبد اهلل عبيد اهلل قاؿ اإلماـ .
قاؿ الشيخ اإلماـ أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن ٧بمد.
القاعدة ُب ىذا أف لفظ ا١ببللة إذا سبقو ضم أو فتح يفخم ,عبيد اهلل,
(ٔ)

     

وإذا سبقو كسرة ,فإنو يرقق عليو اهلل ,هلل ,فلفظ ا١ببللة إذا سبقو ضم أو فتح يفخم ,عليو اهلل ,عبيد

اهلل ,وإذا سبقو كسر٦ ,برور ,سبقو حرؼ جر ,إذا سبقو حرؼ ٦برور ,فإنو يرقق هلل ,عليو اهلل,

 

 )ٕ(     وىكذا ,أبو عبد اهلل عبيد اهلل ,نعم .
عبيد اهلل بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٞبداف بن بطة العكربي -رحمو اهلل:-
نعم .ىذا كنيتو ,أبو عبد اهلل ,وا٠بو عبيد اهلل ,وأبوه ا٠بو ٧بمد وجده ٧بمد بن ٞبداف بن عمر بن
عيسى بن إبراىيم بن عتبة بن فرقد الصحايب ا١بليل ,ابن بطة ىذا لقبو ,العكربي ىذا نسبو إىل البلد ,بلدة
عكرب ,نعم.
 - 1سورة الفتح آية . 11 :
 - 3سورة إبراهيم آية .3- 1 :
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ا٢بمد هلل الذي أسبغ علينا نعمو ,وظاىر لدينا منن و ,وجعل من أجلها قدرا ,وأعظمها خطرا ,أف ىدانا
٤بعرفتو ,واإلقرار بربوبيتو ,وجعلنا من أتباع دين ا٢بق ,وأشياع ملة الصدؽ .
نعم .افتتح ا٤بؤلف -رحمو اهلل -ىذه الرسالة با٢بمد هلل ,ا٢بمد ,افتتحها با٢بمد هلل ,وا٢بمد ىو الثناء
على احملمود ,الثناء على احملمود بالصفات االختيارية.
فإذا أثنيت على ٧بمود بالصفات االختيارية ,فإنو يسمى ىذا ٞبد ,سواء كانت ىذه الصفات الزمة أو
متعدية ,أما إذا أثنيت عليو بالصفات االختيارية ا٤بتعدية ,الٍب يفعلها باختياره ,فإنو يكوف ٞبدا ,أما إذا
أثنيت عليو بالصفات البلزمة ,فإنو يسمى مدح ,كما لو أثنيت على األسد وقلت :األسد قوي مفتوؿ
الساعدين ,ىذا يسمى مدح ,وال يسمى ٞبد؛ ألف ىذه الصفات الزمة وثابتة كلها .
أما إذا أثنيت على اإلنساف بالكرـ والشجاعة وا١بود ىذا يسمى ٞبد ,واهلل -تعاىل -لو ٝبيع أنواع
احملامد ,ولو الكماؿٝ ,بيع احملامد بأنواعها ىي ملك هلل ,ومستحق ٥با ,فهو ٧بمود عليها -سبحانو
وتعاىل٤ ,-با لو من الصفات العظيمة ,و٤با لو من النعم ا٤بتعدية إىل عباده -سبحانو وتعاىل ,-وىو-سبحانو
وتعاىل٧ -بمود ,على ما لو من الصفات العظيمة ,واأل٠باء ا٢بسُب ,و٧بمود على نعمو وآالئو على عباده -
سبحانو وتعاىل.-
وا٢بمد أكمل من ا٤بدح؛ لذا قاؿ :ا٢بمد هلل ,ومل يقل أمدح اهلل؛ و٥بذا قاؿ" :ا٢بمد هلل الذي أسبغ
علينا نعمو" ,واهلل -تعاىل -أسبغ على عباده نعمو الظاىرة والباطنة ,قاؿ تعاىل:
 )ٔ(    وقاؿ-سبحانو:-

    

            

. )ٕ(       
واهلل-سبحانو وتعاىل -خلقنا وأوجدنا من العدـ ,وربانا بنعمو وأعطانا السمع والبصر والعقل ,وربانا
بنعمو-سبحانو وتعاىلٍ-ب ىدانا لئلسبلـ ,ووفقن ا لئلٲباف ,ىذه أعظم نعمة ,أعظم نعمة على العبد أف
 - 1سورة النحل آية .42 :
 - 3سورة لقمان آية .31 :
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خلقو وىداه ووفقو لئلٲباف واإلسبلـ ,أعظم وأجل ما يقسمو اهلل ويقدره اهلل على عبده من النعم ىي ا٥بداية
لئلسبلـ.
وأعظم مصيبة ,وأعظم مصيبة ,وأعلى مصيبة وأشد مصيبة يقدرىا اهلل للعبد :ىي الكفر -والعياذ
باهلل ,-ولو ا٢بكمة البالغة -سبحانو وتعاىل ,-فالكفر مقدر واإلسبلـ مقدر ,اإلٲباف مقدر ,واإلسبلـ مقدر
والكفر وا٤بعاصي مقدرة ,وهلل ا٢بكمة البالغة ,فهو يهدي من يشاء بفضلو ونعمتو ومنتو ,فضبل منو
وإحسانا ,ويضل من يشاء بعدلو وحكمتو ,ولو ا٢بكمة البالغة -سبحانو وتعاىل.-
من اهلل هبا على ا٤بسلم ىي :أف ىداه لئلسبلـ واإلٲباف ,أعظم نعمة ,بعد أف خلق اهلل العبد,
فأعظم نعمة ّ
أعظم نعمة ,أعظم منة وأجلها ىي نعمة اإلسبلـ ,ونعمة اإلٲباف ,و٫بمد اهلل على نعمة اإلسبلـ واإلٲباف,
ونسألو -سبحانو وتعاىل -أف يثبتنا على دينو حٌب ا٤بمات ,نعم  .من أَ َجل النعم أن اهلل ىدانا لمعرفتو
واإلقرار بربوبيتو:

لو ا٢بمد ٫بمده ونثِب عليو .
قولو :وظاىر لدينا مننو ,أسبغ علينا نعمو ,كما أسبغ من النعم كثّبة,
  

(ٔ)

     

نعمة ا٣بلق واإلٯباد ,ونعمة السمع والبصر والعقل ,نعمة اإلٲباف واإلسبلـ ,نعمة النفس الذي

يَبدد بْب جنيب اإلنساف ,نعمة السمع نعمة البصر ,نعمة ا٤باؿ نعمة الولد ,نعمة الرزؽ ورغد العيش.


 )ٕ(        ال يستطيع اإلنساف عدىا؛ و٥بذا قاؿ :وظاىر لدينا

مننو ,ظاىر يعِب أردؼ ,أردؼ ع لينا النعم با٤بنن ظاىرىا جلعها فوقها ,وتأٌب بعدىا ,أسبغ علينا نعمو
وظاىر لدينا مننو.

 - 1سورة النحل آية .42 :
 - 3سورة إبراهيم آية .23 :
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ٍب قاؿ ا٤بؤلف" :وجعل من أجلها قدرا ,وأعظمها خطرا ,أف ىدانا ٤بعرفتو ,واإلقرار بربوبيتو ,وجعلنا من
أتباع دين ا٢بق ,وأشياع ملة الصدؽ" ,بْب ا٤بؤلف -رحمو اهلل -أف من أجل ,أجل النعم ,أجلها قدرا
وأعظمها خطرا ,أف ىدانا ٤بعرفتو واإلقرار بربوبيتو.
نعرؼ اهلل -سبحانو وتعاىل -بأ٠بائو وصفاتو ,تعرؼ اهلل ,تعرؼ لعباده بأ٠بائو وصفاتو ,فأقر العباد
بربوبيتو ووحدانيتو ,وما لو من األ٠باء والصفاتٍ ,ب بعد ذلك يعبد اإلنساف ربو ويوحده ,وٱبلص لو
العبادة ,أنت أوال تعرؼ ربك ,بأ٠بائو وصفاتو وأفعالو ,ما لو -سبحانو -من األ٠باء ا٢بسُب الٍب أثبتها ُب
كتابو -بينها ُب كتابو -وعلى لساف رسوؿ اهلل . 
وكذلك ما وصف بو نفسو ُب كتابو ,وعلى لساف رسولو  فإذا عرفت اهلل فإنك تعبده وتوحده؛ و٥بذا
فإف توحيد الربوبية ،وتوحيد األسماء والصفات ،وسيلة إلى توحيد العبادة واأللوىية.
الغاية ىي توحيد العبادة ,الغاية احملبوبة هلل وا٤برضية لو ,والٍب من أجلها خلق اهلل ا٣بلق ,خلق ا١بن
واإلنس توحيده ,قاؿ-سبحانو:-

  

ذلك أرسل اهلل الرسل وأنزؿ الكتب,



 )ٔ(      ؛ ومن أجل

        

. )ٕ(    
وىي دعوة الرسل من أو٥بم إىل آخرىم ,كل نيب يدعو قومو إىل التوحيد ,ويقوؿ:

   

 )ٖ(     كما أخرب اهلل عن نوح وىود وصاّب وشعيب .


. )ٗ(               



. )ٔ(                 

 - 1سورة الذاريات آية . 45 :
 - 3سورة النحل آية .25 :
 - 2سورة األعراف آية .48 :
 - 3سورة األعراف آية .48 :
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. )ٕ(                



. )ٖ(                

                 

(ٗ)

.
وقاؿ-سبحانو:-

            

. )٘( 
إذف العبادة احملبوبة هلل وا٤برضية لو ,الغاية احملبوبة هلل ,وا٤برضية لو ىي توحيد اهلل ,وإفراده بالعبادة ٔبميع
أنواعها ,ىذه ىي الغاية ,أما توحيد األ٠باء والصفات وتوحيد الربوبية ,ىذه وسيلة ,والغاية توحيد العبادة,
فاهلل تعاىل تعرؼ إىل عباده ,بأ٠بائو وصفاتو وأفعالو ,فلما عرفو العباد ,وجب عليهم توحيده وطاعتو,
وإفراده بالعبادة؛ و٥بذا ا٤بؤلف -رحمو اهلل -قاؿ ,ىنا قاؿ" :وجعل من أجلها قدرا ,وأعظمها خطرا ,أف
ىدى ٤بعرفتو ,واإلقرار بربوبيتو".
ىذا توحيد الربوبية وتوحيد األ٠باء والصفاتٍ ,ب قاؿ" :وجعلنا من أتباع دين ا٢بق" ,ىذا ىو توحيد
العبادة ,ا٤بتبع لدين ا٢بق ىو الذي يعبد اهلل ,وٱبلص لو العبادة يوحده بالدعاء با٣بوؼ ,بالرجاء بالصبلة
بالزكاة ,بالصوـ با٢ب ج ,برب الوالدين بصلة الرحم ,با١بهاد ُب سبيل اهلل ,باألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر؛
و٥بذا قاؿ " :وجعلنا من أتباع دين ا٢بق" ,وىو دين اإلسبلـ.

 - 1سورة األعراف آية .54 :
 - 3سورة األعراف آية .62 :
 - 2سورة األعراف آية .74 :
 - 3سورة األنبياء آية .34 :
 - 4سورة النحل آية .25 :
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وىو ما جاء ُب كتاب اهلل وسنة رسولو



"وأشياع ملة الصدؽ" ,أشياع يعِب ا٤بؤيدين ,ا٤بؤمنْب ٤بلة

الصدؽ ,ا٤بلة الدين ,مل ة الصدؽ ىي :ملة اإلسبلـ ,وجعلنا من أتباع دين ا٢بق وأشياع ملة الصدؽ ,نعم,
فلو ا٢بمد.
الثناء على اهلل تعالى بما َمن علينا من النعم

فلو ا٢بمد ٫بمد ونثِب عليوٗ ,با اصطنع عندنا أف ىدانا لئلسبلـ ,وعلمنا ووفقنا للسنة ,وأ٥بمناىا
وعلمنا ما مل نكن نعلم ,وكاف فضل اهلل علينا كبّبا .
نعم ,صدؽ  .فلو ا٢بمد -كرر ذلك -كرر ا٢بمد ألٮبية ولعظم شأنو؛ ألف اهلل تعاىل ىو الذي يستحق
ا٢بمد ,فلو ا٢بمد ٫بمده ونثِب عليو ,الثناء ىو التكرار للحمد مرة بعد أخرى ,كما قاؿ -سبحانوُ -ب
سورة الفاٙبة :

      

الرٞبن ثناء ,و٫بمده اهلل ونثِب عليو ,تكرار للثناءٍ ,ب :

(ٔ)

ٍب قاؿ:

    

     

(ٖ)

(ٕ)

توسع ُب

احملامد؛ و٥بذا قاؿ" :فلو ا٢بمد ونثِب عليو ٗبا اصطنع علينا" ,يعِب ٗبا أعطانا ووىبنا من النعم .اصطناع
ا٤بعروؼ ٗبا أسبغ علينا من النعم ,يقاؿ :فبلف صنع إليك معروفا ,اصطنع إليك معروفا ,يعِب أسدي إليك
معروفا ,فاهلل تعاىل أسدى علينا النعم ,ووىبنا إياىا ,وأعظمها أف ىدانا لئلسبلـٗ" ,با اصطنع عندنا أف
من علينا باإلسبلـ,
ىدانا لئلسبلـ ,فلو ا٢بمد"٫ ,بمده -سبحانو -ونثِب عليو ,ثناء بعد ثناء ,حيث ّ
وىدانا لئلسبلـ ووفقنا لئلسبلـ.
و٥بذا قاؿ" :وعلمنا -سبحانو -ووفقنا للسنة ومل ٯبعلنا من أىل البدعة ,وأ٥بمنا وعلمنا ما مل نكن
نعلم" ,كل ىذا من فضلو وإحسانو ,لو شاء -سبحانو -مل تكن كذلك ,لو شاء مل يهدؾ لئلسبلـ ,ولو
 - 1سورة الفاتحة آية .3 :
 - 3سورة الفاتحة آية .1 :
 - 2سورة الفاتحة آية .3 :
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شاء مل يعلمك ,ومل يوفقك للسنة ,لكنت من أىل البدع ,ولكنو -سبحانو -بفضلو وعظيم منتو وإحسانو,
ىدانا لئلسبلـ وعلمنا ووفقنا للسنة ,وأ٥بمنا وعلمنا ما مل نكن نعلم ,وكاف فضل اهلل علينا كبّبا ,فنحمد اهلل
على ذلك ,نعم.
الصالة على النبي المصطفى
وصلى اهلل على ٧بمد نبيو ا٤برتضى ,ورسولو ا٤بصطفى ,أرسلو إلقامة حجتو ,وإثبات وحدانيتو ,والدعاء
إليو با٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة .
نعم  .بعد أف ٞبد اهلل ,صلى على نبيو  قاؿ  :صلى اهلل على ٧بمد ,وصبلة اهلل على عبده ,أصح ما
قيل ُب الصبلة ُ-ب صبلة اهلل على عبده -ما رواه البخاري ُب صحيحو عن أيب العالية ,قاؿ  :صبلة
اهلل على عبده ,ثناؤه عليو ُب ا٤بؤل األعلى



ثناؤه عليو ُب ا٤بؤل األعلى ,فنحن نسأؿ اهلل أف يثِب على

عبده ٧بمد ُب ا٤بؤل األعلى ,وقيل :إف الصبلة إذا أطلقت تشمل الثناء والرٞبة ,وإذا اجتمعا صارت الصبلة
ىي الثناء ,كما ُب قولو تعاىل:



. )ٔ(        

٤با عطف الرٞبة على الصبلة ,صارت الصبلة ىي الثناء والرٞبة خرجت منها ,وإذا أطلقت الصبلة
وحدىا دخلت فيها الرٞبة ,فأنت تسأؿ اهلل أف يثِب على عبده ٧بمد



ُب ا٤بؤل األعلى ,وأف يرٞبو ,وُب

ا٢بديث القدسي يقوؿ اهلل -سبحانو وتعاىل  :-من ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ومن ذكرين ُب مؤل
ذكرتو ُب مؤل خّب منو . 
وصلى اهلل على عبده ,يعِب اللهم صلي على عبدؾ ,على ٧بمد وىو ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب
بن ىاشم القرشي العريب ,ا٤بكي ٍب ا٤بدين ,من ولد إ٠باعيل بن إبراىيم ا٣بليل -عليو أفضل الصبلة وأًب
التسليم -فهو عبد اهلل ورسولو ا٤بصطفى ,يعِب اصطفاه اهلل -سبحانو وتعاىل -من بْب خلقو ,فهو -عليو

 - 1سورة البقرة آية .146 :
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الصبلة والسبلـ -نيب اهلل ورسولو اجملتىب وا٤بصطفى ,وىو أفضل األنبياء وا٤برسلْب -عليهم أفضل الصبلة
والسبلـ.-
ورسالتو عامو شاملة للعرب والعجم ,وا١بن واإلنس -للثقلْب ,-فمن أنكر نبوتو -عليو الصبلة
والسبلـ -ىو كافر ,بإٝباع ا٤بسلمْب ,قاؿ -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ا٢بديث الصحيح:



والذي

نفسي بيده ,ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ,يهودي وال نصراينٍ ,ب ال يؤمن يب ,إال دخل النار  ومن
قاؿ :إنو رسوؿ إىل العرب خاصة ,فهو كافر بإٝباع ا٤بسلمْب ,من أنكر نبوتو إىل العجم ,أو أنكر نبوتو إىل
ا١بن فهو كافر.
ومن قاؿ :وىو خاًب النبيْب -عليو الصبلة والسبلـ ,-ومن قاؿ :إنو بعده نيب ,فهو كافر بإٝباع
ا٤بسلمْب ,ىو نيب الساعة ,فبل بد أف يؤمن اإلنساف ,بأف ٧بمدا عبد اهلل ورسولو ,عبد ورسوؿ ,وال بد أف
يؤمن بأف رسالتو -عليو الصبلة والسبلـ -عامة للعرب ,وللعجم وللجن واإلنس ,وال بد أف يؤمن بأنو خاًب
النبيْب ,فمن قاؿ :إف نبوتو خاصة بالعرب ,أو خاصة باإلنس ,أو بعده نيب ,فهو كافر بإٝباع ا٤بسلمْب.
وشريعتو عليو السبلـ ناسخ ة ١بميع الشرائع ,فليس بعده نيب ,وليس بعده رسوؿ ,وليس بعده شريعة,
شريعتو ىي الشريعة ا٣باٛبة ,وصلى اهلل على ٧بمد نبيو ا٤برتضى ,الذي ارتضاه اهلل -سبحانو وتعاىل,-
ورسولو ا٤بصطفى ,اصطفاه أرسلو إلقامة ا٢بجة على عباده ,الرسل أرسلهم اهلل إلقامة ا٢بجة على العباد,
قاؿ:



. )ٔ(             

أرسلو اهلل إلقامة حجتو ,وإثبات وحدانيتو ,وحدانيتو ُب الربوبية ,وُب األ٠باء والصفات ,وُب األلوىية,
والدعاء إليو با٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة,أرسلو اهلل يدعو إىل اهلل ,يدعو إىل توحيد اهلل ,وينهى عن الشرؾ,
يبلغ رسالة اهلل



يأمر الناس بتوحيد اهلل وينهاىم عن الشرؾ ,أرسلو يدعو إىل اهلل با٢بكمة وا٤بوعظة

ا٢بسنة ,با٢بكمة واللْب والرفق ,وا٢بكمة مبنية على العلم وا٤بوعظة ا٢بسنة ٤-بن كاف عنده شبهة -وا١بداؿ
بالٍب ىي أحسن للمعاند ,نعم .
 - 1سورة النساء آية .154 :
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تكرار حمد اهلل
وا٢بمد هلل على الشرائع الظاىرة ,والسنن الزاكية ,واألخبلؽ الفاضلة ,وسلم تسليما .
نعم .كرر ا٢بمد لبياف متعلقها ,وا٢بمد هلل على الشرائع الظاىرة ,الشرائع الٍب شرعها اهلل ُب كتابو,
وعلى لساف رسولو



ٝبع الشرائع بالنسبة؛ ألف األحكاـ متعددة ,األحكاـ واألخبلؽ واألعماؿ ,ىي

الشرائع الظاىرة ُب كل أحد ,لظهورىا ُب الكتاب والسنة ,والسنن الزاكية الٍب تزكي النفوس ,وتطهرىا من
أدراهنا ,واألخبلؽ الفاضلة ,الٍب جاء هبا -عليو الصبلة والسبلـ ,-من اإلحساف والرب واإليثار ,والشجاعة,
والكرـ والعدؿ ,إىل غّب ذلك.
واألخبلؽ الفاضلة,وسلم تسليما كثّبا ,يعِب بعد أف صلى عليو ,سلم عليوُ,ب األوؿ قاؿ ا٤بؤلف:
وصلى اهلل على ٧بمدٍ ,ب قاؿ :وسلم ,اللهم سلم عليو ,واهلل تعاىل٫ ,بن نسلم على النيب ُ ب كل صبلة
ُب التشهد ,السبلـ عليك أيها النيب ورٞبة اهلل وبركاتو.
و٥بذا قاؿ الصحابة -رضواف اهلل عليهم  :-يا رسوؿ اهلل -كما ُب ا٢بديث -قد علمنا كيف نسلم
عليك ,فكيف نصلي عليك ؟



يعِب قد علمنا كيف نسلم عليك ُب التشهد ,السبلـ عليك أيها النيب

ورٞبة اهلل وبركاتو ,فكيف نصلي عليك ؟ قاؿ :



قولوا :اللهم صل على ٧بمد ,وعلى آؿ ٧بمد ,كما

صليت على إبراىيم ,وعلى آؿ إبراىيم ,إنك ٞبيد ٦بيد ,وبارؾ على ٧بمد ,وعلى آؿ ٧بمد ,كما باركت
على إبراىيم ,وعلى آؿ إبراىيم ,إنك ٞبيد ٦بيد  نعم .

سؤال اهلل التوفيق في القول والعمل
ونستوفق اهلل لصواب القوؿ ,وصاّب العمل .
ٖٔ
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نستوفق اهلل ,يعِب نسأؿ اهلل التوفيق ,نستوفقو يعِب نسألو التوفيق ,لصواب القوؿ وصاّب العمل ,ىذا
دعاء بعد أف ذكر ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -الثناء على اهلل ٍ ب ثِب بالصبلة على والسبلـ على نبيو  سأؿ اهلل
 تضرع إليو ,سأؿ اهلل التوفيق ,نستوفق اهلل يعِب نسألو التوفيق ,استوفق سألو التوفيق ,نسألو التوفيق بأي
شيء ,لصواب القوؿ وصاّب العمل ,وىذا أو ىذا ىو طريق السعادة.
يعِب من وفقو اهلل لصواب القوؿ وصاّب العمل ,فهو السعيد ,كاف عملو صا٢با ,والصاّب العمل
الصاّب ,ىو ما كاف خالصا لوجو اهلل ,موافقا لشرع اهلل ودينو ,إذا كاف العمل خالصا هلل ,وموافقا للشرع
فهو العمل الصاّب ا٤بقبوؿ عند اهلل ,أما إذا كاف العمل ليس خالصا ,فإنو يكوف فيو شرؾ ,إذا فقد
اإلخبلص جاء الشرؾ ,وإذا فقدت ا٤بتابعة جاءت البدعة.
فنسأؿ اهلل ,نستوفق اهلل ,يعِب نسأؿ اهلل أف يوفقنا لصواب القوؿ ,فيكوف القوؿ صائبا ,والعمل صا٢با,
وىذا ىو طريق السعادة ,من وفقو اهلل لصواب القوؿ ,وصاّب العمل كاف من ا٤بوفقْب ومن السعداء ,نسأؿ
اهلل التوفيق لصواب القوؿ ,وصاّب العمل ,نعم .
سؤال اهلل اإلخالص في العمل
ونسألو أف ٯبعل غرضنا فيما نتكلفو من ذلك ,ابتغاء وجو وإيثار رضاه و٧ببتو ,ليكوف سعينا عنده
مشكورا ,وثوابنا لديو موفورا .
نعم .بعد أف سأؿ اهلل التوفيق لصواب القوؿ ,وصاّب العمل ,سأؿ اهلل اإلخبلص ,فالعمل الصاّب إذا
أطلق يراد بو أف يكوف موافقا للشرع ,وا٣بالص ا٤براد بو أف يكوف لوجو اهلل ,وىذاف ركنا العمل ,شرطاف ال
يصح العمل إال هبما.
الشرط األول  :أف يكوف العمل صا٢با ,وىو أف يكوف موافقا للشرع ,والدين والسنة .

ٗٔ

اإلعانة العظمى

والشرط الثاني :أف يكوف خالصا هلل ,وقد ٝبع اهلل بْب الشرطْب ُب مواضع من كتابو ,قاؿ اهلل -
سبحانو وتعاىل:-
  

(ٔ)

            

العمل الصاّب ما كاف موافقا للشرع ,وال يشرؾ بعبادة ربو أحدا ,ىذا ىو العمل ا٣بالص

.
وقاؿ -سبحانو وتعاىل:-

           

       

(ٕ)

فإسبلـ الوجو ,ىو إخبلص العمل هلل ,واإلحساف ىو أف

يكوف العمل موافقا للشرع ,وىو العمل الصاّب ,فقاؿ -سبحانو وتعاىل:-

     

. )ٖ(              
فإسبلـ الوجو ىو إخبلص العمل ,واإلحساف أف يكوف العمل صا٢با وموافقا للشرع ,وقاؿ -سبحانو
وتعاىل:-

              

(ٗ)

فإسبلـ ا لوجو ىو أف يكوف العمل خالصا ,واإلحساف ىو أف يكوف العمل موافقا للشرع ,وقد دلت
النصوص أيضا على ىذين الشرطْب ,وأنو ال يصح العمل إال هبما.
ثبت ُب الصحيحْب من حديث عمر بن ا٣بطاب
األعماؿ بالنيات وإ٭با لكل امرئ ما نوى





أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم-قاؿ  :إ٭با

العمل بالنية وىذا مقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل ,ودؿ

على الشرط الثاين ,ما ثبت ُب الصحيحْب من حديث عائشة -رضي اهلل عنها -أف النيب  قاؿ  :من
أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  وُب لفظ ٤بسلم  :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد
.
 - 1سورة الكهف آية .111 :
 - 3سورة لقمان آية .33 :
 - 2سورة البقرة آية .113 :
 - 3سورة لقمان آية .33 :

٘ٔ

اإلعانة العظمى

وىذا مقتضى شهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,فمقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل ,أف يكوف العمل خالصا
هلل ,ومقتضى شهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,أف يكوف العمل موافقا للشرع ,فتبْب هبذا أف ىذين الشرطْب,
ٮبا أصل الدين وأساس ا٤بلة ,أصل الدين وأساس ا٤بلة ,الشهادة هلل تعاىل بالوحدانية ولنبيو  بالرسالة ,ىذا
أصل الدين وأساس ا٤بلة ,وىو الذي ترتكز عليو األعماؿ ,تبُب عليو األعماؿ؛ و٥بذا قاؿ النيب -



ُب

ا٢بديث الصحيح  :بِب اإلسبلـ على ٟبس . 
ا٢بديث الصحيح الذي رواه الشيخاف ,عن عبد اهلل بن عمر أف النيب  قاؿ   :بِب اإلسبلـ على
ٟبس ,شهادة أف ال إلو إ ال اهلل ,وأف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,وإقاـ الصبلة ,وإيتاء الزكاة ,وصوـ رمضاف وحج
بيت اهلل ا٢براـ  فجعل أصل الدين وأساس ا٤بلة ,شهادة أف ال إلو إال اهلل ,وإذا أطلقت شهادة أف ال إلو
إال اهلل ,دخلت فيها شهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,وإذا أطلقت شهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,دخلت فيها
شهادة أف ال إلو إال اهلل.
الشهادتاف ال تصح إحداٮبا بدوف األخرى ,ومن شهد أف ال إلو إال اهلل ,ومل يشهد أف ٧بمدا رسوؿ ,مل
تقبل منو ,ومل تصح شهادة أف ال إلو إال اهلل ,ومن شهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,ومل يشهد أف ال إلو إال اهلل,
مل تصح منو ومل تقبل منو .
و٥بذا فإف اليهود ,وإف كانوا يزعموف أهنم يؤمنوف باهلل ,ويشهدوا أف ال إلو إال اهلل ,لكن اهلل أبطل
إٲباهنم؛ ألهنم مل يشهدوا أف ٧بمدا رسوؿ ,ومل يؤمنوا بو ,أىل الكتاب اليهود والنصارى ,فقاؿ -سبحانو-
ُب سورة التوبة:

             

             

 )ٔ(    فنفى عنهم اإلٲباف.

 - 1سورة التوبة آية .38 :

ٔٙ

اإلعانة العظمى
              
        

(ٔ)

٤باذا نفى عنهم اإلٲباف باهلل؟ ,وىم

يزعموف أهنم يؤمنوف باهلل؛ ألهنم مل يشهدوا أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,ومل يؤمنوا ٗبحمد -عليو الصبلة والسبلـ-
 ,ومل يقبلوا شرعو ودينو فبطلت دعواىم ,دعواىم اإلٲباف باهلل.
فتبْب هبذا أف ىذين األساسْب ٮبا أصل الدين وأساس ا٤بلة؛ و٥بذا ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -سأؿ اهلل التوفيق
لصواب القوؿ ,وصاّب العمل ,ىذا ىو الركن األوؿ ,وسألو اإلخبلص ُب العمل ,قاؿ" :ونسألو أف ٯبعل
غرضنا فيما نتكلفو من ذلك ,ابتغاء وجهو" ,ابتغاء وجهو ,ىو إيثار رضاه و٧ببتو.
نسأؿ اهلل أف ٯبعل غرضنا فيما نتكلف ,فيما نقوؿ ونعمل ونكتب ونؤلف ,أف يكوف العمل ابتغاء وجو
اهلل ,وأف يكوف مرادا بو إيثار رضا اهلل و٧ببتو ,فمن وفقو اهلل لصاّب القوؿ ,وصواب القوؿ ,وصاّب العمل,
وجعل عملو خالصا ,صار سعيو مشكورا عند اهلل ,وثوابو لديو موفورا؛ و٥بذا قاؿ :ليكوف ,ىذا تعليقا
ونتيجة ,نتيجة صواب العمل واإلخبلص ,النتيجة أف يكوف السعي عند اهلل مشكورا ,والثواب لديو موفورا.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف :ليكوف سعينا ,يعِب عملنا من صبلة وصوـ وزكاة وحج ,وبر الوالدين وصلة الرحم
ودعوة الناس ,واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ,واإلحساف إىل الناس وكف األذى ,والبعد عن احملرمات,
وبعد عن العدواف على الناس ُب الدماء ,العدواف على الناس ُب األمواؿ ,والعدواف على الناس ُب األعراض.
ىذا السعي ,ىذا العمل" ,ليكوف سعينا عنده مشكورا ,وثوابنا لديو موفورا" ,فمن كاف عملو خالصا
هلل ,وموافقا لشرع اهلل ,فسعيو مشكور ,يشكره اهلل -سبحانو وتعاىل -لصاحبو,

   

 )ٕ(   فهو -سبحانو وتعاىل -يثيب على العمل القليل ثوابا كثّبا ,فمن أخلص عملو هلل ,وكاف
موافقا للشرع ,فسعيو عند اهلل مشكور ,وثوابو موفور عظيم ,فنسأؿ اهلل أف يرزقنا اإلخبلص ُب العمل,

 - 1سورة التوبة آية .38 :
 - 3سورة النساء آية .136 :

ٔٚ

اإلعانة العظمى

والصدؽ ُب القوؿ ,وأف يوفقنا للصواب ُب القوؿ والعمل ,حٌب يكوف سعينا مشكورا ,وثوابنا لديو -
سبحانو -موفورا ,نعم .
قول أما بعد
أما بعد :فإين أسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا ,يفتح لنا ولك بو أبواب الصدؽ ,ويقيض لنا بو
العصمة من ىفوات ا٣بطأ ,وفلتات اآلراء ,إنو رحيم ودود ,فعاؿ ٤با يريد .
أما بعد ,ىذه كلمة يؤتى هبا لبلنتقاؿ من شيء إىل شيء ,انتقل ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -من ا٣بطبة -
خطبة الكتاب ,-للدخوؿ ُب ا٤بوضوع ,قاؿ :أما بعد ,ينبغي لئلنساف أف يبدأ ,إذا انتقل من شيء إىل
شيء ,سواء ُب الكتابةُ ,ب التأليفُ ,ب الرسائلُ ,ب ا٣بطب وا٤بواعظ ,فيقوؿ اإلنساف :أما بعد ,كاف النيب
 يقو٥با ُب خطبة.
واختلف ُب أوؿ من قا٥با ,قيل أوؿ من قا٥با " :قس بن ساعدة اإليادي " ,وقيل أوؿ من قا٥با :داود,
قيل :إهنا داخلة ُب قولو:



 )ٔ(      والرسوؿ  كاف يقوؿُ :ب

خطبو -كما جاء ُب ا٢بديث  -أما بعد ,فإف خّب الكبلـ كبلـ اهلل ,وخّب ا٥بدى ىدى رسوؿ اهلل



.
فكاف -عليو الصبلة والسبلـُ -ب خطبو يقوؿ :أما بعد ,فيسن للخطيب أف يقوؿ :أما بعد ُب ا٣بطبة,
ويسن -أيضا -أف تكتب ُب الرسائل ,وىي أحسن من قولو :وبعد ,بعض الناس ,أو بعضهم يقوؿ :وبعد,
أما بعد ,أحسن من وبعد ,بعض الواعظْب أو بعض ا٤برشدين ,بعد أف ٰبمد اهلل ,يقوؿ :وبعد ,األحسن أف
يقوؿ :أما بعد ,أما بعد أحسن ُب ا٣بطبُ ,ب الرسائل وخطب ا١بمعة ,للدخوؿ ُب ا٤بوضوع.

 - 1سورة ص آية .31 :

ٔٛ

اإلعانة العظمى

"أما بعد :فإين أسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا" ,ىذا دعاء أيضا ,ىذا من نصح ا٤بؤلف-رٞبو اهلل,-
ا٤بؤلف عامل ناصح ينصح ,يعلم طالب العلم ويدعو لو ,يدعو لو وينصحو ,فإين أسأؿ اهلل ,السؤاؿ ال
يكوف إال هلل ,اهلل تعاىل ىو الذي بيده ملكوت السماوات واألرض ,بيده كل شيء ,ىو الذي بيده كل
شيء ,ال يسأؿ إال اهلل فيما ال يقدر عليو إال اهلل ,ال يسأؿ إال اهلل ,فمن سأؿ غّب اهلل فيما ال يقدر عليو
إال اهلل وقع ُب الشرؾ ,فمن سأؿ غّب اهلل تف ريج الكربات ,أو إجابة الدعوات أو ما أشبو ذلك ,فإنو يكوف
مشركا.
لكن لو سأؿ اإلنساف ٨بلوقا يقدر عليو ,فبل بأس ,إذا سأؿ حيا حاضر فيما يقدر عليو ال بأس ,يقوؿ
 :يا فبلف أسألك أف تقرضِب ماال ,أسألك أف تعطيِب كذا ,أف تساعدين ُب كذاُ ,ب إصبلح سيارٌبُ ,ب
إصبلح مزرعٍبُ ,ب إصبلح بيٍب ,ال بأس ,حي حاضر قائم ,أما الغائب وا٤بيت ,فبل يدعى وال نطلب منو
شيء ,فمن سأؿ الغائب أو ا٤بيت فإنو يكوف شرؾ؛ و٥بذا ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -سأؿ اهلل ,قاؿ" :أما بعد,
فإين أسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا".
سأؿ اهلل التوفيق مرة أخرى ,وسأؿ ُب ا٣بطبة قاؿ" :نستوفق اهلل" ,يعِب نسأؿ اهلل التوفيقٍ ,ب سأؿ اهلل
مرة أخرى ,قاؿ" :نسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا" ,يعِب وفقنا ,يفتح لنا ,نسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ
توفيقا ,يفتح لنا ولك بو أبواب الصدؽ ,يعِب سأؿ اهلل -سبحانو وتعاىل -التوفيق ,وىذا التوفيق يفتح اهلل
بو أبواب الصدؽ ,أبواب الصدؽ ُب القوؿ وُب العمل.
يعِب قاؿ :نسأؿ اهلل أف يوفقنا للصدؽ ,ومن وفقو اهلل للصدؽ ,فقد حصل على السعادة األبدية ,و
الصدؽ ُب االعتقاد ,والصدؽ ُب القوؿ ,والصدؽ ُب العمل ,فالصادؽ ُب االعتقاد ,ىو موحد اهلل ,ويشهد
أف ال إلو إال اهلل ,وأ ف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,على الصدؽ واإلخبلصٖ ,ببلؼ ا٤بنافقْب فإهنم ال يشهدوف عن
صدؽ ,بل عن كذب ونفاؽ ,وإف أقروا بشهادة أف ال إلو إال اهلل ,وشهادة أف ٧بمدا رسوؿ اهلل بألسنتهم,
إال أف قلوهبم مكذبة .

ٜٔ

اإلعانة العظمى

قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو ا٤ببْب:

          

 )ٔ(   وقاؿ -سبحانو:-

          

 )ٕ(          إذف ا٤بنافقوف كاذبوف ,كاذبوف
ُب أي شيءُ ,ب شهاداهتم هلل بالوحدانية ,وشهادهتم لنبيو بالرسالة؛ ألهنم ُب الدرؾ األسفل من النار-
والعياذ باهلل-؛ ألف األلسن مصدقة تنطق ,والقلوب مكذبة.
نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,فنسأؿ اهلل ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" ,-نسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا ,يفتح
لنا ولك بو أبواب الصدؽ" ,أبواب الصدؽ ُب االعتقاد ,حٌب ال يكوف اإلنساف من ا٤بنافقْب ,وكذلك
أبواب الصدؽ ُب القوؿ ,يكوف اإلنساف صادقا ُب أقوالو ,وُب حديثو.
ومن صفات ا٤بنافقْب العملية ,أنو إذا حدث كذب ,آية ا٤بنافق إذا حدث كذب ,وكذلك الصدؽ ُب
العمل ,يكوف صادقا ُب أعمالو ,تكوف أعمالو تصدؽ أقوالوُ ,ب مواعيده ,وُب أعمالو يكوف صادقا ,يشهد
أف ال إلو إال اهلل ,وأف ٧بمدا رسوؿ اهللٍ ,ب األعماؿ تصدؽ ,يكوف منقاد لشرع اهلل ودينو ,منقاد األعماؿ,
ا١بوارح باألعماؿ.
والصادقوف ىم السعداء ,قاؿ اهلل تعاىل:
وتعاىل:-





 )ٖ(      وقاؿ -سبحانو

      

      
       
         

 - 1سورة البقرة آية .7 :
 - 3سورة المنافقون آية .1 :
 - 2سورة األحزاب آية .7 :
 - 3سورة األحزاب آية .24 :

ٕٓ

(ٗ)

وقاؿ -سبحانو:-

  

اإلعانة العظمى
                

(ٔ) .
فالصدؽ منجاة ,من اتصف بالصدؽ ُب اعتقاده ,وُب قولو وُب عملو ىو السعيد ,ومن اتصف
بالكذب ُب عق يدتو ,أو ُب عملو فهو من ا٥بالكْب ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية؛ و٥بذا من نصح ا٤بؤلف -
رٞبو اهلل -أنو يسأؿ لنفسو ولك -أيها القارئ وأيها ا٤بستمع -التوفيق ,وىذا التوفيق يفتح اهلل بو أبواب
الصدؽ.
"نسأؿ اهلل أف ٰبضرنا وإياؾ توفيقا ,يفتح اهلل لنا ,ولك بو أبواب الصدؽ ,يعِب ُب القوؿ ,وُب العمل,
ويقيض لنا بو العصمة ,من ىفوات ا٣بطأ ,يعِب ىذا الصدؽ ,إذا وفق اهلل اإلنساف للصدؽ ,عصمو اهلل بو
من الزلل وا٣بطأ؛ و٥بذا قاؿ :ويقيض لنا بو ,يعِب بالصدؽ العصمة من ىفوات ا٣بطأ ,وفلتات اآلراء.
فمن وفقو اهلل للصدؽ عصمو من ا٣بطأ ُب اللساف ,وفلتات اآلراء -يعِب اآلراء ا٤بضلةٍ ,-ب توسل اهلل
بأ٠بائو وصفاتو ,فقاؿ" :إنو رحيم ودود ,فعاؿ ٤با يريد" ,توسل إىل اهلل بأ٠بائو ,توسل إىل اهلل ُب قبوؿ ىذا
الدعاء ,بأ٠بائو إنو رحيم ,فمن رٞبتو -سبحانو -أف يوفق العبد للصدؽ ,ودود ,يتودد إىل عباده -سبحانو
وتعاىل ,-فعاؿ ٤با يريد-,سبحانو وتعاىل -بيده كل شيء ,نعم.
سبب تأليف ىذا الكتاب
إين ٤با رأيت ,ما قد عم الناس وأظهروه ,وغلب عليهم فاستحسنوه ,من فظائع األىواء وقذائع اآلراء,
وٙبريف سنتهم ,وتبديل دينهم ,حٌب صار ذلك سببا لفرقتهم ,وفتح باب البلية والعمى على أفئدهتم,
وتشتيت ألفتهم ,وتفريق ٝباعتهم ,فنبذوا الكتاب وراء ظهورىم ,واٚبذوا ا١بُهاؿ والضبلؿ أربابا ُب أمورىم,
من بعد ما جاءىم العلم من رهبم ,واستعملوا ا٣بصومات فيما يدعوف.
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وقطعوا الشهادات عليها بالظنوف ,واحتجوا بالبهتاف فيما ينتحلوف ,وقلدوا ُب دينهم الذين ال يعلموف,
فيما ال برىاف ٥بم بو ُب الكتاب ,وال حجة عندىم فيو من اإلٝباع ,وأًن اهلل لكثّب ٩با ألقت الشياطْب,
على أفواه إخواهنم ا٤بلحدين ,من أقاويل الضبلؿ وزخرؼ ا٤بقاؿ ,من ٧بدثات البدع بالقوؿ ا٤بخَبع ,بدع
تشتبو على العقوؿ ,وفًب تتلجلج ُب الصدور ,فبل يقوـ لتع رضها بشر ,وال يثبت لتلجلجها قدـ ,إال من
عصم اهلل بالعلم ,وأيده بالتثبيت وا٢بلمٝ ,بعت ُب ىذا الكتاب طرفا ٩با ٠بعناه .
نعمٝ" .بعت ُب ىذا الكتاب" ,ىذا جواب ٤با ,إين ٤با رأيت ٝبعت ,أوؿ الصفحة إين ٤با رأيت٤ ,با
رأيت ٝبعت ,ا٤بسافة بْب جواب ٤با ,وبْب فعلها مسافة طويلة ,وىذا ىو سبب تأليف ا٤بؤلف؛ ٥بذا الكتاب
ىذا السبب ,ىذه مصوغات لتأليف ىذا الكتاب ,وسبب تأليفو ىو ىذا.
قاؿ ا٤بؤلف :إنو ُب زمانو رأى ,إف كثّبا من البدع واألىواء انتشرت ,وكثّب من الناس اتبع ا٥بوى ,وغّب
السنة وارتكب البدعة ,وصار ا١بهاؿ رؤساء ,يقتدي هبم كثّب من الناس ,وصارت الشهادة بالظن ,وٰبتج
عليها بالبهتاف ,وكثّب من الناس عمل ٗبا ألقت الشياطْب على أفواه ا٤بلحدين ,من الضبلؿ وزخرؼ ا٤بقاؿ,
٩با أحدث من البدع والشبو ,من أجل ذلك إال من عصم اهلل ,استثُب من عصم اهلل.
من أجل ذلك؛ ٝبعت ىذا الكتاب ,وىذا قاؿ ا٤بؤلف -رحمو اهللُ :-ب زمانو ُب القرف الرابع
ا٥بجري ,فكيف لو رأى القرف ا٣بامس عشر ؟ ماذا تكوف ا٢باؿ ؟ ىذا ُب آخر القروف ا٤بفضلةُ ,ب القرف
الرابع ا٥بجري يقوؿ :ىذا الكبلـ ,فكيف لو رأى زماننا ىذا.
قاؿ " :إين ٤با رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم واستحسنوه" ,ا٤براد عم ,يعِب أكثر الناس,
ا٤براد أكثر الناس وليس ا٤براد العموـ؛ ألف ىذا الدين ٧بفوظ ٕبفظ اهلل ,قاؿ اهلل
. )ٔ(      
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وال يزاؿ على ىذا ا٢بق طائفة ال ٲبكن أف يرفع ا٣بّب من ىذه األمة ,وينتهي ويعم الشر والفساد ,ال بد
أف يبقى على ا٢بق طائفة منصورة ,كما ثبت ُب األحاديث الصحيحة ,أف النيب  قاؿ  :ال تزاؿ طائفة
من أمٍب على ا٢بق منصورة ,ال يضرىم من خذ٥بم ,وال من خالفهم ,حٌب يأٌب أمر اهلل تبارؾ وتعاىل . 
فإذف مراد ا٤بؤلف -رحمو اهلل -يعِب األغلب ,ا٤براد غلب ىذا على كثّب من الناس؛ و٥بذا استثُب -
رحمو اهلل ،-قاؿ ُب آخره  :إال من عصم اهلل ,إال من عصم اهلل بالعلم ,ومن عصمو اهلل بالعلم فإنو
مستثُب؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :إين ٤با رأيت ما قد عم الناس وأظهروه ,وغلب عليهم فاستحسنوه ,من فظائع
األىواء ,وقذائع اآلراء " ,يعِب من األىواء الفظيعة ,الٍب عمل الناس فيها بأىوائهم وشهواهتم ,وما هتوى
نفوسهم ,وخالفوا النصوص من الكتاب والسنة.
وقذائع اآلراء ,اآلراء ا٤بضلة ,وحرفوا السنن وبدلوا الدين ,حٌب صار ىذا سببا للفرقة واالختبلؼ ,وفتح
٥بم أبواب البلية ,والعمى على أفئدهتم -نتوقف لؤلذاف,-نعم .
يقوؿ ا٤بؤلف -رحمو اهلل :-إنو غلب على الكثّب من أىل زمانو استحساف اآلراء ا٤بضلة ,واتباع
األىواء وٙبريف السنن وتبديل الدين ,حٌب صار ىذا سببا لفرقتهم ,وفتح باب البلية ,والعمى على أفئدة
كثّب من الناس ,الذين أتبعوا أىواءىم ,وتركوا كتاب اهلل وسنة رسولو؛ و٥بذا قاؿ" :فتح باب البلية ,والعمى
على أفئدهتم ,وتشتيت ألفتهم" ,بعد ما كانوا مؤتلفْب ٦بتمعْب تفرقوا ,تفريق ٝباعتهم.
"فنبذوا الكتاب وراءىم ظهريا" ,يعِب مل يعملوا بكتاب اهلل ,وسنة رسولو ,واٚبذوا ا١بهاؿ والضبلؿ
أربابا ُب أمورىم ,يعِب صار ا١بهاؿ والضبلؿ ,ىم الذين يشرعوف للناس ,فيتبعوهنم وىذا فيو تفصيل ,يعِب
من اٚبذوىم يشرعوف ٥بم ,ويروف أف ٥بم حق التشريع ,ىذا كفر وردة ,وإف كانوا يتبعوهنم ُب الباطل ,مع
اعتقادىم ُب الباطل ,فهذا معصية ,وا٤براد كما سبق ا٤براد األغلب ,وليس ا٤براد ا١بميع.
"واٚبذوا ا١بهاؿ والضبلؿ أربابا ُب أمورىم ,من بعد ما جاءىم العلم من رهبم" ,يعِب ليس عمد عن
جهل ,ولكن كثّبا منهم عصوا على بصّبة ,بعد معرفة ا٢بق ,كما ضل أىل الكتاب ,كما أخرب اهلل عن أىل
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الكتاب ,قاؿ:

            

(ٔ)

فهؤالء الذين تركوا

ا٢بق ,مع علمهم شاهبوا أىل الكتاب ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
يقوؿ " :واستعملوا ا٣بصومات فيما يدعوف" ,أي ضلوا ,أي صارت ا٣بصومات ,وا١بداؿ يستعملوهنا
ُب أمورىم ,وفيما يدعوف ,ومل يعملوا بالنصوص" ,وقطعوا الشهادات عليها بالظنوف" ,شهدوا الشهادات,
صارت إ٭با يقضى عليها بالظن ,ال بالعلم ا٤ببِب على الدليل" ,واحتجوا بالبهتاف فيما ينتحلوف" ,يعِب فيما
ينتحلونو ويقولونوٰ ,بتجوف بالبهتاف.
"وقلدوا ُب دينهم الذين ال يعلموف" ,قلدوا ا١بهاؿ فيما ال برىاف ٥بم بو ُب الكتاب ,يعِب قلدوا ا١بهاؿ
ُب شيء ليس عليو دليل ,من الكتاب العزيز ,وال حجة عندىم فيو من اإلٝباع" ,وأًن اهلل" قسم ,أصلو أٲبن
اهلل" ,فكثّب ٩با ألقت الشياطْب على أفواه إخواهنم ا٤بلحدين" ,ا٤بلحدين ىم :الذين ا٫برفوا ,اإل٢باد ىو
ا٤بيل ,ومنو ٠بي اللحد ُب القرب ٢بدا؛ لكونو مائبل عن ثرب القرب إىل القبلة ,فاإل٢باد ىو ا٤بيل ,ا٤بيل عن ا٢بق
والصواب إىل الباطل.
وقد يكوف اإل٢باد ُب االعتقاد ,فيكوف كفرا وردة -والعياذ باهلل ,-وقد يكوف ُب معصية ,فيما ىو أقل
من ذلك ,فيكوف معصية؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رحمو اهلل" :-وأًن اهلل لكثّب ٩با ألقت الشياطْب ,على أفواه
إخواهنم ا٤بلحدين ,من أقاويل الضبلؿ ,وزخرؼ القوؿ" ,يعِب ألقت الشياطْب على أفواه ا٤ببلحدة ,أقواال
ضالة مزخرفة ,وىي البدع احملدثة ُب الدينُ ,ب قوؿ ٨بَبع ,وبدع تشتبو العقوؿ ,تشتبو يعِب يلتبس ا٢بق
بالباطل "وفًب تتلجلج ُب الصدور" يعِب تَبد" ,فبل يقوـ لتعرضها بشر" ,يعِب ال يقوـ للنهي عنها ,وإبطا٥با
بشر.
ونور بصّبتو ,واعتصم
"وال يثبت لتجلجلها قدـ" بسبب االشتباه ,الشبهة ,إال من عصم اهلل ,بالعلم ّ

بكتاب اهلل ,وسنة رسوؿ اهلل



فإنو ينجو من ىذه الظلمات ,وىذه األىواء ا٤بضلة؛ و٥بذا قاؿ :إال من

عصم اهلل بالعلم ,وأيده بالتثبيت وا٢بلم .
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من أجل ذلك؛ قاؿ ا٤بؤلفٝ :بعت ُب ىذا الكتاب طرفا ٩با ٠بعناه ,ىذا سبب التأليف؛ سبب تأليف
ىذا الكتاب ما ٠بعتو ,أف عم الناس ُب زمانو البدع والفًب ,واألىواء ا٤بضلة ,وكثر االشتباه ,والتبس ا٢بق
بالباطل ,إال من عصم اهلل؛ فلهذا ألف ا٤بؤلف -رحمو اهلل -ىذه الرسالة العظيمة ,و٠باىا " الشرح
واإلبانة ,على أصوؿ السنة والديانة ,و٦بانبة ا٤بخالفْب ,ومفارقة أىل األىواء ا٤بارقْب".
حٌب ينور اهللٗ ,با كتبو ا٤بؤلف -رٞبو اهلل ,-وٗبا استدؿ بو من النصوص من كتاب اهلل ,وسنة رسولو



البصائر ,حٌب تزوؿ الظلمات وا٢بنادس؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلفٝ :بعت ُب ىذا الكتاب ,نعم .
منهجو في الكتاب
ٝبعت ُب ىذا الكتاب ,طرفا ٩با ٠بعناه ,وٝببل ٩با نقلناه ,عن أئمة الدين وأعبلـ ا٤بسلمْب٩ ,با نقلوه
لنا عن رسوؿ رب العا٤بْب٩ ,با حض عليو من اتبعو من ا٤بؤمنْب ,وما أمر بو من التمسك بسنتو ,وسلوؾ
طريقتو ,واالقتداء هبديو ,واالقتفاء ألثره ,وقدمت بْب يدي .
يعِب يقوؿ ا٤بؤلف -رحمو اهلل :-ىذا ىو سبب التأليفٝ ,بعت ُب ىذه الرسالة ُ-ب ىذا الكتاب-
طرفا ٩با ٠بعناه ,يعِب أقواؿ ألىل العلم ,مشتملة على نصوص من الكتاب والسنة ,وأقواؿ أىل العلم ,وٝبل
نقلها عن أئمة الدين ,وأعبلـ ا٤بسلمْب من األئمة والعلماء ,ونقل ذلك باألسانيد -رحمو اهلل.-
واستدؿ ونقل طرفا ٩با ٠بعو عن مشاٱبو ,وٝببل نقلو عن أئمة الدين بالسند ,عن شيخو ٍب عن شيخ
شيخو وىكذا ,حٌب ينتهي إىل رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؛ و٥بذا قاؿٝ" :بعت ُب ىذا الكتاب,
طرف ا ٩با ٠بعناه ,وٝببل ٩با نقلناه عن أئمة الدين ,وأعبلـ ا٤بسلمْب٩ ,با نقلوه لنا عن رسوؿ رب العا٤بْب",
وىذا الكتاب حذؼ ا٤بؤلف -رحمو اهلل -األسانيد اختصارا ,لكنو ُب كتابو "اإلبانة الكربى" سرد األسانيد
وذكرىا ,أما األسانيد ُب ىذا الكتاب ,فإنو بْب أنو حذفها اختصارا؛ حٌب ال ٰبصل ا٤بلل.
يقوؿ٩ ":با نقلوه لنا عن رسوؿ رب العا٤بْب٩ ,با حض عليو من اتبعو من ا٤بؤلفْب"٩ ,با حض عليو ,يعِب
على العمل ٗبا جاء ُب الكتاب والسنة ,حض عليهم ا٤بؤلفوف ,وما أمر بو من التمسك بسنتو ,وسلوؾ
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طريقتو ,يعِب ما أمر بو العلماء واألئمة ,من التمسك بسنة النيب



وسلوؾ طريقتو ,الٍب سنها -عليو

الصبلة والسبلـ ,-واالقتداء هبديو -عليو الصبلة والسبلـ ,-وما جاء ُب الكتاب والسنة ,واالقتفاء بأثره -
عليو الصبلة والسبلـ ,-باالتباع والسّب على منهاجو ,نعم.
وقدمت بْب يدي ذلك التحذير من الشذوذ ,والتخويف من الندود ,وما أمر اهلل  بو رسولو  من
لزوـ ا١بماعة ,ومباينة أىل الزيغ ,والتفرؽ والشناعة .
نعم .يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل :-قدـ بْب يدي ىذا ,بْب يدي بياف السنة ,وبياف معتقد أىل السنة
وا١بماعة ,وبياف السنن ُب العبادات والعمل ,قدـ بْب يدي ذلك مقدمة طويلة ,ساؽ فيها النصوص من
كتاب اهلل وسنة رسولو ,وأقواؿ أىل العلم من الصحابة ,والتابعْب ومن بعدىم ,جعلو مقدمة ,وىو القسم
األوؿ ,قدمها للتحذير من الشذوذ ,الشذوذ ىو ٨بالفة الكتاب والسنة ,و٨بالفة ما عليو الصحابة والتابعْب.
والتخويف من الندود ,يعِب التخويف ,الندود ٗبعُب الشذوذ ,الندود ٝبع ند ,يقاؿ :ند ا١بمل ,يعِب إذا
شرد وىرب؛ و٥بذا يقوؿ العلماء :إذا ند ٝبل فبل يصح بيعو؛ ألنو ال يقدر على تسليمو ,فا١بمل الشارد
والعبد اآلبق ,والطّب ُب ا٥بواء ,ال يصح بيعو؛ألف شرط البيع القدرة على التسليم ,فا٤بؤلف -رٞبو اهلل-
يقوؿ :قدـ بْب يدي ىذا الكتاب -القسم األوؿ -النصوص الٍب فيها التحذير من الشذوذ ,الشذوذ يعِب
االنفراد ,االنفراد عما عليو أىل السنة وا١بماعة.
والتخويف من الندود-من الند -يند اإلنساف ويشذ عن أىل السنة وا١بماعة ,وٱبالف ما عليو
الصحابة والتابعوف ,وما أمر اهلل  رسولو  من لزوـ ا١بماعة ,فإنو اهلل -سبحانو وتعاىل ,-أمر اهلل
رسولو بلزوـ ا١بماعة ,فقاؿ -سبحانو:-



          

. )ٔ(       
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:-سبحانو وتعاىل-وقاؿ

:-سبحانو-  (ٔ) بعدىا قولو     

             

)ٕ(



              

. )ٖ(       
              
               
               

. )ٗ(     
,بالفتهم٨  يعِب, مباينتهم, والتفرؽ والشناعة, ومباينة أىل الزيغ,بماعة١فالنصوص كلها جاءت بلزوـ ا
بماعة١ والتفرؽ بالبعد عن أىل السنة وا, وىذا ىو األعظم,بعتقد٤براؼ ُب ا٫ أىل الزيغ اال,والبعد عنهم
. نعم,بماعة١ يشنعوف على أىل السنة وا,والشناعة

 وقصد, وقدح ُب دينهم, ونكث عهدىم,بن خالف عقدىم٤ ,بباينة٤وما يلزـ أىل السنة من اجملانبة وا
. باعتهمٝ لتفريق
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نعم  .يلزـ أىل السنة ,والذي يلزـ أىل السنة وا١بماعة ,أف ٯبانبوا ويباينوا من خالف عقدىم -
اعتقادىم , -أىل السنة وا١بماعة ٯبانبوف ويباينوف ,ويبتعدوف عمن خالف اعتقادىم ,من أىل البدع؛
كا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة ,وا٤برجئة والكرامية واألشاعرة ,وغّبىم ٩بن خالف السنة.
أىل السنة يلزمهم اجملانبة ,أف يكونوا ُب جانب بعيد ,ويباينوا من خالف عقدىم ,يعِب اعتقادىم,
ونكث عهدىم ,فإف ا٤بؤمن لو عهد ,لو عهد مع اهلل -سبحانو وتعاىل -أف يلتزـ بشرع اهلل ودينو ,قاؿ -
سبحانو وتعاىل:-
إسرائيل,

       

(ٔ)

وقد أخذ اهلل ا٤بيثاؽ على بِب

                

            
            

. )ٕ(         
ىذا عهد وعقد لبِب إسرائيل ,وىو مأخوذ على ىذه األمة ,من أقاـ الصبلة وآتى الزكاة ,وآمن بالرسل
وآمن ٗبحمد  وعزره ونصره ,ونصر سنتو ,كفر اهلل سيئاتو ,واستقاـ على دينو ,كفر اهلل سيئاتو ,ومن كفر
فهو ىالك ولو العذاب العظيم؛ و٥بذا قاؿ " :وما يلزـ أىل السنة من اجملانبة وا٤بباينة٤ ,بن خالف عقدىم,
ونكث عهدىم وقدح ُب دينهم".
ىذه طريقة أىل البدع ,فأىل السنة وا١بماعة الذي يظهرونو ,يباينوف أىل البدع وٱبالفوهنم ,وقصد
لتفريق ٝباعتهم ,فأىل السنة ,يلزمهم البعد عن ىؤالء ,الذين ٱبالفوف عقيدة أىل السنة وا١بماعة ,وينكثوف
عهدىم ,ويقدحوف ُب دينهم ,ويقصدوف تفريق ٝباعتهم ,نعم.

 - 1سورة المائدة آية .1 :
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ٍب على أثر ذلك شرح السنة ,من إٝباع األئمة ,واتفاؽ األمة ,وتطابق أىل ا٤بلة ,فجمعت من ذلك ما
ال يسع ا٤بسلمْب جهلة ,وال يعذر اهلل -تبارؾ ا٠بو -من أضاعو ,وال ينظر إىل من خالقو ,وطعن عليو٩ ,بن
دحضت حجتو٤ ,با استهزأ بالدين ,وزالت قدمو٤ ,با ثلب أئمة ا٤بسلمْبِ ,
وعم َي عن رشده ,حْب خالف
سنة ا٤بصطفى ,والراشدين ا٤بهديْب ,صلى اهلل على نبيو ,وآلو الطاىرين الطيبْب ,وعلى أصحابو ا٤بنتخبْب,
وأزواجو أمهات ا٤بؤمنْب ,وعلى التابعْب ,وعلى تابعي التابعْب ,من األولْب واآلخرين إىل يوـ الدين ,وباهلل
نستعْب .
ىذا ىو القسم الثاين ,بعد ذكر ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -األدلة والنصوص ,من كتاب اهلل وسنة رسولو ُ ب
األمر بلزوـ ا١بماعة ,والبعد عن البدع واحملدثات ُب الدين ,واألدلة والنصوص ُب توىل الصحابة ,والَبضي
عنهم ,والبعد عمن خالف منهجهم ,قاؿٍ" :ب على إثر ذلك شرح السنة ,بعد ذلك شرح السنة من إٝباع
األئمةُ ,ب بياف ما ال يسع ا٤بسلمْب جهلو".
٤با ذكر النصوص ,ذكر بعد ذلك مسائل االعتقاد ,ومسائل االعتقاد ,استدؿ عليها بالنصوص ,شرح
السنة فيها؛ و٥بذا قاؿٍ :ب على إثر ذلك ,يعِب بعد النصوص ,وىذا ىو القسم الثاين ,بعد النصوص الٍب
ذكرىاُ ,ب األمر بلزوـ ا١بماعة ,والتحذير من البدع ,على إثر ذلك أردؼ إليها شرح السنة٩ ,با أٝبع عليها
األئمة ,واتفقت عليها األمة ,وتطابق أىل ا٤بلة ,يعِب أىل دين اإلسبلـ.
فجمعت من ذلك ,ما ال يسع ا٤بسلمْب جهلو ُب مسائل االعتقاد ,مسائل االعتقاد ,ما ٯبب على
اإلنساف أف يؤمن بو ,اإلٲباف باهلل ومبلئكتو ,وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر ,والقدر خّبه وشره ,ومسائل
الصفات وا٤ببلئكة والكتب والرسل ,واإلٲباف باليوـ اآلخر ,والشفاعة وا٤بيزاف والصراط ,وا٢بوض وا١بنة
والنار.
ٝبع ُب ذلك ما ال يسع ا٤بسلمْب جهلو ,ال بد للمسلم أف يؤمن هبذا ,ما يصح اإلٲباف إال هبذا,
اإلٲباف باهلل ومبلئكتو وكتبو ,ورسلو واليوـ اآلخر ,والقدر خّبه وشره ,ويلزـ اإلٲباف باليوـ اآلخر ,اإلٲباف
بالشفاعة ,با٢بساب با١بزاء ,با١بنة بالنار بالصراط ,با٤بيزاف ىذا ال يسع اإلنساف جهلو ,وال يعذر فيو أحد؛
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و٥بذ ا قاؿ ا٤بؤلفٍ" :ب على إثر ذلك شرح السنة من إٝباع األئمة ,واتفاؽ األمة ,وتطابق أىل ا٤بلة,
فجمعت ُب ذلك ,ما ال يسع ا٤بسلمْب جهلو ,وال يعذر اهلل -تبارؾ ا٠بو -من أضاعو".
يعِب أصوؿ الدين ,أصوؿ اإلٲباف ,ال يعذر فيها أحد ,ىذه األصوؿ ىي اإلٲباف باهلل ,واإلٲباف
با ٤ببلئكة ,واإلٲباف بالكتب واإلٲباف بالرسل ,واإلٲباف باليوـ اآلخر ,واإلٲباف بالقدر ,ىذه أركاف اإلٲباف,
وأصوؿ الدين ,ال بد من اإلٲباف هبا ,من أنكر شيء منها فقد خرج عن دائرة اإلسبلـ ,وصار من الكافرين,
بإٝباع ا٤بسلمْب.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف :إف ىذه األمور ال يسع اإلنساف جهلها ,وال يعذر اهلل -تبارؾ ا٠بو -من أضاعها,
من أضاع دينو ,من أضاع إٲبانو ,ضيع أصوؿ اإلٲباف ,وأصوؿ االعتقاد ,وأركاف اإلٲباف ال يعذره اهلل ,وال
ينظر إىل من خالفو ,وطعن عليو ,يعِب ال ينظر إىل من خالف ذلك ,وطعن على أىل السنة وا١بماعة٩ ,بن
دحضت حجتو٤ ,با استهزأ بالدين.
فبل ينظر إىل ا٤بخالف ,الذي ٱبالف أىل السنة وا١بماعة ,وٱبالف أىل ا٢بق ,وٱبرج عن دائرة
ا٤بسلمْب ,ويطعن على أىل ا٢بق٩ ,بن دحضت حجتو ,واستهزأ بالدين ,من استهزأ بالدين فهذا ردة ,ردة
عن اإلسبلـ ,بنص القرآف ,قاؿ اهلل تعاىل:

        

. )ٔ(       
وزلت قدمو ٤با ثلب أئمة ا٤بسلمْب ,الذي يثلب أئمة ا٤بسلمْب ,ويعيبهم وينتقصهم ,ال شك أف قدمو
زؿ ,وعمى عن رشده ,حْب خالف سنة ا٤بصطفى ,والراشدين ا٤بهديْب ,ال شك أف من خالف السنة,
وخالف سنة النيب ا٤بصطفى ,ىو رسوؿ اهلل ,اصطفاه اهلل ,والراشدين ا٤بهديْب وىم ا٣بلفاء األربعة ,أبو بكر
وعمر وعثماف وعلي ,فمن خالف سنة النيب  وخالف سنة الراشدين.
فبل شك أنو ٩بن أعماه اهلل ,من أعمى اهلل بصّبتو؛ و٥بذا قاؿ :وعمي عن رشده ,أعمى اهلل قلبو ,وإف
كاف يبصر بعينيو ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,صلى اهلل على نبيو ,سبق الكبلـ عن الصبلة ,وآلو ,آلو
 - 1سورة التوبة آ ية . 55-54 :
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أصح ما قيل ُب اآلؿ ,أهنا تشمل أتباعو على دينو ,ويدخل ُب ذلك الصحابة دخوال أوليا ,وآلو وأىل
البيت ,تشمل أتباعو على دينو من أىل البيت ,ومن الصحابة.
"وآلو الطاىرين الطيبْب ,وعلى أصحابو ا٤بنتخبْب" ,عطف األصحاب على اآلؿٚ ,بصيص بعد تعميم؛
ألهنم داخلوف ُب اآلؿ ,ىم من آلو ,أصحابو من آلو ,من أتباعو على دينو ,لكن ىذا ٚبصيص ,فصلى
عليهم مرتْب.
ا٤برة األوىلُ :ب قولو :وعلى آلو للعموـ ,وا٤برة الثانية :با٣بصوص ,والصحابة داخلوف ُب اآلؿ ,فصلى
عليهم مرتْب ,مرة بالعموـ ,ومرة با٣بصوص ,وعلى أصحابو ا٤بنتخبْب ,الذين انتخبهم اهلل ,واجتباىم
واصطفاىم بصحبة نبيو ,ال كاف وال يكوف بعدىم ,ىم أفضل الناس ,وخّب الناس-بعد األنبياء -الصحابة,
ال كاف وال يكوف ,اصطفاىم اهلل ,واصطفاىم انتخبهم ,بصحبة نبيو,

      

- )ٔ( سبحانو وتعاىل. -
وأزواجو أمهات ا٤بؤمنْب ,كذلك أزواجو الطاىرات ا٤بطهرات ,وىن زوجاتو ُب اآلخرة -رضى اهلل عنهم
وأرضاىم ,-وأزواجو أمهات ا٤بؤمنْب ,يعِب سأؿ اهلل أف يثِب عل ى نبيو ,وعلى آلو ,أتباعو على دينو عموما,
ٍب خص أصحابو ,وخص أزواجو ,وعلى التابعْب بإحساف ,من تبعهم بإحساف ال بإساءة ,من تبعهم
بإحساف.
فعليو الصبلة يصلي عليو ,وتابعي التابعْب أيضا ,من األولْب واآلخرين إىل يوـ القيامة ,إىل يوـ الدين,
وىو يوـ ا٢بساب وا١بزاءٍ ,ب قاؿ" :وباهلل نستعْب" ,نستعْب يعِب نطلب العوف ,ونتوكل عليو ُب أمورنا كلها,
فيما نقوؿ وفيما نعمل ,وفيما نكتب وفيما نؤلف ,إذا أعانك اهلل فأنت موفق ,وإذا مل يعاوف اهلل العبد فبل
يستطيع أف يعمل .

 - 1سورة القصص آية .57 :
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إذا لم يكن من اهلل عون للفتى
فأول ما يجني عليو اجتهاده
واالستعانة :ىي التوكل عليو واالعتماد عليو -سبحانو وتعاىل-؛ و٥بذا ُب سورة الفاٙبة,
    

واالعتماد على اهلل,

(ٔ)

ٱبص اهلل بالعبادة ,و٬بصو باالستعانة ,واالستعانة ىي التوكل

             

         


(ٗ)

 

(ٖ)

(ٕ)



       

فالتوكل شرط ُب صحة اإلٲباف ,وىو االعتماد على اهلل ,وتفويض األمر إليو ,بعد فعل األسباب

النافعة ,ىذا ىو االستعانة والتوكل ,ٯبمع أمرين .
األمر األوؿ :فعل األسباب النافعة ا٤بشروعة ,وثانيا :االعتماد ,تفويض األمر إىل اهللُ ,ب حصوؿ
النتيجة بعد ذلك ,فاإلنساف يعتمد على اهلل ,ويتوكل عليو ُب أمور دينو ودنياهُ ,ب أمور الدنيا ,يبذر ويزرع
ويبيع ويشَبي ,ىذه أسبابٍ ,ب يتوكل على اهلل ُب حصوؿ النتيجة ,أنت ٙبرث األرض ,وتبذرىا وتزرعها,
وتسبقها وتزيل عنها اآلفاتٍ ,ب تتوكل على اهلل ُب حصوؿ النتيجة.
وكذلك أيضا ُب بيعك وشرائك ,وتتوكل على اهلل ُب أمور دينك ,فأنت تفعل األسباب ,تؤمن باهلل
ورسولو ,تؤدي الواجبات ,تنتهي على احملرمات ,تستقيم على دين اهلل ,تقف عند حدود اهللٍ-ب بعد ذلك-
 ,النتيجة على اهلل -سبحانو وتعاىل ,-تفوض األمر إليو -سبحانو وتعاىل ,-نعم .وفق اهلل ا١بميع لطاعتو,
ورزؽ اهلل ا١بميع العمل الصاّب ,العلم النافع والعمل الصاّب ,ىذه ا٤بقدمة اآلف- ,إف شاء اهللُ -ب األياـ
 - 1سورة الفاتحة آية .4 :
 - 3سورة الرعد آية .21 :
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القادمة ,٭بشي-إف شاء اهلل-؛ ألف ىذه ا٤بقدمة ٙبتاج إىل توضيح ,فنسأؿ اهلل للجميع العلم النافع ,والعمل
الصاّب ,والثبات على دينو ,وصلى اهلل على ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو وسلم .
السبلـ عليكم ورٞبة اهلل وبركاتو .
أحب أف أنبو ,أرى كثّبا من اإل خواف ال يصلوف السنة الراتبة ,فما أدري ىل كلهم مسافروف ؟ أو
بعضهم مسافر وبعضهم مقيم ؟ ا٤بقيم عليو أف ٰبافظ على السنن والرواتب ,وال سيما طالب العلم,
معروؼ ما ثبت ُب األحاديث الصحيحة من حديث أـ حبيبة وغّبىا ,أف النيب  قاؿ   :من حافظ
على اثنٍب عشرة ركعة بِب لو بيت ُب ا١بنة . 
أربع ركعات قبل الظهر ,وركعتاف بعده ,وركعتاف بعد ا٤بغرب ,وركعتاف بعد العشاء ,وركعتاف قبل الفجر,
وإف كاف مسافرا ,فإنو إذا أًب الصبلة صار حكمو حكم ا٤بقيم؛ ألف ابن عمر  يقوؿ :لو كنت مصبحا
ألٛبمت ,يعِب لو كنت مصليا صبلة الصبح -أي النافلة -ألٛبمت الفريضة ,فا٤بسافر ال يصلي السنن
الرواتب ,ال يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ,وسنة ا٤بغرب ,وسنة العشاء.
أما سنة الفجر فباقية ,وإف كاف مسافرا ,وىو مقيم أكثر من أربعة أياـ ,فالصواب أنو يكوف حكمو
حكم ا٤بقيم ,تنقطع أحكاـ السفر من أوؿ فريضة ,إذا كنت قد نويت أف تقيم أكثر من أربعة أياـ ,فعلى
ىذا صلي السنن الرواتب ,وينبغي لطبلب العلم ,أف يكونوا قدوة لغّبىمٰ ,بافظوف على السنن الرواتب
وغّبىا.

نبدأ  ,ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,قاؿ
-رٞبو اهلل تعاىل:-
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ٍب إين أثبت ُب كتايب ىذا ,يا أخي وفقك اهلل بقبولو والعمل بو ,متونا تركت أسانيدىا؛ طلبا
لبلختصار ,وعدوال عن اإلطالة واإلكثار؛ ليسهل على من قرأه ,وال ٲبل من استمع إليو ووعاه ,واهلل ويل
توفيقنا ,واآلخذ بأيدينا ,وىو حسبنا ونعم الوكيل .


 .ا٢بمد هلل رب العا٤ب ْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو ,نبينا ٧بمد وعلى آلو

وصحبو أٝبعْب ,أما بعد ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يبْب أنو أثبت ُب كتابو ىذا " الشرح واإلبانة ,على أصوؿ
السنة والديانة " ,أثبت متونا ترؾ أسانيدىا؛ طلبا لبلختصارٍ ,ب يقوؿ ٍ " :ب إين أثبت ُب كتايب ىذا يا
أخي" ,ىذا من تواضع ا٤بؤلف -رٞبو اهلل-؛ ألف القارئ قد يكوف ابنا لو ,وقد يكوف أخا لو ,قد يكوف
٩باثل لو ُب العلم ,وقد يكوف أقل منو.
واألخوة ثابتة بْب ٝبيع ا٤بؤمنْب ,قاؿ اهلل تعاىل :

    

(ٔ)

يقوؿ ٍ" :ب إين

أثبت ُب كتايب ىذا  -الشرح واإلبانة -وفقك اهلل لقبولو والعمل بو" ,ىذا من نصح ا٤بؤلف -رٞبو اهلل,-
يعلمك ويدعو لك ,وفقك اهلل لقبولو والعمل بو ,وىذا إذا وفق اهلل ا٤بسلم لقبوؿ العلم ,والعمل بو ,فهو
على خّب عظيم.
يقوؿ" :إين أثبت ُب كتايب ىذا متونا" ,يعِب أحاديث ,متوف األحاديث" ,تركت أسانيدىا" :حذؼ
األسانيد؛ طلبا لبلختصار ,بينما ُب كتابو "اإلبانة الكربى" ذكر األسانيد ,سرد األسانيد ,لكن ُب ىذا
الكتاب ,وىو "اإلبانة الصغرى" حذؼ األسانيد ,وبْب السبب ُب ذلك.
قاؿ" :تركت أسانيدىا طلبا لبلختصار"؛ ألنو لو ذكر األسانيد ,وسرد األسانيد طاؿ الكتاب ,وورد
االختصار ,وعدوال عن اإلطالة واإلكثار؛ حٌب ال يطوؿ الكتاب ,وحٌب ال يكثر ,ليسهل على من قرأه؛ ألف
ا٤بختصر كل يقرؤه ,خبلؼ الطويل ,فإنو قد يضعف اإلنساف عن قراءتو ,وال ٲبل من استمع إليو ووعاه,
فهذا ىو السببُ ,ب كوف ا٤بؤلف حذؼ األسانيد؛ ألجل أف يكوف ٨بتصر فيسهل ,فتسهل قراءتو على
القارئ ,وال ٲبل ا٤بستمع.
 - 1سورة الحجرات آية .11 :
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اإلعانة العظمى

ٍب قاؿ ا٤بؤلف" :واهلل ويل توفيقنا واآلخذ بأيدينا" ,ىذا دعاء من ا٤بؤلف ,نسأؿ اهلل أف يقبلو ,واهلل ويل
توفيقنا ,فهو -سبحانو وتعاىل -يوفقنا للعلم والعمل ,واألخذ بأيدينا إىل سبيل الرشاد ,وىو حسبنا كافينا,
ونعم الوكيل -سبحانو وتعاىل ,-نعم.
القسم األول النصوص التي فيها األمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والتحذير من البدع ومخالفة
الصحابة
قولو تعالى "واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا"
فأوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك :ما أمر اهلل  بو وذكره ُب كتابو ,من لزوـ ا١بماعة ,والنهي عن الفرقة,
وقاؿ



. )ٔ(        

يعِب أوؿ ما نبدأ بو ,يقوؿ ا٤بؤلف" :أوؿ ما نبدأ بذكره ,ما أمر اهلل



بو ,وذكره ُب كتابو من لزوـ

ا١بماعة ,والنهي عن الفرقة" ,وىذا ىو القسم األوؿ ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -كما سبق ,قسم ىذا الكتاب إىل
أربعة أقساـ ,القسم األوؿ :النصوص الٍب فيها األمر بلزوـ ا١بماعة ,والنهي عن الفرقة واالختبلؼ,
النصوص الٍب فيها توىل الصحابة ,والبعد عن مشاقتهم و٨بالفتهم.
فذكر النص األوؿ :قوؿ اهلل



 )ٕ(        ىذا أمر من

اهلل  لعباده أف يعتصموا ٕببلو ,حبلو ىو :دينو -سبحانو وتعاىل ,-اعتصموا ٕببل اهلل دينو ,ودينو ما أنزلو
ُب كتابو ,وعلى لساف رسولو

      

 - 1سورة آل عمران آية .112 :
 - 3سورة آل عمران آية .112 :
 - 2سورة آل عمران آية .112 :

ٖ٘

(ٖ)

    

اإلعانة العظمى
(ٔ)

أي اعملوا بكتاب اهلل وسنة رسولو



ٝبيعا ,واجتمعوا على ذلك وال تفرقوا ,وال تفرقوا بَبؾ العمل

بالكتاب والسنة ,فإف االختبلؼ إ٭با يكوف بَبؾ العمل ,واالجتماع يكوف بالعمل ,العمل بالكتاب والسنة.
        

وسنة رسولو



(ٕ)

واعتصموا ٕببل اهلل ودينو ,واعملوا بكتابو

واجتمعوا على ذلك؛ حٌب تتألف القلوب ,وحٌب تكونوا يدا واحدة على أعدائكم ,وال

تفرقوا؛ ألف الفرقة واالختبلؼ شر ,نعم .
قولو تعالى "وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا"
ٍب هتدد بالوعيد من فارؽ ٝباعة ا٤بسلمْب ,فقاؿ:

      

. )ٖ(           
ىذه اآلية فيها ٙبذيرٙ ,بذير من الفرقة واالختبلؼ ,وهتديد بالوعيد قاؿ -سبحانو وتعاىل: -

 

 )ٗ(           وىم أىل الكتاب ,أىل الكتاب
من اليهود والنصارى ,واختلفوا وتفرقوا ُب دينهم ,ال عن جهل ,ولكن بعد العلم قاؿ -سبحانو:-
          

(٘)

. )ٙ(          

 - 1سورة آل عمران آية .112 :
 - 3سورة آل عمران آية .112 :
 - 2سورة آل عمران آية .114 :
 - 3سورة آل عمران آية .114 :
 - 4سورة الشورى آية .13 :
 - 5سورة البينة آية . 3 :

ٖٙ

وقاؿ -سبحانو: -

 

   

اإلعانة العظمى

ىذه مصيبة كوهنم يتفرقوف بعد العلم ,وبعد البينة ,وبعد البصّبة -والعياذ باهلل ,-يدؿ على أهنم
غاووف ,وأهنم ا٫برفوا عن بصّبة ,واهلل تعاىل هنانا أف نتشبو بأىل الكتاب ,فيصيبنا ما أصاهبم ,قاؿ:
          

والنصارى-



(ٔ)

 

 -وىم أىل الكتاب اليهود

 )ٕ(      ا٤بعُب أنكم إذا تفرقتم واختلفتم ُب كتابكم ,حل

بكم ما حل هبم من العذاب األليم ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل؛ ألنو ليس بْب الناس نسب وال عهد ,من
أطاع اهلل فهو السعيد ,ومن عصى اهلل فهو الشقي.
              

 )ٖ(   ومن ذلك :االجتماع على كتاب اهلل وسنة رسولو  واعتقاد ما يعتقده السلف الصاّب
.
ا٤بعُب أنكم إذا تفرقتم واختلفتم ُب كتابكم حل بكم ما حل هبم من العذاب األليم -وال حوؿ وال قوة
إال باهلل-؛ ألنو ليس بْب اهلل والناس نسب وال عهد ,من أطاع اهلل فهو السعيد ,ومن عصى اهلل فهو الشقي
               

. )ٗ(  
ومن ذلك :االجتماع على كتاب اهلل ,وسنة رسولو  واعتقاد ما يعتقده السلف الصاّب -من الصحابة
والتابعْبُ -ب رهبم ونبيهم ودينهم ,من اإلٲباف بأ٠باء اهلل وصفاتو وأفعالو ,واإلٲباف بربوبيتو ووحدانيتو
وألوىيتو  ,وأنو مستحق للعبادة وحده ,وأنو ال يستحق العبادة غّبه ,واإلٲباف با٤ببلئكة ,واإلٲباف بالكتب,
واإلٲباف بالرسل ,واإلٲباف باليوـ اآلخر ,واإلٲباف بالقدر خّبه وشره ,واإلٲباف بأ٠باء اهلل وصفاتو ,وإثباهتا هلل
 - 1سورة آل عمران آية .114 :
 - 3سورة آل عمران آية .114 :
 - 2سورة آل عمران آية .114 :
 - 3سورة آل عمران آية .114 :
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كما يليق ٔببللو وعظمتو ,وإثبات الصفات واأل٠باء الٍب يثبتها لنفسو ,أو أثبتها لو رسولو



من غّب

تكييف وال ٛبثيل وال ٙبريف وال تعطيل.
و٥بذا قاؿ اهلل سبحانو ُب اآلية األخرى:

         

 )ٔ(              فمن كاف ُب
شق واهلل ورسولو ُب شق فهو ىالك,

           

 )ٕ(   سبيل ا٤بؤمنْب ىم الصحابة والتابعوف.
اإلٲباف ٗبا أثبتو اهلل لنفسو ,أو أثبتو لو رسولو  من األ٠باء والصفات ,فمن جحد األ٠باء والصفات,
أو حرفها ,أو نفاىا ,أو أبطل معناىا ,أو كيفها ,أو فوض معناىا ,فقد شاؽ اهلل ورسولو ,واتبع غّب سبيل
ا٤بؤمنْب ,وىو متوعد بأف يصليو اهلل ا١بحيم -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.-
وُب ىذه اآلية:

            

 )ٖ(     فمن خالف الصحابة والتابعْب وأىل السنة وا١بماعة ,فهو من الذين تفرقوا
واختلفوا ُب دينهم؛ فهو متوعد هبذا الوعيد .نعم.
قولو تعالى "وما أمروا إال ليعبدوا اهلل"
فأمر اهلل -تبارؾ وتعاىل -باالجتماع على دينو وطاعتو ,وقاؿ . .. 
نعم ,أمرنا اهلل باالجتماع على دينو وطاعتو ُب قولو:
 )ٗ( حبل اهلل ىو دينو وطاعتو .نعم.
 - 1سورة النساء آية .114 :
 - 3سورة النساء آية .114 :
 - 2سورة آل عمران آية .114 :
 - 3سورة آل عمران آية .112 :

ٖٛ

       

اإلعانة العظمى

وقاؿ

             

. )ٔ(       
نعم ,ىذا ىو الذي أمر اهلل بو عباده :أف يعبدوا اهلل ٨بلصْب لو الدين ,أف يعبدوا اهلل مع اإلخبلص,
فبل يكوف ُب العبادة من شرؾ ,وال تكفي العبادة وحدىا؛ ألف اإلنساف قد يعبد اهلل ويعبد غّبه ,كما يفعل
ا٤بشركوف ,يعبدوف اهلل ويعبدوف غّبه ,ال بد من اإلخبلص ,و٥بذا قاؿ:

     

. )ٕ(    
فاإلخبلص ىو أف يكوف العمل خالصا هلل ,تكوف العبادة هلل وحده ,ال يشاركو فيها أحد
 )ٖ(   الدين معناه ىنا العبادة,



 )ٗ(    يعِب٨ :بلصْب لو العبادة.

والدين يأٌب ٗبعاف ,لو معاف :يأٌب ٗبعُب التوحيد والطاعة كما ُب ىذه اآلية:
(٘)

يعِب٨ :بلصْب لو العبادة ,وكما ُب قولو تعاىل:

العبادة,



 

   

. )ٚ(      

 - 1سورة البينة آية . 4 :
 - 3سورة البينة آية . 4 :
 - 2سورة البينة آية . 4 :
 - 3سورة البينة آية . 4 :
 - 4سورة البينة آية . 4 :
 - 5سورة الزمر آية .3 :
 - 6سورة الزمر آية .2 :
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 )ٙ(    يعِب:

اإلعانة العظمى

ويأٌب ٗبعُب ا١بزاء وا٢بساب كقولو تعاىل:
وقولو تعاىل:



 )ٔ(     يعِب :ا١بزاء وا٢بساب,

                

 )ٕ(         فالدين لو معاف.
فا٤براد بالدين ىنا العبادة,

    

عباده ,أف يعبدوه مع اإلخبلص ُب العبادة,



(ٖ)

٨بلصْب لو العبادة ,فهذا ىو الذي أمر اهلل بو

ٝ )ٗ(  بع حنيف ,وا٢بنيف ىو ا٤بائل عن الشرؾ

والبدع ,ومستقيم على التوحيد ,ومنو ُ٠بي إبراىيم عليو السبلـ حنيفا:

      

 )٘(    يعِب :مائبل عن الشرؾ ,مستقيما على التوحيد.
و٥بذا يقاؿ ٤بلة اإلسبلـ :ىي ا٤بلة العوجاء ,العوجاء ألهنا مائلة عن الباطل وعن األدياف األخرى ,وىي
مستقيمة ُب نفسها ,فملة اإلسبلـ ىي مستقيمة ُب نفسها ,وىي ا٤بلة العوجاء -يعِب-؛ ألهنا مائلة عن
الشرؾ وعن الباطل ,وىي مستقيمة ُب نفسها ,وإبراىيم حنيف يعِب :مائل عن الشرؾ إىل التوحيد.
حنفاء يعِب مائلْب عن الشرؾ٨ ,بلصْب هلل الدين٨ ,بلصْب لو العبادة ,حنفاء مائلْب عن الشرؾ,
مستقيمْب على التوحيد ,وا٢بنف :ا٤بيل .نعم,
 

()ٙ

        

ىذا الدين مستقيم ,القيم الذي ال عوج فيو ,وىو دين اإلسبلـ ,وىو عبادة اهلل مع اإلخبلص,

وإقاـ الصبلة ,وإيتاء الزكاة .نعم.
قولو تعالى "إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبيلو صفا"
 - 1سورة الفاتحة آية .3 :
 - 3سورة االنفطار آية .18- 16 :
 - 2سورة البينة آية . 4 :
 - 3سورة البينة آية . 4 :
 - 4سورة النحل آية .132 :
 - 5سورة البينة آية . 4 :
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وقاؿ تعاىل:

            

. )ٔ( 
نعم,

             

(ٕ)

وىذا ىو ا٤بشروع ُب ا١بهاد عند قتاؿ العدو ,أف يكوف صف ا٤بسلمْب صفا ,صفا مَباصا ,وكذلك ُب
الصبلة ,أف يكوف صفا ,أف تكوف صفوفهم مَباصة ,ليس فيها خلل.
وفيو صفة احملبة هلل



 )ٖ(         فيو صفة احملبة

هلل كما يليق ٔببللو وعظمتو ,وفيو الرد على من أنكر ٧ببة اهلل من ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة وغّبىم ,كلهم
ينكروف ٧ببة اهلل ,ا١بهمية ينكروف احملبة ,وا٤بعتزلة ,واألشاعرة.
وٰبَب ,كما قاؿ -سبحانو وتعاىلُ -ب آية ا٤بائدة:
فاهلل ُِٰبب ُ

     

(ٗ)
وٰبَب".
        وا١بهمية يقولوف" :إف اهلل ال ُِٰبب وال ُ

وٰبَب" .أنكروا احملبة ,وقالوا :إف احملبة ال تكوف إال ٤بناسبة بْب احملب واحملبوب ,وال مناسبة بْب ا٣بالق
ُ
وا٤بخلوؽ توجب احملبة ,وىذا من أبطل الباطل ,أي مناسبة أعظم من مناسبة بْب الرب والعبد ,الرب -
سبحانو وتعاىل -يتوىل عباده ويربيهم بنعمو ,والعبد يتألو ربو ويعبده ,ىذا أعظم مناسبة.


 )٘(             فإذا

وجد ا٣بلل ُب الصفوؼ -صفوؼ اجملاىدين أو ُب الصبلة -فإنو يؤدي إىل ا٣بلل ُب القلوب ,وتنافر
القلوب ,فإذا اختلف الناس اختلفت قلوهبم؛ و٥بذا كاف ٩با ورد ُب األمر با٤براصة ُب الصفوؼ  :تراصوا
ُب الصفوؼ ,وال ٚبتلفوا فتختلف قلوبكم



واالختبلؼ ُب الصفوؼ ُب الصبلة يؤدي إىل اختبلؼ

 - 1سورة الصف آية .3 :
 - 3سورة الصف آية .3 :
 - 2سورة الصف آية .3 :
 - 3سورة المائدة آية .43 :
 - 4سورة الصف آية .3 :

ٔٗ
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القلوب ,و٥بذا قاؿ اهلل

           

 )ٔ(   ليس فيو خلل .نعم.
قولو تعالى "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم"
وما أمر بو ا٤بؤمنْب من مباينة من خالف عقدىم ,ونكث عهدىم ,وطعن ُب دينهم ,من ٦بانبتهم,
وترؾ ٦بالستهم ,واالستماع ٣بطئهم وخطلهم .
خطلهم ,خطئهم وخلطهم ,ا٣بطأ يعِب كوف اإلنساف ٱبطئ ويعمل خطأ ,وا٣بطل :ا٣بطل ُب اللساف
ىو الزلل ,الزلل ُب اللساف ,خطئهم وخلطهم .
واالستماع ٣بطئهم وخطلهم ,فقاؿ تبارؾ وتعاىل:

        

                

. )ٕ(            
ُب ىذا بياف أف اهلل -سبحانو وتعاىل -أمر ا٤بؤمنْب ٗبباينة من خالف ِعقدىم -يعِب من خالف
اعتقادىم ,-فا٤بؤمن عليو أف يباين من خالف عقيدتو كاليهودي والنصراين والوثِب ,عقيدتو ٚبالف عقيدة
ا٤بسلم ,فبل بد من مباينتو والبعد عنو ,وعدـ اٚباذه صديقا أو معاشرا.
فاهلل تعاىل أمر ا٤بؤمنْب ٗبباينة من خالف اعتقادىم ,ونكث عهدىم ,وطعن ُب دينهم ,أمرىم ٗبجانبتهم
أي البعد عنهم ,-يكوف ُب جانب وىم ُب جانب ,وترؾ ٦بالستهم ,ال تتخذ الكافر صديقا تزورهويزورؾ ,ما فيو داع ,إف ٝبعك بو ٦بلس من دوف اختيار ىذا شيء آخر ,أما كونك تتخذه صديقا ,تفضي
إليو بأسرارؾ ,وتثق بو ,وتزوره ويزورؾ ,ىذا من ا٤بوالة ,فعليك بالبعد عنو إال إذا ..إال ُب حالة دعوتو

 - 1سورة الصف آية .3 :
 - 3سورة النساء آية .131 :

ٕٗ
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لئلسبلـ فبل بأس ,تزروه وتدعوه لئلسبلـ ,كما زار النيب  اليهودي الذي دعاه لئلسبلـ فأسلم ,وكما زار
عمو أبا طالب فدعاه لئلسبلـ ومل يقدر اهلل لو اإلسبلـ.
فا٤بسلم عليو أف يباين من خالف اعتقاده وعقيدتو ,وٯبانبو وال ٯبالسو وال يستمع ٣بطئو وخطلو ,ال
يستمع ٣بطئو ُب أفعالو ,وخطلو -أي زللػوُ -ب أقوالو ,و٥بذا قاؿ اهلل تعاىل:

    

               

 )ٔ(   ومن شاؽ الرسوؿ ,وا تبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب ,وىم الصحابة والتابعوف ومن بعدىم من
العلماء واألئمة ,من اتبع غّب سبيلهم وشاؽ الرسوؿ واله اهلل ما توىل ,وأصبله جهنم.
وقاؿ سبحانو ُب ىذه اآلية الكرٲبة الٍب ساقها ا٤بؤلف ُب سورة النساء:

    

                
            

 )ٕ(   فبل ٯبوز

للمسلم أف ٯبلس ُب ٦بلس يُعصى اهلل ورسولو فيو.

فإذا جلس اإلنساف ُب ٦بلس يُستهزأ فيو باهلل أو بكتابو أو برسولو فإنو ٯبب عليو أف ينكر عليهم ,فإف

زاؿ ا٤بنكر فا٢بمد هلل ,وإف مل يُزؿ فيجب عليك أف تفارؽ ىذا اجمللس وال ٘بلس معهم ,فإف جلست فأنت

مثلهم.

فمن جلس ُب ٦بلس يُعصى اهلل ,يُكفر فيو باهلل أو بكتابو أو برسولو ,ومل ينكر عليهم ,ومل يقم من
اجمللس ,فلو ا٢بكم ,يكوف كافرا مثلهم ,كما قاؿ سبحانو        :

 - 1سورة النساء آية .114 :
 - 3سورة النساء آية .131 :
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. )ٔ(             
وإذا جلست ُب ٦بلس فيو الغيبة والنميمة ,فعليك أف تنصحهم ,فإف امتثلوا فا٢بمد هلل ,وإف مل ٲبتثلوا
فقم ,وإف مل تقم فأنت لك حكمهم ,حكم ا٤بغتاب وحكم النماـ ,وإذا جلست ُب ٦بلس يُشرب فيو
ا٣بمر ,عليك أف تنكر عليهم ,فإف زاؿ ا٤بنكر وتركوا شرب ا٣بمر فا٢بمد هلل ,وإف امتنعوا فقم عن اجمللس,
فإف مل تقم فأنت شريك ٥بم ,حكمك حكم من شرب ا٣بمر.
فمن جلس ُب ٦بلس يُشرب فيو ا٣بمر حكمو حكم من شرب ا٣بمر ,ومن جلس ُب ٦بلس يُغتاب فيو

الناس لو حكم ا٤بغتاب ,ومن جلس ُب ٦بلس يُستهزأ فيو بالدين ويُكفر فيو باهلل ورسولو ,فحكمو
حكمهم ,يكوف كافرا مثلهم ,إال إذا أنكر عليهم ,أو قاـ عن اجمللس ,فإف مل ينكر ومل يقم عن اجمللس
فحكمو حكمهم ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
نعم ,إذا جلس ُب ٦بلس ورضي بالكفر يكوف كافرا ,رضي با٤بعصية يكوف عاصيا ,من ٯبلس ُب ٦بلس
يُستهزأ فيو باهلل وبرسولو ينكر عليهم ,فإف رفضوا قاـ عن اجمللس ,فإف مل يقم ىذا يكوف راضيا بالكفر,

ويكوف كافرا ,وإذا جلس ُب ٦بلس يُشرب فيو ا٣بمر أو الدخاف أو الغيبة والنميمة ينهاىم ,فإف رفضوا قاـ,
فإف مل يقم صار حكمو حكمهم ,يكوف عاصيا مثلهم -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -نعم.
حديث أمر النبي في ىجران الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك
وأمر رسوؿ اهلل  الثبلثة الذين ٚبلفوا عنو هبجراهنم ومباينتهم ,وأمرىم أف يعتزلوا نساءىم حٌب أنزؿ اهلل
 توبتهم .
نعمُ ,ب ىذا دليل على أنو ينبغي ىجراف أىل البدع وا٤بعاصي؛ و٥بذا أمر الرسوؿ  الثبلثة الذين ٚبلفوا
عن غزوة تبوؾ وىم :كعب بن مالك ,ومرارة بن الربيع ,وىبلؿ بن أميةٚ ,بلفوا عن رسوؿ اهلل ُ ب غزوة
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تبوؾ ,وصدقوا الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ٤ -با جاء من غزوة تبوؾ ,أخربوه بأهنم ليس عندىم عذر,
وا٤بنافقوف الذين ٚبلفوا كذبوا وحلفوا ,فالرسوؿ  قبل منهم عبلنيتهم ,وأوكل سرائرىم إىل اهلل.
أما ىؤالء فهم صدقوا وقالوا :ليس لنا عذر ,فالنيب



ىجرىم وا٤بسلموف ٟبسْب ليلةٟ ,بسْب ليلة

ىجروىم ,ال يكلموهنم ,وال يردوف عليهم السبلـ ,وال ٯبيبوف دعوهتم ,و٤با مضت أربعوف ليلة أمرىم النيب
 أف يعتزلوا نساءىم أيضا ,حٌب ضاقت عليهم األرض ٗبا رحبت ,وضاقت عليهم الدنيا بأسرىا.
أما ىبلؿ بن أمية ومرارة بن الربيع كل واحد منهم قعد ُب بيتو يبكي ,وال يصلوف مع ا١بماعة,
مهجوروف ,وىذا فيو دليل أنو قد ُ-ب ىذه ا٢بالة -قد تسقط عنهم ا١بماعة.
وأما كعب بن مالك فكاف أشب القوـ ,كاف يطوؼ ُب األسواؽ ويسلم ,وال أحد يرد عليو السبلـ,
حٌب ضاقت عليو األرض ٗبا رحبت ,حٌب جاء إىل ابن عمو الذي ىو أحب الناس إليو ,فسلم عليو ,فلم
يرد عليو السبلـ ,وقاؿ :يا فبلف -وىو أحب الناس إليو -أسألك ىل تعلم أين أحب اهلل ورسولو؟ وكررىا
ثبلثا ,فلم يرد عليو ,حٌب قاؿ ُب الثالثة :اهلل ورسولو أعلم ,ففاضت عيناه ,حٌب ضاقت عليهم األرض ٗبا
رحبت ,وضاقت عليهم أنفسهم.
فجاءىم الفرج ,وأنزؿ اهلل توبتهم من فوؽ سبع ٠باوات قرآنا يتلى إىل يوـ القيامة:

  

             

. )ٔ(                  
فالنيب  والصحابة ىجروا ىؤالء الثبلثة ٟبسْب ليلة ,ومل يهجروا ا٤بنافقْب ,فقاؿ احملققوف من أىل العلم
كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل -وغّبه :إف ا٥بجر كالدواء ,يستعمل كالدواء ,عبلج ,إف كاف ينفع
يُهجر العاصي وا٤ببتدع ,أما إذا كاف ا٥بجر يزيده شرا فبل يُهجر ,وليستمر على دعوتو.
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من بعض العصاة إذا ىجرتو زاد شره وببلؤه ,إذا مل هتجره يراعيك بعض الشيء ,وٱبفف من الشر,
لكن إذا ىجرتو صار ال يبايل ,وزاد ُب شره ,ىذا ال هتجره ,تستمر ُب نصيحتو ,أما إذا كاف ا٥بجر ينفعو,
ويَبؾ ا٤بعصية ,ويرجع عن ا٤بعصية والبدعة فاىجره.
والشاىد من ىذا أف أىل البدع ٯبب ىجرىم ,والعصاة ٯبب ىجرىم ,ومن ذلك أىل البدع وا٤ببتدعة
ُب األ٠باء والصفات ,من ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة ,ٯبب ىجراهنم ,ومباينتهم ,والبعد عنهم ,وعدـ
٦بالستهم ,وعدـ السبلـ عليهم ,وعدـ إجابة دعوهتم؛ حٌب يتوبوا عن بدعتهم .نعم.
حديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل
وقاؿ



أوؿ ما دخل النقص على بِب إسرائيل كاف الرجل يلقى أخاه فيقوؿ :يا ىذا اتق اهلل ودع

ما تصنع؛ فإنو ال ٰبل لكٍ .ب يلقاه من الغد فبل ٲب نعو ذلك أف يكوف أكيلو وشريبو وقعيده ,فلما فعلوا
ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعضٍ .ب قاؿ:

       

 )ٔ(       إىل قولو:

      

(ٕ)



.
ىذا ىو النص الثاين من النصوص الٍب ذكرىا ُب القسم األوؿ ,وىو األمر بلزوـ ا١بماعة والسنة,
والتحذير من البدع ,وسرد ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -آثارا كثّبة ,نصوص ,ما بْب نص وأثر عن الصحابة
والتابعْب ,قلت لكم باألمس إهنا تزيد على ثبلٜبائة ,وىي عددىا رقم ٕٖٕ :اثنْب وثبلثْب ومائتْب نص ما
بْب حديث وبْب أثر كما ىو مرقم ,ىذا النص الثاين -كما رقم احملقق -ىذا ا٢بديث:


أوؿ ما دخل النقص على بِب إسرائيل ,كاف الرجل يلقى أخاه فيقوؿ :يا ىذا اتق اهلل ودع ما

تصنع؛ فإنو ال ٰبل لكٍ .ب يلقاه من الغد فبل ٲبنعو ذلك من أف يكوف أكيلو وشريبو وقعيده ,فلما فعلوا
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ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعضٍ .ب قاؿ:

       

             
            
               

.  )ٔ(   
ىذا ا٢بديث ُب سنده انقطاع ,ىو منقطع ,رواه أبو داود -وذكر احملققُ -ب سننو ,والَبمذي ُب باب
التفسّب ,وضعفو الشيخ ناصر الدين األلباين ,ورواه ابن وضاح ُب البدع والنهي عنها ,لكن ا٢بديث لو
شواىد يرتقي هبا إىل درجة ا٢بسن لغّبه ,ىو يكوف حسنا ,واآلية كافية ُب ىذا ,وىي قوؿ اهلل



              
             

 )ٕ(    ونصوص تدؿ على أنو ال ٯبوز ٤بسلم أف ٯبالس العاصي وا٤ببتدع ,ويكوف
أكيلو وشريبو وىو على معصية إال مع اإلنكار عليو ,فينكر عليو أوال ,فإف ارتدع وإال فليهجره ,وال ٯبالسو
وال يؤاكلو وال يشاربو ,إال إذا كاف ا٥بجر يزيده شرا -كما سبق -فإنو يستمر ُب نصيحتو.
و٥بذا ُب ىذا ا٢بديث:



أوؿ ما دخل النقص على بِب إسرائيل ,كاف الرجل يلقى أخاه يقوؿ :يا

ىذا اتق اهلل ودع ما تصنع - يعِب من ا٤بعاصي  -فإنو ال ٰبل لك  - ينهاه عن ا٤بعصية ,-
ٍب يلقاه من الغد  فبل يهجره,



فبل ٲبنعو ذلك أف يكوف أكيلو وشريبو وقعيده

ويشرب معو وٯبلس معو ,ما كأنو عصى اهلل .-
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فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم ببعضٍ ,ب لعنهم على ألسن أنبيائهمٍ ,ب قاؿ:



               
            

  )ٔ(   واآلية كافية.
فاهلل تعاىل قص علينا خربىم لنعترب ولننزجر؛ لئبل نفعل مثل فعلهم ,فيصيبنا ما أصاهبم ,كما قاؿ بعض
السلف :مضى القوـ ومل  ++سواىم ,فاهلل تعاىل حينما قص علينا خرب بِب إسرائيل ,وأهنم لعنوا على ألسن
أنبيائهم ,بْب السبب أهنم ال يتناىوف عن منكر فعلوه ,فهذا فيو ٙبذير لناٙ ,بذير لنا من أف نفعل فعلهم
فيصيبنا ما أصاهبم.
              
             
   

(ٕ)

فاهلل تعاىل لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب أي شيء؟ أهنم كانوا ال

يتناىوف عن منكر فعلوه  ,وىذه األمة إذا كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه؛ فالذي ال ينهى عن ا٤بنكرات
يصيبو ما أصاب بِب إسرائيل ,فهذا ليس خاصا ببِب إسرائيل ,اهلل ذكر ذلك لنا لنحذر من صفاهتم؛ حٌب
ال يصيبنا ما أصاهبم.
فالواجب على ا٤بسلم أف يأمر با٤بعروؼ وينهى عن ا٤بنكر على قدر استطاعتو ,باللْب والرفق وا٢بكمة,
كما قاؿ النيب



ُب ا٢بديث الصحيح الذي رواه اإلماـ مسلم عن أيب سعيد  :من رأى منكم منكرا

فليغّبه بيده ,فإف مل يستطع فبلسانو ,فإف مل يستطع فبقلبو ,وذلك أضعف اإلٲباف . 
تنكر باللْب والرفق ,باليد إذا كنت تستطيع ,كنت أمّبا أو لك سلطة مثل رجاؿ ا٢بسبة ,على قدر
صبلحياهتم ,تنكر بيدؾ ,فإف عجزت تنكر باللساف والبياف واإليضاح ,فإف عجزت تنكر بالقلب ,مع
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ظهور عبلمات اإلنكار على الوجو ,والبعد عن ٦بالستهم ,اإلنكار بالقلب أف تظهر عبلمات الكراىة على
وجهك ,وأف تفارؽ اجمللس الذي يُعصى اهلل فيو ,ال بد من ىذا ,فإذا فعل اإلنساف ذلك أنكر ا٤بنكر وبرئ.
لكن من رضي وتابع كما جاء ُب ا٢بديث اآلخر:

فقد برئ





يكوف فيكم أمراء تعرفوف وتنكروف فمن أنكر

ولكن من رضي وتابع ,من رضي وتابع فإنو يصيبو ما أصاهبم ,ويشملو اإلٍب ,فكذلك ىنا

ينبغي لئلنساف أف يأمر با٤بعروؼ وينهى عن ا٤بنكر.
ومن ذلك :أىل البدع ,أىل البدع ُب األ٠باء والصفات ينكر عليهم ,األشاعرة وا٤بعتزلة وا١بهمية ,ينكر
عليهم ,ويبْب ٥بم ا٢بق ,وينهاىم عن بدعتهم ,فإف استمروا على بدعتهم يهجرىم ,وال ٯبالسهم ,وال يأكل
معهم ,يعِب ال يكوف أكيل جهمي وال معتزيل وال أشعري إال إذا تاب .نعم.
حديث مثل القائم على حدود اهلل والمدىن فيها
وقاؿ

 

مثل القائم على حدود اهلل وا٤بدىن فيها كمثل قوـ استهموا على سفينة ُب البحر,

فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعبلىا ,وكاف الذين ُب أسفلها ٱبرجوف ويستقوف ا٤باء ,ويصبوف على
الذين أعبلىا فيؤذوهنم ,فقالوا :ال ندعكم ٛبروف علينا فتؤذوننا ,فقاؿ الذين ُب أسفلها :أما إذا منعتمونا
فننقب السفينة من أسفلها فنستقي .قاؿ :فإف أخذوا على أيديهم فمنعوىم ٪بوا ٝبيعا ,وإف تركوىم ىلكوا
ٝبيعا . 
نعم ,وىذا ىو النص الثالث من النصوص الٍب ساقها ا٤بؤلف -رٞبو اهلل ,-وىذا ا٢بديث رواه البخاري
ُب صحيحو ,والَبمذي ,وا٤بؤلف روى ا٢بديث با٤بعُب ,ولفظ البخاري :حدثنا عمر بن حفص بن غياث,
حدثنا أيب ,حدثنا األعمش قاؿ :حدثِب الشعيب أنو ٠بع النعماف بن بشّب -رضي اهلل عنهما -يقوؿ :قاؿ
النيب




مثل ا٤بدىن ُب حدود اهلل والواقع



-ا٤بدىن يعِب ا٤بداىن-



مثل ا٤بدىن ُب حدود اهلل

والواقع فيها مثل قوـ استهموا سفينة ,فصار بعضهم ُب أسفلها وصار بعضهم ُب أعبلىا ,فكاف الذين ُب
أسفلها ٲبروف با٤باء على الذين ُب أعبلىا فتأذوا بو ,فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة ,فأتوه فقالوا :ما
ٜٗ
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لك؟ قاؿ :تأذيتم يب وال بد يل من ا٤باء .فإف أخذوا على يديو أ٪بوه و٪بوا أنفسهم ,وإف تركوه أىلكوه
وأىلكوا أنفسهم . 
وىذا ا٢بديث ضربو النيب
ا٤بعنوي ,و٥بذا قاؿ اهلل



ضرب فيو مثبل ,واألمثاؿ ينتقل هبا اإلنساف من األمر ا٢بسي إىل األمر

            

كاف بعض السلف إذا مل يفهم ا٤بثل بكى وتبل ىذه اآلية:

(ٔ)

      

. )ٕ(     
فالنيب



وا٤بدىن فيها

ضرب مثبل للعصاة الواقعْب ُب معصية ,ومن يقوـ عليهم,


ىنا مثل ا٤بدىن ُب حدود اهلل والواقع فيها ,ا٢بدود تطلق على ا٤بعاصي ,وتطلق على

الواجبات ,ومن ذلك قولو تعاىل:
على الواجبات كقولو
الواجبات:



مثل القائم ُب حدود اهلل



 )ٖ(       يعِب ا٤بناىي ,وتطلق ا٢بدود

        

  

(ٗ)

ال تتجاوزوىا ,ىذه حدود اهلل,

 )٘(     ال تتجاوزوا الواجبات,

    

 )ٙ(   ىذه ا٤بنهيات.


مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها



أو



ا٤بداىن فيها



يعِب :مثل العاصي الذي

واقع ُب ا٤بعصية ,ومن ينهاه ومن يأخذ على يده مثل سفينة ,سفينة مكونة من طابقْب ,سكن بعضهم ُب
الطابق األعلى ,وسكن بعضهم ُب الطابق األسفل ,فكاف الذين ُب الطابق األسفل إذا احتاجوا إىل ا٤باء
صعدوا إىل الطابق الثاين  ,وأدلوا دلوىم وأخذوا ا٤باء ,فمروا بو على الطابق الثاينٍ ,ب نزلوا بو إىل الطابق
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األسفل ,فتأذى أىل الطابق األعلى ,قالوا :آذيتمونا ,كلما جئتم أخذًب كذا وتأذينا با٤باء الذي يصب
علينا.
فلما رأوىم نقروا من أسفل ,قالوا :ما فيو داع ٭بر عليهم ,نقروا من أسفل السفينة حٌب يدخل ا٤باء,
نقروا ,ٱبرقوف السفينة ,يريدوف خرؽ السفينة ,ويأخذوف ا٤باء من أسفل ,أىل الدور الثاين -أو الطابق
الثاين -ما ىو موقفهم؟ موقفهم أحد أمرين :إما أف يسكتوا عنهم ,فإذا سكتوا عنهم وتركوىم ٱبرقوف
السفينة دخل ا٤باء فغرقوا ىم ,غرؽ أىل الطابق األسفل والطابق األعلى ,كلهم يغرقوف ,وإذا أخذوا على
أيديهم ومنعوىم ٪بوا بأنفسهم و٪بوا ,أ٪بوا أنفسهم وأ٪بوا أىل الطابق األسفل.
فكذلك اآلف العصاة ,العصاة اآلف مثل الذي ٱبرؽ السفينة ,العصاة إذا عصوا اهلل



وأظهروا

معاصيهم ,وسكت الناس عنهم؛ جاءت العقوبات والنكبات وعمت ا١بميع ,عمت الصاّب والطاّب,
العاصي وغّب العاصي ,قاؿ تعاىل:

          

     

(ٔ)

          

(ٕ)

بل يعِب :تعم على الذين ظلموا وغّبىم إذا سكتوا.
وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ا٢بديث الصحيح  :إف الناس إذا رأوا ا٤بنكر فلم يغّبوه أوشك أف
يعمهم اهلل بعقاب من عنده



فإذا ظهرت ا٤بنكرات وسكت الناس جاءت النكبات والعقوبات ,فعمت

الصاّب والطاّبٍ ,ب يبعثوف على نياهتم.
وثبت  أف النيب  استيقظ ُب بعض الليايل فزعا وىو يقوؿ :ال إلو إال اهلل ,ويل للعرب من شر قد
اقَبب .فقالت زينب -رضي اهلل عنها :-يا رسوؿ اهلل ,أهنلك وفينا الصا٢بوف؟ قاؿ :نعم إذا كثر ا٣ببث


وا٣ببث :ا٤بعاصي ,إذا كثر ا٣ببث ,وانتشرت ا٤بعاصي ,ومل يغّبىا الناس؛ جاءت العقوبات وا٤بصائب

والنكبات ,فعمت ا١بميع ,عمت الصاّب والطاّبٍ ,ب يبعثوف على نياهتم.
 - 1سورة األنفال آية .34 :
 - 3سورة األنفال آية .34 :

ٔ٘

اإلعانة العظمى

فالواجب على ا٤بسلمْب أف يتقوا اهلل  وأف يأٛبروا با٤بعروؼ ويتناىوا عن ا٤بنكر ,ويأخذوا على أيدي
السفهاء ,ويأطروىم على ا٢بق أطرا؛ لئبل تأٌب العقوبات فتشمل ا١بميع.
وإنكار ا٤بنكر -كما سبق -يكوف باليد ,ويكوف باللساف ,ويكوف بالقلب ,يكوف باليد لوالة األمور,
واللساف ُب بيتو إذا كاف يستطيع ,ومن لو والية ,ويكوف باللساف ٤بن يعلم ىذا األمر من العلماء ,ومن يعلم
أف ىذا األمر منكر ,ينكر باللساف والبياف والنصيحة والوعظ واللْب والرفق.
وا٤برتبة الثالثة إذا عجز وكاف يَبتب على اإلنكار باللساف ضرر على نفسو ُب بدنو أو مالو أو أىلو,
ينتقل إىل اإلنكار بالقلبٗ ,بعُب أنو يكره ىذا ا٤بنكر ,وتظهر عبلمات اإلنكار على وجهو ,ويفارؽ اجمللس
وا٤بكاف الذي يُعصى اهلل فيو ,أما إذا ترؾ اإلنساف إنكار ا٤بنكر ,ال ينكر ال باليد وال باللساف وال بالقلب؛
فإنو يكوف آٜباُ ,ٱبشى عليو من العقوبة ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

وىذا ا٢بديث -ما صح إال حديثُ -ب صحيح البخاري ,ضرب النيب ا٤بثل ,فالعصاة ىم الذين
ٱبرقوف السفينة ,والناس العقبلء والصا٢بوف ىم الذين يأخذوف على أيديهم ,فإف أخذوا على أيديهم
ومنعوىم من ا٤بعاصي سلموا ,سلم العصاة وسلموا من العقوبات ,وإف تركوىم ومل ينكروا عليهم جاءت
العقوبات وا٤بصائب والنكبات ,فعمت العاصي وغّب العاصي ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل,

  

 )ٔ(        وىذا يشمل أىل البدع وأىل ا٤بعاصي.
ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -ذكر ىذه النصوص للتحذير من البدع ,وأنو ٯبب اإلنكار على أىل البدع ,والبدعة
أشد من ا٤بعصية ,ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة والرافضة وا٣بوارج وا٤برجئة ٯبب اإلنكار عليهم؛ ألهنم عصاة
مبتدعة ,فإذا سكت الناس عن اإلنكار عليهم ,وبياف معتقد أىل السنة وا١بماعة ,وبياف النصوص ,والرد
عليهم ومناقشتهم ,وبياف فساد مذاىبهم ,وإبطاؿ شبههم؛ حٌب ال تعم العقوبات وا٤بصائب والنكبات.
نعم.
حديث افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة
 - 1سورة األنفال آية .34 :

ٕ٘

اإلعانة العظمى

وقاؿ   افَبقت بنو إسرائيل على ثنتْب وسبعْب فرقة ,وستفَبؽ أمٍب على ثبلث وسبعْب فرقة ,فرقة
ناجية وثنتْب وسبعْب ُب النار . 
نعم ا٢بديث -كما قاؿ احملقق -رواه أبو داود والَبمذي -وُب سنده من ىو متكلم فيو :عبد الرٞبن بن
زياد األفريقي -وا٢باكم واآلجري ُب الشريعة.
ولكن ا٢بديث لو طرؽ متعددة ,وال بأس بسنده ,فقد اعتمده أىل العلم واألئمة وقبلوه ,فا٢بديث
بطرقو ا٤بتعددة ال بأس بسنده ,واعتمده العلماء ,وقالوا :إف ىذه الفرؽ الثبلث والسبعْب فرقة فرؽ ا٤ببتدعة,
عصاة إال واحدة ,وىم أىل السنة وا١بماعة؛ و٥بذا قاؿ العلماء :إف ا١بهمية والرافضة والقدرية والغبلة
خارجوف من الثنتْب والسبعْب فرقة لكفرىم وضبل٥بم.
ىذه الفرؽ اثنتاف وسبعوف فرقة من فرؽ ا٤ببتدعة ,فرؽ العصاة ,كلهم عصاة متوعدوف بالنار ,ليسوا
كفارا على الصحيح؛ و٥بذا أخرج العلماء ا١بهمية من الثنتْب وسبعْب فرقة ,وقالوا :إهنم كفار لكفرىم,
وأخرجوا القدرية الغبلة الذين أنكروا علم اهلل ,والرافضة ,وقالوا :إهنم خارجوف من الثنتْب والسبعْب فرقة ,وُب
ىذا ا٢بديث بياف أف ىذه األمة ستفَبؽ على ىذه الفرؽ ,على ثبلث وسبعْب فرقة ,كلها متوعدة بالنار إال
فرقة واحدة ناجية ,وىم أىل السنة وا١بماعة.
جاء ُب ا٢بديث اآلخر :أف النيب ُ سئل من ىم؟ قاؿ:
وأصحايب  وُب لفظ  :وىي ا١بماعة  ىم أىل السنة وا١بماعة من الصحابة والتابعْب واألئمة


من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ

ومن تبعهم ,من استقاـ على دين اهلل وشرعو ,وعمل بكتاب اهلل وسنة رسولو  واتبع سبيل ا٤بؤمنْب فهو
من الناجْب ,ومن حاد عن سبيل ا٢بق وتنكب ا١بادة فهو من ا٥بالكْب .وىذا ا٢بديث وأمثالو يفيد
فائدتْب:
الفائدة األولى :ىي علم من أعبلـ النبوة ,وىو أف ىذه الفرؽ ال بد أف توجد ُب األمة ,فهو دليل من
دالئل النبوة ,دليل على صدؽ النيب  وأنو رسوؿ اهلل حقا حيث وقع كما أخرب.

ٖ٘

اإلعانة العظمى

واألمر الثاني :ىو التحذير من فرؽ البدع ,فرؽ ا٤ببتدعة ,أف ٰبذر اإلنساف بنفسو من ىذه الفرؽ,
ويلزـ السنة وا١بماعة؛ حٌب يكوف من الفرقة الناجية ,فهو يفيد ىاتْب الفائدتْب:
الفائدة األولى :أنو ال بد أف تقع ىذه الفرؽ وتوجد ُب األمة ,فهو دليل على صدؽ النيب



وأنو

رسوؿ اهلل حقا ,وفيو علم من أعبلـ النبوة.
واألمر الثاني :التحذير من ىذه الفرؽ وسلوؾ طرقها ,والبعد عنها ,وسلوؾ سبيل ا٤بؤمنْب ,وأف ٰبرص
اإلنساف أف يكوف من الفرقة الناجية ,أىل السنة وا١بماعة ,الذين لزموا الكتاب والسنة ,واستقاموا على
ا١بادة ,ومل يتنكبوا الصراط ا٤بستقيم,

         

 )ٔ(            نعم.
حديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
وقاؿ   عليكم بسنٍب وسنة ا٣بلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ . 
نعم ,وىذا ا٢بديث رواه الَبمذي أيضا ,وأبو داود ,وابن ماجو ,وأٞبد ,والدارمي ,والبغوي ,ونقل
األلباين تصحيحو عن الضياء ا٤بقدسي ُب ٨بتاراتو ,قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل :-إف الضياء
ا٤بقدسي لو كتاب ٠باه "ا٤بختارة" تصحيحو فيها أحسن من تصحيح ا٢باكم.
فا٢بديث حسن ال بأس بسنده ,وىو دليل على األمر بلزوـ السنة ,فيو حث على لزوـ السنة ,وسنة
ا٣بلفاء الراشدين من بعده -عليو الصبلة والسبلـ ,-وإ٭با يؤخذ من سنة ا٣بلفاء الراشدين وىم :أبو بكر
وعمر وعثماف وعلي.
ا٣بلفاء الراشدوف ىم ا٣بلفاء األربعة :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي -رضي اهلل عنهم ,-يؤخذ بسنتهم
إذا مل يوجد ُب ا٤بسألة سنة للنيب



عند خفاء السنة ,إذا مل يوجد ُب ا٤بسألة نص فإنو يؤخذ بسنة ا٣بلفاء

الراشدين.
 - 1سورة األنعام آية .142 :

ٗ٘

اإلعانة العظمى

أما إذا كاف ُب ا٤بسألة نص فيجب اتباع النص ,لكن إذا كاف نص ُب كتاب اهلل وسنة رسولو  وقاؿ
أحد ا٣بلفاء الراشدين ,لو قالوا قوال ٱبالف النص فيجب األخذ بالنص الذي دؿ عليو الكتاب والسنة,
وٰبمل قوؿ ا٣بلفاء الراشدين -رضي اهلل عنهم -على االجتهاد ,وأهنم اجتهدوا ,ويَُبضى عنهم.
ُ

ومن ذلك :أف ا٣بلفاء الثبلثة أبا بكر الصديق وعمر وعثماف كانوا يفتوف باإلفراد با٢بج ,كانوا يفتوف

الناس بعد وفاة النيب



بأف يفردوا با٢بج ,واجتهدوا وقالوا ٤بن سأ٥بم :أفرد ا٢بج وائت بالعمرة ُب وقت

آخر ,حٌب ال يزاؿ ىذا البيت ُٰبج ويُعتمر.
والنيب  أمر با٤بتعة؛ لؤلحاديث الكثّبة أف النيب



أمر الصحابة ُب حجة الوداع ,خّبىم عند

ا٤بيقات ,فلما قرب من مكة أمرىم أف يفسخوا إحرامهم با٢بج أو با٢بج والعمرة إىل عمرة ,ويكونوا
متمتعْب ,فلما وصلوا مكة ألزمهم وحتم عليهم عند ا٤بروة ,حٌب ٙبللوا كلهم إال من ساؽ ا٥بدي.
و٥بذا ذىب بعض العلماء إىل وجوب التمتع ,وروي عن اإلماـ أٞبد ,واختار ابن القيم قاؿ :أنا أميَل
إىل ىذا القوؿ من قوؿ شيخنا -يعِب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ,-وىو اختيار الشيخ ٧بمد ناصر الدين
األلباين -رٞبو اهلل -أنو ٯبب ا٤بتعة ,والصواب الذي عليو ا١بمهور أنو ليس واجبا.
شيخ اإلسبلـ يرى أف ىذا واجب ُب حق الصحابة حٌب يزوؿ اعتقاد ا١باىلية؛ ألهنم ُب ا١باىلية كانوا
ٰبرموف ا٤بتعة ُب أشهر ا٢بج ,ويروف أف ا٤بتعة ُب أشهر ا٢بج من أفجر الفجور ,ويقولوف :ليس ىناؾ عمرة
ُب وقت ا٢بج إال إذا انتهت أياـ ا٢بج  ,إذا انسلخ شهر صفر وبرأ الدبر  يعِب ا١بروح الٍب ُب ظهر
البعّب  ,وعفا األثر حلت العمرة ٤بن اعتمر . 
فالنيب



خالفهم ,وأمر الصحابة أف ٯبعلوا إحرامهم با٢بج أو با٢بج والعمرة متمتعْب ,وأخذ هبذا ابن

عباس وعلي -رضي اهلل عنهما ,-وٝباعة ,وأبو موسى كانوا يفتوف با٤بتعة ,و٤با ناظر بعض الناس ,ناظروا
ابن عباس -رضي اهلل عنهما -وقالوا :أنت تفٍب با٤بتعة ,وأبو بكر وعمر يفتوف الناس باإلفراد -إفراد ا٢بج-
فكيف ٚبالف؟

٘٘

اإلعانة العظمى

فقاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنهما -وشد عليهم ,وقاؿ :أنا أفتيكم بالسنة ,أنا معي السنة ,وأنتم
معكم قوؿ أيب بكر وعمر ,يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من السماء ,أقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ,وتقولوف:
قاؿ أبو بكر وعمر؟ كيف تعارضوف السنة بقوؿ أيب بكر وعمر؟ فإذا كاف الذي يعارض السنة بقوؿ أيب
بكر وعمر ُٱبشى أف تنزؿ عليو حجارة من السماء ,فكيف ٗبن يعارض السنة بقوؿ فبلف وعبلف؟
فا٤بقصود أف سنة ا٣بلفاء الراشدين إ٭با يؤخذ هبا إذا مل يكن ُب ا٤بسألة سنة ,ومن ذلك :زيادة األذاف
األوؿ يوـ ا١بمعة ,زيادة أمّب ا٤بؤمنْب عثماف ,ىذا من سنة ا٣بليفة الراشد ,كاف ُب عهد النيب  وأيب بكر
وعمر وصدرا من خبلفة عثماف ما ُب إال أذاف واحد يوـ ا١بمعة ,إذا دخل ا٣بطيب أذف ا٤بؤذف ,فلما كثر
الناس ُب ا٤بدينة أمر عثماف



باألذاف األوؿ ,أف يؤذف على الزوراء تنبيها للناس ,وأٝبع عليو الصحابة,

فهذه سنة خليفة راشد.
فالنيب



يقوؿ ُب ىذا ا٢بديث:



عليكم بسنٍب وسنة ا٣بلفاء الراشدين من بعدي ,عضوا عليها

بالنواجذ  عضواٛ :بسكوا هبا ,والنواجذٝ :بع "ناجذ" ,والناجذ ىو السن الذي قبل األضراس ,واإلنساف
لو أربعة نواجذ ُب فموُ ,ب كل جهة ناجذ قبل األضراس ,من ىنا واحد ,ومن ىنا واحد ,ومن أسفل
واحد ,ومن أسفل واحد ,اثناف ُب الفك األسفل ,واثناف ُب الفك األعلى  ,عضوا عليها بالنواجذ



وىذا يقاؿ للشيء الذي يراد التمسك بو.
فالشيء الذي يُتمسك بو يقاؿ لو :عضوا علي و بالنواجذ ,يعِب ال هتملو وال تضيعو  ,عضوا عليها

بالنواجذ



ا٤بعُبٛ :بسكوا هبا ,واىتموا هبا ,واعتنوا هبا ,كما يعتِب اإلنساف بالشيء الذي يعض عليو

بنواجذه وال يَبكو ,يعض عليو بنواجذه وال يَبكو .نعم .وقاؿ . 
ومن ذلك ,وا٤بؤلف -رٞبو اهلل -أراد من ىذا التحذير من البدع ُب األ٠باء والصفات ,بدعة ا١بهمية
وا٤بعتزلة واألشاعرة وغّبىم ,فالواجب على اإلنساف أف يعض على السنة بالنواجذ ,سنة النيب



وسنة

ا٣بلفاء الراشدين ,ويبتعد عن البدع واحملدثات ُب الدين ,سواء كانت بدعا ُب األ٠باء ,أو ُب الصفات ,أو
ُب العبادات ,أو ُب األعماؿ .نعم.

٘ٙ

اإلعانة العظمى

حديث لقد جئتكم بها بيضاء نقية
وقاؿ   لقد جئتكم هبا بيضاء نقية فبل ٚبتلفوا بعدي . 
نعم ,قولو



لقد جئتكم هبا بيضاء نقية فبل ٚبتلفوا بعدي  ىذا ا٢بديث رواه أٞبد ,والبغوي

ُب شرح السنة بدوف لفظ  فبل ٚبتلفوا بعدي  وا٢بديث وإف نُقل تضعيفو عن بعضهم ,إال أنو حسن
بكثرة طرقو ,فبل بأس بو.

و٥بذا حسنو الشيخ األلباين -رٞبو اهلل -لكثرة طرقو ,فا٢بديث حسن  لقد جئتكم هبا بيضاء نقية
فبل ٚبتلفوا بعدي



ىذه زيادة ,يعِب الشريعة جاء هبا النيب بيضاء نقية واضحة ,ليس فيها لبس ,فيجب

التمسك بالشريعة ,من كتاب اهلل وسنة رسولو  والبعد عما خالفهما من البدع .نعم.
حديث قد تركتكم على الواضحة
وقاؿ   قد تركتكم على الواضحة فبل تذىبوا ٲبينا وال مشاال . 
نعم .وىذا ٗبعُب ا٢بديث السابق ,رواه ابن ماجو بلفظ" :على مثل البيضاء"  ,قد تركتكم على مثل
البيضاء أو تركتكم على الواضحة  -وىي الشريعة  -فبل تذىبوا ٲبينا وال مشاال



ٗبعُب :أنكم تتنكبوا

الطريق ا٤بستقيم ,وتعدلوا عن احملجة البيضاء وعن السنة ,وىذا فيو ٙبذير من البدع ,واألمر بلزوـ السنة
وا١بماعة .نعم.
حديث إن اهلل يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها
وقاؿ   إف اهلل ليدخل العبد ا١بنة بالسنة يتمسك هبا . 
نعم ,وىذا رواه الدارقطِب ُب األفراد من حديث عائشة بلفظ  :من ٛبسك بالسنة دخل ا١بنة



ورواه ا٤بؤلف أيضا ُب اإلبانة الكربى بسند منقطع ,ورواه ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ ,ورواه البللكائي بلفظ:



من أحيا سنٍب فقد أحبِب ,ومن أحبِب كاف معي ُب ا١بنة . 
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فا٢بديث معناه لو أصل ,لكن هبذا اللفظُ ,ب ثبوت ىذا بلفظ  :إف اهلل يدخل العبد ا١بنة بالسنة
يتمسك هبا



لكن ا٤بعُب صحيح ,فا٤بتمسك بالكتاب والسنة ال شك أنو من أىل ا١بنة والكرامة ,وفيو

التحذير من البدع .نعم.
حديث واهلل لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إال أن يتبعاني
وقاؿ   واهلل لو أف موسى وعيسى حياف ٤با حل ٥بما إال أف يتبعاين . 
ُب ىذا +من ا٢بديث السابق يقوؿ  :لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ,واهلل لو أف موسى وعيسى حياف
ما وسعهما إال اتباعي  وىذا صحيح ,فإف اهلل تعاىل أخذ ا٤بيثاؽ على كل نيب لئن بُعث ٧بمد وىو نيب
لتتبعنو ,كل نيب أُخذ عليو عهد وميثاؽ لئن بُعث ٧بمد -عليو الصبلة والسبلـ -وىو موجود ليتبعو.
قاؿ اهلل تعاىل:

وقاؿ اهلل تعاىل:

            

(ٔ)

            

              
               

. )ٕ(   
اآلية فيها دليل على أف اهلل قد أخذ ا٤بيثاؽ على كل نيب أف يؤمن ٗبحمد -صلى اهلل عليو وسلم-؛
و٥بذا قاؿ النيب   واهلل لو أف موسى وعيسى حياف ٤با وسعهما إال اتباعي  وإذا نزؿ عيسى -عليو
الصبلة والسبلـُ -ب آخر الزماف فإنو يكوف فردا من أفراد األمة احملمدية ,وٰبكم هبذه الشريعة ,ومن ا٢بكم

 - 1سورة آل عمران آية .176 :
 - 3سورة آل عمران آية .73- 71 :
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بالشريعة أنو إذا نزؿ انتهى أخذ ا١بزية من اليهود والنصارى ,ما يقبل منهم ا١بزية ,إذا نزؿ عيسى ما يقبل
ا١بزية ,ما يكوف ٥بم إال اإلسبلـ والسيف.
فإذف اآلف اليهودي والنصراين ٨بّب بْب أي شيء؟ ٨بّب بْب اإلسبلـ أو ا١بزية أو السيف ,إذا نزؿ عيسى
ينتهي واحد منها ,ا١بزية تنتهي ,ٱبّب بْب اإلسبلـ والسيف ,مغيا أخذ ا١بزية ,مغيا بنزوؿ عيسى ,وىذا
حكم بالشريعة ,بشريعة النيب . 
فعيسى إذا نزؿ ٰبكم بشريعة ٧بمد



ويكوف فردا من أفراد األمة احملمدية ,وىو خّب ىذه األمة

وأفضلها ,ويُعاٌن هبا يقاؿ من ىو ,من أفضل أمة ٧بمد؟ من ىو أفضل من أيب بكر باإلٝباع ,وىو من ىذه

األمة؟ عيسى -عليو الصبلة والسبلـ -أفضل من أيب بكر باإلٝباع ,وىو فرد من أفراد ىذه األمة ,فهو نيب

وىو من ىذه األمة.
وقد يقاؿ :إنو صحايب؛ ألنو التقى بالنيب



ليلة وا٤بعراج حيا؛ فهو صحايب ,وىو نيب ,وىو فرد من

أفراد ىذه األمة ,وىو أفضل من أيب بكر باإلٝباع ,وأفضل ىذه األمة بعد نبيها ,ويعاٌن هبا ,يقاؿ :من ىو
أفضل من أيب بكر باإلٝباع من ىذه األمة؟ رجل من أمة ٧بمد أفضل من أيب بكر باإلٝباع :عيسىٍ ,ب
يليو أبو بكر باإلٝباع؛ ألنو نيب ,أبو بكر أفضل الناس بعد األنبياء ,وعيسى نيب ومن ىذه األمة .نعم.
حديث خرج  وىم يتنازعوف ُب القدر


وخرج



وىم يت نازعوف ُب القدر فقاؿ :أهبذا أُمرًب؟ أو ليس عن ىذا هنيتم؟ إ٭با ىلك من كاف

قبلكم بتماريهم ُب دينهم . 
نعم ,وىذا حديث رواه الَبمذي من حديث أيب ىريرة وحسنو ,وصححو ا٢باكم ,ووافقو الذىيب,
وا٢بديث ال بأس بسنده ,وفيو التحذير من ا٤براء والنزاع واالختبلؼ والفرقة ,واألمر بلزوـ السنة وا١بماعة.
و٥بذا ٤با خرج النيب



وىم يتنازعوف ُب القدر ,أنكر عليهم وقاؿ:

هنيتم؟ إ٭با ىلك من كاف قبلكم بتماريهم





أهبذا أُمرًب؟ أوليس عن ىذا

؛ يعِب :خصامهم ونزاعهم ُب دينهم ,فيو التحذير من

الفرقة ,واألمر بلزوـ السنة وا١بماعة ,وأىل البدع يتماروف ,ٱباصموف
ا٣بصاـ والنزاع وا٤براء واالختبلؼ و ُ
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وٱبالفوف ,ففيو التحذير من أىل البدع ومرائهم وخصامهم ونزاعهم ,و٨بالفتهم للنصوص وأىل السنة
وا١بماعة .نعم.
حديث ال تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض
 وخرج  يوما على أصحابو وىم يقولوف :أمل يقل اهلل كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض ,فكأ٭با
فقئ ُب وجهو حب الرماف ,فقاؿ :إ٭با أفسد على األمم ىذا ,فبل تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض ,فإف ذلك
يوقع الشك ُب قلوبكم . 
نعم ,وىذا ا٢بديث أخرجو الَبمذي ,وابن ماجو ,والطرباين ,وىو حديث صحيح ,ولو ألفاظ ,وُب
بعض األلفاظ أف النيب  خرج إليهم وىم ينزعوف ,يأخذ ىذا بآية ,ويأخذ ىذا بآية ,فلما خرج عليهم -
عليو الصبلة والسبلـ -غضب ,وكأ٭با فقئ ُب وجهو حب الرماف من الغضب ,فقاؿ  :أهبذا أمرًب



أـ هبذا وكلتم؟ أف تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض ,ما عرفتم منو فاعملوا بو ,وما مل تعرفوه -أو ما مل
تعلموه -فكلوه إىل عامل.
وُب ىذا اللفظ الذي ساقو ا٤بؤلف ,قاؿ:



فكأ٭با فقيء ُب وجهو حب الرماف من الغضب ,فقاؿ:

إ٭با أفسد على األمم ىذا ,فبل تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض ,فإف ذلك يوقع الشك ُب قلوبكم . 
وا٢بديث اآلخر :أنو خرج وىم ينزعوف ىذا بآية وينزع ىذا بآية ,وىذا يرد على ىذا وىذا يرد عليو,
فغضب النيب  الختبلفهم ,وقاؿ:



أهبذا أمرًب أـ هبذا وكلتم؟ أف تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض؟ ما

عرفتم منو فاعملوا بو ,وما مل تعلموه فكلوه إىل عامل  فيو التحذير من ا٤براء وا٣بصاـ والنزاع واالختبلؼ
والفرقة ,وضرب النصوص بعضها ببعض ,وأف ىذه طريقة أىل البدع والزيغ واال٫براؼ.
أما أىل ا٢بق فإهنم يعملوف بالنصوص ,ويضموف بعضها إىل بعض ,ويفسروف بعضها ببعض ,كتاب
اهلل يفسر بعضو بعضا ,النصوص يصدؽ بعضها بعضا ,من الكتاب والسنة ,فبل تضرب النصوص بعضها
وٯبمع بينها؛ ألف النصوص يوافق بعضها بعضا ,ويصدؽ بعضها بعضا ,من
ببعض ,وإ٭با يُعمل هباُ ,
الكتاب ومن السنة.
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أما أىل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض ,ويعمل ببعض النصوص ويَبؾ البعض اآلخر,
ىذه طريقة أىل الزيغ ,كم قاؿ اهلل ُ ب كتابو ا٤ببْب:
              
               
                  

. )ٔ(   
ثبت ُب صحيح مسلم عن عائشة -رضي اهلل عنها -أهنا قالت  :إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو
منو فأولئك الذي ٠بى اهلل فاحذروىم



فبل ٯبوز لئلنساف أف يضرب النصوص بعضها ببعض ,ويأخذ

با٤بتشابو ويَبؾ احملكم؛ ألف ىذه طريقة أىل الزيغ.
أما طريقة أىل ا٢بق :فإهنم يعملوف باحملكم الواضح البْب ,وا٤بتشابو يردونو إىل احملكم ويفسرونو بو,
فتكوف النصوص تتوافق وال ٚبتلف ,ففيو التحذير من طريقة أىل الزيغ ,وأىل البدع الذين يأخذوف ببعض
النصوص ويَبكوف البعض ,والذين يتعلقوف با٤بتشابو ويَبكوف احملكم.
مثاؿ ذلك :نصوص العلو والفوقية كثّبة ,حٌب زادت أفراده على ثبلثة آالؼ دليل ,قاؿ اهلل تعاىل:
     
(ٗ)

(ٕ)

     

      

(٘)

(ٖ)

     

     

 - 1سورة آل عمران آية .6 :
 - 3سورة األنعام آية . 17 :
 - 2سورة الشورى آية .41 :
 - 3سورة البقرة آية .344 :
 - 4سورة األعمى آية .1 :
 - 5سورة األعراف آية .43 :

ٔٙ
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(ٖ)

(ٔ)

     

       

(ٗ)

(ٕ)

    

     

(٘)

   

. )ٙ(   
نصوص ٧بكمة واضحة ال لبس فيها ,أف اهلل تعاىل لو العلو والفوقية ,وىو فوؽ العرش ,فوؽ ا٤بخلوقات
بذاتو ,بعض الناس الذين ُب قلوهبم زيغ يَبكوف النصوص الواضحة احملكمة البينة ,الٍب تزيد على ثبلثة آالؼ
دليل ,ويتعلق ببعض ا٤بتشاهبات ,يقوؿ:



 )ٚ(          ىذا

ىذا دليل على أف اهلل ٨بتلط با٤بخلوقات ,ليس فوؽ.
طيب ثبلثة آالؼ دليل كلها تَبكها ,وتتعلق بنص متشابو ,ىذا يعِب أف ُب قلبك زيغ ,أىل ا٢بق
يفسروف النص ىذا ٗبا يتوافق مع النصوص

          

يعِب :ىو إلو ٗبعُب معبود ,يعِب ىو معبود ُب السماء ومعبود ُب األرض ,وذاتو فوؽ العرش سبحانو,

()ٛ



 )ٜ(          يعِب :معبود ُب السماء ومعبود ُب األرض ,وذاتو
وذاتو فوؽ العرش.

 - 1سورة طه آية .4 :
 - 3سورة فاطر آية . 11 :
 - 2سورة المعارج آية .3 :
 - 3سورة الحديد آية .3 :
 - 4سورة النحل آية .41 :
 - 5سورة األنعام آية . 17 :
 - 6سورة الزخرف آية . 73 :
 - 7سورة الزخرف آية . 73 :
 - 8سورة الزخرف آية . 73 :
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ىذه طريقة أىل الزيغ :يتعلق بالنصوص ا٤بتشاهبة:
      

(ٕ)

       

(ٔ)

يقوؿ:



ىذا دليل على أنو ٨بتلط با٤بخلوقات ,وأنو ُب األرض ,نقوؿ :أنتم ُب

قلوبكم زيغ ,ا٤بعية معناىا ُب لغة العرب للمصاحبة٤ ,بطلق ا٤بصاحبة ,ال تفيد اختبلطا وال امتزاجا ,وليس
فيها أنو ٨بتلط با٤بخلوقات,



 )ٖ(   بعلمو واطبلعو وإحاطتو وقدرتو ونفوذ ٠بعو وبصره ,وىو

وىو فوؽ العرش ,تقوؿ العرب :ما زلنا نسّب والقمر معنا ,ما زلنا نسّب والقمر معنا ,ما زلنا نسّب والنجم
معنا ,والنجم والقمر فوقك ,يقوؿ اإلنساف :ا٤بتاع معي ,وىو فوؽ رأسك.
فطريقة أىل الزيغ :يتعلقوف با٤بتشابو ويَبكوف احملكم ,أما أىل ا٢بق يعملوف باحملكم ,وا٤بتشابو يردونو إىل
احملكم ويفسرونو بو ,من ذلك :أف أىل الزيغ ,أىل السفور ,الذين يبيحوف سفور ا٤برأة ,وأهنا تُسفر عن
وجهها ,ويقولوف :ٯبوز للمرأة أف تكشف وجهها ,وأف تُسفر عن وجهها ,ويَبكوف النصوص الواضحة.

ويستدلوف ٕبديث ا٣بثعمية ُب حجة الوداع ,وأف ا٣بثعمية جاءت إىل النيب  - تسألو عن ا٢بج عن

أبيها ,وأف الفضل كاف رديف النيب  فجعل ينظر إليها وتنظر إليو ,فجعل النيب يصرؼ وجو الفضل ,قالوا:
ىذا دليل على أهنا كاشفة ,وأهنا سافرة الوجو ,ينظر إليها وتنظر إليو.
ويَبكوف النصوص احملكمة الواضحة الٍب ال لبس فيها:

     

 )ٗ(    نص ,حجاب ,الساتر ,قد يكوف ا٢بجاب بابا ,قد يكوف جدارا ,وقد يكوف غطاء,




 )٘(             تدين

تدين ا٤برأة ا٣بمار ,وتسَب وجهها ,وترخيو على صدرىا ,نصوص واضحة.

 - 1سورة الحديد آية .3 :
 - 3سورة الحديد آية .3 :
 - 2سورة الحديد آية .3 :
 - 3سورة األحزاب آية .42 :
 - 4سورة األحزاب آية .48 :
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ومن أقوى األدلة على وجوب ا٢بجاب :ما ثبت ُب صحيح البخاري ُب حديث عائشة ُب قصة
اإلفك؛ ٤با ذىب ا١بيش وتركوىا ُب مكاهنا يظنوف أهنا ُب ا٥بودج ,جلست ُب مكاهنا ,قالت :لعلهم
يفقدونِب ٍب يأتوف ,فغلبتها عيناىا ونامت ,فجاء صفواف بن ا٤بعطل السلمي وكاف متأخرا ,فلما رأى سواد
إنساف عرفها وجعل يسَبجع ويقوؿ :إنا هلل وإنا إليو راجعوف ,إنا هلل وإنا إليو راجعوف ,أىل رسوؿ اهلل.
قالت عائشة  :فاستيقظت باسَبجاع صفواف  استيقظت باسَبجاعو يعِب وىو يقوؿ :إنا هلل وإنا
إليو راجعوف,



فاستيقظت باسَبجاع صفواف ,فخمرت وجهي ٔبلبايب وكاف يعرفِب قبل ا٢بجاب



ٟبرت وجهي ,ما معُب ٟب رت وجهي؟ غطيت وجهي ٔبلبايب ,وكاف يعرفِب قبل ا٢بجاب ,فدؿ على أف
النساء قبل ا٢بجاب تكشف الوجوه ,وبعد ا٢بجاب تغطي الوجوه ,وىذا ُب صحيح البخاري أصح الكتب
بعد كتاب اهلل.
فدعاة السفور يَبكوف النص احملكم ,ويتعلقوف ٕبديث ا٣بثعمية ,يقولوف :حديث ا٣بثعمية يدؿ على أف
ا٤برأة كاشفة لوجهها ,طيب والنصوص الواضحة الٍب مثل الشمس تَبكوهنا؟ أنت ُب قلبك زيغ ,تَبؾ
النصوص الواضحة ,وتتعلق با٤بتشابو.
لكن أىل ا٢بق يعملوف بالنصوص الواضحة ,والنص ا٤بتشابو نرده للمحكم ,نقوؿ أيش؟ ينظر إليها,
ينظر إىل قدىا ,إىل طو٥با ,إىل ثياهبا ,ينظر إ ليها ,ما يلزـ أف تكوف كاشفة ,ينظر إليها ,ولو ٠بع حديثها,
رأى طو٥با ,رأى قدىا ,رأى ثياهبا ,ما يلزـ أف تكوف كاشفة ,نفسره ٗبا يتناسب مع النصوص الواضحة الٍب
ال لبس فيها.
فأىل ا٢بق يعملوف بالنصوص احملكمة الواضحة ,ويردوف إليها ا٤بتشابو ,ويفسروهنا بو ,فتتوافق
ال نصوص ,أما أىل الزيغ ,يَبكوف النصوص الواضحة ا١بلية ويتعلقوف با٤بتشاهبة .نعم .ال يوجد أسئلة ,وفق
اهلل ا١بميع لطاعتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع بالنفع والعمل الصاّب .وقفنا على رقم أيش؟ رقم ا٢بديث رقم اثِب
عشر.
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حديث ال تجالسوا أىل القدر
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
وقاؿ   ال ٘بالسوا أىل القدر؛ فإهنم الذي ٱبوضوف ُب آيات اهلل .  
نعم .اقرأ ٚبريج ا٢بديث.
رواه ا٢باكم ,ورمز السيوطي لصحتو ُب ا١بامع الصغّب فيض القدير ,ورواه ابن أيب عاصم ُب السنة,
والبللكائي ,والبيهقي ُب االعتقاد ,وابن بطة ُب الكربى ,واآلجري ُب الشريعة ,كلهم من حديث عمر
مرفوعا ,وقد حكم ابن ا١بوزي على ا٢بديث بعدـ الصحة ,وقاؿ :ىذا ا٢بديث ال يصح ,وطرقو كلها تدور
على ٰبٓب بن ميموف ,وقد كذبوه ,فالعلل متناىية ,قلت :بل ىو صدوؽ كما قاؿ صاحب التقريب ,وقد
ضعفو األلباين ُب ٚبريج شرح الطحاوية ,كما أشار صاحب مرآة ا٤بفاتيح إىل ضعفو .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وأصحابو أٝبعْب.
أما بعد..
فهذا ىو األثر الثاين عشر من اآلثار الٍب ساقها ا٤بؤلف -رٞبو اهللُ -ب القسم األوؿ من أقساـ ىذا
الكتاب" :الشرح واإلبانة على أصوؿ السنة والديانة" ُب التحذير من البدع واألىواء ,واألمر بلزوـ السنة
وا١بماعة ,وىو قولو   ال ٘بالسوا أىل القدر؛ فإهنم ىم الذين ٱبوضوف ُب آيات اهلل .  
فهذا ا٢بديث اختلف ُب صحتو وض عفو ,وعلى القوؿ بصحتو فبل إشكاؿ فيو ,فيو النهي عن ٦بالسة
أىل القدر؛ ألهنم من أىل البدع ,وىم الذين ٱبوضوف ُب آيات اهلل  ويؤلوف النصوص على غّب تأويلها,
وعلى القوؿ بضعفو ,فا٤بعُب صحيح ,وأنو ال ينبغي ٦بالسة أىل القدر؛ ألهنم من أىل البدع.
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وأىل القدر طائفتاف :الطائفة األوىل الذين أنكروا علم اهلل وكتابتو لؤلشياء ,فهؤالء كفار ,وىم الطائفة
األوىل من القدرية ,وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي -رٞبو اهلل" :-ناظروا القدرية بالعلم ,فإف أقروا بو
ُخصموا ,وإف أنكروه كفروا".

فالقدرية وىم الطائفة األوىل الذين أنكروا ا٤برتبة األوىل وا٤برتبة الثانية من مراتب القدر ,مراتب القدر

أربعة ,ال بد من اإلٲباف هبا ,وال يتم اإلٲباف بالقدر إال باإلٲباف هبذه ا٤براتب.
المرتبة األولى :علم اهلل باألشياء قبل كوهنا ,وعلم اهلل يشمل اإلٲباف بعلم اهلل األزيل ,وعلم اهلل ُب
ا٢باؿ باألشياء الواقعة ,وعلم اهلل ُب ا٤بستقبل ,وعلم اهلل با٤بستحيل الذي مل يكن لو كاف كيف يكوف ,ال
بد من إثبات علم اهلل.
ثم المرتبة الثانية : :الكتابة ,كتابة اهلل لؤلشياء قبل كوهنا ,وكل شيء مكتوب ُب اللوح احملفوظ ,قاؿ
اهلل تعاىل:



 )ٔ(                الكتاب

ىو اللوح احملفوظ ,وقاؿ -سبحانو وتعاىل:-

          

 )ٕ(        وقاؿ سبحانو:
(ٖ)

وقاؿ سبحانو:

        

               

                 

. )ٗ(   
والمرتبة الثالثة :إرادة اهلل لؤلشياء الكائنة ,وأف كل شيء ُب ىذا الوجود فاهلل أراد وجوده ,قد سبقت
بو إرادة اهلل ,كما سبق بو علمو وكتابتو ,سبقت إرادتو.
 - 1سورة الحج آية .61 :
 - 3سورة الحديد آية .33 :
 - 2سورة يس آية .13 :
 - 3سورة األنعام آية . 48 :
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 :والمرتبة الرابعة ::اهلل لؤلشياء ,كل شيء ُب ىذا الكوف فاهلل خلقو ,قاؿ سبحانو:
 )ٔ(     وقاؿ سبحانو:

          

           

تعاىل:

     

(ٖ)



  

 )ٕ( وُب ا٣بلق قاؿ اهلل

. )ٗ(       

فهذه مراتب اإليمان بالقدر ،أربع:
 -1علم اهلل باألشياء قبل كوهنا.
 -2كتابتو ٥با ُب اللوح احملفوظ.
 -3إرادة اهلل لؤلشياء قبل كوهنا.
 -4خلق اهلل ١بميع األشياء.
فأىل ا٢بق ,وأىل اإلٲباف ,وأىل السنة وا١بماعة من الصحابة والتابعْب آمنوا هبذه ا٤براتب األربع كلها.
أما القدرية فهم طائفتاف :طائفة أنكرت ا٤برتبة األوىل وا٤برتبة الثانية ,أنكروا علم اهلل باألشياء قبل كوهنا,
وقالوا :إف اهلل ال يعلم األشياء حٌب تقع ,قالوا" :إف األمر أُنُف" ,يعِب ُمستأنف وجديد ,وىؤالء كفرة -

والعياذ باهلل-؛ ألهنم ٤با أنكروا علم اهلل األزيل نسبوا اهلل إىل ا١بهل ,وىؤالء خرجوا ُب أواخر عهد الصحابة
-رضي اهلل عنهم.-

وىم الذين ذكرىم اإلماـ مسلم ُب أوؿ حديث ُب كتابو ُب صحيح مسلم٤ ,با ذكر ٞبيد الطويل
وصاحبو ,وأهنم اكتنفوا أبا عبد الرٞبن عبد اهلل بن عمر وسألوه ,وكانوا أتوا من جهة البصرة ُب وقت ا٢بج,
وقالوا  :يا أبا عبد الرٞبن ,إنو ظهر قِبَلنا أناس يتقفروف العلم ,ويزعموف أف األمر أُنُف -يعِب مستأنف
وجديد مل يسبق بو علم اهلل ,-فقاؿ :إذا لقيت ىؤالء فأخربىم أين منهم بريء وأهنم برآء مِب ,والذي نفس
 - 1سورة الحج آية .13 :
 - 3سورة األنعام آية .134 :
 - 2سورة الرعد آية .15 :
 - 3سورة الفرقان آية .3 :
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ابن عمر بيده لو كاف ألحدىم مثل أحد ذىبا ٍب أنفقو ُب سبيل اهلل ما قبلو اهلل منو حٌب يؤمن بالقدر خّبه
وشره . 
ٍب استدؿ ٕبديث عمر الطويل ,وىو حديث جربائيل :أف النيب ٤ با سألو جربائيل عن اإلٲباف فقاؿ:
 اإلٲباف أف تؤمن باهلل ,ومبلئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,واليوـ اآلخر ,وتؤمن بالقدر خّبه وشره . 
وىؤالء ىم الطائفة األوىل ,وىم انقرضوا ,وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي -رٞبو اهلل" :-ناظروا
القدرية بالعلم فإف أقروا بو ُخصموا ,وإف أنكروه كفروا" ,إف أقروا بالعلم ,وأف اهلل علم األشياء قبل كوهنا,
وكتبها ُب اللوح احملفوظ ,فيلزمهم أف يقروا بأف اهلل أراد أفعاؿ العباد ,وخلقها ,وإف أنكروه كفروا.

أما الطائفة الثانية -وىم عامة القدرية :-فإهنم يؤمنوف با٤برتبتْب األوليْب ,يؤمنوف بعلم اهلل لؤلشياء,
سبق علم اهلل  ,علم اهلل األزيل ,ويؤمنوف بالكتابة ,ولكن ينكروف عموـ إرادة اهلل لؤلشياء حٌب تشمل أفعاؿ
العباد ,وينكروف عموـ خلقو وإٯباده لؤلشياء حٌب تشمل أفعاؿ العباد.
فقالوا :إف أفعاؿ العباد خارجة عن إرادة اهلل وخلقو وإٯباده ,فالعباد ىم الذين أرادوا أفعا٥بم وخلقوىا
وأوجدوىا مستقلْب ,واهلل مل يوجدىا ,فالعباد ىم الذين خلقوا أفعا٥بم ,وأوجدوا عباداهتم وأفعا٥بم من
ٍ
ومعاص ,ىؤالء يسموف عامة القدرية ,ىؤالء مبتدعة.
طاعات
فالطائفة األوىل كفرة ,وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي" :ناظروا القدرية بالعلم فإف أقروا بو
ُخصموا ,وإف أ نكروه كفروا" ,وىم الذين أخرجهم العلماء من الثنتْب والسبعْب فرقة ,وقالوا :إهنم كفروا,
خرجوا من الثنتْب والسبعْب فرقة ,الذين قاؿ فيهم النيب

 

وستفَبؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعْب

فرقة ,كلها ُب النار إال واحدة  فهذه الثنتاف والسبعْب فرقة مبتدعة ,خرج منهم القدرية؛ ألهنم كفرة.
أما عامة القدرية ,وىم الذين أنكروا عموـ إرادة اهلل وخلقو لؤلشياء ,حٌب أخذوا أفعاؿ العباد ,وأقروا
بالعلم والكتابة ,فهؤالء مبتدعة ,فهؤالء ال ٯبالسوف؛ ألهنم مبتدعة ,ال ٯبالسوف ,الطائفة الثانية ,الطائفة
األوىل كفرة ,معلوـ أهنم ال ٯبالسوف ,والطائفة الثانية ال ٯبالسوف؛ فإهنم ٱبوضوف ُب آيات اهلل ,ويؤلوف
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النصوص على غّب تأويلها؛ فيجب البعد عنهم وا٢بذر من ٦بالستهم ,إال على وجو مناظرهتم ومناصحتهم
وإلزامهم با٢بق.
فهذا ا٢بديث -على القوؿ بصحتو -واضح ,وعلى القوؿ بعدـ صحتو فا٤بعُب صحيح؛ ألف أىل البدع
ال ٯبالسوف؛ ألهنم ٱبوضوف ُب آيات اهلل ,والقدرية من أىل البدع .نعم.
حديث المراء في القرآن كفر
وقاؿ   ا٤براء ُب القرآف كفر . 
نعمٚ .برٯبو.
رواه ا٢باكم وصححو ,ووافقو الذىيب ,وصححو ابن حباف ,كما ُب التعليق على شرح السنة للبغوي,
ورمز السيوطي لصحتو ُب ا١ب امع الصغّب ,ورواه أبو داود ُب سننو "باب النهي عن ا١بدؿ ُب القرآف" ,ورواه
اآلجري ُب الشريعة من طريقْب ,ورواه ابن بطة ُب الكربى ,ورواه الطرباين كما ُب كنز العماؿ ,ورواه
البللكائي ,ورواه السلفي من حديث أيب ىريرة مرفوعا ,ولفظو:



أىل القدر شرار ىذه األمة ومراء ُب

القرآف كفر . 
نعم ,ىذا ا٢بديث ال بأس بصحتو ,وىو صحيح ,وا٤براء معناه :ا١بداؿ  ,ا١بداؿ ُب القرآف كفر
يعِب من األعماؿ الكفرية ,فبل ٯبب لئلنساف أف ٯبادؿ ُب القرآف ,قاؿ تعاىل:



   

                

. )ٔ(       
فبل ٯبوز ا٤براء وا١بداؿ ُب القرآف ,ىو من األعماؿ الكفرية ,قد يكوف كفرا أكرب ,وقد يكوف كفرا
أصغر ,فإف جادؿ ُب آيات اهلل عل ى وجو التعنت والعناد واإلنكار ٤با دلت عليو يكوف كفرا أكرب ,وإف كاف
جدالو دوف ذلك يكوف كفرا أصغر ,فا١بداؿ وا٤براء ُب القرآف كفر ,إما أكرب إف كاف يؤدي إىل إنكار آيات
 - 1سورة غافر آية .24 :
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اهلل وجحدىا وعدـ اإلٲباف هبا ,فهذا كفر أكرب ,وإف كاف مع اإلٲباف هبا ولكنهم دوف ذلك فإنو يكوف كفرا
أصغر ,نعم ,فبل ٯبوز ا٤براء وال ا١بداؿ ُب القرآف ,نعم .وىذا فيو التحذير من أىل البدع ,والذين ٯبادلوف ُب
القرآف ىم من أىل البدع ,فا٤بؤلف -رٞبو اهلل -أراد أف ٰبذر من أىل البدع ,الذين ٯبادلوف ُب القرآف من
القدرية وا٤برجئة وا١بهمية وا٤بعتزلة وا٣بوارج واألشاعرة ,وغّبىم من أىل البدع الذين ٯبادلوف ُب آيات اهلل,
فإف ىؤالء ينبغي ا٢بذر منهم والبعد عنهم .نعم.
حديث إنكم ال ترجعون إلى اهلل بشيء
وقاؿ   إنكم ال ترجعوف إىل اهلل بشيء أفضل ٩با خرج منو  يعِب :القرآف .
نعم .التخريج ىنا .رواه الَبمذي عن جبّب بن نفيل مرسبل ,وقاؿ :حديث غريب ,ورواه ا٢باكم
وصححو ,ووافقو الذىيب من حديث أيب ذر مرفوعا ,ورواه البخاري ُب خلق أفعاؿ العباد ,ورواه اآلجري ُب
الشريعة موقوفا على خباب بن األرت ,وصححو األلباين ُب سلسلة األحاديث الصحيحة ,ورمز السيوطي
٢بسنو ُب ا١بامع الصغّب ,وقاؿ شارح ا٤بناوي :قاؿ البخاري :ال يصح إلرسالو وانقطاعو .
نعم .وىذا ا٢بديث ظاىر كبلـ األئمة والعلماء أنو ثابت ,والبخاري قاؿ :إنو مرسل منقطع ,ولكن قد
يكوف يصح بشواىده ,وأنو ُوصل من طرؽ أخرى ,ومعناه صحيح ,وىو أف اإلنساف ال يرجع إىل اهلل بشيء
أفضل ٩با خرج منو ,يعِب القرآف؛ ألف اهلل تكلم بو ,فهو أفضل الذكر ,أفضل الذكر ىو كبلـ اهلل  التعبد

بكبلـ اهلل



فا٤بسلم يتعبد بكبلـ اهلل ,وأفضل الذكر كبلـ اهلل



ٍب أفضل الكبلـ بعد كبلـ اهلل كلمة

التوحيد "ال إلو إال اهلل" فأفضل ما يتعبد بو اإلنساف ربو تبلوة القرآفٍ ,ب التعبد بالذكر ,نعم .فيو ا٢بذر من
أىل البدع الذين ٱبالفوف ما دؿ عليو القرآف ,وما دلت عليو السنة ,فالواجب على ا٤بسلم أف يتعبد بكبلـ
اهلل



وأف يعمل ٗبا دؿ عليو كتاب اهلل ,وأف ٰبذر من التحريفٙ ,بريف القرآف وتأويلو على غّب تأويلو,

كما يفعلو أىل البدع .نعم.
حديث إن قريشا منعتني أن أبلغ كالم ربي
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وقاؿ   إف قريشا منعتِب أف أبلغ كبلـ ريب . 
رواه أبو داود ُب باب السنة ,والَبمذي وقاؿ :حديث غريب صحيح ,وابن ماجو ,ورواه البخاري ُب
خلق أفعاؿ العباد ُمعلقاٍ ,ب رواه فيو مسندا .

نعم .وىذا ا٢بديث صحيح ,وىو قولو -عليو الصبلة والسبلـ:-



إف قريشا منعتِب أف أبلغ كبلـ

ريب  وذلك ُب أوؿ البعثة ,حينما كاف -عليو الصبلة والسبلـٗ -بكة منعوه أف يبلغ كبلـ اهلل ,وا٢بديث
فيو إثبات كبلـ اهلل  وأف اهلل تكلم بالقرآف.
وفيو الرد على ا١بهمية الذين أنكروا أف يكوف القرآف كبلـ اهلل



أنكروا كبلـ اهلل ,قالوا :إف اهلل ال

يتكلم ,وقالوا :إف الكبلـ وصف ٤بخلوقاتو ,وكذلك ا٤بعتزلة ,وكذلك األشاعرة الذين يقولوف :إف الكبلـ
ليس ٕبرؼ وال صوت ,وإ٭با ىو كبلـ نفسي.
قالوا :إف الكبلـ معُب قائم بنفس الرب ,وأما ىذا الكبلـ ا٤بوجود ُب القرآف فهذا عبارة عن كبلـ اهلل,
تك لم بو جربيل أو ٧بمد ,عرب بو جربيل أو ٧بمد ,فاألشاعرة يقولوف :إف اهلل ما تكلم بالقرآف ,القرآف ليس
حرفا وال صوتا ,الكبلـ ليس ٕبرؼ وال صوت عند األشاعرة ,بل ىو كبلـ معُب بالنفس ,قائم بنفس الرب,
مثل العلم.
أما ىذا القرآف الذي يتلى ,قالوا :ىذا ا٤بعُب من اهلل ,والكبلـ ليس من اهلل ,ا٢بروؼ ليست من اهلل,
وإ٭با ىي من جربيل أو ٧بمد ,بعضهم قاؿ :إف جربيل اضطره اهلل ففهم ا٤بعُب القائم بنفسو فعرب هبذا
بالقرآف ,فهذا القرآف الذي بْب أيدينا عبارة عرب هبا جربائيل ,وقاؿ آخروف من األشاعرة :إف الذي عرب بو
٧بمد ,وقالت طائفة ثالثة من األشاعرة :إف جربيل أخذ القرآف من اللوح احملفوظ ,واهلل مل يتكلم بكلمة.
وىذا من أبطل الباطل ,فهذا ا٢بديث فيو رد عليهم؛ ألف النيب قاؿ  :إف قريشا منعتِب أف أبلغ كبلـ
ريب  والنصوص ُب ىذا كثّبة من الكتاب ومن السنة ,قاؿ اهلل تعاىل:

ٔٚ

    

اإلعانة العظمى

 )ٔ(       ومل يقل :حٌب يسمع ما ىو عبارة عن كبلـ اهلل ,دؿ على
أف اهلل تكلم بالقرآف ,والكبلـ ال يُسمى كبلما إال إذا كاف من حرؼ وصوت.

فاهلل تعاىل تكلم بالقرآف ,و٠بعو جربائيل من اهلل  وأنزلو على قلب ٧بمد  كما قاؿ اهلل -سبحانو

وتعاىلُ -ب كتابو ا٤ببْب:

            

. )ٕ(    
ومقصود ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -التحذير من أىل البدع الذين أنكروا أف يكوف القرآف كبلـ اهلل



من

ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة ,التحذير من أىل البدع ,ومن أقوا٥بم الباطلة ا٤بخالفة للنصوص ,ىذا من
النصوص الٍب فيها الرد على أىل البدع .نعم.
حديث إن اهلل أحيا أباك فكلمو كفاحا
وقاؿ ١ بابر  :أعلمت أف اهلل أحيا أباؾ فكلمو كفاحا . 
رواه الَبمذي وقاؿ :حديث حسن غريب ,ورواه ابن ماجو ,وقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزوائد :رواه الطرباين
والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أيب عبادة الزرقي ,وكبلٮبا ضعيف ,وُب رواية الطرباين ٞباد بن عمر
وىو كذاب ,ورواه البخاري ُب خلق أفعاؿ العباد من حديث جابر معلقا ,ورواه ا٢باكم وصححو ,ولفظو:
 فكلمو كبلما . 
ىذا ا٢بديث ثابت ,لو أسانيد صحيحة ثابتة ,وىو قوؿ النيب



١بابر بن عبد اهلل بن حراـ:



إف

اهلل أحيا أباؾ وكلمو كفاحا  وذلك أف عبد اهلل بن حراـ والد جابر  قتل شهيدا يوـ أحد ,فحزف عليو
ابنو جابر  قد خلف جابرا وخلف أخوات لو ,وأوصاه قبل موتو بأف يقضي دينو ,وأف يقوـ على أخواتو,
وكاف دينو كثّبا ,فلما حزف ,النيب  طمأف ابنو جابر فقاؿ لو:
 - 1سورة التوبة آية .5 :
 - 3سورة الشعراء آية .184- 182 :

ٕٚ
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 أما علمت أف اهلل كلم أباؾ كفاحا وقاؿ لو ٛبن ,قاؿ يا رب أف أرد إىل الدار الدنيا فأقتل شهيدا
مرة أخرى فقاؿ اهلل  إين كتبت أهنم إليها ال يرجعوف . 
وىذه منقبة لعبد اهلل بن حراـ والد جابر



إف اهلل كلم أباؾ كفاحا  يعِب :من غّب واسطة,

وىذه منقبة" ,كفاحا" يعِب :بدوف واسطة ,منقبة لعبد اهلل بن حراـ والد جابر ,قاؿ  :إف اهلل كلم أباؾ
كفاحا  يعِب بعد موتو  وقاؿ لوٛ :بن  ىذا ُب الربزخ٤ ,با رأى عبد اهلل بن حراـ  ما أعطاه اهلل
من الفضل العظيم واألجر الكبّب للشهادة ,يعِب حصل على خّب عظيم وفضل عظيمٛ ,بُب أف يرجع مرة
أخرى إىل الدنيا فيقتل شهيدا مرة أخرى؛ حٌب يضاعف لو الثواب واألجر.
قاؿ اهلل لوٛ :بن ,قاؿ :يا رب إذا كاف يل أمنية أف أرد مرة أخرى إىل الدنيا فأقتل شهيدا ,فقاؿ اهلل
 إين كتبت أهنم إليها ال يرجعوف


إف اهلل كلم أباؾ كفاحا







ال أحد يرجع إىل الدنيا بعد موتو ,انتهى ,فالشاىد من ا٢بديث:

فيو إثبات الكبلـ هلل



وأف اهلل كلم والد جابر -عبد اهلل بن حراـ-

كفاحا ٕبرؼ وصوت ,و٠بعو عبد اهلل بن حراـ.
ففيو الرد على ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة من أىل البدع الذي أنكروا كبلـ اهلل



فا١بهمية أنكروا

الكبلـ وقالوا :إف الكبلـ ىذا ال يتكلم ,ال يوصف اهلل بالكبلـ ,وما ورد ُب النصوص من إضافة الكبلـ هلل
فهي صفات ٣بلقو ,إضافة ا٤بخلوؽ إىل خالقو للتشريف ,وكذلك ا٤بعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا األ٠باء,
واألشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكبلـ ,لكن ما أثبتوا الكبلـ على وجهو ,قالوا :الكبلـ معُب قائم
بالنفس ,ليس ٕبرؼ وال صوت.
ىذا فيو الرد عليهم؛ فاهلل تعاىل كلم والد جابر -عبد اهلل بن حراـ -كفاحا من دوف واسطة ٕبرؼ
وصوت ,ففيو رد على األشاعرة الذين يقولوف :إف الكبلـ ال يُسمع وليس ٕبرؼ وال صوت .ىذا من أبطل
الباطل ,وُب ىذا التحذير من أىل البدع الذين ينكروف ما دلت عليو ىذه النصوص ,ىذا مقصود ا٤بؤلف,

مقصود ا٤بؤلف أف ٰبذر من أىل البدع من األشاعرة وا٤بعتزلة وا١بهمية ,الذين أنكروا كبلـ اهلل  . نعم.
حديث يكون من بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا

ٖٚ
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وقاؿ   يكوف من بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا وٲبسي كافرا ,وٲبسي مؤمنا ويصبح كافرا إال
من أحياه اهلل بالعلم . 
رواه ابن ماجو عن أيب أمامة مرفوعا ,ورواه ابن حباف ُب صحيحو ,ورواه ابن بطة ُب الكربى من عدة
طرؽ عن سعد بن أيب وقاص .
النسخة الٍب معي عن سعيد بن قيس ,نعم .وابن مسعود ,وأيب أمامة ,والضحاؾ بن قيس ,وا٤بقداد بن
األسود ,وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ,ورواه اآلجري أيضا ُب الشريعة مرفوعا ,من طريق أيب ىريرة ,وأيب
أ مامة ,ومعقل بن يسار ,وأيب موسى ,وأنس ,وأيب مزيد األنصاري ,وأصل ا٢بديث ُب صحيح مسلم بدوف
زيادة  :إال من أحياه اهلل بالعلم . 
نعم ,وا٢بديث ثابت ,وىو ُب صحيح مسلم -كما قاؿ احملشي -بدوف ا١بملة األخّبة  :ستكوف
من بعدي فتنة يصبح فيها الرجل مؤمنا وٲبسي كافرا ,وٲبسي مؤمنا ويصبح كافرا  وُب بعضها  :يبيع
دينو بعرض من الدنيا  وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
وفيو التحذير من الفًب ,والبعد عن أسباهبا ومواقعها ,وأف اإلنساف قد يفًب ُب دينو -والعياذ باهلل,-
فًب ا٢بروب ,وفًب الشهوات ,وفًب الشبهات ,ومن أعظمها فتنة ا٤بسيح الدجاؿ ُب آخر الزماف ,الرجل
الذي ٱبرج ُب آخر الزماف يدعي الصبلح ,وأنو رجل صاّب أوالٍ ,ب يدعي النبوة ,ويدعي أنو نيبٍ ,ب يدعي
الربوبية ,ويقوؿ :أنا ربكم -والعياذ باهلل ,-ويفًب كثّب من الناس ,يفتتنوف بو ,وبعض الناس يعلم كذبو,
لكن يفًب والعياذ باهلل.
و٥بذا جاء ُب صحيح مسلم ,ثبت ُب صحيح مسلم أف النيب  قاؿ  :ما بعد خلق آدـ إىل قياـ
الساعة أمر أو خلق أعظم فتنة من الدجاؿ  أو كما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ-؛ و٥بذا شرع اهلل لنا ُب
كل صبلة ُب آخر التشهد أف نستعيذ باهلل من أربع :من عذاب جهنم ,ومن عذاب القرب ,ومن فتنة احمليا
وا٤بمات ,ومن فتنة ا٤بسيح الدجاؿ.

ٗٚ
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فهذه الفًب الٍب تكوف ُب آخر الزماف ,وعند اشتداد الفًب ينبغي لئلنساف أف ٰبذر من أسباهبا
يصبح الرجل فيها مؤمنا وٲبسي كافرا ,وٲبسي مؤمنا ويصبح كافرا



وُب اللفظ اآلخر:





يبيع دينو

بعرض من الدنيا - نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.-
ومن ذلك :فتنة الشبهات ,الشبهات الٍب ٙبصل للجهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة ,ضبل٥بم بالشبهات -
والعياذ باهلل ,-اشتبو عليهم األمر فا٫برفوا ,فخالفوا النصوص ,وخالفوا أىل السنة وا١بماعة ,وخالفوا
الصحابة والتابعْب ,فالواجب على ا٤بسلم وعلى طالب العلم أف ٰبذر من الفًب وأسباهبا .نعم.
حديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
وقاؿ   اقتدوا باللذين من بعدي :أيب بكر وعمر -رضي اهلل عنهما.  -
رواه الَبمذي وحسنو ,وأخرجو ا٢باكم وصححو ,ووافقو الذىيب ,ونقل ابن كثّب ُب النهاية تصحيح ابن
حباف لو ,وصححو األلباين ُب ٚب ريج الطحاوية ,ورمز السيوطي لصحتو ُب ا١بامع الصغّب كما ُب فيض
القدير ,وأخرجو ابن عساكر كما ُب الدر ا٤بنثور للسيوطي ,ورواه الطرباين بزيادة  :فإهنما حبل اهلل ا٤بدود
فمن ٛبسك هبما  ا٢بديث ,وقاؿ ا٥بيثمي :وفيهم من مل أعرفهم.
نعم ,وىذا ا٢بديث ثابت  :اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر



وفيو فضل الشيخْب أيب

بكر وعمر ,وفيو أيضا إشارة إىل خبلفتهما ,ىذا من اإلشارة ,من الدالئل الٍب استدؿ هبا الصحابة على
أحقية أيب بكر با٣ببلفة ,ومن بعده عمر  اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر . 
وىذا أخص من ا٢بديث اآلخر  :عليكم بسِب وسنة ا٣بلفاء الراشدين من بعدي  أمر باألخذ
بسنة ا٣بلفاء الراشدين عند خفاء السنة ,وىذا فيو أمر باالقتداء بالشيخْب أيب بكر وعمر ,وىو دليل على
فضلهما ,وفيو التحذير من البدع ,فالذي يقتدي بالشيخْب ,ويعمل بسنة الرسوؿ



يكوف بعيدا عن

الشبو ,وأىل البدع وأىل الشبهات والشهوات ال يقتدوف بالشيخْب ,وال يقتدوف بأيب بكر وعمر ,وإ٭با
يعملوف بأىوائهم وشهواهتم؛ فلذلك ا٫برفوا وضلوا عن سواء السبيل .نعم.

٘ٚ
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حديث لم يزل أمر بني إسرائيل معتدال
وقاؿ   مل يزؿ أمر بِب إسرائيل معتدال حٌب نشأ فيهم ا٤بولدوف ,أبناء سبايا األمم ,فأخذوا بالرأي
وتركوا السنن . 
رواه ابن ماجو عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا ,ورواه الدارمي عن عروة مرسبل ,ورواه الطرباين بلفظ:



فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلوا . 
ورواه ابن بطة ُب الكربى من حديث واثلة بن األسقع مرفوعا ,ورواه ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ من حديث
عروة بن الزبّب عن أبيو مرفوعا ,وعزاه السيوطي البن ماجو والطرباين ورمز ٢بسنو ,وُب سند ابن ماجو سويد
بن سعيد وىو ضعيف ,وأخرجو ابن وىب ُب جامعو موقوفا على الزبّب بن العواـ -رضي اهلل تعاىل عنو. -
نعم ,وىذا فيو التحذير ,ا٢بديث فيو التحذير من األخذ بالرأي ,وا٤براد الرأي اجملرد الذي ال يستند إىل
النصوص ,وفيو أف بِب إسرائيل مل يزؿ أمرىم معتدال ...
نعم  ,وىذا فيو ٙبذير ,ا٢بديث فيو ٙبذير من األخذ بالرأي  ,وا٤براد :الرأي اجملرد الذي ال يستند إىل
النصوص .وفيو أف "بِب إسرائيل ٤با يزؿ أمرىم معتدال" يعِب :مستقيما على الشريعة ,واتباع ما جاء ُب
التوراة الٍب أنز٥با اهلل على موسى" ,حٌب نشأ فيهم ا٤بولدوف" وىم" :أبناء سبايا األمم" .
٤با اختلطوا بغّبىم من أبناء األجناس األخرى  ,كما حصل للمسلمْب ٤با اختلطوا باألعاجم ,وترٝبت
كتب اليوناف والروماف ,ىنا اختلطوا باألعاجم ,ففسدت ألسنتهم ,ووجدت البدع  .ففيو التحذير من
األخذ بالرأي وترؾ السنن .
وا٤براد بالرأي :الرأي اجملرد الذي ال يستند إىل السنن  .و٥بذا قاؿ  :فأخذوا بالرأي وتركوا السنن



فيو التحذير من البدع ,واآلراء واألىواء ا٤بضلة  ,واألخذ بالسنة.
والرأي رأياف  :رأي ٧بمود ,وىو ا٤بستند إىل النصوص ,وىذا ىو الذي جاءت فيو النصوص بالثناء على
أىلو .والرأي الثاين :الرأي اجملرد  ,الذي ال يستند إىل النصوص  .وىذا ىو ا١بمع بْب النصوص .

ٚٙ
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ىناؾ نصوص فيها الذـ  ,ذـ األخذ بالرأي ,ونصوص فيها مدح األخذ بالرأي .وا١بمع بينهما ,أف
النصوص واآلثار الٍب فيها م دح األخذ بالرأي ا٤براد هبا :الرأي ا٤بستند إىل النصوص ,ا٤بستنبط من النصوص
 .والنصوص الٍب فيها ذـ الرأي :ذـ الرأي اجملرد الذي ال يستند إىل النصوص  .وىو ما دؿ عليو ىذا
ا٢بديث .
قاؿ   :فأخذوا بالرأي ,وتركوا السنن  يعِب :الرأي اجملرد ا٤بخالف للسنن  .فيو التحذير من الرأي
وا٥بوى ,وإ٭با نشأت البدع من األخذ بالرأي ,وترؾ السنن .بدعة ا٣بوارج وا٤بعتزلة وا١بهمية واألشاعرة
وا٤برجئة والقدرية والرافضة  ,إ٭با نشأت من األخذ بالرأي ,واألىواء ا٤بضلة ,وترؾ السنن والنصوص  .نعم .
حديث إن اهلل ال ينزع العلم انتزاعا
وقاؿ   : -  -إف اهلل ال ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجاؿ ,ولكن يقبض العلم بقبض العلماء,
فسئلوا فأفتوا بغّب علم؛ فضلوا وأضلوا . 
فإذا مل يبق عامل اٚبذ الناس رؤساء جهاالُ ,

رواه الَبمذي وقاؿ" :حديث حسن صحيح" .وابن ماجة ,ورواه بن وضاح ُب "البدع والنهي عنها"

بسن د صحيح ,ورواه الشهاب القضاعي ُب مسنده ,وقاؿ ا٥بيثمي ُب "اجملمع" :رواه الطرباين ُب األوسط,
والبزار بطرؽ فيها ضعف ,ورواه عبد الرزاؽ ُب مصنفو ,وابن ا٤ببارؾ ُب الزىد.
نعم ,ا٤بؤلف - -رٞبو اهلل - -ذكر أنو رواه الَبمذي ,ورواه الشهاب ,وابن ماجة وعبد الرزاؽ .لكن
فات على ا٤ب َحشي أنو أخرجو الشيخاف -البخاري ومسلم .-ىذا ا٢بديث فات على احملقق  ,ا٢بديث
ُ
أخرجو الشيخاف -البخاري ومسلم. -
ِ ِ
ِ
اعيل بْ ُن أَِيب أَُويْ ٍ
ك َع ْن ِى َش ِاـ بْ ِن ُع ْرَوَة َع ْن أَبِ ِيو َع ْن َعْب ِد
َولَْف ُ
س قَ َاؿَ :حدثَِِب َمالِ ٌ
ظ البُ َخاريَ :حدثَػنَا إ ْ٠بَ ُ
ِ ِ
ِ
الل ِو بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اعا يَػْنتَ ِز ُعوُ ِم ْن
وؿ الل ِو  يَػ ُق ُ
ت َر ُس َ
ض الْعْل َم انْتَز ً
اص قَ َاؿ٠َ :ب ْع ُ
وؿ  :إِف اللوَ َال يَػ ْقبِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض الْعِْل َم بَِقْب ِ
وسا ُجه ًاال ,فَ ُسئِلُوا فَأَفْػتَػ ْوا
الْعبَادَ ,ولَك ْن يَػ ْقبِ ُ
اس ُرءُ ً
ض الْ ُعلَ َماءَ ,حٌب إ َذا َملْ يػُْبق َعال ًما اٚبَ َذ الن ُ
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ِ
ِ
اس قَ َاؿَ :حدثػَنَا قُػتَػْيبَةُ َحدثػَنَا َج ِر ٌير َع ْن ِى َش ٍاـ َْ٫ب َوهُ ".
ضلوا َوأَ َ
بِغَ ِّْب عْل ٍم؛ فَ َ
ضلوا  قَ َاؿ الْفَربْ ِريَ :حدثػَنَا َعب ٌ
ِ
ك أَ ْخر َجوُ ِ
اإل َم ُاـ ُم ْسلِم .
َوَك َذل َ َ
الصحيحْب واضحاف ,ينبغي أف يرجع إىل الصحيحْب ُب ا٤بقدمة ,ولكن
ىذا فات على احملقق ,مع أف
ْ
الكماؿ هلل  .فالنيب  -  -يقوؿ   :إف اهلل ال ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجاؿ ,ولكن يقبض العلم

بقبض العلماء  ىذا فيو ا٢بث على التعلم ,وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم :قبل موهتم.
وفيو أف قبض العلم  ,بقبض العلماء ,ولو كانت الكتب بْب أيديهم .القرآف بْب أيديهم والسنة ,ولكن
العلماء ىم الذين يبينوف للناس  ,ويوضحوف معاين الكتاب العزيز ,ومعاين السنة ,وٯبمعوف بْب النصوص ,
ويؤولوهنا على تأويلها .
ٖببلؼ أىل البدع  ,فإف أىل البدع يضربوف النصوص بعضها ببعض ,ويؤولوهنا على غّب تأويلها ,
فيضلوف ويضلوف  ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل .وىذا فيو ا٢بث على طلب العلم  ,والعناية بطلب العلم ,
وأخذ العلم من أفواه العلماء.
وال يكفي أف يكوف اإلنساف يأخذ العلم من الكتاب والقراءة ,ما يكفي .وليس ىناؾ أحد تعلم ,
وصار طالب علم من الكتب أبدا .العلم إ٭با يؤخذ من أفواه العلماء  .لو جلس اإلنساف طوؿ حياتو ,ومعو
الكتب وحدىا ,ما صار طالب علم ,ما يكفي ألف يكوف طالب علم؛ و٥بذا قاؿ العلماء " :من كاف
شيخو كتابو فخطؤه أكثر من صوابو ".
وا٢بديث واضح  ,يقوؿ النيب:



إف اهلل ال ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجاؿ  ما يُقبض من

صدور الرجاؿ  ,لكن يُقبض بأي شيء؟ ٗبوت العلماء .ٲبوت العلماء واحدا بعد واحد بعد واحد ,حٌب
يُقبض العلم  ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل .فإذا مل يػُْب ِق عا٤با  ,وُب رواية  حٌب إذا مل يُ ِبق عا٤با ,اٚبذ الناس
رءوسا جهاال  ,فسئلوا فأفتوا بغّب علم؛ فضلوا وأضلوا  وال حوؿ وال قوة إال باهلل .
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ألنو إذا مات العلماء  ,ا٤بناصب ال بد ٥با من يتوالىا :اإلفتاء والقضاء والتدريس ,وغّبىا من
ا٤بناصب ,فبل بد أف تُسد .فإذا مات العلماء -أىل البصّبة ,وأىل العلم -من يتوالىا ؟ يتوالىا األمثل
فاألمثل .فإذا انتهى العلماء ,توىل ىذه ا٤بناصب من ليس من أىل العلم.
ومن يتوالىا منهم ال بد أف يفٍب  ,ال بد أف يقضي  ,ال بد أف يدرس  ,ال بد أف يعلم ؛ ألنو ُب ىذا
ا٤بركزُ ,ب ىذا ا٤بنصب  ,مفٍب ال بد أف يفٍب  ,قاضي ال بد أف يقضي  ,مدرس ال بد أف يعلم .فإذا مل
يكن عنده علم وال بصّبة  ,أفٌب بغّب علم  ,ودرس بغّب علم  ,وقضى بغّب علم؛ فضل وأضل ,وىلك
الناس ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل .نعم .
حديث نهى رسول اهلل  عن قيل وقاؿ
 وهنى رسوؿ اهلل  -  -عن قيل وقاؿ ,وإضاعة ا٤باؿ ,وكثرة السؤاؿ . 
رواه البخاري عن ا٤بغّبة بن شعبة ,ورواه ابن بطة ُب الكربى -عن ا٤بغّبة أيضا -من ثبلث طرؽ ,ورواه
اآلجر ّي ُب الشريعة ببلغا ,وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ  " :كره " من
البللكائي عن أيب ىريرة ,ورواه ُ
حديث ا٤بغّبة ,ورمز لصحتو .
نعم ,وىذا ا٢بديث ثابت ُب الصحيح  أف النيب  -  -هنى عن قيل وقاؿ ,وإضاعة ا٤باؿ ,وكثرة
ومنع وىات . 
السؤاؿ  وُب لفظ  هنى عن عقوؽ األمهات ,ووأد البناتٍ ,
والنهي فيو للتحرًن" .هنى النيب عن وقيل وقاؿ" ,ومن ذلك ما يفعلو أىل البدع ,قيل كذا وقاؿ كذا ,
فالذي يكثر من قيل وقاؿ -قيل كذا وقاؿ كذا -ال بد أف يقع ُب الكذب .وكذلك أىل البدع ,الذين
ينقلوف عن غّبىم من أىل البدع ,قالوا كذا وقيل كذا .ال بد أف يقعوا ُب احملظور .
وكذلك إضاعة ا٤باؿ ُب غّب وجو شرعي .كثرة السؤاؿ يشمل :سؤاؿ ا٤باؿ بغّب حق ,وكذلك سؤاؿ
العلم إذا كاف على وجو التعنت ,وعدـ االسَبشاد ,أو على وجو الرياء -أف يكوف اإلنساف يرائي بسؤالو-
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أو على وجو اإلعنات ,وإعجاز ا٤بسئوؿ .أما إذا كاف على وجو االسَبشاد واالستفهاـ  ,فهذا مأمور بو.
قاؿ اهلل تعاىل :



. )ٔ(         

ُب ا٢بديث اآلخر "هنى عن عقوؽ األمهات"؛ ألف ىذا من الكبائر" .ومنع وىات" منع يعِب :منع
الواجب  ,وىات  ,يأخذ ما ال يستحق ,ما ال ٰبل لو  ,ٲبنع الواجب ويأخذ ما ال يستحق  .هنى عن
عقوؽ األمهات ,ومنع وىات ,وقيل وقاؿ ,وكثرة السؤاؿ وإضاعة ا٤باؿ  نعم .
حديث "كان  -  -يكره كثرة ا٤بسائل


وكاف -



 -يكره كثرة ا٤بسائل

 

وهنى -



 -عن الغلوطات



وقيل :ىي شداد

ا٤بسائل وصعاهبا.
ي بدوف سند
رواه أٞبد عن معاوية ,وإسناده جيد ,ورواه أبو داود  ,كما ُب الفتح الرباين  ,ورواه ُ
اآلجر ّ

ُب الشريعة .

وقاؿ ٧بققو الفقيو :رواه البخاري ,وقائل ىذه العبارة " شداد ا٤بسائل وصعاهبا " اإلماـ األوزاعي ,كما
ُب رواية أٞبد وأيب داود  ,وىي عندٮبا بلفظ "الغَلوطات" -بفتح العْب ا٤بعجمة -أي :ا٤بسائل الٍب يغالط
هبا العلماء؛ ليزلّوا فيها ,فيهيجوا -بذلك -فتنة وشرا.

وإ٭با هنى عنها ألهنا غّب نافعة ُب الدين ,وال تكاد تكوف إال فيما ال يقع  .ورواه ابن بطة ُب الكربى,
وروي أيضا تفسّب ا٢بديث عن األوزاعي ,ورواه ا٣بطايب ُب غريب ا٢بديث ,ورواه ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ
ُ
بدوف قوؿ األوزاعي .
نعم  .وىذا ا٢بديث ثابت ,وىو



أف النيب -



 -كاف يكره كثرة ا٤بسائل



وا٤براد بالكراىة:

كراىة التحرًن؛ ألف الكراىة إذا جاءت ُب النصوص ,وُب كبلـ السلف ,يراد هبا كراىة التحرًن ُب الغالب.
 - 1سورة النحل آية .32 :
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أال ترى أف اهلل



ُب سورة اإلسراء٤ ,با ذكر الكبائر العظيمة :من الشرؾ باهلل ,وعقوؽ الوالدين,

وتطفيف ا٤بكياؿ وا٤بيزاف ,وقتل النفس بغّب حق ,وا٤بشي ُب األرض مرحا -قاؿ بعد ذلك:

  

 )ٔ(       يعِب٧ :برما.
وكما ُب ا٢بديث السابق  إف اهلل كره قيل وقاؿ ,وكثرة السؤاؿ ,وعقوؽ األمهات ,ومنع وىات



وىذه ٧برمة  .فا٤براد :كراىة التحرًن.
وقد تأٌب الكراىة قليلة ,يراد هبا :كراىة التنزيو .كما جاء ُب ا٢بديث



أف النيب -



ُ -ب صبلة

العشاء يكره النوـ قبلها ,وا٢بديث بعدىا  النوـ قبلها وا٢بديث بعدىا  ,ىذه كراىة تنزيو .
ا٤براد ىنا :كراىة التحرًن  .كاف النيب  -  -يكره كثرة ا٤بسائل  ألف كثرة ا٤بسائل قد تؤدي إىل
التعنت  ,وقد تكوف سببا ُب التحرًن ُب زمن النبوة ؛ و٥بذا أنزؿ اهلل :

    



إف أعظم ا٤بسلمْب جرما عند اهلل

   

 )ٕ(    وجاء ُب ا٢بديث

من سأؿ عن شيء مل ُٰبرـ  ,فحرـ من أجل مسألتو  فكاف الرسوؿ  -  -يكره كثرة ا٤بسائل .
 وهنى عن الغلوطات  اإلنساف يسأؿ عن ا٤بسائل الٍب فيها أغلوطات ,وىي :إيقاع اإلنساف ُب
الغلط والعنت ,وقيل :ىي شداد ا٤بسائل وصعاهبا  .وأىل البدع إ٭با حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم,
وسؤا٥بم عن األغلوطات  ,وعن األشياء الٍب مل تقع ,وعن الفرضيات؛ و٥بذا وقعوا ُب البدع  .نعم .
حديث اتركوني ما تركتكم
وقاؿ   : -  -اتركوين ما تركتكم . 

 - 1سورة اإلسراء آية .27 :
 - 3سورة المائدة آية .111 :
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رواه البخاري بلفظ :



ذروين



والَبمذي وقاؿ :ىذا حديث حسن صحيح ,ورواه ابن بطة ُب

الكربى  ,والبللكائي  ,وا٥بروي ُب ذـ الكبلـ ,وابن حباف ُب صحيحو  ,ورمز السيوطي لصحتو ُب ا١بامع
الصغّب ,وعزاه ألٞبد ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أيب ىريرة ,ورواه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف.
نعم ,وىذا حديث صحيح ,وىو قولو :



اتركوين ما تركتكم



أي :أنو ينبغي للناس أال يسألوا

عن أشياء يشددوف على أنفسهم ,كما فعلت بنو إسرائيل  ,فإف بِب إسرائيل شددوا على أنفسهم  ,أمرىم
اهلل أف يذٕبوا بقرة ,ولو أخذوا أي بقرة فذٕبوىا ألجزأهتم ,لكنهم شددوا فشدد اهلل عليهم .
قالوا :يا موسى ما ندري البقرة  ,أي بقرة ىذه ؟ ٤با قاؿ :
 )ٔ(     ىذا من تعنتهم
ٍب

       

         

(ٕ)

                   

   

(ٖ)

وسط  ,ليست بالكبّبة وال بالصغّبة

     

(ٗ)

ولو

أخذوا أي بقرة ألجزأهتم .
لكن شددوا قالوا يا موسى

      

 )٘(   ما لوف البقرة ؟ ما ندري

نأخذ البقرة الصفراء وال السوداء وال ا٢بمراء ؟ ولو أخذوا أي بقرة ألجزأهتم  ,لكن شددوا فشدد اهلل عليهم
.
         

عند ىذا ا٢بد

ٍ )ٙ(   ب أيضا ما وقفوا

                

 - 1سورة البقرة آية . 56 :
 - 3سورة البقرة آية . 56 :
 - 2سورة البقرة آية . 57 :
 - 3سورة البقرة آية . 57 :
 - 4سورة البقرة آية . 58 :
 - 5سورة البقرة آية . 58 :

ٕٛ

اإلعانة العظمى
                
  

(ٔ)

شددوا فشدد اهلل عليهم  ,جاءت ىذه األوصاؼ فضيقت عليهم  ,ىم الذين شددوا على

أنفسهم .
و٥بذا قاؿ النيب



اتركوين ما تركتكم



و٤با قاؿ النيب -



:-



إف اهلل أوجب عليكم ا٢بج

فحجوا ,قاـ رجل فقاؿ :يا رسوؿ اهلل أكل عاـ ؟ فسكت النيب  -  -وقاؿ :لو قلت نعم لوجبت ,ولو
وجبت ٤با استطعتم  ا٢بج مرة فمن زاد فهو تطوع .
ىذه أمثلة لقولو :



اتركوين ما تركتكم



و٥بذا كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم  ,تأدبوا  ,ىم

أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقّبا للنيب  -  -فكانوا -رضواف اهلل عليهم -ال ٰبدقوف النظر فيو؛ إجبلال
لو وىيبة  -عليو الصبلة والسبلـ . -
وكانوا ال يسألونو ,يهابونو  -عليو الصبلة والسبلـ  -وٱبشونو ,وكاف يُعجبهم أف يأٌب الرجل العاقل من

البادية فيسأؿ؛ ألف األعراب -يعِب ُب الغالب -عندىم جفاء ,وليس عندىم من الصفات مثل ما
للصحابة  ,فيأٌب فيسأؿ  ,فيستمع الصحابة ويستفيدوف .
كاف يعجبهم ويسعدوف ,ويتمنوف أف يأٌب الرجل األعرايب من البادية فيسأؿ ,فيستمعوف ويستفيدوف.
و٤با سكتوا مرة وقاؿ :سلوين  ,سلوين  ,وىابوا  ,ومل يسألوه أرسل اهلل جربائيل  ,فجاء جربائيل ُب صورة
رجل  ,شديد بياض الثياب  ,شديد سواد الشعر  ,ال يعرفو أحد من الصحابة .
وتعجبوا من ىذا الرجل! شديد بياض الثياب ,شديد سواد الشعر ,ما يعرفونو! والعادة أف الرجل
الغريب وا٤بسافر تكوف عليو آثار السفر  ,تكوف ثيابو فيها تراب وفيها غبار ,وشعره متشعث؛ ألف األسفار
ُب ذلك الزماف ليست كاألسفار ُب زماننا  ,كاف السفر على اإلبل ,وىو مسافات بعيدة .
فبل بد أف يُرى أثر السفر على الغريب :ثيابو متسخة  ,شعره منتفش .ىذا الرجل جاء  ,غريب مسافر,

وثيابو بيضاء نظيفة  ,وشعره أسود كأنو خرج من بيتو .تعجبوا!
 - 1سورة البقرة آية .61- 61 :
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فجاء وجلس إىل النيب -



 -وأسند ركبتو إىل ركبتو ,ووضع كفيو على فخذيو وقاؿ :يا ٧بمد,

أخربين عن اإلسبلـ .فقاؿ النيب  :-  -اإلسبلـ :أف تشهد أف ال إلو إال اهلل ,وأف ٧بمد رسوؿ اهلل ,وتقيم
الصبلة ,وتؤٌب الزكاة ,وتصوـ رمضاف ,وٙبج البيت إف استطعت إليو سبيبل.
قاؿ :صدقت - .فتعجبوا مرة أخرى ,ىذا سؤاؿ العارؼ! رجل يسألو ويصدقو! ىذا سؤاؿ العارؼ-
فقاؿ :أخربين عن اإلٲباف  ,ما اإلٲباف ؟ فقاؿ النيب -



 -اإلٲباف :أف تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو

واليوـ اآلخر ,وتؤمن بالقدر خّبه وشره .
قاؿ :صدقت - .فتعجبوا! ىذا سؤاؿ العارؼ -قاؿ :فأخربين عن اإلحساف .قاؿ  :أف تعبد اهلل كأنك
تراه ,فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ .قاؿ :صدقت .
قاؿ :أخربين عن الساعة .قاؿ  :ما ا٤بسئوؿ عنها بأعلم من السائل- .علمي وعلمك سواء -قاؿ:
أخربين عن أماراهتا .قاؿ :أف تلد األمة ربتها ,وأف ترى ا٢بفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف ُب البنياف.
ٍب ذىب الرجل  .فقاؿ ردوه  .قاؿ النيب  -  -ردوه فذىبوا لّبدوه فلم يروا أحدا . 
جربيل طار  ,طار ُب ا٥بواء ُ ,ب ا١بو  ,جربيل :ملك من ا٤ببلئكة .وُب رواية أنو قاؿ  :فلبثنا مليا,
فقاؿ النيب لعمر :أتدري من السائل ؟ قاؿ :اهلل ورسولو أعلم  .قاؿ ىذا جربيل يعلمكم دينكم  .وُب
لفظ  أمر دينكم . 
فجعل اإلسبلـ واإلٲباف واإلحساف دين  ,دليل على أف ديننا مبِب على ىذه ا٤براتب :اإلسبلـ واإلٲباف
واإلحساف .قاؿ  :إ٭با جاء ليعلمكم أمر دينكم ٤ با ىابوه  -عليو الصبلة والسبلـ  -ومل يسألوه ,
أرسل اهلل جربائيل فسأؿ .
ىذا يدؿ على أف الصحابة  -رضواف اهلل عليهم  -تأدبوا ,وال يسألوف كثّبا  ,فأرسل اهلل جربائيل يسأؿ
حٌب يتعلموا .
وكاف يأٌب الرجل من البادية فيسأؿ ,فيستفيدوف؛ و٥بذا قاؿ :



اتركوين ما تركتكم



خشية أف

يسألوا شيئا ليس ٥بم بو علم  ,أو خشية أف يسألوا شيئا يكوف سببا لتحرًن شيء ,أو خشية أف يشقوا على
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النيب  ,-  -أو يسألوا شيئا وىو ال يريده؛ فلهذا تأدبوا  ,وعملوا هبذا ا٢بديث  اتركوين ما تركتكم



نعم .
حديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يُحرم
وقاؿ   : -  -أعظم ا٤بسلمْب جرما من سأؿ عن أمر مل ُٰبرـ فُحرـ من أجل مسألتو . 
ي ُب الشريعة ,وابن بطة
رواه مسلم ,وأبو داود ,وا٢بميدي ُب مسنده ,وابن ا١بارود ُب ا٤بنتقى ,و ُ
اآلجر ّ

ُب الكربى من أربع طرؽ.

قاؿ ا٣بطايب " :ىذا ا٢بديث فيمن سأؿ تكلفا أو تعنتا ,فيما ال حاجة بو إليو  ,فأما من سأؿ لضرورة
 ,بأف وقعت لو مسألة فسأؿ عنها ,فبل إٍب عليو وال عتب؛ لقولو تعاىل :



. )ٔ(    

نعم  ,وىذا ا٢بديث فيو ٙبرًن السؤاؿ بغّب حاجة  ,وىو رواه اإلماـ مسلم ,وىو حديث صحيح ,وىو
قولو   :-  -أعظم ا٤بسلمْب جرما  -يعِب ذنبا  -من سأؿ عن أمر مل ُٰبرـ فُحرـ من أجل مسألتو

 بسبب تعنتو  .وكما قاؿ ا٣بطايب - -رٞبو اهلل " :- -السؤاؿ ا٤بمنوع ىو سؤاؿ التكلف والتعنت ".

بعض الناس يسأؿ أسئلة تعنت وتكلف  ,أو أسئلة ال حاجة لو هبا  ,أو أسئلة فرضيات مل تقع .أما
من سأؿ لبلسَبشاد واالستفهاـ ,أو ألجل شيء وقع لو  ,فهذا ليس منهيا عنو .كما قاؿ تعاىل :



 )ٕ(         وىذا ىو ا١بمع بْب النصوص .
النصوص الٍب ف يها هني عن السؤاؿ ٧بمولة على سؤاؿ التكلف والتعنت ,واإليذاء للمسئوؿ ,وسؤاؿ
الفرضيات ,وما مل يقع .والنصوص الٍب فيها األمر بالسؤاؿ ٧بمولة على السؤاؿ لبلسَبشاد واالستفهاـ,
لشيء ٰبتاج إليو اإلنساف  .نعم .
 - 1سورة النحل آية .32 :
 - 3سورة النحل آية .32 :
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حديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا
وقاؿ   من أحدث حدثا ,أو آوى ٧بدثا ,فعليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب وا٤ببلئكة والناس أٝبعْب,
ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال  فقالوا :للحسن ما ا٢بدث؟ فقاؿ :أصحاب الفًب كلهم ِ
٧بدثوف ,وأىل
األىواء كلهم ٧بدثوف .
رواه البخاري ,وأولو :



ا٤بدينة حرـ ,ما بْب عّب إىل كذا ,فمن أحدث   ...وذكره ,والَبمذي

ُب سننو ,باب النهي عن بيع الوالء وىبتو.
وىذا حديث ثابت ,قوؿ النيب -



:-



ا٤بدينة حرـ ما بْب عّب إىل ثور  ,فمن أحدث فيها

حدثا ,أو آوى ٧بدثا ,فعليو لعنة اهلل وا٤ببلئكة والناس أٝبعْب  ا٤بعروؼ ُب ا٢بديث " لعنة اهلل وا٤ببلئكة
والناس أٝبعْب"  " .ولعنة البلعنْب" قد تكوف جاءت ُب بعض الروايات  ,فقاؿ:



لعنة اهلل وا٤ببلئكة

والناس أٝبعْب  ىذا فيو التحرًن من إحداث ا٢بدث .
وا٢بدث :البدعة وا٤بعصية  .قاؿ:



فمن آوى ٧بدثا



-مبتدعا -فيو ٙبذير من البدع ,وإيواء

ا٤ببتدعْب .من أحدث حدثا ,أو آوى ٧بدثا ,فقد ارتكب جرٲبة ,ارتكب كبّبة؛ و٥بذا قاؿ النيب  -عليو
الصبلة والسبلـ   :-فعليو لعنة اهلل وا٤ببلئكة والناس أٝبعْب . 
والكبّبة -كما سبق -أصح ما قيل فيها :أف الكبّبة :ما ترتب عليو حد ُب الدنيا ,أو وعيد ُب اآلخرة.
كاللعنُ ,و ِع َد باللعن أو بالنار أو بالغضب  ,ىذا يدؿ على أنو كبّبة .
 ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال  قيل :ا٤براد التوبة ,ال تقبل توبتو .وقيل :ا٤براد بالصرؼ
الفريضة ,والعدؿ النافلة  .ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال  قيل :ا٤براد بالعدؿ الفداء ,قاؿ تعاىل :
 )ٔ(         يعِب :ال يفتدي من عذاب اهلل بشيء.
 - 1سورة األنعام آية . 61 :
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فقالوا للحسن :ما ا٢بدث ؟ ا٢بسن البصري ُسئِل :ما ا٢بدث ؟ قاؿ  :أصحاب الفًب كلهم ٧بدثوف.

البدع واألىواء  ,يعِب :أىل البدع واألىواء كلهم ٧بدثوف .فا٤براد با٢بدث :البدع وا٤بعاصي  ,والبدع أعظم
وأشد .فيو الت حرًن من البدع ,وإيواء أىل البدع .وا١بهمية مبتدعة أىل بدع ,والرافضة مبتدعة ,وا٤بعتزلة
وا٣بوارج وا٤برجئة ,كل ىؤالء مبتدعة  .نعم .
حديث كالب النار أىل البدع
وقاؿ   : -  -كبلب النار أىل البدع . 
ي من حديث أيب أمامة
رواه أٞبد ,والدارقطِب ُب األفراد  ,كما ُب كنز العماؿ  ,والبللكائي ,و ُ
اآلجر ّ
مرفوعا ,ورواه ابن ماجة من حديث عبد اهلل بن أيب أوَب ,وُب سنده األزىر بن صاّب ,ورواه ابن ماجة بسند
ضعيف ُب سننو ,باب ذكر ا٣بوارج .
وذكره الذىيب ُب الواىيات وقاؿ :تفرد بو إ٠باعيل بن أبافُ ,رمي بالكذب .ورواه ابن ا١بوزي ُب تلبيس

إبليس بلفظ   :ا٣بوارج كبلب أىل النار



وقاؿ ٧بقق الكتاب  :إف األعمش مل يسمع هبا من ابن

أيب أوَب ,ورواه أبو طاىر السلَفي من حديث أيب أمامة بلفظ ا٤بصنف .
وىذا ا٢بديث ُب صحتو نظر ,واألقرب أنو ال يصح  ,وىو قولو   : -  -كبلب أىل النار أىل
البدع  ولكن أىل البدع ال شك أهنم متوعدوف  ,متوعدوف كما تُوعد أىل الكبائر .

إذا كاف الزاين متوعد ,والسارؽ متوعد ,وشارب ا٣بمر متوعد ,وآكل ماؿ اليتيم متوعد بالنار ,فأىل

البدع كذلك؛ ألف البدع أشد  ,أشد من ا٤بعصية .فهم متوعدوف؛ ألهنم من أىل الكبائر .أما ىذا ا٢بديث
فبل يصح .
لكن أىل البدع متوعدوف؛ ألهنم ارتكبوا كبائر  ,وكبّبهتم أعظم من ا٤بعاصي .والكبائر الٍب تنشأ عن
الشهوات :كالزىن ,والسرقة ,وشرب ا٣بمر ,وعقوؽ الوالدين ,وقطيعة الرحم ,وشهادة الزور  ,كل ىذه
كبائر ,منشؤىا الشهوات .وأما البدع منشؤىا الشبهات  ,فهي أعظم وأشد  .نعم .
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حديث من وقر صاحب بدعة فقد أعان على ىدم اإلسالم
وقاؿ   : -  -من وقر صاحب بدعة فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ . 
أورده السيوطي ُب ا١بامع الصغّب  ,وعزاه للطرباين ورمز لضعفو ,وقاؿ ا٤بناوي :ورواه أبو نعيم ,والبيهقي
ُب الشعب .قاؿ ابن ا١بوزي :موضوع .وقاؿ ا٢بافظ العراقي  :وأسانيده كلها ضعيفة .
بل قاؿ ابن ا١بوزي :إهنا كلها موضوعة .ورواه السلفي من كبلـ األوزاعي ,وكذا رواه ا٥بروي ُب ذـ
الكبلـ ,ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة  -رضي اهلل تعاىل عنها . -
نعم ,وىذا ا٢بديث ,األقرب أنو ليس ٗبرفوع  ,وأنو موقوؼ على بعض الصحابة ,أو بعض أىل العلم.
 من وقر صاحب بدعة فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ  والتوقّب :معناه التعظيم .فيو التحذير من توقّب
أىل البدع وتعظيمهم .
ألف توقّبىم وتعظيمهم نشر لبدعتهم ,وإظهار لشأهنم ,والواجب اإلنكار عليهم  ,اإلنكار على أىل
أجلهم ؤبلهم,
البدع ,والتحذير من بدعهم  ,وعدـ إظهار شأهنم ,والتحذير منهم .فإذا وقرىم وعظمهم و َ
فإنو يكوف سببا ُب نشر البدع واعتناقها ,وسببا ُب اختفاء السنن ,إذا ظهرت البدعة اختفت السنة .فتوقّب

أصحاب البدع -ال شك -أنو ٩بنوع ,وأنو ٧برـ ,وأنو ال ٯبوز .أما ىذا ا٢بديث فبل يصح مرفوعا  .وإ٭با ىو
موقوؼ  .نعم .
حديث خط لنا رسول اهلل  -  -يوما خطا
وقاؿ ابن مسعود  -رضي اهلل تعاىل عنو   : -خط لنا رسوؿ اهلل  -  -يوما خطا فقاؿ :ىذا
سبيل اهللٍ ,ب خط خطوطا عن ٲبْب ا٣بط ويساره وقاؿ :ىذه ُسبل ,على كل سبيل منو شيطاف يدعوهٍ ,ب
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تبل:

               

(ٔ)

يعِب ا٣بطوط الٍب عن ٲبينو ويساره . 
رواه أٞبد ,والنسائي ,والدارمي كما ُب  , +ورواه ٧بمد بن نصر ا٤بروزي ُب السنة ,ورواه ا٤بصنف ُب
الكربى من ِعدة طرؽ .
نعم ,وىذا ا٢بديث ثابت عن ابن مسعود  وىو قولو   :خط لنا رسوؿ اهلل  -  -يوما ,خط
خطا مستقيما ُ-ب اللفظ اآلخر "مستقيما" -فقاؿ :ىذا سبيل اهللٍ ,ب خط خطوطا متعرجة عن ٲبينو وعن
مشالو وقاؿ :ىذه ُسبل ,على كل سبيل منها شيطاف يدعو إليوٍ ,ب تبل اآلية الكرٲبة:

  

              

.  )ٕ(    
وىذا ا٢بديث فيو ا٢بث على لزوـ الطريق ا٤بستقيم  ,وىو ما جاء ُب كتاب اهلل وسنة رسولو -  -
ىذا ىو سبيل اهلل  .سبيل اهلل :حبل اهلل ,ىو دينو  ,وىو ما أمر بو اهلل ُب كتابو ,أو أمر بو رسولو -  -
 ,وىو لزوـ السنة .
ا٢بث على لزوـ السنة ,والتحذير من البدع وا٤بعاصي  ,فإف ا٣بطوط ا٤بتعرجة عن ٲبينو وعن مشالو ىذه
ىي طرؽ أىل الضبلؿ  ,طرؽ أىل ا٤بعاصي  ,طرؽ أىل البدع .ففيو التحذير من البدع وا٤بعاصي ,وا٢بث
على لزوـ السنة ,واالستقامة على شرع اهلل ودينو  .نعم .
حديث إذا رأيتم الذين يجادلون فيو فهم الذين عنى اهلل فاحذروىم

 - 1سورة األنعام آية .142 :
 - 3سورة األنعام آية .142 :
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وقالت عائشة  -رضي اهلل تعاىل عنها وأرضاىا   :-تبل رسوؿ اهلل :-  -

   

               

 )ٔ(          قالت٠ :بعت رسوؿ اهلل  -  -يقوؿ:
إذا رأيتم الذين ٯبادلوف فيو ,فهم الذين عُب اهلل فاحذروىم . 
ي ,وا٤بصنف ُب الكربى من سبع
رواه البخاري ,ومسلم ,وابن ماجة ,وابن حباف ُب صحيحو ,و ُ
اآلجر ّ

طرؽ ,وابن أيب عاصم ُب السنة ,والبللكائي ,وا٥بروي ,والدارمي .

نعم ,وا٢بديث ثابت ُب الصحيحْب  ,وىو أف عائشة  -رضي اهلل عنها  -أخربت عن النيب :-  -
أنو تبل ىذه اآلية من آؿ عمراف ,وىي قوؿ اهلل

        

               

. )ٕ(      
قالت٠ :بعت رسوؿ اهلل  -  -يقوؿ   :إذا رأيتم الذين ٯبادلوف فيو -وُب لفظ "ُب آيات اهلل"-
فهم الذين عُب اهلل  ,فاحذروىم



وُب اللفظ اآلخر



إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك

الذين ٠بى اهلل ,فاحذروىم . 
وا٢بديث فيو :ا٢بث على العمل باحملكم ,واإلٲباف با٤بتشابو ,ورد ا٤بتشابو إىل احملكم .والتحذير من
طريق أىل الزيغ والضبلؿ ,وىو :العمل با٤بتشابو وترؾ احملكم.
فإف طريقة أىل ا٢بق ,وأىل االستقامة ,والراسخْب ُب العلم ,العمل باحملكم .واحملكم :ىو الواضح,
البْب ا٤بعُب ,الذي ال لبس فيو .وا٤بتشابو :ىو الذي فيو اشتباه -كما مثلت لكم باألمس. -

 - 1سورة آل عمران آية .6 :
 - 3سورة آل عمران آية .6 :
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احملكم مثل :النصوص احملكمة الواضحة ُب إثبات العلو هلل  وأهنا واضحة ال لبس فيها  ,تزيد على
ثبلثة آالؼ دليل من الكتاب ومن السنة
 

(ٕ)

      

      

  

(٘)

(ٖ)

(ٔ)

   

     

     

()ٙ



(ٗ)

  

. )ٚ(     

ىذه نصوص ٧بكمة ,واضحة ال لبس فيها .أىل ا٢بق يعملوف باحملكم ,وا٤بتشابو ماذا يعملوف بو ؟
كقولو :

          

يفسرونو بو يقولوف :

()ٛ

؟ ا٤بتشابو يردونو إىل ٧بكم ,

          

()ٜ

يعِب :معبود ُب

السماء ,ومعبود ُب األرض ,وىو فوؽ العرش .ىذه طريقة من؟ طريقة الراسخْب ُب العلم ,أىل ا٢بق.
أما طريقة أىل الزيغ :يَبؾ النصوص احملكمة ,ويتعلق با٤بتشابو  ,يَبؾ ثبلثة آالؼ نص ,ويستشهد بػ
         

(ٓٔ)

ويقوؿ :ىذه اآلية دليل على أف اهلل ُب

األرض ,وأنو ٨بتلط با٤بخلوقات .
نقوؿ لو :أنت من أىل الزيغ  ,تتتبع ا٤بتشابو وتَبؾ احملكم .واضح ىذا؟

 - 1سورة األنعام آية . 17 :
 - 3سورة البقرة آية .344 :
 - 2سورة األعمى آية .1 :
 - 3سورة األعراف آية .43 :
 - 4سورة الممك آية .15 :
 - 5سورة فاطر آية . 11 :
 - 6سورة المعارج آية .3 :
 - 7سورة الزخرف آية . 73 :
 - 8سورة الزخرف آية . 73 :
 - 11سورة الزخرف آية . 73 :
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فعائشة تقوؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل -



 -يقوؿ :



إذا رأيتم الذين ٯبادلوف فيو  وُب لفظ



الذين يتبعوف ما تشابو منو ,فأولئك الذين ٠بى اهلل ,فاحذروىم ٠ بى اهلل يعِب٠ :باىم اهلل ُب قولو :



               

. )ٔ(     
لكن ما ىي طريقة الراسخْب ؟


(ٕ)

           

آمنا با٤بتشابو  ,ويردونو إىل ٧بكم ,ويفسرونو بو  ,ويعملوف بالنصوص من ا١بانبْب  ,ويضموف

النصوص بعضها إىل بعض ,ويعلموف أف نصوص الكتاب يصدؽ بعضها بعضا ,ونصوص السنة يصدؽ
بعضها بعضا  ,وال تتناقض وال تتعارض .
ٖببلؼ أىل الزيغ ,فإهنم يتعلقوف با٤بتشابو ,ويَبكوف احملكم- .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -وهبذا وقعت

مِ
وجدة الشبو والبدع؛ بسبب كوف أىل البدع -من ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة والرافضة وا٣بوارج وا٤برجئة
ُ
وغّبىم -اتبعوا ا٤بتشابو ,وتركوا احملكم  ,وعملوا ببعض النصوص ,وتركوا البعض اآلخر  ,فضلوا وأضلوا .
فالواجب ا٢بذر من طريقتهم ,والعمل بالنصوص من ا١بانبْب  ,والعمل بالنصوص احملكمة ,ورد ا٤بتشابو
إليها  .نعم .
وفق اهلل ا١بميع ٤برضاتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع ,والعمل الصاّب ,وصلى اهلل على ٧بمد ,وعلى
آلو وصحبو .
حديث ما ضل قوم بعد ىدى كانوا عليو إال أوتوا الجدل
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
 - 1سورة آل عمران آية .6 :
 - 3سورة آل عمران آية .6 :
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قاؿ - -رٞبو اهلل -تعاىل :-
وقاؿ   :-  -ما ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو ,إال أوتوا ا١بدؿٍ ,ب قرأ:

    

.  )ٔ(        
رواه الَبمذي وقاؿ :حديث حسن صحيح .وابن ماجة ,وابن أيب عاصم ُب السنة .
وعزاه السيوطي ُ-ب الدر ا٤بنثور -إىل سنن سعيد بن منصور ,وأٞبد ,وعبد بن ٞبيد ,وابن جرير ,وابن
ي ,وُب سنده ا٢بجاج بن دينار ال بأس بو .وقد
ا٤بنذر ,وابن مردويو ,والبيهقي ُب شعب اإلٲباف ,ورواه ُ
اآلجر ّ

ذكره مسلم ُب مقدمتو ,وأبو غالب صدوؽ ٱبطئ ,وباقي السند ثقات ,ورواه ا٤بصنف ُب الكربى,

والبللكائي ,وا٥بروي .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على -عبد اهلل ورسولو -نبينا ٧بمد ,وعلى آلو

وصحبو أٝبعْب  .أما بعد .
فهذا ا٢بديث ال بأس بسنده .رواه الَبمذي بسند ال بأس بو ,ورواه اإلماـ مسلم ُب مقدمتو  ,وىو قولو
  : -  -ما ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو ,إال أوتوا ا١بدؿٍ ,ب قرأ اآلية الكرٲبة:

   

.  )ٕ(         
وفيو التحذير من ا١بداؿ ,وىذا ا١بدؿ اتصف بو أىل البدع ,من ا١بهمية وا٤بعتزلة واألشاعرة وا٤برجئة
والرافضة وغّبىم ,كلهم أوتوا ا١بدؿ -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية٘ -بدىم ٯبادلوف ُب النصوص ,ويؤولوهنا
وٰبرفوهنا ,وٯبادلوف أىل ا٢بق.
ففيو التحذير من ا١بدؿُ ,ب ىذا ا٢بديث ٙبذير من ا١بدؿ  ما ضل قوـ بعد ىدى كانوا عليو ,إال
أتوا ا١بدؿ  وىو يدؿ على :أف من أوٌب ا١بدؿ ,وأعرض عن النصوص ,فإنو ضاؿ -نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية . -فالواجب ا٢بذر من ا١بدؿ  ,والعمل بالكتاب والسنة ,وترؾ ا٤براء وا١بداؿ  .نعم .
 - 1سورة الزخرف آية . 47 :
 - 3سورة الزخرف آية . 47 :
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حديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي لو أجر خمسين شهيدا
وقاؿ   : -  -ا٤بتمسك بسنٍب عند فساد أمٍب لو أجر ٟبسْب شهيدا . 
رواه الطرباين ُب األوسط  ,وأبو نعيم ُب ا٢بلية  ,وضعفو األلباين ُب سلسلة األحاديث الضعيفة
وا٤بوضوعة ,وكذا ُب ٚبرٯبو للمشكاة .
وىذا ا٢بديث   :ا٤بتمسك بسنٍب عند فساد أمٍب لو أجر ٟبسْب شهيدا ُ ب الرواية ا٤بشهورة" :
لو أجر ٟبسْب " .بدوف تقييده بػ "شهيدا"  .وا٢بديث لو شواىد  ,واألقرب أنو ثابت  .والعبلمة ابن القيم
 -رٞبو اهلل - -أثبتو ُب "الكافية الشافية"  ,وقاؿ :إف ا٤بتمسك بالسنة عند فساد األمة ,لو أجر ٟبسْب.
وجاء ُب بعضها



قالوا :يا رسوؿ اهلل منا أو منهم؟ قاؿ :منكم  وُب لفظ   :القابض على

دينو كالقابض على ا١بمر ,وا٤بتمسك بسنٍب لو أجر ٟبسْب  ,قالوا :يا رسوؿ اهلل منا أو منهم؟ قاؿ:
منكم؛ ٘بدوف على ا٣بّب عونا ,وال ٯبدوف على ا٣بّب عونا . 
وال يدؿ ىذا على أف ا٤بتمسك بالسنة أفضل من الصحابة! بل ا٤براد :لو أجر ٟبسْب ُب ىذه الناحية,
وُب ىذا ا١بانب ,وُب ىذه ا٣بصلة ,وىى :التمسك بالسنة ,والعض عليها  ,مع كثرة الفساد ٩بن حولو ,وال
ٯبد على ا٣بّب أعوانا يعينونو ؛ فؤلجل ذلك صار لو أجر ٟبسْب  .لكن ليس معُب ذلك أنو أفضل من
الصحابة  ,ال .
بعدىم إىل يوـ القيامة  ,مزية ا١بهاد ُب
الصحابة ٥بم مزايا متعددة :مزية الصحبة  ,ال يلحقهم فيها َم ْن َ

سبيل اهلل  ,مع رسوؿ اهلل  , -  -مزية تبليغ الشريعة وتبليغ الدين .الصحابة ال يلحقهم من بعدىم .

والقاعدة :أف ا٤بزية ا٣باصة ,أو الفضيلة ا٣باصة ال تقضي على الفضائل العامة -قاعدة -ىذه فضيلة
خاصة ,الفضيلة ا٣باصة ال تقضي على الفضائل العامة .فالذي يتمسك بالسنة عند فساد األمة ُب آخر
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الزماف  ,لو أجر ٟبسْب من الصحابة ُ ,ب ىذا ا١بانب ُ ,ب ىذه ا٤بزية ,وىذه الفضيلة ا٣باصة  ,وىو لو
أجر التمسك بالسنة  ,لو أجر ٟبسْب .
لكن الصحابة أفضل منو  ,مزية الصحبة ال ٲبكن أف يساويهم ,وال أف يلحق هبم ,مزية ا١بهاد ُب سبيل
اهلل .فا٤بزية ا٣باصة ال تقضي على ا٤بزايا العامة  ,والفضيلة ا٣باصة ال تقضي على الفضائل العامة .
ومن ذلك أيضا ما جاء ُب ا٢بديث الصحيح أف أوؿ من يُكسى يوـ القيامة إبراىيم  -عليو الصبلة
والسبلـ  -الناس ٰبشروف يوـ القيامة حفاة عراة غرال  ,قاؿ النيب  -عليو الصبلة والسبلـ   : -وأوؿ
من يُكسى إبراىيم  -عليو الصبلة والسبلـ   -ىذه مزية خاصة إلبراىيم  -عليو الصبلة والسبلـ . -

ولكن نبينا  -عليو الصبلة والسبلـ  -وىو حفيده ,أفضل من جده إبراىيم ,وىو يليو ُب ا٤برتبة؛ و٥بذا

يتأخر عن الشفاعة يوـ القيامة ,ونبينا -  -يتقدـ ُب الشفاعة .فمزية الشفاعة العظمى -الٍب يغبطو فيها
األولوف واآلخروف -لنبينا ٧بمد  -  -وإبراىيم لو ىذه ا٤بزية ا٣باصة ,وىي أنو أوؿ من يُكسى يوـ القيامة

.

وكذلك من ا٤بزايا ا٣باصة ٤بوسى  -عليو الصبلة والسبلـ  -ما جاء ُب ا٢بديث أف النيب  -  -قاؿ:


إف الناس يصعقوف يوـ القيامة  ,فأكوف أوؿ من يفيق  ,فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش

وُب لفظ:



فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش

بالصعقة يوـ الطور . 

 



فبل أدري  ,أفاؽ قبلي أـ ُجوزي

فهذه منقبة ومزية ٤بوسى  -عليو السبلـ  -وىو أنو إما أف يكوف صعق ,أو مل يصعق .فإف كاف مل
يصعق فهذه مزية لو؛ ألنو صعق  +وإف كاف صعق وأفاؽ قبل النيب  -  -فهي مزية ,لكنها مزية خاصة ,
ونبينا  -  -لو مزايا أخرى كثّبة.
فا٤بقصود :أف ىذا ا٢بديث ال بأس بسنده ,ولو شواىد ,وصححو العبلمة ابن القيم - -رٞبو اهلل- -
ُب "الكافية الشافية" وغّبه  ,ولكن ليس معناه أف ا٤بتمسك بالسنة أفضل من الصحابة ,إ٭با معناه -كما
سبق -أنو مزية خاصة للمتمسك بالسنة.
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وجاء ُب اللفظ اآلخر وجو ذلك ,قاؿ:



٘بدوف على ا٣بّب عونا ,وال ٯبدوف على ا٣بّب عونا



فا٤بتمسك بالسنة ُب آخر الزماف ال ٯبد عونا ,والصحابة ٯبدوف عونا؛ فلهذا صار لو أجر ا٣بمسْب ,
وصارت لو ىذه ا٤بزية ا٣باصة .
وفيو ا٢بث على التمسك بالسنة ,ولزومها عند ظهور البدع وا٤بنكرات ,وفيو التحذير من البدع .وىذا
وجو إتياف ا٤بصنف - -رٞبو اهلل - -هبذا األثر؛ ليحذر من البدع .فإف ا٤بتمسك بالسنة بعيد عن البدع,
كا١بهمية وا٤بعتزلة وا٣بوارج والرافضة  ,كل ىؤالء مل يتمسكوا بالسنة  ,فالواجب التمسك بالسنة ,وا٢بذر
من البدع واحملدثات ُب الدين  .نعم .
حديث المتمسك بدينو عند فساد الناس كالقابض على الجمر
وقاؿ   : -  -ا٤بتمسك بدينو عند فساد الناس كالقابض على ا١بمر . 
رواه الَبمذي بلفظ قريب منو وقاؿ :ىذا حديث غريب من ىذا الوجو  .وأشار ابن حجر ا٥بيثمي إىل
وجود شاىد لو من حديث أيب أمامة .
نعم  .فبل بأس بسنده ,وا٤بعُب صحيح  ,ا٤بتمسك بالسنة عند فساد الزماف كالقابض على ا١بمر ,وىذا
واقع؛ ألنو يتحمل ويتصرب؛ لوجود الفساد ٩بن حولو ,والفًب والبدع .فهو يتصرب ويتحمل ,ويلزـ السنة,
ويصرب على األذى الذي يصيبو ,فهو كالقابض على ا١بمر .وفيو ا٢بث على التمسك بالسنة ,والتحذير من
البدع واحملدثات ُب الدين  .نعم .
حديث المتمسك بدينو في الهرج كالمهاجر إلي
وقاؿ   :-  -ا٤بتمسك بدينو ُب ا٥برج كا٤بهاجر إيل . 
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ي ,وعبد بن ٞبيد ُب مسنده,
رواه مسلم ,وابن ماجة بلفظ  العبادة ُب ا٥برج   ...ورواه ُ
اآلجر ّ

وا٤بصنف ُب الكربى .

نعم ,وا٢بديث ال بأس بو  ,ورواه مسلم - -رٞبو اهلل - -بلفظ  العبادة ُب ا٥برج كهجرة إيل



وا٥برج  :االختبلط والفًب وا٢بروب .ومن أشراط الساعة  ,كثرة الفًب واالختبلط والقتاؿ  .فعند وجود
الفًب ,إذا ٛبسك اإلنساف بالسنة فلو أجر ا٤بهاجر إىل النيب . -  -
" ا٤بتمسك بدينو ُب ا٥برج " يعِبُ :ب القتاؿ والفًب واختبلط األمور ,وخفاء ا٢بق  ,وكثرة االشتباه .
فا٤بتمسك بالسنة ُب ىذه ا٢بالة  ,وا٤بتمسك بدينو كا٤بهاجر إىل الرسوؿ  -  -وا٢بديث صحيح ال بأس
بو " .ا٤بتمسك بدينو ُب ا٥برج " يعِب :االختبلط والفًب وخفاء السنة  ,وإعجاب كل ذي رأي برأيو .
فا٤بتمسك بالسنة كا٤بهاجر إىل النيب -



 -وفيو ا٢بث على التمسك بالسنة ,والتحذير من البدع

واحملدثات ُب الدين ,والبعد عن الشبهات وا٤بتشاهبات .نعم .
حديث بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا
وقاؿ   : -  -بدأ اإلسبلـ غريبا ,وسيعود غريبا كما بدأ ,فطوىب للغرباء .قالوا :يا رسوؿ اهلل من
الغرباء؟ قاؿ :الذين إذا فسد الناس صلحوا . 
رواه مسلم إىل قولو :



فطوىب للغرباء



فقط ,والَبمذي بلفظ قريب منو وقاؿ :حديث حسن

صحيح ,وأٞبد ,وابن وضاح ُب البدع والنهي عنها ,ورواه ابن ماجة بلفظ :



قيل :من الغرباء؟ قاؿ:

النزاع من القبائل  وكذا الدارمي ُب سننو ,ورواه ا٤بصنف ُب الكربى ,ورواه ابن قتيبة ُب تأويل ا٢بديث .
نعم ,وىذا ا٢بديث صحيح ,رواه اإلماـ مسلم ُب صحيحو ,وىو قولو -
غريبا ,وسيعود غريبا ,فطوىب للغرباء





:-



بدأ اإلسبلـ

وا٤بعُب :أف اإلسبلـ بدأ غريبا ,مل يدخل ُب اإلسبلـ إال القبلئل.

فالنيب  -  -ىو أوؿ ا٤بسلمْب من ىذه األمة ٍ ,ب أسلم أبو بكر الصديق ,وأسلم ببلؿ ,وأسلمت خدٯبة
زوج النيب  -  -وعلي -رضي اهلل عنو ,وعنهم ٝبيعا. -
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فالنيب -



 -أوؿ ا٤بسلمْب من ىذه األمة؛ و٥بذا قاؿ :

      

(ٕ)

     

(ٔ)



ٍب أوؿ من آمن بو من األحرار  ,أبو بكر الصديق  ,ومن

العبيد واألرقاء ببلؿ  ,ومن الصبياف علي بن أيب طالب ,ومن النساء خدٯبة بنت خويلد  -رضي اهلل عنها
 ٍب أسلم صهيب ,وعمار بن ياسر وٝباعة .ف اإلسبلـ بدأ غريبا ,ما اعتنقو إال قلة ٍ ,ب انتشر اإلسبلـ وكثر ,وىاجر النيب  -  -إىل ا٤بدينةٍ ,ب ٤با
فتح اهلل مكة على النيب  -  -دخل الناس بعدىا ُب دين اهلل أفواجا .
وُب سنة تسع جاءت الوفود إىل النيب -



 -وفود القبائل من ٝبيع أ٫باء ببلد العرب  ,حٌب دخل

ا لناس ُب دين اهلل أفواجا ,وانتشر اإلسبلـٍ ,ب ا٣بلفاء الراشدوف ُ .ب زمن ا٣بلفاء الراشدين  -رضي اهلل
عنهم  -انتشر اإلسبلـ وتوسع .
وُب آخر الزماف يعود غريبا كما بدأ  ,ٱبرج الناس من دين اهلل ,وال يبقى عليو إال القلة القبلئل .
 بدأ اإلسبلـ غريبا  الغريب :ىو الذي ليس معو أحد  ,قلة .ومنو الغريب ٠ُ ,بي الغريب ُب
البلد؛ ألنو منفرد وحده من بْب أىل البلد .الناس بْب أىليهم وأوالدىم ,وىذا منفرد غريب .
 فطوىب للغرباء



طوىب :اسم للجنة ,أو شجرة ُب ا١بنة .ىذا فيو ا٢بث على التمسك بالسنة ,

ا٢بق ,ويتمسك بالسنة .
التمسك بالدين ُب وقت غربتو  ,وىذا بوجود من يعْب عليو  ,يلزـ
ُ
اإلنساف َ

 بدأ اإلسبلـ غريبا ,وسيعود غريبا ,فطوىب للغرباء َ و ْعد با١بنة والكرامة للغرباء ,الذين يتمسكوف

بدين اإلسبلـ ,ويعضوف عليو بالنواجذ ,ويلزمونو ,ويتمسكوف بالسنة  ,ويبتعدوف عن أىل البدع ,وأىل
اإلشراؾ .
 قالوا :يا رسوؿ من الغرباء؟ -ىذا ُب غّب مسلم -قالوا :يا رسوؿ اهلل من الغرباء؟ قاؿ :الذين إذا
فسد الناس صلحوا



وُب لفظ



الذين يصلُحوف إذا فسد الناس

 - 1سورة األنعام آية .152 :
 - 3سورة الزمر آية .13 :
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ىذا تفسّب الغرباء



الذين

اإلعانة العظمى

يصلحوف إذا فسد الناس  وُب لفظ  الذين يُصلِحوف ما أفسد الناس  وُب لفظ  ىم النزاع من

القبائل  وُب لفظ  ىم قوـ صا٢بوف قليلُ ,ب قوـ سوء كثّب . 
أربعة ألفاظ جاءت فيهم:
اللفظ األول:



قيل :يا رسوؿ اهلل من الغرباء؟ قاؿ :الذين يصلحوف إذا فسد الناس



يعِب:

يصلُحوف بأنفسهم  ,ىم يصلحوف بأنفسهم  ,أو يلزموف ا٢بق ,ويعضوف عليو بالنواجذ ,ويتمسكوف بالسنة
عند فساد الناس .

وفي اللفظ اآلخر  الذين يصلِحوف ما أفسد الناس  يعِب :دعاة يصلُحوف ىم بأنفسهم  ,يعِب:

صلُحوا بأنفسهمٍ ,ب أصلحوا غّبىم .وا٤بصلح ال بد أف يكوف صا٢با ُب نفسو  ,ال يسمى مصلحا إال إذا
صلح ُب نفسو.
فهذه اللفظة فيها زيادة معُب عن ا٤بعُب األوؿ  ,ا٤بعُب األوؿ:



يصلُحوف إذا فسد الناس



صا٢بوف ُب أنفسهم.

أما اللفظة الثانية  :الذين يصلِحوف ما أفسد الناس  يعِب :دعاة إصبلح  ,يصلِحوف ما أفسده

الناس  ,يدعوف إىل اهلل  ,ويأمروف با٤بعروؼ ,وينهوف عن ا٤بنكر ,ويدعوف إىل السنة ,وٰبذروف من البدعة .
وُب لفظ:



ىم النزاع من القبائل



من كل قبيلة واحد أو اثنْب  ,يعِب٘ :بد القبيلة كلها على

البدعة ,وعلى الفساد ,وينزع منها واحد أو اثناف  ىم النزاع من القبائل . 
وفي اللفظ الرابع  :ىم قوـ صا٢بوف قليلُ ,ب قوـ سوء كثّب   قيلَ :من الغرباء؟ قاؿ :قوـ

صا٢بوف قليلُ ,ب قوـ سوء كثّب  قوـ صلحوا بأنفسهم  ,قلة ُب ٦بتمع كثّب فاسد  .نعم .
حديث "اهلل اهلل في أصحابي ال تتخذوىم غرضا بعدي

ٜٜ

اإلعانة العظمى

وقاؿ :-  -



اهلل اهلل ُب أصحايب ,ال تتخذوىم غرضا بعدي ,فمن أحبهم فبحيب أحبهم ,ومن

أبغضهم فببغضي أبغضهم ,ومن آذاىم فقد آذاين ,ومن أذاين فقد آذى اهلل ,ومن آذى اهلل فيوشك اهلل أف
يأخذه . 
رواه الَبمذي وقاؿ :حسن غريب .ورواه أٞبد ُب فضائل الصحابة بلفظ :



اتقوا اهلل ُب أصحايب

 ورواه ابن حباف ُب صحيحو ,وأورده السيوطي ُب ا١بامع الصغّب ,ورمز ٢بسنو ,وقاؿ شارحو -ا٤بناوي-
 :وفيو عبد الرٞبن بن زياد .قاؿ الذىيب  :ال يُعرؼ.
نعم ,وا٢بديث ال بأس بسنده ,وفيو :ا٢بث على تعظيم الصحابة ,وتقديرىم وإجبل٥بم واحَبامهم,
ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم ,وإنزا٥بم مناز٥بم الٍب أنز٥بم اهلل إياىا ,بالعدؿ واإلنصاؼ ,ال با٥بوى
والتعصب ,والَبضي عنهم ,وا٢بذر من عيبهم وتنقصهم .
و٥بذا حذر النيب ُ -  -ب ىذا ا٢بديث بقولو   :اهلل اهلل ُب أصحايب  يعِب :الزموا أصحايب,
واعرفوا ٥بم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم ,وسبقهم إىل اإلسبلـ ,وجهادىم مع النيب  -  -ونشرىم لدين
اهلل.
 ال تتخذوىم غرضا  الغرض :ا٥بدؼ الٍب ت رمى .إذا كاف ىناؾ أشخاص يَباموف ,يضعوف ىدفا
يرمونو .فالذي يسب الصحابة جعلهم ىدفا ,الذي يسب الصحابة جعلهم غرضا؛ و٥بذا قاؿ النيب -  -
  :اهلل اهلل ُب أصحايب ,ال تتخذوىم غرضا بعدي  يعِب :ال تسبوىم وال تعيبوىم وال تنقصوىم  ,وال
تنكروا فضائلهم .


فمن أحبهم فبحيب أحبهم ,ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم

حملبة النيب -





يعِب :من أحبهم فإ٭با أحبهم

 -ألهنم أصحابو ووزراؤه وأخبلؤه ,واهلل مل يكن ليختار لنبيو إال أفضل الناس .فهم خّب

الناس ,أفضل الناس ,ال كاف وال يكوف بعدىم .
ومن أبغضهم فيلزـ من ذلك أف يكوف مبغضا للرسوؿ اهلل   -  -ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم
 ما أبغضهم إال ألنو يبغض الرسوؿ  -  -فمن أحبهم فقد أحب النيب -

ٓٓٔ



 -ومن أبغضهم فقد

اإلعانة العظمى

أبغض النيب  -  -ومن آذاىم فقد آذى النيب  -  -ومن آذى النيب  -  -فقد آذى اهلل ,ومن آذى
اهلل فيوشك أف يأخذ . +
وال يلزـ من األذى ٢بوؽ الضرر  ,فاهلل تعاىل ال يلحقو ضرر من خلقو ,وال يضره أحد من خلقو ,كما
ُب ا٢بديث اآلخر يقوؿ اهلل ُ ب ا٢بديث القدسي :



يؤذيِب ابن آدـ ,يسب الدىر ,وأنا الدىر



ىذا فيو أذية هلل ,لكن ال يلزـ من األذية إ٢باؽ الضرر ,العباد ال ٲبكن أف يضروا اهلل سبحانو ,ا٤بخلوؽ ال
ٲبكن أف يضر ا٣بالق .
ضري فتضروين ,ولن
و٥بذا قاؿ الرب -سبحانوُ -ب ا٢بديث القدسي   :يا عبادي إنكم لن تبلغوا ُ

تبلغوا نفعي فتنفعوين



فالعباد ال يضروف اهلل وال ينفعونو  ,ال يلحقو ضرر وال نفع من عباده ,فدؿ ىذا

على :أنو ال يلزـ من األذى ٢بوؽ الضرر .
إِ َذف من أحب الصحابة فإ٭با أحبهم ٢ببو النيب  ,-  -ومن أبغضهم فإ٭با أبغضهم لبغضو للنيب  -
الزـ ىذا  ,كيف ٙبب شخصا وتبغض صاحبو ؟! ما ٲبكن ىذاٙ ,بب شخصا ,وتبغض خليلو وصديقو
ٌ -

ووليو! ال ٲبكن ىذا .

فمحبة الويل يلزـ أف ٙبب وليو  ,وإف أبغضت شخصا فبل بد أف تبغض صاحبو  ,أتبغض أعدائي
وتزعم حيب؟ ال ٲبكن؛ و٥بذا فإف من سب الصحابة ,فإنو يدؿ على غل وحقد ُب قلبو على اإلسبلـ ,ومن
فسقهم فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ؛ ألف اهلل زكاىم وعد٥بم ,كما ٠بعنا باألمس .
ّ
كفر الصحابة أو ّ

وفسقهم فقد طعن ُب دين اإلسبلـ  .من الذي نقل إلينا
ويضاؼ إىل ىذا أيضا ,أف من ّ
كفر الصحابة ّ

الشريعة -القرآف والسنة -؟ من الذي نقلها ؟ الصحابة .فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقلو الكفار؟!
فالطعن ُب الصحابة طعن ُب القرآف وُب السنة .

فالذي يقوؿ :إف الصحابة كفروا أو فسقوا  ,ىذا قد طعن ُب القرآف وُب السنة؛ ألف الذي نقل إلينا
الشريعة ,ونقل إلينا القرآف ,وبلغنا القرآف ,وبلغنا السنة من ىم ؟ الصحابة  .فإذا كانوا كفارا  ,فكيف يوثق
بدين نقلو كفار؟ وٞبلو كفار؟!

ٔٓٔ

اإلعانة العظمى

فدؿ على أف تكفّب الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتْب :من جهة أنو مكذب هلل؛ ألف اهلل
زكاىم وعد٥بم  ,ومن جهة أنو طعن ُب القرآف والسنة؛ ألف الذي نقلو وٞبلو ىم الصحابة  ,وال يوثَق بدين
ٞبلو كفار أو فساؽ .
وكذلك أيضا من قاؿ :إف القرآف طار ثلثيو ,ومل يبق إال الثلث .أيضا ىذا كفر ,نوع ثالث من الكفر؛
ألنو مكذب هلل ُب قولو:



. )ٔ(         

فمن قاؿ :إف القرآف غّب ٧بفوظ ,وأنو طار ثلثيو ومل يبق إال الثلث ,وأنو يوجد مصحف لفاطمة يعادؿ
ا٤بصحف الذي بْب أيديكم ثبلث مرات -ىذا كفر وردة؛ ألنو مكذب هلل ُب قولو:
     

(ٕ)

   

وكذلك من عبد آؿ البيت ,ودعاىم من دوف اهلل ,واستغاث هبم,

فهذا كفر وردة  .نعم .
حديث ال تسبوا أصحابي
وقاؿ   :-  -ال تسبوا أصحايب ,فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبا ما بلغ ُمد

أحدىم وال نصيفو . 

رواه البخاري ,ومسلم ,والَبمذي وقاؿ :حديث حسن صحيح ,ورواه أٞبد ُب فضائل الصحابة ,ورواه
ابن حباف ُب صحيحو ,وأبو داود .
نعم ,وىذا ا٢بديث حديث عظيم ,يبلغ من ا٤بؤمن العجب .النيب -
أصحايب





 -يقوؿ :



ال تسبوا

فا٢بديث لو سبب .وا٢بديث -أوال -رواه الشيخاف -البخاري ومسلم رٞبهما اهلل ُ -ب

كتابيهما ,الذيْن ٮبا أصح الكتب بعد كتاب اهلل  -عز جل . -
 - 1سورة الحجر آية .8 :
 - 3سورة الحجر آية .8 :
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اإلعانة العظمى

وسبب ا٢بديث أنو حصل شيء من الكبلـ واألخذ وا٤برادة بْب صحابيْب جليلْب :أحدٮبا عبد الرٞبن
بن عوؼ ,والثاين خالد بن الوليد .حصل بينهما شيء من الكبلـ  ,وعبد الرٞبن بن عوؼ كاف ٩بن أسلم
قبل الفتح  ,قبل صلح ا٢بديبية  ,وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح ا٢بديبية .
وصلح ا٢بديبية ُ٠بي فتحا٠ ,باه اهلل فتحا ُب قولو :

    

٤ )ٔ(   باذا

ُ٠بي فتحا ؟ ألنو بعد صلح ا٢بديبية استقرت األحواؿ .عقد الصلح بْب النيب -
وضعت ا٢برب أوزارىا ,وأمن الناس ,وصار ا٤بشركوف يأتوف إىل ا٤بسلمْب ,ويسمعوف القرآف  ,فأسلم جم


 -وبْب ا٤بشركْب,

غفّب .
وتفرغ النيب  -  -لفتح خيرب  ,وفتحت خيرب ٍ ,ب نقض ا٤بشركوف العهد بعد سنتْب  ,فقاتلهم النيب
  - غزاىم النيب  -  -وفتح مكة  ,فاهلل تعاىل ٠باه فتحا مبينا ؛ ٤با يعقبو من النصر .وفتح مكة أيضا فتح

       

(ٕ)

و٠باه اهلل فتحا ُب قولو:

 

                
       

(ٖ)

ال يستوي من أنفق وجاىد ,من أنفق مالو وجاىد ُب سبيل اهلل

قبل صلح ا٢بديبية ,ومن أنفق وجاىد بعد الصلح.
صلح ا٢بديبية حد فاصل بْب السابقْب األولْب من ا٤بهاجرين  , ...من أسلم قبل صلح ا٢بديبية ىو
من السابقْب األولْب ,ومن أسلم بعد صلح ا٢بديبية ليس من السابقْب األولْب .واضح ىذا .
فالصحابة على مراتب .وىناؾ أيضا بعض الصحابة أسلموا بعد فتح مكة ,ويسموف الطلقاء  ,منهم
أبو سفياف ومعاوية وابنو يزيد  ,فصارت ا٤براتب كم ؟ السابقوف األولوف من الصحابة ,الذين أسلموا قبل

 - 1سورة الفتح آية .1 :
 - 3سورة الفتح آية .1 :
 - 2سورة الحديد آية .11 :
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صلح ا٢بديبيةٍ .ب ي ليهم من أسلم بعد ا٢بديبية وقبل فتح مكة ٍ ,ب يليهم من أسلم يوـ الفتح ,ثبلث
مراتب.
السابقوف األولوف الذين أسلموا قبل صلح ا٢بديبية منهم عبد الرٞبن بن عوؼ ,أسلم قبل صلح
ا٢بديبية  ,من السابقْب األولْب .وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح ا٢بديبية ,ليس من السابقْب األولْب.
عبد
وسب ٌ
خالد َ
فلما حصل شيء من سوء التفاىم بْب عبد الرٞبن بن عوؼ وخالد بن الوليد َ ,
الرٞبن بن عوؼ  ,النيب  -  -هنى خالدا عن سب عبد الرٞبن وقاؿ ٣بالد   :ال تسبوا أصحايب 
يعِب :ا٤بتقدمْب ُب الصحبة  ,وإف كاف خالد من الصحاب.


ال تسبوا أصحايب ,فوا لذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال

نصيفو  فالنيب  -  -ينهى من لو صحبة أخرى أف يسب من لو صحبة أوىل  ,ويقوؿ  -عليو الصبلة
والسبلـ  : -إف خالدا بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذىبا ُب سبيل اهلل ,وأنفق عبد الرٞبن بن عوؼ مدا أو
نصف ا٤بد  ,ما ٢بق خالد عبد الرٞبن بن عوؼ؛ للتفاوت العظيم الذي بينهما .
ا٤بد ما ىو ؟ ملء كفي الرجل ا٤بعتدؿ .ا٤بد :ملء كفي الرجل ا٤بتوسط اليدين ,اللتْب ليستا بالكبّبتْب
وال بالصغّبتْب ,يقاؿ لو :مد .والصاع أربعة أمداد  ,والنصيف يعِب :النصف .فخالد بن الوليد لو أنفق مثل
عبد الرٞبن خالدا .
أحد ذىبا ,وأنفق عبد الرٞبن مدا -ملء الكف -أو نصف ا٤بد ,لسبق ُ

٤باذا ؟ ألف عبد الرٞبن من السابق األولْب ,وخالد من ا٤بتأخرين ُب الصحبة .فالنيب -



 -ٱباطب

خالدا يقوؿ :ال تسبوا أصحايب ا٤بتقدمْبَ ,من ٥بم صحبة أوىل .ٱباطب َمن لو صحبة أخرى .


ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده ...

لتأكيد ا٤بقاـ.





أقسم عليو ,وىو الصادؽ وإف مل يقسم ,لكن

فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم  ...أيها ا٤بتأخروف ُب الصحبة  .مثل أحد

ذىبا ,ما بلغ مد أحدىم   ...مد السابقْب األولْب  وال نصيفو . 

ٗٓٔ
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فإذا كاف ىذا التفاضل بْب الصحابة -بْب السابقْب األولْب ,وبْب من أسلم بعد صلح ا٢بديبية-
فكيف التفاضل بْب من أسلم بعد صلح ا٢بديبية ,ومن أسلم يوـ الفتح؟ فكيف التفاضل بْب الصحابة,
بعد الصحابة؟! ال يعلم إال اهلل مقدار التفاضل .
ومن َ
َ

فإذا كاف النيب  -  -ٱباطب خالدا ويقوؿ   :ال تسبوا أصحايب  فبل ٲبكن أف تبلغ ما بلغوا ,

ومن بعدىم؟ فكيف ٗبن يسب الصحابة ؟ ! ىذا يدؿ على أف
فكيف ٗبن جاء بعد الصحابة من التابعْب َ
األمر عظيم ,وأف سب الصحابة أمر جلل ,أمر خطّب ,ليس باألمر ا٥بْب.

وفيو التحذير من سب الصحابة ,والواجب الَبضي عنهم  ,الَبضي عن الصحابة ,وإنزا٥بم مناز٥بم,
ومعرفة فضلهم وسابقتهم ,وجهادىم مع النيب -



 -وتبليغهم ونشرىم لدين اهلل



والواجب توليهم,

والَبحم عليهم ,واعتقاد أهنم أفضل الناس ,وأهنم خّب الناس .
وأهنم أفضل الناس بعد األنبياء ,وأنو ال كاف وال يكوف مثلهم  ,وأنو ال ٲبكن أف يبلغ منزلتهم أحد من
بعدىم ,وأف ما صدر منهم من ىفوات فهم ما بْب ٦بتهد مصيب لو أجراف ,وبْب ٦بتهد ٨بطئ لو أجر ,
وخطؤه مغفور .
وما يُروى من األخبار ُب حق الصحابة ,فكما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية - -رٞبو اهللُ - -ب
الواسطية :أف كثّبا ٩با يروى ُب حق الصحابة كذب ,ال أساس لو من الصحة  .ىذا قسم -قسم كذب ال
أساس لو من الصحة -وقسم لو أصل لكن زيد فيو ونقص  .وقسم صحيح ,والصحيح ىم ما بْب ٦بتهد
مصيب لو أجراف ,وما بْب ٦بتهد ٨بطئ لو أجر واحد .
ٍب الذنوب احملققة الٍب تصدر من الصحابة ,فهناؾ أسباب للمغفرة ,قد يغفر ألحدىم ما ال يغفر لغّبه.
فإذا كاف اإلنساف من سائر ا٤بسلمْب يغفر لو بالتوبة  ,يغفر لو بشفاعة النيب  -  -يغفر لو با٢بسنات ,
فالصحابة أوىل  .فالذنوب احملققة للصحابة قد يغفر ألحدىم بفضلو ,وجهاده مع النيب -
لئلسبلـ .

٘ٓٔ



 -وسابقتو

اإلعانة العظمى

وقد يغفر لو بشفاعة النيب  -  -الٍب ىم أوىل الناس هبا ,وقد َٲب ّن اهلل عليو بالتوبة ,وقد يغفر لو
با٢بسنات ا٤باحية ,أو ا٤بصائب .فكيف -بعد ىذا -يأٌب قوـ ُب آخر الزماف ,ويسبوف الصحابة
ويكفروهنم؟ نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  .نعم .
حديث يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام
وصل خلف كل إماـ ,وال تسنب أحدا
وقاؿ معاذ :قاؿ يل النيب   :-  -يا معاذ ,أطع كل أمّبَ ,

من أصحايب . 

رواه الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ,ومكحوؿ مل يسمع من معاذ ,وأٞبد ُب فضائل الصحابة .
نعم  .وىذا حديث ضعيف؛ النقطاع السند -يعِب منقطع -ولكن ا٤بعُب صحيح ,وىو أنو ٯبب على
اإلنساف أف يطيع أمّبه  ,لكن ُب طاعة اهلل  يقوؿ النيب   :-  -من أطاعِب فقد أطاع اهلل ,ومن
عصاين فقد عصى اهلل .ومن يطع األمّب فقد أطاعِب ,ومن يعص األمّب فقد عصاين . 
وا٤برادُ :ب طاعة اهلل ٝ ,بعا بْب النصوص؛ لقوؿ النيب -
٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق  ولقولو -عليو الصبلة والسبلـ :-



ُ -ب ا٢بديث اآلخر:





إ٭با الطاعة ُب ا٤بعروؼ

ال طاعة



فا٤بعُب:

 أطع كل أمّب  يعِبُ :ب طاعة اهلل . 
 وصل خلف كل إماـ  يعِب :ا٤براد كل إماـ مسلم  ,أما اإلماـ الكافر ال يصح أف تصلي خلفو
باإلٝباع .



وال تسنب أحدا من الصحابة



نعم ,ىذا دلت عليو النصوص  ,فا٢بديث وإف كاف

ضعيفا ,إال أف معناه صحيح  .نعم.
حديث "إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير

ٔٓٙ

اإلعانة العظمى

ووضع رسوؿ اهلل -



 -يده على ٢بية عمر بن ا٣بطاب  -رضي اهلل تعاىل عنو ٍ -ب قاؿ  :يا

عمر ,إنا هلل وإنا إليو راجعوف .قاؿ عمر :قلت :نعم -بأيب وأمي يا رسوؿ اهلل -إنا هلل وإنا إليو راجعوف ,
وما ذاؾ؟ قاؿ  :إف جربيل أتاين آنفا ,فقاؿ :يا ٧بمد ,إنا هلل وإنا إليو راجعوف ,إف أمتك مفتونة بعدؾ
كل سيكوف .قلت  :كيف يضلوف أو
بقليل غّب كثّب  ,قلت :يا جربيل أفتنة ضبلؿ؟ أـ فتنة كفر ؟ قاؿٌ :

يكفروف وأنا ٨بلف بْب أظهرىم كتاب اهلل؟! قاؿ :بكتاب اهلل يضلوف ,يتأولو كل قوـ على ما يهووف,
فيضلوف بو . 
أخرجو الدارمي عن معاذ بن جبل أنو قاؿ   :يُفتح القرآف على الناس ,حٌب يقرأه ا٤برأة والصيب
والرجل ,فيقوؿ الرجل :قد قرأت القرآف فلم أتػبَع .إىل قولو :واهلل آلتينهم ٕبديث ال ٯبدونو ُب كتاب اهلل,

ومل يسمعوه عن رسوؿ اهلل؛ لعلي أُتػبَع  ورواه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف بسند صحيح .

نعم ,وىذا ا٢بديث فيو اختبلؼ ,أخذه الدارمي من معاذ بن جبل بلفظ آخر مقارب ,وا٤بعُب صحيح,

وىو أنو حصلت فتنة الضبلؿ وفتنة الكفر  ,ىناؾ من ضل وىناؾ من كفر؛ وذلك بسبب عدـ اإلٲباف
بالقرآف ,أو تأويلو على غّب تأويلو ,ومن ذلك ما فعلو أىل البدع؛ ألهنم يتأولوف القرآف على غّب تأويلو .
حٌب إف بعض أىل البدع -والعياذ باهلل -تأولوا قوؿ اهلل :
قالوا " :ا١ببت والطاغوت :أبو بكر وعمر"  ,وقالوا :
 )ٕ(   فسروا البحرين بفاطمة وعلي.



    

(ٔ)

       

 )ٖ(      فسرو

اللؤلؤ وا٤برجاف :ا٢بسن وا٢بسْب .
وىكذا -والعياذ باهلل -ضل قوـ ُب تأويل القرآف على غّب تأويلو  .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .

 - 1سورة النساء آية .41 :
 - 3سورة الرحمن آية .31- 18 :
 - 2سورة الرحمن آية .33 :

ٔٓٚ

اإلعانة العظمى

فيو التحذير من تأويل القرآف على غّب تأويلو  ,والتحذير من الشبهات وا٤بشبهْب ,وضبلالت ا٤بضلْب,
وبدع ا٤ببتدعْب .فالواجب على ا٤بسلم أف ٰبذر من أىل البدع ,وا٣بوارج وا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة وا٤برجئة
وغّبىم  .نعم.
حديث مثل أصحابي مثل الملح في الطعام
وقاؿ ا٢بسن  :قاؿ النيب   :-  -مثل أصحايب مثل ا٤بلح ُب الطعاـ ٍ ب قاؿ " :ىيهات ذىب
ملح القوـ ".
رواه البخاري بلفظ قريب منو ,ورواه عبد الرزاؽ ُب مصنفو ,مسنده بسند منقطع .
وعن ٠برة أف رسوؿ اهلل -



 -كاف يقوؿ لنا :



إنكم توشكوف أف تكونوا ُب الناس كا٤بلح ُب

الطعاـ ,وال يصلح الطعاـ إال با٤بلح  رواه البزار والطرباين ,وإسناد الطرباين حسن .
نعم ,وىذا ا٢بديث رواه البخاري ُب صحيحو بلفظ  , +قولوَ :حدثَػنَا أَبُو نػُ َعْي ٍم َحدثَػنَا َعْب ُد الر ْٞبَ ِن بْ ُن
اف بْ ِن َحْنظَلَةَ بْ ِن الْغَ ِس ِيل َحدثػَنَا ِع ْك ِرَمةُ َع ْن ابْ ِن َعب ٍ
وؿ الل ِو
اس َ-ر ِض َي اللوُ َعْنػ ُه َما -قَ َاؿَ  :خَر َج َر ُس ُ
ُسلَْي َم َ
ُِ ب مر ِض ِو ال ِذي مات فِ ِيو ٗبِِْلح َف ٍة قَ ْد عصب بِعِ ٍ
س َعلَى الْ ِمْن َِرب ,فَ َح ِم َد اللوَ َوأَثْػ َُب
َ َ
َ َ َ
َ
ََ
صابَة َد ْ٠بَاءََ ,حٌب َجلَ َ
اؿ :أَما بػعد ,فَِإف الناس ي ْكثػر َ ِ
ص ُارَ ,حٌب يَ ُكونُوا ُِب الن ِ
اس ِٗبَْن ِزلَِة الْ ِمْل ِح ُِب الط َع ِاـ,
َعلَْي ِوٍُ ,ب قَ َ َ ْ ُ
وفَ ,ويَقل ْاألَنْ َ
َ َ ُُ
ِِ
فَمن وِيل ِمْن ُكم َشيئا ي ِ ِ
اف
ين ,فَػْليَػ ْقبَ ْل ِم ْن ُْ٧ب ِسنِ ِه ْمَ ,ويَػتَ َج َاوْز َع ْن ُم ِسيئِ ِه ْم .فَ َك َ
َ ْ َ َ ْ ًْ َ ُ
ضر فيو قَػ ْوًماَ ,ويَػْنػ َف ُع فيو َ
آخ ِر َ
ِ
آخَر َْ٦بلِ ٍ
س بِِو النِيب .  
ل
ج
س
َ
َ
َ
ىذا فيو ا٢بث على اإلحساف لؤلنصار ,ومعرفة منزلتهم وفضلهم ,وفيو دليل على :أف األنصار يقلوف

ويكثر الناس ,حٌب يكونوا ُب الناس ٗبنزلة ا٤بلح ُب الطعاـ  .كما أف ا٤بلح اآلف بالنسبة للطعاـ قليل,
فكذلك األنصار يقلوف ُب آخر الزماف.
وفيو علم من أعبلـ النبوة ,حيث وقعت كما أخرب .وفيو ا٢بث على احَباـ الصحابة ,وتقديرىم
وتبجيلهم ,وإنزا٥بم مناز٥بم ,واإلحساف إليهم .ومن اإلحساف إليهم :الَبضي عنهم ,وتوليهم ,ومعرفة
فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم ,وإنزا٥بم مناز٥بم الٍب أنز٥بم اهلل إياىا ,بالعدؿ واإلنصاؼ ال با٥بوى والتعصب.
ٔٓٛ

اإلعانة العظمى

وفيو التحذير من سبهم وإيذائهم ,وتنقصهم وعيبهم؛ و٥بذا قاؿ النيب -



:-



من ويل منكم

شيئا ,يضر فيو قوما وينفع فيو آخرين ,فليقبل من ٧بسنهم ,ويتجاوز عن مسيئهم  نعم .
حديث دخل  ا٤بسجد ومعو أبو بكر عن ٲبينو وعمر عن يساره


ودخل -



 -ا٤بسجد ,ومعو أبو بكر عن ٲبينو ,وعمر عن يساره ,وقاؿ :ىكذا نبعث يوـ

القيامة ,وىكذا ندخل ا١بنة . 
رواه الَبمذي بدوف ا١بملة األخّبة منو ,وقاؿ :حديث غريب .ورواه ابن ماجة ,وقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع
الزوائد :رواه الطرباين ُب األوسط ,وفيو خالد بن يزيد العمري ,وىو كذاب .ورواه ا٢باكم ,وضعف سنده
الذىيب ,ورمز السيوطي لضعفو ُب ا١بامع الصغّب .
نعم ,وىذا ا٢بديث -وإف مل يصح -إال أف معناه صحيح ,أف أبا بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -ٮبا
وزيرا النيب  -  -وضجيعاه ُب القرب  ,ٮبا وزيراه ُب الدنيا ,وضجيعاه ُب القرب ,وٮبا معو يوـ القيامة.
وفيو ا٢بث على معرفة مكانة الشيخْب -أيب بكر وعمر -ومنزلتهما العظيمة ,والَبضي عنهما,
وتوليهما ,وا٢بذر من سبهما ,وتنقصها وعيبهما ,حٌب ُروي عن اإلماـ أٞبد أنو قاؿ " :من سب الشيخْب

فقد كفر " .وال نسب بقية الصحابة ,من سب الشيخْب -أيب بكر وعمر -فقد كفر  .نسأؿ اهلل السبلمة

والعافية  .نعم .
حديث ما من نَبِي إِال ولوُ ِ
وزيران
ِ
وقاؿ َ  :-  -ما ِم ْن نَِيب إِال َولَوُ َوِز َير ِاف ِم ْن أَ ْى ِل الس َم ِاءَ ,وَوِز َير ِاف ِم ْن أَ ْى ِل ْاألَْر ِ
اي
ض  ,فَأَما َوز َير َ
ِمن أَى ِل السم ِاء فَ ِج ِربيل وِم َ ِ
ِ
اي ِم ْن أَ ْى ِل ْاألَْر ِ
ض فَأَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر -رضي اهلل عنهما.  -
ْ ْ
ْ َُ
َ
يلَ ,وأَما َوز َير َ
يكائ ُ

ٜٔٓ
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يبُ .ب ا٤بناقب -مناقب الصديق -وضعفو األلباين ُب ٚبريج
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
تفرد بو الَبمذي وقاؿَ :ح ِد ٌ

ا٤بشكاة ,ورواه الطرباين ,وأبو نعيم ُب ا٢بلية بلفظ قريب منو ,وقاؿ ا٥بيثميُ :ب سند الطرباين ٧بمد بن
ا٢بَاكِ ُم
٦بيب الثقفي ,وىو كذاب .ورواه البزار ,وفيو عبد الرٞبن بن مالك بن معوؿ ,وىو كذاب .ورواه ْ
صح َحوُ ,ووافقو الذىيب ُب ا٤بستدرؾ .
َو َ
نعم ,وىو -وإف اختلفوا ُب تصحيحو وتضعيفو -فا٤بعُب صحيح .حٌب لو مل يصح فا٤بعُب صحيح .فبل

شك أف الشيخْب -أبا بكر وعمر -ٮبا وزيرا النيب  -  -وٮبا ضجيعاه ُب القرب  ,وٮبا معو يوـ القيامة.
فالواجب الَبضي عنهما ,ومعرفة سابقتهما ,وفضلهما ومنزلتهما ,وتوليهما ,وا٢بذر من عيبهما
وتنقصها ,والتحذير ٩بن فعل ذلك .وأف الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما ,ىذا ٤برض ُب قلبو ,ونفاؽ ُب
قلبو .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
فمن كاف قلبو صحيحا سليما ,فبل ٲبكن أف يسب الشيخْب ,أو يعيبهما .فمن عاب الشيخْب ,أو
تنقصهما أو سبهما ,فهو ٤برض ونفاؽ ُب قلبو ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم .
حديث ال تستقر محبة األربعة إال في قلب مؤمن تقي
وقاؿ -



:-



ال تستقر ٧ببة األربعة إال ُب قلب مؤمن تقي ,أيب بكر وعمر وعثماف وعلي -

رضي اهلل تعاىل عنهم.  -
جاء ُب سنن أيب داود حديث  خّب الصحابة أربعة   ...وذكرىم .ورواه أيضا الَبمذي وا٢باكم,
وجاء ُب العلل ا٤بتناىية البن ا١بوزي :حديث



ما أحب أبا بكر وعمر إال مؤمن تقي  وقاؿ :ىذا

حديث ال يصح .
نعم ,وىذا ا٢بديث معناه صحيح ,ولو مل يصح لكن ا٤بعُب صحيح  .ال شك أف من أحب ا٣بلفاء
األربع ة فهذا يدؿ على إٲبانو ,ومن أبغضهم أو تنقصهم أو عاهبم فذلك لنفاؽ ُب قلبو ,ومرض ُب قلبو .
نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .
ٓٔٔ
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فا٣بلفاء الراشدوف ىم أفضل الناس  ,ىم أفضل الصحابة -رضواف اهلل عليهم -أفضل الصحابة ىم
ا٣بلفاء الراشدوف ,وترتيبهم ُب الفضيلة كَبتيبهم ُب ا٣ببلفة  :أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي .نعم .
حديث إن اهلل افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وقاؿ   : -  -إف اهلل افَبض عليكم حب أيب بكر وعمر وعثماف وعلي -رضي اهلل عنهم -كما
افَبض عليكم الصبلة والصياـ وا٢بج ,فمن أبغض واحدا منهم أدخلو اهلل النار.  .
وشكره واجب على أمٍب  وفيو عمر بن
ذكر الذىيب ُب " الواىيات " حديثا ىو  حب أيب بكر
ُ

إبراىيم الكردي ,وضاع .وأورده السيوطي ُب ا١بامع الكبّب ,وعزاه للحاكم ُب تارٱبو ,وأيب نعيم ُب فضائل
الصحابة ,وا٣برائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد ,وقاؿ الدارقطِب :تفرد بو عمر بن إبراىيم
الكردي وىو ذاىب ا٢بديث .
نعم ,وىذا ا٢بديث -وإف مل يصح -لكن معناه صحيح أيضا ,وأنو ٯبب على ا٤بسلم أف يَبضى عن
ا٣بلفاء الراشدين ,وعن الصحابة ٝبيعا ,وُب مقدمتهم ا٣بلفاء الراشدوف .ٯبب الَبضي عنهم وتوليهم,
تنقصهم وعيبهم وذمهم وسبهم
ومعرفة منزلتهم وفضلهم وسابقتهم ,وا٢بذر من تنقصهم وعيبهم  ,وأف َ
مرض ونفاؽ ُب القلب ,ومرض ُب القلب  .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
حديث من سب أصحابي فعليو لعنة اهلل ولعنة الالعنين
وقاؿ   : -  -من سب أصحايب فعليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب وا٤ببلئكة والناس أٝبعْب . 
رواه الطرباين من حديث ابن عباس ,وصحح األلباين سنده ُب ا١بامع الصغّب ,وعزاه السيوطي ُب
ا١بامع الكبّب إىل أيب نعيم ,ورواه أٞبد ُب فضائل الصحابة ,وقد ضعف ا٥بيثمي رواية ابن عباس عند
الطرباين .
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نعم ,وىذا ا٢بديث فيو التحذير من سب الصحابة  ,وال شك أف سب الصحابة من كبائر الذنوب ,
ومن سب الصحابة إف كاف سبهم لدينهم فهذا كفر وردة بإٝباع ا٤بسلمْب ,وإف كاف سبهم لغيظ ُب نفسو
َ

فهو فسق ,والفاسق متوعد باللعنة ,يقوؿ   عليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب  وىذا يدؿ على فسق من

تُػ ُوعد بالنار أو اللعنة أو الغضب يدؿ على فسقو .

فهذا ا٢بديث معناه صحيح  ,فمن سب الصحابة فهو إما كافر وإما فاسق ,فإف كاف سبهم لدينهم

وفسقهم فهذا ردة .
فهو كافر ,وإف كاف سبهم ألشخاصهم وذواهتم فهو فاسق .أما إذا ّ
كفر الصحابة ّ

وفرؽ بْب السب وبْب التكفّب  ,الذي يكفر الصحابة يقوؿ :الصحابة كفار وفُساؽ .ىذا كافر؛ ألنو

مكذب هلل ؛ ألف اهلل زكاىم ,والذي يسبهم  , ...معُب يسبهم يعِب :يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم ,قد
يذمهم ألشخاصهم أو لذواهتم ,مثل من يذـ واحدا منهم ويقوؿ :إنو ٖبيل ,أو يقوؿ :جباف .ىذا ىو
السب .
فهذا إف كاف سبهم لدينهم فهذا كفر وردة ,وإف كاف سبهم لغيظ ُب نفسو فهو فاسق  .نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية  .كما حقق ذلك اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية - -رٞبو اهللُ - -ب " الصارـ ا٤بسلوؿ
على شاًب الرسوؿ "  . نعم.
حديث ال تسبوا أصحابي
وقاؿ رسوؿ اهلل : -  -



ال تسبوا أصحايب ,فإنو ٯبئ قوـ ُب آخر الزماف يسبوف أصحايب ,فبل

تصلوا عليهم ,وال تصلوا معهم ,وال تناكحوىم ,وال ٘بالسوىم ,وإف مرضوا فبل تعودوىم . 
ا١بملة األوىل منو  ال تسبوا أصحايب



تقدـ ٚبرٯبها ,وذكره السيوطي بتمامو ُب ا١بامع الكبّب,

وعزاه للخطيب .والعسكري من رواية أنس ,وقاؿ الذىيب :ىو منكر جدا .
نعم ,يقوؿ  :ال تسبوا أصحايب  ىذه ثابتة  ,أما بقية ا٢بديث قد ال يثبت  ,لكن معناه صحيح
يسب الصحابة لدينهم  ,ال يصلى عليهم؛ لكفره وضبللو ,وال يصلى معو ,وال يزوج ,وال ٯبالَس,
 ,الذي ّ
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وال يُعاد إذا مرض؛ لكفره وضبللو .أما الذي يسبهم لشيء ُب نفسو فإن و يكوف فاسقا  .نسأؿ اهلل العافية
.نعم.

حديث ال تسبوا أصحاب محمد
وقاؿ ابن عباس  -رضي اهلل تعاىل عنهما  " :-ال تسبوا أصحاب ٧بمد -



 -فإف اهلل قد أمرنا

باالستغفار ٥بم ,وىو يعلم أف سيقتتلوف " .
ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو "الصارـ ا٤بسلوؿ "  ,وعزاه لئلماـ أٞبد .
نعم ,وىذا صحيح .اعتمده شيخ اإلسبلـ ابن تيمية - -رٞبو اهلل - -وىو إماـ ُب ا٢بديث ,وإماـ ُب
السنة ,وإماـ ُب الدعوة إىل معتقد السلف الصاّب .فبل ٯبوز لئلنساف أف يسبهم  ,فإف اهلل أمر باالستغفار
٥بم ,وىو يعلم أهنم سيقتتلوف.
القتاؿ الذي حصل بْب علي ومعاوية وبْب الصحابة ,ىذا نشأ عن اجتهاد  ,نشأ عن اجتهاد ,ال عن
ىوى ,وال عن تعصب .فهم ما بْب ٦بتهد مصيب لو أجراف ,وبْب ٦بتهد ٨بطئ لو أجر  .وىذا كما قاؿ
العلماء :ىذه الدماء  ,والقتاؿ الذي حصل بينهم  ,نزه اهلل أيدينا عنها ,فيجب أف ننزه ألسنتنا عنهم .
وٯبب الَبضي عليهم ,والسكوت عما شجر بينهم ,واعتقاد سابقتهم وفضلهم ,وأف ٥بم من ا٢بسنات
وا١بهاد مع النيب  -  -والسبق إىل اإلسبلـ ,وصحبة النيب -  -ونشر دين اإلسبلـ وتبليغو -ما يغطي
ما صدر منهم من ىفوات .ىكذا ٯبب على ا٤بسلم .نعم .
حديث أُمروا باالستغفار ألصحاب محمد فسبوىم
وقالت عائشة  -رضي اهلل تعاىل عنها   : -أُمروا باالستغفار ألصحاب ٧بمد فسبوىم . 
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رواه أٞبد ُب فضائل الصحابة ,ورواه مسلم ُب صحيحو  ,ورواه الطرباين ُب األوسط ,وُب سنده
إ٠باعيل بن إبراىيم بن مهاجر ,ضعيف.
نعم .وىذا واقع من كثّب من الطوائف ا٤بنحرفة ,أمرىم باالستغفار فسبوىم ,فخالفوا كتاب اهلل ,واألمر
باالستغفار ُب قولو :

          

 )ٔ(               نعم.
حديث أي سماء تظلني
وقاؿ أبو بكر  -رضي اهلل تعاىل عنو : -



أي ٠باء تظلِب؟ وأي أرض تقلِب؟ إذا قلت ُب كتاب

اهلل ما ال أعلم؟! . 
أخرجو أبو عبيد ُب فضائلو ,وعبد بن ٞبيد عن إبراىيم التيمي قاؿ   :سئل أبو بكر عن قولو تعاىل
:



 )ٕ(    فقاؿ أي ٠باء   ...وذكره .
وذكره الذىيب ُب التذكرة عن الزىري ,وذكره البغوي ُب شرح السنة بدوف سند ,وقاؿ ٧بققو :أخرجو

الطربي من طريق أيب معمر عن أيب بكر ,وىو منقطع .كما حكم أيضا على سند أيب عبيد باالنقطاع .
وقد سبقو إىل ىذا ا٢بكم ا٢بافظ ابن حجر ُب فتح الباري  ,وذكر أف عبد بن ٞبيد رواه من طريقْب ,
وبذلك يتقوى سنده ,واهلل أعلم .
كما صح عن عمر  -رضي اهلل تعاىل عنو -



 )ٖ(  فقاؿ :هنينا عن التكلف  رواه البخاري .
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نعم ,وىذا األثر ثابت عن أيب بكر  أنو ٤با سئل عن ىذه اآلية



 )ٔ(    أشكل

ب  ,فقاؿ   :أي ٠باء تظلِب؟ وأي أرض تقلِب؟ إذا قلت ُب كتاب اهلل ما ال أعلم؟!
عليو معُب األَ ّ
وُب لفظ" :برأيي" أو "ما ال أعلم"  .وىذا يدؿ على ورع الصديق





فكيف بعد ذلك يأٌب بعض الناس

ويسبونو ,وىو الورع الصديق الفاضل ,صاحب النيب ُ -  -ب الغار

     

 )ٕ(     فهو صاحبو ا٣باص  ,وىو أفضل الناس بعد األنبياء -رضي اهلل عنو وأرضاه -فمن
سبو فإ٭با سبو ٤برض ُب قلبو  .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم .
حديث السنة حبل اهلل المتين
وقاؿ أبو بكر الصديق  -رضي اهلل تعاىل عنو  " : -السنة حبل اهلل ا٤بتْب فمن تركها فقد قطع حبلو
من اهلل".
نعم ,وىذا معُب صحيح ,ال شك أف السنة حبل اهلل ا٤بتْب؛ ألف السنة تفسر القرآف وتوضحو ,وتبْب
٦بملو ,وٚبصص عامو وتأٌب بأحكاـ جديدة . ...
عامة وتأٌب بأحكاـ جديدة ,فمن ترؾ السنة فقد كفر أنكر السنة ,ومل يعمل بالسنة كفر؛ ألف القرآف..
ليس كل شيء ُب القرآف ,بل السنة جاءت تفصل ,جاء ُب القرآف األمر بالصبلة ,لكن ليس ُب القرآف أف
صبلة الظهر أربع ركعات ,والعصر أربع ركعات وا٤بغرب ثبلث ركعات ,والعشاء أربع ركعات ,والفجر
ركعتاف ,ىذا ُب السنة.
ومن مل يعمل بالسنة كفر ,ال يصلي؛ ألنو ليس ُب القرآف ٙبديد الركعات ,كذلك أيضا جاء ُب القرآف
الزكاة ,وجوب الزكاة ,لكن ُب القرآف أف وجوب ا٢بوؿ شرط ا٢بوؿ وبياف نصب الزكاة ,جاء ُب القرآف
 - 1سورة عبس آية .21 :
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وجوب ا٢بج ,لكن ليس فيو تفصيل ا٤بناسك ,وأنو ٯبب على اإلنساف أف يطوؼ بالبيت سبعة أشواط,
ويسعى بْب الصفا وا٤بروة سبعة أشواط ,ويبيت ُب مُب  ,ويقف ُب عرفة ومزدلفة ,كل ىذا جاء ُب السنة.
فمن ترؾ السنة ومل يعمل هبا وأنكرىا ,أو ترؾ العمل هبا فقد كفر نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
وُب ا٢بديث  أال إين أتيت القرآف ومثلو معو  جاء ُب ا٢بديث اآلخر  ال ألفْب رجبل ٯبلس
على أريكتو شبعاف ,يقوؿ :بيِب وبينكم كتاب اهلل  ,ما وجدناه ُب كتاب اهلل أحللنا حبللو ,وحرمنا حرامو,
ومن مل ٪بده ,يعِب ال نعمل بو   أال إين أتيت القرآف ومثلو معو  واهلل تعاىل يقوؿ:

 

. )ٔ(    
ومن زعم أنو يعمل بالقرآف ويَبؾ السنة ,فقد كذب اهلل ُب قولو:
(ٕ) وقولو:

     

          

(ٖ)

وا٤بعُب صحيح  ,ولو مل

يصح نعم.
حديث أصحاب الرأي أعداء السنن
وقاؿ عمر بن ا٣بطاب -رضي اهلل تعاىل  -عنو :أصحاب الرأي أعداء السنن ,أعيتهم األحاديث أف
ٰبفظوىا ,وتفلتت منهم فلم يعوىا ,وقالوا بالرأي ,فضلوا وأضلوا.
رواه البللكائي ُب شرح "أصوؿ اعتقاد أىل السنة" ,وا٥بروي ُب "ذـ الكبلـ" ,وذكره السيوطي ُب
"مفتاح ا١بنة باالحتجاج بالسنة" ,وعزاه أيضا للبيهقي ابن حجر ُب "فتح الباري".
نعم .وىذا األثر صحيح عن عمر بن ا٣بطاب --رضي اهلل عنو ,--وىو مشهور ,وأيضا ىو واقع أف
أ صحاب الرأي ىم أعداء السنن ,أصحاب الرأي اجملرد ,أصحاب الرأي الذين ىم أصحاب ا٥بوى ىم
 - 1سورة النساء آية .48 :
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أعداء السنن ,تركوا السنن وعملوا بآرائهم وأىوائهم وشهواهتم؛ و٥بذا قاؿ" :أعيتهم األحاديث أف ٰبفظوىا,
وتفلتت منهم فلم يعوىا ,فقالوا بالرأي ,فضلوا وأضلوا؛ ألف األحاديث تقيدىم وٛبنعهم من العمل بآرائهم
وشهواهتم ,فأعيتهم األحاديث أف ٰبفظوىا ,وتفلتت منهم فلم يعوىا ٥بوى ُب نفوسهم؛ فلذلك قالوا بالرأي
وتركوا السنن ,فضلوا وأضلوا ,ضلوا بأنفسهم ,وضلوا غّبىم.
فيو التحذير من اآلراء واألىواء والبدع ,واألمر بلزوـ السنة ,والتحذير من البدع ,ومن اإلصغاء ألىل
البدع من ا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة وا٣بوارج وا٤برجئة وغّبىم .نعم.
حديث القرآن كالم اهلل  فبل ٙبرفوه إىل غّبه
وقاؿ عمر -رضي اهلل تعاىل عنو :-القرآف كبلـ اهلل  فبل ٙبرفوه إىل غّبه .
نعم .وىذا ال شك أف معناه صحيح ,قاؿ عمر --رضي اهلل عنو :--القرآف كبلـ اهلل  فبل ٙبرفوه
إىل غّبه ,حٌب ولو مل يصح ,فإف معناه صحيح ,وال شك أف القرآف كبلـ اهلل  ,وىذا بإٝباع أىل السنة
وا١بماعة ,أف القرآف كبلـ اهلل  ,ودلت على ذلك نصوص من كتاب اهلل وسنة رسولو  قاؿ اهلل -تعاىل-
:



. )ٔ(           
فالقرآف كبلـ اهلل



فبل ٯبوز ألحد أف ٰبرفو إىل غّبه ,وىذا فيو التحذير من أىل البدع؛ ألهنم ىم

الذين حرفوا القرآف وأولوه على غّب تأويلو ,فالواجب البعد عن أىل البدع ,وا٢بذر من أىوائهم وٙبريفهم
وضبل٥بم ,والواجب لزوـ السنة ,والعمل ٗبا جاء ُب الكتاب والسنة ,والعض على السنة ,ومعتقد أىل السنة
ُب النوازؿ .نعم.
حديث إن اهلل  مل يأمر عباده إال ٗبا ينفعهم

 - 1سورة التوبة آية .5 :
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وقاؿ عمر -رضي اهلل تعاىل عنو :-إف اهلل  مل يأمر عباده إال ٗبا ينفعهم ,ومل ينههم إال عما يضرىم.
.
وىذا ا٤بعُب صحيح ال شك ُب ىذا ,اهلل تعاىل حكيم ُب تشريعو ,وىو خلق ا٣بلق ٢بكمة عظيمة؛
ليعبدوه ويوحدوه وليعرفوه بأ٠بائو وصفاتو ,ومل يأمرىم سبحانو إال ٗبا ينفعهم ُب دينهم ودنياىم ,ومل ينههم
إال عن شيء يضرىم ُب دينهم ودنياىم ,وإذا كاف كذلك ,وجب العمل بكتاب اهلل وسنة رسولو ,ووجب
ا٢بذر من البدع واحملدثات ُب الدين .نعم.
حديث الباطل فيما وافق النفس
وقاؿ عثماف -رضي اهلل تعاىل عنو :-الباطل فيما وافق النفس ,وإف رأيت أف هلل  فيو طاعة .
نعم ,ال شك أف ىذا معناه صحيح ,الباطل ما وافق النفس -يعِب وخالف النصوص ,-وإف رأى ُب
نفسو أف ىذا فيو طاعة؛ ألف ىذا الرأي إ٭با ىو بالرأي اجملرد ,يعِب الباطل فيما وافق النفس ,وخالف
النصوص ,حٌب ولو زعم اإلنساف أف فيما وافق النفس هلل فيو طاعة ,ىذا باطل ,فا٢بق ىو ما جاء فيو
النصوص ُب كتاب اهلل وسنة رسولو ,والباطل إ٭با يكوف فيما وافق النفس وخالف النصوص ,وفيو التحذير
من البدع واحملدثات ُب الدين ,التحذير من أىل البدع واإلصغاء إىل شبههم وبدعهم .نعم.
حديث الهوى يصد عن الحق
وقاؿ علي  ا٥بوى يصد عن ا٢بق .
نعم .وىذا صحيح ,ا٥بوى يصد عن ا٢بق ويعمي ,كوف اإلنساف يعمل هبواه وما ٛبليو إليو نفسو وإف
خالف النصوص ,فبل شك أنو يصد عن ا٢بق ,ويعمي القلب ,فالواجب ا٢بذر من ا٥بوى والرأي والبدع,
والعمل بالكتاب والسنة .نعم .وقاؿ علي -كرـ اهلل وجهو ..-
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قاؿ علي



 ..ال ٱبص بشيء كل الصحابة رضي اهلل عنهم ,وكرـ اهلل وجوىهم ,ىذا شعار بعض

أىل البدع ,يقولوف :ع لي عليو السبلـ ,وعلي كرـ اهلل وجهو .والصحابة كلهم سواء ,نعم  ,ىذا الذي
يكتب بعض الطابعْب ,بعض الذين يطبعوف يكتبوف ىذا بأنفسهم .نعم .أحسن اهلل إليك.
حديث الهوى عند من خالف السنة حق
وقاؿ علي -رضي اهلل تعاىل عنو :-ا٥بوى عند من خالف السنة حق ,وإف ضربت فيو عنقو.
نعم .وىذا ا٤بعُب صحيح ,ولو مل يصح ,ا٥بوى عند من خالف السنة حق؛ ألنو يعمل هبواه ويرى أنو
على ا٢بق ,وبعضهم يستمر على باطلو حٌب ولو ضربت عنقو .فيو التحذير من ا٥بوى والبدع واحملدثات ُب
الدين .نعم.
حديث ال تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض
وقاؿ ابن عباس -رضي اهلل تعاىل عنهما :-ال تضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض. .
نعم .وىذا هني دلت عليو النصوص ,وأف الواجب على ا٤بسلم أف يعمل بكتاب اهلل ويعمل ٗبحكمو,
ويؤمن ٗبتشاهبو ,ويرد ا٤بتشابو إىل احملكم ,وال ٯبوز لئلنساف أف يضرب كتاب اهلل بعضو ببعض ,وكذلك
السنة ال يضرب بعضه ا ببعض ,ال يضرب النصوص بعضها ببعض ,وىذه طريقة أىل الزيغ ,فإف النصوص
يصدؽ بعضها بعضا ,ويوافق بعضها بعضا من الكتاب ومن السنة ,ويؤيد بعضها بعضا ,وينصر بعضها
بعضا ,فا٤بتشابو يرد إىل احملكم.
أما أىل الزيغ وأىل الضبلؿ وأىل البدع فإهنم يضربوف النصوص بعضها ببعض ,ويضربوف كتاب اهلل
بعضو ببعض ,ىذه طريقة أىل الزيغ واال٫براؼ ,والواجب البعد عن مسلكهم ,وا٢بذر من طريقتهم,
والواجب لزوـ السنة والبعد عن أىل البدع وأعما٥بم وأخبلقهم .نعم .أحسن اهلل إليكم.
وفق اهلل ا١بميع لطاعتو وصلى اهلل على ٧بمد.
ٜٔٔ

اإلعانة العظمى

حديث جلد عمر سيفا التميمي في مساءلتو من حروف القرآن
 وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب أما بعد..
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
وجلد عمر -رضي اهلل عنو ++-سيفا التميمي ُب مساءلتو من حروؼ القرآف. .
أخرجو الدارمي ُب سننو ,وا٥بروي ُب ذـ الكبلـ ,وابن وضاح ُب البدع والنهي عنها.
 وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو ,نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب أما بعد..
فهذا األثر الذي ذكره ا٤بؤلف -رٞبو اهلل-أخرجو الدارمي ُب سننو ,وا٥بروي ُب ذـ الكبلـ  ,وىو أبو
إ٠باعيل ا٥ب روي ا٢بنبلي الصوُب ا٤بعروؼ ,الذي لو كتاب "منازؿ السائرين بْب إياؾ نعبد وإياؾ نستعْب " ,
وشرحو ابن القيم -رٞبو اهلل ُ-ب كتاب "مدارج السالكْب شرح منازؿ السائرين بْب إياؾ نعبد وإياؾ
نستعْب".
ولو كتاب "ذـ الكبلـ" ,ذكر ىذا فيو ,وأف عمر
القرآف ,وىذا من أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب



جلد سيفا التميمي ُب مساءلتو ُب حروؼ من

ٙبذير من الشقاؽ وا١بداؿ وما يؤدي إليو ,فلما أكثر



من مساءلتو حروؼ من القرآف أدبو عمر  وجلده.
وىذا فيو دليل على ذـ أىل الكبلـ الذين يشقشقوف الكبلـ ,ويكثروف ا٤بسائل ,وٰبرفوف النصوص على
غّب تأويلها ,وأهنم يزجروف ويردعوف ويؤدبوف من قبل والة األمور ,وىذا يدؿ على ذـ عملهم ,وأف ىذه ىي
طريقة أىل البدع ,البدع إ٭با نشأت من ىذا ,من كثرة ا٤بساءالتُ ,ب حروؼ القرآف ,وتشقيق الكبلـ,
واألخذ والرد.
فلما رأى عمر  ىذا الرجل وىو سيف التميمي يكثر من ا٤بساءلة ُب حروؼ القرآف ,جلده زجرا لو
وردعا ألمثالو ,حٌب ال يتجرأ على الكبلـ ُب كتاب اهلل  وإكثار ا٤بسائل و٨بالفة ما جاءت بو النصوص
ٕٓٔ

اإلعانة العظمى

من كثرة ا٤بسائل ,إال فيما ال بد منو ,فإف ىذا يولد الشبو والشكوؾ ,وهبذا نشأت البدع؛ و٥بذا جلد عمر
 ىذا الرجل فيو دليل على أف أىل البدع يستحقوف الزجر والردع والتأديب من قبل والة األمور .نعم.
حديث إذا سمعت اهلل  يقوؿ كذا وكذا فأصغ ٥با ٠بعك
وقاؿ ابن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو :-إذا ٠بعت اهلل  يقوؿ كذا وكذا ,فأصغ ٥با ٠بعك ,فإ٭با ىو
خّب تؤمر بو أو شر تنهى عنو.
نعم .وىذا رواه ابن أيب حاًب ُب تفسّبه ,وُب لفظ عن ابن مسعود  أنو قاؿ :إذا ٠بعت اهلل يقوؿ:



 )ٔ(    فأرع ٥با ٠بعك ,فإنو خّب تؤمر بو ,أو شر تنهى عنو.
وىذا دليل على أنو ٯبب على ا٤بسلم أف ٲبتثل أوامر اهلل ,وأف ٯبتنب نواىيو ,وأف يعمل بكتاب اهلل
وسنة رسولو  وأف ٰبذر ٩با خالف النصوص.
وُب ىذا ٙبذير ألىل البدع الذين يتجاوزوف كتاب اهلل وسنة رسولو  ؛ و٥بذا قاؿ ابن مسعود :عليك
أف تلزـ كتاب اهلل وأف ٛبتثل األوامر ,و٘بتنب النواىي ,وأف ترعي ٠بعك لؤلوامر والنواىي ,فإذا ٠بعت اهلل
يقوؿ:

    

(ٕ)

فأرع ٥با ٠بعك ,وأصغ ٥با ٠بعك ,وتأمل وتدبرٍ ,ب امتثل

لؤلوامر ,واجتنب النواىي ,وال تتجاوز ىذا إىل ما ٰبيي فيك الشكوؾ والشبو فهي رد ألىل البدع وأىل
الشبو الذين ٘باوزوا النصوص ,واألوامر والنواىي إىل الشبو والشكوؾ ,فأورثتهم اعتناؽ البدع وإحداث ُب
الدين ما ليس منو .نعم.
حديث القرآن كالم اهلل  فمن قاؿ فيو شيئا فإ٭با يتقولو على اهلل
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وقاؿ ابن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو :-القرآف كبلـ اهلل  فمن قاؿ فيو شيئا ,فإ٭با يتقولو على اهلل
..
نعم .القرآف كبلـ اهلل



وىذا واضح من النصوص ,كما قاؿ اهلل

 

  

 )ٔ(        فالقرآف كبلـ اهلل بإٝباع الصحابة والتابعْب
واألئمة والعلماء ,فمن قاؿ فيو شيئا ,فإ٭با يتقولو على اهلل  من قاؿ ُب القرآف غّب ذلك ,كما قاؿ بعض
أىل البدع :القرآف ٨بلوؽ.
فهذا كفر؛ و٥بذا قاؿ كثّب من األئمة :من قاؿ :كبلـ اهلل ٨بلوؽ ,أو من قاؿ :القرآف ٨بلوؽ ,فهو كافر.
على وجو العموـ ,من قاؿ القرآف ٨بلوؽ ,فهو كافر.
كما قاؿ بذلك األئمة :اإلماـ أٞبد ,والبخاري ,وٝباعة ,قالوا :من قاؿ :القرآف كبلـ اهلل ,من قاؿ:
القرآف ٨بلوؽ ,فهو كافر.
أما الشخص ا٤بعْب فبل يكفر ,حٌب تقوـ عليو ا٢بجة  ,بأف توجد الشروط وتنتفي ا٤بوانع ,الشخص
فبلف بن فبلف قاؿ :القرآف ٨بلوؽ ,أو تكلم بكبلـ موىم ,فإنو ال يكفر حٌب تقوـ عليو ا٢بجة ,إذ يقاؿ:
ا٤بقالة الكفرية ,والشخص ال يكفر إال إذا وجدت الشروط وانتفت ا٤بوانع ,إذا كاف من أىل القبلة.
مسلم تكلم بكبلـ موىم أو بكبلـ ظاىره الكفر ,فإنو ال ٰبكم بكفره حٌب تقوـ عليو ا٢بجة ,بأف
توجد الشروط وتنتفي ا٤بوانع ,أما ا٤بقالة فإهنا تعطى ما تستحق ,فيقاؿ :ىذه ا٤بقالة كفرية ,وىذا القوؿ
كفري ,أو ىذا القوؿ ٱبالف كبلـ اهلل  ,وٱبالف سنة رسوؿ اهلل  ,أو ٱبالف ما أمر اهلل بو ,أو ٱبالف ما
هنى اهلل عنو ,أو ٱبالف ما أخرب اهلل بو ,ا٤بقالة تعطى ما تستحقها.
ويقاؿ :ىذه ا٤بقالة كفرية ,ومن قاؿ ىذه ا٤بقالة فهو كافر على وجو العموـ ,من قاؿ :القرآف ٨بلوؽ
فهو كافر ,وىذه الكلمةٝ ,بلة :القرآف ٨بلوؽ ,كفر ,أما فبلف بن فبلف الذي قاؿ ىذه ا٤بقالة ال نكفره بعينو
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حٌب تقاـ عليو ا٢بجة ,بأف توجد الشروط وتنتفي ا٤بوانع ,ىذا ىو الصواب ُب ىذه ا٤بسألة ,كما حقق ذلك
األئمة والعلماء ,كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل -وغّبه من أىل العلم .نعم.
حديث من ترك السنة كفر
وقاؿ ابن عمر -رضي اهلل تعاىل عنهما :-من ترؾ السنة كفر.
رواه عبد بن ٞبيد ُب مسنده بتمامو ولفظو" :صبلة السفر ركعتاف ,من خالف السنة كفر" ,وابن عبد
الرب ُب جامع بياف العلم.
نعم .وىذا فيو تشديد على من خالف السنة فابن عمر -رضي اهلل عنو-ما قاؿ :صبلة السفر ركعتاف,
٤با سئل عن صبلة السفر ,قاؿ :صبلة ا٢بضر أربع ركعات ,وصبلة السفر ركعتاف ,من ترؾ السنة كفر.
فهذا من باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة ,وليس ا٤براد أنو يكفر كفرا ٱبرج من ا٤بلة ,بل
ىذا يكوف كفرا عمليا ,إال إذا كاف الشيء الذي عملو شركا ُب العبادة ,و نقضا من نواقض اإلسبلـ ,ولكن
مراد ابن عمر  التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترؾ السنة ,وأف ىذا من األعماؿ الكفرية .نعم.
وفيو التحذير من البدع واحملدثات ُب الدين ,فإف أىل البدع تركوا السنة وأحدثوا ُب دين اهلل ما ليس منو,
فيشملهم ىذا التغليظ من الصحايب ا١بليل عبد اهلل ابن عمر -رضي اهلل عنهما .-نعم.
حديث السنة إنما سنها من علم من جاء في خالفها من الذلل
وقاؿ عمر بن عبد العزيز :السنة إ٭با سنها من علم من جاء ُب خبلفها من الذلل ,و٥بم كانوا على
ا٤بنازعة وا١بدؿ أقدر منكم. .
رواه ابن بطة ُب اإلبانة الكربى من طريقْب ,ورواه ابن وضاح.
نعم .ىذه ا٤بقالة من عمر بن عبد العزيز ا٣بليفة الراشد العادؿ ,ا٣بليفة العادؿ الذي ضمو كثّب من
أىل العلم إىل ا٣بلفاء الراشدين األربعة ,فهو خليفة راشد يقوؿ السنة ,وىو أوؿ من أمر بكتابة السنة
وٝبعها.
ٖٕٔ
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يقوؿ -رٞبو اهلل ورضي عنو :-السنة إ٭با سنها من علم ما جاء ُب خبلفها من الذلل .ىذه السنة ,سنة
الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -سنها رسوؿ اهلل  بوحي من اهلل.
فالسنة وحي ثاف ,كما قاؿ اهلل -تعاىل -عن نبيو الكرًن:
   

        

(ٔ) الذي سنها يعلم ما ُب خبلفها من الذلل ,فيجب على ا٤بسلم أف يعمل بالسنة,

وأف ٰبذر ٨بالفة السنة؛ لئبل يذؿ" .وإهنم كانوا على ا٤بنازعة وا١بدؿ أكثر منكم".
السلف والصحابة أقدر على ا٤بنازعة ,وا١بدؿ ٩بن جاء بعدىم ,لكنهم يعلموف ما ُب ا٤بنازعة وا١بدؿ
من العاقبة الوخيمة ,ومن ٨بالفة النصوص الٍب جاءت بالتحذير من النزاع وا١بدؿ ,ويعلموف ما ُب ا٤بنازعة
وا١بداؿ من الشكوؾ والشبو الٍب تورث البدع؛ و٥بذا تركوا ا٤بنازعة وا١بدؿ ولزموا السنة ,وليسوا عاجزين عن
ا١بداؿ وا٤بنازعة ,ال  ,عندىم قدرة على ا٤بنازعة وا١بداؿ ,لكنهم تركوا ا٤بنازعة وا١بداؿ امتثاال ٤با جاء ُب
النصوص ,من التحذير من ا٤بنازعة وا١بداؿ ,وخوفا من الشكوؾ والشبو والبدع ,و٤با مل يتورع ا٤بتأخروف عن
ا٤بنازعة وا١بداؿ وقعوا ُب الشكوؾ والشبو وحدثت البدع  .نعم.
حديث إن اهلل لم يجعل في ىذه األىواء شيئا من الخير
وقاؿ رجل البن عباس -رضي اهلل عنهما  :-ا٢بمد هلل الذي جعل ىوانا على ىواكم ,فقاؿ ابن عباس
 :إف اهلل مل ٯبعل ُب ىذه األىواء شيئا من ا٣بّب ,وإ٭با ٠بي ىوى ألنو يهوي بصاحبو ُب النار .
رواه البللكائي ,وا٥بروي ُب ذـ الكبلـ.
نعم .وىذا فيو التحذير من ابن عباس  من البدع٤ ,با قاؿ رج ل البن عباس  :ا٢بمد هلل الذي جعل
ىوانا على ىواكم ,يعِب جعلنا هنوى ما هتوونو ,إما يعِب يقصد الصحابة وأىل البيت ,يعِب أراد ىذا الرجل,
يعِب :أننا نوافقكم فيما هتوونو من العمل بالسنة والكتاب ,لكن ابن عباس زجره ,زجره عن كلمة ا٥بوى؛
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ألف ا٥بوى معناه البدع ,فقاؿ ابن عباس



إف اهلل مل ٯبعل ُب ىذه األىواء شيئا من ا٣بّب ,وا٤براد باألىواء

البدع ,وإ٭با ٠بي ىوى ,يعِب البدعة ٠بيت ىوى؛ ألنو يهوي بصاحبو ُب النار.
فأراد ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -أف ٰبذر ىذا الرجل من كلمة ا٥بوى ,وإف كاف صاحبها ال يقصد
البدعة ,ىذا الرجل :و"ا ٢بمد هلل الذي جعل ىوانا على ىواكم" ,يعِب :ا٢بمد هلل الذي جعلنا نوافقكم فيما
تعملوف بو من السنة ,لكن ٤با عرب بكلمة ا٥بوى ,وا٥بوى ا٤براد بو البدعة ,زجره ابن عباس ,وبْب أف البدع
ليس فيها شيء من ا٣بّب؛ و٥بذا قاؿ ابن عباس  :إف اهلل مل ٯبعل ُب ىذه األىواء شيئا من ا٣بّب ,يعِب
البدع ,ا٤براد باألىواء البدع ,وإ٭با ٠بي ىوى؛ ألنو يهوي بصاحبو ُب النار.
فأراد ابن عباس أف يعرب بتعبّب آخر ,يعِب لو قاؿ :ا٢بمد هلل الذي جعلنا متبعْب للسنة مثلكم ,أو
نوافقكم ُب اتباع السنة ,كاف أوىل من أف يعرب بكلمة ا٥بوى ,فلما عرب بكلمة ا٥بوى ,وىي كلمة يراد هبا
البدع ,بْب ابن عباس أف ا٥بوى ليس فيو شيء من ا٣بّب.
ا٥بوى ..األىواء :أف يبتدع اإلنساف ُب شيء ُب دين اهلل  ,أو أف يفعل ا٤بعاصي هبواه وشهوتو؛ و٥بذا
قاؿ اهلل تعاىل لنبيو داود -عليو الصبلة والسبلـ: -

       

                 

. )ٔ(        
فا٥بوى شر ,األىواء البدع وا٤بعاصي ىوى ,و٠بيت ىوى؛ ألهنا توافق رغبة اإلنساف وشهوتو ُب ترؾ
النصوص ,وا٤بيل إىل البدع وا٤بعاصي .نعم.
حديث إنما سمي ىوى ألنو يهوي بصاحبو في النار
وقاؿ ا٢بسن ,و٦باىد ,وأبو العالية :إ٭با ٠بي ىوى ألنو يهوي بصاحبو ُب النار.
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رواه البللكائي عن الشافعي ,والدارمي ُب سننو ,وا٥بروي ,وذكره الشاطيب ُب االعتصاـ عن مالك,
وقاؿ :خرجو ابن وىب.
نعم .وىذا الكبلـ من ىؤالء العلماء التابعْب ,وىم من أجبلء التابعْب ,ا٢بسن البصري ,و٦باىد بن
جرب العامل ا١بليل الذي يروي التفسّب عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما ,الذي يقوؿ :عرضت ا٤بصحف
على ا بن عباس من ألفو إىل خاٛبتو ,أقفو عند كل آية ,وأسألو عنها؛ و٥بذا قاؿ العلماء إذا جاءؾ التفسّب
عن ٦باىد فحسبك بو.
وأبو العالية الرياحي أيضا التابعي ا١بليل ,وا٢بسن البصري العامل ا٤بشهور ىؤالء العلماء من التابعْب
قالوا :إ٭با ٠بي ىوى؛ ألنو يهوي بصاحبو ُب النار  ,يعِب البدع وا٤بعاصي إ٭با ٠بيت ىوى؛ ألهنا هتوي
بصاحبها ُب النار؛ ألف ا٤بعاصي والبدع بريد للكفر ,توصل إىل الكفر؛ وألف صاحب الكبّبة متوعد بالنار,
سواء كانت ىذه الكبّبة بدعة أو معصية فصاحبها متوعد بالنار؛ و٥بذا قالوا :إ٭با ٠بي ىوى؛ ألنو يهوي
بصاحبو ُب النار.
فالواجب على ا٤بسلم أف ٰبذر من اتباع ا٥بوى ,وكما ٠بعنا اآلية الكرٲبة قاؿ اهلل -تعاىل -لنبيو داود:



 )ٔ(         فا٥بوى يضل عن سبيل اهلل ؛ و٥بذا قاؿ العلماء :ا٥بوى
يعمي ويصم ,يعمي عن ا٢بق فبل ينظر إليو اإلنساف ,ويصم عن ا٢بق فبل يسمع ا٢بق ,ويبكم عن ا٢بق فبل
يتكلم با٢بق بسبب ا٥بوى؛ و٥بذا قاؿ اهلل -سبحانو:-

         

(ٕ) .
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ٍب النتيجة


(ٔ)

              

قالوا :إ٭با ٠بي ىوى؛ ألنو يهوي بصاحبو ُب النار ,فالواجب ا٢بذر من ا٥بوى ,ويدخل ُب ا٥بوى

البدع والكبائر .نعم.
حديث ما من داء أشد من ىوى خالط قلبا
وقاؿ ا٢بسن :ما من داء أشد من ىوى خالط قلبا.
أخرجو ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ .ورواه ُب الكربى ٗبعناه عن ابن عباس.
نعم .وىذه مقالة أخرى للحسن البصري -رٞبو اهلل -قاؿ :ما من داء أشد من ىوى خالط قلبا الداء,
يعِب :ما من داء من األدواء ا٤بعنوية ,وليس ا٤براد ا٢بسية ,الداء ا٢بسي :ىو ا٤برض الذي يصيب ا١بسد,
والداء ا٤بعنوي :ىو داء القلوب ,ما من داء أشد من ىوى خالط قلبا.
إذا خالط ا٥بوى القلب ىذا داء شديد ,ومرض ٲبرض القلب ,وقد يوصلو إىل الكفر؛ ألف ا٤بعاصي بريد
الكفر ,والبدع أشد من الكبائر ,فما من داء أشد من ىوى خالط قلبا ,إذا خالط القلب ا٥بوى فإنو ٲبرضو؛
ألنو يتبع ىواه ويَبؾ النصوص ,وقد يوصلو إىل الكفر.
فالواجب ا٢بذر من ا٥بوى ,وما وجدت البدع إال من ا٥بوى ,بدعة ا١بهمية ,وبدعت ا٣بوارج ,وبدعة
ا٤بعتزلة ,وبدعة الرافضة ,وبدعة ا٤برجئة وغّبىم من أىل البدع إ٭با نشأت من اتباع ا٥بوى ,اتبعوا أىواءىم,
وأعرضوا عن النصوص ,فحلت البدع .
وا٥بوى قد يكوف ناشئ عن شبهة ,وقد يكوف ناشئ عن شهوة ,ا٥بوى الناشئ عن شبهة ,ىذه البدع
الٍب تكوف ُب القلوب االعتقادات ,وىي البدع البدع الٍب تنشأ من الشبهات ,ىذه ىي البدع ,والٍب تنشأ
عن الشهوات ىذه ا٤بعاصي و الكبائر ,فالزىن ,وشرب ا٣بمر ,وعقوؽ الوالدين ,وقطيعة الرحم ,والتعامل
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بالربا ,ىذا ناشئ عن ا٥بوى الذي ٰبمل على الشهوة ,أما بدع بدعة ا١بهمية وا٣بوارج وا٤بعتزلة والرافضة,
ىذا ناشئ عن ا٥بوى ,الذي نشأ من الشهوة من الشبهة .نعم.
حديث إياكم وأصحاب الخصومات
وقاؿ أبو قبلبة :إياكم وأصحاب ا٣بصومات ,فإين ال آمن أف يغمسوكم ُب ضبللتهم ,أو يلبسوا
عليكم بعض ما تعرفوف.
رواه اآلجري ُب "الشريعة" بسند صحيح ,ورواه البيهقي ُب االعتقاد ,ورواه الدارمي ُب سننو,
والبللكائي ,وا٥بروي ,وذكره البغوي ُب شرح السنة ,وعزاه الشاطيب ُب االعتصاـ ,البن وىب ,ورواه ابن البنا
ُب كتابو "الرد على ا٤ببتدعة".
نعم .وىذا أي ضا ٙبذير من ابن قبلبة التابعي ,من أصحاب ا٣بصومات وا١بداؿ ,أصحاب ا٣بصومات
الذين ٱباصموف وٯبادلوف ُب دين اهلل على غّب بصّبة ,ىؤالء ىم أىل البدع ,فما نشأت البدع إال من
ا٣بصومات ,فا١بهمية خاصموا ُب نصوص الكتاب ,وكذلك ا٤بعتزلة واألشاعرة والرافضة كلهم خاصموا,
أصحاب خصومات.
فالواجب ا٢بذر منهم؛ و٥بذا حذرنا أبو قبلبة -رٞبو اهلل  -فقاؿ" :إياكم وأصحاب ا٣بصومات" ,يعِب
الذين ٱباصموا ُب دين اهلل على غّب بصّبة" ,فإين ال آمن أف يغمسوكم ُب ضبللتهم"؛ ولذلك يقوؿ :إذا
خاصمتموىم قد يلبسوف عليكم ,وقد تشتبو عليكم األمور فتضلوف كما ضلوا؛ و٥بذا قاؿ :فإين ال آمن أف
يغمسوكم ُب ضبللتهم ,أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفوف.
يشوشوف عليكم ما تعرفونو ٩با ىو مستقر ُب نفوسكم ٩ ,با تعتقدونو ٩با جاء ُب كتاب اهلل وسنة رسولو


فمع ا٣بصومة وا١بداؿ يلبسوا عليكم بعض ما تعرفوف ,فتحصل الشكوؾ والشبو ,فيذؿ اإلنساف ويضل

وال حوؿ وال قوة إال باهلل  .نعم.
حديث ما خاصم ورع قط

ٕٔٛ
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وكره عطاء وطاووس و٦باىد والشعيب وإبراىيم أف يفتوا ُب شيء من ا٣بصومات ,وقالوا :ا٣بصومات
٧بق الدين ,وقالوا :ما خاصم ورع قط .
نعم .وىؤالء أيضا التابعوف األجبلء -رٞبهم اهلل ورضي عنهم -كرىوا الفتيا ُب ا٣بصومات ,وىو
طاووس بن كيساف اليماين التابعي ا١بليل ,وعطاء بن أيب رباح ,و٦باىد بن جرب ,والشعيب ,وإبراىيم
النخعي ,ىؤالء كرىوا الفتيا ُب شيء من ا٣بصومات ,وقالوا :ا٣بصومات ٧بق الدين ,يعِب إذا حصل كانت
ا٤بسألة فيها خصومات وجداؿ سكتوا؛ ألف الذين ٱباصموف وٯبادلوف ال يريدوف ا٢بق ُب الغالب ,الذي
يريد ا٢بق ىو الذي يسأؿ ويستفسر ليعلم ا٢بق ,وىذا ال يكوف ٦بادال  ,وإ٭با يسأؿ عما ال يعلمو فيفتيو
العامل ,كما قاؿ اهلل -تعاىل:-



. )ٔ(         

أما ىؤالء ا٤بخاصموف واجملادلوف فإهنم ال يريدوف ا٢بق ُب الغالب ,فتكوف الفتيا ُب ىذه ا٢بالة ال ٧بل
٥با  ,وُب غّب ٧بلها؛ و٥بذا أفٌب ىؤالء التابعوف بأف كرىوا الفتيا ُب شيء من ا٣بصومات ,وقالوا :إذا وجدت
ا٣بصومات وا١بداؿ ينشأ عنها الشبو والشكوؾ ,فأمسك؛ و٥بذا قاؿ :ا٣بصومات ٧بق للدينٛ ,بحق الدين,
وقالوا :ما خاصم ورع قط.
الورع ما ٱباصم ,ورعو ٰبجزه وٲبنعو من ا٣بصومات والنزاع والشقاؽ وا١بداؿ ,فإذا وصل ُب ا٢باؿ إىل
ا٣بصومات وا١بداؿ والنزاع ,فاإلنساف ٲبسك ,أما إذا كاف ا١بداؿ إلظهار ا٢بق ورد البطل بالٍب ىي أحسن,
بالنصوص الواضحة ,فبل إشكاؿ فيو ,قاؿ اهلل  -تعاىل:-
       

(ٕ)

      

قاؿ سبحانو

. )ٖ(    
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وجاء ُب النصوص النهي عن ا٣بصومات وا١بداؿ .وا١بمع بينهما أف النصوص الٍب فيها األمر با١بداؿ
ا٤براد هبا ا١بداؿ إلظهار ا٢بق ورد الباطل ُب النصوص وا٣بصومات ,والنصوص الٍب فيها النهي عن ا١بداؿ,
ا٤براد بو ا١بداؿ بالباطل ,فا١بداؿ بالباطل منهي عنو ,وا١بداؿ بالٍب ىي أحسن إلظهار ا٢بق إلحقاؽ ا٢بق
ورد الباطل مأمور بو.
فهما جداالف :جداؿ إلظهار ا٢بق وبيانو وإيضاحو ,ىذا مطلوب ومأمور بو ,وجداؿ بالباطل للشك
من أجل الشك والتلبيس ,فهذا منهي عنو ,وىذا ىو الذي أراده التابعوف األجبلء ,وىم توقفوا ُب فتيا ُب
شيء من ىذه ا٣بصومات ,وقالوا  :ا٣بصومات ٧بق للدين ,وما خاصم ورع قط ,ورعو ٰبجزه وٲبنعو من
ا٣بصومات وا١بداؿ .نعم.
حديث أحدثك عن رسول اهلل وتحدثني عن صحفك ال أكلمك أبدا
وقاؿ عمراف بن ا٢بصْب :ا٢بياء من اإلٲباف ,فقاؿ رجل عندهُ :ب ا٢بكمة مكتوب :إف من ا٢بياء
ضعفا ,ومنو وقارا ,فقاؿ عمراف :أحدثك عن رسوؿ اهلل  وٙبدثِب عن صحفك ,ال أكلمك أبدا.
رواه البخاري وأبو داود.
نعم .وىذا رواه البخاري أبو ا٢بسْب -رٞبو اهلل -و



ُب صحيحو ,عمراف بن حصْب ٰبدث عن

النيب  أنو قاؿ  :ا٢بياء من اإلٲباف . 
وىذا ثابت ُب ا٢بديث الصحيح ُب حديث أيب ىريرة الذي رواه البخاري ,ورواه مسلم ,وىو قوؿ النيب
-

 

اإلٲباف بضع وسبعوف شعبة ,فأعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل  ,وأدناىا إماطة األذى عن الطريق,

وا٢بياء شعبة من اإلٲباف



رواه مسلم بلفظ:



اإلٲباف بضع وسبعوف



وُب رواية البخاري:



اإلٲباف بضع وستوف شعبة . 
فدؿ على أف العمل داخل ُب مسمى اإلٲباف ,مثل للشعبة القولية بكلمة التوحيد ,والشعبة العملية
بإماطة األذى عن الطريق ,وللشعبة القلبية با٢بياء ,فلما روى ا٢بديث عمراف بن ا٢بصْب ,وأف النيب
قاؿ:



ا٢بياء من اإلٲباف





اعَبض رجل عنده ُب ٦بلس عمراف بن ا٢بصْب" ,فقاؿ رجل عندهُ :ب
ٖٓٔ
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ا٢بكمة مكتوب إ٭با من ا٢بياء ضعفا ,ومنو وقارا" ,يعِب :إف ا٢بياء ينقسم إىل قسمْب :قسم ضعف ,وقسم
وقار ,فأنكر عليو عمراف بن حصْب على ىذا الرجل أشد اإلنكار ٤با عارض السنة ,وقاؿ :أحدثك عن
رسوؿ اهلل  وٙبدثِب عن صحفك ,ال أكلمك أبدا.
ىجره دليل على ىجر أىل البدع ,فالسنة ىجر أىل البدع والكبلـ ,عمراف  روى ىذا ا٢بديث عن
النيب  أنو قاؿ  :ا٢بياء من اإلٲباف . 
فهذا الرجل اعَبض ,قاؿُ " :ب ا٢بكمة مكتوب" ُب ا٢بكم ..ا٢بكمة ىذه الذي نقلهاٰ ,بتمل نقلها
عن بِب اسرائيل وعن غّبىم ,فقاؿ :مكتوب ُب ا٢بكمة " :إف من ا٢بياء ضعفا ,ومن ا٢بياء وقارا "  ,منو
ما ىو ضعف ,ومنو ما ىو وقار ,فقاؿ عمراف :تعارض السنة ,آٌب لك با٢بديث ,وأقوؿ لك النيب  قاؿ:


ا٢بياء من اإلٲباف ,ا٢بياء ا٣بّب كلو



وتقوؿ :ا٢بياء بعضو ضعف ,وبعضو وقارٙ ,بدثِب عن

صحفك ,أحدثك عن رسوؿ اهلل  ,وٙبدثِب عن صحفك ,تعارض السنة بصحفك الٍب أخذهتا عن بِب
إسرائيل ,ال أكلمك أبداٍ .ب ىجره.
وفيو دليل على ىجر أىل البدع ,وىجر من عارض السنة ,وأنو يستحق ا٥بجر والتعذير؛ و٥بذا عذره
عمراف.
ومن ذلك ما ثبت عن عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب  أنو روى عن النيب  أنو قاؿ  :ال ٛبنعوا
النساء ا٤بساجد ,ال ٛبنعوا إٲباء اهلل مساجد اهلل

فقاؿ ابن لعبد اهلل بن عمر يقاؿ لو واقد :وقاؿ :واهلل



لنمنعهن من ا٤بساجد ,لو أذف ٥بن الٚبذناه دغبل ,فأقبل عليو عبد اهلل وسبو سبا قبيحا ,قاؿ الراوي :فما
رأيتو سبو مثل سبو ,وقاؿ :أحدثك عن رسوؿ اهلل



وأقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل :



ال ٛبنعوا إٲباء اهلل

مساجد اهلل  وتعارض السنة وتقوؿ :ال واهلل ألمنعهنٍ ,ب ىجره.
ومثل ذلك أيضا ما ثبت عن حذيفة بن اليماف  أنو رأى رجبل من قومو ٱبذؼ ,وا٣بذؼ معناه :ىو
أف يرمي ا٢بصاة الصغّبة بْب اإلصبعْب ,ىكذا ,ا٢بصاة الصغّبة ٯبعلها بْب أصبعيو ويرميها ,فقاؿ لو

ٖٔٔ
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حذيفة  :إف رسوؿ اهلل  هنى عن ا٣بذؼ  وقاؿ  :إنو ال ينكأ عدوا وال يقتل صيدا ,وإ٭با يفقأ
العْب ويكسر السن . 
ما فيو فائدة ا٣بذؼ ,بل فيو ضرر ,ا٣بذؼ بْب األصابع :ا٢بصاة الصغّبة ٘بعلها بْب أصبعيكٍ ,ب
ترميها ,ىذه تصيب العْب فتفقعها أو تصيب السن فتكسره ,ضرر ٧بض .وال تفيد الصيد ,لو ضربت
الصيد ما أصابتو ,ولو ضربت عدوا ما أفادتك ,إ٭با ىي ضرر ٧بض.
وقاؿ :ال ٚبذؼ ,إف الرسوؿ
يكسر السن ويفقأ العْب





هنى عن ا٣بذؼ ,وقاؿ:



إنو ال ينكأ عدوا وال يقتل صيدا ,وإ٭با

ٍب رآه بعد ذلك ٱبذؼ بعد أف هناه ,فقاؿ :أحدثك عن رسوؿ اهلل  أنو

هنى عن ا٣بذؼٍ ,ب ٚبذؼ ,ال أكلمك أبدا .ىجره.
ىذا من الصحابة -رضواف اهلل عليهم -فيو دليل على ىجر من عارض السنة وخالف السنة ,وىجر
أىل البدع وىم يستحقوف ا٥بجر والزجر والردع والتأديب ,فعمر



جلد؛ -ألنو من والة األمور -جلد

ٛبيما الصيفي ,وابن عمر سب ابنو وىجره ,وحذيفة ىجر قريبو ,فدؿ على أف أىل البدع ومن عارض السنة
يستحقوف ا٥بجر ,ويستحقوف التأديب ,التأديب من قبل والة األمور ,وا٥بجر من غّبىم .نعم.
حديث إن القرآن حكمة وإن السنة فسرتو
وذكر عند عمراف بن حصْب ا٢بديث ,فقاؿ رجل من القوـ :لو قرأًب سورة من كتاب اهلل كاف أفضل
من حديثكم ,فقاؿ عمراف إنك ألٞبق ,أ٘بد الصبلة ُب كتاب اهلل مفسرة ؟! أ٘بد الزكاة ُب كتاب اهلل
مفسرة؟! إف القرآف حكمة ,وإف السنة فسرتو. .
رواه ا٤بصنف ُب اإلبانة الكربى من عدة طرؽ ,وأبو داود ,وقاؿ :شارحو مشس ا٢بق سكت عنو
ا٤بنذري ,وذكره ُب التمهيد ابن عبد الرب.
نعم .وىذا األثر عن عمراف بن حصْب-رضي اهلل عنو٤ -با حدث اعَبض عليو رجل من القوـ ,وقاؿ:
لو تركتم ا٢بديث واكتفيتم بقراءة القرآف ,يكفينا قراءة القرآف ,ما ٫بتاج أف نقرأ ا٢بديث" ,لو قرأًب سورة من

ٕٖٔ

اإلعانة العظمى

كتاب اهلل كاف أفضل من حديثكم" .فأنكر عليو عمراف



طلبو اإلعراض عن السنة ,فقاؿ عمراف :إنك

ألٞبق.
السنة تفصل القرآف ,القرآف جاءت فيو النصوص ٦بملة ,والسنة تفسره ,فلو تركنا السنة ما عرفنا
تفاصيل الواجبات ,فقاؿ لو :أ٘بد ُب كتاب اهلل الصبلة مفسرة؟ ُب كتاب اهلل
 

(ٔ)

   

لكن ىل ٘بدىا مفسرة؟ كم صبلة الظهر ُب كتاب اهلل ؟ ىل ُب كتاب اهلل أف صبلة الظهر

أربع ركعات ,وصبلة ا٤بغرب ثبلث ركعات ,وصبلة العشاء أربع ركعات ,وصبلة الفجر ركعتاف؟! ما فيو ,فيو


. )ٕ(     
ىل ُب القرآف وجوب النصاب ُب الزكاة ,وإ٭با أو ىذا ُب السنة ,ىل ُب القرآف وجوب ا٢بوؿ؟ أو ُب

السنةُ ..ب القرآف وجوب ا٢بج ؟ ىل ُب ا٢بج بياف كيفية الطواؼ؟ طواؼ اإلفاضة ,وأنو ركن ,وأنو سبعة
أشواط ,وبياف السعي بْب الصفا وا٤بروة سبعة أشواط ,وبياف مٌب يكوف الوقوؼ بعرفةُ ,ب أي يوـ ,يوـ
التاسع ,مٌب يكوف الرمي ,مٌب يكوف ىذا إ٭با جاءت بو السنة.
و٥بذا أنكر عمراف



من أعرض عن السنة ,وقاؿ :يكفينا القرآف ,قاؿ لو :إنك ألٞبق ,أ٘بد الصبلة

ُب كتاب اهلل مفسرة ,ال  ,الٍب فسرىا السنة ,أ٘بد الزكاة ُب كتاب اهلل مفسرة؟!ٍ ,ب قاؿ :إف القرآف حكمة,
وإف السنة فسرتو ,ا٢بكمة ىي العلم ,علم فسره ووضحو السنة؛ و٥بذا قاؿ العلماء :إف من أنكر السنة
وعارض السنة وأنكرىا فهو كافر  ,وىو مكذب هلل ُب قولو:
وقولو:



     

(ٖ)

 )ٗ(          فمن زعم أنو يعمل بالقرآف وال

يعمل بالسنة.
 - 1سورة البقرة آية . 32 :
 - 3سورة البقرة آية . 32 :
 - 2سورة المائدة آية .83 :
 - 3سورة الحشر آية .6 :

ٖٖٔ

اإلعانة العظمى

فيو طائفة طائفة يسموف القرآنيْب ,يسموف أنفسهم :القرآنييوف ,يعِب يعملوف بالقرآف وال يعملوف
بالسنة ,وىذا ال ٲبكن ,فهؤالء كذبة ُب قو٥بم :إهنم يعملوف بالقرآف .لو كانوا يعملوف بالقرآف لعملوا بالسنة؛
ألف اهلل أمر بالعمل بالسنة ُب قولو:



     

 )ٔ(     وُب قولو:
(ٕ)

الرسوؿ

   

(ٖ)

  

؛ و٥بذا من أنكر السنة فهو كافر

نعم.
حديث حرم رسول اهلل  يوـ خيرب أشياء
وقاؿ ا٤بقداـ بن معدي كرب  :حرـ رسوؿ اهلل  يوـ خيرب أشياء ,فقاؿ :يوشك رجل على أريكتو
يأتيو ٩با أمرت أو هنيت فيقوؿ :دعونا من ىذا ,ما ندري ما ىذا ,عليكم بكتاب اهلل فؤلعرفن الرجل منكم
.
رواه أٞبد والدارمي وابن ماجة وابن بطة ُب الكربى والدارمي.
نعم .وىذا فيو التحذير من ترؾ السنة وعدـ العمل هبا٤ ,با قاؿ ا٤بقداـ بن معدي كرب:
رسوؿ اهلل





حرـ

يوـ خيرب أشياءٍ ,ب قاؿ :يوشك رجل على أريكتو يأتيو ٩با أمرت أو هنيت فيقوؿ :دعونا من

ىذا ,ما ندري ما ىذا ,عليكم بكتاب اهلل ,فبل أعرفن رجبل منكم . 
يوشك :يعِب يقرب ,أف يوجد رجل على أريكتو ,يعِب متكئ على كرسيو ,وُب لفظ  :يوشك رجل
شبعاف متكئ على أريكتو ,متكئ على كرسيو ,وشبعاف فإذا جاءه األمر من السنة أو النهي من السنة قاؿ:
دعونا من ىذا ,ىاتوا كتاب اهلل  ,يكفينا العمل بكتاب اهلل  ,فيقوؿ :دعونا ما ندري ما ىذا ,عليكم
بكتاب اهلل  ,فبل أعرفن الرجل منكم أف يكوف كذلك . 
وُب اللفظ اآلخر  :أال إين أتيت القرآف ومثلو معو . 
 - 1سورة المائدة آية .83 :
 - 3سورة الحشر آية .6 :
 - 2سورة الحشر آية .6 :

ٖٗٔ

اإلعانة العظمى

فالسنة وحي ثاف ,ومن زعم أنو يعمل بالقرآف ,وال يعمل بالسنة ,فهو كاذب فهو كاذب كافر ,كاذب؛
ألف اهلل أمره بالعمل بالسنة ُب قولو:
 

(ٕ)

     

(ٔ)

   

وىو كافر إلنكاره السنة ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,وُب ىذا التحذير من البدع,

والشبهات ,واحملدثات ُب الدين الٍب توصل إىل الكفر .نعم.
حديث اجعل أرأيت باليمن إنما ىي السنن
وقاؿ رجل البن عمر :أرأيت أرأيت فقاؿ :اجعل أرأيت ++باليمن  ,إ٭با ىي السنن.
رواه البخاري بلفظ قريب منو ,ورواه ابن بطة ُب الكربى بلفظ :اجعل أرأيت عند الثريا .ورواه ا٥بروي.
ىذا رجل ٲباين رجل ٲباين قاؿ البن عمر يسألو قاؿ -يعِب أفسر :-أرأيت أرأيت أرأيت ,فقاؿ :اجعل
أرأيت ُب اليمن ,اترؾ اترؾ الرأي ,اعمل بالسنة ,اجعلها ُب ىناؾ ُب بلدؾ ,إذا ذىبت إىل بلدؾ اجعل
أرأيت ىناؾ ,أما عندي ما فيو إال العمل بالكتاب والسنة.
كلمة أرأيت أرأيت ,الرأي يضل ,اترؾ الرأي ,اعمل بالكتاب والسنة ,اعمل بالسنة ,واترؾ كلمة
أرأيت؛ ألف ىذا فيو العمل بالرأي ,فيو معارضة السنة بالرأي؛ و٥بذا أنكر ابن عمر



على ىذا الرجل

اليماين وقاؿ :ال تقل أرأيت ,اعمل ,اترؾ الرأي ,أرأيت معناه ناشئ عن الرأي ,اترؾ الرأي واعمل بالسنة,
واجعل كلمة "أرأيت" ُب بلدؾ ,وُب لفظ آخر :اجعل "أرأيت" عند الثريا .وىذا فيو ٙبذير من معارضة
السنة بالرأي اجملرد .نعم.
حديث ما قضيت لي رأيا قط
وقاؿ الشعيب :ما قضيت ++يل رأيا قط.
أخرجو الدارمي عن ابراىيم النخعي .قاؿ األعمش :ما ٠بعت ابراىيم يقوؿ برأيو ُب شيء قط.
 - 1سورة المائدة آية .83 :
 - 3سورة الحشر آية .6 :

ٖ٘ٔ

اإلعانة العظمى

نعم .قاؿ الشعيب التابعي ,وىو جبل ا٢بصن ا٢بج ة ,ىو إماـ ُب النقد ُب نقد الرجاؿ ,يقوؿ :ما
قضيت يل رأيا قط ,يعِب ما عملت بالرأي ,إ٭با أعمل بالسنة ,بالنصوص ,بالكتاب والسنة" ,ما قضيت
لرأي" ,يعِب ٦بردا من النصوص ,وإ٭با أعمل بالسنة .وىذا فيو ٙبذير من اآلراء والبدع ,والبدع إ٭با نشأت
عن اآلراء ,وُب اللفظ اآلخر يقوؿ :ما ٠بعت إبراىيم يقوؿ برأيو ُب شيء قط .نعم.
حديث لم أفت برأيي منذ ثالثين سنة
وقاؿ قتادة :مل أفت برأيي منذ ثبلثْب سنة.
رواه ا٤بصنف ُب الكربى والبللكائي وا٥بروي.
نعم .وىذا قتادة بن دعامة السدوسي التابعي ا٤بعروؼ ا١بليل يقوؿ :مل أفت برأيي منذ ثبلثْب سنة.
يعِب مدة ,وىذه ا٤بدة مدة طويلة ,مدة بلوغو الفتوى ,ومدة نضوجو ُب العلم والفتوى ,يقوؿ :منذ صرت
متأىبل للفتوى مل أفت برأيي منذ ثبلثْب سنة ,وإ٭با يفٍب بأي شيء؟ بالنصوص ,بالكتاب والسنة :قاؿ اهلل
 ,قاؿ الرسوؿ.
الفتوى ال بد أف تكوف مدعمة بالنصوص ,دليلها من كتاب اهلل وسنة رسولو  أو من قواعد الشريعة
ونصوصها الٍب دلت عليها النصوص ,أو من أقواؿ الصحابة والتابعْب والعلماء واألئمة ,أما رأي ٦برد فليس
اإلنساف يفٍب بالرأي؛ و٥بذا قاؿ قتادة التابعي ا١بليل ابن دعامة مل أفت برأيي منذ ثبلثْب سنة ,وىي ا٤بدة
الٍب وصل ف يها حد إتاحو لئلفتاء .نعم .وىو الوقت الذي تأىل فيو لئلفتاء ,ىذه ا٤بدة الٍب تأىل فيها للفتيا
مل يفت بالرأي .نعم .وإ٭با يفٍب ٗبا دلت عليو النصوص ,وىذا فيو التحذير من البدع؛ ألف البدع ىي
ا٢بدث ُب الدين ما خالف النص ,ما خالف كتاب اهلل وسنة رسولو ,فهو بدعة .نعم.
حديث شرار عباد اهلل الذين يتبعون شرار المسائل
وقاؿ ا٢بسن :شرار عباد اهلل الذين يتبعوف شرار ا٤بسائل؛ ليعموا هبا عباد اهلل. .

ٖٔٙ

اإلعانة العظمى

نعم .وىذا فيو التحذير من البدع" ,شرار عباد اهلل الذين يتبعوف شرار ا٤بسائل" ,وىم أىل البدع "ليعموا
هبا عباد اهلل" ,يتبعوف شرار ا٤بسائل ,ا٤بسائل شرار ا٤بسائل ٝبع ,وىي ما كاف ٨بالفا للخّب ,ما ٘باوز ا٣بّب
إىل الشر ىذا ىو البدع.
ا٣بّب فيما دلت عليو النصوص من كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  وشرار الناس من يعدؿ عن النصوص,
عن ا٣بّب الذي دلت عليو النصوص ,ويتبع شرار ا٤بسائل حٌب يعمي عباد اهلل عن ا٢بق ,بأف يفتيهم ٗبا
خالف النصوص ,باآلراء الٍب ليست مسندة إىل الكتاب ,وإىل السنة ,فهؤالء ىم شرار الناس ,الذين
يضلوف عن سبيل اهلل  ,الذين يضلوف بأنفسهم ,ويضلوف غّبىم ,وال حوؿ وال قوة إال باهلل ؛ بسبب تركهم
للنصوص ,وبعدىم عن السنن واآلثار ,واتباعهم لؤلىواء واآلراء ا٤بضلة  .نعم.
حديث الرد إلى اهلل كتابو والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنتو
وقاؿ ميموف بن مهراف ُب قولو



 )ٔ(         قاؿ الرد

إىل اهلل كتابو ,والرد إىل الرسوؿ ,إذا قبض إىل سنتو. .
نعم .وىذا القوؿ من ميموف بن مهراف قوؿ صحيح ,واعتمده أىل العلم وقرروه ,وذلك بقوؿ اهلل



                

. )ٕ(    
قاؿ العلماء :الرد إىل اهلل ىو الرد إىل كتابو ,والرد إىل الرسوؿ ىو الرد إليو ُب حياتو -عليو الصبلة
والسبلـ , -والرد إىل سنتو بعد وفاتو ,وىذه اآلية تعترب حكما وفيصبل ُب األمور الٍب يتنازع فيها الناس.
ٝبيع األمور الٍب يتنازع فيها الناس ٯبب عليهم أف يعرضوىا على النصوص ,كتاب اهلل وسنة رسوؿ
اهلل-صلى اهلل عليو وسلم -يردوىا إليها ,وخبلؼ العلماء ,وأقواؿ العلماء كلها تعرض على النصوص ,فما
 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة النساء آية .48 :

ٖٔٚ

اإلعانة العظمى

وافق النصوص من كتاب اهلل وسنة رسولو -صلى اهلل عليو وسلم-وجب العمل بو ,وما خالف النصوص
من كتاب اهلل وسنة رسولو  وجب إطراحو وتركو ,عمبل هبذه اآلية الكرٲبة.
كل مسألة تشكل عليك ,كل مسألة فيها خبلؼ ألىل العلم ,أعرضها على النصوص ,وما وافق
النصوص من ىذه األقواؿ خذ بو ,وما خالف ترده تسَبيح.
ىذه طريقة أىل ا٢بق:
ُب اإلٲباف:






ٍ )ٔ(         ب جعل ذلك شرطا

 )ٕ(        ذلك الرد إىل كتاب اهلل وإىل سنة رسولو



ُ )ٖ(     ب العاقبة.
وقاؿ سبحانو ُب اآلية األخرى:

            

. )ٗ(      
ما اختلف فيو الناس حكمو مردود إىل اهلل ,والسنة تابعة للقرآف ,فيجب رد ٝبيع ما يتنازع فيو الناس
إىل كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل



فمثبل تنازع العلماء ُب وجوب الزكاةُ ,ب ا٢بلي من الذىب الٍب تلبسو

ا٤برأة ,قاؿ بعض العلماء :ليس فيو زكاة ,وقاؿ آخروف :فيو زكاة.
طيب ,ىذه مسألة خبلؼ ,نردىا إىل الكتاب ,رددناىا إىل الكتاب ,وجدنا اهلل يقوؿ:

 

            

صاحبة ا٢بلي ,صاحبة ذىب وفضة ,فتكوف داخلة ُب اآلية ,فيجب الزكاة.

 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة النساء آية .48 :
 - 2سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة التوبة آية .23 :

ٖٔٛ

(٘)

وا٤برأة

اإلعانة العظمى

وكذلك ما جاء ُب السنة



ُب قصة ا٤برأة الٍب جاءت إىل النيب



وُب يد ابنتها مسكتاف غليظتاف

من ذىب ,قاؿ :تؤدين زكاهتما؟ قالت :ال ,قاؿ :ٮبا حسبك من النار  وكذلك حديث أـ سلمة تلبس
أوضاحا من فضة فقصدىا النيب  إىل وجوب الزكاة ,ىذا مثاؿ.
وكل مسألة تنازع فيها العلماء فردىا إىل النصوص ,وانظر ما وافق النصوص من ىذه األقواؿ خذ بو,
وما خالفها  ,..فنقوؿ :معُب ىذه ا٤بسألة ورد النهي من النصوص ,ووجدنا النصوص تدؿ على وجوب
الزكاة ُب ا٢بلي ,فالصواب القوؿ بوجوب الزكاة ُب ا٢بلي ,..كل مسألة ىكذا .نعم.
حديث في قولو تعالى وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول
وقاؿ عكرمة ُب قولو تعاىل  :أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأويل األمر منكم  قاؿ :أبو بكر وعمر
رضي اهلل عنهما. -نعم ,عكرمة موىل ابن عباس -رضي اهلل عنهما -قاؿ ُب قوؿ اهلل:

    

 )ٔ(     قاؿ :أبو بكر وعمر -رضي اهلل عنهما-
ىذا مثاؿ ,مقصود عكرمة أف ٲبثل مثاؿ ألويل األمر؛ ألف أبا بكر توىل ا٣ببلفة بعد وفاة النيب



ٍب

توىل عمر بعده ,فهو من أويل األمر ,فيجب طاعتهما ُب طاعة اهلل ورسولو ,وكذلك أويل األمر بعدٮبا,
بعده عثماف من أويل األمر ,وعلي من أويل أويل األمر ,ومعاوية من أويل األمر وىكذا  ...إىل آخر الدنيا,
كل ويل أمر ٯبب طاعتو ُب طاعة اهلل ,وال يطاع أحد ُب ا٤بعاصي ,عمبل هبذه اآلية:
. )ٕ(          

 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة النساء آية .48 :

ٖٜٔ

  

اإلعانة العظمى

قاؿ العلماء :ومل يقل :وأطيعوا أويل األمر منكم ,قاؿ :كرر الفعل ُب

   

 )ٔ(  ومل يقل :وأطيعوا أويل األمر ,قاؿ العلماء :ألف الرسوؿ  معصوـ ,ال يأمر إال بطاعة اهلل؛
فلذلك أعاد الفعل ُب "أطيعوا الرسوؿ" ,وأما ويل األمر فليس ٗبعصوـ ,فقد يأمر ٗبعصية اهلل فبل يطاع إال ُب
طاعة اهلل .
فيجب طاعة والة األمور ُب طاعة اهلل  ,وعكرمة أراد أف ٲبثل ,ٲبثل لوالة األمور ,مثاؿ ذلك :أبو بكر
وعمر ,وليس ا٤براد ا٢بصر ,أراد أف يضرب مثاؿ ,يعِب مثاؿ والة األمور :أبو بكر وعمر ,وكذلك من
بعدىم.
كما لو جاء ..كما لو كاف عندؾ أعجمي ما يعرؼ ا٣ببز ,ويسأؿ عن ا٣ببز ,فتأٌب برغيف فتقوؿ:
ىذا ا٣ببز ,ا٤براد مثاؿ ,يعِب ىذا مثاؿ ا٣ببز ,وليس ا٤براد أف ىذا ٝبيع ا٣ببز ,ا٤براد ىذا مثاؿ ا٣ببز حٌب
يعرؼ األعجمي مثالو ,فكذلك ىنا ,أراد أف ٲبثل ..أراد عكرمة أف ٲبثل يقوؿ :أبو بكر وعم,ر ىذا مثاؿ
ألويل األمر ,وليس ا٤براد ا٢بصر .نعم .وىذا فيو ا٢بث على اتباع السنة ,والبعد عن الشبو والبدع ,و٨بالفة
النصوص .نعم.
حديث السنة قاضية على كتاب اهلل وليس الكتاب قاضيا على السنة
وقاؿ ٰبٓب بن أيب كثّب السنة قاضية على كتاب اهلل  ,وليس الكتاب قاضيا على السنة .
رواه الدارمي وا٥بروي و٧بمد بن نصر ا٤بروزي ُب السنة ,وذكره السيوطي ُب مفتاح ا١بنة ,وعزاه للبيهقي
على أهنا من قوؿ األوزاعي ,وصححو ابن حجر بسند البيهقي.
نعم .وىذا كبلـ صحيح  ,قوؿ ٰبٓب بن كثّب -رٞبو اهلل-ىذا الكبلـ الصحيح ,اعتمده أىل العلم,
وا٤بعُب :السنة قاضية على كتاب اهلل  ,يعِب :مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب اهلل  ,كما فسرت السنة عدد
الصلوات ا٣بمس ُب اليوـ والليلة ,وعدد الركعات ,عدد ركعات الظهر وصبلة الظهر ,وعدد ركعات صبلة
 - 1سورة النساء آية .48 :
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ا٤بغرب ,وحددت وبينت األوقات ,وكما بينت السنة نصب الزكاة ,واشَباط ا٢بوؿ ,وكما بينت السنة
تفاصيل مناسك ا٢بج.
وىكذا فالسنة قاضية على كتاب اهلل ,يعِب مفسرة ومبينة ,وليس الكتاب قاضيا على السنة ,ليس
الكتاب مفسرا للسنة ,ولكن السنة ىي القاضية على كتاب اهلل ٗ ,بعُب أهنا مفسرة ومبينة لو ,فهي توضح
اجململ وتبينو ,وٚبصص العاـ ,وتقيد ا٤بطلق.
فا٤بطلق ُب النصوص ُب الكتاب تقيده السنة ,والعاـ ُب الكتاب ٚبصصو السنة  ,واجململ ُب الكتاب
العزيز توضحو ال سنة وتبينو ,فالسنة قاضية على كتاب اهلل  ,وليس الكتاب قاضيا على السنة ,وُب ىذا بياف
أنو ٯبب على ا٤بسلم أف يعمل بالكتاب والسنة  ,وال يتجاوزٮبا إىل البدع واآلراء ,فيو التحذير من البدع,
وىذا ىو مقصود ا٤بؤلف -رٞبو اهلل-من سياؽ ىذه النصوص .نعم.
حديث كان جبريل ينزل على الرسول بالسنة كما ينزل عليو بالقرآن
وقاؿ حساف بن عطية :كاف جربيل -عليو السبلـ -ينزؿ على رسوؿ اهلل



بالسنة ,كما ينزؿ عليو

بالقرآف  ,ويعلمو إياىا ,كما يعلمو القرآف. .
رواه ا٤بروذي ُب السنة ,وا٤بصنف ُب الكربى ,والبللكائي ,وا٥بروي ,والدارمي .
نعم .وىذا الكبلـ صحيح ,وىو كبلـ حساف بن عطية ,يقوؿ :كاف جربيل -عليو الصبلة السبلـ-
ينزؿ على رسوؿ اهلل  بالسنة كما ينزؿ بالقرآف ,ويعلمو إياىا كما يعلمو القرآف.
وا٤بعُب أف السنة وحي ثاف ,أف السنة وحي وليست من عند النيب  قد دؿ على ىذا القرآف الكرًن,
قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو العظيم:

      

 - 1سورة النجم آية . 2 :
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يعِب الرسوؿ -عليو الصبلة
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والسبلـ-

                

. )ٔ(    
وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  : -أال إين أتيت القرآف ومثلو معو  إذا السنة وحي ,وحي من اهلل
 ,ولكن السنة نوعاف :نوع لفظو ومعناه من اهلل وىو ا٢بديث القدسي ,كحديث أيب ذر عن النيب  فيما
يرويو عن ربو أنو قاؿ:



يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ,وجعلتو بينكم ٧برما ,فبل تظا٤بوا ,يا

عبادي   ...إىل آخر ا٢بديث,



يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمتو ,فاستطعموين أطعمكم ,يا

عبادي كلكم عار إال من كسوتو ,فاستكسوين أكسكم ,يا عبادي لو أف أولكم وآخركم ...



إىل

آخره.
وكذلك حديث أبو ىريرة ,ا٢بديث القدسي:



من عادى يل وليا فقد آذنتو با٢برب



فهذا من

اهلل لفظا ومعُب؛ ألف النيب  يرويو عن ربو ,عن النيب  قاؿ :قاؿ اهلل تعاىل ,وُب ا٢بديث  :أنا أغُب
الشركاء عن الشرؾ ,من عمل عمبل أشرؾ فيو معي غّبي تركتو وشركو . 
ىذا من اهلل لفظا ومعُب كالقرآف ,إال أف لو أحكاما ٚبتلف عن القرآف ,القرآف يتعبد بتبلوتو ,وا٢بديث
القدسي ال يتعبد بتبلوتو ,القرآف ال ٲبسو إال ا٤بتوضئ ,وا٢بديث القدسي ٲبسو غّب ا٤بتوضئ ,القرآف معجز
بألفاظو ,وا٢بديث القدسي غّب معجز بألفاظو.
األحكاـ ٚبتلف ,لكن كل من القرآف وا٢بديث القدسي من كبلـ اهلل لفظا ومعُب ,أما سائر األحاديث
غّب القدسية فهي من اهلل معُب ,ومن الرسوؿ



لفظا ,فالرسوؿ ىو الذي تكلم هبا ,وا٤بعُب من اهلل ,

وا٤بعُب وحي من اهلل  ,والرسوؿ ىو الذي تكلم هبا؛ و٥بذا يضاؼ إىل النيب



قاؿ:



إ٭با األعماؿ

بالنيات ,وإ٭با لكل امرئ ما نوى . 
ىذا من كبلـ الرسوؿ لفظا ,لكن معناه من اهلل وحي واضح ,ىذا فيكوف ا٢بديث القدسي ,من اهلل
لفظا ومعُب ,وغّب القدسي من اهلل معُب ,ومن الرسوؿ  لفظا .وال تغَب ٗبا يوجد ُب الكتب ,كتب أصوؿ
 - 1سورة النجم آية .5- 2 :
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التفسّب ,كتب علوـ القرآف ٩با ينقل عن السيوطي ,أو غّبه من أنو يقوؿ :إنو كبلـ الرسوؿ؛ ألنو على
مذىب األشاعرة ,فاألشاعرة ينكروف أف يكوف كبلـ اهلل لفظا ومعُب ,ينكروف أف يكوف كبلـ اهلل لفظا
ومعُب ,ويقوؿ :كبلـ اهلل مطلقا -كبلـ اهلل  ,سواء القرآف أو غّب القرآف -معُب قائم بنفسو وليس ٕبرؼ وال
صوت.
فلهذا يقوؿ :إف القرآف كلو معُب معُب قائم بنفسو ,ليس بلفظ ,وىذا غلط ليس ٕبرؼ وال صوت,
فالقرآف كبلـ اهلل لفظو ومعناه حروفو ,وألفاظو ومعانيو من اهلل  ,وكذلك ا٢بديث القدسي ,أما ا٢بديث غّب
القدسي فهو من اهلل معُب  ,ومن الرسوؿ لفظا تكلم بو النيب  لفظو ومعناه من اهلل .نعم.
حديث في قولو تعالى وعمل صالحا ثم اىتدى
وقاؿ سعيد بن جبّب ُب قولو

       

(ٔ)

قاؿ :لزوـ السنة

وا١بماعة.
رواه ا٤بصنف ُب الكربى ,والبللكائي ,وا٥بروي.
نعم .وىذا سعيد بن جبّب التابعي ا١بليل يقوؿ ُب تفسّب قوؿ اهلل
 

(ٕ)

        

     

 )ٖ(   قاؿ :لزوـ السنة

وا١بماعة.
ال شك أنو من ا٥بداية من لزـ السنة عمل بالقرآف ,ولزـ السنة وا١بماعة فهو من ا٤بهتدين ,أما من
خالف السنة عن عمد ,فهذا ضاؿ وليس من ا٤بهتدين ,وىذا فيو ا٢بث على لزوـ السنة وا١بماعة,
والتحذير من البدع واآلراء ا٤بضلة ,واحملدثات ُب الدين .نعم.
حديث في قولو تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن
 - 1سورة طه آية .73 :
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حدثنا عبيد اهلل ,قاؿ :أنبأنا أبو علي ا٠باعيل بن ٧بمد الصفار ,قاؿ :أنبأنا أٞبد بن منصور الرمادي,
قاؿ :أنبأنا عبد الرزاؽ ,قاؿ :أنبأنا معمر ,عن قتادةُ ,ب قولو تعاىل:

    

 )ٔ(       قاؿ :القرآف والسنة  .رواه ا٤بصنف ُب الكربى ,وا٤بروزي ُب
السنة. .
نعم .وىذا األثر رواه بالسند رواه ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -بالسند ,واآلثار الٍب سبقت كلها حذؼ اإلسناد,
وىذا رواه ُب السند ,كما ُب اإلبانة الكربى ,فإف اإلبانة الكربى روى اآلثار باألسانيد.
ىنا يقوؿ :حدثنا عبيد اهلل  ,ىو ابن بطة ,ا٠بو عبيد اهلل  ,يقوؿ الراوي عنو :حدثنا عبيد اهلل  ,قاؿ:
أنبأنا أبو علي ا٠باعيل بن ٧بمد الصفار ,قاؿ :أنبأنا أٞبد بن منصور الرمادي ,قاؿ :أنبأنا عبد الرزاؽ,
قاؿ :أنبأنا معمر ,عن قتادة ُب قوؿ اهلل تعاىل:

        

 )ٕ(   قاؿ :القرآف والسنة .تفسّب ,تفسّب لآلية.
فالذي يتلى ُب بيوت أزواج النيب



ىو القرآف والسنة ,وىذا فيو ا٢بث على العمل بالقرآف والسنة,

والتحذير ٩با خالف الكتاب والسنة من اآلراء والبدع والشبو واحملدثات ُب الدين
ىذا رواه ا٤بؤلف بسنده إىل قتادة بن دعامة السدوسي التابعي ا١بليل ُب تفسّب ىذه اآلية فسر الذي
يتلى ُب بيوت اهلل من آيات اهلل وا٢بكمة القرآف والسنة ,آيات اهلل القرآف ,من آيات اهلل يعِب :من كبلـ اهلل
 ,وىو القرآف ,وا٢بكمة السنة:

         

القرآف" ,وا٢بكمة" :السنة ,وىذا فيو ا٢بث على العمل بالقرآف والسنة ,والتحذير من البدع .نعم.
حديث أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة
 - 1سورة األحزاب آية .23 :
 - 3سورة األحزاب آية .23 :
 - 2سورة األحزاب آية .23 :
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قاؿ :حدثنا أبو عبد اهلل أٞبد بن علي بن عبلء بن ا١بوزجاين ,قاؿ :أنبأنا عبد الوىاب الوراؽ الشيخ
الصاّب ,قاؿ :أنبأنا أبو معاوية ,عن األعمش ,عن ٦باىد قاؿ :أفضل السعادة حسن الرأي ,يعِب :السنة.
رواه ابن قتيبة ُب تأويل ٨بتلف ا٢بديث.
نعم .وىذا أيضا رواه ا٤بؤلف بالسند ,قاؿ :حدثنا أبو عبد اهلل أٞبد بن علي بن عبلء بن ا١بوزجاين,
قاؿ :أنبأنا عبد الوىاب الوراؽ الشيخ الصاّب ,قاؿ :أنبأنا أبو معاوية ,عن األعمش ,عن ٦باىد٦ ,باىد بن
جرب التابعي ا١بليل ,الذي يروي عن ابن عباس ,قاؿ :أفضل السعادة حسن الرأي .يعِب السنة.
وىذا فيو ا٢بث على لزوـ السنة ,والعمل هبا ,والتحذير من البدع واحملدثات ُب الدين" ,أفضل السنة
حسن الرأي" ,يعِب الرأي ا٤بستند إىل النصوص ,ا٤براد :حسن الرأي ,يعِب ا٤بأخوذ من السنة ,من النصوص,
االستنباطات ا٤بأخوذة من النصوص.
أما الرأي اجملرد فهذا ىو ا٤بذموـ  ,فالرأي رأياف :رأي مأخوذ من النصوص مستنبط من النصوص ,ىذا
ىو الذي جاءت النصوص با٤بدح والثناء على أىلو ,والرأي الثاين :رأي ٦برد ,الذي ٱبالف النصوص ,ىذا
ىو ا٤بذموـ ,وىو الذي جاءت النصوص واآلثار بذمو ,فيو التحذير من البدع ,واآلراء اجملردة .نعم.
حديث كلما جاءنا رجل ىو أجدل من رجل
وقاؿ إسحاؽ بن عيسى٠ :بعت مالك بن أنس يعيب ا١بداؿ ُب الدين ويقوؿ :كلما جاءنا رجل ىو
أجدؿ من رجل ,أردنا أف نَبؾ ما جاء بو جربيل إىل النيب . 
رواه الدارمي ,وا٤بصنف ُب الكربى ,والبللكائي ,وا٥بروي .
نعم .وىذا أيضا رواه بالسند ,وقاؿ :إسحاؽ بن عيسى٠ ,بعت مالك بن أنس يعيب ا١بداؿ ُب
الدين .ومالك بن أنس اإلماـ ا٤بشهور -رٞبو اهلل ,-إماـ دار ا٥بجرة يعيب ا١بداؿ ُب الدين ,ويقوؿ :إف
ا١بداؿ ُب الدين إ٭با يورث ا٣بصومات والشبو؛ ألف ا١بداؿ ُب الدين يورث ا٣بصومات والشبو والنزاع
والشقاؽ ,فتتولد البدع من الشبو الٍب تنشأ عن ا١بداؿ وا٣بصومات ,وٰبصل ا١بداؿ؛ و٥بذا قاؿ أنس
٘ٗٔ
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يعيب ا١بداؿ ُب الدين :كلما جاءنا رجل ىو أجدؿ من رجل ,أردنا أف نَبؾ ما جاء بو جربيل إىل النيب



.
يعِب كلما جاء واحد ٯبادؿ ٍب جاء رجل أجدؿ منو ,أقوى منو جداال وخصومة ,نَبؾ ما جاء بو
جربيل إىل النيب



من الكتاب والسنة ,الٍب ىي وحي ثاف ,ونأخذ باآلراء ا٤بضلة ,يعِب قاؿ ىذا من باب

العيب واإلنكار ,وأنو ال ٯبوز لئلنساف أف يػأخذ باآلراء ا٤بضلة الٍب تنشأ عن ا١بداؿ وا٣بصومات ,ويَبؾ
الكتاب والسنة؛ ألف ىذا يولد الشبو والشكوؾ والبدع .نعم .
حديث ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة
وقاؿ ابن سّبين :ما أخذ رجل بدعة ,فراجع سنة. .
رواه الدارمي.
نعم .وىذا ٧بمد بن سّبين التابعي ا٤بعروؼ ا١بليل يقوؿ :ما أخذ رجل بدعة ,فراجع السنة .يعِب ُب
الغالب أف البدعة ..أف صاحب البدعة ال يرجع عنها ,وال ينزؿ ,وقد يرجع لكن ىذا قليل ,وا٤براد األغلب
"ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة"؛ ألف صاحب البدعة يظن أنو على حق ,ويعتقد أنو على حق ,ففي
الغالب أنو ال ينزؿ عن البدعة ,وال يَبكها ,لكن قد ٲبن اهلل عليو بَبؾ البدعة ,وا٤براد األغلب.
فهذا فيو التحذير من البدع؛ ألف اإلنساف إذا اعتنق البدعة وتأثر هبا واعتقدىاُ ,ب الغالب أنو يستمر
عليها؛ ألنو يظن أنو على ا٢بق .ىذا فيو التحذير من البدع حٌب ال تتمكن من نفس اإلنساف .نعم.
حديث ما ابتدع رجل بدعة إال أتى غدا بما كان ينكره اليوم
وقاؿ عامر بن عبد اهلل  :ما ابتدع رجل بدعة ,إال أتى غدا ٗبا كاف ينكره اليوـ .
نعم .وىذا فيو التحذير من عامر بن عبد اهلل بن الزبّب بن العواـ ,فيو التحذير من عامر -رٞبو اهلل, -
التحذير من البدع" ,ما ابتدع رجل بدعة إال أتى غدا ٗبا كاف ينكره اليوـ" .يعِب أنو تتطور بو البدع من
ٔٗٙ
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بدعة إىل بدعة٘ ,بد ه اليوـ يأٌب بدعةٍ ,ب غدا يأٌب ببدعة أعظم منها ,وينكر البدعة األوىلٍ ,ب يأٌب من
الغد ببدعة أكرب.
وىكذا تتطور البدع وتزيد ,حٌب ينسلخ اإلنساف من الدين  ,وال حوؿ والقوة إال باهلل ؛ ألف البدع بريد
الكفر ,البدع وا٤بعاصي بريد الكفر ,فالواجب ا٢بذر من البدع؛ حٌب ال تذؿ بو القدـ.
الواجب لزوـ السنة والكتاب العزيز ,ما دؿ عليو الكتاب والسنة فيهما الكفاية ,واهلل تعبدنا ٗبا..
بالعمل بكتابو وسنة رسولو  فالواجب ا٢بذر من البدع واحملدثات ُب الدين .نعم.
حديث إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحو
وقاؿ ابن عوف :إذا غلب ا٥بوى على القلب استحسن الرجل ما كاف يستقبحو.
نعم .ىذا عبد اهلل بن عوف البصري يقوؿ " :إذا غلب ا٥بوى على القلب استحسن الرجل ما كاف
يستقبحو ".وا٥بوى يعمي اإلنساف ويصم كما سبق ,يعميو عن ا٢بق فبل يبصره ,ويصم أذنو فبل يسمع
ا٢بق ,ويبكمو فبل يتكلم با٢بق ,فإذا غلب ا٥بوى على قلب اإلنساف استحسن البدع واستحسن ا٤بعاصي,
فقد يكوف يستقبح البدعة اليوـ ,ولكن إذا غلب عليو ا٥بوى صار ما يستقبحو أمس ,يستحسنو اليوـ,
فصارت البدعة حسنة ُب نفسو ,بعد أف كانت قبيحة؛ بسبب غلبة ا٥بوى.
فالواجب أف يكبح اإلنساف ٝباح نفسو ,وأف ينزع منها ا٥بوى قاؿ :سبحانو :

    

               

 )ٔ(         ال بد أف ينزع اإلنساف عن ا٥بوى ,وال بد أف ينهى
نفسو عن ا٥بوى؛ حٌب ال يستحسن القبيح من البدع ,واحملدثات ُب الدين .نعم.
حديث ال يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحو حسنا

 - 1سورة النازعات آية . 31-26 :

ٔٗٚ

اإلعانة العظمى

وقاؿ الفضيل :ال يزاؿ العبد مستورا؛ حٌب يرى قبيحو حسنا .
نعم .الفضيل بن عياض العامل الزاىد ا٤بشهور يقوؿ :ال يزاؿ العبد مستورا ,حٌب يرى قبيحو حسنا.
وإ٭با يرى قبيحو حسنا ,إذا اتبع ىواه ,إذا اتبع ىواه ,وترؾ ما دلت عليو النصوص ,صار يرى القبيح حسنا,
فينكشف أمره ,وأما قبل ذلك ,فإنو مستور ,إذا كاف ال يتبع ا٥بوى وٯباىد نفسو للعمل بالنصوص ,فإنو ال
يزاؿ مستورا.
فإذا ترؾ النصوص واتبع ا٥بوى ,باف قبحو ,وظهر للناس؛ بسبب استحسانو للقبيح من البدع واحملدثات
ُب الدين.
نعم .وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع ,والعمل الصاّب ,وصلى اهلل على ٧بمد وآلو
وصحبو.
س  :أحسن اهلل إليكم .فضيلة الشيخ ,ىذا سائل يقوؿ :ما حكم من قاؿ :أرى كذا ,وىذا رأيي,
وليس فتوى ,وسوؼ إٔبث عن الفتوى بعد ما ننصرؼ ,وىذا ٰبصل عندما ٯبتمع طبلب علم ,ويريدوف
مناقشة بعض ا٤بسائل ,وُب النهاية يرجع إىل الفتوى الصادرة ُب ذلك؟
ج :ال ينبغي لئلنساف أف يقوؿ :ىذا رأيي ,إذا كاف عنده إشكاؿ ومل يتضح لو األمر ,ينبغي لئلنساف
أف يتوقف وال يقوؿ :رأيي ىذا؛ ألف ىذا معناه عمل بالرأي ,وإفتاء بالرأي.
قد يأخذ اإلنساف ىذا برأيو الذي أفٌب بو ,وإ٭با إذا كاف اإلنساف ليس عنده علم ُب ىذه ا٤بسألة ,فإنو
يتوقف وٰبيل إىل أىل العلم ,ويقوؿ :ال أعلم ,وال أظن فيو شيئا ,وإ٭با نبحث مع أىل العلم ,وُب كتب
أىل العلم ,حٌب نصل إىل ما دلت عليو النصوص من كتاب اهلل وسنة رسولو . نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم  ,وىذا سؤاؿ عن طريق الشبكة يقوؿ :ىل ٯبوز ُب ا٢بديث القدسي أف أقوؿ:
قاؿ اهلل تعاىل؟
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ج :نعم .نقوؿ :قاؿ اهلل تعاىل  :أنا أغُب الشركاء عن الشرؾ  كما كاف النيب  يرويو عن ربو,
يقوؿ :قاؿ اهلل تعاىل .نعم ,وىو من كبلـ اهلل لفظا ومعُب ,لكن تقوؿ قاؿ الرسوؿ  فيما يرويو عن ربو,
أو تقوؿ :قاؿ الرسوؿ  قاؿ اهلل تعاىل .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىو ا١بواب على ىذه الشبهة ,وىو٤ :باذا اختار رسوؿ اهلل  أسامة
ُب قيادة ا١بيش وترؾ من ىو أفضل منو مثل أيب بكر وعمر؟
ج :ىذا ..ذكر العلماء أف أسامة بن زيد  من الرجاؿ البالغْب ,وكل واحد من الرجاؿ البالغْب يصلح
أف يوىل عمل ,والنيب  ينظر فيما ىو األنفع.
وذكر العلماء من ا٢بكمة ُب إنفاذ أيب بكر ُ ب جيش أسامة بعد وفاة النيب  أنو حصل فيو فائدة
عظيمة لئلسبلـ وا٤بسلمْب ,وىو أنو ٤با ارتدت قبائل العرب عن اإلسبلـ ,وأٝبع الصديق  وأصحابو على
قتا٥بم ,وأنفذ أبو بكر  جيش أسامة وصمم على إنفاذه ,وقاؿ :ال أترؾ لواء عقده النيب  يروى عنو أنو
قاؿ :لو لعبت كبلب ا٤بدينة ٖببلخل نساء أمهات ا٤بؤمنْب ٤با تركت جيشا أنفذه رسوؿ اهلل  فلما مر ىذا
ا١بيش على قبائل العرب ,قالوا لوال أف عنده القوة ٤با أنفذ ىذا ا١بيش ,فصار ُب ىذا قوة للمسلمْب ,واهلل
أعلم با٢بكمة ُب اختيار النيب  ألسامة ,ولكن ىذا من فوائده بعد وفاة النيب  نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :يكثر الكبلـ حوؿ العمليات االستشهادية الٍب تقاـ ُب فلسطْب
وُب غّبىا ,فما ىو حكم ىذه العمليات ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج :ىذه العمليات٠ ,بعت شيخنا ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رٞبو اهلل  -يفٍب بأهنا انتحار ,أنو
ال ٯبوز لئلنساف أف يضع على نفسو قنابل ويفجرىا؛ ألف ىذا انتحار وقتل.
وكتب بعض الناس كتابات ُب ىذا ,وبرروا ىذه العمليات ,وقاؿ :إهنا تشبو ما جاء ُب بعض األحاديث
أو من فعل الصحابة أف بعض الصحابة يقدموف على الكفار ,ويلقي بعضهم نفسو ُب جيش الكفار,
وكذلك أيضا يفتح ا ٢بصوف وحده ,ويتعرض للخطر ,ولكن ىذا ليس بظاىر؛ ألف ىذا قياس مع الفارؽ؛
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ألف الصحابة أو الصحايب الذي يلقي بنفسو أو يربز للكفار ,إ٭با ىذا ُب صف القتاؿ ,صف القتاؿ ,صف
ا٤بسلمْب ,وصف الكفرة ,فينفذ فيهم.
أما العمليات االستشهادية ما فيو صف قتاؿ أمامكم ,ما فيو صفٍ ,ب أيضا الذي ألقى بنفسو ما قتل
نفسو ,وال جعل ُب نفسو شيئا ,وال عمل شيئا ,ما ضرب نفسو ,وما قتل نفسو ,وىذا قتل نفسو بفعلو,
ىذا عمل شيئا يقتل نفسو.
و٩با يدؿ أيضا على ذلك ما حصل ُب غزوة خيرب من  أف أخا سلمة بن األكوع ٤با بارز رجبل من
اليهود ,ارتد عليو ذباب سيفو -طرؼ سيفو ,-فأصاب رجلو بدوف اختياره  - ,ارتد إليو سيفو ,طرؼ
سيفو فأصابو ,-فلما أصابو وتوُب ,صار الناس يتحدثوف ..صار األصحاب يتحدثوف :إنو قتل نفسو,
فحزف عليو سلمة بن األكوع ,وجاء إىل النيب  وقاؿ :مالك حزين  ,قاؿ :يا رسوؿ اهلل  ,إهنم يقولوف -
عن أخيو : -إنو قتل نفسو ,فقاؿ النيب صلى عليو وسلم :كذب من قاؿ ذلك ,إنو ١باىد ٦باىد ,لو األجر
مرتْب . 
فهذا يدؿ على أف الصحابة أشكل عليهم ىذا األمر ,وأنو ارتد عليو ذباب السيف بدوف اختياره,
فكيف لو كاف قتل نفسو باختياره ,وفجر نفسو؟! وكل ىذا يدؿ على أنو ال ينبغي لئلنساف أف يفجر
نفسو ,وال أف يقتل نفسو؛ ألنو يعترب قاتبل نفسو ,نعم .وال يظهر يل الكتابة الٍب كتبها بعض الناس ,رأيت
بعض الكتابات ,كتب بعض الناس يربروف ىذه العمليات ,ويروف أهنا من االستشهاد ,وأهنا من جنس إلقاء
بعض الصحابة نفسو ُب الروـ ,أو إلقاء فتح حصوف وما أشبو ذلك ,فهي قياس مع الفارؽ .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,ىل الذي يصر على الكبائر بعد أف أقيمت عليو
ا٢بجة يعترب مستحبل ٥با؟
ج :ال ,ما يعترب ..قد يصر عليها؛ بسبب غلبة ا٥بوى ,يصر على الزىن ,وعلى السرقة ,وعلى شرب
ا٣بمر ,وعلى التعامل بالرىب ,وىو يعتقد أهنا حراـ ,ما ىو مستحل حٌب يعتقد أهنا حبلؿ.
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إذا اعتقد أهنا حبلؿ كفر؛ ألنو مكذب هلل ُب ٙبرٲبها ,أما إذا كاف يسرؽ غلبو ا٥بوى ,يزين ألنو غلبتو
الشهوة ,يتعامل بالربا؛ ألنو غلبو حب ا٤باؿ ,ويعلم أنو حراـ ,يعلم أنو مستحق للعقوبة ,لكن غلبو ا٥بوى,
ىذا م ا ىو مستحل؛ ألنو عاص ,بل عاص ضعيف اإلٲباف ,مرتكب لكبّبة وجرٲبة عظيمة ,لكن ال يكفر
إال إذا اعتقد أهنا حبلؿ .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :ىل ٲبكن أف يكوف الرجل مبتدعا ٤بخالفتو منهج أىل السنة ُب
الدعوة ,مع سبلمتو ُب العقيدة ؟ .
ج :إذا كاف ٱبالف أىل السنة فهذا ال شك أنو من االبتداع ,ال ٯبوز لئلنساف أف ٱبالف أىل السنة,
ال ُب ا٤بنهج ,وال ُب االتباع ,وال ُب أي شيء ,بل ٯبب عليو أف يوافق أىل السنة ,ما داـ أف السائل يقوؿ:
ٱبالف أىل السنة ,ىذا نوع من االبتداع ,فبل ٱبالف اإلنساف منهج أىل السنة ,ال ُب الدعوة ,وال ُب
غّبىا .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ- ,جزاكم اهلل خّبا -يدور بْب
أىل السنة وا١بماعة ,وبْب الرافضة جداؿ ُب الشبكة ,ينتج عنو أحيانا قياـ الرافضة بسب الصحابة وعلماء
السلف ,فهل ٯبوز ىذا ا١بداؿ ,مع العلم بأف ىدفنا ىو إظهار ا٢بق ٥بم ,و٧باولة إعادهتم ١بادة الصواب,
وجزاكم اهلل خّبا؟ .
ج :ال أرى أف ىذا ا١بداؿ مفيد ,وأنو مشروع ,بل إذا وصلت ا٢باؿ إىل ىذا فبل ٯبوز لئلنساف أف
ٯباد٥بم ,واهلل -تعاىل -قد قاؿ ُب كتابو ا٤ببْب:

        

 )ٔ(      اهلل تعاىل هنى عن سب آ٥بة ا٤بشركْب؛ لئبل يسبوا اهلل.
إذا كاف جداؿ الرافضة يؤدي إىل سب الصحابة ,فبل ٘باد٥بم .ا٤بقصود من ا١بداؿ :ىو أف يكوف
ا١بداؿ با٢بق ,إلظهار ا٢بق وتبيينو  ,ورد الباطل ,فإذا كاف هبذه ا٤بثابة ,فبل بأس ,أما إذا كاف يؤدي إىل
٧بذور ,أو يؤدي إىل سب الصحابة ,وال يفيد ,فاترؾ ا١بداؿ وا٣بصومات ُب الدين .نعم.
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س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما حكم قوؿ اإلنساف" :ال يصلح العطار ما أفسد الدىر"  ,ىل ىذه
من سب الدىر وجزاكم اهلل خّبا؟
العطار ا٤بعروؼ ىذا ؟ العطار الذي يداوي يسمى عطارا ,أو ال يصلح الطبيب العطار ,الذي يعاِب
عبلجا شعبيا ,ال يصلح العطار ما إيش ؟ ما أفسد الدىر ,ا٤بقصود ما أفسد الدىر ,يعِب الدىر أفسده,
ىل ىذا من سب الدىر أـ ال؟ .
ج :ما ينبغي أف يقوؿ ما أفسد الدىر ,ما أصلحو ,ٱبشى أف يكوف ىذا من سب الدىر .نعم .أحسن
اهلل إليكم ,وأثابكم ,ونفعنا بعلمكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ,صلى اهلل على نبينا ٧بمد وعلى
آلو وصحبو أٝبعْب .
وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع والعمل الصاّب ,ثبت اهلل ا١بميع على ا٥بدى,
وصلى اهلل على ٧بمد وعلى آلو وسلم.
حديث آيتان في كتاب اهلل ما أشدىما على الذين يجادلون في القرآن
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب..
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
وقاؿ أبو العالية :آيتاف ُب كتاب اهلل ما أشدٮبا على الذين ٯبادلوف ُب القرآف:
     

(ٔ)



   

. )ٕ(          

رواه ا٥بروي ,ورواه ابن البنا.
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ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو

أٝبعْب أما بعد..
فبل يزاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يسوؽ اآلثار واألحاديث ُب ذـ أىل البدع والتحذير منهم ,واألمر بلزوـ
السنة وا١بماعة ,والتحذير من النزاع وا٣بصاـ ُب القدر ,وُب آيات اهلل ىذا األثر يقوؿ فيو أبو العالية ,أبو
العالية الرياحي -رٞبو اهلل-من التابعْب ,التابعي ا١بليل ٰبذر من ا١بداؿ بالباطل ,يقوؿ :آيتاف ُب كتاب اهلل
ما أشدٮبا على الذين ٯبادلوف ُب القرآف ,وٮبا قوؿ اهلل تعاىل:

       

. )ٔ(        
سورة غافر ,واآلية الثانية من سورة البقرة ,وىي قولو تعاىل:

      

. )ٕ(    
ىاتاف اآليتاف تدالف على ذـ الذين ٯبادلوف ُب القرآف ,وأف ىذا وصف الكفار ,يقوؿ:

  

 )ٖ(       فأىل البدع يشاهبوف الكفار ُب جدا٥بم بآيات اهلل بالباطل ,ٯبادؿ
ُب آيات اهلل ,جداؿ ُب تنزيلو ,وجداؿ ُب تأويلو ,جداؿ ُب تنزيلو ,ىل ىو كبلـ اهلل منزؿ غّب ٨بلوؽ ,أو
ىو ٨بلوؽ ,وجداؿ ُب تأويلو ,استوى ..ىل استوى ,واستقر ,وعبل  ,وصعد ,أو استوىل.
فهذا من ا١بداؿ بالباطل ,جداؿ أىل البدع ,فلهم شبو بالكفار الذين ذمهم اهلل ُب قولو:
       

(ٗ)

 

واآلية الثانية فيها ذـ أيضا لبلختبلؼ ُب الكتاب ,وأف

ا٤بختلفْب ُب شقاؽُ ,ب شقاؽ بعيدُ ,ب شقاؽ ونزاع بينهم ,وىذا الشقاؽ بعيد عن ا٢بق ,وإف الذين
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اختلفوا ُب الكتاب لفي شقاؽ بعيد ,واختلفوا ُب الكتاب ,اختبلؼ ُب تنزيلو ,واختبلؼ ُب تأويلو ,فهم
اختلفوا ُب تنزيلو.
فقاؿ بعضهم :إنو منزؿ ,وقاؿ بعضهم :إنو غّب منزؿ ,بل ىو ٨بلوؽ ,واختبلؼ ُب تأويلو ,تأويل على
غّب تأويلوُ ,ب تأويل استوى ٗبعُب استوىل ,تأويل الرضى بالثواب ,صفة الرضى بالثواب ,صفة الغضب
باالنتقاـ.
وىكذا فهاتاف اآليتاف توجباف التحذير من ا١بداؿ ُب آيات اهلل بالباطل ,وأف ىذا وصف الكفار ,وأف
أىل ا١بداؿ ُب شقاؽ بعيد ,وُب خبلؼ ونزاع وخصاـ بينهم ,ليس عندىم اتفاؽ ,بل ىم ُب شقاؽُ ,ب
شقاؽ واختبلؼ ,قلوهبم ٨بتلفة ,وقلوهبم متنافرة؛ بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدـ اتفاقهم على
ا٢بق .نعم.
حديث ألن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب ىوى
وقاؿ أرطأة بن ا٤بنذر :ألف يكوف ابِب فاسقا من الفساؽ ,أحب إيل من أف يكوف صاحب ىوى.
رواه األثرـ ُب مسائل اإلماـ أٞبد ,وا٥بروي.
نعم .ىذا أرطأة بن ا٤بنذر بن األسود األ٥باين أبو عدي ا٢بمصي يبْب أف البدعة أشد من ا٤بعصية,
فيقوؿ :ألف يكوف ابِب فاسقا من الفساؽ ,يعِب يعمل كبّبة من الكبائر ,الفاسق :الذي يعمل الكبّبة من
كبائر الذنوب ,الفسق :ىو فعل الكبّبة ,وا٤بداومة على الصغّبة ,والكبّبة أصح ما قيل ُب تعريفها :ما ترتب
عليو حد ُب الدنيا ,أو وعيد ُب اآلخرة.
ألف يكوف ابِب فاسقا من الفساؽ -يعِب :يعمل كبّبة من الكبائر,
البدعة أشد من ا٤بعصية ,فيقوؿْ :
الفاسق :ىو الذي يعمل كبّبة من كبائر الذنوب ,الفسق :ىو فعل الكبّبة وا٤بداومة على الصغّبة.
والكبّبة أصح ما قيل ُب تعريفها :ما ترتب عليو حد ُب الدنيا أو وعيد ُب اآلخرة :كالزنا ,والسرقة,
وشرب ا٣بمر ,وعقوؽ الوالدين ,وقطيعة الرحم ,وشهادة الزور ,والعدواف على النفس ُب الدماء ,والعدواف
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على النفس ُب األمواؿ ,والعدواف على النفس ُب األعراض ,ىذه كلها كبائر من فعلها يفسق ,يكوف فاسقا
.
أحب إيل من
يقوؿ الطاىر ا٤بنذرْ :
ألف يكوف ابِب فاسقا يفعل كبّبة كالسرقة أو الزنا أو شرب ا٣بمر ّ

أف يكوف صاحب ىوى ,يعِب :بدعة ,وذلك أف البدعة أشد من الكبّبة ,وأحب إىل الشيطاف من الكبّبة؛
عاص ,يعَبؼ بأنو ٍ
ألف صاحب الكبّبة يعلم أنو على باطل ,ويعلم أنو ٍ
عاص فَػ ُّبجى أف يتوب.

أما صاحب البدعة فيظن أنو على حق ,وأنو مصيب فبل يفكر ُب التوبة ُب الغالب ,ومن ىنا كانت

البدعة أحب إىل الشيطاف من ا٤بعصية ,البدعة أحب إىل الشيطاف من ا٤بعصية وىي أقرب إىل الكفر من
الكبّبة٤ ,باذا؟ ألف صاحب ا٤بعصية يعلم أنو على ضبلؿ ,وأنو ٍ
عاص فَػ ُّبجى أف يتوب.

وأما صاحب البدعة فهو يعتقد أنو على حق ,وإذا جادلتو قاؿ :أنت على الباطل وأنا على ا٢بق ,فبل

ألف يكوف ابِب فاسقا من الفساؽ يعمل
يتوب ومن ىنا فضل الطاىر ا٤بنذر الكبّبة على البدعة قاؿْ " :
كبّبة من الكبائر :كالزنا والسرقة وشرب ا٣بمر أحب إيل من أف يكوف صاحب ىوى" يعِب :بدعة كأف
يكوف :معتزليا ,أو خارجيا ,أو جهميا ,أو مرجئا ,أو رافضيا ىذه بدعة أشد من الكبائر ,نعم .
وىذا فيو ٙبذير من البدع ,وأهنا تلي الكفر ُب ا٤برتبة وأهنا أشد من كبائر الذنوب ,نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية ,نعم .
ألن أجلس إلى النصارى في بِيَ ِعهم
حديث ْ
ِِ
إيل من ا١بلوس ُب حلقة يتخاصم
وقاؿ أبو إسحاؽ الفزاريْ :
ألف أجلس إىل النصارى ُب بيَعهم أَحب ّ

فيها الناس ُب دينهم .

نعم ,كذلك أبو اسحاؽ الفزاري وىو ابراىيم بن ٧بمد بن حارث الفزاري ثقة حافظ لو تصانيف يقوؿ
ألف أجلس إىل النصارى ُب بِيَعِهم البِيَ ُع ٝبع بيعة والبيعة ىي معبد النصارى ومثلها الكنيسة كذلك وتطلق
ألف أجلس إىل النصارى ُب بيعهم أحب إيل من ا١بلوس ُب حلقة يتخاصم
أيضا على معبد اليهود يقوؿْ :
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فيها الناس ُب دينهم ٤باذا؟ ألف ا١بلوس ُب بيعة النصارى معصية وا١بلوس ُب حلقة يتخاصم فيها الناس ُب
دينهم تورث الشكوؾ والشبَو وتؤدي إىل البدع وىذا أشد فالشكوؾ والشبو الٍب تؤدي تورث البدع أشد
وأعظم من ا٤بعصية و٥بذا فضل أبو اسحاؽ الفزاري ا١بلوس ُب بيعة النصارى؛ ألنو معصية والعاصي يرجى
أف يتوب ٖببلؼ صاحب البدعة فإنو ُب الغالب ال يتوب ألنو يعتقد أنو على حق فا١بلوس ُب حلقة
يتخاصم فيها الناس ُب دينهم تورث الشكوؾ والشبو وتؤدي إىل بدعة ٖببلؼ ا١بلوس إىل النصارى ُب
عاص ويعتقد أنو ٍ
بيعهم فهي معصية وصاحبها يعلم أنو ٍ
فح ِري بو أف يتوب؛ و٥بذا فضل أبو إسحاؽ
عاص َ

الفزاري ا٤بعصية على الشبَو والشكوؾ الٍب تورث البدع ,نعم .

حديث ألن يصحب ابني فاسقا شاطرا ُسن يا
وقاؿ سعيد بن جبّب :ألف يصحب ابِب فاسقا شاطرا ُسنػيا أحب إيل من أف يصحب عابدا مبتدعا.

رواه ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ .

"ألف يصحب ابِب فاسقا شاطرا" يعِب:
نعم ,كذلك أثر سعيد بن جبّب التابعي ا١بليل ا٤بعروؼ يقوؿْ :
خبيثا بسبب أعمالو السيئة :كأف يكوف سكّبا يشرب ا٣بمر ,ىذا يقاؿ :فاسق خبيث ,يأكل أمواؿ الناس
يصحب ابِب فاسقا ,ولكنو سِب ليس مبتدع أَحب ّإيل من
بالباطل ,يتعامل بالربا ,ىذا فاسق ,ولكن ألف
َ
أف يصحب عابدا مبتدعا .

إف العابد ا٤ببتدع على ضبلؿ ولو كاف عابدا ,بدعتو أحب إىل الشيطاف من ا٤بعصية ,وىو يعتقد أنو
على حق ,فبل يفكر أف يتوب ,وىي أحب إىل الشيطاف من ا٤بعصية ,وىي تلي الكفر؛ فلهذا فضلها سعيد
بن جبّب ,يقوؿ  :ألف يصحب ابِب فاسقا خبيثا ,ولكنو من أىل السنة أحب إيل من أف يصحب مبتدعا,
ولو كاف عابدا؛ ألف ىذا على البدعة ,والبدعة أشد من ا٤بعصية ,وىذا على ا٤بعصية.
فإذا كاف ابِب يصحب العاصي أحب إيل من أف يصحب ابِب ا٤ببتدع ,ولو كاف ا٤ببتدع عابدا ,ولو كاف
العاصي فاسقا؛ ألنو يُرجى أف يتوب ,الفاسق يعلم أنو على باطل يُرجى أف يتوب ,وا٤ببتدع ال يعتقد أنو
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على باطل فبل يتوب .نعم ,وىذا فيو دليل على التحذير من البدع ,وأف البدع أشد من كبائر الذنوب ,نعم
.
حديث رأينا ابنك يلعب بالطيور
وقيل ٤بالك بن مغوؿ :رأينا ابنك يلعب بالطيور ,فقاؿ :حبذا إف شغلتو عن صحبة مبتدع .
نعم ,مالك بن مغوؿ الكوُب -رٞبو اهلل -قيل لو :إف ابنك يلعب بالطيور فقاؿ حبذا إف شغلتو عن
صحبة مبتدع .يقوؿ :اللعب بالطيور واللعب كذلك بالشطرنج وغّبه ىذه معصية فإذا اشتغل با٤بعصية عن
صحبة ا٤ببتدع فهذا أىوف وأسهل.
وأحي انا يكوف بعض الشر أىوف من بعضو ,فكونو يشتغل با٤بعصية أوىل من كونو يشتغل بصحبة
ا٤ببتدع؛ ألف صحبة ا٤ببتدع تورثو البدع قد يضره ىذا ا٤ببتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيصّب مبتدعا ,والبدعة
أشد من الكبّبة؛ و٥بذا فضل مالك بن مغوؿ أف يشتغل ابنو با٤بعصية عن البدعة.
كل ىذه اآلثار من العلماء -رٞبهم اهلل -تُبْب أف البدعة أشد من ا٤بعصية ,وفيو التحذير من البدع؛

ألهنا تلي الكفر وألف أصحاب البدع ال يعتقدوف أهنم على باطل فبل يتوبوف ٖببلؼ أصحاب الكبائر؛
ألهنم يعلموف أهنم عصاة ُفّبجى أف يتوبوا ,نعم .
حديث من نعمة اهلل على الشاب واألعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب ُسنة

وقاؿ ابن شوذب :من نعمة اهلل على الشاب واألعجمي إذا تنسكا أف يوفقا لصاحب ُسنة ٰبملهما
عليها؛ ألف الشاب واألعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما.
رواه البللكائي وا٤بصنف ُب الكربى وابن ا١بوزي ُب تلبيس إبليس ورواه ابن البنا .
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نعم ,وىذه -أيضا -مقالة قا٥با ابن شوذب أبو عبد الرٞبن ا٣براساين ,يقوؿ :من نعمة اهلل على الشاب
واألعجمي إذا تنسكا -إذا تنسكا يعِب :تعبدا ,صارا صاحيب نسك وعبادة -أف يوفقا لصاحب سنة
ٰبملها عليها ,يعِبٰ :بثهما على السنة ,ىذا من نعمة اهلل على العبد.
من نعمة اهلل على الشاب أف يوفق لصاحب ُسنة ٰبملو على السنة وينشئو عليها ,وكذلك من نعمة اهلل

على األعجمي إذا أسلم وتعبد أف يوفق لصاحب سنة ينشئو عليها؛ ألف الشاب واألعجمي يأخذاف ما
سبق إليو :إف سبقت إليو البدعة أخذ هبا ,وإف سبقت إليو السنة أخذ هبا؛ ألف الشاب يتأثرٖ ,ببلؼ
الشيخ فإنو ال يتأثر ُب الغالب.
الشيخ يكوف على ما كاف عليو ُب الغالب ,إف كاف على حق استمر على ا٢بق ,وإف كاف على باطل
استمر على الباطل ٖببلؼ الشاب فإنو يتأثر؛ و٥بذا ٘بد دعاة الضبلؿ والنصارى يركزوف على الشباب؛ ألف
الشباب يتغّبوف ويتأثروف وييأسوف من الشيوخ ,ييأسوف أف يؤثروا على الشيوخ وأف يورثوا ُب قلوهبم الشبَو؛
و٥بذا فهم يركزوف على الشباب؛ ألف الشاب سريع التأثر والتقلب.
فلهذا قاؿ ابن شوذب :من نعمة اهلل على الشاب أف يوفق لصاحب سنة ٰبملو عليها أو ينشئو عليها,
وكذلك من نعمة اهلل على األعجمي إذا تعبد أف يوفقو اهلل لصاحب ُسنة ٰبملو عليهاٖ ,ببلؼ ما إذا ُوفق
الشاب لصاحب بدعة ,ىذا من ا٣بذالف ,وكذلك األعجمي إذا وفق لصاحب بدعة ينشئو على البدعة.

وىذا من ابن شوذب -رٞبو اهللُ -ب بياف أف البدعة أشد من ا٤بعصية ,وأف ا٤بعصية ولو كانت كبّبة
أسهل من البدعة ,نعم ,فهذا فيو التحذير من البدع ,نعم .
حديث إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أىل السنة والجماعة
فار ُجو ,وإذا رأيتو
وقاؿ عمرو بن قيس ا٤ببلئي :إذا رأيت الشاب أوؿ ما ينشأ مع أىل السنة وا١بماعة ْ

مع أىل البدع فايأس منو؛ فإف الشاب على أوؿ نشوئو.
رواه ابن بطة ُب الكربى .
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نعم ,وىذه ا٤بقالة -أيضا -لعمرو بن القيس ا٤ببلئي ,أبو عبد اهلل ُب بياف عظم شأف البدعة ,وأهنا أشد
من الكبّبة ,يقوؿ" :إذا رأيت الشاب أوؿ ما ينشأ مع أىل السنة وا١بماعة فارجو :يعِب :يُرجى لو ا٣بّب,

فار ُجو.
ْ

أما إذا رأيت الشاب مع أىل البدع فايأس منو؛ فإف الشاب على أوؿ نشوئو ,إذا نشأ على معتقد أىل

السنة وا١بماعة نشأ عليو ,وإذا نشأ على معتقد أىل البدع نشأ عليو.
وىذا فيو التحذير من البدع ,وفيو أنو ينبغي على طالب العلم أف ٰبرص على معتقد أىل السنة
وا١بماعة وأف يعض عليو بالنواجز ,وأف ٰبمد اهلل على أف ُوفق ألف ينشأ على معتقد أىل السنة وا١بماعة.

و٥بذا ٘بد علماء كبارا فطاحل مل يوفقوا ٤بشايخ ينشئوهنم على معتقد أىل السنة وا١بماعة ,وىم علماء

كبار خدموا اإلسبلـ :مثل ا٢بافظ ابن حجر -رٞبو اهلل -شارح صحيح البخاري ,عامل كبّب حافظ لو اليد
الطوىل ُب علوـ ا٢بديث ,ومع ذلك ٘بده يؤوؿ الصفات على معتقد األشاعرة؛ ألنو مل يوفق ٤بن ينشئو على
معتقد أىل السنة وا١بماعة.
ونرجو أف يغفر لو ىذه الزالت ُب ٕبر حسناتو الكثّبة مل يتعمد ,لكن ما وفق ٤بن ينشئو على معتقد
أىل السنة وا١بماعة ,وظن أف ىذا ىو ا٢بق ,وأف فيو تنزيو اهلل٘ ,بده يؤوؿ الغضب -مثبل -باالنتقاـ ,يؤوؿ
الرضا بالثواب.
وكذلك النووي ,اإلماـ النووي -رٞبو اهلل -العامل ا١بليل ,لو التصانيف العظيمة :رياض الصا٢بْب ىذا
قل أف يوجد مسجد أو بيت إال وفيو رياض الصا٢بْب ,وىذا من حسن نيتو ,ومع
الكتاب العظيم الذي ّ

ذلك ٘بده يؤوؿ الصفات على معتقد األشاعرة؛ ألنو مل ينشأ على معتقد أىل السنة وا١بماعة ,ما وفق من

األساس ٤بن ينشئو على معتقد أىل السنة وا١بماعة .
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وإذا قرأت -أحياناُ -ب الشروح شرح فتح الباري أو غّبه ُب بعض الصفات يقوؿ:

  

 )ٔ(   أو ُب بعضها ينقل لك نقوال كثّبة عن علماء فطاحل كلهم يؤولوف الصفات ,وال يصلوف
إىل مذىب أىل السنة وا١بماعة.
و٘بد اإلماـ النووي -رٞبو اهللُ -ب شرح صحيح مسلم إذا جاء ُب الصفات مثبل:
   

(ٕ)

    

(ٖ)

   

     

(ٗ)

يقوؿ :للناس

مذىباف :مذىب للسلف ,ومذىب للخلف ,مذىب السلف ال يتكلم ُب الصفات ويفوضها إىل اهلل,
ومذىب ا٣بلف يتأو٥با.
وكل من ا٤بذىبْب ما وصل ٤بذىب أىل السنة مذىب السلف الذي ٠بى نفسو مذىب ا٤بفوضة يعِب:
يفوضوف ا٤بعِب ,ومذىب ا٣بلف مذىب ا٤بؤولة ,ومل يصل إىل معتقد أىل السنة وا١بماعة ,ما وصبل إىل
مذىب أىل السنة وا١بماعة ,ال ىذا وال ىذا ,ما السبب؟ السبب أهنم مل يوفقوا ٤بن ينشئهم على معتقد
أىل السنة وا١بماعة ,بل نشأىم مشاٱبهم على ىذا ,وظنوا أف ىذا ىو ا٢بق ,وأف ىذا فيو تنزيو اهلل . 
فهذا يؤيد ما ذكره أىل العلم من أف من نعمة اهلل على العبد أف ينشأ على معتقد أىل السنة وا١بماعة,
فإذا رأى أف ىؤالء العلماء الكبار الفطاحل أولوا الصفات ,ومل يتبْب ٥بم معتقد أىل السنة وا١بماعة الذي
درج عليو الصحابة ,والتابعوف واألئمة األربعة وغّبىم ,وقرره العلماء ,ٱباؼ على نفسو ,ويعض على معتقد
أىل السنة وا١بماعة.
فإذا زؿ ىؤالء العلماء الكبار فأنت حري أف تثبت ,ىذا -يعِب -ٯبعل الشاب وطالب العلم ٰبرص
على معتقد أىل السنة وا١بماعة ,ويعضد عليو بالنواجز ,وٰبمد اهلل أف ُوفق ٤بن ينشئو على معتقد أىل
السنة وا١بماعة.
 - 1سورة القمم آية .33 :
 - 3سورة المائدة آية .118 :
 - 2سورة المجادلة آية .13 :
 - 3سورة األعراف آية .43 :
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شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل -والعبلمة ابن القيم نشروا مذىب أىل السنة وا١بماعة بعد أف
اندفن ,ىذه الكتب العظيمة الٍب ألفها أبو العباس شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل -العقيدة الواسطية,
عقيدة عظيمة تكتب ٗباء الذىب ,ينبغي لطالب العلم أف ٰبفظها.
كلمات معدودة كتبها بعد العصر ُب جلسة واحدة جوابًا عن سؤاؿ من بلدة ا٠بها واسطة فسميت
الواسطية ُب العراؽ ,يعِب :عقيدة عظيمة مركزة ,كلمات معدودة بياف معتقد أىل السنة وا١بماعة ُب
الصفات وُب األ٠باء وُب األحكاـ وُب الصحابة تكتب ٗباء الذىب ,بل ىي أغلى من ماء الذىب ,ماء
الذىب ال يساوي شيئا.
كذلك ا٢بموية رسالة عظيمة ُب الصفات وُب العلو جوابا لسؤاؿ من بلدة ٞبى والتدمرية جوابا لسؤاؿ
من بلدة تدمر ,رسائل عظيمة كذلك العقيدة الطحاوية عامة لبياف أصوؿ الدين ,كذلك -أيضا -مؤلفات
شيخ اإلسبلـ -رٞبو اهلل -الكثّبة ٦بموع الفتاوى وُب غّبىا ومؤلفات ابن القيم.
كذلك أئمة الدعوة اإلماـ اجملدد الشيخ ٧بمد بن عبدالوىاب -رٞبو اهلل -وأئمة الدعوة كلهم نشروا
مذىب أىل السنة وا١بماعة ,وبينوه ُب رسائلهم ومكاتباهتم ودروسهم ,وصارت مدرستهم امتدادا ٤بدرسة
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية والعبلمة ابن القيم -رٞبو اهلل.-
ىذه نعمة عظيمة َمن اهلل هبا علينا ُب آخر الزمافُ ,ب ىذه األزمة ا٤بتأخرة نُشر مذىب أىل السنة
وا١بماعة ,انتشر وصار ُب زمن اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب ,واإلماـ ٧بمد بن سعود -رٞبهما اهللُ -ب
القرف الثاين عشر والثالث عشر يعِب :صار ُب زماف يُضم إىل زماف الصحابة والتابعْب لشدة ٛبسكهم
با٢بق ,وأمرىم با٤بعروؼ ,وهنيهم عن ا٤بنكر وشدة غّبهتم على دين اهلل ,ونشرىم ٤بعتقد أىل السنة
وا١بماعة.
وال نزاؿ نتفيأ ظبلؿ ىذا البياف واإليضاح ,وظبلؿ ىذه الدعوة السلفية الٍب وفق اهلل ٥با اإلماـ الشيخ
٧بمد بن عبد الوىاب -رٞبو اهلل -وانتشرت ُب مشارؽ األرض ومغارهبا ,فللو ا٢بمد على ىذه النعمة
العظيمة ُب آخر األزمنة.
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فهذه نعمة عظيمة من اهلل هبا عليك لو مل يوفقنا اهلل ,ومل ننشأ على معتقد أىل السنة وا١بماعة لكنا
مثل غّبىم جهمية أو أشاعرة ,أو معتزلة أو رافضة ,أو مبلحدة وحدة وجود ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية,
كلو موجود ُب القدًن وا٢بديث.
إذا خرجت إىل أي بلد من الببلد ٘بد فيها صوفية٘ ,بد ُب البلد مائة طريقة ,كل طريقة ٥با شيخ يدعوا
إىل النار -والعياذ باهللَِ٘ -ب ُد صوفية٘ ,بد مبلحدة٘ ,بد وحدة الوجود٘ ,بد جهمية٘ ,بد أشاعرة٘ ,بد
معتزلة٘ ,بد رافضة٘ ,بد مرجئة٘ ,بد خوارج.

ولكن اهلل َمن علينا ٗبعتقد أىل السنة وا١بماعة ,ومن اهلل على من شاء ُب سائر أقطار األرض ٩بن وفقو
اهلل لسلوؾ معتقد أىل السنة وا١بماعة ,والعمل بكتاب اهلل وسنة رسولو  فللو ا٢بمد على ىذه ا٤بِنة
العظيمة.
نعم ,فعمرو بن قيس ا٤ببلئي -رٞبو اهلل -يقوؿ" :إذا رأيت الشاب أوؿ ما ينشأ مع أىل السنة
وا١بماعة فارجو" :ار ُج لو ا٣بّب ,يرجى لو ا٣بّب ,أما إذا رأيتو مع أىل البدع فايأس منو؛ فإف الشاب على أوؿ

من منشئو ,ىذا ُب الغالب ,ىذا ىو األغلب ,وإال فقد يوفق اهلل اإلنساف ولو كاف من أىل البدع قد يوفقو

اهلل ٤بعتقد أىل السنة وا١بماعة ,لكن ىذا ُب األغلب وىو صحيح.
ُب الغالب أف من الشباب إذا نشأ على معتقد أىل السنة وا١بماعة فإنو يرجى لو ا٣بّب واالستمرار
عليو ,وإذا نشأ مع أىل البدع فالغالب أنو يستمر على بدعتو ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,نعم .
حديث إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أىل العلم
وقاؿ عمرو بن قيس  :إف الشاب لينشأ ,فإف آثر أف ٯبالس أىل العلم كاد يسلم ,وإف ماؿ إىل غّبىم
كاد يعطب.
رواه ابن بطة ُب الكربى .
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نعم ,وىذا -أيضا -األثر كسابقو ,كل العلماء تواطأت نصوصهم كلماهتم على التحذير من البدع,
وأف البدع أشد من ا٤بعصية؛ و٥بذا قاؿ عمرو بن قيس " :إف الشاب لينشأ فإف آثر أف ٯبالس أىل العلم"
من أىل السنة وا١بماعة "كاد يسلم"" ,وإف ماؿ إىل غّبىم" من أىل البدع "كاد يعطب" يعِب :يهلك
بالبدع ,نعم .
نكرة
حديث إني ألرى الشاب على كل حالة ُم َ
نكرة فبل أيأس من
وقاؿ ٞباد بن زيد :قاؿ يل يونس  :يا ٞباد ,إين ألرى الشاب على كل حالة ُم َ
خّبه ,حٌب أراه يصاحب صاحب بدعة فعندىا أعلم أنو قد َعطُب .
أيضا -النص ٢بماد بن زيد بن درىم األزدي وا٠باعيل البصري -رٞبو اهلل -الفقيو احملدث
نعم ,وىذا ً -

ا٤بشهور ,يقوؿ :قاؿ يل يونس بن عبيد بن دينار العبدي" :يا ٞباد ,إين ألرى الشاب على كل حالة
منكرة" يعِب :من ا٤بعاصي "فبل أيأس من خّبه".
ال ييأس من خّبه؛ ألنو قد يوفق للتوبة ,يرجى أف يتوب؛ ألنو يعلمٰ ,بس ,يؤنبو ضمّبه ,ا٤بسلم ٰبس
ويؤنبو ضمّبه ,ويعتقد أنو على باطل ,ولو شرب ا٣بمر ولو كاف عمل ا٤بعصية؛ فهو يعلم أنو على باطل,
فقد يؤنبو ضمّبه ,وسرعاف ما يتوب إف وفقو اهلل.
"حٌب أراه يصاحب صاحب بدعة" :إذا رأيتو يصاحب صاحب بدعة فعندىا "أعلم أنو قد عطب"
يعِب :ىلك؛ ألف صاحب البدعة يعتقد أنو على حق فبل يفكر ُب التوبة ,وىذا يفيد أف البدعة أشد من
ا٤بعصية ,نعم .
حديث ما ازداد صاحب بدعة عبادة إال ازداد من اهلل بعدا
وقاؿ ا٢بسن :ما ازداد صاحب بدعة عبادة إال ازداد من اهلل بعدا.
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رواه ا٥بروي َمّرةً عن ا٢بسن ,ومرة عن ٞباد بن زيد ورواه ابن وضاح ,وعزاه الشاطيب ُب االعتصاـ البن

وىب .

أيضا -مقاؿ ا٢بسن البصري -رٞبو اهللُ -ب التحذير من البدع ,يقوؿ" :ما ازداد صاحب
نعم ,وىذا ً -

بدعة عبادة إال ازداد من اهلل بعدا"؛ ألف عبادتو ليست موافقة للشرع ,وىي تقدح ُب شهادة أف ٧بمدا
رسوؿ اهلل.

والعبادة ال تصح إال بشرطْب :الشرط األوؿ :أف تكوف ىذه العبادة خالصة لوجو اهلل ,والشرط الثاين:
أف تكوف موافقة للشرع ,ما تصح أي عبادة ,وأي عمل يعملو االنساف إال هبذين الشرطْب:
أوال :أف يكوف خالصا لوجو اهلل؛ فإف مل يكن خالصا هلل دخلو الشرؾ.
الثاين :أف يكوف موافقا للشرع وللسنة فإف مل يكن موافقا للسنة دخلتو البدعة ,وإذا تعبد اإلنساف
بالبدعة ازداد من اهلل بعدا؛ ألنو على غّب الشرع؛ و٥بذا قاؿ النيب
الشيخاف ,عن عائشة -رضي اهلل عنها:-





ُب ا٢بديث الصحيح الذي رواه

من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد



"من

أحدث ُب أمرنا ىذا" :يعِب :الدين" ,ما ليس منو فهو رد" يعِب :مردود عليو.
وُب ٍ
لفظ ٤بسلم  :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد ً إذا مردود على صاحبو ,الذي يتعبد
بالبدع مردود عليو؛ و٥بذا قاؿ ا٢بسن" :ما ازداد صاحب بدعة عبادة إال ازداد هبا من اهلل بعدا"؛ ألف بدعتو
٨بالفة للشرع ,و٥بدي النيب  نعم .
حديث المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب اآلخرة
وقاؿ ابن عوف :اجملتهد ُب العبادة مع ا٥بوى يتصل جهده بعذاب اآلخرة .
قاؿ ابن عوف" :اجملتهد ُب العبادة مع ا٥بوى" يعِب :مع البدعة" ,يتصل جهده بعذاب اآلخرة"؛ ألف
عبادتو ليست موافقة للشرع ,عبادة مع البدعة ,فيتصل جهده وعملو بعذاب اآلخرة؛ ألنو متوعد ,ألف
عبادتو ىذه غّب موافقة للشرع.
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وإف كاف يتعب إال أف تعبو معصية ,وىو متوعد ,يُعذب عليو؛ و٥بذا قاؿ ابن عوف" :اجملتهد ُب العبادة

مع ا٥بوى" يعِب :مع البدعة "يتصل جهده بعذاب اآلخرة"؛ لكونو على غّب الشرع ,نعم .
حديث قال إبليس ألوليائو ِمن أين تأتون بني آدم

وقاؿ األوزاعي :قاؿ إبليس ألوليائوِ :من أين تأتوف بِب آدـ؟ فقالوا :من كل باب ,قاؿ :فهل تأتوهنم
من قِبل االستغفار؟ قالوا :إف ذلك شيء ال نطيقو إهنم ٤ب ِقروف بالتوحيد ,قاؿ :آلتينهم من باب ال
ُ
يستغفروف اهلل منو ,قاؿ :نبُث فيهم األىواء والبدع.
رواه الدارمي ُب سننو والبللكائي وا٥بروي .

نعم ,وىذا ا٤بقاؿ لؤلوزاعي إماـ أىل الشاـ ا٤بعروؼ -رٞبو اهلل -يبْب أف األىواء والبدع ٰببها
الشيطاف ,ويبثها ُب الناس  ,وأف إبليس قاؿ ألوليائو" :من أين تأتوف بِب آدـ؟ فقالوا :من كل باب .
٧باورة بْب إبليس وأوليائو" ,قاؿ :فهل تأتوهنم من قِبل االستغفار؟ قالوا :ال ,إف ذلك شيء ال نطيقو,
إهنم ٤بقروف بالتوحيد ,قاؿ :آلتينهم من باب ال يستغفروف اهلل منو ,قاؿ :نبث فيهم األىواء والبدع".
من يفعل البدعة ما يستغفر اهلل ,ما يظن أنو ٍ
عاصٖ ,ببلؼ الذي يفعل الكبّبة :يزين أو يسرؽ أو
يشرب ا٣بمر ,يستغفر ويتوب؛ ألنو يعلم أنو على باطل ,وأنو على معصية ,لكن ا٤ببتدع ما يعتقد أنو على
باطل ,ويظنك أنت -وأنت على السنة -على الباطل.
فإذا قلت :ىذا باطل ىذا بدعة ,قاؿ :ال ,أنت الذي على الباطل ,ىذا ىو ا٢بق ,وىذا ىو الصواب,
فبل يفكر ُب التوبة؛ و٥بذا قاؿ الشيطاف" :نبث فيهم األىواء والبدع" قاؿ إبليس  :نبُث فيهم األىواء والبدع

حٌب ال يستغفروف منها ,ال يستغفروف؛ ألهنم ال يعتقدوف أهنم على الباطل ,بل يعتقدوف أهنم على ا٢بق
فيستمروف على باطلهم نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,نعم .
حديث ما ابتدع رجل بدعة إال غُل صدره على المسلمين
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وقاؿ سعيد بن عنبسة :ما ابتدع رجل بدعة إال ُغل صدره على ا٤بسلمْب ,واختُلِ َجت منو األمانة.
رواه ا٥بروي عن عنبسة بن سعيد القبلعي .

نعم ,ىذا سعيد بن عنبسة -رٞبو اهلل -يقوؿ" :ما ابتدع رجل بدعة إال غل صدره على ا٤بسلمْب":
حقد ,صار ُب صدره حقد على ا٤بسلمْب" ,واختلجت منو األمانة" يعِب :ذىبت منو األمانة ,وىذا فيو
التحذير من البدع وأف ا٤ببتدع ال بد أف يكوف ُب قلبو حقد على ا٤بسلمْب ,على أىل السنة وا١بماعة؛ ألنو
٨بالف ٥بم.
فأىل السنة وا١بماعة ينكروف عليو بدعتو ,وىو ينكر عليهم لزوـ السنة؛ فيكوف ُب قلبو حقد عليهم,
وبالتايل تفقد منو األمانة ,وٚبرج األماف من صدره فبل يكوف مؤٛبنا؛ ألنو مبتدع ,وىذا فيو ٙبذير من البدع,
نعم .
حديث ما ابتدع رجل بدعة إال ُسلب َوَر ُعو
وقاؿ األوزاعي :ما ابتدع رجل بدعة إال ُسلب َوَر ُعو.
رواه ا٥بروي .

أيضا -مقاؿ لؤلوزاعي -رٞبو اهلل -يقوؿ" :ما ابتدع رجل
نعم ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,ىذا ً -
بدعة إال سلب ورعو" يعِب :أُخذ منو الورع ,فبل يكوف ِ
ور ًعا؛ ألنو مقيم على البدعة فكيف يكوف ورعا وىو
على البدع الٍب أشد من كبّبة الذنوب ,أشد من الكبائر! فإذا ابتدع البدعة فبل يكوف ورعا ,ال يسمى ِ
ورعا

الذي ال يتورع عن البدع ,وال يتورع عن ا٤بعاصي ,ال يسمى ورعا ,يسلب منو الورع.
الذي يشرب ا٣بمر ,ويسرؽ ,ويشهد زورا ,ويتعامل بالربا ,ىل يقاؿ :إنو ورع؟ ال يقاؿ إنو ورع؛ ألنو
ٍ
عاص ,ما يتورع ,يأكل ا٤باؿ ا٢براـ بالسرقة أو بالربا ,ىذا ليس بورع ,والذي يفعل البدع أشد منو فإذا كاف
السارؽ وا٤برايب ليس بورع.
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فالذي يفعل البدعة أشد وأبعد عن الورع ,مسلوب منو الورع؛ ألف معصيتو أشد من معصية فاعل
الكبّبة ,نعم .
حديث ما ابتدع رجل بدعة إال تبرأ اإليمان منو
وقاؿ ا٢بسن ما ابتدع رجل بدعة إال تربأ اإلٲباف منو .
نعم ,وىذه مقالة للحسن" :ما ابتدع رجل بدعة إال تربأ اإلٲباف منو" ىذا ا٤براد ,اإلٲباف الكامل ,فيكوف
إٲبانو ضعيفا ,وإٲبانو ناقصا ,إال إذا كانت ىذه البدعة توصل إىل الكفر؛ فإنو يسلب منو اإلٲباف الكامل -
والعياذ باهلل.-
فإف البدعة قد تكوف بدعة مكفرة ,وقد تكوف مفسقة ,فإذا كانت البدعة مكفرة :مثل بدعة الروافض
الذين يكفروف الصحابة ,ويعبدوف آؿ البيت ,ويكذبوف اهلل ُب أنو حفظ القرآف ,ىذه بدعة توصل إىل
الكفر.
وكذلك القدرية الذين أنكروا علم اهلل ,ونسبوا اهلل إىل ا١بهل ,ىذه بدعة مكفرة ,وكذلك ا١بهمية الذين
ينفوف األ٠باء والصفات ,ويصفوف اهلل بالعدـ ىذه بدعة مكفرة.
وقد تكوف البدعة مفسقة ,فإذا ابتدع الرجل بدعة مكفرة فإنو يسلب منو اإلٲباف بالكلية والعياذ باهلل,
وإذا ابتدع بدعة ُم َفسقة؛ فإنو يسلب منو كماؿ اإلٲباف ,ويبقى أصل اإلٲباف ,فيكوف إٲبانو ضعيفا ,نعم .
حديث ما ابتدع رجل بدعة إال أخذ اهلل منو الحياء
وركب فيو ا١بفاء .
قاؿ ابن عوف :ما ابتدع رجل بدعة إال أخذ اهلل منو ا٢بياء ُ

أيضا -ىذه ا٤بقالة البن عوف ٙبذير من البدع ,يقوؿ" :ما ابتدع رجل بدعة إال أخذ
نسأؿ اهلل العافية ً -

اهلل منو ا٢بياء" يعِب :صار ال يبايل.
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فإذا كاف العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوعا منو ا٢بياء ,فا٤ببتدع أشد نزعا للحياء؛ ألف بدعتو
أعظم ,ألنو ٘برأ على ارتكاب البدعة ,وترؾ السنة ,فبل شك أنو ليس عنده حياء ,فاهلل -تعاىل -يأخذ منو
ا٢بياء ,ويركب فيو ا١بفاء ,نعم ,نسأؿ اهلل العافية؛ ألنو يكوف جاُب بسبب جفائو للسنة ,وتركو ٥با ,نعم .
دخلت على ابن عباس فقلت أوصني
حديث
ُ
دخلت على ابن عباس ,فقلت :أوصِب ,فقاؿ :عليك باالستقامة,
وقاؿ عثماف بن حاضر األزدي:
ُ
اتبع وال تبتدع.
رواه الدارمي وا٤بصنف ُب الكربى وا٥بروي وابن وضاح .
نعم ,وىذه ا٤بقالة لعثماف بن حاضر األزدي ,يروي عن ابن عباس أنو دخل عليو فقاؿ" :أوصِب ,قاؿ:
عليك باالستقامة ,اتبع وال تبتدع" عليك باالستقامة يعِب :استقم على السنة ,استقم على الدين ,فاتبع
القرآف والسنة.
"اتبع وال تبتدع" ٙبذير لو من البدعة ,وأمر لو بلزوـ االستقامة ,واالستقامة :ىي االستقامة على الدين,
والدين ىو لزوـ الكتاب والسنةٍ ,ب أمره باالستقامة على الدين إٝباالٍ ,ب فصل ,فقاؿ" :اتبع وال تبتدع":
اتبع ما جاءت بو النصوص" ,وال تبتدع" :ال تكوف من أىل البدع ,فهذا فيو التحذير من البدع ,نعم .
حديث اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُك ِفيتم
وقاؿ ابن مسعود :اتبعوا وال تبتدعوا ,فقد ُك ِفيتم؛ فإف كل ٧بدثة بدعة ,وكل بدعة ضبللة.
رواه الدارمي وابن أيب خيثمة ُب كتاب العلم بسند صحيح ,كما قاؿ ٧بققو الشيخ األلباين ,ورواه
البغوي ُب شرح السنة ,والبللكائي ,وا٥بروي ,و٧بمد بن نصر ا٤بروزي .
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نعم ,وىذا األثر عن ابن مسعود  ثابت معلوـ ,وقد تناقلو أىل العلم واحتجوا بو ,وىو مشهور عن
ابن مسعود " اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُك ِفيتم" :اتبعوا ما جاء ُب الكتاب والسنة" ,وال تبتدعوا فقد كفيتم":
كفاكم اهلل وكفاكم رسولو
ُك ِفيتم.



ٗبا أغناكم عن البدع ٗبا شرع لكم ُب كتابو ,وعلى لساف رسولو



فقد

ٍب قاؿ" :فإف كل ُ٧ب َدثة بدعة ,وكل بدعة ضبللة" ,وىذا جاء معناه ُب ا٢بديث الصحيح  كل
٧بدثة بدعة ,وكل بدعة ضبللة  ىذا ثابت ُب ا٢بديث الصحيح ,وزاد النسائي  :وكل ضبللة ُب
النار . 
"كل ٧بدثة" يعِب :كل ٧بدثة ُب الدين ,احملدث ُب الدين :ىو ما أحدث ُب دين اهلل ,وُب شرعو ٩با مل
يشرع ُب كتاب اهلل ,وعلى لساف رسولو
بدعة ,وكل بدعة ضبللة





فهذا بدعة ,والبدعة ضبللة؛ فلهذا قاؿ:

وزاد النسائي ُب روايتو:



وكل ضبللة ُب النار





فإف كل ٧بدثة

وىذا فيو ٙبذير من

البدع ,وأف صاحبو متوعد بالنار ,نعم .
حديث ال تُ َحدث بكل ما سمعت
وقاؿ طلحة بن مصرؼ :ال ُٙبَدث بكل ما ٠بعت إال أف يكوف الذي حدثكم على السنة .

نعم ,وىذه ا٤بقالة من طلحة بن مصرؼ بن عمرو بن كعب الكوُب -رٞبو اهلل -يقوؿ" :ال ٙبدث بكل

ما ٠بعت" يعِبٚ :بّب؛ ألف اإلنساف يسمع الطيب ,ويسمع ا٣ببيث ,يسمع كبلما ال يليق؛ فبل ٰبدث بو,
وإ٭با ٱبتار في نظر إذا كاف الذي ٠بعو خّبا ٰبدث بو ,وإف كاف شرا فبل ٰبدث بو؛ ٥بذا جاء ُب ا٢بديث أف
النيب  قاؿ  :كفى با٤برء إٜبا أف ٰبدث بكل ما ٠بع . 
إذا كاف اإلنساف ٰبدث بكل ما ٠بعو فليحدث بالزور ,يسمع الزور وٰبدث بو ,يسمع الباطل وٰبدث
بو ,قد يسمع الكفر من كافر ,ىل ٰبدث بو؟! ال ,ٱبتار اإلنساف.
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وكذلك عليو أف ينكر على من يسمع الغيبة ىل ٰبدث بالغيبة؟ ال ,بل عليو أف ينكر على صاحبها,
وال ٰبدث هبا ,يسمع الباطل ينكر على صاحبو وال ٰبدث بو.
و٥بذا قاؿ طلحة بن مصرؼ" :ال ٙبدث بكل ما ٠بعت إال أف يكوف الذي حدثكم على السنة"
فحدث بو؛ ألنو خّب ,وإف كاف على البدع فبل ٙبدث بو ,نعم .
حديث ألن أرى في المسجد نارا تضطرم أَ َحب إلي من أن أرى فيو بدعة
وقاؿ أبو إدريس ا٣بوالين :ألف أرى ُب ا٤بسجد نارا تضطرـ أَ َحب إيل من أف أرى فيو بدعة ال تُػغَّب.

أيضا -ورواه ابن بطة ُب الكربى ,ورواه ابن وضاح,
رواه ا٤بروزي ُب السنة ,ورواه من قوؿ ابن عمر ً -

وعزاه الشاطيب ُب االعتصاـ البن وىب .

"ألف
نعم ,وىذه ا٤بقالة أليب إدريس ا٣بوالين عائض بن عبد اهلل الدمشقي ,عامل أىل الشاـ ,يقوؿْ :
أرى ُب ا٤بسجد نارا تضطرـ أحب إيل من أف أرى فيو بدعة ال تُػغَّب"؛ ألف النار الٍب ُب ا٤بسجد تضطرـ,
أكلت شيئا من ا٤بسجد أو جانب ا٤بسجد ,ٲبكن إصبلحو ,وال يضر.
ٲبكن إطفاؤىا ,وال يضر إذا ْ

وإف كاف ىذا نقص لكنو نقص دنيوي ,لكن ا٤بصيبة البدعة الٍب ال تغّب؛ ألف ىذا نقص ُب الدين,

وتضرر للعقائد ,تضر العقيدة وتضر الدين؛ و٥بذا فضل أبو ادريس ا٣بوالين ,قاؿ" :ألف أرى ُب ا٤بسجد نارا
تضطرـ" :تشتعل "أحب إيل من أف أرى فيو بدعة ال تُغّب".
إف النار الٍب تضطرـ ٲبكن إطفاؤىا وإزالتها ,وال يضر النقص الذي حصل ىذا نقص مقدر وقد يثاب
اإلنساف على ا٤بصيبة الٍب حصلت ىذا نقص قاؿ -تعاىل:-

     

. )ٔ(          
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وإذا صرب الناس أثيبوا ,لكن ا٤بصيبة ىي البدعة الٍب ال تغّب ,والكسر الذي ال ٯبرب ىو الكسر ُب
الدين؛ ألف النار الٍب تضطرـ ىذا كسر ُب الدنيا ,ومصيبة ُب الدنيا ,لكن البدعة الٍب ال تُغّب نقص ُب
الدين ,وكسر ُب الدين ,فيصعب جربه.
و٥بذا فضل أبو اسحاؽ ا٣بوالين -عامل الشاـ -ا٤بصيبة الدنيوية على ا٤بصيبة الدينية؛ ألف النار الٍب ُب
ا٤بسجد الٍب تضرـ مصيبة دنيوية ,والبدعة الٍب ال تغّب مصيبة دينية؛ فكانت ا٤بصيبة الدنيوية أسهل وأخف
من ا٤بصيبة الدينية ,نعم .
حديث ما يكاد اهلل يأذن لصاحب بدعة بتوبة
وقاؿ عطاء :ما يكاد اهلل يأذف لصاحب بدعة بتوبة.
رواه ا٥بروي ُب ذـ الكبلـ ,وذكره ابن ا١بوزي ُب العلل ا٤بتناىية ,عن ابن عباس مرفوعا ,وأولو :أىب اهلل
 ...وقاؿ :ىذا حديث ال يصح عن رسوؿ اهلل  وفيو ٦باىيل .
نعم ,ىذا ليس ٕبديث ,ىذا من كبلـ عطاء ,أولو" :ما يكاد اهلل أو يأىب اهلل لصاحب بدعة بتوبة"
يعِبُ :ب الغالب ُب الغالب أف صاحب البدعة ال يتوب؛ ألنو يعتقد أنو على ا٢بق وقد يُوفق للتوبة ,وكم

يقرب ُب الغالب ,وىذا ىو
من مبتدع من اهلل عليو ,لكن ا٤براد األقرب؛ و٥بذا قاؿ" :ال يكاد" يعِب :ما ُ
األقرب.
والسبب ُب ىذا أف صاحب البدعة يعتقد أنو على حق ,فبل يفكر ُب التوبة ُب الغالب؛ و٥بذا أغلب
أىل البدع يستمروف على بدعهم ,وقد يوفق اهلل اإلنساف للتوبة فيتوب من بدعتو ,ويوفقو اهلل ليتوب ,ىذا
معتقد أىل السنة وا١بماعة ,نعم .
حديث من أقَ ر باسم من ىذه األسماء المحدثة فقد خلع ِربْ َقةَ اإلسالم من عنقو
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وقاؿ ابن عباس  :من أقَػر باسم من ىذه األ٠باء احملدثة فقد خلع ِربْػ َقةَ ِِ اإلسبلـ من عنقو.

رواه ا٣بطايب ُب غريب ا٢بديث ,واألثرـ ُب مسائل أٞبد ,وعبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ,وا٤بصنف ُب

الكربى ,وا٥بروي ,ورواه الشهاب القضاعي ُب مسنده مرفوعا من حديث أيب ذر.
نعم ,وىذه ا٤بقالة عن ابن عباس



ٙبذير من البدع ,قاؿ" :من أقر باسم من ىذه األ٠باء احملدثة"

يعِب :من أقرىا ومل ينكرىا ,ورضي هبا ,فإنو يكوف مبتدعا؛ ألف الراضي كالفاعل ,فالذي يرضى بالبدع,
ويقر بالبدع لو حكم أىل البدع ,كما أف الذي يقرب ا٤بعاصي لو حكم أىل ا٤بعاصي.
والذي يقر بالكفر لو حكم الكفر ,فإذا رضي اإلنساف بالكفر وأقر الكفر صار كافرا مثلهم ,ولو مل
يفعل الكفرٗ ,ب جرد الرضا ,وإذا رضي اإلنساف بالبدعة وأقرىا صار مبتدعا ,لو حكم أىل البدع ,ولو مل
يعمل هبا.
وإذا رضي اإلنساف با٤بعصية والكبّبة فلو حكم العاصي ,ولو مل يفعلو ,فإذا جلس اإلنساف ُب ٦بلس
يسب فيو دين اإلسبلـ ,أو يسب اهلل ورسولو ,وسكت ومل ينكر وىو قادر فيكوف كافرا مثلهم ,حكمو
حكم الفاعل؛ ألنو ما أنكر ورضي واستمر جالسا معهم ,فالواجب عليو أحد أمرين :إما أف ينكر عليهم,
أو يقوـ ,فإف مل ينكر ومل يقم فهو كافر مثلهم.
وكذلك من جلس عند صاحب بدعة ,وىو يفعل بدعة وسكت ومل ينكر ,ومل يقم ,وىو يستطيع فهو
مبتدع مثلهم ,فالواجب عليو إما ينكر البدعة ,أو يقوـ.
وكذلك من جلس عند من يشرب ا٣بمر ,أو يسرؽ أو يتعامل بالربا ٯبب عليو أحد أمرين :إما أف
ينكر عليو تعاملو بالربا ,أو ينكر عليو شربو ا٣بمر ,أو شربو الدخاف ,أو الغيبة والنميمة ,ينكر عليو.
فإف كاف ال يستطيع اإلنكار يقوـ ,فإف جلس ومل ينكر ومل يقم فلو حكمهم :إف كانوا يشربوف ا٣بمر
حكمو حكم شارب ا٣بمر ,إف كانوا يتعاملوف بالربا لو حكم ا٤بتعاملْب بالربا ,إف كانوا يشربوف الدخاف لو
حكم من يشربوف الدخاف ,إف كانوا يغتابوف الناس لو حكم ا٤بغتابْب.
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قاؿ اهلل -تعاىلُ -ب كتابو العظيم:

          

                  

 )ٔ(        نعم .
حديث إياكم وكل اسم يسمى بغير اإلسالم
وقاؿ ميموف بن مهراف :إياكم وكل اسم يسمى بغّب اإلسبلـ.
رواه ا٤بصنف ُب الكربى.
وىذا ٙبذير من ميموف بن مهراف -رٞبو اهلل -من البدع ,قاؿ" :إياكم وكل اسم يسمى بغّب اإلسبلـ"؛
ألف كل اسم يسمى بغّب اإلسبلـ فهو بدعةُ ,مْبتَ َدع ,فكل اسم تسمى بغّب اإلسبلـ معناه ٘باوز اإلسبلـ,

و٘باوز وصار حدثا ُب دين اهلل ,وقد قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس
منو فهو رد  فهذا فيو ٙبذير من البدع ,نعم .
حديث لم يكن من ىذه األىواء على عهد النبي



وقاؿ مالك بن أنس  :مل يكن من ىذه األىواء على عهد النيب  وال أيب بكر وال عمر وال عثماف. .
رواه ا٥بروي .
نعم ,وىذه ا٤بقالة من اإلماـ ا١بليل مالك بن انس -رٞبو اهللٙ -بذير من البدع ,وأف البدع ليست على
عهد النيب  وال أيب بكر وال عمر وال عثماف ,ليست ُب زمن ا٣بلفاء الثبلثة ,لكن حدثت ُب زمن ا٣بليفة
الراشد علي  فنشأت ا٣بوارج ,وابتدعوا البدع.
 - 1سورة النساء آية .131 :

ٖٔٚ

اإلعانة العظمى

ونشأت السبئية الذين أ٥بوا عليا  وقالوا :أنت اإللو ,فَ َخد ٥بم أخدود ,يعِب :حفر ُب األرض
وأضرمها نارا ,وألقاىم فيها ٤با مل يرجعوا عن كفرىم ,وقاؿ ٤بواله قنرب
نكرا
األمر أم ًرا ُم َ
لما ر ُ
ّ
أيت َ
فخد أخاديد وأضرمها بالنار وألقاىم فيها ,وكذلك الشيعة وا٣بوارج
ت ن اري ودع ُ
أجج ُ
وت قن برا َ
كلهم نشئوا ُب زمن ا٣بليفة عثماف  نشأت البدع ُب آواخر عهد الصحابة؛ و٥بذا قاؿ مالك بن أنس -
رٞبو اهلل" :-مل يكن من ىذه األىواء -يعِب :البدع -شيء على عهد النيب  وال أيب بكر وال عمر وال
عثماف" إ٭با خرجت ا٣بوارج ُب زمن علي  والشيعة ,وكذلك ا٤برجئة ُب أواخر عهد الصحابة ,نعم  .فيو
التحذير من البدع ,وأهنا ليست ُب العصور األوىل ,نعم .
حديث إذا تسمى الرجل بغير اإلسالم والسنة فألحقو بأي دين شئت
وقاؿ مالك بن ِم ْغ َوؿ :إذا تسمى الرجل بغّب اإلسبلـ والسنة فأ٢بقو بأي دين شئت .

نسأؿ اهلل العافية ,ىذا قوؿ مالك بن مغوؿ" :إذا تسمى الرجل بغّب اإلسبلـ والسنة" معناه :خرج عن

اإلسبلـ ,وخرج عن السنة إذًا فأ٢بقو بأي ٍ
دين شئت ,فإف شئت قلت :إنو على دين ا٤بشركْب ,أو على
دين النصارى أو على دين اليهود ,أو على دين اجملوس ,كل ما كاف خبلؼ دين اإلسبلـ فهو كفر.
والكفر ملة واحدة ,فإذا تسمى بغّب اإلسبلـ والسنة فأ٢بقو بأي دين شئت ,إف قلت :يهوديا أو
نصرانيا أو وثنيا أو ٦بوسيا كلهم كفرة ,والكفر ملة واحدة ,ما خالف دين اإلسبلـ فهو الباطل.
وىذا فيو ٙبذير من البدع؛ ألف البدع قد ٚبرج اإلنساف من اإلسبلـ ,البدع قد تكوف مكفرة ,فإذا كانت
مكفرة خرج هبا صاحبها عن اإلسبلـ ,وإذا كانت غّب مكفرة فهي بريد الكفر ,فالواجب ا٢بذر منها.

ٗٔٚ

اإلعانة العظمى

"وإذا تسمى الرجل بغّب اإلسبلـ والسنة فأ٢بقو بأي دين شئت"؛ ألف الكفر ملة واحدة ,ولو كانت
األدياف متعددة ,كلها توصل إىل النار ,كل الكفرة من أىل النار ,على أي دين كاف ,ما داـ خرج عن
اإلسبلـ والسنة فهو كافر ,على أي ملة من ملل الكفر.
والكفرة وإف كانت ٥بم ملل متعددة إال أهنم ٯبمعهم شيء واحد ,وىو أهنم ٨بلدوف ُب النار -نعوذ
باهلل . -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,نعم .
حديث إن فيما أنزل اهلل على موسى ال تجالس أىل األىواء
وقاؿ :إف فيما أنزؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل -على موسى -عليو السبلـ :-ال ٘بالس أىل األىواء ,فيحدثوا
ُب قلبك ما مل يكن.
رواه ا٤بصنف ُب الكربى وا٥بروي .
وىذا من أخبار بِب إسرائيل؛ ألف بْب عطاء وبْب موسى -عليو السبلـ -دىور وأزمنة طويلة تنقطع
دوهنا أعناؽ ا٤بطي ,يقوؿ عطاء" :إف فيما أنزؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل -على موسى -عليو السبلـ :-ال ٘بالس
أىل األىواء -يعِب :أىل البدع -فيحدثوا ُب قلبك ما مل يكن"  ,ما مل يكن فيو من قبل إذا كنت على
السنة وعلى ا٢بق ,فإذا جلست ألىل البدع أحدثوا ُب قلبك شيئا مل يكن فيو من قبل.
فهذا فيو التحذير من البدع ,ولكن ال حاجة إىل اآلثار اإلسرائيلية ,لكن ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -نقل ىذا
األثر اإلسرائيلي من باب تَضافر اآلثار واألدلة وتناصرىا ,وإال ففي األحاديث الصحيحة ,واآلثار عن
الصحابة والتابعْب كفاية عن األثار اإلسرائيلية ,نعم .
حديث ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا فيها السيف
وقاؿ أبو قِبلبة :ما ابتدع قوـ بدعة إال استحلوا فيها السيف.
٘ٔٚ

اإلعانة العظمى

رواه الدارمي بسند صحيح ,ورواه اآلجوري ُب الشريعة ٍ
بسند رواتو ثقات إال عبد األعلى بن ٞباد ,قاؿ
فيو ا٢بافظ ُب التقريب :ال بأس بو ,وىو من رجاؿ الشيخْب ,ورواه البللكائي ,وعزاه الشاطيب البن وىب .
نعم ,وىذه ا٤بقالة أليب قبلبة التابعي ا٤بعروؼ فيها التحذير من البدع ,يقوؿ :إف البدع توصل إىل القتاؿ
بْب ا٤بسلمْب ,ويستحل فيها ا٤ببدع قتل ا٤بسلمْب ,قتل أىل السنة وا١بماعة؛ و٥بذا قاؿ :ما ابتدع قوـ بدعة
إال استحلوا فيها السيف بسبب حقدىم على أىل السنة وا١بماعة ,وبسبب اعتقادىم.
اعتقاد أىل البدع أهنم على ا٢بق ,وأف أىل السنة على الباطل؛ فؤلجل ىذا يستحلوف قتا٥بم,
ويستحلوف السيف؛ ألف ا٤ببتدع كما س بق يعتقد أنو على حق ,ويعتقد أف أىل السنة على باطل؛ فلهذا
يستحل قتا٥بم ,ويستحل السيف.
فلهذا يرى بعض أىل البدع حل دـ ا٤بسلمْب :فتجد بعض ا١بهمية يستحلوف دماء أىل السنة,
ويعتقدوف أف دمهم حبلؿ ,والرافضة يستحلوف دـ أىل السنة ,وكذلك ا٣بوارج ,وا٤بعتزلة وغّبىم ,وىذا
مصداؽ لقوؿ أيب قبلبة" :ما ابتدع قوـ بدعة إال استحلوا فيها السيف" يعِب :القتاؿ نعم .
حديث في قولو تعالى إن الذين اتخذوا العجل
وقاؿ أبو قبلبة ُب قولو -تعاىل:-

         

        

القيامة.
رواه ا٥بروي .

 - 1سورة األعراف آية .143 :

ٔٚٙ

(ٔ)

قاؿ أبو قبلبة :فهي جزاء كل ٍ
مفَب إىل يوـ

اإلعانة العظمى

نعم ,وىذه ا٤بقالة أليب قبلبة يبْب أف ىذه اآلية تشمل ا٤ببتدعة ,وىي قوؿ اهلل ُ ب ُعباد العجل من

ب ُب قلوهبم حبها,
بِب إسرائيل ,إف الذين عبدوا العجل ,وأف اهلل -تعاىل -ابتبلىم بعبادة العجل حٌب أُ ْش ِر َ
 )ٔ(      يعِبُ :حب العِجل.
وقاؿ -سبحانوُ -ب آية األعراؼ:

     

(ٕ)

يعِب :عبدوه من دوف اهلل,

وى م بنو إسرائيل عبدوا العجل من دوف اهلل٤ ,با ذىب موسى ٤بيقات ربو ,واستخلف أخاه ىاروف ,ماذا
عمل السامري؟.
عمل ٥بم عجبل ,أخذ ا٢بُلي وصورىا بصورة العجل ,وصار لو ُخ َوار ,وقاؿ لبِب إسرائيل:

 

 )ٖ(      واستمروا على عبادهتم ,وحاوؿ ىاروف -عليو الصبلة والسبلـ-
أف ٲبنعهم ما استطاع ,وكادوا يقتلونو ,و

         

 )ٗ(  ما استطاع ىاروف ,نيب كرًن.
فلما أٌب موسى -عليو السبلـ -أخرب اهلل موسى -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ اهلل:

   

 )٘(    قبل أف يأٌب إليهم وعلم علم اليقْب وال إشكاؿ فيو أهنم فُتنوا

   

 )ٙ(    واخربه اهلل أهنم عبدوا العجل.
لكن ٤با جاء ووصل إىل بِب إسرائيل ,ووجدىم يعبدوف العجل شاىدىم بعينو ,غضب غضبا شديدا
حٌب ألقى األلواح الٍب ُب يده ,وفيها كبلـ اهلل وتكسرت من شدة الغضب ,ومل يؤاخذه اهلل؛ ألنو غضباف
معفو عنو.
 - 1سورة البقرة آية . 82 :
 - 3سورة األعراف آية .143 :
 - 2سورة طه آية .77 :
 - 3سورة طه آية .81 :
 - 4سورة طه آية .74 :
 - 5سورة طه آية .74 :

ٔٚٚ

اإلعانة العظمى

وأخذ برأس أخيو و٢بيتو وىو ىاروف ٯبره وىو نيب كرًن مثلو ,لكن من شدة الغضب ,يقوؿ :كيف
تَبكهم يعبدوف العجل ؟ فقاؿ لو ىاروف :يا ابن أـ! ىو أخوه من أبيو وأمو ,لكن من باب االستعطاؼ



                 

(ٔ) .
وُب اآلية األخرى:

           

       
  

(ٖ)

(ٕ)

      

             

. )ٗ( 
ومل يؤاخذه اهلل ألنو غضباف ,وألف لو منزلة عند اهلل ,وىذا دليل على أف الرؤية ليست كالعلم ,ليس
ا٣برب كا٤بعاينة ,أخربه اهلل ومتيقن مثل الشمس أهنم عبدوا العجل لكن ٤با جاء ورآىم بعينو يعبدوف العجل,
تغّب ا٢باؿ ,فدؿ على أنو ليس ا٣برب كالعِياف.
واهلل -تعاىل -عا قبهم هبذه العقوبة وجعل من توبتهم جاءهتم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعضا وجعل
وغضب اهلل عليهم وجعل ألزمهم الزلة وأنزؿ قولو:

       

. )٘(           
قاؿ أبو قبلبة" :فهي جزاء كل مفَب إىل يوـ القيامة" ومنهم أىل البدع فهم مفَبوف ,فعليهم غضب ٥بم
نصيب من الغضب و٥بم نصيب من الزلة ىذا فيو ٙبذير من البدع  ,نعم تفضل  ,نعم .
 - 1سورة طه آية .83 :
 - 3سورة األعراف آية .141 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
 - 3سورة األعراف آية .141 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :

ٔٚٛ
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حديث أىل األىواء أىل ضاللة وال أرى مصيرىم إال إلى النار
وقاؿ أبو قبلبة إف أىل األىواء أىل ضبللة وال أرى مصّبىم إال إىل النار ,فجرهبم فليس أحدا منهم
ينتحل رأيا أو قاؿ قوال فيتناىى دوف السيف ,وإف النفاؽ كاف ضروبا ٍب تبل:


(ٔ)

      

(ٕ)



     

. )ٖ(     

واختلف قو٥بم واجتمعوا ُب الشك والتكذيب ,وإف ىؤالء اختلف قو٥بم واجتمعوا ُب السيف ,وال أرى
مصّبىم إال إىل النار.
رواه أبو الشيخ عن أيب قبلبة بلفظ :مثل أصحاب األىواء مثل ا٤بنافقْب كبلمهم شيء ,وٝباع أمرىم
النفاؽٍ ,ب تبل قوؿ اهلل -تعاىل -وأخرجو ابن سعد والدارمي .
أيضا -أليب قبلبة يقوؿ :إف أىل األىواء أىل ضبللة ,أىل األىواء أىل البدع أىل
نعم ,وىذه ا٤بقالة ً -

ضبللة ,وال أرى مصّبىم إال إىل النار ,متوعد بالنار ,وإٲباف ا٤ببتدع إٲباف ضعيف ,إف مات على بدعة من
غّب توبة إال إذا كانت توصلو إىل الكفر ,فهذه ردة والعياذ باهلل.

فأبو قبلبة يقوؿ" :إف أىل األىواء أىل ضبللة وال أرى مصّبىم إال إىل النار فجرهبم فليس أحدا منهم
ينتحل رأياً" يعِب :يعتقد ويعتنق رأياً ,أو قاؿ قوال فيتناىى بو إىل السيف.
وجرب أىل البدع ال ٘بد مبتدعا ينتحل رأيا ,وال يقوؿ قوال مبتدعا إال يصل أمره إىل السيف ,يعِب:
يستحل قتاؿ أىل السنة وا١بماعة ,يقاتلهم بالسيف بسبب حقده وبغضو ألىل السنة وا١بماعة ,واعتقاده
أنو على ا٢بق.

 - 1سورة التوبة آية .64 :
 - 3سورة التوبة آية .47 :
 - 2سورة التوبة آية .51 :
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فيقوؿ أبو قبلبة -رٞبو اهلل" :-إف أىل األىواء أىل ضبللة وال أرى مصّبىم إال إىل النار ,فجرهبم
فليس أحد منهم ينتحل رأيا ,أو قاؿ قوال فيتناىى دوف السيف".
وأىل البدع وإف كانت البدع متنوعة لكن ٯبتمعوف ُب ا٢بقد على أىل السنة وا١بماعة ,واستحبلؿ
السيف واستحبلؿ قتا٥بم ,كما أف النفاؽ أنواع ,وإف النفاؽ كاف ضروبا يعِب :أنواعا ,لكن ٯبتمع ا٤بنافقوف
ُب الشك والتكذيب.
كلهم يشكوف ُب خرب اهلل وخرب الرسوؿ ,ويكذبوف اهلل ويكذبوف رسولو ,وإف كانوا ضروبا وإف كانوا
أنواعا ,فالنفاؽ أنواع والبدع أنواع ,وٯبمعهم الشك والتكذيب ,والدليل على أف النفاؽ أنواع أف اهلل -
تعاىل -أخرب عنهم ُب سورة التوبة قاؿ:



        

           

النفاؽ,

(ٔ)

ىذا نوع من

               

. )ٕ(   
ىذا نوع آخر من النفاؽ ,ومنهم الذين يؤذوف النيب ويقولوف ىو أُذف ,ىذا نوع ثالث من النفاؽ ,ولكن
ٯبمعهم شيء واحد وىو الشك والتكذيب ,الشك ُب خرب اهلل وخرب رسولو ,والتكذيب هلل ولرسولو.
وكذلك ا٤ببتدعة :ىذا بدعة -مثبلُ -ب الصحابة ,بدعة ُب األ٠باء والصفات ,بدعة ُب األحكاـ,
بدعة ُب العمل ,فهي أنواع وضروب ,لكن ٯبمعهم شيء واحد وىو استحبلؿ قتاؿ أىل السنة وا١بماعة.
فالنفاؽ أنواع ,وٯبمعهم الشك والتكذيب ,والبدع أنواع وٯبمعهم قتاؿ أىل السنة وا١بماعة بالسيف؛
"وإف ىؤالء اختلف قو٥بم" يعِب :أىل البدع" ,واجتمعوا ُب السيف" يعِب :القتاؿ" ,وال أرى
و٥بذا قاؿْ :
مصّبىم إال إىل النار" ففيو التحذير من البدع ,نعم .

 - 1سورة التوبة آية . 65-64 :
 - 3سورة التوبة آية .47 :

ٓٔٛ
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شبرا فقد خلع ِربْ َقةَ اإلسالم من عنقو
حديث َمن فارق الجماعة ً
شربا فقد خلع ِربْػ َقةَ اإلسبلـ من عنقو.
وقاؿ ابن عباس َ :من فارؽ ا١بماعة ً
ىذا األثر جاء مرفوعا عند الَبمذي من حديث ا٢بارث األشعري.

وقاؿ الَبمذي :حديث حسن صحيح ,وقاؿ صاحب ٙبفة األحوذي ُب شرح سنن الَبمذي ,وأخرجو
ابن خزٲبة ,وابن حباف ُب صحيحيهما ,وا٢باكم وقاؿ :صحيح على شرط البخاري ومسلم .
وأخرجو النس ائي ببعضو ,وأخرجو أبو داود ُب كتاب السنة ,وقاؿ صاحب عوف ا٤بعبود :وا٢بديث
سكت عنو ا٤بنذري ,قلت :وقد أقر الذىيب تصحيح ا٢باكم ,وتبعو صاحب ٙبفة األحوذي .
والذي تبْب أف ا٢بديث ليس على شرط الشيخْب ,فإف عبد اهلل بن صاّب مل يرو لو مسلم لضعفو ,وقد
أيضا -فإف خالد بن أيب
نبو على ذلك الذىيب ُب تلخيص ا٤بستدرؾ ,ولكنو فات عليو ذلك ىنا ,و ً -
عمراف مل ٱبرج لو البخاري ,كما قالو ا٢بافظ ابن حجر ُب التقريب .
وأما رواية ابن عباس فقد أخرجها الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب ,كما أشار السيوطي إىل ذلك ُب ا١بامع
الكبّب ,وساؽ ٝبيع ألفاظ ا٢ب ديث عن ابن عمر ومعاوية وأنس وحذيفة وأيب ذر وأسعد بن زرارة وابن
مسعود ,وظهر أف قوؿ صاحب ٙبفة األحوذي أف ا٢بديث أخرجو ابن حباف وابن خزٲبة ُب صحيحيهما
َو ْى ٌم .

كما فات السيوطي أف يذكر أف للحديث طريقا آخر عن علي ,رواه ابن بطة ُب إبانتو الكربى,

واكتفى بذكره ُب الرسالة الٍب بْب أيدينا بدوف سند.
نعم ,وىذا القوؿ من ابن عباس فيو توعيد على أىل البدع ,وأف البدع من الكبائر ,وا٢بديث رواه مسلم
باختبلؼ ُب لفظو ,ا٢بديث رواه مسلم بلفظ:



من رأى من أمره شيئا يكرىو فليصرب فإنو من فارؽ

ا١بماعة شربا فمات فميتتو جاىلية  وُب لفظ  :فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو . 

ٔٔٛ

اإلعانة العظمى

وىذا ا٢بديث يدؿ على أف ا٣بروج على والة األمور من كبائر الذنوب ,وأنو ال ٯبوز ا٣بروج على والة
األمور للمعاصي ,ولو رأى معاص ُب البلد فبل ٱبرج على والة األمور ,وإ٭با ا٤بعاصي ينكرىا اإلنساف بقدر
استطاعتو.
أيضا -ا٤بعاصي ينكرىا ,يبلغ
ينكر باليد إف استطاع ,فإف عجز فباللساف ,فإف عجز فبقلبو ,وكذلك ً -

قدرت تفعل ذلك فا٢بمد هلل ,وإف مل
-مثبل -أىل العلم ,وأىل العلم ٱباطبوا ُوالة األمور ٗبا يليق هبم ,وإف َ

تقدر فأنت معذور ,أما أف ٚبرج على والة األمور!

ال تقاتل والة األمور وٚبرج عليهم با٤بعاصي ,ال ىذه طريقة أىل البدع ,وىذا من كبائر الذنوب.
وىذا ا٢بديث ُب صحيح مسلم:



من رأى من أمره شيئا يكرىو فليصرب



يعِب :يتحمل ,ولو

رأيت ا٤بعاصي فاصرب وال تقاتل؛ ألنك إذا خرجت على ويل األمر ارتكبت مفسدة أعظم ,أنت تريد أف
تنكر ا٤بنكر ,وتقع ُب منكر أعظم تريد أف تدفع مفسدة صغرى ٗبفسدة كربى ,ال ىذا ما يصّب .
و٥بذا قاؿ العلماء :اإلنساف إذا رأى منكرا فلو أحواؿ :ا٢بالة األوىل :أف يزوؿ إذا أنكر ا٤بنكر -فا٢بمد
هلل , -أو ٱبف ىذه ا٢بالة الثانية ,أو ٰبصل منكر مثلو أو منكر أشد ,مثالو :اإلنكار على ويل األمر
با٣بروج عليو ,رأى معاص ُب البلد وخرج على والة األمور ,قاؿ٤ :باذا يوجد سفور؟! ٤باذا يوجد كذا؟!
و٤باذا يوجد دخاف؟! ٤باذا يوجد ٟبور؟! صار يقاتل والة األمور.
طيب إذا قاتلت خرجت على ويل األمر بالقتاؿ حصل إراقة دماء ,سفك دماء وانقساـ الناس واختبلؿ
األمن ,واختبلؿ االق تصاد ,واختبلؿ التجارة والزراعة ,واختلت أمور ا٤بسلمْب ,وتدخل األعداء وتربصوا هبم
الدوائر ,كل ىذه أعظم من مفسدة ا٤بنكر الذي تريد تنكره.
والقاعدة عند أىل العلم الٍب دلت عليها النصوص أنو إذا اجتمعت مفسدتاف ال ٲبكن تركهما نرتكب
ا٤بفسدة الصغرى لَبؾ الكربى ,فعندنا مفسدتاف :مفسدة ا٣بروج على ويل األمر ,ومفسدة ا٤بنكر ,أيهما
أقل؟ مفسدة ا٤بنكر نصرب عليها ,وال نرتكب ا٤بفسدة الكربى .
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وإذا اجتمعت مصلحتاف ال ٲبكن فعلهما نفعل ا٤بصلحة الكربى ,ولو زادت ا٤بصلحة الصغرى ,ىذه
قواعد معروفة عند أىل الشرع لذلك ينبغي لئلنساف أال يغلب جانب التحمس والعاطفة الٍب على غّب
بصّبة ,ويرجع إىل أىل العلم إذا أشكل عليو شيء يسأؿ .
بعض الشباب يكوف عنده ٙبمس ,عنده اندفاع لكن على غّب بصّبة ,ال بد أف يكوف عملك مقيدا
بالشرع ,ارجع إىل أىل العلم وإىل أىل ا٣بربة ,وإىل أىل البصّبة حٌب يبينوا لك ويوضحوا لك النصوص
واألمر الواجب عليك.
وكذلك ابن عباس قاؿ" :من فارؽ ا١بماعة شربا فمات ,فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو" وأىل البدع
فارقوا ا١بماعة فهم مرتكبوف لكبّبة ,وا٤براد أنو مرتكب لكبّبة ,وال يلزـ من ىذا الكفر ,نعم .
وفق اهلل ا١بميع ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع والعمل الصاّب وصلى اهلل على ٧بمد وعلى آلو وصحبو
وسلم .
س  :سؤاؿ جاء عرب الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ ,ىل ٘بوز الصبلة خلف رجل ٰبفظ كتاب اهلل,
لكنو ٰبضر ا٤بوالد البدعية ؟
.
ج :ىذا فيو تفصيل ,إذا كاف ىذا الرجل الذي ٰبفظ كتاب اهلل وٰبضر ا٤بوالد  ,ا٤بوالد ٚبتلف ُب بعض
ا٤بوالد تكوف فيها معاص ,وبعض ا٤بوالد يكوف فيها شرؾ ,إذا كاف يُِقر الشرؾ فهو مشرؾ.
بعض ا٤بوالد يكوف فيها مفاسد من اختبلط الرجاؿ بالنساء ,وقد ٰبصل ُب بعض ا٤بوالد تقرأ فيها
قصائد شركية فيها رفع النيب  من مقاـ النبوة إىل مقاـ األلوىية ,يقرءوف ُب بعض ا٤بوالد قصيدة البوصّبي,
وىي قصيدة ِشركية ٱباطب فيها صاحبها النيب ,ويقوؿ
يا أكرم الخلق ما لي َم ْن ألوذ بو

ٖٔٛ
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الع َم ِم
س واك عن د ح لول الحادث َ

العمم :يقوـ القيامة ,يقوؿ :ما يل سواؾ يوـ القيامة ,نسي ربو يقوؿ :يا أكرـ ا٣بلق ما يل
وا٢بادث َ
سواؾ عند حلوؿ ا٢بدث العممٍ ,ب قاؿ
آخذا بيدي
إن لم تكن في معادي ً
وإال فق ل ي ا زل ة الق دم
إف مل تأخذ بيدي وإال فإين ىالك ,نسي ربو ,وقاؿ -ٱباطب الرسوؿ:-

فإن ِمن ج ِ
وضرتها
ود َك الدنيا َ
ْ ُ
وم ن عل ومك عل م الل وح والقل ِم
الضرة :اآلخرة ,اآلخرة ضرة الدنيا ,والدنيا ضرة اآلخرة ,ومن جودؾ يا ٧بمد ٛبلك الدنيا واآلخرة إذا
كاف اإلنساف يعلم الدنيا واآلخرة ما الذي بقي هلل! ما بقي شيء .

ف إن من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

ٗٔٛ
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علم اللوح احملفوظ والقلم ,ىذه تُقرأ ,يقرأىا بعض الناس ٯبعلها وردا صباحا ومساء ,ىذه القصيدة
وبعض الناس يقوؿ ُب اإلذاعات ابتهاؿ ,ا٠بع االبتهاؿٍ ,ب يبتهل هبذه القصيدة الشركية ,يسميها ابتهاؿ.
بعض الناس ٯبعلها وردا يقرأىا صباحا ومساء وتقرأ ُب ا٤بوالد فإذا كاف يقرىا ويعتقد أف الرسوؿ



ٲبلك الدنيا واآلخرة ,ويعتقد أف الرسوؿ  ٲبلك الضر والنفع فهو مشرؾ -نسأؿ اهلل السبلمة .
أما إذا كاف ٰبضر ا٤بولد ,وال ٰبصل فيو إال معاص ,فهذا مبتدع وعاص ,وإٲبانو ضعيف ,والصبلة خلفو
فيها خبلؼ بْب أىل العلم ,من العلماء من قاؿ :تصح الصبلة خلف ا٤ببتدع والفاسق ,بعض العلماء يرى
صحة الصبلة خلفو ,وىو مذىب -أظن -ا٤بالكية والشافعية وا٢بنابلة واألحناؼ ,يروف عدـ صحة الصبلة
خلفو.
والصواب :أف الصبلة خلف ا٤ببتدع والفاسق صحيحة  ,الصبلة تكوف صحيحة مع الكراىية إال أف
الصبلة خلف العدؿ أوىل ,إذا أمكن أال يصلي خلف العدؿ ىذا أوىل ,وإف مل ٯبد إال ىذا اإلماـ الفاسق
يصلي خلفو ,ما وجد ٝباعة وال يصلي وحده؛ ألف إٲبانو ضعيف.
أما إذا كانت البدعة توصلو للكفر ,فبل تصح الصبلة خلفو باإلٝباع ,وإذا صلى خلفو فإنو يعيد
الصبلة ,ىذا باالتفاؽ.
إذا كاف اإلماـ قبوريا ,يدعو غّب اهلل أو يذبح لغّب اهلل ,أو ينذر لغّب اهلل أو يفعل ناقض من نواقض
اإلسبلـ ,ىذا ال تصح الصبلة خلفو باإلٝباع ,وإذا صليت خلفو ,ومل تعلم تعيد الصبلة.
أما إذا كاف فاسقا أو مبتدعا ,وفسقو وبدعتو ال يوصلو للكفر ,فهذا فيو قوالف ألىل العلم :منهم من
صحح الصبلة ,ومنهم من مل يصححها ,والصواب أهنا صحيحة لكن مع الكراىة ,لكن إف وجد غّبه ال
يصلي خلفو ,وإف مل ٯبد غّبه يصلي ,نعم .
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الساحر كافر ,قاؿ اهلل -تعاىل:-
  

(ٔ)

       

فالساحر كافر الساحر ,الذي يتصل بالشياطْب؛ ألف الساحر الذي يتصل

بالشياطْب ال بد أف يشرؾ باهلل ,ألف ىناؾ عقد بْب الساحر وبْب الشيطاف.
فا١بِب يعقد عقدا مع الساحر ,يكوف بينهم خدمة متبادلة ,فا١بِب يطلب من الساحر أف يشرؾ باهلل,
يدعو غّب اهلل ,أو يذبح لغّب اهلل ,أو يلطخ ا٤بصحف بالنجاسة ,يطلب منو ذلك حٌب يشرؾ باهلل ,فإذا
خدمو ا١بِب ,ٱبدمو ٱبربه با٤بغيبات يعطيو بعض األشياء ,يطيعو.
أشرؾ باهلل َ

إذا أمر ا١بِب أف يلطم شخصا لطمو ,أو ٱبرج من شخص خرج منو ,خدمة متبادلة بْب ا١بِب

والساحر ,لكن الشرط األوؿ الكفر ,يشرط ا١بِب على الساحر أف يكفر.
ىذا الساحر كافر إال إذا كاف سحره ىناؾ نوع من السحر ما يتصل صاحبو بالشياطْب ,يتصل
باألدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر ,يعِب :يعاِب الناس ,فإذا جاء أحد يعا١بو يقوؿ :عندي لك
عبلج.
ما ُب مانع أي مريض يأتيو ,يقوؿ :أنا أعا١بو ,يأٌب بأصباغ وأدوية وألواف ,ويقوؿ :خذ ىذا تدىن بو,
وىذا اشرب منو ,وىذا استنشق منو ,وىكذا ىذا يسلم ٟبسْب وىذا يسلم مائة ,وىذا يسلم ألف ,وىذا
يسلم ألف لاير ,وىكذا وأصباغ وألواف ,وكل واحد يعطيو ,ويأكل أمواؿ الناس بالباطل.
إف استحل ذلك كفر ,وإف مل يستحل يكوف مرتكبا لكبّبة ,فالساحر نوعاف :نوع يتصل صاحبو
بالشياطْب ,ىذا كافر ,ونوع ال يتصل بالشياطْب ,لكن يعمل أدوية وأشياء ليأكل أمواؿ الناس بالباطل,
فهذا مرتكب لكبّبة إال إذا استحل أكل أمواؿ الناس بالباطل وإيذاء الناس ,فإنو يكفر ,نعم .
س  :وىذه سائلة عرب شبكة اإلنَبنت ,تسأؿ من كندا عن ا٤بولد النبوي ,وليلة اإلسراء وا٤بعراج ,ىل
ىي من البدع مع أهنا اعماؿ طيبة ,وقد نبكي ُب ىذه األياـ ؟
.
 - 1سورة البقرة آية .113 :
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ج :نعم إقامة ا٤بولد ىذا بدعة؛ ألنو مل يفعلو النيب



ُب حياتو ,ومل يفعلو الصحابة الذين ىم أفضل

الناس ا٣بلفاء الراشدوف ,ما أقاـ أبو بكر للنيب   -مولدا -وال أقاـ عمر للنيب  مولدا وال أقاـ عثماف وال
أقاـ علي .
وال أحدث ا٤بولد القرف ا ألوؿ وال القرف الثاين وال القرف الثالث ,إ٭با حدث ُب القرف الرابع ا٥بجري
أحدثو ا٣بلفاء الفاطميوف الشيعة موافقة للنصارى ومضاىاة للنصارى الذين جعلوا مولدا للمسيح عيسى ابن
مرًن -عليو الصبلة والسبلـ -فدؿ على أنو من البدع.
أيضا -االحتفاؿ بليلة اإلسراء
والنيب  قاؿ  :كل بدعة ضبللة  فهو من البدع ,وكذلك ً -
وا٤بعراج ,كل ىذا من البدع ,ولو كاف اإلنساف يبكي ,كونو يبكي على غّب ىدى ما ينفعو البكاء ,قد يبكي
وإف كاف كافرا وال ينفعو بكاؤه ,ما يزيده إال بعدا .
أمل تقرأ قوؿ اهلل -تعاىل:-

          

      

(ٔ)

     

(ٕ)

ٚبشع ذليلة عاملة ,تعمل

وتشتغل الليل والنهار ,تصلي وتصوـ ,لكن على غّب بصّبة ,غّب موافق للشرع مع شركو .
        
    

(ٗ)

(ٖ)

متعبة من العبادة والعمل ,ومع ذلك

      

(٘)



شديدة ا٢برارة ,اشتدت حرارهتا

وبلغت الغاية ُب الغلياف تسقى منها نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
فليس كل من بكى يكوف على حق ,الكافر قد يبكي وىو على الباطل ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية
نعم .
 - 1سورة الغاشية آية .4-3 :
 - 3سورة الغاشية آية .3 :
 - 2سورة الغاشية آية .2-3 :
 - 3سورة الغاشية آية .3 :
 - 4سورة الغاشية آية .4 :
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أحسن اهلل إليكم ,ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدمتم ُب ميزاف حسناتكم ,وصلى اهلل على نبينا ٧بمد
وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
حديث ال تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل :-وقاؿ ٧بمد ابن ا٢بنفية :ال تقوـ الساعة حٌب تكوف خصومة الناس ُب رهبم .
ىذا األثر ورد مرفوعا من حديث أيب ىريرة ,وأخرجو أبو نصر ++الديلمي ,كما جاء ُب الدر ا٤بنثور.
وسئل اإلماـ الدارقطِب عن ىذا ا٢بديث مرفوعا فقاؿ :يرويو أبو قبلبة عن حسْب بن حفص عن
الثوري ,عن سهيل ,عن أبيو ,عن أيب ىريرة ,رضي اهلل -تعاىل عنو -ووىم فيو ,وإ٭با روي عن الثوري ىذا
ا٢بديث من حديث منذر الثوري ,عن ٧بمد بن ا٢بنفية من قولو :غّب مرفوع ,وقاؿ أبو العالية :ذكرت ذلك
ألبن ا٤بديِب فقاؿ :ليس بشيء ,إ٭با ا٢بديث حديث ابن ا٢بنفية.


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا٤برسلْب نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو

أٝبعْب أما بعد  - :فبل زاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يورد اآلثار واألحاديث ُب بياف وجوب لزوـ ا١بماعة,
وا٢بذر من البدع وأىل البدع.
فهذا األثر عن ٧بمد بن ا٢بنفية ,ىو ٧بمد بن علي بن أيب طالب ,لكن ٠بي ٧بمد بن ا٢بنفية نسبة إىل
أمو؛ ألهنا من بِب حنيفة ,من سبايا بِب حنيفة٤ ,با ارتد بنو حنيفة ,وارتد العرب ,وقاتل الصحابة -رضواف
اهلل عليهم -ا٤برتدين ,قاتلوا بِب حنيفة ,صار من سباياىم أـ ٧بمد ابن ا٢بنفية ,تسراىا علي بن أيب طالب
 وصار يسمى ٧بمد ابن ا٢بنفية ٛبييزا لو عن أخوتو ,وإال ىو ٧بمد بن علي بن أيب طالب.
يقوؿ :والصواب أف ىذا موقوؼ ليس مرفوعا ,يقوؿ" :ال تقوـ الساعة حٌب تكوف خصومة الناس ُب
رهبم" ,يعِب :أف خصومتهم ُب الصفات واأل٠باء ,وُب أفعاؿ اهلل ,وُب قدره وقضائو ,وىذا فيو التحذير من
ا٣بصومات والنزاع والشقاؽ ُب األ٠باء والصفات وُب القدر؛ ألنو يولد الشبهات والشبهات تولد البدع.

ٔٛٛ
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وىذا القوؿ وإف كاف الصواب أنو موقوؼ على ٧بمد ابن ا٢بنفية ,إال أنو إ٭با قالو استنادا إىل النصوص
الكثّبة الٍب فيها النهي عن البدع وا٣بصومات والنزاع ,وأنو ٯبب على اإلنساف أف يُ َسلم هلل ولرسولو . 

وليس لو أف يعَبض على أفعاؿ اهلل وال صفاتو ,فبل يسأؿ عن صفات اهلل ,فبل يقوؿ :كيف؟ وال

يقوؿ٤ :با؟ "كيف" ُب الصفات ,و"٤با" ُب األفعاؿ ,وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعوف ومن بعدىم فلزموا
كتاب رهبم وسنة نبيهم  وأعرضوا عن الشبهات وا٣بصومات.
أما ا٤بتأخروف فإهنم بسبب بعدىم عن أنوار النبوة ,وعن بعدىم عن مشكاة النبوة واختبلطهم
باألعاجم ,والبعد عن ترٝبة الكتب -كتب اليوناف والروماف -نشأت ا٣بصومات والنزاع ُب القدر ,وُب
أفعاؿ اهلل وُب صفاتو وأ٠بائو؛ و٥بذا قاؿ ٧بمد ابن ا٢بنفية -رٞبو اهلل :-ال تقوـ الساعة حٌب تكوف خصومة
الناس ُب رهبم ,وىذا فيو التحذير من النزاع وا٣بصومات الٍب تولد الشبهات ,والشبهات تولد البدع ,نعم .
حديث يوشك أن تظهر شياطين مما أَ ْو َسق سليمان بن داود
وقاؿ عبد اهلل بن ++عمرو :يوشك أف تظهر شياطْب ٩با أَْو َسق سليماف بن داود -عليو السبلـ-
يفقهوف الناس.
أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف بسند صحيح بلفظ :فتقرأ على الناس قرآنا .وأخرجو مسلم ُب
صحيحو ,وابن وضاح كلهم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص .
نعم ,وىذا األثر عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عنهما -كما ذكر احملقق ,أخرجو عبد
أيضاُ -ب سننو ُب ا٤بقدمة ,فقاؿ :أخربنا ٧بمد بن
الرزاؽ ُب ا٤بصنف ,وأخرجو مسلم وأخرجو الدارمي ً -
يوسف ,عن سفياف ,عن ليث عن طاووس عن عبد اهلل بن عمرو.
وعمرو ىو عمرو بن العاص



قاؿ" :يوشك أف يظهر شياطْب قد أوسقها سليماف بن داود -عليو

السبلـ -يفقهوف الناس ُب الدين" ,وىذا فيو ٙبذير من اإلصغاء إىل شبو شياطْب ا١بن واإلنس .

ٜٔٛ
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الشيطاف اسم للمتمرد من كل جنس فا٤بتمرد من ا١بن يسمى شيطانا كافرا ,وا٤بؤمن من ا١بن ما يسمى
أيضا ,فالشياطْب يكونوف من اإلنس ومن ا١بن ,وىو ا٤بتمرد من
شيطانا ,وا٤بتمرد من اإلنس يسمى شيطانا ً
كل نوع ,وكذلك من الدواب كما قاؿ -سبحانو:-

      

. )ٔ(      
وىذا فيو التحذير من الشبهات الٍب يلقيها شياطْب اإلنس وشياطْب ا١بن ,فقولو" :يوشك" يعِب:
يقرب أف تظهر الشياطْب "٩با أوسق سليماف بن داود -عليو الصبلة والسبلـ -يفقهوف الناس ُب الدين",
يعِب :يزعموف أهنم يفقهوف الناس ُب الدين ,وىم يلبسوف على الناس ,ويُدخلوف ُب الدين ما ليس منو,
وأي فقو عند الشياطْب!
لكن ا٤براد يفقهوف الناس ُب الدين يعِب :يزعموف أهنم يفقهوف الناس ُب الدين وىم يغّبوف الدين رأسا
على عقب ,وىذا فيو التحذير من اإلصغاء إىل ما تلقيو شياطْب ا١بن وشياطْب اإلنس من الشبهات,
والشهوات من الشبهات الٍب تتولد منها البدع ,والبدع ٨بالفة للدين ,وىي حدث ُب الدين.
و٥بذا ثبت ُب الصحيحْب من حديث عائشة -رضي اهلل عنها -أف النيب  قاؿ  :من أحدث ُب
أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  وُب لفظ ٤بسلم  من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد . 
فإذا ا٢بدث والبدع ليست من الدين ,وإ٭با ىي حدث ُب الدين ,ولكن ىؤالء الشياطْب من تلبيسهم
ً
للناس يزعموف أهنم يفقهوهنم ُب الدين من باب التلبيس ,نعم .
حديث ال تقل في القرآن برأيك
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وقاؿ أيوب السختياين :قاؿ يل أبو قبلبة :يا أيوب ,احفظ عِب أربعة :ال تقل ُب القرآف برأيك ,وإياؾ
والقدر ,وإذا ذكر أصحاب رسوؿ اهلل



فأمسك ,وال ٛبكن أصحاب األىواء من ٠بعك فينفذوا فيو ما

شاءوا .
رواه ا٤بصنف ُب ال كربى ,ورواه ا٥بروي والبللكائي من طريق ابن بطة وابن عساكر عن أيب قبلبة ,عن
ابن مسعود مرفوعا .
نعم ,وىذه ا٤بقالة الٍب رواىا أيوب السختياين التابعي ا١بليل وصية لو ,ووصية لكل مسلم ,يقوؿ لو :يا
أيوب ,احفظ عِب أربعا ,وىي وصية ليست خاصة بأيوب ,بل ىي عامة ,كل مسلم عليو أف ٰبفظ ىذه
األربعة .
ألف الوصية والنصيحة والتوجيو واإلرشاد واألمر إذا جاء ُب كتاب اهلل أو ُب سنة رسوؿ اهلل  أو عن
الصحابة أو عن التابعْب ,أو من بعدىم من العلماء فإ٭با يقصد بو النصح لكل من تبلغو ,فالنيب ٤ با سألو
رجل  :قاؿ :أوصِب ,قاؿ :ال تغضب ,قاؿ :أوصِب ,قاؿ :ال تغضب فردد مرارا" :قاؿ :ال تغضب"



.
ىذه ليست وصية خاصة للرجل ,بل ىي وصية لؤلمة كلها؛ ألف الشريعة عامة ,فهي وصية ٥بذا الرجل
ولغّبه.
الشريعة عامة إال ما دؿ الدليل على ٚبصيص أحد ,كما ُب ا١بزعة الٍب ضحى هبا خاؿ الرباء قاؿ لو:
جزعة من ا٤باعز ,قاؿ:



٘بزيك ولن ٘بزئ عن أحد من بعدؾ



ىذا دليل على ا٣بصوصية ,وما مل

يدؿ دليل على ا٣بصوصية فالشريعة عامة ,والوصايا عامة.
إذا أوصى أحد العلماء أحد تبلميذه فالوصية عامة لو ولغّبه ,إذا أوصى الصحايب كذلك فالوصية لو
ولغّبه ,إذا أوصى النيب  أحدا فهي لو ولغّبه ,إذا أمر اهلل بأمر فهو لؤلمة كلها.
فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قالبة التابعي الجليل عامة لو ولغيره ،ينتفع بها كل مسلم ،قال
لو :احفظ عني أربعا ،أربع وصايا :الوصية األولى :ال تقل ُب القرآف برأيك ,يعِب :ال تفسر القرآف

ٜٔٔ
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برأيك ,القرآف ال يفسر بالرأي ,إ٭با يػُ َفس ُر كبلـ اهلل بكبلـ اهلل ,أو ٕبديث الرسوؿ  إف مل يوجد ,أو بلغة

العرب ,أو بالرأي ا٤بستند إىل النصوص ,ما يستنبط من النصوص.

أما الرأي اجملرد ,ال ,فلهذا قاؿ" :ال تقل ُب القرآف برأيك" وىو ٦برد يبُب على ا٢بظ وىذا ضبلؿ؛ و٥بذا
ثبت عن الصديق األكرب أبو بكر  أنو قاؿ ٤با سئل عن تفسّب آية ُب القرآف وىو قولو:

  

(ٔ)
"أي ٠باء تظلِب ,وأي أرض تقلِب إف أنا قلت ُب كتاب اهلل برأيي" أو ٗباذا أعلم.
قاؿ:
 
ّ

فبل ٯبوز لئلنساف أف يقوؿ ُب القرآف برأيو ,ومن قاؿ ُب القرآف برأيو فقد أخطأ ولو أصاب.
ىذه وصية عظيمة من أيب قبلبة قاؿ" :ال تقل ُب القرآف برأيك" :ال تفسر القرآف برأيك ,فالقرآف يفسر
بالقرآف ,كبلـ اهلل يفسر بعضو بعضا ,فما أُٝبل ُب مكاف يُفصل ُب مكاف آخر ,فإف مل ٯبد ُب كتاب اهلل
ينظر ُب سنة رسوؿ اهلل ,يفسر بسنة رسوؿ اهلل



فإف مل ٯبد فبأقواؿ الصحابة ,فإف مل ٯبد فبأقواؿ

التابعْب ,فإف مل ٯبد فبلغة العرب ,فإف مل ٯبد فبقواعد النصوص ,والقواعد ا٤بأخوذة من النصوص وما
يستنبط من النصوص ,فبل يفسر القرآف بالرأي؛ فلهذا قاؿ" :ال تقل ُب القرآف برأيك" .
الوصية الثانية" :وإياؾ والقدر" يعِب :إياؾ أف ٚباصم و٘بادؿ ُب القدر ,وإياؾ أف تعارض القدر,
وإياؾ أف تنكر قدر اهلل احذر ,احذر أف ٚبالف شرع اهلل ُب القدر ,إما با٣بصومة أو بالنزاع أو با٤بعارضة,
أو بإنكار قدر اهلل أو قضائو ,أو باالعَباض على قضاء اهلل وقدره.
فإياؾ والقدر ,احذر ,سلم لقضاء اهلل وقدره ,من مل يُسلم ىلك ,ال تعارض قدر اهلل ,عليك أف تسلم,

قل :آمنت باهلل ,آمنت بقضاء اهلل وقدره.
وإذا ذكر أصحاب رسوؿ اهلل



فأمسك أمسك ,ال تسبهم وال تعبهم وال تتنقصهم ,فإف ىذا إ٭با

ٰبصل ٩بن ُب قلبو مرض وزيغ ونفاؽ ,سب الصحابة ال يصدر من قلب مؤمن ,وإ٭با يصدر من قلب فيو
نفاؽ ,وفيو دغل وفيو مرض.

 - 1سورة عبس آية .21 :
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والواجب اإلمساؾ عما صدر بْب الصحابة ,والَبضي عنهم ,ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم؛ و٥بذا
أوصى أبو قبلبة قاؿ" :وإذا ذكر أصحاب رسوؿ اهلل فأمسك" أمسك عن عيبهم و٤بزىم وذمهم وتنقصهم
والوقوع ُب أعراضهم.
فالواجب اإلمساؾ عما شجر بْب الصحابة ,واعتقاد أف ٥بم من الفضل وا٢بسنات والسبق إىل اإلسبلـ
وا١بهاد مع النيب  وتنفيذ شرع اهلل ما يغطي ما صدر عنهم من ىفوات ,وما صدر منهم.
وما ورد ُب األخبار ٩با صدر عنهم ,فهو على أقساـ :منو ما ىو كذب ال أساس لو من الصحة ,ومنو
يد فيو أو نقص وغُّب عن وجهو ,ومنو ما ىو صحيح ,والصحيح ىم فيو ما بْب ٦بتهد
ما لو أصل لكن ِز َ
مصيب لو أجراف ,وما بْب ٦بتهد ٨بطئ لو أجر.

ولهذا قال في الوصية الثالثة" :وإذا ذكر أصحاب رسوؿ اهلل  فأمسك".
والوصية الرابعة" :وال ٛبكن أصحاب األىواء من ٠بعك فينفذوا فيو ما شاءوا" أصحاب األىواء
ض عنهم,
أصحاب البدع ال ٛبكنهم من ٠بعك؛ فإنك إذا مكنتهم من ٠بعك أنفذوا فيو ما شاءوا بل ْ
أع ِر ْ
وال تصغي ٥بم ,فكم من إنساف أصغى ألىل البدع ,ويظن أنو ال يتأثر ,ولكن سرعاف ما يتأثر وتنفذ فيو

ُشبههم.

فبل ٛبكن أصحاب األىواء والبدع ا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة وا٣بوارج وا٤برجئة وغّبىم من أىل البدع ,ال

ٛبكنهم من ٠بعك فينفذوا فيو ما شاءوا ,بل أعرض عنهم ,وال ٘بالسهم وال تستمع إىل ُشبههم ,ولو كنت
تظن أنك ال تتأثر .فالواجب اإلعراض عن أىل البدع ,نعم .

حديث في قولو تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء

ٖٜٔ
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 ىم أصحاب:قاؿ

)ٔ(

      

وقاؿ إبراىيم النخعي ُب قولو
.األىواء

بصومات٣ فأغرى بعضهم بعضا ُب ا: قاؿ: عن إبراىيم بلفظ,بنذر٤أخرجو أبو عبيد وابن جرير وابن ا
.بختلفة٤ ما أرى اإلغراء ُب اآلية إال األىواء ا:بيد وابن جرير عنو بلفظٞ  وأخرجو عبد بن.بداؿ ُب الدين١وا
. بروي٥وكذا أخرجو ا
 وىذا األثر عن إبراىيم النخعي من أصحاب عبد اهلل بن مسعود تابعي صغّب ُب تفسّب ىذه اآلية,نعم
. البدع: يعِب, ىم أصحاب األىواء: (ٕ) قاؿ    
         
        



:-تعاىل- قولو

اآلية إ٭با ىي ُب أىل الكتاب

, (ٖ) ُب اليهود      

                 
               

. )ٗ(    
 إهنا تشمل أىل البدع بعمومهم ؛ ألف: يقوؿ-بو اهللٞر-  ولكن إبراىيم النخعي,ىذه اآلية ُب اليهود
بصومة٣ وكذلك أىل البدع بينهم العداوة وا, فاليهود بينهم عداوة وخصومة وبغضاء,بم شبو باليهود٥
.والبغضاء
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ولذلك كل أىل بدعة يضللوف أىل البدعة األخرى ,فتجد ا١بهمية يضللوف ا٤بعتزلة ,يقولوف :أنتم على
ضبلؿ ,يقوؿ٤ :باذا أنتم تثبتوف األ٠باء وتنفوف الصفات ,انفوا األ٠باء حٌب تكونوا مثلنا ,وا٤بعتزلة يقولوف :ال
أنتم الذين أخطأًب ,كيف نثبت اآلف األ٠باء والصفات إذا شبهنا؟.
وا١بربية تضلل وتعادي القدرية ,ا١بربية يقولوف :إف العبد ٦ببور ,وىو كالريشة ُب ا٥بواء ,والقدرية
أفعاؿ ِ
نفسو.
يقولوف :العبد ٱبلق َ
فهؤالء يقولوف :أنتم على ضبلؿ ,وىؤالء يقولوف :أنتم على ضبلؿ ,فكل فرقة تضلل األخرى ,بينهم
عداوة وبغضاء ,كما أف اليهود فرؽ متعددة وأحزاب ,بالنظر إىل اليهود اآلف ُب فلسطْب ٘بدىم أحزابا
متعدد ة :بعضهم متشددوف يسموهنم أصوليْب متشددين ُب يهوديتهم ,وبعضهم متساىلوف ,وىؤالء يعادوف
ىؤالء ,أحزاب متناحرة بينهم العداوة.
وإف كانت ىذه األحزاب ا٤بتناحرة من اليهود ٯبتمعوف على حرب ا٤بسلمْب لكن بينهم عداوة وبغضاء,
وكذلك أىل البدع بينهم عداوة وبغضاء؛ فؤلجل ىذا قاؿ إبراىيم النخعي -رٞبو اهلل :-إف ىذه اآلية وإف
كانت نزلت ُب اليهود ,إال أهنا تشمل ُب عمومها أىل البدع؛ ألف بينهم عداوة وبغضاء كما أف اليهود
بينهم العداوة والبغضاء .
وفيو التحذير من البدع ألنو الواجب على ا٤بسلمْب أف يكونوا أخوة متحابْب

  

 )ٔ(  وال ينبغي أف يكوف بينهم ِغل وال حقد وال حسد.
و٥بذا أمر اإلسبلـ ا٤بسلمْب أف يتعاونوا ,وأف يسلم بعضهم على بعض ,وأف يعطف بعضهم على
بعض ,وأف ٰبسن بعضهم إىل بعض ,وأف يتسامح اإلنساف عن حقو ,كل ىذا ٯبلي أف تكوف القلوب
سليمة ,وأف يكوف ا٤بؤمنوف أخوة متحابْب متآلفْب ,وأف تزوؿ بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء  .فأىل
البدع ليسوا كذلك بل بينهم عداوة وبغضاء كاليهود فيو ٙبذير من أىل البدع  ,نعم.
حديث الخصومات في الدين تمحق األعمال
 - 1سورة الحجرات آية .11 :
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وقاؿ معاوية بن قرة ا٣بصومات ُب الدين ٛبحق األعماؿ .
رواه اآلجري ُب الشريعة بلفظ ٙببط األعماؿ ورواه ا٤بصنف ُب الكربى والبللكائي وا٥بروي .
نعم وىذا األثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن ىبلؿ ا٤بوزىن العامل ا١بليل يقوؿ ا٣بصومات ُب الدين
ٛبحق األعماؿ ٛ ,بحقها تذىب بركتها ٤با ؟ ألف ا٣بصومات تورث العداوة والبغضاء وتورث الشبو والشكوؾ
ُب األذىاف واألفكار وبالتايل إذا نشأت الشكوؾ والشبو  ,شكوؾ وشبو ُب األذىاف وغل وحقد بينو وبْب
الناس  ,أين التدين ؟ أين بركة التدين ؟
٧بقت بركة الدين  ,بركة الدين ٧بقت تدين ىذا الشخص الذي ُب نفسو وساوس وشكوؾ وأوىاـ وُب
نفسو غل وحقد على بِب جنسو  ,ىذا ال شك أف دينو ليس فيو بركة  ,بل ىو ٩بحوؽ الربكة و٥بذا قاؿ
معاوية  :ا٣بصومات ُب الدين ٛبحق األعماؿ ألهنا تولد الشبهات والبدع والشكوؾ واألوىاـ وتولد البغضاء
والعداوة بينو وبْب إخوانو  .نعم
حديث النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب
وقاؿ يوسف بن أسباط النظر إىل صاحب بدعة يطفئ نور ا٢بق من القلب .
روى ابن وضاح عن ا٢بسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف .
نعم يوسف بن أسباط يقوؿ  :النظر إىل صاحب بدعة يطفئ نور ا٢بق من القلب ؛ ألف اإلنساف إذا
نظر إىل صاحب بدعة وأدىن النظر إليو وخالطو وعاشره  ,تزوؿ الوحشة من بدعتو ويألف ىذه البدعة ,وإذا
ألف البدعة طفئ نور ا٢بق  ,يعِب ينطفئ النور الكامل فيبقى نور ا٢بق ونور اإلٲباف ُب قلبو ضعيفا بسبب
كثرة نظره إىل صاحب البدعة و٨بالطتو و٩باستو وقدٲبا قيل إذا كثر اإلمساس  ,قل اإلحساس  ,فإذا كثر
اإلمساس بأىل البدع واالختبلط هبم زاؿ استقباح ىذه البدع وزالت النفرة منها ؛ فيألف اإلنساف البدعة
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وال يستقبحها فيزوؿ نور اإلٲباف الكامل ويضعف بذلك اإلٲباف ؛ فلهذا قاؿ  :يوسف بن أسباط النظر إىل
أصحاب البدع يطفئ نور ا٢بق من القلب  .نعم.
حديث إذا كان طريقك على صاحب بدعة
وقاؿ بشر بن ا٢بارث إذا كاف طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أف تبلغ إليو.
أخرجو ا٥بروي بلفظ قريب منو .
نعم ىذا األثر لبشر بن ا٢بارث يقوؿ  :إذا كاف طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أف
تبلغ إليو  ,قبل أف تصل إليو  ,ىذا فيو ٙبذير من أىل البدع  ,يعِب أنو ليس لك أف تركن إىل صاحب البدع
وال أف ٘بلس معو ؛ ألنو كما سبق إذا جلس مع صاحب بدعة وركن إليو زالت وحشة البدعة من نفسو
وسهلت عليو فألفها واستحسنها ٍب ال ينكرىا فيكوف ىذا سببا ُب ضعف إٲبانو و٥بذا قاؿ بشر بن ا٢بارث


ورٞبو اهلل  ,عليك أف تسد الذريعة الٍب تكوف سببا ُب ضعف اإلٲباف وىي النظر إىل صاحب بدعة

فأنت عليك أف تسد الذريعة  ,سد الذرائع معروؼ ُب الشريعة ؛ فسد الذريعة أال تنظر إىل صاحب بدعة ,
غمض عينيك قبل أف تصل إليو ألنك إذا فتحت عينيك ىذه ا٤برة فتحتها مرة أخرى ٍب ثالثة ٍب سهل
عليك ما بعد ذلك  ,سهل عليك ا١بلوس معو والنظر إليو ٍ ,ب سهل عليك مصاحبتو فزاؿ بذلك استقباح
ىذه البدعة ٍ ,ب تألف ىذه البدعة فتكوف شريكا لو ُب اإلٍب فيكوف ىذا سببا ُب ضعف إٲبانك و٥بذا قاؿ :
ُب الشبهات ينبغي اف تسد الباب من األصل فإذا كاف طريقك علىأصحاب البدع فغمض عينيك قبل أف
تبلغ إليهم سدا للذريعة الٍب توصل إىل استحساف ا١بلوس مع أىل البدع وبالتايل استحساف بدعتهم ٍب
تزوؿ الوحشة  ,وحشة ىذه البدعة ٍ ,ب ال ينكر ٍ ,ب يضعف إٲبانو  ,فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب .
نعم .
ٜٔٚ
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حديث إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة
وقاؿ أبو العباس ا٣بطاب  :إذا خرجت من بيتك فلق يك صاحب بدعة فارجع فإف الشياطْب ٧بيطة بو
.
أخرجو ا٥بروي عن ٰبٓب بن أيب كثّب  :إذا رأيت ا٤ببتدع ُب طريق فخض ُب غّبه وكذا البللكائي .
نعم وىذا أيضا من باب سد الذريعة إىل الركوف إىل أىل البدع  .عن أبو العباس ا٣بطاب  :إذا خرجت
من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإف الشياطْب ٧بيطة بو  ,فهذا من باب سد الذريعة سد الباب
ألنك إذا مل ترجع ولقيتو فإف الشياطْب ٧بيطة بو ٙ ,بسن لك وتسهل عليك مقاربتو والوقوؼ معو و٦بالستو
فالشياطْب تسهل  ,تسهل لك ذلك وإذا استسهل اإلنساف  ,إذا تساىل ُب أوؿ األمر ال يزاؿ يتساىل
شيئا بعد شيء حٌب ٯبالس أىل البدع وحٌب ال ينكر عليهم فيكوف شريكا ٥بم ُب اإلٍب  ,فلهذا سدا للزريعة
ينبغي لئلنساف إذا لقي صاحب بدعة أف يرجع وال يقابلو حٌب ال تتدرج بو ا٢باؿ إىل أف يستحسن بدعة
بسبب الشياطْب احمليطة بو والٍب تسهل عليو ىذه البدعة  .نعم.
حديث إياكم والجدال
وقاؿ مسلم بن يسار  :إياكم وا١بداؿ فإهنا ساعة جهل العامل وفيها يبتغي الشيطاف ذلتو .
أخرجو الدارمي واآلجري ُب كتاب أخبلؽ العلماء وا٤بصنف ُب الكربى وا٥بروي .
نعم وىذه ا٤بقالة ٤بسلم بن يسار البصري العابد يقوؿ  :إياكم وا١بداؿ ٙ ,بذير من ا١بداؿ فإهنا ساعة
جهل العامل وفيها يبتغي الشيطاف ذلتو  ,ىذا فيو ٙبذير من ا١بداؿ وا٣بصومات ؛ ألف ا١بداؿ يولد
الشبهات  ,والشبهات تولد البدع  ,يقوؿ احذروا ا١بداؿ فإهنا حٌب لو صدرت من عامل فإهنا ساعة جهل ,
ساعة جهل فيها العامل  ,وتساىل وقد يذؿ فيصدر منو شيء أثناء ا١بداؿ  ,يولد شبهة وتتولد من الشبهة
 ,البدعة  ,فسدا للذريعة ينبغي ا٢بذر والبعد عن ا١بداؿ فإف ا١بداؿ قد ينشأ منو شبهة ولو كانت من عامل
قد يتكلم العامل ُب أثناء ا١بداؿ بسبب ا٣بصومة والنزاع  ,يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة ٍ ,ب تنشأ من
ٜٔٛ

اإلعانة العظمى

الشبهة بدعة ألف ىذه الساعة من ا١بداؿ ساعة جهل  ,جهل فيها العامل بسبب ا٣بصومة والنزاع وا١بداؿ
والشيطاف يبتغي الذلة ويلقى ىذه الكلمة الٍب فيها إيهاـ أو فيها شبهة ُب قلب بعض الناس فتولد ُب قلبو
شبهة ٍب ينشأ من الشبهة بدعة فلهذا حذر مسلم بن يسار-رٞبو اهلل -من ا١بداؿ .نعم.
حديث صاحب البدعة ال يقبل لو صوم وال صالة
وقاؿ ا٢بسن  :إف صاحب البدعة ال يقبل لو صوـ وال صبلة وال حج وال عمرة وال صدقة وال جهاد
وال صرؼ وال عدؿ .
رواه ابن وضاح عن األوذاعي واآلجري ُب الشريعة عن ا٢بسن والبللكائي.
وىذه ا٤بقالة من ا٢بسن من باب التشديد وقولو  :إف صاحب البدعة ال يقبل منو صوـ وال صبلة وال
حج وال عمرة وال صدقة وال جهاد وال صرؼ إ٭با ىذا ٧بموؿ على البدعة ا٤بكفرة  ,البدعة ا٤بكفرة ال يقبل
من صاحبها صوـ وال صبلة وال حج وال عمرة وال صدقة وال جهاد وال صرؼ وال عدؿ وال صرؼ ,
الصرؼ الفريضة والعدؿ النافلة و قيل الصرؼ التوبة  ,إ٭با ىذا من الكافر  ,الكافر ىو الذي ال تقبل منو
األعماؿ وصاحب بدعة البدعة بدعتاف  ,بدعة مكفرة ىذه صاحبها ال يقبل منو صبلة وال صوـ وال حج
وال عمرة وال صدقة والحج وال جهاد ُب حاؿ كفره إال إذا تاب قبل موتو وال صرؼ وال عدؿ وأما إذا
كانت البدعة ال تكفر فإف صاحبها ضعيف اإلٲباف  ,صاحبها ضعيف اإلٲباف وتقبل وتصح أعمالو ,
أعمالو صحيحة ألنو ليس بكافر  ,لكن قد توصلو ىذه البدعة إىل البدعة الكفرية فبل يقبل منو صوـ وال
صبلة وال صدقة وال حج وال عمرة  ,ىذه ٧بموؿ على صاحب البدعة الٍب توصلو إىل الكفر  ,البدعة
الكفرية ىذا ىو الذي ال تقبل منو األعماؿ ,والبدعة غّب الكفرية توصل إىل البدعة الكفرية فينبغي ا٢بذر
منها سدا للذريعة  ,نعم .
حديث االعتصام بالسنة نجاة
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وقاؿ الزىري  :االعتصاـ بالسنة ٪باة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذىاب
ذلك كلو ذىاب العلماء .
أخرجو الدارمي وا٤بصنف ُب الكربى والبللكائي وذكره عياض ُب الشفاء.
وىذا ا٤بقاؿ للزىري وىو تابعي صغّب وإماـ مشهور ٧ ,بمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزىري ,
اإلماـ احملدث ا٤بعروؼ الذي ال ٚبفى شهرتو وعلمو وىذه ا٤بقالة من الزىري -رٞبو اهلل -مقالة عظيمة ,
يقوؿ  :اال عتصاـ بالسنة ٪باة ٪ ,باة من الفًب  ,و٪باة من البدع وبالتايل ٪باة من النار  ,فإذا ٪با اإلنساف
من الفًب ومن البدع واستقاـ على الشريعة وعلى السنة فإنو يكوف من الناجْب  ,االعتصاـ بالسنة ٪باة ,
من اعتصم بشرع اهلل ودينو وابتعد عن البدع فإف ىذا ىو النجاة  ,ىذا طريق السعادة وطريق السبلـ ,
االعتصاـ بالسنة ٪باة ٪ ,باة من البدع و٪باة من الفًب ومن ٪با من البدع والفًب واستقاـ على الدين فهو
السعيد والعلم يقبض قبضا سريعا  ,نعم العلم يقبض قبضا سريعا وكما سبق ُب ا٢بديث   :إف اهلل ال
يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من صدور الرجاؿ وإ٭با يقبض العلم بقبض العلماء  فهو يقبض قبضا سريعا ,
ٲبوت العلماء األخيار واحدا بعد واحد ٍ ,ب يقبض العلم فبل يبقى إال ا١بهاؿ فيكونوف رءوس الناس فيفتوف
بغّب علم ِ
فيضلوف ويضلوف فالعلم يقبض قبضا سريعا  ,فنعش العلم ثبات الدين والدنيا نعش العلم يعِب
وجود الع لم وظهوره  ,ظهور العلم  ,وانتشار العلم بْب الناس  ,ثبات للدين والدنيا وإذا خفي العلم عم
ا١بهل وفاض ٍ ,ب ىلك الناس فنعش العلم ثبات للدين والدنيا  ,نعش العلم ظهوره  ,ووجوده وانتشاره ,
ثبات الدين والدنيا وخفاء العلم واندثاره ىبلؾ  ,ىبلؾ الدين والدنيا  ,و٥بذا قاؿ وذىاب ذلك كلو ذىاب
العلماء صدؽ -رٞبو اهلل -يقوؿ  :إ٭با االعتصاـ بالسنة ٪باة والعلم يقبض قبضا سريعا وثبات العلم وظهوره
ثبات للدين والدنيا وخفاؤه ىبلؾ مٌب يذىب؟  ,ٱبتفي العلم ويندثر  ,إذا ذىب العلماء و٥بذا قاؿ :
وذىاب ذلك كلو ذىاب العلماء فيو حث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذىاهبم وال سيما علماء أىل
السنة وا١بماعة  ,العلماء الربانيوف  ,علماء ا٢بق وفيو ٙبذير من البدع واألخذ عن أىل البدع  ,نعم .
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حديث من جعل دينو غرضا للخصومات أكثر التنقل
وقاؿ عمر بن عبد العزيز  :من جعل دينو غرضا للخصومات أكثر التنقل .
رواه الدارمي ُب سننو  ,وقاؿ الدارمي  :أكثر تنقلو  ,أي يتنقل من رأي إىل رأى  .ورواه اآلجرى ُب
الشريعة من طريقْب  .ورواه البللكائي والبغوي ُب شرح السنة ورواه ابن قتيبة ُب تأويل ٨بتلف ا٢بديث وابن
البناء.
نعم وىذه ا٤بقاؿ لعمر بن عبد العزيز ا٣بليفة الراشد -رٞبو اهلل -الذي ضمو بعض العلماء للخلفاء
الراشدين  ,جعلو خامس ا٣بلفاء الراشدين  ,ومعروؼ عدلو وورعو - .رٞبو اهلل -ورضي عنو  ,وإصبلحاتو
ُب زمانو مع قصر خبلفتو سنتْب وكذا ومع ذلك حصل فيها إصبلحات عظيمة وىو أوؿ من أمر ٔبمع
ا٢بديث .
يقوؿ -رٞبو اهلل : -من جعل دين و غرضا للخصومات أكثر التنقل  ,من جعل دينو غرضا يعِب ىدفا ,
وإشارة مثل الغرض الذي ٯبعلو الناس ..يَباموف ..يصيبونو ,ىدفا يعِب ىدفا يرمي ىذا يرميو وىذا
يرميو,و٘بعل األشارة يَبامى هبا الناس ,إشارة أو غرض أو ىدؼ أيكم يصيب األشارة ىذا يرمي وىذا يرمي
ُ
كل يرميو ىو ىدفا للخصومات أكثر التنقل  ,يعِب من شيء
وىذا يرمي يقوؿ من جعل دينو غرضا ىدفا ٌ
إىل شيء  ,يتنقل من شيء إىل شيء وال يثبت على الدين والسنة  ,ىذا فيو ٙبذير من ا٣بصومات وا١بداؿ

ألهنا تولد الشبهات والشبهات تولد البدع .
يقوؿ من جعل دينو غرضا للخصومات وىدفا أكثر التنقل من شيء إىل شيء ٍب ال يثبت على الدين
وال على السنة وفيو التحذير من ا٣بصومات الٍب تولد الشبهات والبدع  ,ألف صاحبها ال يثبت على الدين
والسنة .نعم.
حديث ال تجالسوا أصحاب الخصومات

ٕٔٓ

اإلعانة العظمى

وقاؿ ٧بمد بن علي  :ال ٘بالسوا أصحاب ا٣بصومات فإهنم الذين ٱبوضوف ُب آيات اهلل .
رواه الدارمي ُب موضعْب من سننو وكذا رواه ابن بطة ُب الكربى.
وىذا ٧بمد بن علي السابق ٧بمد بن علي بن أيب طالب وىو ٧بمد بن علي بن ا٢بنفية ,يقوؿ   :ال
٘بالسوا أصحاب ا٣بصومات فإهنم الذين ٱبوضوف ُب آيات اهلل  .ىذا هني ٙبذير ,ال ٘بالسوا أصحاب
ا٣بصوم ات الذين ٱباصموف وٯبادلوف ؛ ألنو تتولد من خصوماهتم  ,وجدا٥بم الشبو وتتولد من الشبو البدع
فهم ٱبوضوف ُب آيات اهلل بغّب علم فإنو داخل ُب قولو تعاىل :
 

(ٔ)

     

النصوص الٍب حذرت من ا٣بوض ُب آيات اهلل بغّب علم يدخل فيها أصحاب ا٣بصومات

وأىل البدع ألف أصحاب ا٣بصومات نشأت من خصوماهتم الشبو ونشأت من الشبو البدع فهم ٱبوضوف
ُب آيات اهلل بغّب علم ففيو التحذير من ا٣بصومات وأىل ا٣بصومات ولزوـ األمر بلزوـ السنة وا١بماعة
ولزوـ الكتاب والسنة والتسليم لكتاب اهلل ولسنة رسولو  . نعم .
حديث ال تظهر بدعة إال ترك مثلها من السنة
وقاؿ غضيف بن ا٢بارث ال تظهر بدعة إال ترؾ مثلها من السنة .
رواه الطرباين وأورده صاحب ا٤بشكاة وعزاه ٤بسند أٞبد ورواه أيضا البزار والطرباين ُب الكبّب وُب
إسنادىم كلهم أبو بكر عبد اهلل بن مرًن وفيو مقاؿ ولكن رجح ا٢بافظ بن حجر توثيق رجاؿ اإلسناد وقاؿ
إسناده جيد كذا ُب الفتح الرباين  ,قاؿ ا٥بيثمي فيو أبو بكر بن أيب مرًن منكر ا٢بديث وضعف األلباين
سنده ُب ٙبقيقو على ا٤بشكاة وذكر صاحب ا٤برآة ُب شرح ا٤بشكاة أقواؿ من ضعفو من العلماء  ,قلت لعل
تضعيفهم للحديث بناء على كونو مرفوعا أما إذا كاف موقوفا على غضيف فليس ضعيفا  ,سيما وقد رواه
أٞبد بسند ليس فيو ابن أيب مرًن.
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نعم وىذا ا٤بقاؿ لغضيف بن ا٢بارث الشيخوين -رٞبو اهلل -يعِب موقوؼ عليو ليس مرفوعا فهو
موقوؼ عليو يقوؿ ال تظهر بدعة إال ترؾ مثلها من السنة وىذا صحيح أنو إذا ظهرت بدعة مات السنة
وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة  ,ىذا واضح  ,كلما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة وكلما ظهرت
سنة خفي ما يقابلها من البدعة ؛ ألف السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة ,و٥بذا قاؿ غضيف  :ال
تظهر بدعة إال ترؾ مثلها من السنة ألهنما مت قاببلف فمثبل بدعة ا٤بولد ىذه بدعة فإذا فعل بدعة ا٤بولد ترؾ
السنة  ,السنة عدـ فعل ا٤بولد وإذا ترؾ ا٤بولد فقد فعل السنة فبل تظهر بدعة إال ترؾ مثلها من السنة كما
التظهر السنة إال وقد ترؾ ما يقابلها من البدعة ,نعم ىذا فيو التحذير من  ,من البدع وإظهارىا وا٢بث
على لزوـ السنن .نعم.
حديث ما كان الرجل مع األثر فهو على الطريق
وقاؿ ابن سّبين  :ما كاف الرجل مع األثر فهو على الطريق .
أخرجو الدارمي ورواه البللكائي مرفوعا ورواه اآلجري ُب الشريعة وا٥بروي وابن بطة ُب الكربى وعزاه
السيوطي للبيهقي ُب مفتاح ا١بنة.
نعم وىذه ا٤بقالة البن سّبين ٧بمد بن سّبين التابعي ا١بليل يقوؿ  :ما كاف الرجل مع األثر على
الطريق ,واألثر معناه السنة ,فاألثر يطلق على السنة وعلى األثر عن الصحابة والتابعْب ,يسمى األثر ما
كاف الرجل مع السنة فهو على الطريق ا٤بستقيم  ,فإذا ٚبلى عن اآلثار والسنة فإنو حاد عن الطريق
ا٤بستقيم ,ما كاف الرجل مع األثر والسنة ولزـ السنة فهو على الطريق ا٤بستقيم ,وإذا حاد عن اآلثار والسنن
فإنو يكوف مع البدع فيحيد عن الطريق ا٤بستقيم ,فالسنة لزوـ للصراط ا٤بستقيم ,والبدعة فيها ا٫براؼ عن
الطريق ا٤بستقيم ,وىذه ا٤بقالة صحيحة ما كاف الرجل مع األثر فهو على الطريق ا٤بستقيم ,وإذا حاد عن
األثر فإنو يكوف مبتدعا فيحيد عن الطريق ,فيو التحذير من البدع ,وا٢بث على لزوـ السنن .نعم.
حديث لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا
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وقاؿ إبراىيم  :لو بلغِب عنهم يعِب الصحابة أهنم مل ٯباوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزتو وكفى على قوـ
إذراءا أف ٚبالف أعما٥بم .
أخرجو الدارمي ُب سننو.
نعم وىذه ا٤بقالة إلبراىيم النخعي التابعي ا١بليل من أىل الكوفة يقوؿ لو بلغِب عن الصحابة أهنم مل
ٯباوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزتو وىذا فيو ا٢بث على لزوـ السنة وتتبعها وعدـ ا٢بيد عنها واإلفراط عنها ولو
قيد شعرة و٥بذا قاؿ  :لو بلغِب عن الصحابة أهنم مل ٯباوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزتو يعِب ألزـ السنة وألزـ
طريق الصحابة والتابعْب وال أحيد عنو ولو شيئا يسّبا ٍب قاؿ  :وكفى على قوـ إذراءا أف ٚبالف أعما٥بم ,
يعِب كفى على قوـ احتقارىم كفى بالقوـ احتقارا وعيبا وذما أف ٚبالف أعما٥بم أقوا٥بم أو أف ٚبالف
أعما٥بم السنة فبل شك أف من القوـ الذين ٱبالفوف السنة وٚبالف أعما٥بم السنة  ,فبل شك أف ىذا عيب
وذـ  ,كفى هبم عيبا وكفى هبم ذما أف ٚبالف أعما٥بم سنة النيب



ففيو التحذير من البدع واألمر بلزوـ

السنن  ,نعم .
إنما أقتفي األثر فما وجدت قد ُسبِ َقني إليو حدثتكم بو
وقاؿ شريح  :إ٭با أقتفي األثر فما وجدت قد ُسبِ َقِب إليو حدثتكم بو .
أخرجو بن سعد ُب الطبقات.

وىذه ا٤بقالة لشريح القاضي  ,شريح بن ا٢بارث القاضي ا٤بشهور يقوؿ  :إ٭با أقتفي األثر فاألثرىو السنة
 ,سنة الرسوؿ  وأثر الصحابة والتابعْب  ,أقتفي يعِب أتبع  ,إ٭با أقتفي األثر فما وجدت قد ُسبِ َقِب إليو

حدثتكم بو .

يقوؿ  :إ٭با أنا ما أبتدع وإ٭با أتبع اآلثار الواردة عن رسوؿ اهلل  وعن الصحابة والتابعْب فما وجدت
من اآلثار شيئا قد سبقت إليو قد حد ثتكم بو وما مل أجد شيئا سبقت إليو مل أحدثكم بو ىذا فيو بياف
حرصو -رٞبو اهلل -على لزوـ السنة واتباع اآلثار وبعده عن البدع وىكذا ينبغي على كل مسلم وىذه
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نصيحة منو ٤بن تبلغو ىذه النصيحة وأنو ينبغي لئلنساف أف يقتفي اآلثار وأف يتبع اآلثار والسنن وأف ٰبذر
من البدع  ,نعم .
حديث ولدت قبل االعتزال
وقاؿ بعض العلماء  :ولدت قبل االعتزاؿ .
قاؿ ابن سعد ُب الطبقات  :وكاف الشعيب شيعيا فرأى منهم أمورا و٠بع كبلمهم وإفراطهم فَبؾ رأيهم
وكاف يعيبهم.
نعم ىذا من عيبو لبلعتزاؿ  ,االعتزاؿ مذىب ا٤بعتزلة  ,وا٤بعتزلةٝباعة اعتزلوا ٦بلس ا٢بسن البصري
وابتدعوا بدعا ومن بدعهم القوؿ بأف الفاسق ٱبرج من اإلٲباف وال يدخل ُب الكفر ومن بدعهم إنكارىم
للصفات وإثبات األ٠باء وظهروا ىؤالء ُب أوائل ا٤بائة الثانية وكانوا ُب األوؿ مع ا٢بسن البصري يتتبعوف
ا٢بديث والسنن ٍب بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا ٦بلس ا٢بسن البصري وابتدعوا البدع من نفي الصفات
والقوؿ بأف الفاسق ٱبرج من اإلٲباف وال يدخل ُب الكفر و٤با سئل عنهم بعض العلماء قاؿ  :ولدت قبل
االعتزاؿ يعِب االعتزاؿ حادث وا٢بدث بدعة  ,ولدت قبل االعتزاؿ  ,أنا مولود قبل االعتزاؿ  ,فدؿ على أف
االعتزاؿ حادث وا٢بدث ُب الدين بدعة والنيب  يقوؿ  :من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد فهو
ٙبذير من االعتزاؿ وطريقة ا٤بعتزلة والصفات وُب القوؿ بأف العاصي ٱبرج من اإلٲباف وكذلك سائر البدع
ينبغي أف ٰبذرىم ا٤بسلم وأف يبتعد عنهم وأف يلزـ السنة  ,نعم .
حديث كنت وال رفض في الدنيا
وقاؿ الشعيب  :كنت وال رفض ُب الدنيا.
كنت وال ِرفض  ,وال ِرفض ُب الدنياِ ..رفض.
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إف شاء اهلل " كنت وال ِرفض ُب الدنيا"..
ِ
الرفض مذىب الرافضة يقاؿ لو ِرفض .أما الرفض فهو الَبؾ  ,يقاؿ فبلف رفض كذا ترؾ كذا لكن
الرفض مذىب الرافضة يعِب يقوؿ الشعيب  :كنت قبل أف يوجد ِ
ِ
الرفض قبل أف يوجد مذىب الرافضة دؿ
على أف مذىب الرافضة مذىب خبيث  ,مذىب ٧بدث مبتدع ليس لو أصل ُب الشرع  ,فدؿ على بطبلنو
وفساده وأنو ينبغي ا٢بذر منو و٥بذا قاؿ الشعيب  :كنت وال ِرفض ُب الدنيا ما ُب ِرفض  ,ما ُب رافضة ٍب
بعد ذلك انتشر م ذىب الرافضة  ,والرافضة من غبلة الشيعة  ,والشيعة طبقات كما سبق  ,طبقات وفرؽ
أكثر من أربع وعشرين فرقة من فرقهم  ,الرافضة وىم من الغبلة ومن أعلى فرقهم النصّبية  ,النصّبية أعلى
فرقة ُب الشيعة والنصّبية يعتقدوف أف اهلل حل ُب علي وأف عليا ىو اإللو ومنهم من يقوؿ  :إف عليا ُب
السحاب وسّبجع يؤ٥بوف عليا ٍب ا٤بخطئة من فرقهم الذين ٱبطئوف جربيل يقولوف إف جربيل أرسلو اهلل إىل
علي فخاف وأعطاىا ٧بمدا .خاف األمْب جربيل وصدىا عن حيدر لقب علي وصد الرسالة عن حيدر وىذا
كفر بإٝباع ا٤بسلمْب ٍب الرافضة الذين يكفروف الصحابة ويفسقوهنم ويقولوف إف القرآف ما بقي إال الثلث
وطار الثلثاف -غّب ٧بفوظ القرآف -ويعبدوف آؿ البيت  ,ىذا كفر ومنهم فرؽ الزيدية ىم الذين يفضلوف
عليا على عثماف ىم طبقات منهم الكافر ومنهم ا٤ببتدع .
الشعيب يقوؿ  :وكنت وال ِرفض ُب الدنيا ما فيو ِرفض ٍب وجد فيو ٙبذير من مذىب الرافضة نعم .
حديث كفرت بدين ولدت قبلو وىو دين القدرية
وذكر القدر عند ٦باىد فقاؿ  :كفرت بدين ولدت قبلو.
وىذه ا٤بقالة جملاىد بن جرب تابعي جليل صاحب ابن عباس ٤با ذكرعنده القدر يقوؿ  :كفرت بدين
ولدت قبلو وىو دين القدرية الذين ينكروف قدر اهلل ويقولوف  :إف اهلل مل يعلم باألشياء قبل كوهنا ومل يكتبها
ُب اللوح احملفوظ القدرية األوىل وىم كفرة القدرية ا٤بتوسطة يثبتوف العلم والكتابة ولكن ينكروف عموـ اإلرادة
وعموـ ا٣بلق فمجاىد -رٞبو اهلل -يقوؿ  :إف ىذا الدين حادث كفرت بدين ولدت قبلو  ,أف مولود قبل
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أف يوجد ىذا الدين دين القدرية ٍ ,ب وجدت فأنا كافر هبذا الدين  ,أما دين اهلل فهو الذي بعث بو أنبياءه
ورسلو والذي بعث بو ٧بمد ٍ ب حدث دين القدرية بعد ذلك  ,بعد والدٌب  ,فأنا كافر بدين ولدت قبلو
 ,ا٤بقصود ىنا التحذير  ,التحذير من مذىب القدرية وبياف أنو مذىب مبتدع وأنو ٱبالف الشرع  ,نعم .
حديث على أي دين تموت؟
وقاؿ مالك بن أنس قيل لرجل عند ا٤بوت  :على أي دين ٛبوت؟ فقاؿ  :على دين أيب عمارة  ,وكاف
رجبل يتواله من بعض أىل األىواء وقاؿ مالك -رٞبو اهلل :-يدع دين أيب القاسم ,وٲبوت على دين أيب
عمارة .
نعم  .ىذه مقالة مالك بن أنس -رٞبو اهلل -اإلماـ ا٤بشهور إماـ دار ا٥بجرة يقوؿ  :قيل لرجل عند
ا٤بوت  :على أي دين ٛبوت فقاؿ  :ىذا الرجل الذي حضره ا٤بوت على دين أيب عمارة وكاف مبتدعا  ,أبو
عمارة مبتدع من أىل البدع  ,ىذا يدؿ على أف ىذا الرجل ٛبكنت البدعة من نفسو ,فقيل لو  :على أي
دين ٛبوت  ,قاؿ على دين أيب عمارة  ,أبو عمارة ىذا من أىل البدع  ,فلما قيل لو على أي دين ٛبوت
قاؿ  :على دين أيب عمارة وكاف يتواله يعِب ٲبيل إليو ويواليو ويوافقو ُب مذىبو  ,كاف رجبل يتواله من بعض
أىل األىواء  ,يعِب أىل البدع .
فقاؿ مالك -رٞبو اهلل : -منكرا عليو يدع دين أيب القاسم وىو النيب  وىو دين اإلسبلـ وٲبوت على
دين أيب عمارة لننظر إىل ىذا الرجل يَبؾ دين النيب



وٲبوت على دين أيب عمارة الدين ا٤ببتدع ففيو

التحذير من من البدع وأف البدع والعياذ باهلل قد تستويل على صاحبها حٌب إنو عند ا٤بوت يصر عليها
والعي اذ باهلل كما أصر ىذا الرجل عند ا٤بوت حضره من قاؿ لو على أي دين ٛبوت قاؿ أموت على دين أيب
عمارة على البدع ومل يقل  :أموت على دين اإلسبلـ نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ألف اإلنساف إذا شب على
شيء شاب عليو ُب الغالب وإذا شاب على شيء مات عليو نسأؿ اهلل السبلمة والعافية فإذا كاف ُب حياتو
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يتوىل أىل البدع ويهوىأىل البدع مشى عليها واستمر عليها ومات عليها إال من عصمو اهلل نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية ُب التحذير من البدع نعم .
حديث أنا على ملة رسول اهلل



قاؿ  :حدثنا أبو الفضل شعيب بن ٧بمد بن الراجياف الكفى قاؿ  :حدثن ا علي بن حرب قاؿ  :أنبأنا
سفياف بن عيينة عن أيب طاووس عن أبيو عن ابن عباس قاؿ  :قاؿ  :يل معاوية رٞبة اهلل عليو أنت على
ملة علي رٞبة اهلل عليو قلت ال وال على ملة عثماف  ,أنا على ملة رسوؿ اهلل . 
رواه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف بسند صحيح ورواه البللكائي.
نعم ىذا األثر ساقو ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -سندا كما ساؽ سندا ُب الكربى قاؿ حدثنا أبو الفضل شعيب
بن راجياف الكفي قاؿ حدثنا على بن حرب قاؿ  :أنبأنا سفياف بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيو وىو
طاووس كيساف اليماين التابعي ا١بليل ا٤بعروؼ عن ابن عباس



قاؿ  :يروى قاؿ  :يل معاوية رٞبة اهلل

عليو معاوية بن أيب سفياف أنت على ملة علي ألف ابن عباس كاف ٩بن شايع عليا وكاف معو وقاتل معو ألنو
٤با حصل على ا٣ببلؼ بْب الصحابة وبْب علي ومعاوية رضواف اهلل عليهم ومن معهم ,حصل ا٣ببلؼ
بينهم  ,انضم أكثر الصحابة إىل علي



ورأوا أنو ا٣بليفة الراشد الذي بايعو أكثر أىل ا٢بل والعقد وأنو

ٯبب السمع والطاعة عمبل بقوؿ اهلل تعاىل :

       

. )ٔ(                
فانضم أكثر الصحابة إىل علي ورأوا أنو ىو ا٣بليفة الراشد وأف معاوية وأىل الشاـ بغاة كما قاؿ النيب


ويح عمار تقتلو الفئة الباغية



وىذا ىو ا٢بق وأىل الشاـ ومعاوية اليظنوف أو ال يعلموف أهنم

بغاة يطالبوف٦ ..بتهدوف ٦ ,بتهدوف لكن أخطأوا فلهم أجر االجتهاد وعلي ومن معو اجتهدوا وأصابوا
فلهم أجر االجتهاد و٥بم أجر اإلصابة ومن ذلك ابن عباس انضم إىل  ,علي .
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فعن معاوية يقوؿ ابن عباس  :أنت على ملة علي ٤ ,با انضممت إليو قاؿ ابن عباس  :ال لست على
ملتو  ,قاؿ وال على ملة عثماف  ,أنا على ملة رسوؿ اهلل



علي وعثماف وإف كانا على ا٢بق  ,لكن قد

ٱبطئوف ُب بعض األشياء  ,قد يكوف ٥بم اجتهادات أنا ما أتبعهم ُب كل شيء إ٭با أنا على ملة الرسوؿ
عليو الصبلة والسبلـ  ,أما غّب الرسوؿ



فهو ٱبطئ ويصيب فأنا على ملتو  ,ىذا ىو ا٢بق  ,ىذا ىو

النور  ,إنساف يلزـ السنة  ,يلزـ السنة وال يتبع الرجاؿ  ,فالدين إ٭با دين اهلل ىو الذي ٯبب اتباعو وأما
الرجاؿ فهم ٱبطئوف ويصيبوف ولو كانوا من الصحابة وإف كاف مصيبا إذا اجتهد لو أجراف  ,وا٤بخطئ لو
أجر لكن الواجب لزوـ الكتاب والسنة والرجاؿ إ٭با يعرفوف با٢بق وال يعرؼ ا٢بق بالرجاؿ الرجاؿ يعرفوف
با٢بق  ,من أصاب ا٢بق عرفنا أنو مصيب أما ا٢بق ما يعرؼ بالرجاؿ  ,فبلف قاؿ ىذا القوؿ  ,يكوف معو
ا٢بق ال ,ا٤بهم ا٢بق  ,عرؼ ا٢بق ومن وافقو من الناس عرفوا با٢بق  ,أما أف تعرؼ ا٢بق بالرجاؿ ال ,يعرؼ
الرجاؿ با٢بق وال يعرؼ ا٢بق بالرجاؿ  ,و٥بذا قاؿ ابن عباس  :أنا على ملة رسوؿ اهلل لست على ملة علي
وال على ملة عثماف وإف كانوا صحابة وأجبلء وىم على ا٢بق  ,لكن نقوؿ األصل السنة أنا على ملة رسوؿ
اهلل  ,أنا على ملة رسوؿ اهلل  ومن وافقِب عليها فهو على ا٢بق  ,نعم .
حديث ما اجتمع رجالن يختصمان في الدين
وقاؿ ابن ع باس رضي اهلل تعاىل عنهما  :ما اجتمع رجبلف ٱبتصماف ُب الدين فافَبقا حٌب يفَبيا على
اهلل . 
رواه ابن بطة ُب الكربى  .نعم  ,وىذا فيو ٙبذير من ا٣بصومات وا١بداؿ ُب الدين ال ا٣بصومات تولد
الشبو والشبو تولد البدع كما  ,كما سبق و٥بذا قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما  :ما اجتمع رجبلف
ٱبتصماف ُب الدين فافَبقا حٌب يفَبيا على اهلل؛ ألهنما إما أف يكوف على الباطل أو يكوف أحدٮبا على ا٢بق
واآلخر على الباطل فيكوف الذي على الباطل قد افَبى على اهلل حيث أنو زعم أف البدعة أو الشبهة ,
البدعة الٍب نشأت من الشبهة أهنا حق وىي خبلؼ ا٢بق فيكوف قد افَبى على اهلل يؤدي االفَباء على اهلل
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وإف كاف مل يصرح بأنو افَبى على اهلل لكن عملو اآلف وفعلو كونو يتبُب ىذه البدعة وٱباصم ُب دين اهلل
حٌب تتولد الشبهات ٍب تنشأ من الشبهات البدع  ,يؤدي إىل االفَباء على اهلل ففيو ٙبذير من ا٣بصومات ُب
الدين والتحذير من البدع واألمر بلزوـ ا١بماعة والسنة  ,نعم .
حديث ما خاصمت قط
وقاؿ إبراىيم النخعي  :ما خاصمت قط .
رواه ابن سعد ُب الطبقات .
نعم وىذه ا٤بقالة إلبراىيم النخعي التابعي ا٤بعروؼ يقوؿ ما خاصمت قط ألف ا٣بصاـ يؤدي إىل الشبو
 ,كما سبق والشبو تؤدي إىل البدع ؛ فلهذا ابتعد عن الوسيلة -رٞبو اهلل -ا٣بصومة وسيلة إىل الشبهة
والشبهة وسيلة إىل البدعة  ,فابتعد عن الوسائل حٌب ال ٙبصل الغايات وىذا من الفقو ُب الدين ومن الدين
ويدؿ على إٲباف العبد وقوتو ُب دين اهلل أنو يبتعد عن الوسائل الٍب تؤدي إىل الشبهات والشبهات تؤدي
إىل البدع فلهذا قاؿ  :ما خاصمت قط  .نعم .
حديث يد اهلل فوق الجماعة
وقاؿ معاذ رضي اهلل تعاىل عنو  :يد اهلل فوؽ ا١بماعة ومن شذ مل يباؿ اهلل بشذوذه .
نعم وىذه ا٤بقالة ٤بعاذ يقوؿ  :يد اهلل فوؽ ا١بماعة يعِب يد اهلل مع ا١بماعة ٝباعة أىل السنة ىم
ا١بماع ة وىم الصحابة والتابعوف  ,فالواجب لزوـ طريقهم ألف الصحابة والتابعْب على ا٢بق  ,إهنم أخّب
الناس وأفضل الناس بشهادة التنزيل ,و٠بعوا كبلـ النيب -صلىاهلل عليو وسلم -فهم خّب الناس وأفضل الناس
ال كاف وال يكوف بعدىم  ,فا١بماعة ىم الصحابة والتابعوف ومن بعدىم من األئمة والعلماء  ,فالواجب
لزوـ طريقتهم  ,لزوـ الكتاب والسنة وما عليو الصحابة والتابعوف ىم ا١بماعة وىم أىل ا٢بق وىم الفرقة
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الناجية ومن شذ عنهم مل يباؿ اهلل بشذوذه ٖبروجو عن ا٢بق ؛ ألف ا٢بق ُب كتاب اهلل وُب لزوـ السنة ُب
كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  وما درج عليو الصحابة والتابعوف ومن شذ  ,شذ ُب النار مل يباؿ اهلل بشذوذه
 ,ىذا ُب التحذير من الشذوذ والبدع شذوذ البدع والشبهات كلها شذوذ فيو ٙبذير من البدع والشبهات
واألمر بلزوـ السنة وا١بماعة  ,نعم.
حديث ال تجالس مفتونا
وقاؿ مصعب  :ال ٘بالس مفتونا فإنو لن ٱبطئك إحدى اثنتْب  ,إما أف يفتنك فتتابعو أو يؤذيك قبل
أف تفارقو.
أخرجو ابن وضاح بسنده عن ا٢بسن البصري أنو قاؿ  :ال ٘بالس صاحب ىوى فيقذؼ ُب قلبك ما
تتبعو عليو فتهلك أو ٚبالفو فيمرض قلبك.
نعم وىذه األثر ٤بصعب -رٞبو اهلل -يقوؿ  :ال ٘بالس مفتونا وىو مبتدع  ,ا٤ببتدع مفتوف ُب دينو فإنك
إذا جالست مفتونا لن ٱبطئك إحدى اثنتْب إما أف يفتنك فتتابعو على بدعتو أو يؤذيك قبل أف تفارقو ,
فأنت متضرر على كل حاؿ  ,ىذا جليس السوء  ,جليس السوء كما قاؿ النيب   مثل ا١بليس الصاّب
وا١بليس السوء كحامل ا٤بسك ونافخ الكّب  ,فحامل ا٤بسك فإما أف ٰبذيك وإما أف تبتاع منو وإما أف ٘بد
منو رٰبا طيبا



وإما أف تشَبي منو أويعطيك يهدي لك ىدية أو يعلق بك رائحة طيبة فأنت مستفيد

على كل حاؿ .
ا١بليس الصاّب ٰبضك على ا٣بّب أو ٰبذرؾ من الشر ومن البدع وأما جليس السوء فإنك متضرر على
كل حاؿ  كنافخ الكّب إما أف ٰبرؽ ثيابك وإما أف ٘بد منو رٰبا كريهة  فكذلك جليس السوء إما
أف ٰبسن لك البدع وا٤بعاصي وإما أف يوقعك فيها وإما أف ٰبسنها ويهوف من شأهنا ُب نفسك  ,و٥بذا قاؿ
ُب ىذا األثر يقوؿ  :ال ٘بالس مفتونا يعِب مفتونا ُب دينو فإنك مل ٱبطئك إحدى اثنتْب  ,يعِب ال تسلم
ُب الغالب من واحدة من خصلتْب :

ٕٔٔ
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الخصلة األولى  :أف يفتنك فتابعو يعِب يؤثر عليك وٰبسن ىذه البدعة والشبهة ُب نفسك حٌب توافقو
وتعتنقها .
والخصلة الثانية  :أف يؤذيك قبل أف تفارقو  ,يؤذيك بكبلمو وبشكوؾ وبشبهو الٍب يوردىا حٌب
يؤذيك ويوغر صدرؾ وتتأمل إذا كا ف ُب قلبك حياة فإف القلب ا٢بي يتأمل من الشرور وا٤بعاصي والبدع وىذه
فيو ٙبذير من البدع واألمر بلزوـ السنة وا١بماعة  ,نعم .
حديث من فارق الجماعة فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقو
وقاؿ علي رضي اهلل تعاىل عنو  :من فارؽ ا١بماعة فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو.
ت قدـ ٚبرٯبو عن ابن عباس ومل يذكر السيوطي ُب ا١بامع الكبّب أف ىذا األثر مروي عن علي حيث
ذكر عمن روى من الصحابة.
نعم  ,وىذا علي كما سبق كرـ اهلل وجهو  ,ىذه من بعض النساخ وال ٱبص علي بغّبه ,فعبل,
الصحابة كلهم كرـ اهلل وجوىهم ورضي اهلل عنهم فتخصيص علي بقوؿ كرـ اهلل وجهو  ,أو عليو السبلـ ,
ىذا من نساخ بعض الشيعة وال ٱبص علي بغّبه  ,فالصحابة كلهم رضي اهلل عنهم يقوؿ  :من فارؽ
ا١بماعة فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو وىذا من باب الوعيد يدؿ على أف ذلك من الكبائر من فارؽ
ا١بماعة فقد ارتكب كبّبة كما جاء ُب ا٢بديث اآلخر ُب صحيح مسلم :



من رأى من أمّبه شيئا

يكرىو فليصرب فإنو من فارؽ ا١بماعة شربا فمات  ,فميتتو جاىلية   .ىذا من باب الوعيد يدؿ على أنو
من الكبائر وال يدؿ على أنو كافر ؛ لكن من باب التغليظ والوعيد وكذلك ىذه ا٤بقالة من علي  قاؿ :
من فارؽ ا١بماعة فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو ألنو قد ارتكب كبّبة ألف مفارقة ا١بماعة مفارقة للسنة ,
من فارؽ أىل السنة وا١بماعة فقد خالف السنة ومن خالف السنة ٱبشى عليو ا٥ببلؾ  ,يكوف مرتكبا
للكبّبة لضعف إٲبانو وإذا ارتكب ما يكوف كفرا صار كافرا لكن األصل أنو مرتكب للكبّبة .

ٕٕٔ

اإلعانة العظمى

من فارؽ ا١بماعة فهو مرتكب للكبّبة وىذا من باب الوعيد والكبّبة قد تكوف كبّبة مكفرة وقد تكوف
غّب مكفرة  ,فإف كانت ىذه الكبّبة إذا كانت مفارقتو ا١بماعة مفارقة ٥بم ُب أصل الدين بأف ارتكب شركا
ُب العبادة من نواقض اإلسبلـ فهذا كفر وردة وإذا كاف دوف ذلك فهو كبّبة من كبائر الدنيا  ,فا٤بقصود أف
ىذا من باب التغليظ وفيو ا٢بث على لزوـ ا١بماعة وأف مفارقة ا١بماعة ٝباعة ا٤بسلمْب  ,مفارقة الصحابة
والتابعْب كبّبة من كبائر الدنيا  ,نعم  ,طيب وفق اهلل ا١بميع وصلى اهلل على ٧بمد ,إىل األسئلة؟.
س :أحسن اهلل إليكم  .ىذا سائل يقوؿ  :فضيلة الشيخ  :ىل ٯبوز لطالب العلم أف يأخذ العلوـ
ا٤بساعدة كالنحو مثبل من أىل البدع ا٤بتمكنْب ُب ذلك الفن ٕبيث ال يوجد ُب بلده عامل من علماء السنة
ا٤بتمكنْب ُب ىذا الفن؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج :إذا أمكن أف يتعلم من غّب أىل البدع فإف ىذا ىو الذي ينبغي وىو ا٤بتعْب أما إذا مل يوجد فهذا
فيو تفصيل إذا مل يوجد إال غّبه  ,ال شك أف األوىل  :البعد عن أىل البدع وال يؤخذ منهم حٌب العلوـ
ا٤بساعدة ال النحو وال غّبه ٰباوؿ بقدر جهده أال ٯبلس عند أىل البدع ألف كثرة اإلمساس تقلل
اإلحساس  ,ألف كثرة ٦بالستو ألىل البدع ونظره إليهم وسؤالو معهم وٙبدثو معهم ٯبعل قلبو ٲبيل إليو وٲبيل
إىل شيخو مهما كانت ا٢باؿ الذي ينبغي عدـ األخذ منو وا٢بمد هلل يستطيع اإلنساف أف يتعلم  ,ٯبد تعليم
ُب أماكن عند أىل السنة  ,يستطيع يتعلم بالسفر إىل أىل السنة وا١بماعة أو باالستفادة من الشبكة من
أىل السنة وا١بماعة وبالك تب وباألشرطة وبالسؤاؿ وبا٤بعاىد السليمة  ,لكن لو قدر أف مثبل احتاج إىل
ىذا واضطر ومل يكن وحده معو غّبه واستفاد منو مع ا٢بذر وأخذ االحتياط نرجو أال يكوف بأس لكن بكل
حاؿ ينبغي البعد عن أىل البدع مهما كانت ا٢باؿ وال يأخذ عنهم شيء  ,ال من العلوـ ا٤بساعدة وال من
غّبىا .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم  .يقوؿ  :شاىدنا ُب قريتنا اجتماع الناس ُب مسجد أو بيت ٕبيث يقرأ الواحد
منهم القرآف وكلما انتهى من كل آية رفع ا٤بستمعوف أصواهتم بالتكبّب أو بلفظ ا١ببللة وعللوا ذلك بأنو
ٰبمس على العبادة  ,فهل ٥بذا األمر دليل شرعي ؟

ٖٕٔ

اإلعانة العظمى

ج :ال أ علم ٥بذا أصبل وإ٭با ىذا من البدع كوهنم بعد كل  ,بعد قراءة كل آية يهللوف بصوت مرتفع أو
يكربوف أو بلفظ ا١ببللة اهلل  ,اهلل  ,اهلل  ,كل ىذا من البدع ال أصل لو وإ٭با ا٤بشروع أف يقرأ إنساف  ,يقرأ
واحد والباقي يستمعوف كما كاف الصحابة يفعلوف ىذا وكما كانوا يفعلوف ُب ٦بلس النيب
الصحابة كما ثبت أف ابن مسعود  قاؿ  :قاؿ  :يل النيب





وُب ٦بالس

اقرأ علي القرآف  ,فقلت يا رسوؿ اهلل أقرأ

عليك وعليك أنزؿ  ,قاؿ  :إين أحب أف أ٠بعو من غّبي ,قاؿ  :فقرأت عليو سورة النساء حٌب وصلت
٥بذه اآلية :



 )ٔ(              قاؿ

 :حسبك  ,فالتفت إليو فإذا عيناه تزرفاف عليو الصبلة والسبلـ  ,تذكر ذلك ا٤بوقف ,ومل يقل النيب  :اهلل ,
اهلل ومل يقل شيئا من ذلك  ,كذلك الصحابة ُب ٦بالس السنة وا٤بشروع ٦بتمعْب يقرأ واحد والباقي يستمعوف
وينصتوف ويتدبروف وال يتكلموف بشيء  ,ما يقولوف اهلل  ,اهلل وال يرفعوف أصواهتم وكذلك ُب ٠باع حديث
النيب



وكذا ُب ٠باع القصائد ا٤بفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعوف وال يتكلموف ويتدبروف ويتأملوف

ويستفيدوف  ,أما القراءة ا١بماعية فبل أصل ٥با  ,يقرأ ٝباعة ا٢بديث أو القرآف إال إذا كاف للتعليم  ,لتعليم
القرآف ال بأس  ,أما ٝباعة يقرؤوف القرآف أو ٝباعة يقرءوف ا٢بديث أو ٝباعة يقرءوف القصيدة أو يتخلل
القراءة تكبّب أو كذا اللهم إال إذا اإلنساف أعجبو شيء ٍب قاؿ  :كرب اهلل أكرب ىذا شيء ليس مرتبا وليس
بعد كل آية .
العلم ٥بذا أصبل ومشروع اإلنصات وعدـ رفع الصوت بشيء  ,نعم .
س :وىذا سؤاؿ جاء عن طريق الشبكة  ,يقوؿ فضيلة الشيخ جزاكم اهلل خّبا ٗ ,باذا نرد على الروافض
الذين يقولوف بأنو ال يوجد لديهم ما ٱبالف السنة وأهنم فقط يتبعوف أىل البيت ويروف أهنم األحق با٣ببلفة
وأف السنة ال تؤخذ إال عن طريق ما ورد عنهم.
ج  :نعم نرد عليهم بأف ىذا باطل و٨بالف للسنة ُب كل شيء والقوؿ بأهنم أحق با٣ببلفة ىذا باطل
وكذلك أيضا ال يؤخذ شيء إال عن أىل البيت  ,ىذا باطل السنة تؤخذ عن الصحابة ٝبيعا كل من بلغ
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دين اهلل ,النيب  يقوؿ   :بلغوا عِب ولو آية  وال قاؿ  :ال يبلغ عِب إال آؿ البيت  ,وقاؿ نضر اهلل ,
٠بع مقالٍب فوعاىا  ,فأداىا كما ٠بعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو ومل
يقل ال تأخذوا إال عن أىل البيت  ,ىذا عاـ كل الصحابة مأموروف بتبليغ دين اهلل  ,كل الناس  ,كل من
علم شيئا عليو أف يبلغ دين اهلل فالقوؿ بأنو ال يؤخذ إال من أىل البيت  ,ىذا باطل والقوؿ بأف ا٣ببلفة ُب
أىل البيت ىذا باطل  ,ليس لو دليل والنيب



مل ينص على أف الوصية من بعده ألحد ما عدا أبا بكر ,

فا٣ببلؼ بْب أىل العلم  ,ىل ثبتت خبلفتو بالنص أو باالختيار واالنتخاب على قوؿ ألىل العلم
والصواب أهنا ثبتت باالختيار واالنتخاب وأما النصوص الٍب جاءت فهي إشارة وإرشاد إىل اختياره وانتخابو
كما حقق ذلك اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهلل , -ا٤بقصود أف ىذا ا٤بقاؿ باطل  ,القوؿ بأنو ال
يؤخذ إال من أىل البيت ىذا باطل الدين يؤخذ عن الصحابة ٝبيعا كل من بلغ دين اهلل يؤخذ منو والقوؿ
بأف ا٣ببلفة فيهم خاصة ىذا باطل نعم.
س :أحسن اهلل إليكم  .يقوؿ ما رأيكم إذا رأى الشخص أف ٨بالطتو بصاحب البدعة قد يؤدي ذلك
إىل ىدايتو وتبيْب ا٢بق لو ألف بدعتو قائمة على جهلو؟ وجزاكم اهلل خّبا .
ج :سبق أف ٨بالطة أىل ا٤بعاصي والبدع من ا٤بعاصي ولكنها أشد من الكبائر أنو ال ٯبوز ٨بالطتو إال
على وجو النصيحة واإلرشاد فأنت ال ٚبالط أىل ا٤بعاصي الذين يفعلوف الكبائر  ,التعامل بالربا  ,شهادة
الزور  ,أو عقوؽ الوالدين  ,أو السرقة  ,أو غّبىم ال  ,ال يكونوا جلساء لك وأىل البدع كذلك البدع أشد
من ا٤بعاصي فبل يكونوا جلساء وال أصحاب لك إال على وجو النصيحة إذا كنت تنصحهم وتؤثر
نصيحتك فيهم فهذا مطلوب فكما زار النيب  الشاب اليهودي ُب مرضو ودعاه إىل اإلسبلـ فنظر إىل أبيو
فقاؿ أطع أبا القاسم



فشهد هلل تعاىل بالوحدانية وللنيب بالرسالة وأسلم وكما زار عمو أبا طالب ودعاه

إىل اإلسبلـ ولكن اهلل مل يقدر لو اإلسبلـ ٢بكمة بالغة فبل بأس بزيارة ا٤ببتدع بل والكافر  ,ا٤ببتدع والكافر
والعاصي يزار على وجو النصيحة والدعوة واإلرشاد والتبليغ وإذا كاف يرجو إسبلـ الكافر أو يرجو ىداية
ا٤ب بتدع أو العاصي فهذا مطلوب ا٤بمنوع  ,ا٤بداىنة  ,ا٤بداىنة ٘بعل الكافر صديقا لك تزوره ويزورؾ أو

ٕ٘ٔ

اإلعانة العظمى

ا٤ببتدع صديقا لك تزوره وتعاشره أو العاصي بدوف إنكار ىذا ا٤بمنوع  ,أما على وجو النصيحة والتبليغ
والدعوة وال سيما إذا كاف يرجى ىدايتو ىذا مطلوب  ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم  .يقوؿ  :نرجو أف تبينوا لنا الفرؽ بْب ا٤بناظرة وا٤بخاصمة ؟
ج :ا٤بناظرة أوسع من ا٤بخاصمة  ,ا٤بناظرة قد تكوف مناظرة لبياف ا٢بق يناظره ليبْب لو ا٢بق بدوف
خصاـ بدوف جداؿ أما ا٣بصاـ يكوف خصاـ وجداؿ كل واحد ينتصر لنفسو ,أما ا٤بناظرة فإنو يناظره يبْب
لو ا ٢بق إذا كاف من أىل العلم  ,من أىل البصّبة وعنده قدرة على ا٤بناظرة لتمكنو ُب ىذا الشيء الذي
يناظر بو ولتمكنو من العلم  ,ىذا ال بأس بو يناظر إذا كاف يرجو أف يستفيد من يناظره وأف يرجع عما ىو
عليو من الباطل ىذا مطلوب كما ناظر عثماف بن سعيد الدارمي بشرا بن الريسي وكما ناظر غّبه من أىل
العلم فا٤بناظرة ىي إذا كانت من أىل العلم ومن الفقيو أو من ا٤بتمكن أو العامل الذي لديو بصّبة ُب الدين
وحسنت نيتو ويرجو أف هبذه ا٤بناظرة أف يسلم الكافر الذي يناظره أو يرجع ا٤ببتدع عن بدعتو أو يرجع
ا٤بخطئ عن خطئو فبل بأس  .أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسو ال فهذا ٩بنوع  ,نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم وصلى على ٧بمد وعلى
آلو وصحبو أٝبعْب.
وفق اهلل ا١بميع ورزؽ اهلل ا١بميع  ,ثبت اهلل ا١بميع.
حديث ما تقول في الذين يردون القدر
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب  .أما بعد .
قاؿ -رٞبو اهلل -تعاىل :
وقاؿ أبو الزبّب  :دخلت مع طاووس على ابن عباس فقاؿ لو طاووس يا ابن عباس ما تقوؿ ُب الذين
يردوف القدر قاؿ  :أروين بعضهم قلنا صانع ماذا؟ قاؿ أنا أجعل يدي ُب رأسو ٍب أدؽ عنقو حٌب أقتلو.

ٕٔٙ

اإلعانة العظمى

رواه عبد رواه عبد اهلل بن اإلماـ أٞبد ُب السنة ورواه أٞبد من طريقْب وفيهما أٞبد بن عبيد ا٤بكي
واستقاه ابن حباف وضعفو أبو حاًب وذكر أيضا علبل أخرى لو.


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو

أٝبعْب أما بعد فهذا ىو األثر الثالث واألربعْب بعد ا٤بائة وىو قوؿ أيب الزبّب وىو ٧بمد بن مسلم بن تادرس
األسدي يقوؿ دخلت مع طاووس  ,طاووس بن كيساف اليماين صاحب ابن عباس التابعي ا١بليل على ابن
عباس رضي اهلل عنهما فقاؿ لو طاووس يسأؿ ابن عباس ما تقوؿ ُب الذين يردوف القدريعِب يردوف قدراهلل
وقضاءه والذين يردوف القدر كما سبق إما أهنم ال يؤمنوف بعلم اهلل وكتابتو و أولئك ىم القدرية األوىل الذين
يقولوف إف األمرأنف ومستأنف وجديد وإف اهلل ال يعلم األشياء قبل كوهنا حٌب تقع وينكروف كتابة اهلل
لؤلشياء ُب اللوح احملفوظ ىؤالء كفرة وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي -رٞبو اهلل -ناظروا القدرية بالعلم
فإف أقروا بو قصد وإف أنكروا كفروا وأخرجهم العلماء من الثنتْب والسبعْب فرقة لكفرىم وضبل٥بم.
وىؤالء ىم الذين سئل عنهم ابن عباس و٥بذا قاؿ لو طاووس يا ابن عباس ما تقوؿ ُب الذين يردوف
القدر يردوف قدر اهلل فبل يؤمنوف بعلم اهلل وكتابة األشياء قبل كوهنا قاؿ  :أروين بعضهم قلنا  :صانع ماذا؟
يعِب ماذا تصنع فيهم؟ قاؿ  :أنا أجعل يدي ُب رأسو ٍب أدؽ عنقو حٌب أقتلو  ,ىذا يدؿ على أف ابن
عباس يرى أهنم كفار يستحقوف القتل لكفرىم وضبل٥بم وىؤالء ىم القدرية األوىل و٥بذا قاؿ  :أنا أجعل
يدي ُب رأسو ٍب أدؽ عنقو حٌب أقتلو فهذا يدؿ علىأف ابن عباس يرى أهنم كفار يستحقوف القتل لكفرىم
وضبل٥بم  ,ىؤالء ىم القدرية األوىل أما القدرية ا٤بتوسطة عامة القدرية الذين يثبتوف علم اهلل وكتابتو لؤلشياء
ولكن ي نكروف عموـ اإلرادة وعموـ ا٣بلق ينكروف عموـ اإلرادة حٌب ال تشمل إرادتو للمعاصي والطاعات
وينكروف عموـ ا٣بلق حٌب ال تشمل أفعاؿ العباد ينكروف عموـ اإلرادة حٌب ال تشمل أفعاؿ العباد وينكروف
عموـ ا٣بلق حٌب ال تشمل أفعاؿ العباد يقولوف  :العباد ىم الذين أرادوا أفعا٥بم وخلقوىا مستقلْب واهلل
تعاىل مل ٱبلق أفعاؿ العباد  ,ال الطاعات والا٤بعاصي و٥بذا يوجبوف على اهلل أف يثيب ا٤بطيع ويوجبوف عليو
أف يعاقب العاصي ؛ ألنو ىو الذي خلق فعل نفسو طاعة و معصية ىؤالء ٥بم شبهة ىؤالء ليسوا كفارا

ٕٔٚ

اإلعانة العظمى

ولكنهم مبتدعة ومراد بن عباس والذين يقصدىم ابن عباس القدرية األوىل  :الكفرة و٥بذا رأى أهنم
يستحقوف القتل قاؿ  :اجعل يدي ُب رأسو حٌب أدؽ عنقو حٌب أقتلو وكاف قد عمي ابن عباس  و٥بذا
قاؿ  :أروين بعضهم ُب لفظ أنو قاؿ ٤با سئل عن بعض القدرية :إف استمكنت منهم قلنا ماذا تفعل وقد
عمي قيل ىنا قدري ينكر القدر فقاؿ واهلل لئن استمكنت منو ألعضن أنفو حٌب أقطعو وألدقن رقبتو حٌب
أقطعها  ,ىذا يدؿ على أنو يرى أهنم كفار وفيو التحذير من أىل البدع القدرية وغّبىم نعم .
حديث من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاىلية
وقاؿ  :ابن عباس من فارؽ ا١بماعة فمات مات ميتة جاىلية .
رواه الشهاب القضاعي ُب مسنده موقوفا على ابن عمر.
نعم ومفارقة ا١بماعة تكوف بإيو؟ ٗبخالفة السنة وفعل البدعة ىذا فيو ٙبذير من البدع من فارؽ ا١بماعة
ٝ ,باعة أىل السنة بأف شذ عنهم وفعل البدعة فإنو يكوف مفارقا للجماعة ومن فارؽ ا١بماعة فمات مات
ميتة جاىلية ىذا من باب الوعيد يعِب أنو مرتكب للكبّبة كقولو
فليصرب فإنو من فارؽ ا١بماعة شربا فمات فميتتو جاىلية



 

من رأى من أمّبه شيئا يكرىو

ىذا من باب الوعيد يدؿ على أف ىذا من

الكبائر  .قاؿ ابن عمر  :من فارؽ ا١بماعة يعِب بأف ترؾ السنة وفعل البدعة فمات فميتة ا١باىلية ا٤بعُب أف
يكوف مرتكبا لكبّبة من كبائر الذنوب  .ىذا فيو ٙبذير من البدع واألمر بلزوـ السنة وا١بماعة والتحذير من
الشذوذ و٨بالفة السنة فمن فارؽ ا١بماعة فقد فعل البدعة وشذ عن ا١بماعة وعن السنة  ,نعم.
حديث في معنى قولو تعالى "يخوضون في آياتنا"

ٕٔٛ

اإلعانة العظمى

وقاؿ ٦باىد ُب قولو



 )ٔ(    قاؿ يكذبوف بآياتنا .

أخرجو عبد بن ٞبيد وأبو داود ُب ناسخو ,وابن جرير وابن ا٤بنذر وابن أيب حاًب وأبو الشيخ عن أيب
مالك وسعيد بن جبّب ُب قولو تعاىل :



 )ٕ(    قاؿ يكذبوف بآياتنا.

وىذا األثر عن ٦باىد بن جرب ا٤بكي صاحب ابن عباس يقوؿ ُب قوؿ اهلل


(ٖ)

    

فسرىا بقولو  :يكذبوف ويدخل ُب عمومها أىل البدع فإهنم ٱبوضوف ُب آيات اهلل ويكذبوف بالسنن

ويرتكبوف البدع فيو ٙبذير من البدع الذين ٱبوضوف ُب آيات اهلل بالباطل ويعرضوف عن السنن وعما دلت
عليو النصوص ويعتنقوف البدع فلهم نصيب من ىذه اآلية :
(ٗ)

       

ففيو التحذير من ا٣بوض ُب آيات اهلل بغّب علم وألف من خاض ُب آيات اهلل بغّب علم تنشأ عنده

الشبو وتنشأ من الشبو البدع ففيو التحذير من البدع ٙ ,بذير من وسائلها وىو ا٣بوض ُب آيات اهلل بالباطل
وتكذيب النصوص وردىا وتأويلها وٞبلها على غّب ٧بملها فإف ىذا يولد الشبو والشكوؾ وتنشأ من ذلك
البدع ففيو التحذير من ا٣بوض ُب آيات اهلل والواجب على ا٤بسلم أف يؤمن بآيات اهلل وبالسنن وأف يلتزـ ما
دلت عليو النصوص وأف يستقيم على الدين وأف ٰبذر من البدع  ,نعم .
حديث واهلل ال يقبل اهلل من مبتدع عمال
وقاؿ ا٢بسن  :واهلل ال يقبل اهلل من مبتدع عمبل يتقرب بو إليو أبدا ال صبلة وال صياما وال زكاة وال
حجا وال جهادا وال عمرة وال صدقة حٌب ذكر أنوا عا من الرب وقاؿ  :إ٭با مثل أحدىم كمثل رجل أراد سفرا

 - 1سورة األنعام آية . 57 :
 - 3سورة األنعام آية . 57 :
 - 2سورة األنعام آية . 57 :
 - 3سورة األنعام آية . 57 :

ٕٜٔ

اإلعانة العظمى

ىاىنا فهل يزداد من وجهو الذي أراده إال بعدا وكذلك ا٤ببتدع إذ ال يزداد ٗبا يتقرب بو إىل اهلل  إال بعدا
.
وىذا األثر عن ا٢بسن البصري -رٞبو اهلل -يقوؿ  :واهلل ال يقبل اهلل من مبتدع عمل يتقرب إليو أبدا ال
ص بلة وال صياما وال زكاة وال حجا وال جهادا وال عمرة وال صدقة وىذا ٧بموؿ على ا٤ببتدع الذي بدعتو
مكفرة ا٤ببتدع الذي بدعتو مكفرة ال يقبل اهلل منو عمبل ال صبلة وال صياما وال زكاة حٌب يتوب من كفره
وضبللو ألف الكفر ال يقبل معو العمل .
قاؿ اهلل تعاىل :

           

. )ٔ(     
قاؿ سبحانو:



 )ٕ(         وقاؿ سبحانو"

 )ٖ(            قاؿ تعاىل:
         

(ٗ)

 

 

فا٤ببتدع الذي بدعتو توصلو إىل الكفر ال

يقبل اهلل منو عمبل يتقرب بو أبدا ال صبلة وال صياما وال زكاة وال حجا وال جهادا وال صدقة فجميع
أعمالو حابطة نعوذ باهلل  ,وقاؿ ا٢بسن البصري رٞبو اهلل :إ٭با مثل أحدىم يعِب ا٤ببتدعة الذين بدعتهم
مكفرة كمثل رجل أراد سفرا ىاىنا فهل يزداد من وجهو الذي أراده إال بعدا وكذلك ا٤ببتدع ُب سفره إىل اهلل
ال يزداد ٗبا يتقرب بو إىل اهلل



إال بعدا ألف الكافر عملو حابط أما ا٤ببتدع الذي بدعتو ال توصل للكفر

فهذا مؤمن لكن إٲبانو ضعيف ومرتكب للكبّبة وىو على حق فا٤بعاصي والبدع بريد الكفر فإذا كانت البدع
ال توصل للكفر فإف عملو مقبوؿ وصحيح وىو ضعيف اإلٲباف مرتكب لكبّبة وعليو الرأي أما ا٤ببتدع الذي
بدعتو مكفرة فهو الذين التقبل أعما٥بم وىذا ىو الذي قصده ا٢بسن -رٞبو اهلل -إي نعم.
 - 1سورة الزمر آية .54 :
 - 3سورة األنعام آية . 77 :
 - 2سورة المائدة آية .4 :
 - 3سورة الفرقان آية . 32 :

ٕٕٓ

اإلعانة العظمى

"حديث في قولو تعالى " وأفئدتهم ىواء
بق ال تعي شيئا٢ منحرفة عن ا:  (ٔ) قاؿ   



 مرة الطيب ُب قولو تعاىل: وقاؿ
.

بق ال٢ (ٕ) يقوؿ منحرفة عن ا   



: نعم فهذا مرة الطيب يقوؿ ُب قولو تعاىل

          

:تعي شيئا ُب قولو تعاىل

             

. )ٖ(   
)ٗ(

    

  

: ببتدعة من الظلمة وىم ظلمة فسر مرة الطيب قاؿ٤بوف وا٤الظا

بق٢ خالية عن ا, بق ال تعي شيئا وفسر وأفئدهتم ىواء بأهنا خالية٢منحرفة عن ا
. )٘(          

بوؼ وىذا ُب يوـ القيامة٣بّب وأفئدهتم ىواء ُب اآلخرة من شدة ا٣بلوىا من ا٣ وأفئدهتم ىواء ُب الدنيا
           
      

وىو يوـ القيامة

)ٙ(

: بذا قاؿ سبحانو٥و

    

.32 :  سورة إبراهيم آية- 1
.32 :  سورة إبراهيم آية- 3
.32-33 :  سورة إبراهيم آية- 2
.32 :  سورة إبراهيم آية- 3
.32 :  سورة إبراهيم آية- 4
.33 :  سورة إبراهيم آية- 5

ٕٕٔ

اإلعانة العظمى

 )ٔ(      من شدة ا٣بوؼ فأفئدهتم ىواء قي الدنيا ٣بلوىا من ا٣بّب +عن ا٢بق
وأفئدهتم ىواء ُب اآلخرة من شدة ا٣بوؼ بسبب أعما٥بم ا٣ببيثة نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  ,وىذا فيو
التحذير من أىل البدع ألف أىل البدع يشاركوف الكفرة ُب ىذا وإف كاف ا٤ببتدع الذي بدعتو غّب مكفرة
عنده أصل اإلٲباف إال أف إٲبانو ضعيف  ,أما ا٤ببتدع الذي بدعتو مكفرة فإنو داخل ُب ىذه اآلية الكرٲبة
نسأؿ اهلل العافية ,نعم.
حديث سألت إبراىيم عن ىذه األىواء
وقاؿ أبو ٞبزة  :سألت إبراىيم عن ىذه األىواء أيها أعجب إليك فإين أحب أف آخذ برأيك فقاؿ :
ما جعل اهلل ُب شيء منها مثقاؿ ذرة من خّب وما ىي إال زينة من الشيطاف وما األمر إال األمر األوؿ .
وىذا ذكره عن أيب ٞبزة سأؿ إبراىيم النخعي من أصحاب عبد اهلل بن مسعود التابعي  ,تابعي صغّب
عن ىذه األىواء يعِب البدع يسألو أبو ٞبزة يسأؿ إبراىيم النخعي عن ىذه األىواء أي البدع أيها أعجب
إليك فإين أحب أف آخذ برأيك فقاؿ إبراىيم ما جعل اهلل ُب شيء منها مثقاؿ ذرة من خّب كل البدع شر
ما فيها خّب ومن قاؿ من أىل العلم إف البدع تنقسم إىل أقساـ وأهنا بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا ليس
بصحيح فالبدع كلها سيئ ليس بالبدع شيء حسن وما يتوٮبو بعضهم من أف ىناؾ بدعة حسنة فليست
بدعة ٠باىا بدعة وليست بدعة أما البدع كلها ضبلالت  ,كل ٧بدثة بدعة وكل بدعة ضبللة ,كل البدع
شر ليس فيها خّب كما قاؿ إبراىيم إف ما جعل اهلل ُب شيء منها مثقاؿ ذرة من خّب البدع ما فيها خّب
أبدا البدع كلها شر  ,كل بدعة ضبللة وكل ضبللة ُب النار  ,كل ٧بدثة بدعة وكل بدعة ضبللة وكل ضبللة
ُب النار وما ىي إال زينة من الشيطاف  ,الشيطاف يزينها وٰبسنها ُب قلوب معتنقيها وما األمر إال األمر
األوؿ,الذي عليو الرسوؿ  والصحابة والتابعوف وىو لزوـ الكتاب والسنة واالستقامة على الدين .
 - 1سورة إبراهيم آية .32 :

ٕٕٕ

اإلعانة العظمى

ما األمر ا٤بقبوؿ عند اهلل إال األمر األوؿ الذي عليو الصحابة والتابعوف تلقوه عن نبيهم فالواجب لزوـ
السنن واالستقامة على الدين وا٢بذر من األىواء والبدع فإهنا زينة للشيطاف وليس فيها شيء من ا٣بّب .نعم.
حديث نعمتان هلل علي ال أدري أيهما أفضل
وقاؿ أبو العالية  :نعمتاف هلل علي ال أدري أيهما أفضل أو قاؿ  :أعظم أف ىداين لئلسبلـ واألخرى
أف عصمِب من الرافضة .
أخرجو ابن سعد ُب الطبقات وا٥بروي من كبلـ ٦باىد والبللكائي والدارمي عن ٦باىد.
نعم  ,وىذه مقالة أليب العالية الرياحي يقوؿ :نعمتاف هلل علي ال أدري أيهما أفضل أو قاؿ أعظم:
النعمة األوىل  :قاؿ أف ىداين لئلسبلـ واألخرى أف عصمِب من الرافضة ٰبتمل ىذا أف عصمِب من
الرافضة أو عصمِب من ِ
الرفض وىو مذىب الرافضة .
سياؽ الكبلـ  :يقتضي أف يقاؿ أف عصمِب من ِ
الرفض أي مذىب الرافضة وٰبتمل معناه أف عصمِب
من الرافضة فلم أكن معهم وذلك أف الرافضة يكفروف الصحابة ويفسقوهنم وىذا تكذيب هلل وىو كفر
وضبلؿ ويعتقدوف أف القرآف غّب ٧بفوظ وأنو مل يبق إال الثلث ويعبدوف آؿ البيت فلهذا قاؿ أبو العالية :
نعمتاف علي ال أدري أيهما أفضل أو قاؿ أعظم األوىل  :أف ىداين لئلسبلـ واألخرى أف عصمِب من
ِ
الرفض وا٢بقيقة أف النعمةاألوىل ىي األصل والثانية داخلة فيها .النعمة األوىل ىي األصل يعِب ىداه
لئلسبلـ إذا ىدى اهلل ا٤بسلم لئلسبلـ عصمو من الرفض ألف الرفض يناُب اإلسبلـ ألنو كفر وضبلؿ فمن
ىداه اهلل لئلسبلـ فقد عصمو من الرفض .
فالنعمة األوىل ىي األصل والثانية داخلة فيها  ,نعم وىذا فيو التحذير ٙ ,بذير من البدع ومن الرفض؛
٤بذىب الرافضة وا٢بث على لزوـ السنة وا١بماعة واالعتصاـ بالدين  ,نعم.
حديث كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل
ٖٕٕ

اإلعانة العظمى

وقاؿ ا٢بسن بن شقيق  :كنا عند ابن ا٤ببارؾ إذ جاءه رجل فقاؿ لو أنت ذاؾ ا١بهمي؟ قاؿ نعم .قاؿ
إذا خرجت من عندي فبل تعد إيل  .قاؿ الرجل  :فأنا تائب  ,قاؿ  :ال ,حٌب يظهر من توبتك مثل الذي
ظهر من بدعتك .
نعم ىذه ا٤بقالة للحسن بن شقيق بن عمر بن شقيق ا١برمي  ,يروي عن عبد اهلل بن ا٤ببارؾ العامل
الزاىد اإلماـ ا٤بشهور يروي عنو ا٢بسن بن شقيق أنو جاءه رجل كأنو مل يعرفو ومل يتحقق منو فقاؿ لو :أنت
ذاؾ ا١بهمي الذي تقوؿ ٗبذىب ا١بهمية؟ وىم الذين ينكروف أ٠باء اهلل وصفاتو ويقولوف إف اهلل بكل مكاف
 .قاؿ  :نعم .قاؿ  :إذا خرجت من عندي فبل تعد إيل  ,ىجرا لو لكفره وضبللو ىذا يدؿ على وجوب
ىجر أىل البدع وإبعاد ىم أنو ٯبب على األنساف أف يهجرىم ويبعدىم من ٦بلسو وال يكونوف جلساء لو
قاؿ الرجل  :أنا تائب وىذا ُب وقت تظهر فيو السنن ,والبدع كانت قليلة ,أىل السنة واألئمة والعلماء ٥بم
مكانة و٥بم قوة وأىل البدع ٨بذلوف و٥بذا قاؿ  :ىذا ا٤ببتدع أنا تائب لعبد اهلل بن ا٤ببارؾ  ,قاؿ  :ال  ,ال
أقبل منك حٌب يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك  ,كما أظهرت بدعتك فأظهر السنة ُب
األمكنة الٍب أظهرت فيها البدعة حٌب يكوف ذلك عبلمة على توبتك  ,أما دعوة باللساف فبل أقبل فدؿ
على وجوب ىجر أىل البدع كا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة وا٣بوارج .ٯبب على اإلنساف أف يهجرىم وأال
يكلمهم وأال ٯبالسهم وأف يطردىم من ٦بلسو حٌب تظهر توبتهم  ,و٥بذا مل يقبل منو عبد اهلل بن ا٤ببارؾ مل
يقبل قولو وال كبلمو حٌب تظهر توبتو بالفعل ما يكفي القوؿ باللساف حٌب يظهر من توبتك مثل الذي ظهر
من بدعتك  ,نعم .
حديث ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى ىذا المسجد
وقاؿ بقية بن الوليد قاؿ يل ثابت بن عجبلف  :أدركت مالك بن أنس وسعيد بن ا٤بسيب وعامر
الشعيب وسعيد بن جبّب وا٢بسن بن عتيبة وٞباد بن أيب سليماف وعطاء وطاووسا و٦باىدا وابن أيب مليكة
ٕٕٗ

اإلعانة العظمى

ومكحوؿ وسليماف بن موسى وا٢بسن وابن سّبين وأبا عامر ,وأبوعامر أدرؾ أبا بكر الصديق رضي اهلل
تعاىل عنو مع غّبىم قد ٠باىم فكلهم يأمرين بالصبلة ُب ٝباعة وينهاين عن األىواء والبدع حٌب قاؿ يل :يا
أبا ٧بمد واهلل ما من عملي شيء أوثق ُب نفسي من مشيٍب إىل ىذا ا٤بسجد ولرٗبا كاف عليو الوايل كما شاء
اهلل أف يكوف قد عرفنا ذلك منو ورأيناه فبل ندع الصبلة خلفو .
رواه البللكائي.
نعم وىذه ا٤بقالة نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجبلف يقوؿ أدركت ىؤالء العلماء وىؤالء األئمة
بعدىم قاؿ  :أدركت مالك بن أنس وسعيد بن ا٤بسيب وعامر الشعيب وسعيد بن جبّب
من التابعْب ومن َ

وا٢بسن بن عتيبة وٞباد بن أيب سليماف وعطاء وطاووسا و٦باىدا وابن أيب مليكة ومكحوؿ وسليماف بن
موسى وا٢بسن وابن سّبين وأبا عامر وأبوعامر أدرؾ أبا بكر الصديق مع غّبىم قد ٠باىم قاؿ :فكلهم

يأمروين بالصبلة ُب ا١بماعة وينهاين عن األىواء والبدع يعِب كلهم يأمروين بلزوـ السنة وا١بماعة.
ومن لزوـ السنة لزوـ ٝباعة ا٤بسلمْب  ,يصلي مع ا٤بسلمْب ُب ٝباعتهم وٰبذر من الشذوذ فمن ترؾ
ا١بماعة قد شذ عن ا٤بسلمْب وا١بماعة واجبة واهلل تعاىل يقوؿ :
 )ٔ(      قاؿ :



     

 )ٕ(     ومل يرخص النيب



البن أـ مكتوـ وكاف رجبل ضرير البصر جاءه وقاؿ لو :أتسمع النداء الصبلة ُب ٝباعة  ,ىذا من لزوـ
ٝباعة أىل السنة  ,قاؿ فكلهم يأمروين بالصبلة ُب ا١بماعة وينهاين عن األىواء والبدع ُب ٙبذير من البدع
والشذوذ وا٣بروج عن ا١بماعة واألمر بلزوـ ا١بماعة ولزوـ السنة ولزوـ ٝباعة ا٤بسلمْب وعدـ الشذوذ عنهم
والبعد عن األىواء والبدع حٌب قاؿ يل يا أبا ٧بمد ما من عملي شيء أوثق ُب نفسي من مشيٍب إىل ىذا
ا٤بسجد يقوؿ ما من عمل شيء أوثق ُب نفسي من مشيٍب إىل ىذا ا٤بسجد يقوؿ نعم  ,مشيٍب إىل ىذا
ا٤بسجد أراه عمبل صا٢با أرجوه من ثواب اهلل مشيٍب إىل ا٤بسجد وصبلٌب مع ا٤بسلمْب ولزوـ ٝباعتهم.
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ٕٕ٘

اإلعانة العظمى

ىذا من أوثق األعماؿ الٍب أعملها ومن أرجى األعماؿ الٍب أرجو برىا وذخرىا عند اهلل أف صلي مع
ٝباعة ا٤بسلمْب وألزـ ٝباعة ا٤بسلمْب وال أشذ عنهم ولرٗبا كاف الوايل عليو كما شاء اهلل أف يكوف قد عرفنا
ذلك منو فرأيناه فلم ٲبنعنا ذلك من الصبلة خلفو ُب العصر األوؿ كاف األمراء يصلوف بالناس وقد يكوف
عليهم بعض الشيء  ,بعض ا٤بعاصي ولرٗبا كاف عليو الوايل كما شاء اهلل أف يكوف من ا٤بعاصي قد عرفنا
ذلك منو ورأيناه فبل ندع الصبلة خلفو فإماـ ا٤بسلمْب واألمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفهم ولو
كاف عليهم بعض ا٤بعاصي وىي أىوف من البدع ومقصوده أف لزوـ ٝباعة ا٤بسلمْب من أوثق األعماؿ حٌب
ولو كانت اإلماـ الذي يصلى عليو بعض ا٤بلحوظات ؛ لكن ا٤بصيبة البدع والشذوذ وىذا فيو حث على
لزوـ ا١بماعة والتحذير من الشذوذ والبدع و٥بذا قاؿ كلهم يأمروين بالصبلة ُب ا١بماعة وينهاين عن األىواء
والبدع ففيو ٙبذير من البدع وُب األمر بلزوـ السنة وا١بماعة ولزوـ ٝباعة ا٤بسلمْب ُب مساجدىم فإف ىذا
من لزوـ ا١بماعة والواجب على ا٤بسلم لزوـ ٝباعة ا٤بسلمْب ُب معتقداهتم وُب صلواهتم وُب عباداهتم وُب
أوطاهنم وبلداهنم وا٢بذر من الشذوذ والبدع نعم.
حديث سئل عن أىل القدر أيكف عن كالمهم
وقاؿ ابن وىب سئل مالك عن أىل القدر أيكف عن كبلمهم أو خصومتهم أفضل قاؿ  :نعم إذا كاف
عارفا ٗبا ىم عليو قاؿ وتأمره با٤بعروؼ وتنهاه عن ا٤بنكر وٚبربه ٖببلفهم وال يراجعوا وال تصل خلفهم  ,قاؿ
مالك  :وال أرى أف يناكحوا .
نعم  ..وىذه مقالة ابن ابن وىب قاؿ  :سئل مالك عن أىل القدر الذين يتكلموف ُب القدر وىم
طائفتاف كما سبق الذين ينكروف علم اهلل وكتابتو والطائفة الثانية الذين ينكروف عموـ اإلرادة وعموـ ا٣بلق ,
سئل مالك بن أنس أيكف عن كبلمهم أو خصومتهم أفضل قاؿ نعم  :ال ٯبادلوا وال ٱباصموا بل يهجروا
إذا كاف عارفا ٗبا ىو عليو إذا كنت تعرؼ ٗبا ىو عليو وأنو مصر على ما ىو عليو فبل ٯبادؿ وال ٱباصم
لكن يؤمر با٤بعروؼ وينهى ا٤ب نكر و٥بذا قالوا :وتأمره با٤بعروؼ وتنهاه عن ا٤بنكر وٚبربه ٖببلفهم يعِب تأمره
ٕٕٙ

اإلعانة العظمى

با٤بعروؼ وتنهاه عن ا٤بنكر من غّب جداؿ وال خصومة وٚبربه بأنو ٨بالف ٤با عليو السنة وا١بماعة وال
يواضعوا يعِب ال ٯبادلوا وال ٱباصموا أصل النقص ال ٯبادلوا وال ٱباصموا ألف ا١بداؿ وا٣بصاـ يولد
الشبهات والشبهات تولد البدع وإ٭با يكف عن كبلمهم وخصومتهم ولكن يؤمروف با٤بعروؼ وينهوف عن
ا٤بنكر وال يصل خلفهم قاؿ مالك  :وال أرى أف يناكحوا القدري ال يزوج وال يصل خلفو ألنو كافر الذي
ال يؤمن بعلم اهلل وكتابتو لؤلشياء فهذا كافر اليزوج وال يصل خلفو أما عامة القدرية الذين ينكروف عموـ
اإلرادة وعموـ ا٣بلق وقالوا إف العباد خالقوف ألفعا٥بم فهؤالء بدعتهم كبّبة تنقص اإلٲباف وتضعف اإلٲباف
وال يكفر وال يرتب إماما للمسلمْب لكن إذا مل ٯبد غّبه وصلى خلفو فالصبلة صحيحة ُب أصح قوؿ
العلماء .نعم .
حديث وسئل عن تزويج القدري
قاؿ :وسئل مالك  :عن تزويج القدري فقاؿ :



. )ٔ(      

وىذا ما قاؿ مالك يدؿ على أنو يرى أف القدري كافر ال يزوج و٥بذا قاؿ ىذه األفعاؿ
         

(ٕ)

فدؿ على أنو يرى أف القدري مشرؾ ,

فا٤بشرؾ ال يزوج وىذا ٧بموؿ على القدري الغايل .القدرية الغبلة األوىل الذين ظهروا ُب عصر الصحابة ,
الذين أنكروا علم اهلل وكتابة لؤلشياء  ,أما عامة القدرية ا٤بتأخرين فهم مبتدعة والفرؽ بْب الطائفتْب:
الطائفة األوىل  :القدرية ينكروف ا٤برتبتْب األوليْب من القدر والطائفة الثانية :يقروف با٤برتبتْب األوليْب
وينكروف عموـ ا٤برتبتْب األخريْب  ,فمراتب القدر أربعة ال بد من اإلٲباف هبا علم اهلل باألشياء قبل كوهنا
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والثاين كتابة اهلل ُب اللوح احملفوظ والثالث إرادتو لؤلشياء قبل كوهنا والرابعة  :ا٣بلق واإلٯباد  :فالقدرية
األوىل ينكروف ا٤برتبتْب األوليْب وىم كفرة وا٤بتوسطوف يقروف با٤برتبتْب األوليْب وا٤برتبتْب األخريْب ينكروف
العموـ .فيقولوف :أراد اهلل كل شيء إال أفعاؿ العباد وا٣بلق :قاؿ  :خلق اهلل كل شيء إال أفعاؿ العباد فهم
ا٣بالقوف ٥با بسبب الشبهة الٍب حصلت ٥بم ىؤالء ىم القدرية ومراد مالك رٞبو اهلل :الذي ال يزوج القدري
من القدرية األوىل و٥بذا قاؿ اآلية:



 )ٔ(      فدؿ على أف القدري مشرؾ

ال يزوج ففيو ٙبذير من البدع  ,بدعة القدرية وغّبىا .نعم.
حديث كان إذا جاءه بعض ىؤالء أصحاب األىواء
وقاؿ ٠بعت مالكا يقوؿ :كاف ذلك الرجل إذا جاءه بعض ىؤالء أصحاب األىواء قاؿ  :أما أنا فعلى
بينة من ريب ,وأما أنت فشاؾ فاذىب إىل شاؾ مثلك فخاصمو.
رواه البللكائي بسنده عن ا٢بسن أف رجبل جاء ليناقشو فقاؿ لو  :إليك عِب فإين قد عرفت ديِب وإ٭با
ٱباصمك الشاؾ ُب دينو.
نعم وىذه ا٤بقالة ٤بالك أيضا تابع ٤با نقلو ابن وىب يقوؿ  :كاف ذلك الرجل إذا جاءه بعض ىؤالء
أصحاب األىواء قاؿ  :أما أنا فعلي بينة من ريب يعِب ما عندي شك عندي يقْب وأما أنت فشاؾ فاذىب
إىل شاؾ مثلك فخاصمو وىذا يدؿ على أف أىل البدع عندىم شكوؾ وليس عندىم يقْب فواجب ا٢بذر
من أىل البدع حٌب ال يشككوا اإلنساف ُب دينو وعقيدتو ُب ربو وُب أ٠بائو وصفاتو مثل ا١بهمية وا٤بعتزلة
واألشاعرة والرافضة وا٣بوارج وا٤برجئة واألشاعرة وغّبىم .نعم.

 - 1سورة البقرة آية .331 :
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حديث يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم
قاؿ  :وقاؿ مالك يلبسوف على أنفسهم ويطلبوف من يعرفهم .
نعم  ,ىذا وصف أىل األىواء أىل البدع يلبسوف أويلبِسوف علىأنفسهم انتهى .
وا٢بم ػػد هلل .
" ويطلبوف ما يعرفهم " نعم ىذا ىو اصطبلح أىل األىواء  .أىل البدع يػُلَبسوف على أنفسهم  ,أو

عرفهم  ,ىم الذين لبسوا على أنفسهم باعتناؽ البدع  ,وقبوؿ الشبو ,
يَػْلبسوف على أنفسهم ,ويطلبوف َمن يُ ّ
والتعرض ٥با  ,والصد عن النصوص  ,والبعد عن النصوص الواضحة ا١بلية .
فلما أعرضوا عنها عوقبوا

       

(ٔ)

نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,

فالواجب ا٢بذر من البدع واإلصغاء إىل شبههم  ,نعم.
دخلت في ىذه األديان كلها
حديث لقد
ُ
مستقيما  ,فقاؿ لو رجل من
دخلت ُب ىذه األدياف كلها فلم أر شيئًا
وقاؿ مالك :قاؿ يل رجل :لقد
ُ
ً

أىل ا٤بدينة من ا٤بتكلمْب  :فأنا أخربؾ  ,مل ذاؾ؟ قاؿ  :قلت  :ألنك ال تتقي اهلل  ,ولو كنت تتقي اهلل
٨برجا .
١بعل لك من أمػرؾ ً

دخلت ُب ىذه األدياف كلها فلم أر شيئًا
نعم .وىذه ا٤بقالة ٤بالك  ,يقوؿ :قاؿ يل رجل  :لقد
ُ
مستقيما .
ً
فا٤براد باألدياف :البدع ا٤بتعددة .البدع ا٤بتعددة ٠باىا أديانا ؛ ألف كل أىل بدعة يدينوف ببدعتهم

مستقيما  ,فقاؿ لو رجل من
دخلت ُب ىذه األدياف كلها فلم أر شيئًا
ويعتنقوهنا  ,فسأؿ ىذا الرجل فقاؿ:
ُ
ً
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أىل ا٤بدينة ٩بن ىو من ا٤بتكلمْب :فأنا أخربؾ مل ذلك ؟ قاؿ  :قلت  :ألنك ال تتقي اهلل  ,ولو كنت تتقي
٨برجا .
اهلل ١بعل لك من أمرؾ ً

عمبل بقوؿ اهلل تعاىل:
يعِب ً

             

(ٔ)
٨برجا من أمره  ,وعرؼ
 فمن اتقى اهلل وجاىد نفسو وعمل بالنصوص وابتعد عن البدع جعل اهلل لو ً

سبيل ا٢بق  ,واستقاـ على الدين  ,ولزـ السنة وا١بماعة .
ومن مل يتق اهلل فإنو ُٱبذؿ بسبب بعده عن قبوؿ ا٢بق  ,وبعده عن النصوص  ,وعدـ قبو٥با  ,فعوقب
مستقيما  ,بل عنده شكوؾ
نسأؿ اهلل العافية -بأنو مل يستقر ُب نفسو شيء من ا٣بّب  ,وال يرى شيئًاً
وشبو  ,وليس عنده يقْب عقوبة من اهلل بسبب إعراضو وتركو ا٢بق الواضح     
 )ٕ(   نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
حديث شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية
وقاؿ أبو سهيل -عم أنس بن مالك :-شاورين عمر بن عبد العزيز ُب القدرية  ,فقلت :أرى أف
تستتيبهم  ,فإف تابوا وإال ضربتهم بالسيف  ,فقاؿ عمر  :ذاؾ رأيي  ,وكذلك كاف يرى مالك بن أنس
وا٢بسن فيهم .
رواه الدارمي ُب النقض على ا٤بريسي بسند صحيح.
نعم .وىذه ا٤بقالة لعم أنس  :أيب سهيل  ,يقوؿ " :شاورين عمر بن عبد العزيز ُب القدرية" فأتفق
رأيهما على أف القدرية يُستتابوف  ,فإف تابوا وإال قتلوا بالسيف .
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وكاف يرى ىذ ا مالك بن أنس وا٢بسن  ,كل ىؤالء العلماء األجبلء  :عم أنس  ,وعمر بن عبد العزيز
 ,ومالك بن أنس  ,وا٢بسن ,كلهم يروف أف القدرية يستتابوف  ,فإف تابوا وإال قتلوا  ,إف كانت بدعتهم
توصل إىل الكفر وىم القدرية األوىل فيقتلوف لكفرىم وضبل٥بم وىذا ىو الغالب.
ألف القدرية األوىل يروف أف اهلل ال يعلم األشياء حٌب تقع  ,ينسبوف اهلل للجهل  ,فهم كفرة  ,وأما
منعا لشرىم وفسادىم .
القدرية الثانية فإهنم يستتابوف  ,فإف تابوا وإال قتلوا ً

أما ىؤالء فإهنم يقتلوف لكفرىم وضبل٥بم  .وىذا ىو ا٤بقصود بالقدرية األوىل  ,الذين ينكروف علم اهلل

يستتابوف  ,فإف تابوا وإال قتلوا ؛ لكفرىم وضبل٥بم .فيو التحذير من البدع والشبهات الٍب تنشأ منها البدع.
نعم.
حديث كان الحس ن ال يرى القدرية مسلمين
وكاف ا٢بسػن بن ٧بمد بن علي ال يراىم مسلمْب  ,وكذلك ا٣بوارج .
نعم" ..كاف ا٢بسن بن ٧بمد بن علي ال يراىم"  -يعِب القدرية -ال يراىم مسلمْب ؛ إلنكارىم علم
اهلل وكتابتو األشياء قبل كوهنا ,يعِب القدرية األوىل .ىذا ىو الصواب  ,ىو رأي كثّب من العلماء ؛ و٥بذا
أخرجوىم من الثنتْب والسبعْب فرقة الٍب قاؿ فيها النيب



افَبقت اليهود على إحدى وسبعْب فرقة ,

وافَبقت النصارى على اثنتْب وسبعْب فرقة  ,وستفَبؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعْب فرقة  ,كلها ُب النار
إال واحدة . 
وكاف ا٢بسن ال يراىم مسلمْب  ,وكذلك كثّب من العلماء ال يروهنم مسلمْب  ,وأهنم خارجوف من
الثنتْب والسبعْب فرقة لكفرىم وضبل٥بم.
عمبل بالنصوص الٍب ظاىرىا
"وكذلك ا٣بوارج" يعِب  :كذلك ا٢بسن بن ٧بمد يرى أف ا٣بوارج كفار ً
كفرىم وضبل٥بم ؛ لقولو ُ ب ا٣بوارج   :ٲبرقوف من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية . 

ٖٕٔ
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وقولو:



ٲبرقوف من الدين ٍب ال يعودوف إليو



وقولو:



لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد



أجرا ٤بن قتلهم عند اهلل . 
شبههم بعاد وىم قوـ كفار  ,قاؿ   :فمن لقيهم فليقتلهم فإف ُب قتلهم ً
فظاىر النصوص أهنم كفار ؛ و٥بذا أخذ هبذا بعض أىل العلم  ,وىو رواية عن اإلماـ أٞبد .

والقوؿ الثاين الذي عليو ا١بمهور  :إف ا٣بوارج مبتدعة  ,وليسوا كفارا وىو الذي عليو الصحابة ,
فالصحابة عاملوا ا٣بوارج معاملة العصاة ومل يعاملوىم معاملة الكفار؛ ألهنم متأولوف و٤با ُسئل علي  عن

ا٣بوارج أىم كفار ؟ قاؿ  :من الكفر فروا .

فالصحابة -كما قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية -رٞبو اهلل  : -عاملوىم معاملة العصاة  ,فا١بمهور على
أهنم عصاة.
والقوؿ الثاين  :إهنم كفار  ,و٩بن رآىم كفارا ا٢بسن بن ٧بمد بن علي ,قاؿ " :وكذلك ا٣بوارج " يعِب
يراىم كفارا  .نعم.
حديث من تعاطى الكالم تزندق
وقاؿ ابن مبارؾ :من تعاطى الكبلـ تزندؽ .
رواه البللكائي عن الفضيل بن عياض  ,ورواه ابن قتيبة عن أيب يوسف ُب تأويل ٨بتلف ا٢بديث .
نعم .وىذه ا٤بقالة مروية عن عدد من أىل العلم ,قالوا " :ومن تعاطى الكبلـ تزندؽ" يعِب  :من اشتغل
بالكبلـ وترؾ النصوص من الكتاب والسنة وصار ٮبو مقاالت أىل الكبلـ -مقدماهتم وشبههم -فإنو
يصل إىل الزندقة.
والزندقة  :معناىا النفاؽ -والعياذ باهلل -وأصل كلمة الزندقة  :أصلها كلمة فارسية معربة  ,وأصل
الزنديق ىو ا٣بارج عن الدين  ,وكانوا يسموهنم ُب عهد الصحابة منافقْب ٍ ,ب بعد عهد الصحابة صار
ا٤بنافق يسمى زنديقا ,وُب عصرنا يسمى ا٤بنافق علمانيا.

ٕٖٕ
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العلماين ىو ا٤بنافق  ,كلو ُب عهد الصحابة يسمى منافقا ٍ ,ب من بعدىم يسمى زنديقا  ,وُب عصرنا
يسمى علمانيا  ,العلماين ىو ا٤بنافق ,الذي يظهر اإلٲباف ويبطن الكفر يسمى علمانيا.
العلمانيوف ىم ا٤بنافقوف ىم الزنادقة ,يظهروف اإلسبلـ ويبطنوف الكفر ,يقاؿ ٥بم  :العلمانيوف ,ىم
موجودوف ,ويوجد العلمانيوف وا٤بنافقوف ُب اجملتمع إذا كاف ا٤بسلموف أقوياء ,ويوجد كثّبوف يؤمنوف باهلل
ورسولو ,عندىم ٙبمس للدينُ ,وجد العلمانيوف ٱبفوف كفرىم ونفاقهم .

لكن ُب اجملتمع الضعيف ...إذا ضعف اإلٲباف أظهروا  ,كفرىم عبلنية ما أحد ٲبنعهم  ,لكن إذا صار

اجملتمع فيو مؤمنوف ُكثر ما استطاعوا أف يظهروا كفرىم ونفاقهم صاروا ٱبفوف الكفر  ,يبطنوف الكفر
ويظهروف اإلسبلـ ؛ وألهنم إذا أظهروا الكفر قتلوا.
فإذا كانوا ُب دولة ٙبكم بالشريعة ال يستطيعوف أف يظهروا كفرىم؛ ألهنم لو صرحوا بكفرىم حوكموا,
أحيلوا إىل احملكمة وقُتلوا  ,فهم يتسَبوف ,يظهروف الشر وينشروف الكفر  ,وٰباولوف إظهار الفساد  ,ونشر
الفساد على األمة إلفساد األخبلؽ  ,وإفساد ا٤برأة باسم اإلصبلح  ,وباسم التجديد  ,باسم التطور ,
باسم ا٤بدنية وا٢بضارة  ,وىم كفرة ُب الباطن -نعوذ باهلل -يريدوف القضاء على اإلسبلـ وا٤بسلمْب .
ىؤالء يسموف ُب زمن النيب



منافقْب ٍ ,ب ٠بوا زنادقة بعد ذلك ٍ ,ب ٠بوا ُب عصرنا علمانيْب ,

األ٠باء واحدة وا٤بؤدى واحد وىو النفاؽ والكفر .
وظاىرا ُب أربع آيات وصفهم  ,وذكر
قد ذكرىم اهلل ُب أوؿ سورة البقرة  ,ذكر أىل اإلٲباف باطنًا
ً
ظاىرا وباطنًا ُب آيتْب ,وذكر ا٤بنافقْب الذين يظهروف اإلسبلـ ويبطنوف الكفر ُب ثبلث عشرة آية
الكفار ً

بسبب تلبيسهم.

             

اإلسبلـ بألسنتهم ويبطنوف الكفر



(ٔ)

يظهروف

 )ٕ(     من وصفهم ا٣بداع .
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صبلحا.
الفساد ويسمونو
ً
              

(ٔ)

(ٕ)

ينشروف
يسموف

اإلٲباف سفها  ,ويصفوف ا٤بؤمنْب بالسفو  ,ىذه من أوصافهم  ,ضرب ٥بم مثل ا٤باء ومثل النار .
قاؿ ابن ا٤ببارؾ ىنا -رٞبو اهلل -اإلماـ ا٤بشهور " :من تعاطى الكبلـ تزندؽ "
من تعاطى الكبلـ واعتمد على الشبو وأعرض عن النصوص فإنو يصل إىل الزندقة وإىل النفاؽ  ,ففيو
التحذير من تعاطي الكبلـ والشبو والشكوؾ والبدع ,فإهنا توصل إىل الزندقة وىي النفاؽ -نعوذ باهلل -نعم.
حديث إن هلل مالئكة يطلبون حلق الذكر
وقاؿ :ابن ا٤ببارؾ :إف هلل مبلئكة يطلبوف حلق الذكر  ,فانظر مع من يكوف ٦بلسك  ,ال يكوف مع
صاحب بدعة  ,فإف اهلل ال ينظر إليهم  ,وعبلمة النفاؽ  :أف يقوـ الرجل ويقعد مع صاحب بدعة .
رواه السلفي عن الفضيل  ,وابن بطة ُب الكربى عن ابن ا٤ببارؾ
نعم .وىذه ا٤بقالة لئلماـ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ ,اإلماـ ا٤بشهود الزاىد العامل يقوؿ" :إف هلل مبلئكة يطلبوف
حلق الذكر  ,فانظر مع من يكوف ٦بلسك ,ال يكوف مع صاحب بدعة " فيو التحذير من البدع  ,يعِب
اطلب حلق العلماء وال تأت إىل حلق ا٤ببتدعة .
و٥بذا ُب األثر الساري يقوؿ بعض العلماء :إف ىذا العلم يدين فانظروا عمن تأخذوف دينكم .فاإلنساف
إذا تعلم وحضر ٦بالس العلماء إ٭با ٰبضر ٦بالس علماء السنة  ,وٰبذر من ٦بالس أىل البدع  ,فمجالس
العلماء ٦-بالس أىل السنة وا١بماعة وأىل العلمٙ -بضره ا٤ببلئكة.
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أما ٦بالس البدع فبل ٙبضرىا ا٤ببلئكة ؛ و٥بذا قاؿ" :إف هلل مبلئكة يطلبوف حلق الذكر  ,فانظر مع من
يكوف ٦بلسك  ,ال يكوف مع صاحب بدعة" فإف اهلل ال ينظر إليهم .
قاؿ " :وعبلمة النفاؽ أف يقوـ الرجل ويقعد مع صاحب دعة" إذا كاف اإلنساف يصاحب أىل البدع
فهذا دليل على مرض ُب قلبو  ,قد يصل بو إىل النفاؽ -نعوذ باهلل -وإذا كاف اإلنساف ٯبالس أىل السنن
فهذا دليل على سبلمة معتقدة  ,وا٤برء مع جليسو  ,ا٤برء على دين جليسو  ,إذا كاف ٯبالس أىل البدع فإف
ىذا دليل على مرض ُب قلبو  ,قد يوصلو إىل النفاؽ  ,وإذا كاف ٯبالس أىل السنة فاعلم أنو على استقامة
وعلى ا١بادة .نعم.
حديث من أصغى بسمعو إلى صاحب بدعة
وقاؿ ٧بمد بن النضر ا٢بارثي  :من أصغى بسمعو إىل صاحب بدعة نزعت منو العصمة ,ووكِل إىل
نفسو
نعم .وىذه ا٤بقالة حملمد اب ن النضر ا٢بارثي الكوُب يقوؿ" :من أصغى بسمعو إىل صاحب بدعة نزعت
منو العصمة ووكل إىل نفسو" ؛ وذلك أنو ىو الذي اختار ىذا  ,وىو الذي اختار البدعة بنفسو .
فالواجب ا٢بذر من البدع  ,فإذا اختار اإلنساف البدعة فإنو ُٱبشى عليو أف تُنزع منو العصمة من الفًب

 ,ويوكل إىل نفسو  ,ومن ُوكل إىل نفسو ىلك ,فالواجب على اإلنساف أف ٰبذر البدع ,ويلزـ السنة
وا١بماعة حٌب يعصمو اهلل من الفًب  ,أما من تعرض ألسباب الفًب فإنو يوكل إىل نفسو وتنزع منو العصمة.
فالذي يتعرض للفًب وٲبشي إىل مواقع الريب فإنو ُٱبشى عليو العطب وا٥ببلؾ ؛ ألنو ىو الذي اختار
ىذا بنفسو  ,فيُخشى أف تنزع منو العصمة وأف يوكل إىل نفسو  ,ومن وكل إىل نفسو ىلك  ,ففيو التحذير

من البدع  .نعم.

حديث أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة
ٖٕ٘

اإلعانة العظمى

وقاؿ الفضيل بن عياض  :أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ,ينهوف عن أصحاب البدع ,
وصاحب سنة وإف قل عملو فإين أرجو لو ,وصاحب بدعة ال يرفع اهلل لو عمبل وإف كثُر .
رواه البللكائػي ورواه السلفػي .

نعم .وىذا ا٤بقالة للفضيل بن عياض العامل الزاىد ا٤بشهور يقوؿ" :أدركت خيار الناس كلهم أصحاب
سنة" يعِب ُ :ب زمانو "ينهوف عن أصحاب البدع" وذلك ألف أصحاب البدع ٨بالفوف للسنن  ,وىم عصاة
ومعرضوف للفتنة .
ٍب بْب الفرؽ بْب صاحب السنة وصاحب البدعة ,قاؿ" :صاحب السنة وإف قل عملو فإين أرجو لو "
يعِب :أرجو لو ا٣بّب وأف يثاب ويبارؾ اهلل ُب عملو ولو كاف قليبل  ,صاحب السنة ٖ .ببلؼ صحاب
البدعة  ,ولو كاف عملو كثّبا فإنو ال بركة فيو .
كثّبا .
فالعمل الكثّب من البدعة ال يصح  ,والعمل القليل مع السنة يبارؾ اهلل فيو ويثيبو عليو ثوابًا ً
فالواجب لزوـ السنن والبعد عن البدع واحملدثات ُب الدين .نعم.

حديث أكلت عند صاحب بدعة أكلة
وقاؿ عبد اهلل بن عمر السرخسي  ,عامل ا٢برـ  ,صاحب ابن ا٤ببارؾ :أكلت عند صاحب بدعة أكلة
يوما.
فبلغ ابن ا٤ببارؾ فقاؿ  :ال أكلمك ثبلثْب ً
رواه البللكائي ,ورواه السلفي .

نعم .وىذه ا٤بقالة يرويها عبد اهلل بن عمر صاحب ابن ا٤ببارؾ  ,يقوؿ" :أكلت عند صاحب بدعة
أكلة" يعِب  :دعاه وجلس معو وأكل معو أكلو  ,فبلغ ابن ا٤ببارؾ عن صاحب عبد اهلل بن عمر أنو أكل
يوما.
أكلة فهجره ثبلثْب ً

ٕٖٙ

اإلعانة العظمى

يوما ٗبجرد أنو أكل أكلة عند صاحب البدعة  ,ثبلثْب يوما ىجره ,ىذا فيو التحذير من
ىجره ثبلثْب ً

البدع  ,ىذا ..تأديبًا لو  ,من باب التأديب.

ويؤدب  ,وىذا من عبد اهلل بن عمر تعزير وتأديب لصاحبو ؛
وفيو أف من جالس أىل البدع يػُ َعذر ّ
يوما  ,قاؿ :ال أكلمك ثبلثْب
حيث إنو جلس وأكل عنده أكلة ودخل بيتو وجلس عنده  ,فهجرة ثبلثْب ً

يوما .
ً

وٙبذيرا ٥بم
فيو دليل على أف األئمة والعلماء ٰبذروف من أىل البدع  ,ويعزروف من جالسهم تأديبًا ٥بم
ً

من اإلصغاء إىل شبههم  ,فالواجب ا٢بذر من أىل البدع  .نعم.

حديث إياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة
وقاؿ إ٠باعيل الطوسي :قاؿ يل ابن ا٤ببارؾ :يكوف ٦بلسك مع ا٤بساكْب  ,وإياؾ أف يكوف ٦بلسك مع
صاحب بدعة  ,فإين أخشى عليك مقت اهلل .  ++
نعم وىذه ا٤بقلة البن ا٤ببارؾ يرويها إ٠باعيل الطوسي  ,وصييو يقوؿ ابن ا٤ببارؾ  :إل٠باعيل الطوسي :
" يكوف ٦بلسك مع ا٤بساكْب" ىذا خرب ٗبعُب األمر  ,وا٤بعُب  :ليكن ٦بلسك مع ا٤بساكْب  .يعِب جالس
ا٤بساكْب  ,ا٤بساكْب  :أىل السنة " ,وإياؾ أف يكوف ٦بلسك مع صاحب بدعة  ,فإين أخشى عليك مقت
اهلل "
وا٤بقت ىو الغضب  ,أشد البغض ,ويوصيو ويقوؿ " :ليكن ٦بلسك مع ا٤بساكْب" أىل السنة ولو
كانوا ضعفاء ,ولو كانوا مساكْب ماداموا متمسكْب بالسنة  ,فاجلس معهم  ,واحذر ٦بالسة أىل البدع ولو
كانوا من األكابر ,فإنك إذا جلست معهم أخشى عليك نزوؿ السخط والغضب والبغض من اهلل -عز
وجل.
فدؿ ى ذا على أف األئمة والعلماء ٰبذروف من أىل البدع  ,ويروف أف ٦بالس أىل البدع ٦بالس سخط
وغضب ومقت من اهلل  وذلك لبعدىم عن السن  ,وا٫برافهم عن ا١بادة والصراط ا٤بستقيم  .نعم.
ٕٖٚ

اإلعانة العظمى

حديث إياك أن تجلس مع صاحب بدعة
وقاؿ الفضيل :إياؾ أف ٘بلس مع صاحب بدعة  ,فإين أخشى عليك مقت اهلل . 
نعم .وىذه ا٤بقالة للفضيل كا٤بقالة البن ا٤ببارؾ  ,فيها التحذير من ا١بلوس مع أصحاب البدع  ,إياؾ :
يعِب أحذرؾ  ,إياؾ كلمة ٙبذير  ,إياؾ أف ٘بلس مع صاحب بدعة ٍ ,ب بْب العاقبة فقاؿ  :إين أخشى
عليك مقت اهلل  ,فدؿ على أف العلماء ٰبذروف من ٦بالسة أىل البدع من ا١بهمية وا٤بعتزلة والرافضة
وا٣بوارج والقدرية وغّبىم .
"إياؾ أف ٘بلس مع صاحب بدعة فإين أخشى عليك" العاقبة وىي مقت اهلل وغضبو -نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية .نعم.
حديث بعث اهلل آدم بالشريعة
وقاؿ منصور بن ا٤بعتمر :بعث اهلل آدـ -عليو السبلـ -بالشريعة  ,فكاف الناس على شريعة آدـ حٌب
نوحا -عليو السبلـ -بالشريعة  ,فكاف الناس على
ظهرت الزندقة  ,فذىبت شريعة آدـ ٍ ,ب بعث اهلل ً
شريعة نوح فما أذىبها إال الزندقة ٍ ,ب بعث اهلل إبراىيم -عليو السبلـ -فكاف الناس على شريعة إبراىيم -
عليو السبلـ -حٌب ظهرت الزندقة  ,وذىبت شريعة إبراىيم -عليو السبلـٍ -ب بعث اهلل  موسى -عليو
السبلـ , -فكاف الناس على شريعة موسى حٌب ظهرت الزندقة  ,فذىبت شريعة موسىٍ ,ب بعث اهلل عيسى
عليو السبلـ -فكاف الناس على شريعة عيسى حٌب ظهرت الزندقة  ,فذىبت شريعة عيسى ٍ ,ب بعث اهلل٧بمدا  بالشريعة فبل ُٱباؼ على ذىاب ىذا الدين إال بالزندقة.
ً 

نعم ..وىذه ا٤بقالة عن منصور بن ا٤بعتمر  ,فيها التحذير من الزندقة ,والزندقة -كما سبق -النفاؽ

وا٣بروج من اإلسبلـ.

ٕٖٛ

اإلعانة العظمى

قاؿ منصور بن ا٤بعتمر " :بعث اهلل آدـ -عليو الصبلة والسبلـ -بالشريعة  ,فكاف الناس على شريعة
آدـ حٌب ظهرت الزندقة  ,فهذبت شريعة آدـ".
وىذا فيو نظر؛ ألف شريعة آدـ كانت على التوحيد ,ومل ٰبصل زندقة وال كفر عشرة قروف  ,حٌب وجد
الشرؾ ُب زمن نوح -عليو الصبلة والسبلـ.
جاء عن ابن عباس ُب تفسّب قولو تعاىل:

         

(ٔ)

قاؿ :كانوا على التوحيد  ,كاف الناس على التوحيد واإلسبلـ عشرة قروف  ,حٌب ظهر الشرؾ ُب زمن نوح ,
نوحا .
فلما ظهر الشرؾ ُب زمن نوح بعث اهلل ً

فنوح -عليو الصبلة والسبلـ -أوؿ رسوؿ بعثو اهلل ُب األرض بعد وقوع الشرؾ  ,وإال فقد كاف قبلو

مكلما  ,وقبلو شيث  ,نيب ,لكنو ما وقع الشرؾ ُب زمن آدـ وال ُب زمن شيث .
آدـ ,وكاف نبيًا ً

إ٭با وقعت ا٤بعصية ُب زمن آدـ  ,قابيل قتل أخاه ىابيل  ,ىذه معصية ومل يقع الشرؾ إال ُب زمن نوح ؛

وألف آدـ أرسل إىل بنيو فقط ,أما نوح فأرسل إىل بنيو وغّب بنيو  ,وأرسل بعد وقوع الشرؾ  ,فكاف نوح أوؿ
رسوؿ بعثو اهلل إىل األرض .
فقوؿ منصور بن ا٤بعتمر  ":بعث اهلل آدـ -عليو السبلـ -بالشريعة ,فكاف الناس على شريعة آدـ حٌب
ظهرت الزندقة  ,فذىبت شريعة آدـ" .
فيو نظر  ,إال إذا ٞبل على أف ا٤بقصود  :يعِب ُب زمن نوح بعد عشرة قروف ,نعم بعد عشرة قروف
ظهرت الزندقة؛ ألنو موعد الشرؾ ,وقع الشرؾٰ ,بمل ىذا على أف ا٤براد ُب آخر العشرة قروف ٤ ,با مضت
نوحا -عليو السبلـ -بالشريعة ,
عشرة قروف ظهر الشرؾ ُب زمن نوح  ,فذىبت شرعة آدـ ٍ ,ب بعث اهلل ً
فكاف الناس على شريعة نوح فما أذىبها إال الزندقة .
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ٕٖٜ
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أيضا اختصار ,وإال بعث اهلل ىودا قبل إبراىيمٍ ,ب بعد ذلك ٤با وقع
"ٍب بعث اهلل إبراىيم" وىذا فيو ً

الشرؾ بعث اهلل صا٢با -عليو الصبلة والسبلـٍ ,-ب بعد ذلك بعث اهلل إبراىيم -عليو الصبلة السبلـ-
وبعد ذلك كانت النبوة والكتاب ُب ذرية إبراىيم ,واستمر الناس .
ٍب بعث اهلل موسى بعد ذلك ٍ ,ب ُكلف األنبياء الذين جاءوا بعد موسى ,كلهم كلفوا بالعلم بالتوراة
حٌب بعث اهلل عيسى .
و٤با ظهر الشرؾ بعد ذلك بعث اهلل عيسى -عليو الصبلة والسبلـٍ ,-ب بعد ذلك وقع الشرؾ ُب الفَبة
٧بمدا -عليو الصبلة والسبلـٍ -ب بعد ذلك وقع
بْب عيسى و٧بمد -عليو الصبلة والسبلـ -فبعث اهلل ً
٧بمدا -عليو الصبلة والسبلـ-
الشرؾ ُب الفَبة بْب عيسى و٧بمد -عليو الصبلة والسبلـ -فبعث اهلل ً

بالشريعة .

يقوؿ منصور" :فبل ُٱباؼ على ذىاب ىذا الدين إال بالزندقة" ُٱبشى من ذىاب ىذا الدين بالنفاؽ
والشرؾ ,ىذا فيو ٙبذير من أسباب الشرؾ ,والبدع ىي أسباب الشرؾ  ,البدع بريد الشرؾ  ,وىي أقرب إىل
الشرؾ من ا٤بعاصي.
ففيو التحذير من الشرؾ وأسبابو وىي البدع  ,التحذير من البدع فهي أسباب الشرؾ  ,وىي أسباب
الزندقة  .نعم.
حديث ال تطيعوا رؤساء الدنيا
وقاؿ ٧بمد بن علي  :ال تطيعوا رؤساء الدنيا فينتسخ الدين من قلوبكم .
نعم .وىذا فيو التحذير من طاعة رؤساء الدنيا ُب ا٤بعاصي والبدع  ,فإف من أطاع الناس -وال سيما
الرؤساءُ -ب معصية اهلل فإف ىذا سبب لبلنسبلخ من الدين  ,فمن أطاع الرؤساء أو األمراء أو األغنياء أو
الوجهاء ُب ا٤بعاصي والبدع فإنو ُٱبشى عليو أف يُنسخ أو ينتسخ الدين من قبلو ؛ ألف ا٤بعاصي والبدع بريد
الكفر  ,والبدع أشد .

ٕٓٗ
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فبل ٯبوز طاعة أحد ُب ا٤بعاصي وال ُب البدع  ,فالواجب ا٢بذر من البدع وا٤بعاصي  ,فإهنا بريد الكفر
 ,وىي سبب ُب نسخ الدين من القلوب.
ففيو التحذير من البدع وا٤بعاصي  ,وأنو ال يُطاع أحد ُب ا٤بعاصي وال ُب البدع   ,ال طاعة ٤بخلوؽ

ُب معصية ا٣بالق  ال رئيس ,وال أمّب  ,وال وجيو  ,وال عامل  ,وال كبّب  ,وال أب  ,وال زوج  ,وال سيد ,
ال أحد يطاع ُب ا٤بعاصي  ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق  نعم.
حديث إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم
وقاؿ الشعيب :إذا أطاع الناس سلطاهنم فيما يبتدع ٥بم  ,أخرج اهلل من قلوهبم اإلٲباف  ,وأسكنها الرعب
.
نعم .وىذا ٙبذير من الشعيب التابعي ا١بليلٙ ,بذير من طاعة السلطاف ُب البدع  ,قاؿ" :إذا أطاع
الناس سلطاهنم فيما يبتدع ٥بم  ,أخرج اهلل من قلوهبم اإلٲباف وأسكنها الرعب" ؛ وذلك ألف البدع بريد
الكفر  ,فإذا أطاعوه ُب البدع أخرج اهلل من قلوهبم اإلٲباف الكامل  ,وبقي أصل اإلٲباف الضعيف  ,وال تزاؿ
البدع بدعة بدعة حٌب توصل اإلنساف إىل الكفر .
ففيو التحذير من طاعة السلطاف وغّب السلطاف ُب البدع وا٤بعاصي  ,ال أحد يطاع ُب البدع وا٤بعاصي
 .نعم.
يدعون الناس إلى مخالفة السنة
حديث سيأتي أمراء ْ
وقاؿ ا٢بسن :سيأٌب أمراء ْيدعوف الناس إىل ٨بالفة السنة  ,فتطيعهم الرعية خوفًا على ذىاب دنياىم,
فعندىا سلبهم اهلل اإلٲباف  ,وأورثهم الفقر ,ونزع منهم الصرب  ,ومل يأجرىم عليو .

ٕٔٗ
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وىذه ا٤بقالة من ا٢بسن -رٞبو اهللُ -ب التحذير من طاعة األمراء فيما ٱبالف السنة من البدع  ,وأف
ىذا يكوف ُب آخر الزماف  ,قاؿ " :سيأٌب أمراء يدعوف الناس إىل ٨بالفة السنة  ,فتطيعهم الرعية خوفًا على
ذىاب دنياىم ,فعندما يعاقبوف بنقيض قصدىم .

ألهنم أطاعوه خوفًا من ذىاب الدنيا  ,فعاقبهم اهلل بنقيض قصدىم " ,فسلبهم اإلٲباف  ,وأورثهم
الفقر" واإلنساف يعامل بنقيض قصده  ,العاصي يعامل بنقيض قصده .
فمن أطاع السلطاف خوفًا على مالو ودنياه عاقبو اهلل بالفقر  ,أورثو اهلل الفقر  ,وسلب منو اإلٲباف ,
ونزع منو الصرب  ,ومل يأجرىم عليو .
ىذا فيو التحذير من البدع  ,وأنو ال يطاع أحد ُب البدع وا٤بعاصي  ,ال السلطاف وال األمّب وال العامل
وال الكبّب وال الغِب وال الزوج وال األب وال السيد  ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق  نعم.
حديث إذا خالف السلطان السنة
وقاؿ يونس بن عبيد :إذا خالف السلطاف السنة  ,وقالت الرعية :قد أُمرنا بطاعتو  ,أسكن اهلل قلوهبم
الشك  ,وأورثهم التطاعن .
ال حوؿ وال قوة إال باهلل! وىذا فيو دليل على أف صاحب البدعة يعاقب ,قاؿ " :إذا خالف السلطاف
السنة  ,وقالت الرعية :قد أمرنا بطاعتو" ىذا غلط من ىؤالء القائلْب.
أمرنا بطاعتهم ُب طاعة اهلل ؛ و٥بذا قاؿ النيب

 

ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق



وُب

ا٢بديث اآلخر   :أطيعوىم ما أطاعوا اهلل ورسولو  ما معناه  :أنو قيد طاعة األمراء بطاعة اهلل ورسولو
.
إ٭با الطاعة ُب ا٤بعروؼ  ,فإذا دعوىم ُب ا٤بعصية وقالوا :أمرنا بطاعتهم  ,أورثهم ذلك الشك بسبب
قبوؿ البدعة و٨بالفة السنة  ,وحينئذ يسلط اهلل بعضهم على بعض ,ويورثهم التطاعن فيما بينهم  ,يعِب
بعضا  ,وقد يؤدي ىذا إىل القتاؿ والفتنة بسبب ٨بالفة السنة وقبوؿ البدعة الٍب تورثهم
يعيب بعضهم ً
ٕٕٗ

اإلعانة العظمى

الشك  ,وبالتايل تورثهم البغضاء والعداوة والتطاعن والقتاؿ  .كل ىذا من أسباب ا٤بعاصي والبدع .نعم...
فيو التحذير من ا٤بعاصي والبدع .نعم.
حديث دين المرء على دين خليلو
وقاؿ النيب   دين ا٤برء على دين خليلو فلينظر أحدكم من ٱبالل  وقاؿ سليماف بن داود  :ال
ٙبكموا على أحد بشيء حٌب تنظروا من ٱبادف .
رواه أبو داود والَبمذي وحسنو  ,والقضاعي عن أيب ىريرة  ,وتساىل ابن ا١بوزي فأورده ُب
ا٤بوضوعات ,ومن ٍب خطأه الزركشي  ,وتبعو ُب "الدرر"  ,وقاؿ ا٢بافظ ُب "الآللئ"  :والقوؿ ما قاؿ
الَبمذي  ,يعِب :أف ا٢بديث حسن  ,ورواه ابن بطة ُب الكربى من ٟبسة طرؽ  ,ورواه ابن وضاح ُب البدع
والنهي عنها ,ورواه شهاب القضاعي ُب مسنده من حديث أيب ىريرة مرفوعا  ,وقد أشار إىل ىذا العجلوين
ُب "كشف ا٣بفا" .
نعم .وىذا ا٢بديث فيو :أف اإلنساف على دين خليلو .دين ا٤برء على دين خليلو يعِب خليليو  ,يعِب
صاحبو وصديقو  ,فلينظر أحدكم من ٱبالل ,فإذا كاف اإلنساف  ,صديقو وجليسو صاحب سنة فهو من
أىل السنة  ,وإذا كاف صاحب بدعة فهو من أىل البدعة  ,وإذا كاف صاحب معصية فهو من أصحاب
ا٤بعاصي ؛ و٥بذا يقوؿ الشاعر :

عن المرء ال تسأل وسل عن قرينو
فك ل ق رين بالمق ارن يقت دي

ٖٕٗ

اإلعانة العظمى

ىذا فيو التحذير من مصاحبة أىل البدع وأىل ا٤بعاصي ؛ ألهنم ٯبرونو إىل ما ىم عليو  ,إذا خالط
أىل الشرؾ جروه إىل الشرؾ  ,وإذا صاحب أىل البدع جروه إىل البدع  ,وإذا صاحب أىل ا٤بعاصي جرىم
إىل ا٤بعاصي  ,وكما سبق ا٢بديث:



مثل ا١بليس الصاّب وجليس السوء كحامل ا٤بسك ونافخ الكّب ,

فحامل ا٤بسك إما أف تبتاع منو  ,وإما أف ٰبذيك  ,وإما أف ٘بد منو رٰبًا طيبة  ,ونافػخ الكّب إما أف ٰبرؽ

ثيابك وإما أف ٘بد منو رٰبًا كريهة . 

وكذلك قوؿ سليماف بن داود  " :ال ٙبكموا على أحد بشيء حٌب تنظروا من ٱبادف" يعِب :ال ٙبكم

على الشخص حٌب تنظر قرينو وصاحبو وصديقو وجليسو  ,فإنك ٘بده مثلو  ,إف كاف قرينو مشرًكا فالغالب

أنو يوافقو ُب الشرؾ ,وإف كاف قرينة مبتدعا فهو مبتدع  ,وإف كاف قرينو عاصيا فهو ٍ
عاص ,وإف كاف قرين
مطيعا ومن أىل السنة فهو مطيع ومن أىل السنة.

نعم .وفق اهلل ا١بميع لطاعتو  ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع  ,والعلم الصاّب  ,وصلى اهلل على ٧بمد
وآلو وصحبو وسلم .أحسن اهلل إليكم.
س  :ىذا سائل يقوؿ  :فضيلة الشيخ ,بعض الناس يستدؿ بأف ىناؾ بدعة حسنة وبدعة سيئة بقولو :
 من سن سنة حسنة  إىل آخره  .فكيف يُرد عليهم ؟

ج  :نعم  .ىذا ا٢بديث ثابت ُب صحيح مسلم  ,أف النيب



قاؿ:



من سن سنة حسنة فلو

أجرىا وأجر من عمل هبا إىل يوـ القيامة  ,ومن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل هبا إىل يوـ
القيامػة . 
وليس ا٤براد   :من سنة سنة حسنة  يعِب ابتدع بدعة ُب الدين  .ال..
ا٤براد  :من أحيا السنة  من سن سنة حسنة  يعِب من أحياىا  ,وبادر إليها وعمل هبا   ,فلو
أجرىا وأجر من علم هبا إىل يوـ القيامة " ,ومن سن سنة سيئة"



حٌب اقتدوا بو   ,فعليو وزرىا ووزر من عمل هبا إىل يوـ القيامة . 

ٕٗٗ

يعِب  :عمل بالبدعة وتقدـ الناس

اإلعانة العظمى

٨برقة
وا٢بديث لو سبب ؛ وذلك أنو جاء إىل النيب ٝ باعة عامتهم من مضر  ,فقراء  ,ثياهبم مقطعة ّ
ببلال فأذف ٍ ,ب ٤با صلى قاـ النيب 
ورؽ ٢با٥بم  ,فدخل وخرج  ,وأمر ً
من شدة الفقر  ,فالنيب  تأثر ّ
وحث على الصدقة على ىؤالء الفقراء الذين ىم مقطعو الثياب  ,وقاؿ :ليتصدؽ رجل من درٮبو ,من
بكف من طعاـ حٌب كادت يده أف تعجز عنها ,
ديناره ,من صاّب بره  ,فقاـ رجل من األنصار وأتى ّ
فوضعها ٍ ,ب تتابع الناس واقتدوا بو  ,حٌب اجتمع عند النيب كومْب من طعاـ ومن لباس  ,حٌب هتلل وجو
رسوؿ اهلل  كأنو مذىبا ٍ ,ب قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :



من سن سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من

عمل هبا إىل يوـ القيامة  ,ومن سن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل ىبا إىل يوـ القيامة . 
فهذا األنصاري ىو الذي تقدـ الناس وسبق وأتى بالكف  ,بكف من طعاـ ٍ ,ب تتابع الناس واقتدوا بو
أوال فاقتدى بو الناس  ,وليس ا٤براد من
 ,فهو سن سنة حسنة ؛ ألنو بادر إليها وسبق إليها وعمل هبا ً
ا٢بديث  :إحياء البدع  ,ال ...ليس ا٤براد ىذا.
ا٤براد من ا٢بديث " :من سن سنة حسنة" يعِب :من أظهر السنة وعلم هبا وبادر إليها  ,فلو ذىبت إىل
بلد ووجدهتم ال يعرفوف صبلة الضحى ٍ ,ب أرشدهتم وقلت سنة الضحى مشروعة  ,والنيب  حث عليها
أبا ىريرة وأبا الدرداء وأوصاه هبا ٍ ,ب توضأت للضحى وصليت فاقتدى بك الناس وصار يصلوف الضحى ,
يقاؿ عنك  :إنك سننت سنة حسنة  ,فلك أجرىا أجر من عمل هبا إىل يوـ القيامة  ,وأنت ما أحدثت
السنة  ,ىذه سنة الرسوؿ ,إ٭با أظهرت السنة عند قوـ أضاعوىا .
فا٤براد من إحياء السنة يعِب أظهار السنن  ,ليس ا٤براد إظهار البدع  ,فبل يفهم من ىذا ا٢بديث أنو
يدؿ على إظهار البدع .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :ذكر ُب األثر  :أف ٞباد بن أيب سليماف ينهى عن األىواء والبدع ,وورد ُب كتاب اإلٲباف
البن تيمية :أنو أوؿ من قاؿ باإلرجاء  ,فكيف نوفق بْب ذلك ؟

ٕ٘ٗ

اإلعانة العظمى

ج  :نعم ٞباد بن أيب سليماف شيخ اإلماـ أيب حنيفة ,أوؿ من قاؿ بأف األعماؿ غّب داخلة ُب مسمى
اإلٲباف  ,ىم يسموهنم مرجئة الفقهاء ,ليسوا من أىل البدع؛ و٥بذا قاؿ العلماء  :ىم طائفة من أىل السنة
.
أبو حنيفة وأصحابو يقولوف  :إف األعماؿ غّب داخلة ُب مسمى اإلٲباف ,وسيأتينا -إف شاء اهللُ -ب
القسم الثاين  ,وشرحنا ىذا ُب دورات "جامع التقوى" ُب كتاب  :اإلٲباف أليب عبيد  ,وىو مسجل اآلف ,
ُب ست لياؿ متوالية  ,شرحنا فيها كتاب " :اإلٲباف" أليب عبيد فيها شرح ٥بذا ,كلو خاص ٗبسألة اإلٲباف ,
واإلخواف اللي حضروا معنا الدورة قبل أسبوع  ,موجود فيها ىذا مطوال .
وا٤بقص ود أف ٞبادا بن أيب سليماف ىو أوؿ من قاؿ بأف األعماؿ غّب داخلة ُب مسمى اإلٲباف  ,لكن
يقوؿ :األعماؿ مطلوبة  ,فهم مرجئة  ,لكن ىم يسموهنم مرجئة الفقهاء  ,وىم طائفة من أىل السنة.
والفرؽ بينهم وبْب ٝبهور أىل السنة :أىل السنة يقولوف :األعماؿ داخلة ُب مسمى اإلٲباف  ,وىم
يقولوف غّب داخلة  ,وكل منهم يقوؿ  :األعماؿ مطلوبة ,الواجبات واجبات  ,اإلنساف إذا عمل واجبات
يثاب عليها  ,وىي من التقوى  ,وىي من الرب  ,وإذا عمل ا٤بعاصي فإنو يعاقب عليها ,ويقاـ عليو ا٢بد .
لكن الفرؽ  :ىل تُسمى إٲبانا أو ال تسمى إٲبانا ؟ ىذا ىو الفرؽ ٖ ,ببلؼ ا٤برجئة احملضة  ,فهم
يقولوف :األعماؿ غّب مطلوبة ؛ فلهذا ما يسموف من أىل البدع .
وقاؿ بعض العلماء :إف بدعتهم بدعة لفظية ُ ,ب اللفظ  ,...بدعة ُب اللفظ ,وسبق الكبلـ  ...بينا
التحقيق ُب ىذا  ,وأنو ليس ا٣ببلؼ بينهم وبْب ا١بمهور لفظيا  ,ولكنو معنوي  ,إال أهنم وإف كانت
بدعتهم بدعة لفظية ,قاؿ بعض العلماء  :بدعتهم أشد من بدعة األزارقة .
فحماد بن أيب سليماف ال يرى أنو على بدعة  ,يرى أف ىذا ا٣ببلؼ بينهم وبْب ا١بمهور لفظي ,
فليس من ا٣بوارج  ,وليس من ا٤بعتزلة  ,وليس من الرافضة  ,وليس من القدرية  ,لكن مسألتو مسألة دخوؿ
األعماؿ ُب مسمى اإلٲباف  ,وهبذا يتبْب ويزوؿ اإلشكاؿ الذي ذكره السائل .نعم.
أحسن اهلل إليكم.

ٕٗٙ

اإلعانة العظمى

س  :ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,كثّب عندما يسمع ىذه اآلثار يظن أف ىذا خاص باألزمنة ا٤بتقدمة ,
وأنو ال وجود ألىل بدع ُب ىذا الزماف  ,فهل ىذا الفهم صحيح ؟
ج  :ليس بصحيح  ,بل البدع ا٤بوجودة ُب األزمنة السابقة موجودة ُب ىذا الزماف .ا١بهمية موجودوف
اآلف ُب كل مكاف  ,يقولوف :إف اهلل حل ُب كل مكاف -نعوذ باهللُ -ب األرض وُب السماء  ,تعاىل اهلل
عما يقولوف .
وا٤بعتزلة موجودوف  ,واألشاعرة موجودوف  ,والرافضة موجودوف  ,وا٣بوارج موجودوف ,وا٤برجئة موجودوف
 ,والقدرية موجودوف  ,بل يوجد وحدة الوجود القائلوف بأف ا٣بالق وا٤بخلوؽ واحد  ,والرب ىو العبد ,
والعبد ىو الرب  ,ىذا موجود .موجودوف.
اآلف تطبع كتبهم  ,وتطبع وٙبقق  ,وتطبع بأوراؽ ثقيلة  ,و٥بم كتاب" :الدرة" و٥بم وجود اآلف ُب مصر
وُب الشاـ وُب السوداف وُب باكستاف وُب كل مكافُ ,ب كل مكاف يوجدوف  .الصوفية والقائلوف بوحدة
الوجود .
والصوفية ٥بم طرؽ متعددة قد وجد ُب البلد مائة طريقةٟ ,بسوف طريقة عشروف طريقة ,لكل طريقة
شيخ يقودىم إىل النار  ,فيهم ا٤ببتدعة وفيهم الكفرة  ,فهم موجودوف اآلف  ,نعم .
سابقا فهي موجودة اآلف ,وزادت بدع جديدة اآلف ,
يعِب ىذه البدع كلها موجودة ,كل البدع ا٤بوجودة ً

واعتقادات جديدة  ,وانتماءات جديدة زيادة على البدع السابقة.

صار ىذا لزمن أكثر بدعا من الزمن السابق؛ ألنو أضيف إىل البدع السابقة البدع ا١بديدة الٍب حدثت.
نعم.
س  :يقوؿ :تكثر ُب الببلد ا١بماعات اإلسبلمية  ,فمن أيها ٙبذرنا  ,وبأيها تنصحنا ؟ جزاؾ اهلل خّبا
.

ٕٗٚ

اإلعانة العظمى

ج  :ننصحك بلزوـ السنة وا١بماعة  ,إلزاـ كتاب اهلل وسنة رسولو



والزاـ ما درج عليو الصحابة

والتابعوف واألئمة ومن بعدىم من علماء أىل السنة وا١بماعة ,ىذا ىو طريق ا٢بق وطريق السعادة  ,واترؾ
ما خالف ذلك .
نعم .احسن اهلل إليكم.
كفروا
س  :ىذا سؤاؿ جاء من الشبكة من السويد  ,يقوؿ :فضيلة الشيخ  ,ذكرًب أف القدرية الذين ّ

السلف ىم من أنكروا العلم والكتابة  ,فمن أثبت العلم وأنكر كتابة اهلل لؤلشياء فهل يُلحق بالنوع األوؿ
الذين كفرىم السلف أـ بالنوع الثاين؟ وجزاكم اهلل خّبا.

ج  :نعم يلحق  ,الغالب أف اللي ينكر الكتابة ينكر العلم  ,من أنكر كتابة اهلل لؤلشياء قبل كوهنا ىذا
يعترب من القدرية األوىل  ,والغالب أنو ال يوجد أحد يفرؽ بينهما  ,بل الغالب أف من أنكر الكتابة أنكر
العلم  ,وأما القدرية ا٤بتأخروف يثبتوف العلم والكتابة  ,لكن ينكروف عموـ اإلرادة وعموـ ا٣بلق ,فيقولوف :إف
اهلل أراد كل شيء إال أفعاؿ العباد  ,ويقولوف  :إف اهلل خلق كل شيء إال أفعاؿ العباد  ,فهم الذين أرادوىا
وخلقوىا .نعم.
أيضا من اإلمارات يقوؿ  :ذكرًب -حفظكم اهلل -بعدـ ٦بالسة أىل البدع ,وإذا كنت
س  :ىذا سؤاؿ ً

أجالس أىل البدع من الرافضة وىم معي ُب العمل  ,وال مفر من ذلك  ,و٫بن ُب مكتب واحد  ,فكيف
خّبا.
نعاملهم؟ وجزاؾ اهلل ً
ج  :عليك بالبعد عنهم وال ٘بالسهم إال للضرورة ,لضرورة العمل فقط  ,وبعد ذلك ال تصاحبهم وال
٘بالسهم وال يكونوا أصدقاء لك  ,ال ُتزْرىم وال يزوروؾ إال على وجو ا٤بناصحة.

إذا أردت أهنم يستفيدوف  ,وأنك تنصحهم وتدعوىم إىل اهلل وأهنم يقبلوف منك فبل بأس  ,وأما ما عدا

ذلك فاحذرىم  ,واقتصر على ما تدعو الضرورة وا٢باجة إليو .نعم.

ٕٗٛ

اإلعانة العظمى

أيضا عن طريق الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ -غفر اهلل لكم -يا ليتكم تنصحوف اإلخوة ُب
س  :وىذا ً

الشبكة من ٦بالسة أىل البدع من الروافض -أخزاىم اهلل -وغّبىم ,والدخوؿ على مواقعهم وأماكن
خّبا .
تواجدىم ؟ وجزاكم اهلل ً

ج  :نعم من يسمع ٠بع الشيء الكثّب من ىذه النصوص من العلماء واألئمة ُب التحذير من أىل

البدع ,ال ٯبوز إلنساف أف ٰبضر أىل البدع وال أف يدخل على مواقعهم  ,إال إذا كاف طالب علم يريد أف
يرد عليهم وأف ينقض شبهاهتم ,أما غّب طلبة العلم فننصحهم أف يبتعدوا عن ٦بالسهم وعن مواقعهم وعن
اإلصغاء إىل شبههم لئبل يضلوا ؛ ألف اإلنساف ضعيف  ,قلب اإلنساف بْب إصبعْب من أصابع الرٞبن  ,إذا
أراد أف يقلب قلب عبد قلبو ,فينبغي لئلنساف أف ينأى بنفسو عن الفًب والشبهات لئبل تزؿ قدمو .نعم..
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ,وصلى اهلل على ٧بمد.
نعم.
حديث يا موسى كن يقظانا وارتض لنفسك إخوانًا


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
قاؿ -رٞبو اهلل -تعاىل :
وأوحى اهلل  إىل موسى  :يا موسى كن يقظانا وارتض لنفسك إخوانًا  ,وكل خدف ال يواتيك على

مسرتو فاحذره  ,فإنو لك عدو  ,وأنا منو بريء .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب.
أما بعد ..
ٕٜٗ
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فهذا من األثار اإلسرائيلية  ,مأخوذة عن بِب إسرائيل  ,وكاف على ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -أال يأٌب باآلثار
اإلسرائيلية اكتفاء بالنصوص من الكتاب والسنة واآلثار الصحيحة عن السلف  ,ولكنو أراد أف يذكر ما ورد
ُب الباب من باب االستشهاد  ,وإال فإف ىذا من اآلثار اإلسرائيلية الٍب ليس ٥با خطاـ وال زماـ.
نعم  ..وىذا فيو" :إف اهلل أوحى إىل موسى :يا موسى كن يقظانا وارتض لنفسك إخوانًا  ,وكل من
خدف ال يواتيك على مسرتو فاحذره فإنو لك عدو  ,وأنا منو بريء"
يعِب أراد هبذا  ...أف فيو ٙبذيرا من البدع ٙ ,بذيرا من اإلخواف أخداف السوء  ,وا٣بدف :الصديق
٨بالفا لئلنساف  ,وىو عدو اهلل بقدر ما فيو من البدعة  ,وإف
والصاحب  ,إذا كاف على بدعة فإنو يكوف ً
كانت بدعة مكفرة فهو عدو هلل كامل العداوة .

ولكن ىذا من اآلثار اإلسرائيلية الٍب ليس ٥با خطاـ وال زماـ  ,نعم ؛ ألنو ال بد ُب األثر أف يكوف
يعز ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -ىذا إىل أحد  ,وأحيانًا يُعزى عمن يأخذ عن بِب إسرائيل من
بسند متصل  ,ومل ُ
التابعْب وبينو وبْب موسى -عليو السبلـ -دىور تنقطع دوهنا أعناؽ ا٤بطي  ,فمن الذي ٠بع من موسى -
عليو الصبلة والسبلـ.
فا٤بقصود أف ىذا من اآلثار اإلسرائيلية  ,لكن ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -أراد أف يستشهد بو  .نعم.
حديث من َخفيت علينا بدعتو

وقاؿ ابن ا٤ببارؾ :من َخفيت علينا بدعتو مل ٚبف علينا ++أسالفتو.

وىذه ا٤بقالة لعبد اهلل بن ا٤ببارؾ اإلماـ الزاىد ا٤بشهور  ,يقوؿ" :من خفيت علينا بدعتو مل ٚبف علينا

إلفتو" يعِب  :لو أخفى ا٤ببتدع بدعتو فإنو ال ٚبفى إلفو ومصاحبتو  ,فبل بد أف يصاحب أىل البدع  ,فإذا
صاحب أىل البدع عرفنا أنو مبتدع ,وإف أخفى بدعتو  ,لكن كونو يصاحب أىل البدع  ,ويألف أىل البدع
 ,ويركن إىل أىل البدع ىذا دليل على بدعتو .
ٕٓ٘
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"فمن خفيت علينا بدعتو مل ٚبف علينا إلفتو" فيو التحذير من أىل البدع  ,وفيو أف من األدلة على
البدع أف يصاحب اإلنساف أىل البدع  ,فمن صاحب أىل البدع فهو منهم  ,ومن صاحب أىل ا٤بعاصي
فهو منهم  ,ومن صاحب الكفار وافقهم  ,وىكذا ...نعم.
أثر كان للمجوس دين وكتاب
وقيل :إنو كاف للمجوس دين وكتاب  ,فوقع ملك منهم على أختو -وقد كاف ىويها -فخاؼ رعيتو
فقاؿ :إف الذي صنعتو حبلؿ ٍ ,ب قتلهم على ذلك ,فظهر عليهم حٌب بقي ُب اجملوس نكاح األخوات
واألمهات  ,وبطلت شريعتهم األوىل .
نعم ..ىذا معروؼ عند اجملوس أهنم ٯبيزوف نكاح األمهات واألخوات ,ويقاؿ :إف ٥بم - ..كما قاؿ
ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -إنو كاف ٥بم دين وكتاب  ,وأنو وقع ملك منهم على أختو ُفرفع كتاهبم  ,واهلل أعلم هبذا
.

واجملوس  :ىم الذين يعبدوف النار  ,يقاؿ ٥بم٦ :بوس  ,ىم عباد النار ,وىم ملحقوف بأىل الكتاب ُب
أخذ ا١بزية ؛ و٥بذا بْب اهلل تعاىل ُب كتابو العظيم أف أىل الكتاب تؤاخذ منهم ا١بزية ُ ,ب قولو:

 

              
              

(ٔ)

.
فأىل الكتاب من اليهود والنصارى ٱبّبوف بْب اإلسبلـ أو ا١بزية أو السيف  ,وأما سائر الكفرة من
ا٤بشركْب والوثنيْب واجملوس وغّبىم فيخّبوف بْب شيئْب :بْب اإلسبلـ أو السيف ؛ ألف أىل الكتاب ٤با
خف كفرىم؛ ألنو كاف ٥بم كتاب  ,فصارت ٥بم أحكاما خاصة  ,فصار ٰبل نكاح نسائهم وٙبل ذبائحهم
 - 1سورة التوبة آية .38 :
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 ,قاؿ تعاىل :



      

(ٔ)

طعامهم  ,ذبائحهم  .قاؿ:



. )ٕ(         
يعِب :حل لكم  ,أما اجملوس فإهنم يلحقوف بأىل الكتاب ُب أخذ ا١بزية ,لِما ثبت ُب ا٢بديث
الصحيح عن النيب  قاؿ  :سنوا هبم سنة أىل الكتاب . 
ويقاؿ :إف ٥بم شبهة كتاب  ,وىو أف ٥بم كتابا ُرفع -واهلل أعلم -فهم ملحقوف بأىل الكتاب ُب أخذ

ا١بزية ,لكن ليسوا ملحقْب بأىل الكتاب ُب األحكاـ األخرى ُ ,ب حل نسائهم وذبائحهم.

وىذا األثر ...يعِب ال يظهر وجو إيراد ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -إال من جهة أف أىل البدع قد توصلهم
بدعتهم إىل الكفر  ,وقد يصلوف إىل أف ينتقل من بدعتو , ...الشيطاف يتدرج باإلنساف ينتقل من البدعة
إىل الكفر إىل اليهودية أو النصرانية أو اجملوسية  ,فيكوف من اجملوس  .نعم.
حديث ال يزال ىذا الدين متينًا
وقاؿ ا٢بسن :ال يزاؿ ىذا الدين متينًا ما مل تقع األىواء ُب السلطاف ,ىم الذين يُدينوف الناس  ,فإذا

وقع فيهم فمن يُدينهم؟!
نعم .وقاؿ ا٢بسن البصري -رٞبو اهلل" :-ال يزاؿ ىذا الدين متينًا" يعِب :قويًا "ما مل تقع األىواء ُب
السلطاف" األىواء :البدع .
فيو التحذير من البدع  ,وأف البدع تضعف الدين  ,تضعف اإلٲباف  ,تنقص اإلٲباف  ,وإذا كانت البدعة
مكفرة فإهنا تقضي على اإلٲباف  ,ال يزاؿ ىذا الدين متينًا قويًا حٌب تقع األىواء والبدع فيضعف الدين.

 - 1سورة المائدة آية .4 :
 - 3سورة المائدة آية .4 :
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إذا وقعت األىواء ُب السلطاف؛ ألف الناس على دين ملوكهم ؛ و٥بذا قاؿ " :ىم الذين يدينوف الناس ,
فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟!" فهذا فيو التحذير من البدع  ,وأهنا تضعف الدين  ,وإذا وقعت ُب السبلطْب
صاروا ٯبيزوف الناس على البدع.
كما حصل للمأموف ,ا٣بليفة ا٤بأموف العباسي  ,فإنو اعتنق بدعة القوؿ ٖبلق القرآف  ,وٞبل الناس على
ذلك  ,وأجرب العلماء على القوؿ هبا  ,ومن مل يقل ٖبلق القرآف زج بو ُب السجوف ُ ,سجن اإلماـ أٞبد -

وضرب على ىذه البدعة  ,على بدعة القوؿ ٕبلق القرآف فامتنع وصرب  ,صار شا٨بًا كا١ببل ال
رٞبو اهللُ -
يتزحزح حٌب أذف اهلل بانتهاء احملنة  ,وجاء الوكيل فأظهر السنة وأزاؿ البدعة .

إماما من أىل السنة وا١بماعة  ,ومن العلماء من تأوؿ  ,و٥بم
فاإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل -ثبتو اهلل وصار ً

رخصة ُب ىذا ؛ ألهنم أُكرىوا على ىذا بالسجن والضرب والقتل  ,فإذا اعتنق السلطاف البدعة ٞبل الناس
عليها ,وىذا من الببلء وا٤بصائب -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
حديث إذا وقع الناس في الشر
وقاؿ ابن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو :-إذا وقع الناس ُب الشر فقل :ال أسوة يل ُب الشر  ,لِيوطن
ا٤برء نفسو على أنو إف كفر الناس كلهم مل يكفر .
نعم .وقاؿ ابن مسعود " إذا وقع الناس ُب الشر فقل ال أسوة يل ُب الشر"
يعِب  :ال أتأسى بأىل الشر  ,وإ٭با أتأسى بأىل ا٣بّب  ,بأىل السنة وا١بماعة .وأىل البدعة أىل شر ,

تأس بالرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -والصحابة
فإذا وقع الناس ُب البدع والشر فبل تتأس هبم ,ولكن ّ
والتابعْب واألئمة وأىل السنة وا١بماعة  ,كما قاؿ اهلل تعاىل        :
. )ٔ(        
 - 1سورة األحزاب آية .31 :
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فبل أسوة ُب الشر وُب أىل الشر وأىل البدع؛ و٥بذا قاؿ ابن مسعود " إذا وقع الناس ُب الشر فقل ال
أسوة يل ُب الشر ,ليوطن ا٤برء نفسو على أنو إف كفر الناس كلهم ال يكفر"
يوطن اإلنساف نفسو أنو عبد مأمر بالعمل بالكتاب والسنة  ,ولو كفر الناس كلهم  ,يوطن اإلنساف
نفسو على أنو إف كفر الناس كلهم ال يكفر  ,وإف ابتدعوا مل يبتدع  ,وإف عصوا مل يعص.
نعم ..ىذا فيو التحذير ٙ ,بذير اتباع الناس  ,بعض الناس إمعة يتبع كل ناعق ,إذا رأى الناس كفروا
كفر -والعياذ باهلل -إذا رأى الن اس ابتدعوا ابتدع ,إذا رأى عصوا عصى مع الناس  ,إمعة .ال تقلد دينك
تتأس باألشرار وال بأىل البدع.
الرجاؿ وال تكن إمعة  ,بل وطن نفسك على أف تعمل بالكتاب والسنة وال ّ

نعم.

حديث أطع األمير وإن كان عبدا مجدعا
ف بعدي ,فأطع
وقاؿ عمر بن ا٣بطاب -رضي اهلل تعاىل عنو -لسويد بن غفلة :إنك لعلك أف ُٚبَل َ
عبدا ُ٦بد ًعا  ,إف ظلمك فاصرب  ,وإف حرمك فاصرب  ,وإف أرادؾ على أمر ينقض دينك
األمّب وإف كاف ً
فقل :دمي دوف ديِب .

وىذه ا٤بقالة من عمر بن ا٣بطاب



لسويد بن غفلة ا١بعفي قاؿ " :إنك لعلك أف ٚبلف بعدي ,

٦بدعا :يعِب ٦بدع األطراؼ مقطوع األنف أو األذف أو اليد أو الرجل.
فأطع األمّب وإف كاف ً
٦بدعا" ً
عبدا ً

عبدا حبشيًا  ,كما
وا٤بعُب :أنو ٯبب طاعة والة األمور ُب طاعة اهلل  وُب األمور ا٤بباحة  ,ولو كاف ً

ُب ا٢بديث اآلخر  ,فعمر بن ا٣بطاب أخذ با٢بديث إىل حديث اآلخر  ,حديث أيب ذر أف النيب  قاؿ:
عبدا حبشيًا ٦بدع األطراؼ . 
 ا٠بع وأطع وإف كاف ً

عبدا حبشيًا  وُب
وُب ا٢بديث اآلخر أف أباذر  قاؿ  :أمرين خليلي أف أ٠بع وأطيع وإف كاف ً

لفظ   :ولو ٢ببشي ٦بدع األطراؼ . 

ٕٗ٘
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وا٤بعُب أهنا تثبت الوالية لويل األمر إذا غلب الناس بسيفو وسلطانو وجب لو السمع والطاعة  ,فتثبت
الصديق ,وكما اختاروا عثماف
ا٣ببلفة والوالية لويل األمر باختيار أىل ا٢بل والعقد  ,كما اختار الصحابة ّ
وعلي أىل ا٢بل والعقد ,وتثبت بوالية العهد ,من األمّب السابق وا٣بليفة السابق كما ثبتت ا٣ببلفة لعمر

بوالية العهد من أيب بكر الصديق  ,وتثبت ا٣ببلفة بالقوة والغلبة.
فإذا غلب الناس بقوتو وسلطانو وسيفو وجب السمع لو والطاعة  ,كما ُب ىذا ا٢بديث   :أمرين
عبدا حبشيًا ٦بدع األطراؼ  وُب لفظ   :ولو ٢ببشي كأف رأسو زبيبة
خليلي أف أ٠بع وأطيع وإف كاف ً
 تثبت لو ا٣ببلفة .

أما إذا كاف االختيار واال نتخاب ألىل ا٢بل والعقد فإهنم ٱبتاروف من توفرت فيو الشروط  ,كما اختاروا
من قريش إذا وجد فيهم من ىو أىل لذلك  ,كما ُب الصحيحْب  :أنو قاؿ :
قريش ما بقي منهم اثناف





ال يزاؿ ىذا األمر ُب

لكن بقيد  ,قاؿ :ما أقاموا الدين  ,فإذا وجد من يقيم الدين -واالختيار

واالنتخاب للمسلمْب -وجب أف ٱبتاروا منهم  ,وإذا مل يوجد من يقيم الدين ُٱبتار من غّبىم .
وإذا غلب الناس بسيفو وقوتو وسلطانو وجب السمع لو والطاعة  ,لكن ُب ا٤بعروؼ  ,إف الطاعة ُب
ا٤بعروؼ  ,ما يطاع ُب ا٤بعاصي  ,وال يطاع فيما ٱبالف شرع اهلل  ,إ٭با يطاع ُب طاعة اهلل ورسولو  ,ويطاع
ُب األمور ا٤بباحة  ,إ٭با الطاعة ُب ا٤بعروؼ .
عمر بن ا٣بطاب -رضي اهلل عنو وصى لسويد أف يعمل هبذه النصوص  ,فقاؿ لو ":إنك لعلك أف
٦بدعا " يعِب إذا غلب األمّب بسيفو وسلطانو وجب السمع لو
ٚبلف بعدي  ,فأطع األمّب وإف كاف ً
عبدا ً

عبدا ٦بدع األطراؼ .
والطاعة  ,تثبت لو ا٣ببلفة ولو كاف ً

وعليك أف تصرب " ,إف ظلمك فاصرب"  ,وُب اللفظ اآلخر " :وإف ضرب عليك ظهرؾ  ,وأخذ مالك"

.
مظلوما ؛ ألف
"إف ظلمك اصرب" وال ٚبرج على ويل األمر ,وال تقاتلو  ,وال تؤلب الناس عليو ولو كنت
ً

ىذا يَبتب عليو مفاسد,

ٕ٘٘
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ىذه مفسدة  ,صحيح مفسدة كونو ظلمك  ,وضرب ظهرؾ  ,وأخذ مالك  ,ىذه مفسدة  ,لكن
مفسدة ا٣بروج على ويل األمر أعظم  ,يَبتب عليها إراقة الدماء ,واختبلؿ األمن  ,وتربص الدوائر ,
واختبلؿ حياة الناس إىل غّب ذلك من الفًب الٍب تأٌب على األخضر واليابس ؛ و٥بذا قاؿ " :أطع األمّب وإف
أيضا .
كاف ً
٦بدعا  ,إف ظلمك فاصرب  ,وإف حرمك فاصرب" ً
عبدا ً

حرمك  :يعِب أخذ مالك  ,أو حرمك من حقك  ,أو ظلمك بأخذ مالك أو بضرب ظهرؾ .
"وإف أرادؾ على أمر ينقض دينك فقل :دمي دوف ديِب" يعِب :ال توافق على أمر ينقض دينك  ,ال

توافق على الكفر  ,وال على ا٤بعاصي ,واصرب حٌب ولو قُتلت.
دين اإلنساف مقدـ على مالو  ,لكن ا٤بكره لو رخصة  ,إذا أكره على كلمة الكفر وقلبو مطمئن باإلٲباف
 ,فهذا إذا كاف اإلكراه ملجئ  ,فهذا عذر لو قاؿ اهلل تعاىل:

       

             

. )ٔ(     
وىذا وإف مل يكن فيو يعِب كبلـ ُب البدع  ,لكنو عاـ  ,وصية عمر



عامة  ,اصرب على ويل األمر

ولو حصلت منو ا٤بعصية أو حصلت منو البدعة  ,لكن ال توافق على فعل ا٤بعاصي وال على فعل البدع ,
ال تفعل ا٤بعاصي وال تطع ُب فعل البدع وال ُب فعل ا٤بعاصي .نعم .
حديث من بذل دينو دون مالو أورثو اهلل الفقر
وقاؿ مطرؼ بن عبد اهلل  :من بذؿ دينو دوف مالو أورثو اهلل الفقر ,وحشره يوـ القيامة فيمن ٰبمل الراية
بْب يدي إبليس إىل جهنم .
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ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ,وىذه ا٤بقالة ٤بطرؼ بن عبد اهلل بن الشخّب اإلماـ التابعي ا٤بعروؼ  ,يقوؿ
مطرؼ بن عبد اهلل " :من بذؿ دينو دوف مالو أورثو اهلل الفقر " يعِب قدـ ا٤باؿ على الدين  ,وأخذ ا٤باؿ
ودفع دينو ُب ا٤بقابل ,طلب منو الكفر فأخذ ا٤باؿ  ,دفع دينو وىو اإلسبلـ واخذ ا٤باؿ  ,أو طُلب منو
البدعة أو طُلب منو ا٤بعصية .
"فمن بذؿ دينو دوف مالو" يعِب قدـ ا٤باؿ على الدين " ,أورثو اهلل الفقر وحشره يوـ القيامة فيمن ٰبمل
الراية بْب يدي إبليس إىل جهنم" .
ىذا إذا بذؿ دينو وفعل الكفر  ,فبل شك أنو كافر  ,أما إذا بذؿ دينو يعِب فعل ا٤بعصية فيما دوف
الشرؾ وفيما دوف الكفر فإنو يكوف ضعيف اإلٲباف ,وناقص اإلٲباف  ,إذا مل يستحل ىذه الكبّبة  .نعم...
وفيو التحذير من البدع  ,ومن الكبائر البدع  ,نعم ..فالبدعة إذا كانت مكفرة وبذؿ دينو دوف مالو فلو
ى ذا ا٢بكم  ,فإنو يورثو اهلل الفقر وٰبشر يوـ القيامة مع إبليس إىل جهنم -نعوذ باهلل .الكفرة ...

 

. )ٔ(         
وإف كانت البدعة غّب مكفرة ودوف الشرؾ فهو ضعيف اإلٲباف ,وىو على خطر .نعم.
حديث أوثق عرى اإلسالم الحب في اهلل والبغض في اهلل
وقاؿ الفضيل بن عياض   :أوثق عرى اإلسبلـ ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل . 
صدؽ -رٞبو اهلل , -ىذا لفظ حديث   :أوثق عرى اإلٲباف ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل . 
ومعُب ا٢بب ُب اهلل أف ٙبب ما ٰببو اهلل  :من شخص  ,أو فعل  ,أو حكم ٙ .بب ما ٰببو اهلل  ,من
شخص ٙ ,بب ا٤بستقيم على طاعة اهلل  ,الذي يؤدي فرائض اهلل وينتهي عن ٧بارـ اهلل  ,ويبتعد عن البدع
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بعيدا  ,ولو مل يكن من قبيلتك  ,ولو مل يكن من قرابتك ,ولو مل يكن
 ,ويستقيم على دينو ٙ ,ببو ولو كاف ً

عجميا وأنت عريب ٙ ,ببو لدينو ,الستقامتو  ,ىذا ىو ا٢بب ُب اهلل.
من أىل بلدؾ  ,ولو كاف
ً

وتبغض اإلنساف إذا كاف منحرفا ,تبغض الكافر لكفره  ,والفاسق لفسقو ,وا٤ببتدع لبدعتو ولو كاف

أخاؾ من أبيك وأمك  ,ولو كاف أقرب الناس إليك ,ولو كاف أباؾ ال ٙببو لدينو  ,ولكن تعامل الوالدين -
ولو كانا كافرين -تعاملهم معاملة حسنة ٙ ,بسنهم إليهما  ,كما قاؿ اهلل تعاىل ُب الوالدين الكافرين :



ٍ )ٔ(               ب قاؿ سبحانو:



. )ٕ(      
كافرا -تصاحبو ُب الدنيا معروفًا ٙ ,بسن إليو  ,تنفق عليو  ,تتلطف معو وإف
صاحب الوالد -ولو كاف ً

كاف عدوا لك من جهة الدين  ,ٲبكن تبغضو من جهة دينو .

وكذلك االبن  ,وكذلك األخ  ,ىذا ىو ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل ٰ ,بب ما ٰببو اإلسبلـ من فعل
أو شخ ص أو حكم  ,األحكاـ الشرعية واألفعاؿ الٍب شرعها اهلل واألشخاص  ,حب األبرار وا٤بتقْب
وا٤بستقيمْب ولو كانوا أبعد الناس منك نسبًا  ,وتبغض األشرار والفساؽ والعصاة ولو كانوا من أقربائك ,
ىذا ىو ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل .

ومن ذلك بغض أىل البدع  ,من ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل تبغض أىل البدع ولو كانوا أقرباءؾ ,
وتبتعد عنهم  ,وٙبذر من اإلصغاء إىل بدعتهم .نعم.
حديث صاحب بدعة ال تأمنو على دينك
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وقاؿ الفضيل :صاحب بدعة ال تأمنو على دينك  ,وال تشاوره ُب أمرؾ  ,وال ٘بلس إليو  ,فإنو من
جلس إىل صحاب بدعة أورثو اهلل العمى .
نعم نسأؿ اهلل العافيو  ,وىذه ا٤بقالة للفضيل بن عياض -رٞبو اهلل -يقوؿ  :صاحب بدعة ال تأمنو
يؤمن ,
يؤمن ؛ ألف عنده نوع من ا٣بيانة  ,إذا كانت البدعة مكفرة فهو خائن فبل َ
على دينك" نعم  .ال َ

من خاف اهلل فلم يلتزـ بعقد اإلسبلـ واإلٲباف  ,فبل يؤمن .

وإ ذا كانت بدعتو ال تكفر فهو ضعيف اإلٲباف  ,وناقص اإلٲباف ,فبل يؤمن صاحب بدعة  ,ال تأمنو
أىبل للمشورة ؛ ألنو غّب مؤٛبن  ,وال ٘بلس إليو  ,فإف
على دينك  ,نعم وال تشاوره ُب أمرؾ  ,ليس ً
ا١بلوس إليو يضرؾ ويؤثر عليك  ,إال على وجو النصيحة والدعوة إىل التزاـ السنة والبعد عن البدعة وىو
يستفيد  ,ىذا مطلوب.
أما أف ٘بلس إليو مداىنة فهذا ٩بنوع ؛ و٥بذا قاؿ " :وال ٘بلس إليو فإف من جلس إىل صاحب بدعة
أورثو اهلل العمى"  .العمى ُب بصّبتو  ,يعِب ألف ا٤بعاصي والبدع نوع من العمى  ,والعمى الكامل ىو الكفر
والعياذ باهلل -الكفر عمى كامل  ,وا٤بعاصي والبدع نوع من العمى  ,نعم.حديث نظر المؤمن إلى المؤمن ِجالء القلب
وقاؿ الفضيل :نظر ا٤بؤمن إىل ا٤بؤمن ِجبلء القلب  ,ونظر الرجل إىل صاحب البدعة يورثو العمى يعِب
ُب قلبو .

نعمِ .جبلء بكسر ا١بيم .الفضيل يقوؿ" :نظر ا٤بؤمن إىل ا٤بؤمن ِجبلء القلب" يعِب ٯبلوه عما علق بو

من ٨بالطة األشرار وأىل ا٤بعاصي  ,فإذا نظرت إىل مؤمن فإنو ٯبلو قلبك ؛ ألنك تألفو وتستفيد منو
وتقتدي بو  ,أما نظر الرجل إىل صاحب البدعة فيورث اإلنساف العمى  ,عمى البصّبة؛ ألف ا٤بعاصي تعمى
القلب شيئًا فشيئًا حٌب يصل اإلنساف إىل الكفر -نعوذ باهلل.

ٕٜ٘

اإلعانة العظمى

فهي تورث العمى ُب قلبو؛ ألهنا تورث ضعف اإلٲباف ونقص اإلٲباف ,وإذا كانت البدعة مكفرة أورثت
العمى الكامل -نعوذ باهلل -فيو التحذير من البدع .نعم.
حديث اسلك حياة طيبة اإلسالم والسنة
وقاؿ الفضيل يقوؿ  :اسلك حياة طيبة :اإلسبلـ والسنة.
نعم .صدؽ -رٞبو اهلل , -ا٢بياة الطيبة ىو من سلك سبيل اإلسبلـ والسنة  ,بأف عمل الصا٢بات ,
وحد اهلل  ,وأخلص لو العبادة  ,وأدى الفرائض  ,وانتهى عن احملارـ  ,واستقاـ على الدين  ,فإف اهلل ٰبييو
حياة طيبة  ,كما قاؿ سبحانو :

          

. )ٔ(           
فا٢بياة الطيبة باإلٲباف والعمل الصاّب  ,ولزوـ السنة والبعد عن أسباب الشر من البدع واحملدثات ُب
الدين .نعم.
حديث في قولو تعالى "فلنحيينو حياة طيبة"
وقاؿ ٦باىد ُ-ب قوؿ اهلل



 )ٕ(     قاؿ :حسن الرأي  ,يعِب :السنة .

نعم  ,ىذا ُب تفسّب  :ا٢بياة الطيبة  ,تفسّب ببعضها  ,وا٤بعُب  :أنو من ا٢بياة الطيبة حسن الرأي ولزوـ
السنة  ,ىذ ا من ا٢بياة الطيبة  ,وا٢بياة الطيبة ىي الطمأنينة الٍب تكوف ُب قلب ا٤بؤمن  ,واالطمئناف والرضى
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والراحة الٍب ٯبدىا بسبب توحيده وإخبلص العبادة هلل  ,وأدائو حقو  ,واالنتهاء عن ٧بارمو  ,ٯبد لذة
وسرورا ُب قلبو.
ونعيما
ً
ً

فتكوف حياتو طيبة  ,حٌب ولو كاف مسجونًا ,ولو كاف معذبًا يؤذى ,تكوف األذية ُب جسده ولكن قلبو

ٰبيا حياة طيبة  ,بسبب الطمأنينة إىل ما ىو عليو  ,مطمئن أنو على ا٢بق  ,مطمئن أنو من ا٤بؤمنْب  ,وأنو
مستقيم على شرع اهلل ودينو ,ولو كاف جسمو يعذب  ,ولو كاف مسجونًا  .فهو ٰبيا حياة طيبة بقلبو
وطمأنينتو ولراحتو النفسية .نعم.
حديث طوبى لمن مات على اإلسالم والسنة
وقاؿ الفضيل :طوىب ٤بن مات على اإلسبلـ والسنة ٍ ,ب بكى الفضيل على زماف تظهر فيو البدعة ,
فإذا كاف ذلك فأكثروا من قوؿ :ما شاء اهلل .
نعم .قاؿ الفضيل " :طوىب ٤بن مات على اإلسبلـ" طوىب  :ا١بنة  ,طوىب اسم للجنة  ,أو اسم لشجرة
ُب ا١بنة " ,طوىب ٤بن مات على اإلسبلـ والسنة" يعِب :ىنيئًا ٤بن مات على اإلسبلـ والسنة .

بعيدا عن البدع واحملدثات ُب الدين  ,ففيو التحذير
والذي ٲبوت على اإلسبلـ والسنة ىو الذي يكوف ً

من البدع ؛ ألف من مات على البدع مل ٲبت على اإلسبلـ والسنة  ,وإ٭با مات على البدعة .

"ٍب بكى الفضيل -رٞبو اهلل -على زماف تظهر فيو البدعة"  ,يقوؿ" :فإذا كاف ذلك فأكثر من قوؿ :
ما شاء اهلل" يعِب  :تكملتها :ال قوة إال باهلل  ,ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل  ,ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ,ال
حوؿ وال قوة إال بو يضاؼ إليو  :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل .
ٙبوؿ من حاؿ إىل
يعِب :إف اهلل تعاىل قدر ذلك ٢بكمة  ,ما شاء اهلل كاف  ...ال قوة إال باهلل  ,وال ّ

يتحوؿ اإلنساف من البدعة إىل السنة ٗبشيئة اهلل وبقوتو وإعانتو  ,ال حوؿ وال قوة إال
حاؿ إال ٗبعونة اهلل ّ ,

باهلل .

ٕٔٙ
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و٥بذا ثبت ُب ا٢بديث الصحيح  أف النيب  جاء إىل أيب موسى األشعري وىو يقوؿ  :ال حوؿ وال
قوة إال باهلل  ,فقاؿ لو النيب  يا أبا موسى  ,أال أدلك عل كنز من كنوز ا١بنة؟ قلت  :بلى يا رسوؿ اهلل ,
قاؿ :ال حوؿ وال قوة إال باهلل كنز من كنوز ا١بنػة . 
وشرع ٤بن ٠بع ا٤بنادى -ا٤بؤذف -وىو يقوؿ  :حي على الصبلة  ,حي على الفبلح أف يقوؿ :ال حوؿ
وال قوة إال باهلل ؛ ألف ا٤بؤذف يدعوؾ إىل الصبلة  ,يقوؿ :حي على الصبلة  ,أقبل على الصبلة  ,فأنت
٘بيبو تقوؿ :ال حوؿ يل وال قوة يل على إجابة دعوتك إال ٗبعونة اهلل وتوفيقو .
حي على الفبلح  .ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ,ال يتحوؿ من حاؿ إىل حاؿ  ,ال يتحوؿ اإلنساف من
ا٤بعصية إىل الطاعة ومن البدعة إىل السنة ومن ترؾ األمر إىل فعل األمر إال ٗبعونة اهلل وتوفيقو  ,ال حوؿ وال
قوة إال باهلل .
فإذا ظهرت البدع فيشرع أف تقوؿ :ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ,ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل  ,آمنت باهلل
ورسلو  ,ويسأؿ اهلل الثبات على دينو .نعم.
حديث من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة
وقاؿ الفضيل :من جلس مع صاحب بدعة مل يعط ا٢بكمة .نعم .ال شك أف أىل البدع بعيدوف عن
ا٢بكمة  ,وا٢بكمة ىي العلم النافع ,ىذه ا٢بكمة  ,ا٤بأخوذ من الكتاب والسنة ,وأىل البدع ليس عندىم
علم نافع  ,ابتعدوا عن العلم النافع  ,حيث غّبوا وبدلوا واعتنقوا البدع فلم يُعطوا ا٢بكمة ,العلم النافع  ,بل
عندىم البدع الٍب تضاد العلم النافع  ,عندىم آراء وشبو وشكوؾ تناُب العلم.

العلم النافع ينشأ من لزوـ السنة  ,من لزـ السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه اهلل ا٢بكمة وىو مغبوط :
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(ٔ)



ىو العلم النافع ا٤بأخوذ من الكتاب والسنة ,

اإلعانة العظمى

وأما أىل البدع فإهنم تنكبوا الصراط ا٤بستقيم  ,وخالفوا الكتاب والسنة  ,وابتدعوا ُب دين اهلل ما ليس منو ,
فلم يعطوا ا٢بكمة.
حديث ال تجلس مع صاحب بدعة
وقاؿ الفضيل :ال ٘بلس مع صاحب بدعة  ,فإين أخشى عليك اللعنة .
نعم .كذلك ىذا األثر للفضيل بن عياض يقوؿ " :ال ٘بلس مع صاحب بدعة فإين أخشى عليك
اللعنة" وىي الطرد واإلبعاد من رٞبة اهلل ؛ وذلك ألف صاحب البدعة مرتكب الكبّبة.
وىل الكبائر وا٤بعاصي الٍب ليست من البدع  ...لعن أصحاهبا  ,لعن اهلل شارب ا٣بمر  ,لعن اهلل
السارؽ يسرؽ البيضة ,لعن اهلل آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو  ,فإذا كاف العصاة ملعونْب وىم فعلوا
الكبائر الٍب ليست بدعا فصاحب البدعة أوىل ...ملعوف؛ ألف ذنبو أعظم من ذنب صاحب الكبّبة ,أعظم
من ذنب الزاين والسارؽ وشارب ا٣بمر ؛ ألف ىؤالء على كبائرىم وىم يعلموف أهنم عصاة ويرجى أف يتوبوا
.
أما صاحب البدعة فيعتقد أنو على حق فبل يتوب  ,فذنبو أعظم من ذنب صاحب البدعة  ,أعظم من
صاحب الكبّبة  ,وإذا كاف صاحب الكبّبة ملعونا فصاحب البدعة من باب أوىل ؛ و٥بذا قاؿ الفضيل -
رٞبو هلل" -ال ٘بلس مع صاحب بدعة فإين أخشى عليك اللعنة" أف تنزؿ اللعنة عليو وأنت معو فيصيبك ما
أصابو  ,وىذا فيو ٙبذير من أىل البدع .نعم.
حديث من وقر صاحب بدعة فق د أع ان على ىدم اإلسالم
وقاؿ الفضيل :من وقر صاحب بدعة فقػد أعػاف على ىدـ اإلسبلـ .

ٖٕٙ

اإلعانة العظمى

أيضا يقوؿ :من وقر صاحب بدعة" يعِب :من احَبمو وقدره ؤبلو وعظمو فقد أعاف
نعم .وىذا األثر ً

على ىدـ اإلسبلـ ؛ ألنو ال يػُبَجل وإ٭با ينصح  ,فإف مل يقبل النصيحة فإنو يهجر ويُبتعد عنو  ,وال يػُ َقدر

وال يعظم وال كرامة لو.

ال كرامة لصاحب البدعة وال تبجيل وال تعظيم  ,بل ىو ٧بتقر إذا مل يقبل النصيحة واستمر على بدعتو
 ,فبل يوقر  ,فمن وقره فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ ؛ ألنو شارؾ ُب إظهار البدع وإخفاء السنن  ,وىذا
نوع من ىدـ اإلسبلـ .
توقّب صاحب البدعة وتعظيمو وتبجيلو واحَبامو إعانة لو على باطلو ,وإعانة لو على نشر البدع  ,وإذا
انتشرت البدع خفيت السنن  ,وىذا نوع من ىدـ اإلسبلـ ؛ و٥بذا قاؿ الفضيل ىذه ا٤بقالة -رٞبو اهلل.
نعم.
عبادا تحيا بهم البالد
حديث إن هلل ً
عبادا ٙبيا هبم الببلد ,وىم أصحاب السنة من كاف منهم يعقل ما يدخل جوفو ,
وقاؿ الفضيل :إف هلل ً

ومن كاف كذلك كاف ُب حزب اهلل -عز وجل .

عبادا ٙبيا هبم الببلد  ,وىم أصحاب السنة"
نعم .يقوؿ الفضيل بن عياض -رٞبو اهلل " : -إف هلل ً
الذين يلزموف السنة ويستقيموف عليها  ,فبل شك أهنم ٙبيا هبم الببلد ؛ حيث إهنم يظهروف السنن
وينشروهنا بْب الناس ويدعوف إليها ,فتحيا هبم الببلد والعباد .
ومن ذلك من كاف منهم يعقل ما يدخل ُب جوفو  ,يعِب يبتعد عن ا٢براـ وا٤بتشابو ,فبل يأكل الرابا ,
وال يأكل الرشوة ,وال ٯبحد حقوؽ الناس  ,وال يلفق سلعتو با٢بلف الكاذب  ,وال يسرؽ وال ينهب ا٤باؿ
بغّب حق  ,وال يغش وال ٱبادع ؛ ألنو إذا فعل ذلك فقد أكل ا٢براـ  ,وأدخل إىل جوفو ا٢برـ عن طريق الربا
أو السرقة أو الغش أو ا٣بداع أوبتلفيق السلعة با٢بلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة .

ٕٗٙ

اإلعانة العظمى

فالذي يتجنب ىذه األشياء ويعقل ما يدخل ُب جوفو فهو من أصحاب السنن الذين ٙبيا هبم الببلد ,
ومن كاف كذلك فهو من حزب اهلل  ,وحزب اهلل -كما قاؿ اهلل: -

      

 )ٔ(  نعم.
حديث من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط اهلل حتى يرجع
وقاؿ الفضيل  :من تبع جنازة مبتدع مل يزؿ ُب سخط اهلل حٌب يرجع.
نعم ..؛ ألنو إذا تبع جنازة ا٤ببتدع فهذا فيو نشر ٥بذه البدع  ,وإقرار لو عليها  ,وبالتايل يقتدي بو
الناس  ,ويقتدي بو العواـ  ,فيظنوف أف صاحب ىذه البدعة على حق  ,فلوال أنو على حق ٤با تبع جنازة
فبلف ؛ ألف اتباع فبلف للجنازة تأييد لو على بدعتو  ,وإقرار لو عليها  ,وىذا فيو ٨بالفة للشرع ,وارتكاب
لكبّبة .
و٥بذا قاؿ الفضيل" :مل يزؿ ُب سخط اهلل" بسبب إقرار للبدع؛ حيث يقتدي بو الناس  ,ويظنوف أف
ىذا ا٤بيت الذي تبعو ىذا اإلنساف إ٭با ىو على حق  ,فتنتشر البدع وٚبتفي السنن .نعم.
فاتبعت جنازتو
نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول اهلل
حديث َ
َ
وقاؿ سفياف بن عيينة لرجل من أين جئت؟ قاؿ :من جنازة فبلف بن فبلف  ,قاؿ :ال حدثتك ٕبديث,
فاتبعت جنازتو!.
نظرت إىل رجل يبغض أصحاب رسوؿ اهلل 
استغفر اهلل وال تعد َ ,
َ
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نعم ..سفياف بن عيينة بن عمراف ا٥ببليل اإلماـ ا٤بشهور ,قاؿ لرجل :من أين جئت ؟ قاؿ :من جنازة
فبلف بن فبلف -وكاف ىذا ا٤بيت مبتدعا يبغض الصحابة  ,فاتبع جنازتو -فهجره سفياف وقاؿ  :ال حدثتك
ٕبديث ,استغفر اهلل وال تعد أف تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسوؿ اهلل .
قاؿ" :نظرت إىل رجل يبغض أصحاب رسوؿ اهلل فاتبعت جنازتو!" ؛ ألف ىذا فيو تأييد لو وإقرار لو
على بدعتو  ,وبالتايل يظن الناس والعواـ أنو على حق  ,وأف ما يعتنقو من بغض أصحاب رسوؿ اهلل



وسبهم ونشر مساوئهم أف ىذا ٧بمود ؛ و٥بذا ىجره.
ىجره ونصحو ,سفياف ىجر ىذا الرجل الذي تبع جنازة من يبغض أصحاب رسوؿ اهلل  ,ىجره وقاؿ:
"ال حدثتك ٕبديث" ونصحو بقولو" :استغفر اهلل وال تعد" .نعم..
فدؿ على أنو ال ٯبوز تشييع أىل ا٤بعاصي وال إقراره أىل البدع على بدعهم  ,وال اتباع جنازهتم  ,وال
عيادة مرضاىم حٌب يتوبوا  ,فالواجب ىجرىم والبعد عنهم .نعم.
حديث سمعت الفريابي -ورجل يسألو عمن شتم أبا بكر -قال كافر
وقاؿ ىاروف بن زياد ٠ :بعت الفريايب -ورجل يسألو عمن شتم أبا بكر -قاؿ  :كافر قاؿ  :فنصلي
عليو ؟ قاؿ  :ال فسألتو كيف نصنع بو وىو يقوؿ :ال إلو إال اهلل ؟ قاؿ :ال ٛبسوه بأيديكم  ,ادفعوه
با٣بشب حٌب تُواروه ُب حفرتو

نعم .وىذه ا٤بقالة من ىاروف بن زياد  ,يقوؿ٠ :بعت الفريايب ٧بمد بن يوسف بن واقد بن عثماف

الضيب الفريايب الثقة الفاضل ا٤بعروؼ وقد ُسئل عن رجل يسألو عمن شتم أبا بكر فقاؿ فيو :إنو كفر  ,من
شتم أبا بكر ؛ ألف أبا بكر  الصديق األكرب  ,وىو أفضل الناس بعد األنبياء بإٝباع أىل السنة وا١بماعة

 ,فمن شتم أبا بكر فهذا يدؿ على مرض ُب قلبو ونفاؽ  ,لوال نفاقو وكفره ٤با شتم أبا بكر .
و٥بذا روي عن اإلماـ أٞبد :أف من شتم الشيخْب أبا بكر وعمر فإنو كافر وىو روي عن اإلماـ أٞبد ,
وكذلك من شتم ...من سب ا٣بلفاء الراشدين األربعة .
ٕٙٙ

اإلعانة العظمى

أما من سب غّبىم  ,الواحد أو االثنْب  ,أو سب معاوية أو غّبه فهذا يفسق وال يككفر  ,لكن من
سب الصحابة كلهم أو كفرىم أو شتمهم أو سب الشيخْب أبا بكر وعمر أو ا٣بلفاء الراشدين فهذا يكفر
كما قاؿ الفريايب -رٞبو اهلل -فإنو كفر من شتم أبا بكر .
"قاؿ ىاروف بن زياد٠ :بعت الفريايب -ورجل يسألو عمن شتم أبا بكر -قاؿ :كافر  ,قاؿ :فنصلي
عليو ؟ قاؿ  :ال " الكافر ال يصلى عليو  ,قاؿ اهلل تعاىل :

        

. )ٔ(     
ٍب ذكر العلة فقاؿ:



 )ٕ(     فدؿ على أف من كفر باهلل ورسولو ال يُصلى

عليو  ,ومن ال يكفر باهلل ورسولو فإنو يصلى عليو ,كالفاسق  ,والعاصي ,وا٤ببتدع يصلى عليو  ,وقد ال
يصلى على بعضهم  ,أعياف الناس من الوجهاء والعلماء واألمراء وغّبىم يتأخروف عن الصبلة على بعض
أىل البدع.
كما كاف النيب  أوؿ األمر ال يصلي على من كاف عليو َدين  ,وكما جاء النهي عن أنو ال يُصلى
الغاؿ وما أشبو ذلك ٙ ,بذيرا لؤلحياء ال يُصلي عليو الوجهاء واألعياف
على قاتل نفسو  ,وال على ّ

والعلماء ,لكن يصلي عليو سائر الناس .

أما الكافر فبل يصلى عليو ؛ و٥بذا -الفريايب -كفر من شتم أبا بكر  ,و٤با سألو السائل ,قاؿ :فنصلي
عليو؟ قاؿ :ال  ,قاؿ :فسألتو كيف نصنع بو وىو يقوؿ  :ال إلو إال اهلل  ,يعِب أنو ال يفيده قوؿ  :ال إلو إال
اهلل .
مكفرا انتقض ,إذا قاؿ :ال إلو إال اهلل ٍب سب الصحابة أو
إذا قاؿ اإلنساف  :ال إلو إال اهلل ٍب فعل ً
شتم أبا بكر وعمر انتفضت كلمة ال إلو إال اهلل ,انتفضت وبطلت.
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ٕٙٚ

اإلعانة العظمى

من قاؿ :ال إلو اهلل ٍب سجد للصنم بطلت ال إلو إال اهلل  ,قاؿ :ال إلو إال اهلل ٍب دعا غّب اهلل وذبح
لغّب اهلل بطلت  ,مثل اإلنساف الذي توضأ واحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ٍب خرج منو بوؿ أو
غائط أو ريح  ,أين ذىبت الطهارة؟ بطلت الطهارة بالناقض .
فكذلك التوحيد  ,إذا قاؿ  :ال إلو إال اهلل ٍب سجد للصنم  ,أو سب اهلل  ,أو استهزأ باهلل  ,أو بكتابو
معلوما من الدين بالضرورة  ,أو قاؿ :الصبلة غّب واجبة  ,أو شتم الصحابة ,
أمرا ً
 ,أو برسولو  ,أو أنكر ً

كافرا ؛ و٥بذا قاؿ " :فنصلي عليو؟ قاؿ  :ال " .
أو شتم أبا بكر بطلت كلمة التوحيد وصار ً

قاؿ :فسألتو  :كيف نصنع بو وىو يقوؿ :ال إلو إال اهلل ؟ بْب ٥بم أهنا ال تفيده  ,انتفضت عليو

وبطلت ؛ و٥بذه قاؿ" :ال ٛبسوه بأيديكم ,ادفعوه با٣بشب حٌب تواروه ُب حفرتو" ؛ ألنو ٪بس ليس لو حرمة
 ,جيفة كجيفة ا٢بمار  ,أو الكلب  ,يُسحب ويدفن ُب حفرة حٌب ال يتأذى الناس برائحتو  ,ليس لو
حرمةٖ ,ببلؼ ا٤بسلم -ا٤بؤمن -فإنو يػُغَسل ويُصلى عليو ويكفن ويدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب .

أما الكافر فليس لو حرمة  ,بل ترمى جيفتو كجيفة ا٢بمار أو الكلب ,ويدفن حٌب ال يتأذى الناس

برائحتو ؛ و٥بذا قاؿ " :ال ٛبسوه بأيديكم ,ادفعوه با٣بشب حٌب تواروه ُب حفرتو ؛ ألنو ال حرمة لو لفكره
وضبللو - ,نعوذ باهلل -وىذا فيو التحذير من البدع والكفر ,والتحذير من سب الصحابة وشتمهم وال
سيما الصديق األكرب وعمر وا٣بلفاء الراشدين .نعم.
حديث قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من سب أصحاب الرسول
وقاؿ ٧بمد بن بشار  :قلت لعبد الرٞبن بن مهدي  :أحضر جنازة من سب أصحاب رسوؿ اهلل  ؟
فقاؿ  :لو كاف من عصبٍب ما ورثْػتُو .

نعم .وىذه ا٤بقالة من ٧بمد بن بشار بن عثماف العبدي البصري ,وىو من رجاؿ األئمة رجاؿ الستة.

روى عنو أصحاب السنة كلهم .

ٕٙٛ

اإلعانة العظمى

قاؿ لعبد الرٞبن بن مهدي  ,اإلماـ ا٤بشهور -كلهم علماء  ,التلميذ عامل كبّب  -من رجاؿ األئمة
الستة  :البخاري ومسلم وأبو داود والَبمذي والنسائي وابن ماجو.
وعبد الرٞبن بن مهدي إماـ مشهور معروؼ حافظ من النقاد  ,قاؿ لو" :أحضر جنازة من سب
أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ فقاؿ :لو كاف من عصبٍب ما ورثتو "
وىذا دليل على أف عبد الرٞبن بن مهدي يكفر من سب أصحاب النيب  ؛ ألف من سبهم وكفرىم
كذب اهلل؛ ألف اهلل زكاىم وعد٥بم ووعدىم با١بنة  ,فالذي يسبهم ويكفرىم مكذب باهلل ,
وفسقهم فقد ّ
ومن كذب اهلل كفر.
وألهنم نقلة الدين  ,وٞبلو الشرعية  ,فإذا ُسب الصحابة أو ُكفروا أو فُسقوا ما صار ىناؾ وثوؽ بالدين

 ,كيف نثق بدين ٞبلتو كفرة أو فساؽ ويشتموف ويسبوف؟ من الذين نقلوا إلينا القرآف ؟ الصحابة  ,من
الذين نقلوا إلينا السنة ؟ الصحابة .
فإذا كانوا كفارا أو فساقا كيف يوثق بدين نقلو كفار أو فساؽ يستحقوف السب -نسأؿ اهلل السبلمة
والعافية -؛ و٥بذا كفر عبد الرٞبن بن مهدي من سب أصحاب النيب  ,وقاؿ" :لو كاف من عصبٍب ما
ورثتو" ٤باذا ؟ ؛ ألنو كافر وأنا مسلم  ,وقد قاؿ النيب   ال يرث ا٤بسلم الكافر  ,وال الكافر ا٤بسلم



.
يقوؿ :أنا مسلم وىذا الذي سب أصحاب النيب لو كاف من عصبٍب ما ورثتو ؛ ألف ا٤بسلم ال يرث
الكافر  ,والكافر ال يرث ا٤بسلم .
ىذا دليل على أف عبد الرٞبن بن مهدي اإلماـ ا٤بشهور يكفر من سب أصحاب النيب  ففيو التحذير
من بدعة الروافض الذين يسبوف أصحاب النيب  ويكفروهنم ويفسقوهنم .نعم.
حديث ال أصلي على رافضي وال حروري

ٕٜٙ

اإلعانة العظمى

كافرا  ,وا٢بروري
وقاؿ أبو بكر بن عياش :ال أصلي على رافضي وال حروري ؛ ألف الرافضي ٯبعل عمر ً

كافرا .
ٯبعل عليًا ً

وىذا األثر عن أيب بكر بن عياش بن سامل األسدي  ,وىو ثقة عابد يقوؿ" :ال أصلي على رافضي"

والرافضي :ىو ا٤بنسوب إىل مذىب الرافضة ,والرافضة :ىم الذين يكفروف الصحابة ويفسقوهنم ويزعموف
أهنم ٰببوف أىل البيت ويغلوف ويعبدوف أىل البيت.
أىل البيت يغلوف ُب حبهم حٌب يعبدوىم من دوف اهلل  ,والصحابة يكفروهنم ويفسقوهنم حٌب ٯبعلوهنم
كفرة فسقو  ,يقوؿ أبو بكر بن عياش" :ال أصلي على رافضي" ليش؟ ؛ ألنو كافر  ,ىذا دليل على أنو
يكفره .
"وال حروري"  .ا٢بروري  :ا٣بارجي من ا٣بوارج  ,وىم يسموف ...ا٢بروري  :نسبة إىل بلدة تسمى
حرورة قرب العراؽ ٘ ,بمع فيها ا٣بوارج ,فصاروا ينسبوف إليها  ,فيقاؿ ٥بم :حرورية  ,ويقاؿ للواحد :
حروري  ,وىم معروؼ عنهم أهنم يعَبضوف وال يعملوف بالسنة .
و٤با جاءت امرأة لعائشة -رضي اهلل عنها -تسأؿ -لكنها ما عرفت السؤاؿ -قالت :ما باؿ ا٢بائض
تقضي الصوـ وال تقضي الصبلة  ,فهمت أهنا معَبضة  ,قالت :أحرورية أنت ؟ أنت من ا٣بوارج ؟ قالت:
ال  ,لست ٕب رورية  ,ولكِب أسأؿ ؛ ألهنا ما عرفت  ,تسأؿ ..اعَبضت عليها قالت :ليش ؟ ٤باذا ا٢بائض
تقضي الصوـ وال تقضي الصبلة ؟ ظنت أهنا معَبضة؛ ألف ا٣بوارج يعَبضوف على السنن .
يكفر الرافضي وا٣بارجي  ,قاؿ :أما الرافضي فؤلنو يكفر عمر فأنا أكفره  ,وأما
فأبو بكر بن عياش ّ
ا٢بروري فإنو يكفر عليًا فأنا أكفره.

الرافضة يكفروف الصحابة ويعبدوف آؿ البيت ,وا٣بوارج ينصبوف العداوة آلؿ البيت ويكفروف عليًا.
ضداف :الرافضة يعبدوف آؿ البيت  ,وا٣بوارج يكفروف أىل البيت وينسبوف ٥بم ...يعادوف أىل البيت ,

ومن ذلك علي يكفرونو  ,على طرُب نقيض .

ٕٓٚ

اإلعانة العظمى

الروافض يعبدوف عليّا وا٣بوارج يكفروف عليا  ,فيقوؿ أبو بكر بن عياش  :ال أصلي على رافضي وال

عمرا ؛ وألف ا٢بروري يكفر عليًا..
حروري ؛ ألف الرافض يكفر ً

ضداف؛ الرافضة يعبدوف أىل البيت ,وا٣بوارج يُكفروف أىل البيت ,وينصبوف ٥بم العداء ,يعادوف أىل

البيت ,ومن ذلك علي ,يكفرونو ,على طرُب نقيض ,أىل البيت الروافض يعبدوف عليا ,وا٣بوارج يكفروف
عليا.
فيقوؿ أبو بكر بن عياش :ال أصلي على رافضي ,وال حروري خارجي؛ ألف الرافضي يكفر عمر ,وألف
ا٢بروري يكفر عليا ,فبل أصلي على واحد منهم ,فيو التحذير من بدعة الروافض وبدعة ا٣بوارج ,نعم.
نكح نساؤىم
حديث الرافضة ال تُ َ
نكح نساؤىم ,وال تؤكل ذبائحهم؛ ألهنم أىل ردة  .نعم ,وىذه
وقاؿ طلحة بن مصرؼ :الرافضة ال تُ َ

ا٤بقالة لطلحة بن مصرؼ فيها دليل على أنو يرى كفر الرافضة ,قاؿ" :ال تُػْن َكح نساؤىم"؛ ألهنم كفرة
نكح نساؤىم ,قاؿ اهلل تعاىل:
وثنيوف أشد من اليهود والنصارى ,ألف اليهود والنصارى تُ َ

  

. )ٔ(         
نكح نساؤىم ,فدؿ على أنو يرى أف الرافضة أشد كفرا من أىل
والوثِب وا٤بشرؾ ال ٙبل ذبائحهم ,وال تُ َ

الكتاب؛ ألف أىل الكتاب َخف كفرىم ,فحلت ذبائحهم ,وحل نكاح نسائهم ,وأما الوثنيوف فؤلف كفرىم

غليظ ال ٙبل نساؤىم وال ذبائحهم.

 - 1سورة المائدة آية .4 :
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والرافضة جعلهم من أىل الكفر الغليظ ,الوثنيْب ,ومل ٯبعلهم من أىل الكفر ا٣بفيف ,فقاؿ :الرافضة ال
نكح نساؤىم ,وال تؤكل ذبائحهمٖ ,ببلؼ اليهود والنصارى؛ فإهنا تؤكل ذبائحهم ,وتنكح نساؤىم ,أما
تُ َ
الرافضة فبل تُػْن َكح نساؤىم ,وال تؤكل ذبائحهم؛ ألهنم أىل ردة ,ىذا تصريح بأهنم بأهنم مرتدوف.

نعم .على العموـ ,عموـ أيش؟ الرافضة نوع واحد ,ما ىو بأنواع  ,ولكن الشيعة أنواع ,الشيعة

طبقات ,منهم الكافر ومنهم غّب الكافر ,فيو الزيدية ,وفيو الغرابية ,وفيو كذا ,وفيو ا٤ب َخطئة الذين خطئوا
ُ
جربيل ,وفيو الرافضة ,لكن الرافضة طائفة واحدة.
الشيعة اسم عاـ يشمل طوائف متعددة ,والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة ,الرافضة طائفة من
طوائف الشيعة ,كما لو قسمت الناس إىل أقساـ ,قسمت -مثبل -قلت :أىل السنة أقساـ ,أىل السنة
أربعة أقساـ :مالكية ,وشافعية ,وحنابلة ,وحنفية ,كلمة أىل السنة ىذا عاـٙ ,بتو كم؟ أربع طبقات ,الشيعة
عاـٙ ,بتو كم؟ أربعة وعشرين طبقة ,أربع وعشرين فرقة ,فالرافضة فرقة من الفرؽ.
يبق إال
فالذي يعتقد ىذا االعتقاد ,ويكفر الصحابة ,ويعبد آؿ البيت ,ويزعم أف القرآف طار ثلثيو ومل َ

الثلث ىذا كفر وردة ,اللي يعبد أىل البيت ويتوسل هبم ىذا كفر ,واللي يكفر الصحابة كفر ,والذي يقوؿ:
إف القرآف غّب ٧بفوظ ومل يبق إال الثلث كافر؛ ألنو مكذب هلل ُب قولو:

      

. )ٔ(   
فمن كاف يعتقد ىذا االعتقاد فهو كافر ,ومن كاف يتربأ من ىذه االعتقادات ,وال يسب الصحابة ,وال
يعبد آؿ البيت ,ويصدؽ اهلل ُب أف القرآف ٧بفوظ فليس منهم .نعم.
حديث قيل للحسن إن فالنا غَسل رجال من أىل األىواء
وقيل للحسن :إف فبلنا َغسل رجبل من أىل األىواء .فقاؿ :عرفوه أنو إف مات مل نصل عليو .
 - 1سورة الحجر آية .8 :
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نعم ,وىذا األثر عن ا٢بسن البصري -رٞبو اهلل -فيو التحذير من أىل البدع ,وأف أىل البدع ال
يػُغَسلُوف ,وال تُتبع جنائزىم؛ ٙبذيرا لؤلحياء حٌب ال يفعلوا مثل فعلهم.

و٤با قيل :إف فبلنا َغس َل رجبل من أىل البدع ,فقاؿ :عرفوه أنو إف مات مل نصل عليو؛ تعزيرا لو ,وىذا

صلى عليهم ,وال يغسلوف ,نعم.
فيو التحذير من أىل البدع ,وأنو ال تتبع جنائزىم ,وال يُ َ

حديث نظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابو في محال البصرة
ونظر ابن سّبين إىل رجل من أصحابو ُب ٧باؿ البصرة ,فقاؿ لو :يا فبلف ,ما تصنع ىا ىنا؟ فقاؿ:
عدت فبلنا من علة -يعِب رجبل من أىل األىواء -فقاؿ لو ابن سّبين :إف مرضت مل نعدؾ ,وإف مت مل
تبت .
نصل عليك إال أف تتوب ,قاؿُ :

نعم ,نظر ابن سّبين -رٞبو اهلل٧ -بمد بن سّبين التابعي ا١بليل إىل رجل من أصحابو ُب بعض ٧باؿ

البصرة ,فسألو قاؿ لو :يا فبلف ,ما تصنع ىا ىنا؟ قاؿ :عدت فبلنا من علة ,عدت مريضا ,وىو من أىل
صل عليك
البدع ,عاد مريضا من أىل البدع ,فزجره ابن سّبين ,وقاؿ :إف ْ
مرض َ
ت مل نَػ ُع ْد َؾ ,وإف مت مل نُ َ

تبت اآلف ,تبت ,ال أعود مريضا من أىل البدع.
إال أف تتوب ,فقاؿ :الرجل ُ

ىذا فيو التحذير من أىل البدع ,وا٢بذر من ٦بالستهم ومصاحبتهم ,وعيادة مريضهم ,واتباع جنائزىم,

وتغسيل موتاىم ,كل ىذا ٰبذره أىل السنة.
حديث آكل طعام اليهودي والنصراني وال آكل طعام صاحب بدعة
وقاؿ الفضيل :آكل طعاـ اليهودي والنصراين ,وال آكل طعاـ صاحب بدعة .

ٖٕٚ
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نعم ,وىذا الفضيل بن عياض يقوؿ :آكل طعاـ اليهودي والنصراين؛ ألف اهلل أحل لنا ذبائحهم ُب
قولو :

 )ٔ(       وألهنم يهود ونصارى معروفوف ,كفرىم ظاىر.

أما صاحب البدعة فبل آكل طعامو؛ ألنو -وإف مل يكن كافرا -إال أنو صاحب شبهة وتلبيس ,فإذا
أكلت طعامو ,أو جلست معو ,إذا جلس اإلنساف معو ,أو أكل طعامو ,فإنو ُٱب َشى عليو ا٤بفسدة ,أف يؤثر
عليو ببدعتو ,وأف يعتنق بدعتو ,فيصيبو ما أصابو.

أما اليهودي والنصراين معروؼ أمره منكشف ,يهودي ونصراين معروؼ ,قد أعلن كفره وضبللو ,وخف
كفره؛ ألنو صاحب كتاب ,واهلل -تعاىل -خفف األحكاـ ,فأباح لنا أكل ذبائحهم ,ونكاح نسائهم.
أما أىل البدع فيجب ا٢بذر منهم؛ ألف أمرىم يؤثر ,ألهنم ليسوا كفارا ,وإٲباهنم ضعيف ,قد ٯبروف
اإلنساف إىل بدعة من حيث ال يشعر ,فلهذا فرؽ الفضيل بن عياض بْب اليهودي والنصراين ,وبْب صاحب
البدعة ,نعم.
حديث اللهم ال تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبو قلبي
وكاف يقوؿ :اللهم ال ٘بعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبو قليب .
نعم ,وىذا فيو التحذير من أىل البدع ,يقوؿ :اللهم ال ٘بعل لصاحب بدعة يدا عندي -يعِب:
معروفا -ال ٘بعل لو معروفا علي؛ ألف اإلنساف ُجبِ َل على حب من أحسن إليو ,فإذا أحسن إليك إنساف,
الفضيل أال يكوف لصاحب بدعة عليو معروفا حٌب ال
وكاف لو يد عندؾ ,فإف قلبك ٰببو ,فهو يدعو اهللَ
ُ
ٰببو قلبو ,فيو التحذير من أىل البدع ,والبعد عنهم حٌب ال يؤثر على اإلنساف ,نعم.
حديث إذا علم اهلل من رجل أنو مبغض لصاحب بدعة
 - 1سورة المائدة آية .4 :
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وقاؿ الفضيل :إذا علم اهلل من رجل أنو مبغض لصاحب بدعة رجوت أف يغفر اهلل لو ,وإف قل عملو .
نعم  ,كمل اآلف .فيو نسخة ثانية ,ألف كراىية البدعة دليل على حب السنة ,النسخة الثانية فيو
تكملة؛ ألف كراىية البدعة دليل على حب السنة ,ىذه ا٤بقالة للفضيل يقوؿ" :إذا علم اهلل من رجل أنو
مبغض لصاحب بدعة رجوت أف يغفر اهلل لو وإف قل عملو"؛ ألف لزوـ السنة مع قلة العمل خّب من كثرة
العمل مع البدعة.
فيقوؿ :إذا رأيت الشخص مبغض أىل البدع ,ويبتعد عنهم ,ويلزـ السنة ,فهذا على خّب عظيم ,ولو
كاف عملو قليبل ,إذا كاف يؤدي الفرائض ,وينتهي عن احملارـ ,لكن ما يُ ْكثِر من صياـ النفل ,وال يكثر من
مستقيم على السنة ,فهذا يػُْر َجى لو ا٣بّب؛ ألف كراىية البدعة
صبلة النفل ,وال يكثر من حج النفل ,لكنو
ٌ
دليل على حبو السنة.

إذا كاف اإلنساف يبغض أىل البدع ,ويبتعد عنهم ,وٰبب أىل السنة ,ويلتزـ بالسنة ,فإف اهلل يبارؾ ُب
عملو ,ولو كاف عمبل قليبل ,ولو مل يكن كثّب الصوـ أو كثّب الصبلة ,ما داـ ملتزما بالسنة ,مؤديا للفرائض,
ومنتهيا عن احملارـٖ ,ببلؼ الذي يركن إىل أىل البدع ,وٰبب أىل البدع ,ولو كاف عملو كثّبا ,فإنو على
وٱبْ َشى عليو أف يتأثر من البدعة.
افق ألىل البدع ,فيُ ْخ َشى عليو أال يقبل منو عملوُ ,
البدعة ,وىو مو ٌ

فا٤بقصود أف ىذا األثر معناه أف لزوـ السنة مع العمل القليل خّب من العمل الكثّب مع البدعة ,فيو

التحذير من البدع ,نعم .تفضل.
حديث سألت أبا عبد اهلل عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان
وقاؿ ا٤بروذي :سألت أبا عبد اهلل عمن شتم أبا بكر وعمر وعثماف وعائشة -رضي اهلل تعاىل عنهم-
فقاؿ :ما أراه على اإلسبلـ .

ٕ٘ٚ
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نعم ,وىذه رواية  ++ا٤بروزي ,وٰبتمل ا٤بروذي؛ ألف ا٤بروزي وا٤بروذي كبلٮبا يسأؿ اإلماـ أٞبد ,لكن
الغالب أ نو إذا أريد ا٤بروذي بالذاؿ يقاؿ :ا٤بروذي ,وإذا أريد ا٤بروزي يقاؿ :أبو بكر ا٤بروزي ,واألقرب أنو
ا٤بروذي.
قاؿ ا٤بروذي :سألت أبا عبد اهلل -ىو اإلماـ أٞبد إماـ أىل السنة وا١بماعة -عمن شتم أبا بكر وعمر
وعثماف وعائشة -رضي اهلل عنهم ,-فقاؿ :ما أراه على اإلسبلـٰ ,بتمل "ما أراه" يعِب :ما أعلمو على
اإلسبلـ ,أو ما أُراه -بضم ا٥بمزة -يعِب :ما أظنو على اإلسبلـ ,األقرب أنو" :ما أُراه".
٤با سأؿ ا٤بروذي اإلماـ أٞبد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثماف وعائشة -رضي اهلل عنهم ,-قاؿ :ما
أظنو على اإلسبلـ ,لوال النفاؽ ُب قلبو ٤با شتم ا٣بلفاء الثبلثة وعائشة أـ ا٤بؤمنْب ,وكونو يشتم أبا بكر
وعمر وعثماف وعائشة يدؿ على نفاؽ ُب قلبو.
"ما أَراه" :يعِب ما أعلمو" ,ما أُراه" :يعِب ما أظنو بضم ا٥بمزة ,و"ما أَراه" -بفتح ا٥بمزة -فمعناه :ما
أعلمو على اإلسبلـ ,فاألقرب أف "ما أراه" يعِب ما أعلمو على اإلسبلـ ,وىذا فيو دليل على أف اإلماـ
أٞبد يكفر من شتم ا٣بلفاء الثبلثة.
وروي عن اإلماـ أٞبد ,روي عنو صراحة :أف من شتم الشيخْب فهو كافر ,أبو بكر وعمر ,وىنا شتم
ُ

الثبلثة وعائشة ,وىذا فيو التحذير من سب الصحابة وشتمهم ,وأف ىذا من األعماؿ الكفرية ,نعوذ باهلل,
فيو التحذير من مذىب الرافضة ,نعم.
حديث الذي يشتم أصحاب الرسول ليس لو نصيب في اإلسالم
وقاؿ مالك بن أنس  :الذي يشتم أصحاب رسوؿ اهلل



ليس لو سهم -أو قاؿ -:نصيب ُب

اإلسبلـ .
نعم ,وىذه ا٤بقالة من الصحايب ,أو من اإلماـ ا٤بشهور -إماـ دار ا٥بجرة -فيو تكفّب من شتم أصحاب
النيب



قاؿ :الذي يشتم أصحاب رسوؿ اهلل



ليس لو سهم -أو قاؿ -:نصيب ُب اإلسبلـ ,والذي
ٕٚٙ
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ليس لو نصيب ُب اإلسبلـ خارج عن اإلسبلـ ,ليس لو سهم وال نصيب من اإلسبلـ ,كل مؤمن لو سهم
ونصيب من اإلسبلـ ,والذي ليس لو سهم وال نصيب من اإلسبلـ ليس من أىل اإلسبلـ.
وىذا دليل على تكفّب اإلماـ مالك -رٞبو اهلل٤ -بن سب الصحابة وشتمهم وكفرىم ,وقد روي عنو
تكفّب من أغاظو الصحابة ُب قولو -تعاىلُ -ب سورة "الفتح":



. )ٔ(     

قاؿ :اآلية دليل على كفر الرافضة؛ ألف الصحابة يغيظوىم ,يغيظهم الصحابة ,ومن غاظو الصحابة
فهو كافر بنص القرآف ,نعم .وفيو التحذير من مذىب الرافضة .نعم.
حديث من شتم أصحاب الرسول فهو كافر
وقاؿ بشر بن ا٢بارث :من شتم أصحاب رسوؿ اهلل



فهو كافر ,وإف صاـ وصلى وزعم أنو من

ا٤بسلمْب .
نعم ,وىذه ا٤بقالة -أيضا -لبشر بن ا٢بارث ُب تكفّب من شتم أصحاب رسوؿ اهلل  وأنو كافر ,و٥بذا
قاؿ" :وإف صاـ وصلى وزعم أنو من ا٤بسلمْب" .ال تنفعو صبلتو وصومو مع كفره وضبللو؛ ألف اإلنساف إذا
فعل الكفر ما تفيده األعماؿ ,تكوف أعماؿ حابطة ,قاؿ تعاىل:

     

 )ٕ(        نعم.
حديث من شتم أبا بكر الصديق فقد ارتد عن دينو
وقاؿ األوزاعي :من شتم أبا بكر الصديق -رضي اهلل تعاىل عنو -فقد ارتد عن دينو وأباح دمو .
 - 1سورة الفتح آية . 38 :
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نعم ,وىذا األثر لؤلوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق  قاؿ" :من شتمو فقد ارتد عن دينو وأباح
دمو" .أي :دمو حبلؿ ,ومالو حبلؿ لكفره وضبللو.
وىذه اآلثار األربعة:
األثر األول :عن اإلماـ أٞبدُ ,ب تكفّب من شتم ا٣بلفاء الثبلثة.
واألثر الثاني :عن مالك بن أنسُ ,ب تكفّب من شتم أصحاب النيب . 
واألثر الثالث :عن بشر بن ا٢بارثُ ,ب تكفّب من شتم أصحاب النيب . 
واألثر الرابع :عن األوزاعيُ ,ب تكفّب -أيضا -من شتم الصديق . 
ىذه كلها آثار عن األئمة ,كلها ُب تكفّب الرافضة ,اإلماـ أٞبد ,ومالك بن أنس ,وبشر بن ا٢بارث,
واألوزاعي ,كلهم كفروا الرافضة ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,نعم.
حديث ال حظ للروافض في الفيء والغنيمة
وقاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ :ال حظ للروافض ُب الفيء والغنيمة؛ لقوؿ اهلل

  

 )ٔ(     اآلية .
وىذا أيضا خامس ,إماـ خامس ,وىو أبو عبيد القاسم بن سبلـ كفر الرافضة ,قاؿ" :ال حظ للرافضي
ُب الفيء والغنيمة" .والذي ال حظ لو ُب الفيء والغنيمة كافر؛ ألف الفيء والغنيمة ال تكوف إال للمسلمْب,
واستدؿ باآلية ,ىذا الدليل:



 )ٕ(      وىي آية ا٢بشر.

 - 1سورة الحشر آية .11 :
 - 3سورة الحشر آية .11 :

ٕٚٛ
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وذلك أف اهلل -سبحانو وتعاىل -جعل الغنيمة لثبلث طوائف من الناس ,وليس منهم الرافضةُ ,ب قولو
تعاىل:



            

. )ٔ(            
ٍب ذكر األصناؼ الذين يأخذوف الفيء ,فقاؿ:



 )ٕ(   ىذا واحد.

 )ٖ(           وىم األنصار.

ٍب قاؿ:



ٍب قاؿ:

           

. )ٗ(  
فصار الفيء لثبلثة أصناؼ من ا٤بسلمْب :الصنف األوؿ :ا٤بهاجروف.
والصنف الثاين :األنصار.
والصنف الثالث :من جاء بعدىم ٩بن يستغفر ٤بن سبقو.
والرافضة ليسوا من ا٤بهاجرين ,وال من األنصار ,وال ٩بن يستغفر للصحابة؛ وإ٭با يسب الصحابة ,وإ٭با
ىم يسبوف الصحابة ,فدؿ على أهنم ليسوا من ا٤بسلمْب.
ىكذا استدؿ اإلماـ أبو عبيد القاسم ,استدؿ بآية ا٢بشر على أف الرافضة ليسوا من أىل اإلسبلـ؛ ألف
اهلل جعل الغنيمة والفيء للمسلمْب ,وىم أصناؼ ثبلثة ,والرافضة ليسوا صنفا من ىذه األصناؼ الثبلثة,
فدؿ على كفرىم وضبل٥بم.
نعم .وفق اهلل ا١بميع ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع والعمل الصاّب ,وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وآلو
وصحبو أٝبعْب.
 - 1سورة الحشر آية .6 :
 - 3سورة الحشر آية .7 :
 - 2سورة الحشر آية .8 :
 - 3سورة الحشر آية .11 :

ٕٜٚ

اإلعانة العظمى

أحسن اهلل إليكم.
س  :ىذا سائل يقوؿ :من ىم أىل ا٢بل والعقد؟ فإف كاف العلماء ووجهاء القوـ وشيوخ القبائل ,فهل
تثبت الوالية بانتخاب وجهاء القوـ وشيوخ القبائل إف مل يوجد العلماء؟
ج  :نعم ,أىل ا٢بل والعقد ىو الوجهاء واألعياف والكبار من القبائل ,فهؤالء إذا بايعوا ويل األمر
يكفي ,إذا بايع أىل ا٢بل والعقد من الوجهاء واألعياف وكبار القبائل يكفي ,ال يلزـ من ىذا كل واحد
يبايع اإلماـ ,ال ,إذا بايع من القبيلة واحد أو اثنْب كفى ,إذا بايع الكبار من القبيلة وا٤بشايخ والوجهاء
كفى.
فهذا معُب اختيار أىل ا٢بل والعقد ,إذا اختار أىل ا٢بل والعقد إماما ,إذا كاف االختيار ٥بم
واالنتخاب ,واختار أىل ا٢بل والعقد والعقبلء ورؤساء القبائل والعشائر والعقبلء والعلماء وغّبىم ,فإف
ا٣ببلفة تثبت ,وال يشَبط أف يكوف كل واحد يبايع.
ومن ىنا فإف االنتخابات الٍب تسمعوف أف االنتخابات ,االنتخابات من كل واحد ,أصوات ,ا٤بهم
أصوات ,حٌب ولو كاف طفبل ,ولو كاف امرأة ,ولو كاف ٦بنونا ,ولو كاف ال عقل لو ,ا٤بهم الصوت,
األصوات ,االنتخابات من أصوات ,فهذه االنتخابات ال تتماشى مع الشرع ,إ٭با اللي يتماشى مع الشرع
ىو يُ ْكتَػ َفى بأىل ا٢بل والعقد ,إذا بايع واحد من القبيلة كفى ,واحد أو اثنْب أو ثبلثة من الوجهاء يكفي,
نعم .أحسن اهلل إليكم.

س  :وىذا سؤاؿ عرب الشبكة ,ىذا سائل من إيراف يقوؿ :إنو من أىل السنة ,وأف ىناؾ مطاعم
للرافضة ,فهل ٯبوز لو أف يأكل من طعامهم؟
ج  :كما ٠بعتم النصوص ,العلماء هنوا عن األكل من طعامهم ,قالوا :ال تأكل طعامهم ,وال
٘بالسهم ,وال تصل على أحد منهم ,وال تُػغَس ْل ميتهم ,وال تتبع جنازتو ,العلماء ىجروا من جلس كما
٠بعتم النصوص واآلثار عن األئمة والعلماء أهنم يهجروف من أكل من طعاـ الرافضة أو أىل البدع,

ٕٓٛ

اإلعانة العظمى

ويهجروف من َغسل ميتهم ,ويهجروف من زار مريضهم ,ويهجروف من أكل طعامهم ,ويهجروف من جلس
٦بالسهم ,كل ىذه يبتعد عنها.
نعم .أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا يقوؿ :ما حكم من ذىب إىل صاحب بدعة وعزاه ُب وفاة أحد والديو من باب تقريبو
للسنة؟
ج  :ليس لو ذلك ,تعزية ذلك من جنسو ,ال تُػ َعزيو؛ ألف التعزية ,ىذه التعزية فيو -يعِب -موافقة لو,

وٙبببا لو ,كونك ٙببب نفسك إليو ,وٛبيل إليو ,إال إذا تاب ,إذا تاب فبل بأس .نعم.

س  :وىذا سائل من أمريكا الشمالية يقوؿ :أال تروف -حفظكم اهلل -أنو قد يكوف من ا٤بهم كسب
قلوب أىل البدع والتلطف معهم ,لعل ذلك يردىم عن بدعتهم؟
ج  :نعم  ,إذا كاف التلطف معهم ونصيحتهم يفيد نعم ,وأما إذا كاف ال يفيد فيبتعد عنهم ,وا٥بجر,
ىجر أىل ا٤بعاصي وأىل البدع -كما ٠بعتم -ٯبب ىجرىم.
قاؿ بعض أىل العلم كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية :إف ىجر العصاة وأىل البدع كالدواء ,يستعمل عند
ا٢باجة إليو ,فإف كاف ىجرىم يفيد ُب تركهم للبدعة وا٤بعصية فإنا هنجرىم ,وإف كاف الشر يزيد فبل
هنجرىم ,بل نستمر على نصيحتهم وال هنجرىم ,إذا كانوا يزيدوف ُب البدعة ,إذا ىجرناىم زادوا ,بعض
الناس يفرح ,إذا ىجرتو يفرح ويزيد ُب الشر ,إذا مل هتجره يراعيك بعض الشيء ,وٱبفف من الشر ,وٱبفف
من البدعة ,وٱبفف من ا٤بعصية ,لكن لو أنك ىجرتو زاد ُب شره وفجوره ,ىذا ال هتجره ,وإ٭با تستمر ُب
نصيحتو ,تستمر ,ولكن ما ٘بالسو بدوف نصيحة ,تستمر ُب نصيحتو وال هتجره؛ ألف ىذا فيو ٚبفيف
للشر.
واستدلوا بأف النيب



ىجر كعب بن مالك وصاحباه :ىبلؿ بن أمية ,ومرارة بن الربيع ,ىجرىم النيب

 وا٤بسلموف ٟبسْب ليلة ,ومل يهجر ا٤بنافقْب ,فدؿ على أف ا٥بجر كالدواء يستعمل عبلجا ,إف كاف يفيد
يهجرىم ,وإف كاف ال يفيد ال هنجرىم ,ولكن نستمر ُب نصيحتهم ٚبفيفا للشر .نعم.

ٕٔٛ

اإلعانة العظمى

س  :وىذا سائل من الكويت يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ,ما ذكرًب من عدـ جواز شهود جنازة ا٤ببتدع,
ىل ىو خاص ُب الذي بدعتو مكفرة ,أـ عاـ ُب ٝبيع أىل البدع؟ وىل الداعية إىل بدعة ال تُشهد جنازتو

زجرا وتغليظا ,وجزاكم اهلل خّبا؟

ج  :نعم ,كبلـ العلماء عاـ ُب أىل البدع ,سواء كاف جهميا أو رافضيا أو خارجيا أو معتزليا ,فأىل
البدع كلهم يَبكوف ,وإذا كاف داعية إىل بدعة يكوف أشد.
ومن
وأما الكافر معروؼ ,الكافر ما فيو إشكاؿ ,الكافر ال يػُغَسل ,وال يُ َ
صلى عليو ,وال يتبع جنازتوَ ,

يتبع جنازة كافر ,بل -كما ٠بعتم -الكافر تُ َرمى جيفتو كجيفة ا٢بمار أو الكلب ,ما يغسل ,وال يصلى
عليو ,لكن يدفن ُب حفرة حٌب ال يؤذي ا٤بسلمْب برائحتو ,ما فيو اتباع جنازة ,وال تتبع جنازتوُ ,ٯبَّر كما

٠بعت ,بعض السلف يقوؿ :ادفعو با٣بشب ,ادفعوه با٣بشب ويُ َرمى ُب حفرتو ,ما فيو اتباع جنازتو.

الكافر ما فيو إشكاؿ ,لكن ىذا ُب أىل البدع ,البدع ال تتبع جنازهتم؛ ألف ىذا فيو نشر للبدعة,

ودعوة إىل بدعتو ,وإقرار ببدعتو ,ورضى ببدعتو ,إذا اتبعت جنازتو ,فيتأثر األحياء ,ويقولوا :لوال أنو على
ا٢بق ٤با تبعو فبلف ,لو أنو على ا٢بق ,فتختفي السنن ,وتظهر البدع,
نعم .أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا سائل من اإلمارات يقوؿ :إذا سلك العامل ُب اجتهاده غّب سبيل أىل السنة وا١بماعة,
فأخطأ ,فهل لو أجر على اجتهاده ,مع العلم أف العامل من أىل السنة؟
ج  :نعم إذا كاف العامل عا٤با معروفا من أىل السنة وا١بماعة وأىل ا٢بق ,ويطلب ا٢بق ,وىو معروؼ
بلزوـ السنة ,ومعروؼ بالتحري ,ولو اجتهاد ونظر ُب النصوص واألدلةٍ ,ب أخطأ ,فلو أجر على اجتهاده,
وخطؤه مغفور ,وإذا أصاب فلو أجراف :أجر على اجتهاده ,وأجر على إصابتو  ,كما ثبت ُب ا٢بديث عن
النيب  أنو قاؿ  :إذا اجتهد ا٢باكم فأصاب فلو أجراف ,وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر . 

ٕٕٛ

اإلعانة العظمى

أما إذا كاف من أىل البدع ,ويتبع ا٥بوى ,ما ينظر ُب األدلة الشرعية ,وإ٭با يتبع ىواه ,فهذا مبتدع ,لكن
العامل من أىل السنة الذي يتبع النصوص ,وينظر ُب النصوص وٯبتهدٍ ,ب فهم فهما خاطئا من النصوص,
فهذا معذور ,لو أجر على اجتهاده ,وخطؤه مغفور,
نعم .سبق التنبيو -أيها اإلخوة -سواء اإلخوة ىنا أو الذين على الشبكة أف األسئلة الٍب ستطرح ىي
األسئلة ا٣باصة با٤بوضوع ,فنرجو االعتذار.
س  :ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ,ىل يسمى صاحب النفاؽ العملي زنديقا؟
ج  :ال ,الزنديق صاحب النفاؽ األكرب االعتقادي ,االعتقادي ,صاحب النفاؽ االعتقادي ىو
الزنديق ,ىو ا٤بنافق ,أما ا٤بنافق العملي فهذه معصية ,صاحب كبّبة ,كقولو



آية ا٤بنافق ثبلث :إذا

حدث كذب ,وإذا وعد أخلف ,وإذا أؤٛبن خاف ,وإذا خاصم فجر ,وإذا عاىد غدر . 
ىذه كبائر عملية ,ليست نفاقا ,أما الزنديق ىو ا٤بنافق الذي نفاقو ٱبرجو من ا٤بلة ,ومكذب هلل
ولرسولو ,الذي يكذب اهلل ورسولو ,أو يكذب بعض ما جاء بو الرسوؿ ,أو يبغض اهلل ورسولو ,أو يفرح
بضعف اإلسبلـ ا٤بسلمْب ,أو يُ َسر بانتصار الكفرة على ا٤بسلمْب ,ىذا ُب الدرؾ األسفل من النار ,ىذا
الزنديق ,نعوذ باهلل.
أما الذي يعمل أعماال ,كبائر و٠بيت ُب ا٢بديث نفاقا ,فهذا نفاؽ عملي صاحبو مرتكب الكبّبة.
نعم .أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ :ىل ٯبوز أكل طعاـ أىل الكتاب اليوـ ,مع أهنم ال يذكروف اسم اهلل على الذبيحة؟ وىل
كاف ا٤بشركوف يذكروف اسم اهلل -سبحانو وتعاىل-؟
ج  :ىذا فيو تفصيل ,اهلل -تعاىل -بنص القرآف العزيز أباح طعاـ أىل الكتاب ,وقاؿ:
. )ٔ(          
وطعامهم ذبائحهم ,فذبائحهم حبلؿ لنا ,فالذبيحة يشَبط ُب حلها شرطاف:
 - 1سورة المائدة آية .4 :

ٖٕٛ
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الشرط األوؿ :أف يكوف الذابح مسلما أو كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا ,فإف كاف الذابح وثنيا أو ٦بوسيا
أو غّبه من أنواع الكفرة ,فهذا ال تصح ذبيحتو ,ولو ٠بى ,ولو قطع ا٢بلقوـ وا٤بريء؛ ألنو ليس أىبل
للذبح ,ال بد أف يكوف الذابح إما مسلما أو كتابيا.
الشرط الثاين :قطع ا٢بلقوـ وا٤بريء بآلة حادة.
ت الذبيحة ,إال إذا ٠بعتو يذكر
فإذا قطع ا٢بلقوـ وا٤بريء بآلة حادة ,وكاف الذابح مسلما أو كتابيا حل ْ

اسم ا٤بسيح ,وقاؿ :باسم ا٤بسيح ىذا ال ٙبل ذبيحتو ,وكذلك إذا خنقها ,أىل الكتاب ,إذا ذٕبها الكتايب
ما تدري :ىل ذكر اسم اهلل ,أو مل يذكر اسم اهلل تأكل ,وذٕبها ذٕبا على الطريقة اإلسبلمية ,قطع ا٢بلقوـ
وا٤بريء تأكل ,أما إذا ٠بعتو يقوؿ :باسم ا٤بسيح ال تأكل ,أو خنقها ,أو ضرهبا على رأسها ,أو ذٕبها
بطريق الصعق الكهربائي أو ا٣بنق ,فهذه ال تصح ,حٌب ا٤بسلم ,لو خنقها أو ذٕبها ما صحت.
قاؿ اهلل تعاىل:



          

. )ٔ(     
ولو صدرت من مسلم ,لكن اآلف الذبائح اآلف اللي ترد من ببلد كثّبة من أىل الكتاب كثر الكبلـ
فيها ,وكثّب ٩بن ذىب إليهم يقولوف :إهنم ال يذٕبوف على الطريقة اإلسبلمية ,وإ٭با يذٕبوف بالصعق أو
با٣بنق.
كتفى
فعلى ىذا ينبغي لئلنساف أف ٰبتاط لدينو ,وما داـ يوجد ُب ببلد ا٤بسلمْب ذبائح ,ا٢بمد هلل ,يُ َ

بالذبائح ا٤بوجودة ُب ببلد ا٤بسلمْب ,وٰبتاط لدينو ,وإال فاألصل أف ذبائح أىل الكتاب حل لنا ,إذا ذٕبها
على الطريقة اإلسبلمية ,وبغّب ا٣بنق وقطع ا٢بلقوـ وا٤بريء ,وجهلنا ا٢باؿ ,ما ندري.
أما إذا عرفنا أنو ذبح با٣بنق ,أو بالصعق الكهربائي ,أو ذكر اسم ا٤بسيح ,فبل يؤكل؛ لقوؿ اهلل تعاىل :
            

 - 1سورة المائدة آية .2 :
 - 3سورة األنعام آية .131 :

ٕٗٛ

(ٕ)
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نعم .ليعذرين اإلخوة حقا يا إخواف؛ ألف األسئلة الٍب على الشبكة كثّبة جدا حقيقة ,وأبشركم أف اآلف
غرفة ا٤بسجد ىي أعلى غرفة -وهلل ا٢بمدُ -ب ىذه الشبكة اآلف.
س  :ىذا أخ من الكويت أصر على طرح سؤالو ,مع أنو خارج ا٤بوضوع ,يقوؿ.. :
لو ٝبعت األسئلة اللي تأٌب ُب اآلذاف ,عندنا -إف شاء اهلل تعاىل -وعندنا أيضا ٪بيب على األسئلة
بالكمبيوتر ,وفيو -أيضا -كذلك ,وسيكوف فيو شبكة -إف شاء اهلل تعاىل.-
ج  :بعد الدورة -إف شاء اهلل -ٯبمعوف يل األسئلة اللي تأٌب -إف شاء اهلل -و٪بيب عليها عندنا ُب
مسجدنا ىذا ىناؾ.
ب عليها الحقا -إف
يعِب :وعد الشيخ عبد العزيز -حفظو اهلل تعاىل -أف ٯبيب على األسئلة الٍب مل ُٯبَ ْ

شاء اهلل تعاىل-؛ ولذلك سنجتهد -إف شاء اهلل -على كتابتهاٍ ,ب ٯبيب عليو الشيخ وترسل إىل اإلخوة.

س  :ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,أنا رجل -ىذا من الكويت -يقوؿ :أعمل ُب السلك العسكري ,وقد
تفوتِب الصلوات بسبب استبلمي واجبا من الواجبات -مثبل صبلة الفجر -حٌب تطلع الشمس ,والعصر
حٌب ا٤بغرب ,حيث كل واحد من أصحايب عليو واجبات ,أفيدوين جزاكم اهلل خّبا؟
ج  :ما أدري ىذا الواجب ما ىو؟! إف كاف الواجب -مثبل -إنقاذ الناس من ىلكة ,أو إنقاذىم من
حريق ,أو ما أشبو ذلك ,ضرورة ُب وقت الصبلة نعم ,ىذا عذر ,ويكوف معذورا ُب ىذه ا٢بالة.
أما إذا كاف ما فيو ضرورة فيجب أف يتناوبواٰ ,بب أف يؤدي الصبلة ُب وقتها ,وال ٯبوز التأخّب ,فهذا
الواجب فيو تفصيل ,إف كاف الواجب فيو إنقاذ معصوـ من ىلكة ,كأف يكوف ينقذ حريقا ,وال يستطيع أف
يطفئ ا٢بريق إال بأف تفوتو الصبلة ,إما أف ٰبَبؽ ىؤالء أو يكوف تسبب ُب عصمة دمائهم ,أو تفوتو
الصبلة ,فهذا معذور.
أما إذا كاف دوف ذلك ,مسألة كونو مستلما ,أو كونو ماسكا ٧بل ,ىذا ليس لو وجود فيما بينهم,
يصلي ىؤالءٍ ,ب ٲبسك عن صاحبو ويصلي ,يصلوف ٝباعة اثنْب ,ثبلثة ,وال يؤخروا الصبلة عن وقتها,
فهذا فيو تفصيل ,إذا كاف العمل الذي يعملو وقد تفوتو الصبلة إنقاذ مسلم من ىلكة وال يستطيع ىذا ,إما

ٕ٘ٛ
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أف ينقذه وإما أف تفوتو الصبلة ,فهذا عذر ,أما إذا كاف دوف ذلك فإهنم يتناوبوف ,ويصلوف الصبلة ُب
وقتها .نعم.
س  :ىذا يقوؿ :يا شيخ ,واجيب ىو ٞباية أجواء الببلد؟
ج  :يتناوبوف ,ا٢بمد هلل ,يتناوبوف ,يصلوف ثبلثة أو أربعة ,والباقي ٰبرسوف ,فإذا انتهوا مسك ىؤالء
ٰبموف األجواء ,والتانيْب يصلوف ,وىكذا.
أحسن اهلل إليكم.
س  :وىذا سائل من ا٢بضور يقوؿ :كثّبا ما يػُ َقدـ موتى ال يُعلم حا٥بم خاصة إذا كاف من ا١بنسيات

صل َي عليهم ىل يشَبط فيقوؿ :اللهم إف كاف
صلى عليهم ,وإذا ُ
الٍب ُعرؼ أكثرىم بعدـ الصبلة ,فهل يُ َ
شهد لك بالوحدانية ,وآمن لك بالرسالة ,ومات على ذلك؟

ج  :ىذا إذا كاف الذي يقدـ ُب ببلد ا٤بسلمْب ,فاألصل أهنم مسلموف ,األصل أهنم مسلموف ,أما إذا
كاف معروفا ,يقدـ مسلموف وغّب مسلمْب ,وغلب على الظن أهنم غّب مسلمْب ,فبل يُصلى عليو أو
يشَبط ,لكن ُب ببلد ا٤بسلمْب األصل أنو ال يقدـ إال ا٤بسلم ,ىذا ىو األصل ,أو إذا كاف ُب ببلد
ا٤بسلمْب ,مثبل ُب ببلدنا اآلف ما يقدـ إال ا٤بسلموف ,أو مثبل ُب مسجدُ ,ب مركز إسبلمي معروؼ ال يقدـ
إال مسلم ال بأس ,أما إذا كاف ُب أماكن يقدـ فيها ا٤بسلموف وغّب ا٤بسلمْب ,فهذا ىو ٧بل النظر ,و٧بل
التأمل.
نعم .أحسن اهلل إليكم.
س  :يقوؿ٪ :بد بعض ا٤بؤلفْب ُب الفرؽ وا٤بذاىب يذكر ا٤بذاىب ُب الفروع ,فيذكر ا٤بذاىب األربعة,
ويذكر ا٤بذىب ا١بعفري ,فهل ىذا التقسيم صحيح؟
ج  :ليس بصحيح ,ا٤بذىب ا١بعفري ىو ا٤بذىب الرافضي ,يقاؿ لو ويسمى :مذىب الرافضة,
ويسمى :ا٤بذىب ا١بعفري ,ويسمى -كذلك :-مذىب اإلمامية ,ومذىب االثِب عشرية ,وىذه أ٠باء لو

ٕٛٙ
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يسمى مذىب الرافضة ,مذىب اإلمامية ,مذىب االثنا عشرية ,مذىب ا١بعفرية ,كلها مسميات وا٤بسمى
واحد.
نعم .نسبة إىل جعفر بن أيب طالب  واإلمامية ألهنم يقولوف بإمامة اثِب عشر ,واالثِب عشرية ألهنم
يقولوف بإمامة اثِب عشر إماما ,وأف النيب  نص على اثِب عشر إماما ,وا١بعفرية نسبة إىل جعفر .نعم.
غفر لو  ++خطئو ُب العقيدة والفقو ,أو ُب الفقو
س  :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ,ىل العامل اجملتهد يُ َ
فقط؟
ج  :إذا كاف ُب جوانب ,يعِبُ :ب جوانب العقيدة األشياء ا٣بفية ,قد يكوف ُب األشياء ا٣بفية ,مثل
العلماء الكبار ,مثل ا٢بافظ ابن حجر -رٞبو اهلل -والنووي ٥بم ُب العقيدةُ ,ب الصفات ,وىم علماء كبار
خدموا السنة ,علماء فطاحل كبار ,قل أف يوجد علم من علوـ ا٢بديث ومصطلح ا٢بديث ورجاؿ ا٢بديث
إال وا٢بافظ ابن حجر لو مؤلف ,ومع ذلك غلط -رٞبو اهللُ -ب مسألة الصفاتُ ,ب جانب من ا١بوانب.
ليس ا٤براد يغلط ُب أصل الدين ,يدعو غّب اهلل ,ويذبح لغّب اهلل .ال ,أو ينذر لغّب اهلل ,لكن ُب جانب
فقط ,ولو كاف ُب جانب من جوانب العقيدة مثل ا٢بافظ ابن حجر والنووي -رٞبو اهلل ,-نرجو اهلل أف
يعفو عنا وعنهم.
أَولُوا الصفات على مذىب األشاعرة ,لكنهم مل يتعمدوا؛ ألهنم مل ينشئوا على مذىب أىل السنة
وا١بماعة ,وظنوا أف ىذا ا٢بق وُب جانب من ا١بوانب العقيدة ,فمثل ىؤالء العلماء الكبار نرجو اهلل أف
يعفو عنا وعنهم.
نعم .أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم.
حديث كنت مع أيوب ويونس وابن عون
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
ٕٛٚ
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وقاؿ ٞباد بن زيد :كنت مع أيوب ويونس وابن عوف ,فمر هبم عمرو بن عبيد ,فسلم عليهم ووقف,
فلم يردوا عليوٍ ,ب جاز ,فما ذكروه.
رواه ابن وضاح ُب البدع والنهي عنها ,وقصتو عن ابن عوف .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب.
أما بعد:
فهذا األثر الذي رواه ٞباد بن زيد ,أن و كاف مع أيوب ويونس وابن عوف ,فمر هبم عمرو بن عبيد
ا٤بعتزيل ا٤بعروؼ ,وىو وواصل بن عطاء أسسا مذىب االعتزاؿ ,عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ٮبا اللذاف
أسسا مذىب االعتزاؿ ُب أوائل ا٤بائة الثانية ,وكانا قبل ذلك ٯبلساف ُب حلقة ا٢بسن البصري -رٞبو اهلل,-
ٍب اعتزال ٦ب لس ا٢بسن البصري ,فصارا يقرراف ُب حلقة مستقلة أف الفاسق ال مؤمن وال كافر ,فقيل ٥بم ُب
ذلك الوقت قوؿ :ا٤بعتزلة؛ ألهنم اعتزلوا ا١بماعة ,واعتزلوا ٦بلس ا٢بسن البصري.
فعمرو بن عبيد معتزيل ٩بن أسس مذىب االعتزاؿ ,و٤با مر عمرو بن عبيد على ىؤالء الرىط من
العلماءٞ :باد بن زيد ,وأيوب ,ويونس ,وابن عوف ,سلم عليهم ووقف ,فلم يردوا عليو السبلـ ىجرا لو؛
ألنو معتزيل ,أسس مذىب االعتزاؿٍ ,ب جاز ,فما ذكروه ,يعِب :جاز ا٤بوضع ,ذىب ومل يذكروه ,وىذا فيو
دليل على أف العلماء واألئمة يهجروف أىل البدع ,وال يردوف السبلـ عليهم ,فا٤ببتدع يُهجر ,وال يرد السبلـ

عليو ,وال ُ٘باب دعوتو ,وال تتبع جنازتو إذا مات ,وال يعاد إذا مرض ,وال يزوج ,ينبغي ىجره والبعد عنو,
حٌب يَبؾ الناس البدع.
وىذا ا٥بجر فيو تأديب وتعزير من العلماء ألىل البدع ,وفيو ٙبذير لغّبىم من الناس أف يعتنقوا ىذه
البدع ,وىذا ٧بموؿ على أف ا٥بجر يفيدىم.

ٕٛٛ
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أما إذا كاف ا٥بجر ال يفيدىم ,بل يزيدىم شرا ,فبل يهجروف؛ لكن يستمر أىل السنة والعامل ُب
نصيحتهم ودعوهتم ,لعل اهلل أف ينفعهم.
أما إذا كاف ا٥بجر يرتدعوف ,فإنو ٯبب ىجرىم حٌب يرتدعوا عن بدعتهم ,وحٌب ال يقتدي هبم غّبىم,
وحٌب ٚبتفي البدع ,وتظهر السنن .نعم.
حديث يد اهلل على الجماعة
وقاؿ الفضيل :يد اهلل على ا١بماعة ,وال ينظر اهلل إىل صاحب بدعة .
نعم الفضيل بن عياض يقوؿ" :يد اهلل مع ا١بماعة" .وىم أىل السنة وا١بماعة ,ما كاف عليو النيب



وأصحابو فهم ا١بماعة ,ولو كانوا قلة ,فهم يقلوف ويكثروف ,وىم الطائفة ا٤بنصورة ,وىم أىل السنة
وا١بماعة ,يد اهلل معهم ,ومن شذ عنهم شذ ُب النار ,من شذ عنهم فهو متوعد بالنار.
قاؿ اهلل



ُب كتابو ا٤ببْب:

           

. )ٔ(            
ىذا وعيد ٤بن شاؽ اهلل ورسولو واتبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب ,ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذىب
أىل السنة وا١بماعة ,فقد اتبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب ,وشاؽ اهلل ورسولو ,فيشملو ىذا الوعيد

  

. )ٕ(        
قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ-



افَبقت اليهود على إحدى وسبعْب فرقة ,وافَبقت النصارى على

اثنتْب وسبعْب ,وستفَبؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعْب فرقة ,كلها ُب النار إال واحدة   .وىي ا١بماعة.
وُب لفظ  :ىي ما كاف على مثل ما أنا عليو وأصحايب . 
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ٕٜٛ
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فا١بماعة ىم الفرقة الناجية ,وىم أىل السنة وا١بماعة ,وىم الصحابة والتابعوف ,ومن تبعهم من
العلماء واألئمة ,وىم أىل ا٢بق ,ولو كانوا قلة ,فمن كاف على ا٢بق فهو ا١بماعة ,ولو كاف واحدا كما قالو
بعض السلف ,قاؿ :إف كنت على ا٢بق فأنت ٝباعة ,ولو كنت وحدؾ.
و٥بذا قاؿ الفضيل" :يد اهلل مع ا١بماعة ,وال ينظر اهلل إىل صاحب بدعة" .ألنو شاذ وخارج عن
ا١بماعة .نعم.
حديث اليوم الذي يصوم فيو أحدنا
وقاؿ زائدة :قلت ٤بنصور :يا أبا َعتاب ,اليوـ الذي يصوـ فيو أحدنا ينتقص فيو الذين ينتقصوف أبا
بكر وعمر -رضي اهلل عنهما .-قاؿ :نعم .
يعِب :أراد زائدة أنو حينما سألو منصور ,يسألو عن غيبة أىل البدع وأىل الفسق ,ىل تعترب غيبة؟ فبْب
أنو ال غيبة لفاسق ,الفاسق الذي يظهر البدع ,ويظهر ا٤بعاصي ,ال غيبة لو ,وىذا مستثُب من الغيبة ,يُستثُب
أشياء ,منها ا١برح ,جرح الرواة ُب سند ا٢بديث ٞباية ٢بديث رسوؿ اهلل  فهذا مستثُب.
وكذلك التعريف ,إذا كاف إنساف ال يُعرؼ إال ٗبا فيو من اللقب ,كأف يقاؿ :األعمى ,األعرج,
واألعور ,فهذا مستثُب.
وكذلك الذي يستفٍب؛ كما قالت ىند بنت عتبة امرأة أيب سفياف :إف أبا سفياف رجل شحيح ,ال
يعطيِب ما يكفيِب وولدي با٤بعروؼ .قو٥با" :رجل شحيح" .ىذه غيبة ,لكنو مستثُب ,مضطرة إىل أف تسأؿ.
وكذلك ا٤بظلوـ الذي يسأؿ حقو عند ا٢باكم ,وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقو وبدعتو ال غيبة لو,
إنساف ٰبلق ٢بيتو ,فقلت ُب غيبتو :فبلف حالق للحيت و ,ىل ىذه غيبة؟ ال ,ليست بغيبة ,ىو حلق ٢بيتو
أماـ الناس ,كل يراه ُب الشوارعُ ,ب الشارع كل يراه ٰبلق ٢بيتو ,ىذا ىو الذي فضح نفسو ,ما فيو غيبة,
الغيبة إذا كاف مستورا ,إذا كاف شيئا مستورا ليس لك أف تظهره ,وال تفضحو.

ٕٜٓ
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أو واحد يشرب الدخاف أماـ الناس ُب الشارع ,فقلت ُب ٦بلس  :فبلف يشرب الدخاف .ىل ىذا
غيبة؟ ليست غيبة؛ ألنو ىو الذي فضح نفسو أماـ الناس بشرب الدخاف.
كذلك ا٤ببتدع ,إذا كاف يظهر بدعة ا٤بولد ,أو بدعة الرفض ,أو بدعة ا٤بعتزلة ,أو بدعة ا١بهمية أو
ا٤برجئةٍ ,ب قلت :فبلف مرجئي ,فبلف خارجي ,فبلف معتزيل ,فبلف رافضي .ال غيبة لو؛ ألنو ىو الذي فضح
نفسو وأظهر بدعتو ,ىذا مستثُب من الغيبة.
الغيبة أف يكوف اإلنساف مستور ا٢باؿ ,قد أخفى معصيتو ,فهذا ال يُذكر ُب ٦بامع الناس ,بل الذي
ينبغي لئلنساف أف ينصحو فيما بينو وبينو ,إال إذا كاف فيو مصلحة ,مثبل إذا أظهر البدعة ,أو أظهر الفسق,
فهذا ال غيبة لو.
وكذلك إذا أردت أف تزوؿ ,إذا أردت أف تشتكيو ,فتزوؿ ىذه ا٤بعصية ,تنكر ىذه ا٤بعصية ,وتتكلم مع
والة األمور ,وتتكلم مع رجاؿ ا٢بسبة ,فهذا مستثُب.
و٥بذا قاؿ زائدة ٤بنصور" :يا أبا عتاب ,اليوـ الذي يصوـ فيو أحدنا ينتقص فيو الذين ينتقصوف أبا بكر
وعمر؟" يعِب :ىل يعترب ىذا غيبة؟ ينتقص :يعِب يعيب ,إذا عبت الذين يعيبوف أبا بكر وعمر ال غيبة؛ ألف
ىؤالء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسق ,رافضي فاسق ,فبل غيبة لو.
فدؿ على أنو ال غيبة ألصحاب البدع الذين يعيبوف أصحاب رسوؿ اهلل



ويتكلموف فيهم بعيبهم

وذمه م ,وذكر شيء من مثالبهم بزعمهم ,فإف ىؤالء ال غيبة ٥بم ,ولو كنت صائما ,تتكلم فيهمٙ ,بذر من
أىل البدع ,وتعيب أىل البدع ,ولو كنت صائما ,وال يعترب ىذا من الغيبة .نعم.
حديث ليس ألصحاب البدعة غيبة
وكاف ا٢بسن يقوؿ :ليس ألصحاب البدعة غيبة .

ٕٜٔ
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صدؽ ,ا٢بسن البصري يقوؿ" :ليس ألصحاب البدع غيبة" .ألنو صاحب البدعة ىو الذي أظهر
بدعتو ,وفضح نفسو أماـ الناس ,فبل غيبة لو ,لكن لو كاف مستورا ,ومل يظهر بدعتو ,وال يعلم عنو شيء,
فبل تتكلم فيو ُب غيبتو .نعم.
حديث ما أذن اهلل لصاحب بدعة في توبة
وقاؿ عطاء :ما أذف اهلل لصاحب بدعة ُب توبة .
نعم ,ىذا عطاء يقوؿ :إف صاحب البدعة بعيد منو التوبة؛ ألنو يعتقد أنو على ا٢بق ,وُب الغالب أنو ال
يتوب ,وىذا على األغلب ,وقد يأذف اهلل لو بالتوبة ,ولو ا٢بكمة البالغة ,قد يتوب ,وقد ٲبن اهلل عليو
بالتوبة ,لكن ىذا ُب الغالبُ ,ب الغالب أف صاحب البدعة ال يتوب ,وقد يتوب .نعم.
حديث عاشرت الناس وكلمت أىل الكالم
وقاؿ أبو عبيد :عاشرت الناس ,وكلمت أىل الكبلـ ,فما رأيت قوما أوسخ وسخا ,وال أقذر قذرا ,وال
أضعف حجة ,وال أٞبق من الرافضة .
وىذا األثر وىذه ا٤بقالة أليب عبيد القاسم بن سبلـ ,اإلماـ ا٤بشهور ,يبْب فساد مذىب الرافضة وخستو
وقذارتو ,حيث إهنم يكفروف الصحابة ويعيبوهنم ,ويفسقوهنم ,ويلعنوهنم والعياذ باهلل ,وىم خّب الناس
وأفضل الناس بعد األنبياء ,فدؿ على خستهم وقذارهتم ,و٥بذا قاؿ" :عاشرت الناس ,وكلمت أىل الكبلـ,
وأىل البدع ,فما رأيت قوما أوسخ وسخا ,وال أقذر قذرا ,وال أضعف حجة ,وال أٞبق من الرافضة".
ليس ٥بم حجة ,وليس ٥بم دليل ,دليلهم مبِب على الكذب ,وىم أكذب الطوائف ,كما قاؿ اإلماـ
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية" :أكذب الطوائف الرافضة" .ىكذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية.

ٕٕٜ

اإلعانة العظمى

قاؿ الشعيب" :أكذب الطوائف الرافضة ,لو أردت أف ٲبلئوا يل ىذا البيت ذىبا ٤بلئوه على أف أكذب
لعلي وأىل البيت".
يقوؿ :لو أردت ٲبلئوا يل البيت ذىبا ملئوه ,بشرط أف أكذب ٥بم ,أكذب ٥بم ,وأضع ٥بم األحاديث
ُب علي وأىل البيت ,فهم ال يبالوف بالكذب ,نسأؿ اهلل العافية ,دينهم الكذب ,ومذىبهم مبِب على
الدلسة وعدـ الوضوح ,و٥بذا يقولوف :إذا اختلفت اإلمامية ُب قولْب -يعِب :الرافضة -يقولوف :إذا اختلفت
اإلمامية ُب قولْب ,وأحد القولْب ال يُعرؼ لو قائل ,فا٢بق ُب القوؿ الذي ال يُعرؼ لو قائل ,ىذا يدؿ على
أف دينهم مبِب على الدلسة وعدـ الوضوح .نعم.

حديث الرافضة اتخذوا البهتان حجة
وذكرت األىواء عند َرقبة بن مصقلة ,فقاؿ :أما الرافضة فإهنم اٚبذوا البهتاف حجة ,وأما ا٤برجئة فعلى

دين ا٤بلوؾ ,وأما الزيدية فأحسب أف الذي وضع ٥بم رأيهم امرأة ,وأما ا٤بعتزلة فواهلل ما خرجت إىل ضيعٍب,
فظننت أين أرجع إال وىم قد رجعوا عن رأيهم .
نعم" ,ذُكرت األىواء" يعِب :البدع ,عند رقبة بن مصقلة ,فذكر ىذه البدع ,بدعة الرافضة وا٤برجئة
والزيدية وا٤بعتزلةٟ ,بس بدع ,قاؿ :أما الرافضة فإهنم اٚبذوا البهتاف حجة ,يعِب :ألهنم ليس عندىم دليل,
ال دليل عندىم ,البهتاف والكذب ,أدلتهم البهتاف والكذب ,اٚبذوا البهتاف والكذب حجة ,وىم يكذبوف,
علي ,ويكذبوف على أىل البيت ,ويكذبوف على الصحابة ,ويكذبوف على النيب  ويضعوف
يكذبوف على ّ

األحاديث ,فاٚبذوا البهتاف حجة.

وأما ا٤برجئة فعلى دين ا٤بلوؾ ,ا٤برجئة الذين يقولوف :إف األعماؿ ليست داخلة ُب مسمى اإلٲباف,
وا٤بعاصي ال تضر ,على دين ا٤بلوؾ ,ىذا يوافق ا٤بلوؾ ,يوافق كثّبا من ا٤بلوؾ الذين يفعلوف ا٤بعاصي وال
يبالوف ,يوافقهم مذىب ا٤برجئة.

ٖٕٜ

اإلعانة العظمى

ا٤برجئة يقولوف :اإلٲباف تصديق القلب فقط ,وأما ا٤بعاصي ما تضر اإلٲباف ,والكبائر ,فهذا يوافق ا٤بلوؾ,
يعِب :ا٤براد األغلب ,وإال فا٤بلوؾ فيهم صلحاء ,ولكن األغلب ,ا٤براد األغلب.
فأغلب ا٤بلوؾ ال يبالوف بالكبائر وا٤بعاصي ,فيناسبهم مذىب ا٤برجئة؛ ألف ا٤برجئة الغبلة الذين ىم
الطائفة األوىل يروف أف اإلٲباف تصديق بالقلب ,أو معرفة بالقلب ,وأما األعماؿ ليست من اإلٲباف ,بل
وليست واجبة ,لو فعل ٝبيع الكبائر ال يضره ,ىذا يناسب ا٤بلوؾ الفسقة ,وىذا ا٤براد األغلب ,ا٤براد ىذا
على األغلب ,وليس ىذا كل ا٤بلوؾ.
"وأما الزيدية فأحسب أف الذي وضع ٥بم رأيهم امرأة" ,الزيدية طائفة من الشيعة ,ولكن من أخف
طوائف الشيعة ,ىم الذين يفضلوف عليا على أيب بكر وعمر ,وعلي  طلب الذين يسبوف أبا بكر وعمر
سب أبا بكر وعمر قتلتو .ففروا من سيفو البتار.
ليقتلهم ,ففروا منو ,قاؿ :من ّ

وطلب الذين يفضلونو على أيب بكر وعمر ليجلد كل واحد منهم ٜبانْب جلدة ,حد ا٤بفَبي ,فعلي



طلب الزيدية الذين يفضلونو على أيب بكر وعمر ليجلدىم ٜبانْب جلدة ,حد ا٤بفَبي؛ ألهنم افَبوا ,حد
القذؼ.
وأما السبّابة الذين يسبوف أبا بكر وعمر ,طلبهم ليقتلهم ويقطع رقاهبم ,فهربوا منو.
فالزيدية يقوؿ" :أحسب أف الذي وضع ٥بم رأيهم امرأة" ,يعِب :لفساده ونقصو.

"وأما ا٤بعتزلة فواهلل ما خرجت إىل ضيعٍب" ,يعِب :كأهنا مزرعة لو" ,فظننت أف أرجع إال وىم قد رجعوا
عن رأيهم" لفساده ,وىم يقولوف ,ىم الذين يروف أف العباد خلقوا أفعا٥بم ,وأف اإلنساف ىو الذي خلق
فعل نفسو؛ طاعة أو معصية ,ويروف أف العاصي خرج من اإلٲباف ,ومل يدخل ُب الكفر ,ويقولوف :ال مؤمن
وال كافر ,كيف نفسر :ال مؤمن وال كافر؟ خرج من اإلٲباف ومل يدخل ُب الكفرُ ,ب منزلة بْب ا٤بنزلتْب ,ىذا
فاسد ,وفساده واضح.
و٥بذا قاؿ" :ما خرجت إىل ضيعٍب" ,يعِب :بستاين ومزرعٍب ,فظننت أين أرجع إال أهنم قد رجعوا عن
رأيهم لبيانو ,لوضوح فساده .نعم.

ٕٜٗ

اإلعانة العظمى

حديث لوال أني على وضوء ألخبرتكم بما تقول الرافضة
وقاؿ طلحة بن مصرؼ :لوال أين على وضوء ألخربتكم ٗبا تقوؿ الرافضة .
نعم ,يعِب :لكونو مذىبا ,لكونو قوال شنيعا ,قوال قبيحا وسيئا ,فهو ٰبب أف ينزه لسانو -إذا كاف
متوضئا -عن قو٥بم الفاسد ,وسبهم للصحابة -رضواف اهلل عليهم ,-وتكفّبىم ٥بم ,فقاؿ :لوال أين على
وضوء ,وأحب أف أنزه لساين عن الكبلـ البذيء الذي يقولو الرافضة ألخربتكم بقو٥بم .نعم.
حديث ال نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان بن عفان
وقاؿ مغّبة :خرج جرير بن عبد اهلل وعدي بن حاًب وحنظلة الكاتب من الكوفة ,حٌب نزلوا قرقيسيا,
وقالوا :ال نقيم ببلدة يُشتم فيها عثماف بن عفاف .

نعم ,قا ؿ مغّبة :خرج ىؤالء العلماء :جرير بن عبد اهلل والصحابة ,ىو من الصحابة ,جرير بن عبد اهلل

البجلي ,وعدي بن حاًب الطائي ,وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي ,كلهم صحابة -رضواف اهلل
عليهم -حٌب نزلوا قرقيسيا ,وىي بلدة قريبة من هنر الفرات ُب العراؽ ,وقالوا :ال نقيم ببلدة يُشتم فيها
عثماف بن عفاف . 
خرجوا من الكوفة؛ ألف الكوفة كاف فيها رافضة ,فيها شيعة ,وفيها رافضة ,فخرج ىؤالء الصحابة؛
جرير بن عبد اهلل البجلي ,وعدي بن حاًب الطائي ,وحنظلة ,ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات ,وقالوا :ال
نقيم ُب بلدة يُشتم فيها عثماف بن عفاف
مذىب الرافضة مذىب باطل أنكره الصحابة .نعم.


وىذا دليل على إنكارىم ٤بذىب الرافضة ,فدؿ على أف

حديث ال أقيم ببلدة يُشتم فيها أصحاب الرسول
ٕٜ٘

اإلعانة العظمى

وقاؿ أٞبد بن عبد اهلل بن يونس  :باع ٧بمد بن عبد العزيز التيمي داره وقاؿ :ال أقيم بالكوفة ,بلدة
يُشتم فيها أصحاب رسوؿ اهلل . 

نعم ,وىذا األثر فيو أف ٧بمد بن عبد العزيز التيمي باع بيتو الذي ُب الكوفة ,وانتقل إىل بلدة أخرى,

فرارا من البلدة الٍب يُشتم فيها أصحاب رسوؿ اهلل  فهو ال يريد أف ٯباور الرافضة ,قاؿ :بلدة فيها الرافضة
يشتموف أصحاب رسوؿ اهلل



ال أقيم فيها ,ف باع داره ,وانتقل إىل بلد آخر ,وىذا يدؿ على ا٢بذر من

الرافضة وأصحاب البدع ,والبعد عنهم ,وعدـ مساكنتهم .نعم.
حديث اذكروا محاسن أصحاب الرسول
وقاؿ العواـ بن حوشب :أدركت من أدركت من صدر ىذه األمة ,بعضهم يقوؿ لبعض :اذكروا ٧باسن
أصحاب رسوؿ اهلل  لتأتلف عليو القلوب ,وال تذكروا ما شجر بينهم ,فتحرشوا الناس عليهم .
نعم ,ىذه ا٤بقالة ,ىذا األثر عن العواـ بن حوشب يقوؿ" :أدركت من صدر ىذه األمة" .وصدر ىذه
األمة ىم الصحابة والتابعوف ,يقوؿ :بعضهم يقوؿ لبعض :اذكروا ٧باسن أصحاب رسوؿ اهلل ,يعِب :فهم
التابعوف -رضي اهلل عنهم -ومن تبعهم ,وكذلك من أدرؾ من أصحاب النيب



يقوؿ بعضهم لبعض:

اذكروا ٧باسن أصحاب رسوؿ اهلل  لتأتلف عليو القلوب ,يعِب٘ :بتمع القلوب على ٧ببة أصحاب رسوؿ
اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ألهنم ٞبلة الشريعة ,ونقلة ىذا الدين ,وألهنم خّب الناس ,وأفضل الناس بعد
األنبياء ,وألف اهلل اختارىم لصحبة نبيو ,ال كاف وال يكوف مثلهم.
فالواجب على ا٤بسلم أف يواليهم ,وأف يَبضى عنهم ,وأف ٰببهم ,وٯبب على ا٤بسلمْب ىكذا حٌب
تأتلف قلوهبم على ٧ببة الصحابة.
قاؿ" :وال تذكروا ما شجر بينهم" .يعِب :ال تذكروا ما حصل بينهم من ا٣ببلؼ والنزاع.

ٕٜٙ

اإلعانة العظمى

"فتحرشوا الناس عليهم" يعِب :تغروا الناس عليهم ,وتؤلبوهنم عليهم ,فالواجب غض الطرؼ ,والكف
عما شجر بْب الصحابة من ا٣ببلؼ والنزاع ,وذكر ٧باسنهم ,والَبضي عنهم ,ومواالهتم ,وما شجر بينهم,
وما حصل بينهم من خبلؼ فهم ٦بتهدوف ,ما بْب ٦بتهد مصيب لو أجراف ,وما بْب ٦بتهد ٨بطيء لو
أجر ,وخطؤه مغفور ,ىذا ىو الذي عليو أىل السنة وا١بماعة .نعم.
حديث ال يغل قلب أحد على أحد من أصحاب الرسول
وقاؿ سفياف بن عيينة :ال يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسوؿ اهلل



إال كاف قلبو على

ا٤بسلمْب أغل .
نعم ,قاؿ سفياف بن عيينة اإلماـ ا٤بشهور" :ال يغل أحد على أحد من أصحاب النيب  إال كاف قلبو
على ا٤بسلمْب أغل" .يعِب :إذا كاف فيو حقد على الصحابة ,فبل بد أف يكوف فيو حقد على ا٤بسلمْب
أعظم وأعظم ,فمثبل :الرافضة الذين ٰبقدوف ويغلوف على أصحاب رسوؿ اهلل



ىم على أىل السنة

وا١بماعة أشد وأشد ,ويتم نوف زوا٥بم ,بل إهنم يتقربوف بإراقة دمائهم لو ٛبكنوا ,ويروف دينا ,فالرافضة يروف
أف إراقة دماء ا٤بسلمْب دين يدينوف بو ,فإذا كانوا يغلوف وٰبقدوف على أصحاب النيب



فهم على

ا٤بسلمْب أشد وأشد وأعظم ,نسأؿ اهلل العافية.
فالواجب ا٢بذر منهم ,والبعد عنهم ,والتحذير منهم ,والبعد عن أخبلقهم وصفاهتم ,والواجب نصيحة
من كاف يقبل النصيحة ,وٙبذيرىم وٚبويفهم .نعم.
حديث في قولو تعالى "تلك أمة قد خلت"

ٕٜٚ

اإلعانة العظمى

وقاؿ سفياف ُب قولو تعاىل:



 )ٔ(             وقاؿ

أصحاب ٧بمد . 
لعلو" :قاؿ" بدوف واو ,يعِب :قاؿ ُب تفسّبىا .قاؿ سفياف ُب قولو تعاىل:

     

. )ٕ(        
قاؿ :أصحاب ٧بمد
 

(ٗ)



يعِب :اآلية تشملهم

      

(ٖ)

مضت,

من ا٢بسنات ,وعليها ما اكتسبت من اإلٍب ,فيشمل أصحاب النيب



  

وكل من مضى

كذلك ,كل من مضى لو ما كسب ,وعليو ما اكتسب.

وا٤بعُب :أنو ٯبب الكف عنو مات وعمن مضى؛ ألنو قَ ِد َـ على ما قد َـ ,فلو ما كسب من ا٢بسنات,

وعليو ما اكتسب من اإلٍب.

وُب معُب ىذه اآلية الكرٲبة قوؿ النيب ُ ب ا٢بديث  :ال تسبوا األموات؛ فإهنم أفضوا إىل ما قدموا
.
  

 )٘(    مضت,

     

 )ٙ(   فعليك أف

تكف عن األموات؛ ألهنم أفضوا إىل ما قدموا ,فلهم ما قدموا من حسنات ,وعليهم ما اكتسبوا ,بل عليك
أف تستغفر ٥بم ,وتدعو اهلل ٥بم.
وىذا فيو التحذير من مذىب الرافضة الذين ال يعملوف هبذه اآلية وال با٢بديث ,بل يسبوف الصحابة
ويكفروهنم ,ففيو التحذير من مذىبهم .نعم.
 - 1سورة البقرة آية .123 :
 - 3سورة البقرة آية .123 :
 - 2سورة البقرة آية .123 :
 - 3سورة البقرة آية .123 :
 - 4سورة البقرة آية .123 :
 - 5سورة البقرة آية .375 :

ٕٜٛ

اإلعانة العظمى

حديث نظرت في األىواء وكلمت أىلها
وقاؿ الشعيب :نظرت ُب األىواء ,وكلمت أىلها ,فلم َأر قوما أقل عقبل من ا٣بشبية.
رواه األثرـ ُب مسائل اإلماـ أٞبد.

وجاء ُب "طبقات اللساف" عن إبراىيم النخعي قولو :لو كنت مستحبل قتاؿ أحد من أىل القبلة
الستحللت قتاؿ ىؤالء ا٣بشبية .
وىذه ا٤بقالة للشعيب ,وىو تابعي صغّب ,وىو إماـ ,وىو جبل ا٢بفظ ُب النقدُ ,ب نقد الرجاؿ ,يقوؿ:
"نظرت ُب األىواء" .يعِب :وىي البدع ,ا٤براد باألىواء البدع" ,وكلمت أىلها" يعِب :نظرت ُب البدع ,نظرت
ُب بدعة ا٣بوارج ,وبدعة ا٤برجئة ,وبدعة ا٤بعتزلة ,وبدعة ا١بهمية ,وبدعة األشاعرة ,وبدعة الرافضة.
"وكلمت أىلها ,فلم َأر قوما أقبل عقبل من ا٣بشبية" .وا٤براد با٣بشبية الرافضة٠ُ ,بوا خشبية ,كاف ا٠بهم

ُب األوؿ يسموف ا٣بشبية؛ ألهنم يقاتلوف با٣بشب ,وال يقاتلوف بالسيف ,ويقولوف :ما فيو قتاؿ بالسيف
حٌب ٱبرج ا٤بهدي ُب آخر الزماف ,مهدي الشيعة الذي دخل سرداب سامراء ُب العراؽ سنة مائتْب وستة,
ومل ٱبرج إىل اآلف.
قالوا :ما فيو جهاد ُب سبيل اهلل حٌب ٱبرج ا٤بهدي ,وبعد ذلك يبدأ ا١بهاد ُب سبيل اهلل ,ويسموف ُب
األوؿ ا٣بشبية؛ ألهنم يقاتلوف با٣بشبٍ ,ب بعد ذلك ٤با رفضوا زيد بن علي٤ ,با زيد بن علي بن ا٢بسْب
سألوه عن أيب بكر وعمر :ما تقوؿ فيهما؟ فقاؿ :ٮبا وزيرا جدي رسوؿ اهلل



وترضى عليهما فَبكوه

ورفضوه ,قاؿ :رفضتموين ,رفضتموين؟
فسموا من ذلك الوقت الرافضة ,وكانوا ُب األوؿ يسموف با٣بشبية ,يسموف ا٣بشبية ألهنم ال يقاتلوف
إال با٣بشب ,ما فيو قتاؿ بالسيف ,وال جهاد إال إذا خرج ا٤بهدي.
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ا٤بهدي ,ما ىو ا٤بهدي؟ مهدي الشيعة ,شخص ال حقيقة لو؛ ألف أباه ا٢بسن بن علي العسكري
مات عقيما ومل يولد لو ,مات أبوه عقيما ومل يولد لو ,فجعلوا لو ولدا ,وأدخلوه السرداب ,وىو ابن سنتْب
أو ثبلث أو ٟبس سنْب ,دخل السرداب مٌب؟ سنة مائتْب وستة ,ومل ٱبرج إىل اآلف.
مضى عليو ,يقوؿ شيخ اإلسبلـ ُب زمانو :مضى عليو أربعمائة سنة ,و٫بن نقوؿ :مضى عليو ألف
ومائتْب سنة اآلف ,ومل ٱبرج حٌب اآلف ,وىم ُب كل سنة يقفوف عند باب السرداب ,وىو ال يزاؿ موجودا
إىل اآلف ُب سامراء ُب العراؽ ,ويأتوف ببغلة أو غّبىا وينادوف ,ويشَبوف السبلح بصوت مرتفع :يا موالنا,
اخرج .يا موالنا ,اخرج .يا موالنا ,اخرج .يا موالنا ,اخرج.
ىذا موجود إىل اآلف ,وىو اإلماـ الثاين عشر من نسل ا٢بسْب بن علي بزعمهم ,ويقولوف :إف ىؤالء
األئمة اثنا عشر إماما نص عليهم النيب . 
فهم أئمة منصوصوف معصوموف ,أو٥بم علي بن أيب طالبٍ ,ب اإلماـ الثاين ا٢بسن بن عليٍ ,ب ا٢بسْب
بن عليٍ ,ب علي بن ا٢بسْب زين العابدينٍ ,ب ٧بمد بن علي الباقرٍ ,ب جعفر بن ٧بمد الصادؽٍ ,ب موسى
بن جعفر الكاظمٍ ,ب علي بن موسى الرضاٍ ,ب ٧بمد بن علي ا١بوادٍ ,ب علي بن ٧بمد ا٤بهديٍ ,ب ا٢بسن
بن علي العسكريٍ ,ب ا٣بلف ا٢بجة ا٤بهدي ا٤بنتظر الثاين عشر من نسل ا٢بسْب ٧بمد بن ا٢بسن الذي
دخل سرادب سامراء ومل ٱبرج إىل اآلف.
ىم يقولوف :ىؤالء األئمة منصوصوف معصوموف ,نص عليهم النيب  لكن أىل السنة والصحابة كفروا
وارتدوا بعد وفاة الرسوؿ



وأخفوا النصوص ,وولوا أبا بكر زورا وهبتاناٍ ,ب ولوا عمر زورا وهبتاناٍ ,ب ولوا

عثماف زورا وهبتاناٍ ,ب وصلت النوبة إىل ا٣بليفة األوؿ.
ىذا ا٤بهدي ا٤بنتظر ٧بمد بن ا٢بسن ,أبوه ا٢بسن مات عقيما ومل يولد لو ,ما لو ولد من األساس,
عقيم ,فاختلقوا لو ولدا وأدخلوه السرداب ,وقالوا :إنو ا٤بهدي ا٤بنتظر ,وال فيو جهاد حٌب ٱبرج ا٤بهدي
ا٤بنتظر ,وينادي مناد من السماء :اتبعوه ,وبعد ذلك يبدأ ا١بهاد والقتاؿ بالسيف ,وإىل اآلف فيو خشب.
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لكن قالوا :مسألة الوصاية اآلف ,الوصاية ,والية الفقيو٤ ,با جاء ا٣بميِب صار ىو والية الفقيو ينوب عنو
حٌب ٱبرج ا٤بهدي.
فا٤بقصود أف الشعيب يقوؿ :نظرت ُب األىواء والبدع ,وكلمت أىلها ,فلم َأر قوما أقل عقبل من
ا٣بشبية ,كيف يقبلوف ىذه الَبىات؟ لو كاف عندىم عقوؿ سليمة ما قبلوا ىذه الَبىات الباطلة ,وأنو رجل
شخص مغوب مات عقيما ,ومل يولد لو ,وٱبتلقوف لو ولدا ,ويدخلونو السراب ,ويقولوف :ىو اإلماـ ا٤بنتظر,
وال فيو جهاد وال كذا ,وىو إمامهم ا٤بعصوـ الذي يعملوف بتشريعاتو إذا خرج ,وىو شخص موىوـ ال
حقيقة لو .نعم.
حديث قيل للحسن إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع
وقاؿ عاصم بن ضمرة :قلت للحسن بن علي :إف الشيعة يزعموف أف عليا يرجع .فقاؿ :كذبوا ,لو
علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ,وال قسمنا مالو .
نعم ,عاصم بن ضمرة السلوري الكوُب يقوؿ :قلت للحسن بن علي بن أيب طالب :إف الشيعة يزعموف
أف عليا يرجع .ىذه يسموهنا مسألة الرجعة عند الشيعة ,يقولوف :علي ُب السحاب ,وسّبجع مرة ثانية,
علي ما مات ,ىو ُب السحاب وسّبجع ,ىذه مسألة الرجعة.
يقولوفّ :

و٥بذا ٘بدوف ُب كتب الرجاؿ -رجاؿ ا٢بديث -يقولوف :فبلف يقوؿ بالرجعة ,رافضي يقوؿ بالرجعة,

أيش معُب :يقوؿ بالرجعة؟ ما معُب يقوؿ بالرجعة؟ أي يقوؿ :إف عليا سّبجع ,وىذا يكوف رافضيا ال تُقبل
روايتو.
ولعاصم بن ضمرة :قلت للحسن بن علي :إف الشيعة يزعموف أف عليا .ا٤براد بالشيعة :الرافضة ,وإال
فالشيعة اسم عاـ.
إف عليا يرجع .قاؿ :كذبوا ,لو علمنا -يعِب :إنو يرجع -ما تزوج نساؤه ,وال قسمنا مالو.
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علي



تزوج نساؤه ,وقُسم مالو ,لو كاف سّبجع كاف زمانو حيا ,إذف تبقى نساؤه ,ويبقى مالو ما

يقسم.
فا٢بسن يقوؿ :كذبوا ,لو كاف ما يقولوف صدقا ,لو فرض ,الفرض :التقدير ,لو :حرؼ امتناع المتناع,
لو كاف ما يقولوف حقا ما تزوج نساؤه وال قسمنا مالو ,لكن تزوج نساؤه ,وقسمنا مالو  ,فعلمنا أهنم َك َذبَة.
نعم.
حديث من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما
وقاؿ سفياف الثوري :من فضل عليا على أيب بكر وعمر فقد عاهبما ,وعاب من فضلو عليهما .
نعم ,ىذا سفياف الثوري اإلماـ ا٤بشهور يقوؿ" :من فضل عليا على أيب بكر وعمر فقد عاهبما" عاب
الشيخْب وذمهما؛ ألنو تنقصهما ,وحط من قدرٮبا ,ألهنما ٮبا أفضل الناس بعد األنبياء ,أفضل من علي,
وعاب من فضلو عليهما ,يعِب :عاب عليا لسكوتو وعدـ إظهاره ذلك ,وثبت أف عليا  ثبت ُب ا٢بديث
الصحيح أف عليا صعد منرب الكوفة وقاؿ :خّب ىذه األمة بعد نبيها أبو بكرٍ ,ب عمر .فلو كاف أفضل
منهما ٤با قاؿ ىذا الكبلـ على منرب الكوفة ,وىذا ثابت ُب ا٢بديث الصحيح.
فالذي يفضل عليا على أيب بكر ,تفضيل و عليا على أيب بكر عيب ٥بما ,وعيب لعلي ,عيب ٥بما
حيث حط من قدرٮبا ,وعيب لعلي نفسو حيث أنو سكت ومل يبْب ذلك .نعم.
حديث بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر
وقاؿ جابر بن يزيد ا١بُعفي :قاؿ يل ٧بمد بن علي :يا جابر ,بلغِب أف أقواما بالعراؽ يتناولوف أبا بكر

وعمر ,ويزعموف أهنم ٰببوننا ,ويزعموف أين أمرهتم بذلك ,فأبلغهم أين إىل اهلل منهم بريء ,والذي نفسي
بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إىل اهلل  إف أعداء اإلسبلـ لغافلوف عن قلة حراء مع رسوؿ اهلل
ٕٖٓ
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وىذه ا٤بقالة ١بابر بن يزيد ا١بعفي ,وىو من الشيعة ,ومن الرافضة أيضا ,يقوؿ ىذه ا٤بقالة عن ٧بمد بن
علي٧ ,بمد بن علي يقوؿ لو :يا جابر ,بلغِب أف أقواما بالعراؽ يتناولوف أبا بكر وعمر ,يعِب :يسبوهنم,
ىذا ٰبتمل أف ٧بمد بن علي الباقر ,أو ٧بمد بن علي بن أيب طالب ,يُراجع الَبٝبة.

يقوؿ جابر بن يزيد ا١بعفي ,وإف كاف ىو أيضا من الرافضة ,جابر بن يزيد ,ومع ذلك نقل ىذا

الكبلـ ,فهو حجة على الرافضة أنفسهم؛ فجابر بن يزيد ا١بعفي ىذا معروؼ أنو ضعيف ورافضي ,ومع
ذلك يقوؿ :قاؿ يل ٧بمد بن علي :يا جابر ,بلغِب أف أقواما بالعراؽ يتناولوف أبا بكر وعمر ,يعِب:
يتناولوهنم بالذـ والعيب والسب.
ويزعموف أهنم ٰببوننا ٫بن أىل البيت٧ ,بمد بن علي من أىل البيت يقوؿ :ىناؾ قوـ يتناولوف أبا بكر
وعمر بالسب والعيب والشتم ,ويزعموف أهنم ٰببوننا ٫بن أىل البيت ,ويزعموف أين أمرهتم بذلك ,فأبلغهم
أين إىل اهلل منهم بريء ,وىذا من أىل البيت٧ ,بمد بن علي من أىل البيت ,ويقوؿ :يا جابر ,ىؤالء الذين
يتناولوف أبا بكر وعمر ,ويزعموف أهنم ٰببوننا ,ويزعموف أين أمرهتم بذلك ,أبلغهم أين إىل اهلل منهم بريء,
وىم كذبة ُب ٧ببتهم لنا ,لو كانوا ٰببوننا ما سبوا أبا بكر وعمر.
والذي نفسي بيده لو وليت -لو كاف يل والية أو إمارة أو خبلفة -لتقربت بدمائهم إىل اهلل  يقوؿ:
لو وليت كاف يل إمارة وإمامة لقتلتهم ,وأرى أف قتلهم دين أتقرب هبم إىل اهلل لكفرىم وضبل٥بم.
ٍب قاؿ :إف أعداء اإلسبلـ لغافلوف عن قلة حراء ,قلة :رأس ا١ببل ,رأس جبل حراء ,وكأنو يشّب إىل
ا٢بديث الذي فيو



أف النيب  وأبو بكر وعمر وعثماف كاف على حراء ,فتحرؾ ا١ببل ,فقاؿ النيب



اسكن أو اثبت حراء ,اثبت فما عليك إال نيب وصديق وشهيداف . 
"ما عليك إال نيب وصديق" :أبو بكر" ,وشهيداف" :عمر وعثماف.
وثبت أيضا ىذا ُب جبل أحد أنو ٙبرؾ ,وقاؿ لو  :اثبت أحد؛ فما عليك إال نيب وصديق وشهيد
 كاف عليو النيب  وأبو بكر وعمر ,فالنيب النيب  وأبو بكر ىو الصديق ,وعمر ىو الشهيد.
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يقوؿ :غفلوا عنها ,غفلوا عن ىذا ,يعِب :ىؤالء الذين يتناولوف أبا بكر وعمر كيف غفلوا عن ىذا
ا٢بديث الذي فيو أف النيب  شهد أليب بكر بأنو صديق ,وشهد لعمر بأنو شهيد ,وكذلك لعثماف؟!
فإذا كا ف ىذا ىو ٧بمد بن علي ,وىو من أىل البيت يقوؿ :لو وليت لتقربت إىل اهلل بقتلهم ألهنم
كفرة ,فإذا كاف يقوؿ ىذا وىو من أىل البيت ,فدؿ على أف ىؤالء َك َذبَة ,والرافضة ُب دعواىم ٧ببة أىل

البيت ,وأف أىل البيت يتربئوف منهم.

فالذي ٰبب أىل البيت ىو الذي يوايل الصحابة ,يوايل الصحابة ويوايل أىل البيت ,أما الذي يعبد آؿ
البيت ,ويسب الصحابة ,فهذا ليس مواليا ٥بم ,بل ىو معاديا ٥بم .نعم.
حديث جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين
وقاؿ جابر :جاء نفر من الناس إىل علي بن ا٢بسْب ,فأثنوا عليو ,فقاؿ :ما أكذبكم وأجرأكم على اهلل
عز وجل٫ !-بن من صا٢بي قومنا ,وٕبسبنا أف نكوف من صا٢بي قومنانعم ,قاؿ جابر -رٞبو اهلل :-جاء نفر من الناس إىل علي بن ا٢بسْب زين العابدين ,علي بن ا٢بسْب
من سبللة علي  ابن أيب طالب ,أثنوا عليو ,فقاؿ ٤-با أثنوا عليو :-ما أكذبكم وأجرأكم على اهلل -عز
وجل٫ !-بن من صا٢بي قومنا ,ال تغلوا فينا ,وال تزيدوا ُب ا٤بدحٕ ,بسبنا :يكفينا أف نكوف من صا٢بي
قومنا ,ال تغلوا.
وكاف الرافضة يغلوف ُب مدح أىل البيت ,حٌب عبدوىم من دوف اهلل ,وأما الصحابة كفروىم ,انظر
التناقض ,أىل البيت غلوا فيهم حٌب عبدوىم من دوف اهلل ,والصحابة غلوا ُب جفائهم وسبهم حٌب كفروىم
وفسقوىم ,نعوذ باهلل .نعم.
حديث الرافضة أشهد إنهم لمشركون
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وقاؿ سليماف بن قرـ الضيب :كنت عند عبد اهلل بن ا٢بسْب بن ا٢بسن ,فقاؿ لو :رجل أصلحك اهلل,
من أىل قبلتنا أحد ينبغي أف نشهد عليو بشرؾ؟ قاؿ :نعم ,الرافضة ,أشهد إهنم ٤بشركوف ,وكيف ال
يكونوف مشركْب؟ ولو سألتهم :أذنب النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ لقالوا :نعم ,وقد غفر اهلل لو ما تقدـ
وما تأخر ,ولو قلت ٥بم :أذنب علي؟ لقالوا :ال ,ومن قاؿ ذلك فقد كفر .
وىذا األثر عن سليماف بن قرـ الضيب يقوؿ :كنت عند عبد اهلل بن ا٢بسْب بن ا٢بسن ,وىو من أىل
البيت ,ىذه ا٤بقالة من أىل البيت ,شهادة ,شهادة من أىل البيت ,شهادة على كفر الرافضة ,وأهنم أىل
شرؾ ,وأىل كفر.

قاؿ لو رجل :أصلحك اهللِ ,من أىل قبلتنا أحد ينبغي أف تشهد عليو بالشرؾ؟ يعِب :ىل يشهد على

أحد من أىل القبلة بالشرؾ؟ قاؿ :نعم ,الرافضة ,أشهد أهنم مشركوف .ىذه شهادة ٩بن؟ من رجل من أىل
البيت ,من عبد اهلل بن ا٢بسْب بن ا٢بسن ,يشهد أف الرافضة مشركوف.
" أشهد أهنم مشركوف"ٍ ,ب قاؿ :وكيف ال يكونوف مشركْب وىم يشهدوف على النيب  مذنب ,وعلي
غّب مذنب؟ ففضلوا عليا على النيب  لو سألتهم :أذنب النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ لقالوا :نعم .واهلل
-تعاىل -يقوؿ ُب كتابو:



. )ٔ(          

ولو قلت ٥بم :أذنب علي؟ لقالوا  :ال  ,ومن قاؿ ذلك فقد كفر.
فالرافضة إذا قلت ٥بم :ىل النيب  أذنب؟ يقولوف :نعم ,أذنب .وإذا قلت :ىل أذنب علي؟ يقولوف:
ال ,ما أذنب علي .والذي يقوؿ :إف علي مذنب يكفر ,والذي يقوؿ :إف النيب  مذنب ما يكفر!
فإذف ,فضلوا عليا على النيب  فلذلك حكم عليهم بأهنم مشركوف ,وىو من أىل البيت ,ىذه شهادة
من أىل البيت ,دؿ على أف دعواىم ٧ببة أىل البيت كذب وزور .نعم.
حديث سمعت عبد اهلل بن الحسن يقول لرجل من الرافضة
 - 1سورة الفتح آية .3 :
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حدثنا أبو القاسم عبد اهلل بن ٧بمد بن إسحاؽ ا٤بروزي ,قاؿ :أخربنا عباس الدوري ,قاؿ :أخربنا
جعفر بن عوف ,عن فضيل بن مرزوؽ ,قاؿ٠ :بعت عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسْب يقوؿ لرجل من الرافضة:
واهلل إف قتلك لقرىب لوال حق ا١بوار.
نعم ,وىذا األثر ذكر ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -بالسند ,ىنا ما حذؼ السند ,حدثنا أبو القاسم عبد اهلل بن
٧بمد بن إسحاؽ ا٤بروزي ,قاؿ :أنبأنا عباس الدوري ,قاؿ :أنبأنا جعفر بن عوف ,عن فضيل بن مرزوؽ,
قاؿ٠ :بعت عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسْب ,وىو من أىل البيت ,عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسْب ,وىذه
شهادة من أىل البيت ,وا٢بسْب من سبللة علي بن أيب طالب . 
يقوؿ لرجل من الرافضة :واهلل إف قتلك لقرىب لوال حق ا١بوار .فهو يرى أف قتلو قرىب ,دين يتقرب بو إىل
اهلل  ولكنو ترؾ قتلو ألنو جار لو ,مراعاة ٢بق ا١بار ,وا١بار لو حق ولو كاف كافرا ,لو حق.
فعبد اهلل بن ا٢بسْب راعى حق ا١بوار ٥بذا الرافضي ,وقاؿ :لوال حق ا١بوار لتقربت إىل اهلل بقتلك,
وأرى أف قتلك دين وقرىب أتقرب بو إىل اهلل.
وىذا تكفّب منو للرافضة ,دؿ على أف الرافضة كفار ,ألهنم يسبوف الصحابة ,ويكفروهنم ,ويفسقوهنم,
وىم نقلة الشريعة ,وٞبلة الدين ,فهم كذبوا اهلل ُب تزكيتهم وعدالتهم ,وىم -أيضا -كفروا نقلة الدين وٞبلة
الشريعة ,وكيف يوثق بدين ينقلو كفار وفساؽ؟! وىم كذبوا اهلل ُب حفظو للقرآف ,وقالوا :إف القرآف غّب
يبق إال الثلث ,واهلل يقوؿ:
٧بفوظ؛ ألف القرآف ٧برؼ ,ومل يبق إال الثلث ,يقولوف :طار من القرآف ثلثيو ,ومل َ


. )ٔ(         
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حٌب إف بعض الشيعة ألف كتابا و٠باه "فصل ا٣بطاب ُب إثبات ٙبريف كتاب رب األرباب" ,أثبت فيو
أف كتاب اهلل ٧برؼ ,نعوذ باهلل ,أليس ىذا مصادـ لقوؿ اهلل تعاىل:

      

 )ٔ(   ؟.
وىذا يؤلف كتابا يسميو "فصل ا٣بطاب ُب إثبات ٙبريف كتاب رب األرباب" ,أال يكوف ىذا تكذيبا
هلل؟ وىذا ردة ,نعوذ باهلل ,.نعم.
حديث ال أنالني اهلل شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى اهلل بحبهما
وقاؿ جابر بن رفاعة :سألت جعفر بن ٧بمد  عن أيب بكر وعمر -رضي اهلل تعاىل عنهما ,-فقاؿ:
ال أنالِب اهلل شفاعة ٧بمد إف مل أتقرب إىل اهلل ٕببهما والصبلة عليهما .
نعم ,جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي يقوؿ :إنو سأؿ جعفر بن ٧بمد ,وىو من أىل البيت ,جعفر بن
علي بن ا٢بسْب ,وىو جعفر بن ٧بمد الصادؽ ,ا٤بعروؼ ٔبعفر بن ٧بمد الصادؽ ,وىو رجل صاّب ,وأىل
البيت كلهم صا٢بوف ,ولكن الشيعة شوىوا تارٱبهم ,وأفسدوا تاريخ أىل البيت.
وجعفر بن ٧بمد ىذا يسمى جعفر بن ٧بمد الصادؽ ,وىو إماـ ,جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب
بن علي بن أيب طالب ا٥بامشي ,ا٤بعروؼ ٔبعفر الصادؽ ,سألو جابر عن أيب بكر وعمر ,فقاؿ :ال أنالِب
اهلل شفاعة ٧بمد  إف مل أتقرب إىل اهلل ٕببهما والصبلة عليهما .الصبلة يعِب :الدعاء.
ويقوؿ :يبْب أنو يتقرب إىل اهلل ٕببهما والدعاء ٥بما ,فكيف بعد ذلك يأٌب الرافضة ويسبوف الشيخْب
أبا بكر وعمر ويشتموهنما؟! نعم.
حديث أبرأ من كل من ذكرىما إال بخير
 - 1سورة الحجر آية .8 :
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وقاؿ ا٢بسن بن صاّب :سألت جعفر بن ٧بمد عن أيب بكر وعمر؟ فقاؿ :أبرأ من كل من ذكرٮبا إال
ٖبّب ,قلت :لعلك تقوؿ ذاؾ تقية؟ فقاؿ :أنا إذف من ا٤بشركْب ,وال نالتِب شفاعة ٧بمد  إف مل أتقرب إىل
يتأكلوف من الناس
اهلل ٕ ببهما ,ولكن قوما ّ
نعم ,وىذا األثر أيضا عن ا٢بسن بن صاّب بن حي ,فسأؿ جعفر بن ٧بمد ,وىو جعفر الصادؽ ,ىو
جعفر بن ٧بمد الصادؽ الذي مر ُب األثر السابق ,يقوؿ ا٢بسن بن صاّب بن حي :سألت جعفر بن ٧بمد
وىو جعفر الصادؽ -عن أيب بكر وعمر؟ فقاؿ :أبرأ من كل من ذكرٮبا إال ٖبّب.تربأ من كل من ذكرٮبا بشر ,إال من ذكرٮبا ٖبّب ,فقاؿ لو ا٢بسن بن صاّب :لعلك تقوؿ ذلك تقية؟
يعِب :مداراة ,من باب ا٤بداراة ,فقاؿ :أنا إذف من ا٤بشركْب إف كنت كاذبا ,أنا إذف من ا٤بشركْب ,وال نالتِب
يتأكلوف من الناس.
شفاعة ٧بمد  إف مل أتقرب إىل اهلل ٕ ببهما ,ولكن قومنا ّ
يتأكلوف :يعِب ينالوف شيئا من الدنيا ,ويأكلوف يكونوف ُب شيء من ا٤بناصب عند الرافضة وأىل
البدع ,ويظهروف ٧ببة أىل البيت ,وىم يعادوف أىل البيت ,ويسبوف الصحابة حٌب يبقوف ُب مناصبهم ُب
الدولة الرافضية وما أشبو ذلك ,يبقوف ُب مناصبهم إذا صاروا يسبوف الشيخْب ,ويتأكلوف ,و٥بذا قاؿ :ولكن
قوما يتأكلوف من الناس ,ويبقوف ُب مناصبهم ,وينالوف هبا الدنيا ,ويدعوف أهنم يزعموف أهنم ٰببوف أىل
البيت ,وأىل البيت برآء منهم .نعم.
حديث سألت عبد اهلل بن الحسن عن أبي بكر وعمر
وقاؿ أبو خالد األٞبر :سألت عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسْب -رضي اهلل عنهما -عن أيب بكر وعمر
رضي اهلل عنهما-؟ فقاؿ :صلى اهلل عليهما ,وال صلى على من مل يصل عليهما ,و٫بن غدا برآء ٩بنجعلنا طعمتو .

ٖٓٛ
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نعم ,وىذا األثر عن أيب خالد األٞبر ,وأيضا ىذا ٨برجو من أىل البيت ,قاؿ :سألت عبد اهلل بن
ا٢بسن بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب  عن أيب بكر وعمر ,فقاؿ :صلى اهلل عليهما ,والصبلة أصح
ما قيل فيها :ثناء اهلل على عبده ُب ا٤بؤل األعلى ,فهي دعاء وسؤاؿ اهلل أف يثِب عليهما ُب ا٤بؤل األعلى.
قاؿ" :وال صلى على من ال يصلي عليهما" .دعاء ,الرافضة ال يصلوف عليهما ,فهو يدعو على
الرافضة.
"و٫بن غدا برآء"٫ :بن -معشر أىل البيت -برآء ٩بن جعلنا طعمة٩ ,بن جعل أىل البيت طعمة لو,
يعِب :جعلهم طعمة لو ,يزعم أنو ٰبب أىل البيت ,ويسب الصحابة ,فجعلهم طعمة لو ,كأهنم طعمة,
مضغة ٲبضغهم الناس ُب أفواىهم ,ويتأكلوف هبم ,ٯبعلوف أىل البيت طعمة ,وجعلوا ٧ببة أىل البيت تقية,
وأىل البيت برآء منهم .نعم.
حديث َمن فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا
وقاؿ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْبَ :من فضلنا على أيب بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا
خصماؤه غدا عند اهلل . 



و٫بن

وىذه ا٤بقالة -أيضا -من أىل البيت ,مأخوذة من أىل البيت ,قاؿ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي
بن أيب طالبَ :من فضلنا على أيب بكر وعمر -يعِب :من فضل عليا وآؿ البيت على أيب بكر وعمر -فقد
بريء من سنة جدنا ٧بمد



الرسوؿ



جدىم؛ ألف النيب

وا٢بسْب ,فيكوف ا٢بسن وا٢بسْب جدٮبا النيب





زوج عليا فاطمة ,وأ٪ببت لو ا٢بسن

وعبد اهلل بن ا٢بسْب وا٢بسْب من سبللة األوالد ا٢بسن

وا٢بسْب ,فيكوف جدٮبا النيب . 
فيقوؿ ٧بمد بن علي بن ا٢بسْبَ :من فضلنا على أيب بكر وعمر فقد بريء من سنة جدنا رسوؿ اهلل

 . ألنو جد ا٢بسن وا٢بسْب.

"و٫بن خصماؤه غدا عند اهلل -عز وجل ."-وىذا يدؿ على أف الرافضة مفَبوف على اهلل .نعم.
ٖٜٓ
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حديث سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة
وقاؿ علي بن أيب طالب -رضي اهلل تعاىل عنو  :-قاؿ يل النيب  سيأٌب قوـ ٥بم نبز ,يقاؿ ٥بم:
الرافضة ,أين لقيتهم فاقتلهم؛ فإهنم مشركوف .قلت :يا رسوؿ اهلل ,وما العبلمة فيهم؟ قاؿ :يقرضونك ٗبا
ليس فيك ,ويطعنوف على السلف . 
وىذا مل يذكر ا٤بخرج ,لكن ُب صحتو نظر عن النيب  لكن على فرض صحتو يقوؿ :قاؿ علي بن أيب
ُ
طالب  قاؿ يل النيب " سيأٌب قوـ ٥بم نػَبَز" يعِب :لقب ,يقاؿ ٥بم :الرافضة ,سيأٌب قوـ ٥بم لقب ,يعِب:
يلقبوف بالرافضة.
ٱباطب النيب



عليا يقوؿ" :أين لقيتهم فاقتلهم؛ فإهنم مشركوف" .وىذا صريح ُب الرافضة ,قاؿ:

قلت :وما العبلمة فيهم؟ ما عبلمتهم؟ قاؿ" :يقرضونك أو يقرضونك ٗبا ليس فيك" ,يعِب :يثنوف عليك ٗبا
ليس فيك ,ويطعنوف على السلف ,ىذه عبلمتهم ,عبلمتهم يثنوف على أىل البيت ٗبا ليس فيهم ,بأف
يزيدوا ُب مدحهم ,ويطعنوف على السلف من الصحابة.
ىذا لو صح لكاف صرٰبا ُب كفر الرافضة ,لكن ىذا ٰبتاج إىل ثبوت ا٢بديث ,وا٤بؤلف ما ذكر سنده
ىنا ,يُرجع إىل سنده لعلو ُب "اإلبانة الكربى"ٍ ,ب ينظر فيو ,وينظر أيضا ُب ٚبرٯبوَ ,من خرجو ,واألقرب أنو

ال يثبت ,األقرب أنو ال يصح عن النيب  ولو صح لكاف فيصبل ُب كفر الرافضة ,لو صح لكاف صرٰبا ُب

كفر الرافضة ,ما فيو إشكاؿ ,وأهنم مشركوف ,ومل ٰبصل أدىن شك ,ولكن ُب ثبوتو نظر .نعم.
حديث سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة
وقاؿ علي -رضي اهلل تعاىل عنو :-تفَبؽ ىذه األمة على نيف وسبعْب فرقة ,شرىا فرقة تنتحل حبنا,
وٚبالف أمرنا .
ٖٓٔ
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" نيف" ىذا مأخوذ من ا٢بديث ,ىذا ا٤بقاؿ لعلي بن أيب طالب ,مأخوذ من ا٢بديث:



افَبقت

اليهود على إحدى وسبعْب فرقة ,واختلفت النصارى على ثنتْب وسبعْب فرقة ,وستفَبؽ ىذه األمة على
ثبلث وسبعْب فرقة ,كلها ُب النار إال واحدة . 
ىنا قاؿ :تفَبؽ ىذه األمة على نيف وسبعْب .والنيّف :العدد من ثبلثة إىل عشرة ,مثل البضع ,يعِب:

يزيد على السبعْب ,وال يصل إىل الثمانْب ,وا٢بديث داؿ على أف النيف ثبلثة ,ستفَبؽ ىذه األمة على
ثبلث وسبعْب فرقة ,فالنيف ثبلثة ,يقوؿ :ستفَبؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعْب فرقة ,شرىا فرقة تنتحل
حبنا أىل البيت ,تنتحل :يعِب تزعم وتدعي حبنا ,وٚبالف أمرنا.
يقوؿ :شر فرؽ ىذه األمة فرقة تدعي حبنا أىل البيت ,وا٤بتكلم علي ,حبنا أىل البيت ,وٚبالف أمرنا,
فيدعوف حبنا ,ونفارقها ,وٱبالفوف أمرنا ,وىم الرافضة ,نعم ,فدؿ على أف الرافضة من شر الفرؽ .نعم.
حديث يهلك في رجالن
وقاؿ علي بن أيب طالب -رضي اهلل تعاىل عنو :-يهلك ُب رجبلف٧ :بب مفرط ,ومبغض مفَب .
ُب رجبلف٧ :بب مفرط ,ومبغض مفَب .فاحملب ا٤بفرط الرافضة
نعم ,وىذا واقع ,ىذه ا٤بقالة قاؿ :يهلك ّ

والسبئية الذين جعلوا عليا ,الذين قالوا بعصمة علي ,قالوا :ىو العصمة ,وقالوا :إنو إماـ ,اإلماـ ا٤بعصوـ,
وا٤بخطئة كذلك ,أحبوه وأفرطوا ُب حبو ,وىم يزعموف أف جربيل أرسلو اهلل إىل علي ,فخاف وأوصل الرسالة
إىل ٧بمد ,ويقولوف :خاف األمْب جربيل ,وصدىا -يعِب الرسالة -عن حيدرة ,عن علي ,ىؤالء يزعموف
أهنم ٧ببوف ,لكنهم مفرطوف ,اإلفراط ىو الزيادة ,زادوا حٌب جعلوه نبيا ,والسبئية يزعموف أهنم ٰببونو أتباع
عبد اهلل بن سبأ اليهودي حٌب
سجدوا لو ,وقالوا :أنت اإللو ,عبدوه ,فلما رأى ذلك ,حفر حفرا ُب األرض ,خد أخدودا ,وجاء
با٢بطب وأبرمها نارا ,وألقاىم فيها.
وقاؿ:
ٖٔٔ
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لما رأيت األمر أمرا منكرا
أججت ناري ودعوت قنبرى
فألقاىم ُب النار ,فلما ألقاىم ُب النار ,قالوا :ىذا ىو اإللو ,ىذا ىو اإللو ,زادوا بعده -والعياذ باهلل,-
زادوا ُب كفرىم ,فقالوا :ىذا ىو اإللو يعذب بالنار -أعوذ باهلل ,-فهؤالء ىلكوا ,ىلك ُب علي الذين أ٥بوه,
وجعلوه إ٥با ,أو الذين جعلوه ىو النيب ,أو الذين جعلوه معصوما ,والذين عبدوه من دوف اهلل ,ىؤالء ىلكوا.
ىؤالء مفرطوف٧ ,ببوف ,لكن أفرطوا ُب احملبة" ,والثاين مبغض مفَب" ,وىم ا٣بوارج والنواصر ,الذين كفروا
علي ,قالوا :أنت كافر ,كفرت ,حكمت الرجاؿ ُب دين اهلل٤ ,با جاء مسألة التحكيم؛ فا٣بوارج أضربوا,
وزادوا ُب الكفر ,حٌب كفروه وجعلوه كافر ,والروافض غلوا ُب حبو ,وأفرطوا حٌب عبدوه ,وجعلوه إ٥با ,أو نبيا
أو معصوما.
فهلك ىؤالء ,وىلك ىؤالء ,ىلك رجبلف ,ا٤براد بالرجلْب ا١بنس ,جنس الرجل األوؿ ,جنس الرافضة,
٧ببوف مفرطوف ,زادوا حٌب جعلوه إ٥با ,أو نبيا أو معصوما فهلكوا ,وجنس الرجل الثاين ,جنس ا٣بوارج,
الذين نصبوا العداوة لعلي ,وأىل البيت ,حٌب كفروا عليا وقالوا :إنو كافر.
ىلك ىؤالء وىؤالء ,وىدى اهلل أىل ا٢بق ,فلم ٯبعلوه إ٥با ,ومل يعبدوه من دوف اهلل ,ومل يعادوه كما
عادتو ا٣بوارج ,مل يغلو ُب حبو ,كما تزعم الروافض ,ومل يغلو ُب ظلمو ,كما فعلت ا٣بوارج ,بل أنزلوه منزلتو
وتولوه ,وقالوا :خليفة راشد.
وىو ا٣بليفة الرابع ,وىو ليس بنيب ,ولكنو صحايب جليل ,من ا٣بلفاء الراشدين ,ومن أىل البيت,
وليس ٗبعصوـ ,وىو مرتبتو ا٤برتبة الرابعة ,رابع ا٣بلفاء الراشدين ,ومرتبتو ُب الفضل ,كمرتبتو ُب ا٣ببلفة,
وأنزلوه منزلتو ,الٍب أنزلو اهلل ,الٍب دلت عليو النصوص بالعدؿ واإلنصاؼ ,ال با٥بوى والتعصب.

ٕٖٔ
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فصار ىناؾ ثبلث طوائف ,طائفة غلو فيو حٌب عبدوه ,وىم الروافض فهلكوا ,وطائفة كفروه ,وىم
ا٣بوارج فهلكوا ,وطائفة توسطوا ,وىم أىل ا٢بق ,الذين أنزلوه منزلتو بالعدؿ واإلنصاؼ ,ال با٥بوى
والتعصب ,فحبوه وتولوه ,ومل يعبدوه مع اهلل ,ومل يدعوا عصمتو ,ومل يعادوه كما عادتو النواصر ,وإ٭با تولوه
وأنزلوه منزلتو ,بالعدؿ واإلنصاؼ ,ال با٥بوى والتعصب ,نعم .
حديث إذا رأيت رجال يذكر رجال من أصحاب الرسول بسوء
قاؿ :حدثنا أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد بن زياد النيسابوري ,قاؿ :أخربنا عبد ا٤بلك بن عبد ا٢بميد
ا٤بيموين ,قاؿ يل أٞبد بن حنبل -رٞبو اهلل تعاىل عليو :-يا أبا ا٢بسن إذا رأيت رجبل ,يذكر رجبل من
أصحاب رسوؿ اهلل  بسوء ,فاهتمو على اإلسبلـ .
نعم .وىذا السند إىل اإلماـ أٞبد بن حنبل ,إماـ أىل السنة وا١بماعة ,يقوؿ لعبد ا٤بلك بن عبد
ا٢بميد ا٤بيموين ,قاؿ يل أٞبد بن حنبل -رٞبة اهلل عليو :-يا أبا ا٢بسن ,كنية عبد ا٤بلك بن عبد ا٢بميد,
إذا رأيت رجبل ,يذكر رجبل من أصحاب النيب  بسوء ,فاهتمو على اإلسبلـ ,اهتمو أف ُب صحة اإلسبلـ
نظر ,متهم؛ ألف ىذا يدؿ على النفاؽ ,و ومرض ُب القلب.
و٥بذا يقوؿ العلماء أف حب الصحابة دين وقربة ,دين وإحساف ,وبغضهم كفر ونفاؽ وطغياف ,كما
قاؿ الطحاوي -رٞبو اهلل ,-يقوؿ :حب الصحابة دين وقربة وإحساف ,دين يدين اإلنساف بوٕ ,بب
الصحابة ,وقربة يتقرب إىل اهلل ,وإحساف وبغضهم كفر ونفاؽ وطغياف.
و٥بذا قاؿ اإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل -إماـ أىل السنة وا١بماعة :إذا رأيت رجبل ,يذكر رجبل من أصحاب
النيب  بسوء ويعيبو ,فاهتمو على اإلسبلـُ ,ب إسبلمو نظر ,متهم ُب إسبلمو ,ليس إسبلمو بسليم ,بل ىو
متهم ,ىل ىو مسلم ,أو غّب مسلم ,وليس ىذا من أىل السنة وا١بماعة ,بأف من يذكر أصحاب النيب
بسوء ويعيبو ,أف ُب صحة إسبلمو نظر ,نعم.
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حديث يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة
وقاؿ علي بن أيب طالب ,قاؿ يل النيب



ٱبرج قبل قياـ الساعة قوـ ,يقاؿ ٥بم الرافضة برءاء من

اإلسبلـ . 
نعم .وىذا رواه عبد اهلل بن اإلماـ أٞبد ُب السنة ,وُب صحتو نظر؛ ألنو لو صح ,لكاف دليبل على كفر
الرافضة ,قاؿ :علي بن أيب طالب  قاؿ يل النيب   ٱبرج قبل قياـ الساعة قوـ ,يقاؿ ٥بم الرافضة



ٙبس أف فيو يعِب تسمية بأ٠بائهم  ,قوـ يقاؿ ٥بم الرافضة  فيو صحة ىذا ا٢بديث نظر  ,يقاؿ
٥بم الرافضة ,برءاء من اإلسبلـ  يعِب إهنم خارجوف عن اإلسبلـ ,وىذا ٰبتاج إىل ٕبوث ,لكنو لو يصح
لكاف دليبل على كفر الرافضة,
نعم .وفق اهلل ا١بميع لرضاه ,ورزؽ اهلل ا١بميع تقواه ,و صلى اهلل على ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو وسلم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,ونبدأ باألسئلة الٍب جاءت عن طريق الشبكة .
س  :ىذا يقوؿ فضيلة الشيخ :إذا كاف الشخص يظهر الدعوة إىل السنة ,غّب أف لو بطانة من أىل
األىواء ,ىل ٰبذر منو من يعرؼ حقيقة أمره؟ وإذا سكت فهل ٱبرج من التبعة ؟.
ج  :نعم ,ىذا الرجل الذي يزعم أنو من أىل السنة ,أو يظهر السنة ,ولو بطانة من أىل البدع ,ينصح
أوال ,ينصح فينفر ,فيحذر منو ,وكما ٠بعنا ُب اآلثار والنصوص ,اللي مرت الكثّبةٙ ,بذير من أىل البدع,
وأف كثّبا من ىذه اآلثار ,الٍب مررنا فيها ,أف من تبع جنازة مبتدع ,ال يصلوف عليو ,ومن زاره كذلك ال
يصلوف عليو ,ومن جلس معو ال يصلوف عليو.
وىؤالء يتخذىم بطانة لو -أىل األىواء ,-فهذا ينصح ,فإف مل يقبل النصيحة ,فإنو يهجر ,وال يسلم
عليو ,وال ٘باب دعوتو ,وال يزار ,حٌب يتوب من جعل أىل األىواء بطانة لو ,فالواجب إبعاده عن أىل
األىواء ,وما جعلهم بطانة لو ,إال ٤برض ُب قلبو ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ,كيف يتخذ أىل البدع ,وأىل
الفسق وأىل الكفر بطانة لو .نعم.
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س  :أحسن اهلل إليكم ,وسائل من الكويت ,يقوؿ :ما صحة القوؿ :أف بعض الصحابة قد يعذب ُب
اآلخرة .
ج  :من القائل ىذا الكبلـ ,ال ٯبوز لئلنساف أف يأٌب بشيء من عنده ,الصحابة -رضواف اهلل عليهم-
ىم أفضل الناس ,وخّب الناس ,ال كاف وال يكوف بعدىم ,وليس الواحد منهم معصوما ,لكن اهلل زكاىم,
وعد٥بم ووعدىم با١بنة ,وإذا صدر الذنب من الواحد منهم ,فقد يوفق للتوبة ,وإذا مل يوفق للتوبة ,فقد
يغفر لو با٢بسنات العظيمة الٍب سبق إليها ,كجهاده مع النيب  وصحبتو لو ,وتبليغو لشرع اهلل ,ودين اهلل.
أو يغفر لو با٢بسنة ا٤باحية ,أو ٗبصائب تصيبو ,أو بشفاعة النيب  الذين ىم أوىل الناس هبا ,الٍب ُب
الذنوب احملققة ,فهذا القائل عليو أف يتوب من ىذه ا٤بقالة ,الواحد منهم يعذب ,من الذي قاؿ لك :إنو
يعذب ,ىذا األمر عند اهلل



ليس لك أف تقوؿ :ىذه ا٤بقالة ,بل واجب عليك أف تَبضى عن الصحابة,

وتغض عما شجر بينهم ,وتعَبؼ أهنم خّب الناس.
وأف كاف الواحد منهم ليس ٗبعصوـ ,لكن الذنوب احملققة ,إذا كاف الواحد من الناس -غّب الصحابة-
قد يعفو اهلل عنو ,بالذنب احملقق ,إذا تاب ,تاب اهلل عليو ,وأف مل يتب ,قد ٲبحى عنو الذنب با٢بسنات
ا٤باحية ,وقد ٲبحى عنو با٤بصائب ,وقد ٲبحى عنو بالشفاعة ,وقد يعفوا اهلل عنوٙ ,بت ا٤بشيئة ,ىذا غّب
الصحابة ,فالصحابة أوىل الناس هبذا ,فكيف تقوؿ :إف الواحد يعذب منهم ,ليس لئلنساف أف يقوؿ :مثل
ىذا الكبلـ .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا سائل من اإلمارات ,يقوؿ :ما حكم من يعقد ٦بالس لعواـ ا٤بسلمْبُ ,ب
ذكر الفتنة الٍب وقعت بْب الصحابة ,بإسلوب قصصي ,ىل يعد ىذا الفعل ٗبنهجة للسنة وا١بماعة ؟
وجزاكم اهلل خّب .
ج  :ىذا مبتدع ,ٯبب التحذير منو ,وعليو أف يتوب ,وال ٯبب عليو أف يذكر القصص ,اللي حصلت
بْب الصحابة للعامة ,وإ٭با ٯبب عليو ,كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :أف يَبضى عن الصحابة ,وأف
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يكف عما شجر بينهم ,وىذا مل يكف ىذا ,ىذا منهج أىل البدع ,ىذا مبتدع ,عليو أف يتوب إىل اهلل



وأف يكف عن ىذه اجملالس.
يعقد ٦بالس لتعليم الناس دين اهلل



ويَبضى عن الصحابة ,ولقراءة التاريخ ,يقرأ ٨بتصر السّبة,

لئلماـ عبد اهلل بن ٧بمد -رٞبو اهلل ,-ينظر ىذا التاريخ ,كيف تكلم عن الصحابة ,ينظر ٨بتصر السّبة
لئلماـ عبد اهلل بن ٧بمد يقرأ كتاب العواصم والقواصم البن عريب ,ينظر مقالة ُب الصحابة.
يعقد ٦بالس يذكر النزاع وا٣ببلؼ ,اللي شجر بْب الصحابة ,ىذا خبلؼ مذىب أىل السنة وا١بماعة,
مذىب أىل السنة وا١بماعة ,كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :الَبضي عن الصحابة ,والكف عما شجر
بينهم ,وىذا مل يكف ,ىذا نشر ,فيكوف ٨بالف ٤بذىب أىل السنة وا١بماعة ,ويكوف مبتدع ,عليو أف
يتوب من بدعتو ,والواجب ىجره ,وعدـ ا٢بضور جملالسو ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا سائل من االخوة ا٢بضور يقوؿ :ىل ٯبوز للعامي أو ا٤ببتدئ ُب طلب
العلم أف ٱبالط أىل األىواء والبدع أو يلزمو ىجرانو.
ج  :نعم ,ليس لئلنساف أف ٱبالط أىل األىواء ,كما ٠بعتم ُب اآلثار ,الواجب البعد عن أىل األىواء
والبدع ,ال ٯبالسهم اإلنساف ,وال ٱبالطهم ,وال يزورىم ,وال يزورونو ,وال ٯبيب دعوهتم ,حٌب يَبكوا
بدعتهم؛ لئبل يعدوه ,فهم يعدونك كما يعدي الصحيح األجرب.
ى ذا الواجب عليك ,أف ٚبالط أىل السنة وا١بماعة ,تبتعد عن أىل البدع ,ال ٘بالسهم ,وال ٚبالطهم,
وال تسمع كبلمهم ,وال ٘بيب دعوهتم ,وال تزور مريضهم ,وال تغسل ميتهم ,وال تتبع جنازهتم ,كما ٠بعت
ُب اآلثار ,عن العلماء وعن الصحابةُ ,ب ىجر أىل البدع ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ :ىل الفاسق اجملاىر وا٤ببتدع ,ال غيبة لو مطلقا ,أو ا٤بقصود فيما جاىر
فيو فقط ؟
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ج  :نعم ,ا٤بقصود فيما جاىر بو ,بدعتو الٍب جاىر فيها ,أو معصيتو ال غيبة لو ,إذا كاف يظهر بدعة,
الرافضة تقوؿ :ىذا رافض ,إذا كاف خارجا ,تقوؿ :ىذا خارج ,إذا كاف معتزال ,تقوؿ :معتزؿ ,إف أظهر
ىذا ,وكذلك ا٤بعصية غّب البدعة ,إذا كاف يشرب الدخاف ُب الشارع ,أماـ الناس ,ال غيبة لو.
تقوؿ -ولو كاف غائبا :-فبلف يشرب الدخاف ,وال تكوف غيبة؛ ألنو ىو الذي فضح نفسو ,بشرب
الدخاف أماـ الناس ,شاىد ظاىر ,كما يقوؿ :إذا كاف حالقا ٢بيتو ,تقوؿ :فبلف ٰبلق ٢بيتو؛ ألنو حالق
٢بيتو أماـ الناس ,كل ينظر إليو ,ىو الذي أظهر فسقو ,أما الشيء اللي أخفاه ,ومل يظهره ,ال تتكلم فيو,
نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا يقوؿُ :ب ببلدنا بعض الناس ,يقولوف :الغاية تربر الوسيلة ,وعلى ىذا
يتخذوف ُب سبيل الدعوة الوسائل ا٤بختلفة ,أحيانا ٱبالفوف السنة ,ويَبكوهنا ,فهل الدعوة تكوف على منهج
السلف الصاّب فقط ,نرجو توجيهكم ؟ وجزاكم اهلل خّب.
ج  :نعم ,أقوؿ :إف الغاية تربر الوسيلة ,ليس على اإلطبلؽ ,ليس بصحيح ,بل ينظر ُب الغايات,
وينظر ُب الوسائل ,ىذا ليس على إطبلقو ,بل ىذا ينظر ُب كل مسألة مستقلة ,ينظر ُب وسائلها وغاياهتا,
وليس لئلنساف أف يتخذ منهجا ُب الدعوة٨ ,بالفا ٤بنهج أىل السنة وا١بماعة ,فالواجب عليو ,أف يتوسم
خطى منهج أىل السنة وا١بماعةُ ,ب الدعوة إىل اهلل باللْب ,ما دلت عليو النصوص ,منهج أىل السنة
وا١بماعة ُب الدعوة إىل اهلل.
أوال :تدعو إىل اهلل



وتبدأ باألىم فاألىم ,فإذا كنت تدعو مشرؾٙ ,بذره من الشرؾ وتدعوه إىل

التوحيد ,وال تدعوه تقوؿ :اترؾ الدخاف ,واترؾ ا٣بمر ,وىو مشرؾ ,ما يفيده ترؾ الدخاف وا٣بمر وىو
مشرؾ ,إبدأ باألىم ,إبدأ بالتوحيد؛ و٥بذا النيب  بعثو اهلل ُ ب مكة ,وأقاـ فيها ثبلث عشرة سنة ,يدعو
للتوحيد ,ومل يأمر بالصبلة ,وال بالصياـ وال بالزكاة وال با٢بج ,حٌب تثبت العقيدة.
ٍب أيضا الدعوة إىل اهلل با٢بكمة ,وا٤بوعظة ا٢بسنة ,با٢بكمة واللْب والرفق ,وال بد أف يكوف اإلنساف
عنده علم ,قبل أف يدعو ,وعنده حلم ُب حاؿ الدعوة ,وعنده صرب بعد الدعوة ,علم قبل الدعوة ,وحلم ُب
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حاؿ الدعوة ,وصرب بعد الدعوة ,إذا كاف اإلنساف لو منهج ,ٱبالف ىذا ا٤بنهج ,فهو منهج باطل؛ ألنو ىذا
ٱبالف ا٤بنهج الذي ر٠بو اهلل تعاىل ,ور٠بو القرآف الكرًن ,ور٠بو النيب  نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا السؤاؿ من الشبكة ,يقوؿ :فضيلة الشيخ ,أحسن اهلل إليكم ,إين أحبك
ُب اهلل ,والسؤاؿ ما حكم من أتاه أكل٩ ,با يسمى ٦بالس ا٢بسينياتُ ,ب أياـ عاشوراء ,ىل يقبل األكل,
أو يرده ؟ وجزاكم اهلل خّبا.
ج  :ال يقبل األكل ,مشاركة أىل البدع ,وا٤بشركْب ُب بدعهم ,وُب ا٤بوالد ,يهدي ىدية ُب وقت
ا٤بولد ,أو يأكل طعاـ أىل ا٤بولد أو ا٢بسينيات ,ىذا ال ٯبوز ىذا مشاركة ألىل البدع ُب بدعتهم ,وإقرار
٥بم على بدعتهم ,وترويج لبدعتهم ,ونشر ٥با فالواجب ىجرىم ,وعدـ قبوؿ ىداياىم ,وعدـ قبوؿ ما يقدـ
ُب أعيادىم؛ ألف ىذا من البدع ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا يقوؿ :ما رأيكم فيمن يقوؿ :بأف ردود العلماء على أىل البدع ودعاهتا
ُب ىذا الوقت ,تقوي شوكة األعداء ,وتشق صفوؼ ا٤بسلمْب .
ج  :ليس بصحيح ,ىذا باطل ,الرد على أىل البدع تضعف بدعتهم ,إذا سكتنا زادت بدعتهم
وقويت ,ىذا نريد أف نسكت ,حٌب تظهر البدعة وتتقوى ,وال يوجد من يرد عليها ,ىذا من إبطاؿ الباطل,
تتقوى بدعتهم ,إذا سكت أىل السنة وا١بماعة ,إذا سكتوا ظهرت البدعة ,وانتشرت وقويت ,لكن إذا رد
عليها أىل السنة ,وبينوىا وكشفوا عوارىا ,وأبطلوىا اندثرت وخفيت ,ىذا باطل ,نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا سؤاؿ ُب الشبكة ,يقوؿ :ىل ٯبوز لنا ٫بن أىل السنة وا١بماعة ُب ا٣بارج,
أف نأًب بالشيعة والصوفيةُ ,ب مساجدىم ا٤بنتشرة ,إذا غلب على الظن كوهنا ٥بم.
ج  :ال تأًب هبم ,وال تصلي معهم ,ولكن عليك أف تدعوىم ُب وقت آخرُ ,ب غّب وقت الصبلة ,أما
أف تصلي معهم ,وتصلي هبم ال ,إ٭با صلي بأىل السنة وا١بماعة ,صلي ُب مسجدؾ ,وإذا دعت ا٢باجة,
أو الضرورة إىل الصبلة معهم ,فإنك تعيد الصبلة ,ما تصلح الصبلة خلفهم ,خلف من بدعتو مكفرة ,وإ٭با
الدعوة ُب وقت آخر ,غّب وقت الصبلة ,نعم.
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س  :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ :قوؿ من يقوؿ :بأف الذي يرد على دعاة البدع ,ويذب عن السنة ,يعترب
٦باىدا ُب سبيل اهلل ,ىل ىذا صحيح؟
ج  :نعم ,نوع من ا١بهاد ُب سبيل اهلل ,ا١بهاد أنواع ,أعبله جهاد الكفار بالسبلح ,وجهادىم با٤باؿ,
من ا١بهاد ,جهاد أىل البدع ,وجهاد الفساؽ باإلنكار عليهم ,وجهاد النفس ,فا١بهاد أنواع ,جهاد
النفس٘ ,باىد نفسك؛ حٌب تعبد اهلل ٨بلصا لو الدين؛ وحٌب تؤدي فرائض اهلل؛ وحٌب تنتهي عن ٧بارـ اهلل؛
وحٌب تقف عند حدود اهلل؛ وحٌب تستقيم على دينك ,ىذا جهاد النفس أوال.
من مل ٯباىد نفسو ,ال يستطيع أف ٯباىد غّبه ,جاىد نفسك أوالٍ ,ب جهاد الكفار ,جهاد الفساؽ
وأىل البدع ,بالرد عليهم ,وبياف ش بههم والتحذير منهمٍ ,ب جهاد الكفار ,وا١بهاد أنواع ,جهاد النفس,
جهاد الشيطاف ,جهاد الفساؽ وأىل البدعٍ ,ب جهاد الكفار با٤باؿ والنفس ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذه سائلة ,تقوؿ :كنت نصرانية ,وبعد ذلك أسلمت ,وا٢بمد هلل ,ويوميا
أصلي ركعتْب ,شكرا هلل ,على نعمة اإلسبلـ ,تقوؿ :أريد معرفة ىذه الصبلة -صبلة الشكر ,-ىل بدعة
أـ ال ؟ أفتوين ,وجزاكم اهلل خّبا.
ج  :ا٢بمد هلل ,الذي ِ
ىداؾ لئلسبلـ ,نسأؿ اهلل لنا ِ
ولك الثبات على اإلسبلـ ,ىذه نعمة عظيمة,
من اهلل عليك بو ,فعليك أف تشكري اهلل ,وعليك أف تستقيمي على
هننئك على ىذا ا٣بّب العظيم ,الذي ّ
دين اإلسبلـ ,وأف تكثري من األعماؿ الصا٢بة ,وأف ٚبالطي األخوات ,من أىل ا٣بّب ,من أىل السنة

وا١بماعة ,وأف ٙبذري ٨بالطة ا٤ببتدعات ,وأف تبتعدي عن أىل الكفر والضبلؿ.
وأما صبلة ركعتْب ُب كل يوـ ,ال أعلم ٥با أصبل ,صبلة الشكر تكوف مرة ,يعِب إذا صليت مرة ,بأف
ىداؾ اهلل لئلسبلـ ,كفى وعليك بعد ذلك ,أف تكثري من األعماؿ الصا٢بة ,النوافل ما تستطيعْب ,صبلة
الليل وصبلة الضحى ,والسنن والرواتب ,سنة الوضوء ,وٙبية ا٤بسجد.
وكذلك صياـ النوافل ,يوـ االثنْب وا٣بميس ,وثبلثة أياـ من كل شهر ,ويوـ التاسع والعاشر من شهر
٧برـ ,وتسع ذي ا٢بجة ,وستة من شواؿ ,ونوافل العمرة ,نوافل ا٢بج ,والصدقات واإلحساف إىل الناس,
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والدعوة إىل اهلل ,ونفع الناس ٗبا تستطيعْب ,تكثري من األعماؿ الصا٢بة ويكفي ,نعم ,نسأؿ اهلل لنا ولك
الثبات.
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا يقوؿ :قوؿ الشيعة :إف القرآف ٧برؼ ,وقد وردت نصوص ,بأف القرآف
ُب آخر الزماف ,ال يبقى منو شيء ,أو كما قاؿ النيب



فهم يقولوف٫ :بن ُب آخر الزماف ,وقد ورد ُب

ا٢بديث أف العلم يرفع ,وىو القرآف ينزع أو ٲبحى ,فكيف يرد عليهم ؟ وجزاكم اهلل خّبا .
ج  :نعم ,ىم الشيعة ,قالوا :إنو ,مرفوع حٌب ُب زمن الصحابة ,ما بقى إال الثلث ,إف ما جاء ُب
ا٢بديث ,أف القرآف يرفع ُب آخر الزماف ,ىذا من أشراط الساعة الكبار ُب آخر الزماف ,إذا ترؾ الناس
العمل بو ,رفع القرآف ,رفع من صدور الرجاؿ ,ومن ا٤بصاحف -نعوذ باهلل ,-إذا تركوا العمل بو ,يصبح
الناس ,فبل ٯبدوف ُب صدورىم آية ,وال ُب مصاحفهم آية.
ىذا ُب آخر الزماف ,بعد خروج الدجاؿ ,ونزوؿ عيسى ابن مرًن ,وخروج يأجوج ومأجوج ,أشراط
الساعة الكبار ,منها نزع القرآف من الصدور وا٤بصاحف ,ومنها ىدـ الكعبة ,ومنها الدخاف وطلوع الشمس
من مغرهبا ,وخروج الدابة ,وىذا ُب آخر الزماف ,األشراط الكبار ,ما خرجت األشراط الكبار ,حٌب يقوؿ:
الرافضة ىذا ,ما خرج ا٤بهدي وال الدجاؿ ,وال نزؿ عيسى ,ىذا ُب آخر الزماف بعد ذلك ,وىذا يدؿ على
بطبلف قوؿ ىؤالء ,نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,وجعل ما قلتو ُب ميزاف حسناتكم ,ونفعنا بعملكم ,وصلى اهلل على نبينا
٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
حديث شيعتي الذبل الشفاه الخمص
.
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى الو وصحبو أٝبعْب قاؿ -رٞبو
اهلل تعاىل: -
ٕٖٓ
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حدثنا القاضي ابن ++ا٤بفرؽ ,قاؿ :حدثنا ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد ,قاؿ :أخربنا ٧بمد بن أٞبد بن
خالد ,قاؿ :حدثِب أبو عبد اهلل ا٤بؤدب ا٤بعروؼ بابن شاخيل.
قاؿ :حدثِب يزيد بن ٧بمد الثقفي ,قاؿ :أخربنا حساف بن سدير عن سدير عن ٧بمد بن علي ,عن
أبيو ,أنو قاؿ :قاؿ علي



لنوؼ البكايل ,وىو معو السطح :يا نوؼ تدري من شيعٍب؟ قاؿ :ال واهلل,

قاؿ :شيعٍب الذبل الشفاه ,ا٣بمص البطوف ,تعرؼ الرىبانية والربانية ُب وجوىهم ,رىباف بالليل ,أسد
بالنهار.
إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم ,وارتدوا على أطرافهم ,ٱبوروف كما ٚبور الثّبافُ ,ب فكاؾ
رقاهبم ,شيعٍب الذين إذا شهدوا مل يعرفوا ,وإذا خطبوا مل يزوجوا ,وإذا مرضوا مل يعادوا ,وإذا غابوا مل
يفتقدوا ,شيعٍب الذين ُب أموا٥بم يتواسوف ,وُب اهلل يتباذلوف ,درىم وفلس ,وفلس وثوب ,وثوب وإال فبل.
شيعٍب من مل يهر ىرير الكبلب ,ومل يطمع طمع الغراب ,ال يسأؿ الناس ,وإف مات جوعا ,إف رأى
مؤمنا أكرمو ,وإف رأى فاسقا ىجره ,ىؤالء واهلل يا نوؼ شيعٍب ,شرورىم مأمونة ,وقلوهبم ٧بزونة,
وحوائجهم خفيفة ,وأنفسهم عفيفة ,فإف اختلفت هبم البلداف ,مل ٚبتلف قلوهبم ,أما الليل فصافوف
أقدامهم ,يفَبشوف جباىهم٘ ,بري دموعهم على خدودىم ,ٯبأروف ُب فكاؾ رقاهبم.
وأما النهار فحلماء علماء٪ ,بباء كراـ أبرار أتقياء ,يا نوؼ شيعٍب الذين أخذوا األرض بساطا ,وا٤باء
طيبا ,والقرآف شعارا ,والدعاء دثارا ,قرضوا الدنيا قرضا ,على دين منهاج عيسى ابن مرًن -عليو السبلـ-
.
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب أما بعد .
فهذا األثر ساقو ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -بسند ,والغالب أنو ٰبجب األسانيدُ ,ب ىذه الرسالة لبلختصار,
لكن أحيانا يذكر اإلسناد ,وىذا األثر أثر مطوؿ وغريب ,ذكر فيو السند" ,وعن نوؼ البكايل بسنده,
نوؼ البكايل عن ٧بمد بن علي ,وىو ٧بمد بن ا٢بنفية ,عن ٧بمد ٰبتمل ٧بمد بن علي الباقر ,عن أبيو
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قاؿ :قاؿ على  لنوؼ البكايل" ,وىو خطاب ٧باورة بْب علي  وبْب نوؼ البكايل قاؿ :معو وىم على
السطح.
"قاؿ علي



لنوؼ البكايل وىو معو على السطح :يا نوؼ" ٱباطب نوؼ البكايل ,وىذا نوؼ ابن

امرأة كعب األحبار" ,قاؿ لو علي



لنوؼ :يا نوؼ تدري من شيعٍب؟" ,سؤاؿ استفهاـ ,وألقي السؤاؿ

بصيغة االستفهاـ ,حٌب ينتبو للجواب ,فأحيانا تلقي ا٤بسالة على الطبلب بصيغة االستفهاـ ,حٌب يتشوؽ
إىل فهمها.
وىنا كما قاؿ النيب



ُب ا٢بديث الصحيح ,حديث معاذ:

العباد؟ وما حق العباد على اهلل؟ قاؿ :اهلل ورسولو أعلم





أتدري يا معاذ ,ما حق اهلل على

حٌب يلقي ٠بعو ٤با يقاؿ ,فعلي



قاؿ :يا

نوؼ تدري من شيعٍب؟ يعِب شيعٍب يعِب الذين يشايعونِب ,ويتولونو ,يعِب شيعة علي ,ىم شيعتو الذين ىم
أنصاره واتباعو ,الذين يوالونو وينصرونو ويتبعونو.
تدري من ىم شيعٍب؟ -يعِب على ا٢بقيقة -بصيغة االستفهاـ ,ألقي السؤاؿ بصيغة االستفهاـ ,يقوؿ
علي



لنوؼ :يا نوؼ تدري من شيعٍب؟ تدري من ىم أنصاري؟ تدري من ىم أحبايب؟ تدري من ىم

أتباعي؟ تدري من ىم الذين يوالونِب؟ قاؿ :ال ,قاؿ :ىم الذين يتصفوف هبذه الصفات اآلتية:
ىؤالء الشيعة ,قاؿ :ال واهلل ,قاؿ :شيعٍب الذبل الشفاه ,ا٣بمص البطوف ,يعِب أهنم يصوموف حٌب تذبل
شفاىهم ,يعِب عباد من كثرة الصوـ ,الشفاه تذبل ,ذابلة يابسة ,الصائم ُب آخر هنار الصياـ ,تذبل شفتاه,
بسبب الصوـ ,وانقطاعو عن الطعاـ والشراب ,تكوف الشفاه ذابلة يابسة ,الذبل الشفاه ,يعِب شفاىهم
يابسة من الصوـ.
ا٣بمص البطوف ,بطوهنم ضامرة من ا١بوع؛ ألهنم يصوموف ,فهم شفاىهم ذابلة يابسة ,وبطوهنم ٟبص,
يعِب قد لصقت بأجوافهم؛ بسبب ترؾ الطعاـ والشراب من أجل الصوـ ,يعِب صواـ تذبل شفاىهم ,وىم
ٟبص البطوف ,وقد تعرؼ الرىبانية والربانية ُب وجوىهم ,الرىبانية العبادة ,تعرؼ العبادة ُب وجوىهم.
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والربانية يعِب يعملوف ٗبقتضى ربوبية اهلل ٥بم ,فهم يتخذوف اهلل ربا ,وإ٥با ومعبودا ,يؤمنوف بأ٠بائو,
وصفاتو وأفعالو ,وأنو يريب ا٣بلق بنعمو ,فهم يثبتوف أ٠باء اهلل ,وصفاتو وأفعالو وربوبيتو ,وأنو ا٣بالق الرازؽ
ا٤بدبر ,احمليي ا٤بميت ,فهم يعبدوف اهلل ,ويعملوف ٗبقتضى الربوبية ,تظهر ىذا ُب وجوىهم ,ىذا وصف
ثالث.
الوصف األول :أهنم ذبل الشفاهٟ ,بص البطوف ,يصوموف تذبل شفاىهم ,وتضمر بطوهنمٟ ,بص
البطوف ,يعِب بطوهنم ضامرة من ا١بوع ,من الصوـ.
الوصف الثاني :تعرؼ الرىبانية والربانية ُب وجوىهم ,يعِب يتعبدوف هلل ,ويؤمنوف بربوبيتو وأنو -
سبحانو -رىب عباده بنعمو ,وأنو رب معبود ,ا٣بالق الرازؽ ا٤بدبر .
الوصف الثالث :رىباف بالليل ,أسد بالنهار ,رىباف بالليل ,يعِب عباد بالليل ,وُب النهار أسدٝ ,بع
أسد ,يعِب شجعاف ُب القتاؿُ ,ب ا١بهاد ,فإذف يصحوف بالليل ,ماذا يعملوف ؟
رىباف يصلوف ا لليل ,يراوحوف بْب ا١بباه واألقداـ ,وُب النهار شجعاف ,أسود يقاتلوف األعداء,
وٯباىدوف ُب سبيل اهلل ,ىذا وصف أيش؟,الوصف الثالث .
الوصف الرابع :إذا جنهم الليل ائتزروا على أوساطهم ,وارتدوا على أطرافهم ,ائتزروا يعِب شدوا اإليزار,
شدوا اإليزار على أوساطهم٤ ,باذا يشدوف اإليزار؟ حٌب يكوف أقوى ٥بم على العبادة ,يصلوفٰ ,بيوف الليل
فهم يشدوف أوساطهم باإليزار ,يأتزروف حٌب يكوف أقوى ٥بم على طوؿ القياـ ,وارتدوا على أطرافهم ,يعِب
جعلوا الرداء على طرفهم ,مثل احملرـ ُب ا٢بج و العمرة ,ٯبعل الرداء على كتفيو ,واإليزار يشدوف أوساطهم,
ويرتدوف على أطرافهم ,ىذا الوصف الرابع.
الوصف الخامس  :ٱبوروف كما ٚبور الثّبافُ ,ب فكاؾ رقاهبم ,يعِب ما معُب ٱبوروف ,ا٣بوار صوت
البقرة ,يقاؿ ٥با :ا٣بوار ,ومنهم ما جاء ُب ا٢بديث ُب التحذير من الغلوؿ ,قاؿ النيب   فإف أحدكم
يوـ القيامة يأٌب على رقبتو بقرة ٥با خوار أو شاه ٥با ثغاء . 
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ٱبوروف كما ٚبور الثّباف ,الثّباف ٝبع ثور ,والثور ذكر البقرة" ,ٱبوروف كما ٚبور الثّبافُ ,ب فكاؾ
رقاهبم" ,يعِب يبكوف ُب الليل ,طلبا ُب فكاؾ رقاهبم من النار ,يبكوف يصيحوف ويبكوف ,ويكوف ٥بم
صوت ,كصوت خوار البقر والثّباف ,خوفا من اهللُ ,ب فكاؾ رقاهبم من النار.
ٍب قاؿ" :شيعٍب -ىذا وصف آخر -الذين إذا شهدوا مل يعرفوا ,وإذا خطبوا ,مل يزوجوا ,وإذا مرضوا,
مل يعودوا ,وإذا غابوا ,مل يفتقدوا" ,ا٤بعُب ,أهنم بعيدوف عن الشهرة ,ليسوا معروفْب ,فإذا شهدوا مل يعرفوا,
إذا حضروا اجملالس ,ما يعرفهم أحد ,لبعدىم عن الشهرة ,وزىدىم ُب اللباس ,فهم صلحاء.
لكنهم ال يعرفهم كثّب من الناس ,بسبب كوهنم ليس ٥بم شيء يشتهروف بو ,ال ُب اللباس ,وال ُب
ا٤بناصب ,وال ُب شيء ,ما يعرفوا إذا شهدوا ,ما يعرفوف ,وإذا خطبوا ,مل يزوجوا ,ما يزوجوف ,غّب معروفْب,
ما عندىم منصب ,وال جاه وال ماؿ ,إذا خطب الواحد منهم ,ما يزوج٤ ,باذا ما يزوج ؟
ألف كثّب من الناس اآلف ,ينظر إىل من يزوجو ,ىل لو عنده ماؿ ,عنده مرتبة ,عنده بيت ,عنده سيارة,
ىؤالء ما عندىم شيء ,فإذا خطبوا ما يزوجوا فقراء ,وإذا مرضوا مل يعادوا ,ما أحدىم يعودىم؛ ألهنم غّب
معروفْب ,وإف غابوا ,مل يفتقدوا ,إف شهدوا ,ما أحد يعرفهم ,وإف غابوا ما فقدوا؛ ألهنم غّب معروفْب ,غّب
مشهورين ,بسبب بعدىم عن مظاىر الدنيا ,فبل أحد يعرفهم.
ما ٥بم منصب ,وال جاه ,وال مكانة ُب اجملتمع؛ فلهذا وجودىم وعدمهم سواء ,إف شهدوا ال أحد
يعرفهم ,وإف غابوا ال يفتقدوف ,إف شهدوا ,ال يعرفوف ,وإف غابوا ,ال يفتقدوف ,ىذا كم وصف ؟ .
ٍب قاؿ" :شيعٍب -ىذا أيضا وصف آخر -الذين ُب أموا٥بم يتواسوف ,وُب اهلل يتبادلوف" ,شيعٍب يعِب
أنصاري ,وأىل واليٍب ,وأىل ٧ببٍب وأتباعي ,ىذا وصف آخر ,الذين ُب أموا٥بم يتواسوف ,يواسي بعضهم
بعضا ُب ا٤باؿ ,يواسي الغِب الفقّبُ ,ب أموا٥بم ,وُب اهلل يتبادلوف ,يبذلوف األمواؿ ُب اهلل.
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كما قاؿ -سبحانو وتعاىل:-



 )ٔ(         ماذا

يبذلوف؟ "درىم وفلس ,وفلس وثوب ,وثوب وإال فبل" ,يبذؿ درىم ,والفلس أقل شيء قرش ,وما شابو
ذلك ,درىم وفلس يبذؿ ,يعطى ىذا درىم وفلس ,ويعطي ىذا فلس وفلس وثوب.
ٍب قاؿ" :شيعٍب ما مل يهر ىرير الكبلب ومل يطمع طمع الغراب" ,يعِب أهنم ال يبذروف ,وال ٲبسكوف,
ال يهروف ىرير الكبلب ,يبذر تبذيرا ,وال ٲبسك وٰبرص ,ٲبسك ا٤باؿ وٯبمعو ,ويبخل بالواجب ,دا
الوسط ,كما قاؿ اهلل -سبحانو وتعاىل:-

         

. )ٕ(  
     
(ٗ)

 )ٖ(  فتبخل بالواجب,

     

فتبذر ولكن بْب ذلك فهؤالء كذلك ,ال يهر الواحد ىرير الكبلب ,ينفق األمواؿ ُب كل ما ىب ودب,

وال ٯبمع ا٤باؿ ,وٰبرص على ٝبعو ,كطمع الغراب.
ٍب قاؿ :من أوصافهم" ,ال يسأؿ الناس ,وإف مات جوعا" ,الواحد منهم ,من شيعٍب وأنصاري
وأحبايب ,ال يسأؿ الناس ,وإف مات جوعا ,ٲبوت ُب بيتو وال يسأؿ الناس ,وإف مات جوعاٍ ,ب ذكر من
أوصاؼ الواحد منهم ,قاؿ" :إف رأى مؤمنا أكرمو" ,إف رأى مؤمنا يكرمو.
ىؤالء شيعٍب وصفو" ,وإف رأى فاسقا ىجره ,فاسقا مرتكب للكبّبة أو بدعة ,يهجره ,ولعل ىذا ىو
الشاىد ,الذي من أجلو ,أتى هبذا األثر الطويل ,من أجل" ,ومن كاف فاسقا ىجره" ,الفاسق ا٤ببتدع,
والعاصي يهجرهُ ,ب ىجر أىل البدع.

 - 1سورة المعارج آية .34- 33 :
 - 3سورة اإلسراء آية .38 :
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 - 3سورة اإلسراء آية .38 :
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ٍب قاؿ علي" :ىؤالء ,واهلل يا نوؼ شيعٍب" ,ىؤالء أنصاري وأحبايب ,وأتباعي والذين أواليهم ,ويوالوين
قسمٍ ,ب قاؿ :أيضا وصف من أوصافهما" ,شرورىم مأمونة" ,شرور ىؤالء الشيعة مأمونة ,الناس يأمنوف
شرىم ,ما يعتدوف على أحد ,ال ُب دـ ,وال ُب ماؿ ,وال ُب عرض.
"شرورىم مأمونة ,وقلوهبم ٧بزونة" ,قلوهبم ٧بزونة ,على أي شيء ,على إصبلح الناس ,وتفقد أحوا٥بم,
وىم ٰبزنوف على أىل ا٤بعاصي ,وعلى أىل البدع٤ ,باذا ارتكبوا ٧بارـ اهلل ؟ وٰبزنوف للفقراء ,مل ال يواسيهم
األغنياء؟ "شرورىم مأمونة ,وقلوهبم ٧بزونة ,وحوائجهم خفيفة" ,خفيفة من الدنيا ,ما يتوسعوف.
وأنفسهم عفيفة ,عندىم عفة عن ا٢براـ والفسادٍ ,ب قاؿ" :إف اختلفت هبم البلداف ,مل ٚبتلف
قلوهبم" ,يعِب يقوؿ :شيعٍب وإف كانوا ُب بلداف متعددة ,لكن قلوهبم مؤتلفة ,لو كاف واحدا ُب الشرؽ,
والثاين ُب الغرب ,وىذا عريب ,وىذا عجمي ,إال أف قلوهبم متفقة ,وإف كانت البلداف متباعدة ,إف اختلفت
هبم البلداف ,ال ٚبتلف قلوهبمٍ ,ب أيضا ذكر من أوصافهم.
فقاؿ" :أما الليل فصافوف أقدامهم" ,يصفوف أقدامهم ,يعِب للصبلة ,يصف أقدامهم ,إذا جاء الليل,
صف الواحد منهم قدمو للصبلة ,والعبادة والتهجد ,يفَبشوف جباىهم ,يعِب يراوح بْب القدمْب ,وبْب
ا١بباه ,ويصف قدمو ُب القياـ ,ويفَبش جبهتو ُب السجود ,فهو يراوح بْب جبهتو ,وبْب قدموُ ,ب صبلة
ُب الليل.
ٍب قاؿ٘ :بري دموعهم على خدودىم ٤باذا ؟ خوفا من اهلل ,ٱبافوف اهلل ,ويبكوف ويتضرعوف٘ ,بري
دموعهم على خدودىمٍ ,ب قاؿ :ٯبأروف إىل اهللُ ,ب فكاؾ رقاهبم ,ٯبأروف يعِب لبكائهم صوت ,ٯبأروف إىل
اهللُ ,ب فكاؾ رقاهبم  ,يبكوف ويصيحوف ,ويكوف ٥بم جئار ,يسألوف اهلل أف يفك رقاهبم من النار ,ىذا ُب
الليل.
وأما النهار ,فحلماء علماء ٪بباء ,كراـ أبرار أتقياء ,حلماء ٝبع حليم ,وا٢بليم الذي يصفح عن ظلمو,
ويعفو عمن ظلمو ,حلماء ٝبع حليم ,علماء ٝبع عامل وعليم٪ ,بباء ٝبع ٪بيب ,كرًن أصلو شريف ,كراـ
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عندىم كرـ وبذؿ ,أبرار ٝبع بر ,أتقياء والرب التقي ىو الذي يوحد اهلل ,ويلخص لو العبادة ,ويؤدي
فرائضو ,وينتهي عن ٧بارمو.
يا نوؼ أيضا شيعٍب" ,الذين اٚبذوا األرض بساطا" ,متخففوف من الدنيا ,ما عندىم فرش وال سرر,
اٚبذوا األرض بساطا ,ٯبلسوف عليها ,ويناموف عليها ,وا٤باء طيبا ,لفقرىم ما عندىم شيء ,ال عندىم
سرر ,وال عندىم عماير وال كذا ,يتخذوف األرض بساطا ,وا٤باء طيبا ,ما عندىم طيبا لفقرىم ,ال ٲبلكوف
الطيب ,ولكن ٲبلكوف ا٤باء ,يغتسل الواحد منهم ,فتحصل النظافة بو بدؿ الطيب.
"اٚبذوا األرض بساطا ,وا٤باء طيبا ,والقرآف شعارا ,والدعاء دثارا" ,الشعار ىو الثوب الذي يلي ا١بسد,
يقاؿ ٥با شعار ,والدثار الث وب الذي فوقو ,الثوب الذي يلي ا١بسد ,مثل الفنلة  ,ىذه نسميو شعار,
والثوب الذي فوقو نسميو دثار ,ومنو قوؿ النيب   أنا واألنصار شعار ,والناس دثار . 
فجعل األنصار شعار يلوف ا١بسد؛ ألنو أخص بالنيب  والناس فوقهم ,ىذا يدؿ على أف األنصار ٥بم
منزلة عند النيب



فهؤالء جعلوا القرآف شعار ,يعِب يبدءوف بالقرآف ,أوال يبدءوف بالقرآفٍ ,ب الدعاء ثانيا,

فيقدموف القرآف؛ ألنو كبلـ اهللٍ ,ب بعد ذلك الدعاءُ ,ب ا٤برتبة الثانيةُ ,ب ا٤برتبة األوىل ,القرآف شعار,
والدعاء دثار.
"قرضوا الدنيا قرضا" ,قرضوا الدنيا قرضا ,يعِب أخذوا منها بقدر حاجتهم ,ومل يتوسعوا فيهاٍ ,ب قاؿ-
وىذه ىي الطامة" :-على دين منهاج عيسى ابن مرًن" ,طيب ومنهاج النيب



ىذا األثر كما سبق لنا

غريب ,ىذا ا٢بديث ضعيف السند ,منكر ا٤بًب شاذ ,وىو حديث ضعيف باطل؛ لشذوذ متنو ونكارتو
وضعف سنده.
أما ضعف السند ,فإف ُب سنده نوؼ البكايل ,نوؼ البكايل ىذا ابن امرأة كعب األحبار ,وكعب
األحبار ىذا ,رجل كاف يهوديا فأسلمُ ,ب زمن التابعْب ,ولو امرأة ,تزوج امرأة ,و٥با ىذا الولد ,وىو نوؼ,
نوؼ البكايل ,واألقرب أنو يأخذوف عن أخبار بِب إسرائيل ,ونوؼ البكايل ٦بهوؿ ,مدثور ا٢باؿ.
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والسند الذي في و ٦بهوؿ ,يكوف ضعيفا ,ىذا نوؼ فقط ,ولو فتشنا بقية السند ,لوجدنا أيضا ضعفاء
غّبه ,لكن يكفي ىذا ىو ضعيف السند ,وأما متنو فهو منكر شاذ ,من وجوه متعددة ,وأعظم نكارة فيو
قولو" :على دين منهاج عيسى ابن مرًن" ,يتعبدوف على دين عيسى ابن مرًن -عليو الصبلة والسبلـ -بعد
بعثة النيب . 
والنيب



يقوؿ:



والذي نفسي بيده ,لو كاف موسى وعيسى حياف مل يسعهم إال اتباعي

وعيسى -عليو السبلـ -إذا نزؿ ُب آخر الزمافٰ ,بكم بشريعة نبينا ٧بمد





فيقتل ا٣بنزير ,ويكسر

الصليب ,ويضع ا١بزية ,ويكوف فردا من أفراد األئمة احملمدية ,كيف يتعبدوف على دين على دين منهاج
عيسى؟ ومنهاج النيب  الذي شرعيتو خاًب الشرائع.
فهذا ا٢بديث فيو نكارة ,النكارة قولو" :على دين منهاج عيسى" ,وكذلك من النكارة اآلف ىذه
الصفات ,يعِب ما يكوف موايل لعلي ,إال إذا طبقت عليو ىذه الصفات ,من تنطبق عليو ىذه الصفات,
وىي ذبل الشفا هٟ ,بص البطوف ,تعرؼ الرىبانية والربانية ُب وجوىهم ,رىباف بالليل ,وأسد بالنهار ,إذا
جنهم الليل ائتزروا.
ىذه من تنطبق عليو ىذه ,ما تنطبق على الصحابة ,طيب والذي ال يتصف هبذه الصفات ,ما ال
يكوف من شيعة علي ,إذا كاف رجبل من أىل السنة وا١بماعة ,يوايل علي بن أيب طالب ,يؤدي الصلوات
ا٣بمس ,ويصوـ رمضاف ,ويؤدي زكاتو ,وٰبج بيت اهلل ا٢براـ ,وال يتصف هبذه الصفات ,ما يصلي بالليل,
وال يتصف هبذه الصفات ,ما يكوف من شيعة علي ,ما يكوف موايل لعلي ,بلى كل أىل السنة وا١بماعة
موالوف لعلي.
ىذا يدؿ على نكارة ىذا ا٤بًب وشذوذه ,واألقرب أنو من أخبار بِب إسرائيل ,وأف كعب األحبار ىذا,
يكوف أسلم ,وينقل عن بِب إسرائيل ,وٰبتمل أف نوؼ البكايل ىذا ,أخذ ىذا الكبلـ من زوج أمو ,كعب
األحبار ,عن بِب إسرائيل ,وأشد ما فيو من النكارة ,قولو" :على دين منهاج عيسى ابن مرًن" ,كيف
يتعبدوف على منهاج عيسى ابن مرًن؟ ويَبكوف منهاج النيب . 
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سنة النيب



وشريعتو ا٣باٛبة ,ويا ريت ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -نزه كتابو عن ىذا األثر ,وما ذكره فيو

الكفاية ,مائتْب وثبلثة وثبلثْب أثر ,فبل داعي ٥بذا األثر ,الذي ىو متنو منكر وشاذ ,وسنده ضعيف ,وىذا
ىو آخر اآلثار ُب القسم األوؿ.
ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -كما سبق ,قسم كتابو إىل أربعة أقساـ.
القسم األوؿ :ا٢بث على لزوـ السنة وا١بماعة ,والتحذير من البدع ,وساؽ مائتْب وثبلثة وثبلثْب أثر,
ٍب بعد ذلك ,ننتقل إىل القسم الثاين :مسائل التوحيد واالعتقاد ,وساؽ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -إحدى وأربعْب
مسألة ,من مسائل التوحيد واالعتقاد ,رقمها با٢باشية واحد وأربعْب مسألة ,من مسائل التوحيد واالعتقاد.
ٍب القسم الثالث :فقو وأحكاـ فقهية ,ساؽ فيها ,مائة وٟبس وٟبسْب مسألة فقهية ,لكنها قصّبة,
مثل رفع اليدين ,ىذه تسمى مسألة ,رفع اليدين ُب الصبلة ,فا٤بؤلف فقيو ,ومتخصص بالفقو بالعقيدةٍ ,ب
القسم الرابع :ساؽ البدع واحملدثات ,ساؽ ثبلثْب بدعة ,ىذه تفاصيل ُب ذلك ,ىل يوافق أـ ال ؟ يوافق
ىل عدىا معاصي أـ عدىا بدع ؟ ذكر كثّب من الفرؽ.

القسم الثاني مسائل التوحيد واالعتقاد
مقدمة مسائل التوحيد واالعتقاد
اآلف ننتقل إىل القسم الثاين :وىي مسائل التوحيد واالعتقاد ,إحدى وأربعْب مسألة,
نعم .تفضل ,قاؿ الشيخ:
قد أتينا يا أخي -رٞبك اهلل -ونفعنا وإياؾ بالعلم ,واستعملنا بو .
قاؿ الشيخ :يعِب ابن بطو ,يا أخي -رٞبك اهلل -وىذا من نصحو -رٞبو اهلل ,-حيث إنو يعلمك
ويدعو لك بالرٞبة ,من نصحو تعليم ودعاء ,يا أخي -رٞبك اهلل ,-نعم.
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ونفعنا وإياؾ بالعلم ,واستعملنا بو ,ووفقنا للسنة ,وأماتنا عليها .
آمْب ,ىذا دعاء عظيم قاؿ :رٞبك اهلل ,ونفعنا وإياؾ بالعلم ,واستعملنا بو ,بالعلم يعِب جعلنا من
يعمل بالعلم ,ووفقنا للسنة ,يعِب العمل بالسنة ,وأماتنا عليها ,دعاء عظيم ,فينبغي أف نؤمن عليو ,نعم.

ٔبمل من أقاويل العلماء ,وأخبار ا٤بصطفى



ُب التحذير والتخويف ,واإلعداد  .يعِب يبْب أف ىذا

سبق ,كاف ُب القسم األوؿ ,يقوؿ:أتينا يعِب ذكرت لكٝ ,بل من أقاويل العلماء ,وأقواؿ ا٤بصطفى  يعِب
اللي سبقت ,وىي مائتْب وث بلثة وثبلثْب أثر أو حديث ,بعضها أقواؿ العلماء وبعضها أحاديث عن النيب


ُب أي شيء ؟ وُب التحذير والتخويف ,واإلعداد واإلنذار ,التحذير والتخويف ,واإلعداد -التهيئة,-

واإلنذار من البدع ,من الوقوع ُب البدعة ,نعم.

واإلنذار من الوقوع ُب البدعة ,وما أمروا بو من التمسك بالسنة ,والتحفظ ٥با ,واإلقباؿ عليها ,و٦بانبة
من خالفها ,ومباينة من خرج عليهاٗ ,با ا٘بو لنا ر٠بو ,وسهل علينا ذكره٩ ,با ُب بعضو كفاية وغُب٤ ,با
أحب اهلل  خّبه ,وكاف بقلبو أدب وحياء .
نعم .يعِب يقوؿ" :إين ذكرت األدلة والنصوص ,من كبلـ العلماء ,وأقواؿ النيب



ُب التحذير

والتخويف" ,واإلنذار من البدع ,وما أمر بو العلماء ,من التمسك بالسنة ,والتحفظ والتيقظ ٥با ,واإلقباؿ
عليها" ,و٦بانبة من خالفها" ,يعِب البعد عن ٨بالفة السنة" ,ومباينة من خرج عليها" ,البعد يكوف اإلنساف
مباينا ٥با ,يعِب مبتعداٗ" ,با ا٘بو لنا ر٠بو" ,يعِب كتابتو.

ٖٖٓ

اإلعانة العظمى

يقوؿ :ذكرت ُب ىذه اآلثار ,الذي فتح اهلل علي ,ور٠بتو لكٗ ,با ا٘بو لنا ر٠بو ,وسهل علينا ذكره,
يعِب ىذه األشياء اللي سهلت ,واللي فيها نصوص أخرى ,غّب ىذا٩ ,با ُب بعضو كفاية وغُب٤ ,بن أحب
اهلل  خّبه ,وكاف بقلبو أدب وحياء ,لو قاؿ٤ :بن أراد اهلل ىدايتو ,كاف أحسن٤ ,بن أحب اهلل  خّبه,
يعِب ٩بن وفقو للعمل الصاّب ,وصدر منو ا٣بّب ,وىو الرب والتقوى ,وكاف ُب قلبو أدب وحياء ,نعم.
تمهيد
ٛبهيد :و٫بن اآلف ذاكروف ,شرح السنة ووصفها ,وما ىي ُب نفسها ,وما الذي إذا ٛبسك بو العبد,
وداف اهلل بو ٠بي هبا  ,واستحق الدخوؿ ُب ٝبلة أىلها ,وما إف خالفو أو شيئا منو ,دخل ُب ٝبلة من عبناه,
وذكرناه وحذرنا منو ,من أىل البدع والزيغ٩ ,با أٝبع على شرحنا لو ,أىل اإلسبلـ ,وسائر األمة ,مذ بعث
اهلل نبيو  إىل وقتنا ىذا .
اللهم صل وسلم على نبينا ٧بمد ,يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" :-بعد أف سردت لك اآلثار" ,مائتْب
وثبلثة وثبلثْب أثرُ ,ب التحذير من البدع ,والبعد عن أىلها ,اآلف سوؼ أذكر لك شرح السنة ,يعِب ما أثر
عن الرسوؿ  وصحابتو ,من العقائد والعبادات ,سأذكر لك شرح السنة ووصفها ,وصف السنة ,وما ىي
ُب نفسها ,يعِب السنة عليو ,وما الذي إذا ٛبسك بو العبد ,وداف اهلل بو ٠بي هبا.
ما الذي إذا ٛبسك بو العبد ,وداف اهلل ,يعِب عبد اهلل ,وتدين بذلك ,ما الشيء الذي إذا فعلو اإلنساف
تدين بو ؟ ٠بي من أىل السنة ,واستحق الدخوؿ ُب ٝبلة أىلها ,أىل السنة ,وما الذي إذا خالفو أو شيئا
منها ؟ دخل ُب ٝبلة أى ل البدع ,الذين عبناىم ,وذكرنا النصوص بالتحذير منهم ,وحذرناىم من أىل
البدع والزيغ ,واضح ىذا.
إذف يقوؿ :أنا سوؼ أذكر لك اآلفٝ ,بل من السنة ,ووصفها ,وما ىي ُب نفسها ,والذي إذا ٛبسك
هبا اإلنساف ,وداف اهلل هبا٠ ,بي من أىل السنة ,والذي إذا خالفها ,أو شيء منها ,دخل ُب ٝبلة أىل

ٖٖٔ
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البدع ,الذين حذرنا منهم ,وىذه السنة الٍب أذكر لك٩ ,با أٝبع أىل اإلسبلـ على شرحها ,وسائر األمة,
منذ بعث اهلل نبينا ٧بمد  إىل وقتنا ىذا.
ا٤براد هبذا ,أىل السنة وا١بماعة ,ومل يعترب خبلؼ أىل البدع؛ ألف أىل البدع ,إ٭با حدثوا الصحابة -
رضواف اهلل عليهم , -والتابعوف أٝبعوا ,على ىذه السنن ,وعلى ىذه العقائد ,ا٤بأخوذة من كتاب اهلل ,وسنة
رسولو



قبل ٦بيء أىل البدع ,من ا١بهمية وا٤بعتزلة وا٣بوارجٍ ,ب جاء أىل البدع ,فبل عربة ٖببلؼ أىل

البدع؛ ألهنم مسبقوف ,باإلٝباع من أىل السنة وا١بماعة؛ و٥بذا قاؿ٩" :با أٝبع على شرحنا لو ,أىل
اإلسبلـ ,وسائر األمة ,مذ بعث اهلل نبيو  إىل وقتنا ىذا" ,نعم.

اإليمان
معنى اإليمان
اإلٲباف :أوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك ,ذكر ما افَبض اهلل  على عباده ,وبعث بو رسولو  وأنزؿ فيو
كتابو ,وىو اإلٲباف باهلل



ومعناه التصديقٗ ,با قالو وأمر بو ,وافَبضو وهنى عنو ,من كل ما جاءت بو

الرسل من عنده ,ونزلت فيو الكتب ,وبذلك أرسل ا٤برسلْب ,فقاؿ

      

. )ٔ(            
والتصديق على ذلك ,قوؿ باللساف وتصديق با١بناف ,وعمل باألركاف ,يزيده كثرة العمل ,والقوؿ
باإلحساف ,وينقصو العصياف ,ولو أوؿ وبدايةٍ ,ب ارتقاء وزيادة ببل هنابة ,قاؿ اهلل
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. )ٔ(  
وقاؿ

       

(ٕ)

وقاؿ تبارؾ وتعاىل:

   

 )ٖ(   وقاؿ معاذ بن جبل لرجل :اجلس بنا نؤمن ساعة ,يعِب نذكر اهلل فتزداد إٲبانا ,وكل شيء
يزيد فهو ينقص .
نعم .قف على ىذا ,فهذه ا٤بسألة األوىل ,من مسائل االعتقاد ,اإلٲباف ,ا٤بسألة األوىل :اإلٲباف؛ و٥بذا
قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" :-أوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك ,ذكر ما افَبضو اهلل  على عباده ,وبعث بو رسولو
 وأنزؿ فيو كتابو ,وىو اإلٲباف باهلل ,ورسولو".
اإلٲباف :ىو فريضة اهلل على عباده ,وبو بعث اهلل الرسل ,وأنزؿ الكتب ,وىو توحيد اهلل ,وإخبلص
العبادة لو ,وهبذا أرسل اهلل الرسل ,وأنزؿ الكتب ,قاؿ اهلل تعاىل:
      

(ٗ)

      

وقاؿ -سبحانو:-

     

 )٘(            اإلٲباف والتوحيد.
واإلٲباف أصلو التصديق بالقلب ,التصديق ٗبا قالو اهلل ,وأمر بو وافَبضو ,وهنى عنو ,تصديق بالقلب,
وىذا ىو أصل اإلٲباف ,وقوؿ باللساف ,يصدؽ اإلنساف بقلبوٗ ,با أمر اهلل بو ,وٗبا قاؿ يصدؽ بكبلـ اهلل,
وكبلـ رسولو ,يصدؽ باألوامر ,والفرائض والواجبات ,وأف اهلل أمر هبا ,يصدؽ بالنواىي ,يصدؽ بقلبو ,يعِب
يعَبؼ ويقرٍ ,ب بعد ذلك ينطق بلسانو بالشهادتْب.
 - 1سورة آل عمران آية .162 :
 - 3سورة المدثر آية .21 :
 - 2سورة الفتح آية .3 :
 - 3سورة النحل آية .25 :
 - 4سورة األنبياء آية .34 :
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يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ,وأشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,وتصديق بالقلب ,أو با١بناف ,وإقرار
باللساف أيضا ,كأف يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ,وأشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,وعمل با١بوارح ,ا١بوارح
تعمل ,يصلي ,يصوـ ,يزكي وٰبج ,وعمل بالقلب ,القلب ينقاد ,إنو انقياد ونية وإخبلص ,وصدؽ و٧ببة,
ورغبة ورىبة ,وتوكل وخشية وإنابة ,يزيد بالطاعة ,وينقص با٤بعصية ,فصار مسمى اإلٲباف عند أىل السنة
وا١بماعة ىو :تصديق بالقلب ونطق باللساف ,وعمل بالقلب ,وعمل با١بوارح ,واضح ىذا.
فيكوف مسمى اإلٲباف عند أىل ا٢بق ,يشمل أربعة أشياء ,تصديق بالقلب ,وىو يسمى قوؿ القلب,
وقوؿ القلب تصديق بالقلب ,وإقرار باللساف ,وعمل بالقلب ,وعمل با١بوارح ,وإف شئت تقوؿ :قوؿ
القلب ,وقوؿ اللساف ,وعمل القلب ,وعمل ا١بوارح ,قوؿ القلب ,ىو التصديق واإلقرار ,وقوؿ اللساف ىو
النطق ,وعمل القلب وىو النية واإلخبلص واالنقياد ,وعمل ا١بوارح ,وىي ما يعمل اإلنساف ٔبوارحو.
والسلف ٥بم عبارات ,يقولوف :اإلٲباف تصديق بالقلب ,وعمل بالقلب ,وإقرار باللساف ,وعمل
با١بوارح ,ويقولوف :تصديق با١بناف ,وإقرار باللساف ,وعمل باألركاف ,يزيد بالطاعة ,وينقص بالعصياف.
ويقولوف :اإلٲباف قوؿ وعمل ونية ,قوؿ مثل القلب ,وقوؿ اللساف ,وعمل ,عمل القلب وعمل ا١بوارح
ونية ,ىذا مسمى اإلٲباف ,عند أىل ا٢بق والسنة وا١بماعة ,من أيش؟ من الصحابة والتابعْب ,واألئمة
والعلماء وغّبىم ,ا١بناف القلب ,بفتح ا١بيم ,أما ا١بناف بالكسر ٝبع جنة ,ا١بناف ٝبع جنة؛ و٥بذا قاؿ
ا٤بؤلف :أوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك اإلٲباف .
٤باذا بدأ اإلٲباف ؟؛ ألف اإلٲباف ىو فريضة اهلل على العباد ,فرض اهلل اإلٲباف ,على كل الناس ,وا٤بوحد
ىو ا٤بؤمن ,واإلٲباف ىو التوحيد ,من آمن فهو موحد باهلل ,وا٤بوحد مؤمن .
إذف التوحيد واإلٲباف ,فريضة اهلل على عباده ,كل نيب أرسلو اهلل يدعو إىل التوحيد ,قاؿ اهلل تعاىل عن
نوح -عليو الصبلة والسبلـ:-



 )ٔ(      كل نيب بادئ ذي بدء ,يدعو إىل

 - 1سورة األعراف آية .48 :
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, ما يبدأ بشيء قبل التوحيد,التوحيد
. )ٔ(     

)ٙ(

. )ٕ(                 



. )ٖ(                



. )ٗ(                



. )٘(             



                 

.
   

, وىو األمر الذي ألجلو خلقو,إذف التوحيد واإلٲباف ىو فريضة اهلل على عباده

, وىو الذي ألجلو أرسل اهلل الرسل,برضية لو٤ ا,وىو الغاية احملبوبة هلل
)ٛ(

)ٚ(

    

                 

         



,وألجلو أنزؿ اهلل الكتب
. )ٜ(   
.48 :  سورة األعراف آية- 1
.54 :  سورة األعراف آية- 3
.62 :  سورة األعراف آية- 2
.74 :  سورة األعراف آية- 3
.25 :  سورة النحل آية- 4
.34 :  سورة األنبياء آية- 5
. 45 :  سورة الذاريات آية- 6
.34 :  سورة األنبياء آية- 7
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إذف اإلٲباف والتوحيد ,ٮبا فريضة اهلل على عباده ,األولْب واآلخرين ,وىو الذي ألجلو خلقهم ,وألجلو
أرسل اهلل الرسل ,وألجلو أنزؿ اهلل الكتب؛ و٥بذا بدأ ا٤بؤلف باإلٲباف؛ ألنو أفرض الفرائض ,وأوجب
الواجبات ,اإلٲباف والتوحيد ,فريضة اهلل على عباده.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :أوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك ,ذكر ما افَبض اهلل  على عباده ,وبعث بو رسولو -
صلى اهلل عليو وسلم ,"-وبعث بو الرسل السابقْب ,وأنزؿ فيو كتابو ,ما ىو ؟ وىو اإلٲباف باهلل  ىذا ىو
أوؿ ما نبدأ بو ,ىذا الذي افَبضو اهلل على عباده وبعث بو رسولو وأنزؿ فيو كتابو اإلٲباف ,اإلٲباف فرضو اهلل
على عباده وبعث فيو رسولو وأنزؿ فيو كتابو .
ما ىو اإلٲباف ,قاؿ ا٤بؤلف :ومعناه التصديق ٗبا قالو ,وأمر بو وافَبضو وهني عنو ,من كل ما جاءت بو
الرسل من عنده ,ونزلت فيو الكتب ,ىذا أيش؟ ,ىذا تصديق القلب ,ىذا األمر األوؿ اإلٲباف ,تصديق ما
معُب التصديق ,اإلقرار واالعَباؼ ,وىو قوؿ القلب ,يقر القلب ويصدؽ ويعَبؼ ,وضد التصديق
التكذيب ,الذي ال يصدؽ يكذب.
بعض الكفرة كذبوا النيب
   


(ٗ)



(ٕ)

       
     

(ٖ)

(ٔ)

  

     

 )٘(      كذبوا بألسنتهم أو بألسنتهم وقلوهبم.

فا٤بكذب ضد ا٤بصدؽ ,ا٤بصدؽ ىو الذي يقر ,ويعَبؼ بقلبو وينطق بلسانو ,تصديق يكوف بالقلب
وباللساف ,القلب يقر ,ويعَبؼ ويؤمن ,اللساف ينطق ,وا١بوارح تعمل ,ال بد من ىذا ,إذف يقوؿ ا٤بؤلف:
"معناه التصديق ٗبا قالو ,وأمر بو وافَبضو وهني عنو".
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ما ىي األشياء الٍب فرضها ,وقاؿ" :من كل ما جاءت بو الرسل ,كل ما جاءت بو الرسل من عند اهلل,
ونزلت فيو كتب ,من األوامر نصدؽ هبا ,والنواىي كذلك ,لكن كل أمة ٯبب عليها ,أف تعمل بشريعة
رسو٥با ,والرسل دينهم واحد ,ىو التوحيد ,و والشرائع ٨بتلفة ,كما قاؿ اهلل تعاىل:
   

(ٔ)

وقاؿ -عليو السبلـ:-



   

إنا معاشر األنبياء إخوة عبلت ديننا واحد وأمهاتنا

شٌب . 
فالرسل اتفقوا كلهم ,دينهم واحد وىو التوحيد ,كل نيب يأمره اهلل بالتوحيد ,يقوؿ:
  

 )ٕ(  ٯبب توحيد اهلل



   

ُب كل زماف ,وُب كل مكاف ,وٯبب طاعة كل رسوؿ ُب

زمانوُ ,ب الشريعة الٍب جاء هبا ,وىذا ىو اإلسبلـ ٗبعناه العاـ.
اإلسبلـ ٗبعناه العاـ ,توحيد اهلل ,وطاعة كل نيب ُب زمانوٗ ,با جاء بو من الشريعة ,واإلسبلـ ا٣باص,
وىذا مثل ما جاء بو نبينا ٧بمد  توحيد اهلل واإلٲباف ٗبحمد  والعمل بشريعتو ,بشريعة القرآف .
إذف التصديق ,اإلٲباف ىو التصديق ٗبا قالو ,وأمر بو ,وافَبضو وهني عنو ,من كل ما جاءت بو الرسل,
من عنده ونزلت فيو الكتب ,قاؿ ا٤بؤلف" :وبذلك أرسل ا٤برسلْب" ,يعِب أرسل اهلل ا٤برسلْب ,فقاؿ



. )ٖ(                 
ال إلو إال أنا ,ىذه كلمة التوحيد ,ال إلو إال اهلل ,واإللو معناه ا٤بعبود ,اإللو ىو ا٤بعبود ,ال إلو إال اهلل,
معناه ال معبود ٕبق إال اهلل ,ىذه كلمة التوحيد ,وكلمة التقوى ,الٍب تقي قائلها من الشرؾ ,وىي أصل
التوحيد وأساس ا٤بلة ,أصل الدين ,وأساس ا٤بلة ,الشهادة هلل تعاىل بالوحدانية ,وللنيب
الدين ,وىو الصدؽ.
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بالرسالة ,أصل

اإلعانة العظمى

من مل يشهد أف ال إلو إال اهلل ,وأف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,فبل إسبلـ لو ,وال إٲباف لو ,وال دين لو ,وال يقبل
منو أي عمل ,حٌب يرتكز على التوحيد ,والشهادة هلل تعاىل بالوحدانية ,ولنبيو



بالرسالة ,وشهادتاف ال

تقبل إحداٮبا إال باألخرى ,من شهد أف ال إلو إال اهلل ,ومل يشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,مل تقبل منو ,ومن
شهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,ومل يشهد أف ال إلو إال اهلل ,مل تقبل منو.
ال تصح إحداٮبا بدوف األخرى ,ال إلو إال اهلل ,معناىا ال معبود حق إال اهلل ا٤بعبود ,اإللو ىو ا٤بعبود,
ال نافية للجنس ,من أخوات إف ,تنصب االسم وترفع ا٣برب ,إلو ا٠بها ,وا٣برب ٧بذوؼ تقديره حق ,ال إلو
حق إال اهلل ,يعِب ال معبود ٕبق إال اهلل؛ ألف ا٤بعبودات كثّبة.
عبدت الشمس ,وعبد القمر ,وعبد النجم ,وعبد األشخاص ,وعبدت القبور ,وعبد ا٤ببلئكة ,لكن
عبادهتم بالباطل ,والعبادة با٢بق عبادة اهلل وحده ,كما قاؿ -سبحانو:-

    

. )ٔ(               
يعِب ىذه الكلمة ,كلمة التوحيد ,الٍب من قا٥با قد برأ من الشرؾ ,خرج من الشرؾ ,إال إذا عمل ناقضة
من نواقض اإلسبلـ ,والتصديق بذلك قوؿ باللساف ,يعِب ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يقوؿ" :وذلك أرسل اهلل
الرسل"ٍ ,ب قاؿ" :والتصديق بذلك ,قوؿ باللساف ,وتصديق با١بناف ,وعمل باألركاف ,يزيده كثرة العمل,
والقوؿ باإلحساف ,وينقصو العصياف".
ىذا ىو مسمى اإلٲباف ,عند أىل السنة وا١بماعة ,تصديق القوؿ باللساف ,يعِب ينطق بالشهادتْب
بلسانو ,فإذا امتنع من النطق بالشهادتْب -مع قدرتو على ذلك ,-حكم بكفره ولو كاف يدعي أنو مصدؽ
بالقلب ,ال بد من نطق الشهادتْب ,إذا رفض وامتنع عن نطق الشهادتْب ,وادعى أهنى مصدؽ بالقلب ,ال
يقبل منو بالقلب ,ال يعلم ما ُب القلب إال اهلل.
ال بد أف ينطق بالشهادتْب ,فإف مل ينطق قتل ,حكم بكفره ,قوؿ باللساف ,وتصديق با١بناف ,بفتح
ا١بيم القلب ,أما ا١بناف بالكسرةٝ ,بع جنة ,وىي البستاف ,تصديق با١بناف وعمل باألركاف ,األركاف
 - 1سورة الحج آية .53 :
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با١بوارح ,يزيد وينقص ,يزيد بأي شيء ؟ بالطاعة ,وينقص با٤بعصية؛ و٥بذا قاؿ :يزيده كثرة العمل,
األعماؿ الصا٢بة ,وىي الواجبات والقوؿ باإلحساف ,القوؿ ا٢بسن ,وما وافق الشرع.
وينقصو العصياف ,ينقص اإلٲباف ا٤بعصية ,إذا أطاع اإلنساف ربو ,صلى وصاـ ,وزكى وحج ,وأدى
الواجبات ,زاد إٲبانو ,وإذا عصى سرؽ أو زنا ,أو شرب ا٣بمر أو عق والديو ,أو تعامل بالربا ,أو أكل
الرشوة ,أو أكل ماؿ اليتيم ,ن قص إٲبانو ,وضعف الطاعة ,ىذا معتقد أيش؟ معتقد أىل السنة وا١بماعة
خبلفا للمرجئة.
أقساـ ا٤برجئة ,طبقات من ا٤برجئة الغبلة ,وىم ا١بهمية ,يقولوف :اإلٲباف معرفة الرب بالقلب ,والكفر
جهل الرب بالقلب ,فإذا عرؼ اإلنساف ربو بقلبو ,فهو مؤمن ,وإذا جهل ربو بقلبو ,فهو كافر ,وعلى ىذا,
كل من عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن ,فألزمهم العلماء بأف إبليس مؤمن؛ ألنو عرؼ ربو بقلبو ,على مذىب
ا١بهمية:



. )ٔ(       

وفرعوف الذي يقوؿ للناس :

     

مؤمن؛ ألنو يعرؼ ربو بقلبو ,قاؿ تعاىل عنها:

       

      

بقلوهبم ,ويعرفوف صدؽ النيب



قاؿ تعاىل:

(ٕ)

يلزـ على مذىب ا١بهمية ,يكوف

(ٖ)



واليهود على مذىب ا١بهمية مؤمنوف ,يعرفوف رهبم
     

. )ٗ(           
وأبو طالب ,الذي ثبت ُب صحيح البخاري ,أنو مات على ملة عبد ا٤بطلب ,على الشرؾ ,يكوف على
مذىب ا١بهمية مؤمن؛ ألنو يعلم صدؽ الرسوؿ  قاؿ:
 - 1سورة األعراف آية .13 :
 - 3سورة النازعات آية .33 :
 - 2سورة النمل آية .13 :
 - 3سورة البقرة آية .135 :
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ولق د علم ت أن دي ن محمد
من خير أديان البرية دينا
لوال المالق ة أو حذار س بة
لوج دتني . ..........
ىذا أفسد تعريف لئلٲباف ,ىو تعريف ا١بهمية ,يقوؿ" :اإلٲباف معرفة الرب بالقلب" ,ويقوؿ :ويرى
ا١بهمية أنو لو فعل ٝبيع الكبائر ,وا٤بنكرات وأنواع الردة ,ما يكفر ما داـ يعرؼ ربو بقلبو ,فلو قتل األنبياء,
وىدـ ا٤بساجد ,وداس ا٤بصحف بقدميو ,وفعل ٝبيع ا١برائم ,فبل يكفر حٌب يذر ربو بقلبو.
ىذا أفسد مذىب ُب اإلٲباف ,مذىب ا١بهميةٍ ,ب يليو أيضا مذىب الكرامية ,الكرامية يقولوف :اإلٲباف
اإلقرار باللساف ,إذا نطق بلسانو ,فقاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ,فهو مؤمن ,ولو كاف كافرا بقلبو ,ولو كاف
مكذبا بالباطل ,وعلى ىذا يقولوف :يسموف ا٤بنافقْب مؤمنْب ,الذين يقروف بألسنتهم ,ويكذبوف بقلوهبم,
ىذا مؤمن كامل اإلٲباف عند الكرامية.
ألنو لو قاؿ الشهادتْب بلسانو ,ولو كاف مكذبا بقلبو ,يسمونو مؤمن كامل اإلٲباف ,ولكن مع ذلك,
يكوف ٨بلد ُب النار ,فنسميو مؤمن كامل اإلٲباف؛ ألنو نطق بالشهادتْب و٨بلد ُب النار؛ ألنو مكذب
بباطنو ,فيكوف ا٤بؤمن كامل اإلٲباف ٱبلد ُب النار ,على مذىب الكرامية ,طائفة من ا٤برجئة ,وىذا أيضا يلي
مذىب ا١بهمية ُب الفساد.
ا٤بذىب الثالث :من أقساـ ا٤برجئة ,مذىب ا٤باتريدية واألشاعرة ,اإلٲباف تصديق بالقلب فقط ,إذا
صدؽ بقلبو فهو مؤمن ,ا٤بذىب الرابع :مرجئة الفقهاء ,أبو حنيفة وأصحابو ,اإلٲباف شيئاف ,قوؿ باللساف,
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وت صديق بالقلب ,وأما أعماؿ القلوب ,وأعماؿ ا١بوارح ,فليست من اإلٲباف ,ولكنها مطلوبة ,الفرؽ بينهم
وبْب مرجئة احملضة الذين ىم ا١بهمية.
ا١بهمية يقولوف :األعماؿ غّب مطلوبة ,الواجبات ليست واجبات ,واحملرمات ليست ٧برمات ,أما
مرجئة الفقهاء ,يقولوف :الواجبات واجبات ,واحملرمات ٧برمات ,وإف فعلوا الواجب أثابو اهلل ,ويثِب عليو,
ومن فعل احملرـ يؤدب ,ويقاـ عليو ا٢بد إذا كاف عليو ,وعليو الوعيد الشديد ,لكن ما نسميو إٲباف ,نسميو
بر نسميو تقوى ,وال يسمى إٲباف .
اإلٲباف :تصديق القلب ,وقوؿ باللساف ,فيكوف ا٤برجئة كم طائفة ؟ أربع طوائف ,ا١بهمية يروف اإلٲباف
معرفة الرب بالقلب ,والكفر جهر الرب بالقلب ,واألعماؿ غّب مطلوبة ,والواجبات غّب واجبة ,ويسمونو
مؤمن كامل اإلٲباف ,إذا عرؼ ربو بقلبو وىو ُب ا١بنة.
الثاين :الكرامية الذين يروف اإلٲباف نطق باللساف فقط ,ولو كاف مكذبا بقلبو ,وا٤بنافق عندىم ,مؤمن
كامل اإلٲباف ,وىو ٨بلد ُب النار .
ا٤بذىب الثالث :مذىب ا٤باتريدية واألشاعرة ,اإلٲباف تصديق بالقلب .
ا٤بذىب الرابع :مرجئة الفقهاء ,وطائفة من أىل السنة ,أبو حنيفة وأصحابو ,اإلٲباف قوؿ باللساف,
وتصديق بالقلب.
طوائف ا٤برجئة أربعة ,كلها باطلة؛ لكن أقرهبا مذىب مرجئة الفقهاء ,وطائفة من أىل السنة ,إال أف
٥بم آثار تَبتب عليها ,وا٤بعتزلة وا٣بوارج ,يقولوف :مثل أىل السنة ,اإلٲباف عندىم تصديق بالقلب ,وإقرار
باللساف ,وعمل بالقلب ,وعمل با١بوارح ,مثل ما يقوؿ :أىل السنة ,لكن الفرؽ بينو ,وبْب أىل السنة ,أف
أىل السنة يقولوف :إذا فعل ا٤بعصية ,وترؾ الطاعة ,نقص اإلٲباف ,ويبقى على إٲبانو.
أما ا٣بوارج وا٤بعتزلة ,يقولوف :إذا فعل ا٤بعصية ,ذىب اإلٲباف كلو ,القوؿ والتصديق والعملٗ ,بجرد ما
يفعل الكبّبة ,انتهى اإلٲباف ,ودخل ُب الكفر عند ا٣بوارج ,وعند ا٤بعتزلة ,خرج من اإلٲباف ,ومل يدخل ُب
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الكفر ,ويكوف منزلة بْب ا٤بنزلتْب ,وال يزيد اإلٲباف ,وال ينقص ,وال عند ا٤برجئة بطوائفهم األربعة ,وال عند
ا٣بوارج ,وال عند ا٤بعتزلة.
ما أحد يقوؿ :يزيد وينقص ,إال أىل السنة وا١بماعة ,أىل السنة وا١بماعة ,انفصلوا عن ٝبيع
الطوائف ,فقالوا :اإلٲباف قوؿ باللساف ,وتصديق بالقلب ,وعمل با١بوارح يزيد وينقص ,يزيد بالطاعة,
وينقص با٤بعصية.
ا٤برجئة طوائفهم أربعة ,ا١بهمية يقولوف :اإلٲباف معرفة الرب بالقلب ,والكرامية اإلٲباف النطق باللساف,
وا٤باتريدية واألشاعرة اإلٲباف تصديق القلب ,ومرجئة الفقهاء تصديق بالقلب ,وإقرار باللساف ,وا٣بوارج
اإلٲباف قوؿ وعمل وتصديق.
.
وا٤بعتزلة إال إنو إذا فعل كبّبة ,أو ترؾ واجب ,ذىب اإلٲباف ,وانتهى بالكلية ,ودخل ُب الكفر عند
ا٣بوارج ,وعند ا٤بعتزلة يكوف ُب منزلة بْب ا٤بنزلتْب ,ال مؤمن وال كافر ,خرج من اإلٲباف ,ومل ينطق بكفره,
يسمنوه فاسق ,وأما ُب اآلخرة ,فيتفق ا٣بوارج وا٤بعتزلة على أنو ٨بلد ُب النار.
وأىل السنة يقولوف :ال ,ال ٱبلد ُب النارٙ ,بت مشيئة اهلل ,وإذا دخل النار ,دخل على أنو عاصي ,وال
بد أف ٱبرج منها ,إما بشفاعة الشافعْب ,أو برٞبة أرحم الراٞبْب ,وهبذا يتبْب أف ٝبهور أىل السنة ,انفصلوا
عن ٝبيع الطوائفُ ,ب مسمى اإلٲباف ,و أبو حنيفة -رٞبو اهلل -لو روايتاف ُ,ب مسمى اإلٲباف.
الرواية األوىل :ا٤بشهورة عليها أكثر الصحابة ,أف اإلٲباف شيئاف ,قوؿ باللساف وتصديق بالقلب ,وأما
أعماؿ ا١بوارح ,وأعماؿ القلب ,ليست من اإلٲباف ,مطلوبة لكن شيء آخر ,نسميها بر ,نسميها تقوى,
مطلوبة لكن ليست من اإلٲباف.
والرواية الثاين :أف اإلٲباف تصديق بالقلب فقط ,الرواية يوافق األشاعرة وا٤باتريدية ,يقوؿ :اإلٲباف تصديق
بالقلب ,واإلقرار باللساف مطلوب ,لكنو ركن زائد ,ليس من اإلٲباف ,على ىذه الرواية ,فيكوف اإلماـ أبو
حنيفة لو روايتاف.
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وأوؿ من قاؿ باإلرجاءٞ ,باد بن سليماف ,شيخ اإلماـ أبو حنيفة ,أوؿ من قاؿ باإلرجاء ,فيكوف
اإلماـ أبو حنيفة لو روايتاف ,الرواية األوىل :أف -وىي الٍب عليو أكثر أصحابو -اإلٲباف شيئاف ,تصديق
بالقلب ,وإقرار باللساف ,وأما األعماؿ ,ليست من اإلٲباف ,وىي مطلوبة.
الرواية الثانية :اإلٲباف تصديق بالقلب فقط ,واإلقرار باللساف ركن زائد مطلوب ,لكن ليس من اإلٲباف,
ركن زائد خارج عن اإلٲباف ,وهبذه الرواية ,يوافق هبا ا٤باتريدية واألشاعرة ,الذين يقولوف :اإلٲباف تصديق
بالقلب ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -قرر مذىب ٝبهور أىل السنة وا١بماعة ,قاؿ :اإلٲباف تصديق بالقلب ,وقوؿ
باللساف ,وعمل بالقلب ,وعمل با١بوارح ,يزيد بالطاعة ,وينقص با٤بعصية.
و٥بذا قاؿ :يزيد اإلٲباف كثرة العمل الصاّب ,والقوؿ باإلحساف ,إذا قاؿ :اإلنساف قوال حسنا ,يعِب أمر
با٤بعروؼ ,وهني عن ا٤بنكر ,أو دعي إىل اهلل أو قرأ القرآف ,أو سبح أو ىلل ,أو دعا إىل ا٣بّب ,ىذا قوؿ
باإلحساف ,وينقص بالعصياف ,ينقص اإلٲباف ا٤بعصية ,إذا عصى اهلل ,قصر ُب واجباتو ,وقاؿ بعض
احملرمات ,انتهى ولو أوؿ وبداية.
أوؿ اإلٲباف تصديق القلب ,ىذا أوؿ اإلٲباف ,إذا صدؽ اإلنساف بقلبو ,ىذا أصل القلب ,ىذا أوؿ
القلب ,والكافر إذا صدؽ بقلبو وآمنٍ ,ب نطق بالشهادتْب ,ىذا أوؿ اإلٲباف ,أوؿ اإلٲباف أف يصدؽ بقلبو,
ٍب ينطق بلسانوٍ ,ب ارتقاء وزيادةُ ,ب اإلٲباف يرتقي ,يرتقي اإلٲباف ويزيد ببل هناية.
كل ما عمل من الصا٢بات ,زاد اإلٲباف ,إذا صلى وصاـ ,وزكى وحج ,زاد اإلٲباف ,إذا هتجد ُب الليل
زاد اإلٲباف ,إذا تصدؽ زاد اإلٲباف ,إذا دعا إىل اهلل ,وأمر با٤بعرؼ وهنى عن ا٤بنكر زاد ,وكل ما زاد من خّب
زاد اإلٲباف ,يرتقي ُب اإلٲباف ,ويزداد إىل ما ال هناية.
واألنبياء أكمل الناس إٲبانا ,أكمل الناس إٲبانا ىم األنبياء -عليهم الصبلة والسبلـ ,-أكمل الناس
إٲبانا ,وتقى وخشية هلل ىم األنبياء ,وأكملهم الرسل -عليهم الصبلة والسبلـُ ,-ب اإلٲباف والتقوى أولوا
العزـ ا٣بمسة ,نوح وإبراىيم وموسى وعيسى و٧بمد -عليهم الصبلة والسبلـ.-
وأكمل أولوا العزـ ا٣بمسة ا٣بليبلف ,إبراىيم و٧بمد -عليهما الصبلة والسبلـ -وأكمل
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ا٣بليلْب نبينا -عليو الصبلة والسبلـ ,-فهو أكمل الناس إٲبانا ,وأرجحهم ميزانا وأخشاىم ,وأتقاىم
إىل اهلل ,أكرب الناس ,أعبد الناس ,وأزىد الناس ,وأخشى الناس ,وأتقى الناس -عليو الصبلة والسبلـ.-
قاؿ -عليو الصبلة السبلـ:-



إين دعوت أف أكوف أخشاكم هلل ,وأتقاكم لو



فهو أخشى

الناس -عليو الصبلة والسبلـٍ ,-ب يليو ُب اإلٲباف والتقوى ,جده إبراىيم -عليو السبلـٍ ,-ب يليو موسى بن
عمرافٍ ,ب بقية أولو العزـٍ ,ب بقية الرسلٍ ,ب األنبياءٍ ,ب يليهم الصديقوف.
الصديقوف أكمل الناس إٲبانا ,ومقدىم الصديق األكرب ,أبو بكر الصديق ٠ بي صديق ,فعيل صيغة
مبالغة ,لكثرة تصديقو ,أعما٥بم أقوا٥بم تصدقها ,أعما٥بم من قوة تصديقهم ,وإٲباهنم قوة التصديق ,أحرؽ
الشبهات والشهوات ,قاؿ اهلل تعاىل:

          

. )ٔ(       
ٍب يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم ,وأموا٥بم هلل ,أغلى ما ٲبلكو اإلنساف ,ىو روحو الٍب بْب جنبيو,
فالشهيد بذؿ نفسو هلل ,فدؿ على قوة إٲبانوٍ ,ب يليهم الشهداء ,والصا٢بوف على اختبلؼ طبقاهتم,
الصا٢بوف طبقات ,أعظمهم طبقة السابقوف ا٤بقربوف.
السابقوف ا٤بقربوف الذين أدوا الفرائض والواجبات ,وصار عندىم نشاط ,وفعلوا ا٤بستحبات والنوافل,
وتركوا احملرمات ,وزادوا عليها ,تركوا ا٤بكروىات ,وتركوا فضوؿ ا٤بباحات ,خشية من الوقوع ُب ا٤بكروىات.
ىؤالء ىم السابقوف ا٤بقربوفٍ ,ب يل يهم ا٤بقتصدوف ,الذين أدوا الفرائض والواجبات ,لكن ما صار
عندىم نشاط ,لفعل ا٤بستحبات والنوافل ,اقتصروا على الواجبات ,وتركوا احملرمات ,لكن ما صار عندىم
نشاط ُب ترؾ ا٤بكروىات ,ككراىة التنزيو ,قد يفعلوهنا ,ويتوسعوا ُب ا٤بباحات.
وىنا يقاؿ ٥بم :ا٤بقتصدوف ,ويقاؿ٥ :بم أصحاب اليمْب ,واألولوف السابقوف ا٤بقربوف ,وىؤالء الصنفاف,
السابقوف ا٤بقربوف ,وا٤بقتصدوف أصحاب اليمْب ,يدخلوف ا١بنة من أوؿ وىلة؛ ألهنم أدوا واجبهم .

 - 1سورة المائدة آية .118 :
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ٍب الطبقة الثالثة :الظا٤بوف ألنفسهم ,موحدوف مؤمنوف ,مل يدخل ُب عملهم شرؾ ,لكن قصروا ُب
بعض الواجبات ,أو فعلوا بعض احملرمات ,ىم ظلموا أنفسهم ,ظلموا أنفسهم ,بفعل بعض احملرمات ,ىم
ظلموا أنفسهم ,بَبؾ الواجبات ,وىم على خطر عظيم.
من أىل ا١بنة ,لكن منهم من يعفى عنو ,يغفر اهلل لو ,بتوحيده وإٲبانو وإسبلمو ,ويدخل ا١بنة من أوؿ
وىلة ,ومنهم من ٯبازى بعملو ,منهم من يصاب ٗبصائب ُب الدنيا ,فيمحو اهلل سيئاتو ,بأمراض ومصائب,
وٮبوـ وأحزاف ,ومنهم من يعذب ُب قربه ,كما قصة الرجلْب ,اللذين ُب حديث ابن عباس   :مر النيب
 بقربين قاؿ :إهنما يعذباف ,وما يعذباف ُب كبّب ,أما أحدٮبا فكاف ال يستربئ من بولو ,وأما اآلخر فكاف
ٲبشي بالنميمة . 
ومنهم من تصيبو أىواؿ وشدائدُ ,ب مواقف القيامة ,ومنهم من يدخل النار ,ويعذب فيها ,لكن ُب
النهاية ,ٱبرجوف من النار ,إما بشفاعة الشافعْب ,وبرٞبة أرحم الراٞبْب ,وقد ثبت أف النيب  يشفع أربع
شفاعاتُ ,ب كل مرة ٰبد اهلل ٥بم حدا ,وٱبرجهم من النار ,ويشفع األنبياء ,ويشفع الشهداء ,وتشفع
ا٤ببلئكة األبرار.
وتبقى بقية ال تعلم الشفاعة ,فيأخذىم رب العا٤بْب برٞبتو ,وشفاعة ا٤ببلئكة ,وشفع النبيوف ,وال يبقى
إال رٞبة أرحم الراٞبْب ,فيخرج القوـ من النار٤ ,بن يعمل خّب قط ,يعِب زيادة عن التوحيد واإلٲباف ,فإذا
تكامل خروج الع صاه ا٤بوحدين ,ومل يبقى إال الكفرة ,أطبقت النار على الكفرةٔ ,بميع طوائفها ,اليهود
والنصارى ,والوثنيْب والشيوعيْب وا٤ببلحدة ,وا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من النار ,تطبق عليهم فبل ٱبرجوف
منها أبدا البدين.
قاؿ اهلل تعاىل:



    

    

(ٔ)

يعِب مطبقة مغلقة ,وقاؿ -سبحانو:-



 )ٕ(          قاؿ -

 - 1سورة الهمزة آية .7 :
 - 3سورة المائدة آية .26 :
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:-سبحانو
.

. )ٕ(      
, كلما انتهى حقب,بتطاولة٤بدد ا٤ (ٖ) واألحقاب ا    





:سبحانو- وقاؿ

:-سبحانو- وقاؿ

 لو أوؿ, ىذا ىو معتقد أىل السنة ُب باب اإلٲباف, نسأؿ اهلل السبلمة والعافية,يعقبو حقب إىل ما ال هناية
           

 قاؿ اهلل, وزيادة+وبداية وهناية

. )ٗ(         


 نص, ال يزيد وال ينقص: الذين يقوؿ,برجئة٤ وفيو الرد على ا, أف اإلٲباف يزيد,ىذا دليل على ال زيادة

,بؤلف٤) وىناؾ آيات ما ذكرىا اٙ(      



 (٘) وقاؿ  

           

:-سبحانو- كقولو

. )ٚ(        
            

:-سبحانو- وقولو

            

. )ٛ(         
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.3 :  سورة الفتح آية- 5
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فاإلٲباف يزيد ,والكفر يزيد ,زادهتم رجسا إىل رجسهم ,واستدؿ أيضا بأثر من آثار الصحابة ,وقاؿ
معاذ بن جبل لرجل :اجلس بنا نؤمن ساعة ,يعِب نذكر اهلل فنزداد إٲبانا ,يعِب واألثر عن الصحابة ُب ىذا
كثّب ,لكن ىذا أثر ,قاؿ :يقوؿ :معاذ  لرجل :اجلس بنا نؤمن ساعة.
ما معُب نؤمن ؟ يعِب يزداد إٲبانا ,فيجلسوف ويذكروف اهلل ,يزيد إٲباهنم ,ٯبلسوف يقرءوف القرآف ,يزيد
إٲباهنم ,وُب آثار عن ابن مسعود وغّبه ,وذكرىا العلماء ساقوىا ُب كتبهم ,ذكرىا أبو عبيدة القاسم بن
سبلـُ ,ب كتابو "اإلٲباف" وغّبه ,ا٤بؤلف اقتصر على أثر معاذ . 
ومن ذلك :ما ذكر ما ذكره البخاري -رٞبو اهلل -معلقا ٦بزوما بو ,قاؿ  :ثبلث من كن فيو ,فقد
استكمل اإلٲباف ,اإلنصاؼ من نفسو ,واإلنفاؽ مع اإلكثار ,وبذؿ السبلـ للعامل  وىذا ا٢بديث ذكره
البخاري -رضي اهلل عنو-معلقا ٦بزوما بو ,يعِب اإلنصاؼ من نفسو ,ينصف اإلنساف من نفسو ,ويقوؿ:
ا٢بق ولو على نفسو.
واإلنفاؽ مع اإلكثا ر ,ينفق ولو كاف مالو قليبل ,وبذؿ السبلـ للعامل ,يعِب ٝبيع الناس ,كل من لقيو
يسلم عليو ,بعض الناس ما يسلم إال على من يعرفو ,ومن مل يعرفو ال يسلم عليو ,ال ,بذؿ السبلـ للعامل,


ثبلث من كن فيو ,فقد استكمل اإلٲباف ,بذؿ السبلـ للعامل ,واإلنصاؼ من نفسو ,واإلنفاؽ مع

اإلكثار



نقف على االستثناء ُب اإلٲباف ,وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,وصلى اهلل على ٧بمد ,وعلى آلو

وصحبو وسلم,
نعم .كل ما زاد اإلنساف لؤلعماؿ الصا٢بة ,إىل ما ال هناية ,كل ما زاد ُب األعماؿ الصا٢بة ,زاد ُب
اإلٲباف ,ىل تستطيع أف تكثر من األعماؿ الصا٢بة ,وتقوؿ  :انتهت وال ما تنتهي ,ما تنتهي ,إذا قرأت
القرآف ,زاد اإلٲباف ,زدت زاد ,وإذا زدت قرأتو مرتْب أو ثبلثة وىكذاُ ,ب هناية وال ما ُب هناية.
تصدقت بدرىم ,تصدؽ ٗبائة ,ومائتْب وألف ومليوف ,انتهى وال ُب زيادةُ ,ب زيادة ,وصبلة الليل,
وصبلة الضحى ,والدعوة إىل اهلل ,د عوت اليوـ إىل اهلل ,مرة زاد إٲبانك ,لو دعوت مرتْب ,أو ثبلثْب أو
عشرة ,أو مائة زاد ,وىكذا ببل هناية ,نعم.
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س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا سائل من الشبكة ,من الكويت ,يقوؿ :ىل يضلل من يقدـ عليا  على
عثماف ُب الفضل ,وليس ُب ا٣ببلفة ؟ .
ج  :ىذه ا٤بسألة ,ذكرىا ابن عباس -رٞبو اهلل ,-وقاؿ :إف ىذه ا٤بسألة فيها خبلؼُ ,ب تقدًن علي,
على عثماف ,وروي عن اإلماـ أيب حنيفة ,تقدًن علي ,على عثماف ُب الفضل ,ال ُب ا٣ببلفة ,ولكن انقرض
ىذا ا٣ببلؼ ,وروي عنو ,ما يوافق ا١بمهور ,و ىذه ا٤بسألة ,ليست ٩بن يضلل فيها ا٤بخالف ,ما يقاؿ :إنو
ضاؿ؛ ألهنا مسألة خفيفة.
تقدًن علي على عثماف ُب أي شيءُ ,ب الفضيلة ال ُب ا٣ببلفة ,أما من قدـ عليا على عثمافُ ,ب
ا٣ببلفة ,قاؿ :فهو أضل ومن ٞبار أىلو ,وجاء عن أيب حنيفة أنو قاؿ :من قدـ عليا على عثمافُ ,ب
ا٣ببلفة ,فقد أذرى با٤بهاجرين واألنصار ,يعِب احتقر رأي ا٤بهاجرين واألنصار.
فمن قدـ عليا على عثماف ,احتقر رأي ا٤بهاجرين واألنصار ,وإ٭با التقدًن يكوف ُب أي شيءُ ,ب
الفضل ال ُب ا٣ببلفة ,ىذه رواية عن اإلماـ أبو حنيفة ,لكن روى عنو أنو رجع ,ووافق ا١بمهور ,على تقدًن
أيش؟ عثماف على علي ,وأف ترتيبهم ُب الفضيلة كَبتيبهم ُب ا٣ببلفة
فهم أبو بكرٍ ,ب عمرٍ ,ب عثمافٍ ,ب عليُ ,ب ا٣ببلفة وُب الفضيلة ,ىذا ىو الذي عليو ا١بماىّب ,لكن
من قدـ عليا على عثماف ُب الفضيلة ,ىذا نقوؿ :إنو خبلؼ الصواب ,لكن ال يضلل صاحبو ,وإ٭با الذي
يضلل ما ىو؟ من قدمو ُب ا٣ببلفة ىذا يضلل "ُب القضاء"؛ ألنو خالف إٝباع الصحابة .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا أيضا سائل من الكويت يقوؿ :ما معُب قوؿ ابن رجب :اإلسبلـ ال يزيد
وال ينقص؟
ج  :ال ىذه ا٤بسألة فيها خبلؼ بْب أىل العلم ,اإلٲباف يزيد وينقص ,ولكن اإلسبلـ ىو العمل ,يأٌب
ُب كبلـ الشيخ الراجح بعد ىذه ا٤بسألة ,الصواب أف اإلسبلـ مثل اإلٲباف يزيد وينقص ,وقاؿ بعض أىل
العلم :ال يزيد وال ينقص ,إ٭با ىذه الزيادة والنقص ُب اإلٲباف دوف اإلسبلـ؛ ألف اإلسبلـ ىو العمل :صبلة,
صوـ ,زكاة ,حج ,ما تزيد وال تنقص.
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والصواب :أف اإلسبلـ يزيد وينقص مثل اإلٲباف.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا أيضا سؤاؿ من الشبكة يقوؿ :قوؿ شيخ اإلسبلـ" :اإلٲباف :قوؿ القلب
واللساف ,وعمل القلب واللساف وا١بوارح" ,فما الفرؽ بْب قوؿ اللساف وبْب عملو ,وكذلك الفرؽ بْب عمل
القلب وقولو ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :قوؿ اللساف ىو نطقو ,النطق واإلقرار ,كأف يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ,أشهد أف ٧بمدا رسوؿ
اهلل,؟قراءة القرآف ,الذكر ,الدعوة ,ىذا قوؿ اللساف ,وقد يسمى عمبل ,يسمى قوؿ اللساف عمبل كما
ساؽ ,وذكر ىذا القاسم بن أيب عبيدُ ,ب "كتاب اإلٲباف" ,ذكر أف قوؿ اللساف يسمى عمبل ,وأما قوؿ
القلب تسليطو وإقراره ,وعمل القلب ىو النية ,نيتو وانقياده وإخبلصو ,وعمل ا١بوارح معروؼ .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا أيضا سائل من الشبكة يقوؿ :ما ىي حقيقة ا٤بهدي ا٤بنتظر ,وما عبلقتو
بالذي ينتظره الشيعة ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :نعم ,ا٤بهدي مهديافُ :ب ا٤بهدي ا٤بنتظر عند الشيعة ,وا٤بهدي ا٤بنتظر عند أىل السنة ,ا٤بهدي
ا٤بنتظر عند أىل السنة شرط من أشراط الساعو الكبار ,الٍب تلي الساعة ,وىو أو٥با ,وىو رجل من آؿ النيب


من سبللة فاطمة ,ا٠بو كاسم النيب



وكنيتو ككنيتو٧ :بمد بن عبد اهلل ,ا٤بهدي أبو عبد اهلل ,كنيتو

ككنية النيب  وا٠بو كا٠بو ,من سبللة فاطمو.
ٲب ؤل األرض عدال ,كما ملئت جورا ,يبايع لو ُب وقت ليس للناس فيو إماـ ,ا٤بهدي ما يقاتل الناس,
لكن يبايع لو ُب وقت ما فيو إماـ ,يبايع بْب الركن وا٤بقاـُ ,ب آخر الزماف وٲبلك ,جاء فيو ىذا أحاديث,
ُب أحاديث صحيحة ُب ا٤بهدي ,وضعيفة ,وُب موضوعة ,ولكن أحاديثو قاؿ بعض العلماء واحملدثْب :إهنا
ُب ٦بموعها تدؿ على التواتر.
ىي ثابتة ُب ٦بموعها ,أحاديثها ُب أحاديث صحيحة ,وأحاديث حسنة ,وأحاديث ضعيفة ,وُب
٦بموعها تدؿ على الثبوت ,وىو أنو ٲبلك ُب أفضل األحواؿ ,ٲبلك سبع سنْب ,وُب زمانو ٱبرج الدجاؿ -

ٖٜٗ

اإلعانة العظمى

وىي الشرط الثاينٍ ,-ب ُب زمن الدجاؿ ٱبرج عيسى بن مرًن -وىي العبلمة الثالثة ,-وُب زمن عيسى ٱبرج
يأجوج ومأجوج ,وىي العبلمة الرابعة.
األربع متوالية ,كلها ُب وقت واحد :ا٤بهديٍ ,ب الدجاؿ ُب زمانوٍ ,ب عيسى ينزؿ ُب زماف الدجاؿ
ويقتل الدجاؿٍ ,ب ٱبرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجاؿ ُب زماف عيسى ,أربعة .
ٍب تتواىل أشراط الساعة بعد ذلك :ىدـ الكعبة ُب آخر الزماف ,والدخاف الذي ٲبؤل األرض ,ونزع
القرآف من الصدور وا٤بصاحف ,وطلوع الشمس من مغرهبا ,والدابة ,وآخرىا نار ٚبرج من قعر عدف,؟تسوؽ
الناس إىل احملشر ,تبيت معهم إذا باتوا ,وتقيل معهم إذا قالوا ,وتأٌب ريح طيبة ُب آخر الزماف تقبض أرواح
ا٤بؤمنْب وا٤بؤمناتٍ ,ب تقوـ الساعة على الكفرة ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
أما ا٤بهدي -مهدي الشيعة -خرافة كما سبق ,وىو ٧بمد بن ا٢بسن ا٤بهدي ا٤بنتظر ,اإلماـ الثاين عشر
من نسل ا٢بسْب ,وقلت لكم :يقوؿ الشيعة :إف النيب



نص على اثِب عشر إماما ,فهم منصوصوف

معصوموفُ ,ب النص اثنا عشر إماما ,يسموف األئمة االثنا عشرية ,ويسموف اإلمامية ,ويسموف الرافضة,
ويسموف ا١بعفرية نسبة إىل جعفر بن أيب طالب ,وا٣بميلية.
كل ىذه أ٠باء ٥بم ,يقولوف :إف النيب نص على اثِب عشر إماما ,وقاؿ :إف ا٣بليفة بعده علي بن أيب
طالب ,ولكن أىل السنة والصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النيب



وأخفوا النصوص الٍب فيها النص على

اثِب عشر إماما ,وولوا أبا بكر وعمر زورا وهبتاناٍ ,ب ولوا عمر زورا وهبتاناٍ ,ب ولوا عثماف زورا وهبتاناٍ ,ب
وصلت النوبة إىل ا٣بليفة األوؿ ,ىو علي ,نص عليو النيب  وىناؾ نصوص أخفاىا أىل السنة.
نص النيب على أف ا٣بليفة بعده علي بن أىب طالبٍ ,ب بعده ا٢بسن بن علي -ابنوٍ ,-ب بعده ا٢بسْب
بن عليٍ ,ب الباقي تسعة ,كلهم من نسل ا٢بسْب :علي بن ا٢بسْب زين العابدينٍ ,ب ٧بمد بن علي الباقر,
ٍب جعفر بن ٧بمد الصادؽٍ ,ب موسى بن جعفر الكاظمٍ ,ب علي بن موسى الرضاٍ ,ب ٧بمد بن علي
ا١بوادٍ ,ب علي بن ٧بمد ا٥باديٍ ,ب ا٢بسن بن علي العسكريٍ ,ب ا٤بهدي ا٣بلف ا٢بجة.
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ا٤بهدي ا٤بنتظر ٧بمد بن ا٢بسن ,الذي دخل سرداب سامراء ُب العراؽ سنة مائتْب واثنتْب وستْب ,ومل
ٱبرج إىل اآلف ,من سنة مائ تْب واثنتْب وستْب ,و٫بن اآلف سنة ألف وأربعمائة واثنتْب وعشرين ,كم مضى؟
ألف ومائتاف.
وىذا الرجل الذي جعلوه اإلماـ الثاين عشر ؟شخص موىوـ ال حقيقة لو؛ ألف أباه ا٢بسن بن علي
العسكري مات عقيما ,ومل يولد لو ,فقد خلفوا لو الولد ,وأدخلوه السرداب ,وقالوا :إنو دخل السرداب,
وىو ابن سنتْب أو ثبلث أو ٟبس ,لو فرضنا أنو أيش؟ أنو صحيح ,ىذا ابن ثبلث سنْب وٟبس سنْب,
ىذا ٰبتاج إىل حضانةٰ ,بتاج إىل من يغسلوٍ ,ب أيضا ىذه الغيبة الطويلة.
يقولوف :ما ُب جهاد ُب سبيل اهلل ,وال كذا وال كذا ,وكل الناس أشقياء ,إال إذا عملوا بتشريع ا٤بهدي,
وا٤بهدي أين ىو ,واألمة كلها إذف على ضبلؿ ىذه ا٤بدة الطويلة ,مٌب ٱبرج؟
ويقوؿ شيخ اإلسبلـ -رٞبو اهلل :-إف ا٤برأة إذا غاب زوجها غيبة طويلة يفسخ ٥با ا٢باكم ,حٌب أيش؟
يرفع الضرر عنها.
إذا غاب زوجها مدة طويلة ,فقد رفعت أمرىا إىل ا٢باكمٍ ,ب خلعهاٍ ,ب تزوجت حٌب ال تتضرر ,واألمة
كلها ستظل موقوفة على ا٤بهدي ألفا ومائٍب سنة ,واألمة ما تعرؼ دينها حٌب ٱبرج ا٤بهدي ,فكيف يكوف
ىذا؟!
والعجيب أف األئمة االثِب عشر ما حصل ٥بم بيعة ,إال علي بن أيب طالب ,بايعو أكثر أىل ا٢بل
والعقد ,وصار ُب زمانو ا٣ببلؼ والنزاعٍ ,ب ا٢بسن بن علي ستة أشهر ,وتنازؿ عن ا٣ببلفة ٤بن؟ ٤بعاوية.
ٍب ا٢بسْب بن علي ,وعده أىل العراؽ ,وغدروا بو وقتلوه ,والباقي ما حصلت لو ا٣ببلفة ,فا٤بهدي عند
الشيعة شخص موىوـ خرافة ,وا٤بهدي عند أىل السنة حق ,حق وثابت ُب النصوص .نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,ونفعنا بعلمكم ,وصلى اهلل على نبينا ٧بمد ,وعلى أىلو وصحبو أٝبعْب.
االستثناء في اإليمان
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وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلي اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آىلو وصحبو أٝبعْب.
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
ٍب االستثناء ُب اإلٲباف ,وىو أف يقوؿ الرجل" :أنا مؤمن إف شاء اهلل" ,كذا كاف يقوؿ عبد اهلل بن
مسعود ,وبو أخذ العلماء من بعده ,مثل :علقمة ,واألسود ,وأيب وائل ,ومسرور ,ومنصور ,ومغّبة ,وإبراىيم
النخعي ,واألعمش ,وٞباد بن زيد ,ويزيد بن زريع ,وبشر بن ا٤بفضل ,ومعاذ بن معاذ ,وسفياف بن حبيب,
وسفياف الثوري ,وابن ا٤ببارؾ ,والفضيل بن عياض.
ُب ٝباعة سواىم يطوؿ الكتاب بذكرىم ,وىذا استثناء على يقْب ,قاؿ اهلل

 



 )ٔ(       وقاؿ النيب   إين ألرجو أف أكوف أتقاكم هلل



 وقاؿ وقد اجتاز البقيع  :وإنا -إف شاء اهلل -بكم الحقوف . 
فهذا كلو استثناء على يقْب ,ولكن ٯبب أف يعلم كيف يستثُب ,وألي سبب وقع االستثناء؛ لئبل يظن
ا٤بخالف أف استثناءه من قبل الشك ,فقد كاف سفياف الثوري وابن ا٤ببارؾ يقوالف :الناس عندنا مؤمنوف ُب
ا٤بواريث واألحكاـ ,وال ندري كيف ىم عند اهلل



وال ندري على أي دين ٲبوتوف؛ ألف االستثناء واقع

على ما يستقبل؛ ألف قوؿ العبد" :أنا مؤمن إف شاء اهلل" معناه :إف قبل اهلل إٲباين وأماتِب عليوٗ ,بنزلة رجل
صلى صبلة فقاؿ :قد صليت وعلى اهلل القبوؿ.
كذلك ا٢بج ,وكذلك إذا صاـ أو عمل عمبل ,فإ٭با يقع استثناؤه فيو على ا٣باٛبة ,وقبوؿ اهلل إياه ,ال
أنو قد شك فيما قد قالو وعملو ,وقد يرى الرجل يصلي ,فيقاؿ لو :صليت ,فيقوؿ :نعم ,إف قبلت. .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو ,نبينا ٧بمد ,وعلى آىلو وصحبو
أٝبعْب.
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أما بعد:
فهذه مسألة ,وىي مسألة "االستثناء ُب اإلٲباف" ,وىي من ٜبرات ا٣ببلؼ بْب ٝبهور أىل السنة ,وبْب
ا٤برجئة ,ا٣ببلؼ بْب أىل السنة وا٤برجئة ,واالستثناء معناه :أف يقوؿ :أنا مؤمن ,إف شاء اهلل ,ىل ٯبوز ,أو
ال ٯبوز؟
أىل السنة يقولوف :ٯبوز ,وا٤برجئة يقولوف :ال ٯبوز .ىذا ا٣ببلصة ,واآلف نضع الكتاب جانبا ,ونتكلم
على ىذه ا٤بسألةٍ ,ب نعود إىل الكتاب.
ىذه ا٤بسألة ,وىي مسألة "االستثناء ُب اإلٲباف" ,وىي قوؿ اإلنساف :أنا مؤمن إف شاء اهلل ,فيها
خبلؼ بْب الناس ,فيها ثبلثة أقواؿ :طرفاف ووسط.
الطرؼ األوؿ يقوؿ :ٯبب االستثناء ,ٯبب أف تقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل.
والطرؼ الثاين ٲبنع ,يقوؿ :ال ٯبب أف تقوؿ :أنا مؤمن ,إف شاء اهلل.
والطرؼ الثالث ٯبيز االستثناء ُب حاالت ,وٲبنعها ُب حاالت ,ٯبيز باعتبار ,وٲبنع باعتبار ,فيكوف مثبل
فيو طرفاف ووسط :الطرؼ األوؿ يوجب االستثناء ,والطرؼ الثاين ٲبنع االستثناء ,والطرؼ الثالث ٯبيزه
باعتبار ,وٲبنعو باعتبار ,وىذا الطرؼ الثالث ىو الصواب ,وىو قوؿ أىل السنة وا١بماعة.
الذين يوجبوف االستثناء طائفتاف :طائفة من أىل الكبلـ -من ا٤بتكلمْب من الكبلبية وغّبىم,-
وطائفة من أىل السنة ,كبلٮبا لو مأخذ ,كل من الطائفتْب لو مأخذ:
الذين يوجبوف االستثناء ,ويقولوف :ٯبب أف تقوؿ" :أنا مؤمن إف شاء اهلل" ,ىذا ىو ا٤بذىب األوؿ,
وىو القوؿ األوؿ.
طائفتاف :طائفة من أىل الكبلـ ,وطائفة من أىل السنة ,ولكن وجهة أىل الكبلـ غّب وجهة أىل
السنة ,فالطائفة الٍب من أىل الكبلـ ,ويوجبوف االستثناء ,طائفة من ا٤بتكلمْب من الكبلبية ,أتباع عبد اهلل
بن سعيد بن كبلبٍ ,ب تبعهم أبو ا٢بسن األشعري؛ الكبلبية قبل األشاعرة ,واألشاعرة أخذوا ا٤بذىب
عنهم ,يقربوف من مذىب األشاعرة ,ىؤالء الذين يقولوف :ٯبب االستثناء.
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تدرج ا٤بذىب إىل ثبلث مراحل ,وكل مرحلة غاىل فيها طائفة منهم:
فالطائفة األوىل يقولوف :ٯبب االستثناء ُب اإلٲباف خاصة ,فتقوؿ" :أنا مؤمن إف شاء اهلل"ُ ,ب اإلٲباف
فقط ,غلت وأوجبت االستثناء ُب اإلٲباف.
والطائفة الثانية :أوجبت االستثناء ُب األعماؿ :الصبلة ,الصوـ ,فتقوؿ :صليت إف شاء اهلل ,صمت
إف شاء اهلل ,قرأت إف شاء اهلل.
والطائفة الثالثة :غلت حٌب أوجبت االستثناء ُب ا١بمادات ,فيقوؿ :ىذا كتاب إف شاء اهلل ,ىذا كرسي
إف شاء اهلل ,ىذا حبل إف شاء اهلل ,ىذا دلو إف شاء اهلل ,فإذا قيل لو :ىذا ما فيو خبلؼ ,ىذا حبل ,ىذا
كرسي ,ىذا كتاب ,قاؿ :لو شاء اهلل أف يغّبه لغّبه ,وىذا من غلوىم ,وقالوا :إف اإلنساف يستثِب ُب كل
شيء.
الطائفة األوىل الذين استثنوا ُب اإلٲباف ,وىو قوؿ" :أنا مؤمن إف شاء اهلل" حجتهم أف اإلٲباف ا٤بعترب
عند اهلل ىو ما مات عليو اإلنساف ,واإلنساف ال يدري ما ٲبوت عليو ,وال يدري ما العاقبة ,فاإلٲباف ا٤بعترب
إ٭با ىو ٗبوافاة اإلنساف ربو ,وإذا كاف اإل نساف ال يدري ما العاقبة ,فيجب عليو أف يستثِب ,ويقوؿ" :أنا
مؤمن إف شاء اهلل".
وقالوا :إف اإلٲباف الذي يعقبو كفر ال عربة بو ,كما أف الكفر الذي يعقبو إٲباف فهو ا٤براد ,ا٤براد اإلٲباف
الذي ٲبوت عليو اإلنساف ,وإذا آمن اإلنساف وارتد عن دينو -نعوذ باهلل -فهذا ال يعترب ,االعتبار ا٤بهم عند
اهلل والكافر إذا كاف كافرا ٍب ختم لو باإلٲباف ,فهذا ىو ا٤بطلوب.
ومن غلوىم أهنم قالوا :إف اهلل ٰبب اإلنساف الذي يعلم أنو ٲبوت على اإلٲباف ,ولو كاف كافرا ,فقالوا:
إف اهلل ٰبب الصحابة ,ولو كانوا ُب جاىليتهم وىم يعبدوف األصناـ قبل أف يسلموا؛ ألف اهلل يعلم أهنم
ٲبوتوف على اإلٲبافٰ .ببهم ُب حاؿ كفرىم! ىذا باطل ,وقالوا :إف اهلل يبغض إبليس ُب حاؿ إٲبانو قبل أف
يكفر؛ ألف اهلل علم أنو ٲبوت على الكفر ,وقالوا :إف الغضب من اهلل ,والسخط من اهلل قدًن.
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لكن ىذا باطل ليس صحيحا ,فا٤بؤمن ٰببو اهلل ُب حاؿ إٲبانو ,والكافر يبغضو اهلل ُب حاؿ كفره,
والعاصي يبغضو اهلل بقدر ما فيو من اإلٲباف ,وٰببو بقدر ما فيو من اإلٲباف ,فإذا عصي أبغضو اهلل ,وسخط
اهلل عليو ,وإذا أطاع وكاف مؤمنا أحبو اهلل ,وإذا ارتد -والعياذ باهلل -أبغضو اهلل ,فهذي ىي وجهتهم.
أما أىل السن ة الذين يوجبوف االستثناء باإلٲباف ,فلهم وجو أخرى غّبىم ,وىي أف مسمى اإلٲباف راجع
إىل أداء الواجبات ,وترؾ احملرمات ,ىذا ىو اإلٲباف الواجب ,اإلٲباف يدخل ُب مسماه األقواؿ واألعماؿ,
وإذا كاف اإلٲباف يشمل ٝبيع األعماؿ ,وىي :أداء الواجبات ,وترؾ احملرمات ,فاإلنساف ال يزكي نفسو ,وال
يدري وال ٯبزـ ,بأنو أدى ما عليو ,بل يتهم نفسو بالتقصّب ,ويذري على نفسو ويقوؿ :أنا مؤمن إف شاء
اهلل.
"إف شاء اهلل" ,يعِب :أديت ما علي ,لكن ما أجزـ بأين أديت ما علي ,التقصّب حاصل ُب الواجبات,
أو ُب ارتكاب بعض احملرمات ,قالوا :ولو جاز لئلنساف أف يشهد لنفسو باإلٲباف١ ,باز أف يشهد لنفسو
با١بنة ,وىذا ال ٯبوز ,لو جاز أف يقوؿ :أنا مؤمن ,وٯبزـ بأنو مؤمن١ ,باز أف يشهد لنفسو با١بنة ,فإذف
ٯبب االستثناء ُب اإلٲباف.
واستدلوا على الذين أوجبوا االستثناء ُب اإلٲباف ,استدلوا ,قالوا :جاءت نصوص فيها االستثناء ,مع أف
األمر فيو يقْب ,قاؿ اهلل -تعاىل -عن الصحابة الذين صدىم ا٤بشركوف ُب غزوة ا٢بديبية عن ا٤بسجد ا٢براـ,
وقد جاءوا معتمرين ,قاؿ اهلل:



       

. )ٔ(      
فاهلل استثُب مع أنو يعلم بأهنم سيدخلوف ,استثُب مع أف األمر فيو يقْب ,فدؿ على وجوب االستثناء,
ما داـ اهلل استثُب ُب شيء متيقن ,دؿ على أنو ٯبب االستثناء ُب اإلٲباف ,ولو كاف اإلنساف متيقنا أنو
مؤمن ,وكذلك أيضا قوؿ النيب



ُب ا٢بديث الصحيحُ ,ب زيارتو للمقابر:

مؤمنْب ,وإنا -إف شاء اهلل -بكم الحقوف . 
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وُب رواية يقوؿ:



إنا -إف شاء اهلل -بكم لبلحقوف



فهذا استثناء مع أنو ٯبزـ بأف اإلنساف

ميت ,وأنو سيلحق با٤بوتى ,ومع ذلك صار ُب استثناء ,فدؿ على وجوب االستثناء ُب اإلٲباف ,ولو كاف
اإلنساف متيقنا أنو مؤمن ,وكذلك قوؿ النيب ُ ب ا٢بديث الصحيح  :إين ألرجو أف أكوف أخشاكم هلل
وأتقاكم لو



فالنيب يقوؿ استثُب مع أنو ...وأنو على يقْب أنو أخشى الناس وأتقى الناس ومع ذلك

استثُب فدؿ على وجوب االستثناء فيما يتيقن فيو.
ىذه وجهة من يقوؿ بوج وب االستثناء ,أما الطائفة الثانية الٍب ٰبرموف االستثناء ,ويقولوفٰ :برـ ,وال
ٯبوز أف تقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ,فهم ا٤برجئةٝ ,بيع طوائف ا٤برجئة ,ويشاركهم ا٣بوارج وا٤بعتزلة ,الذين
يقولوف :إف اإلٲباف شيء واحد ,ال يزيد وال ينقص.
الذين يقولوف :إف اإلٲباف ىو ا لتصديق ُب القلب ,من ىم؟ ا١بهمية يقولوف :اإلٲباف معرفة الرب
بالقلب ,وا٤باتريدية واألشاعرة يقولوف :اإلٲباف تصديق بالقلب ,والكرامية يقولوف :اإلٲباف إقرار باللساف.
ومرجئة الفقهاء يقولوف :اإلٲباف تصديق بالقلب ,وإقرار باللساف ,وا٣بوارج يقولوف :اإلٲباف األعماؿ كلها,
ولكن إذا فعل ا٤بعصية ذىب اإلٲباف كلو ,وكذلك ا٤بعتزلة.
كل ىؤالء يقولوف ٩بنوع االستثناء ُب اإلٲباف ,ما تقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل؛ حراـٰ ,برـ االستثناء ُب
اإلٲباف٤ ,باذا؟! يقولوف :ألف اإلٲباف شيء واحد ال يزيد وال ينقص ,أنت تعرؼ من نفسك أنك مؤمن,
تعرؼ نف سك أنك مصدؽ ,فكيف تستثِب؟! إذا استثنيت فأنت شاؾ ُب إٲبانك ,فبل تقل :أنا مؤمن إف
شاء اهلل ,اجزـ ,قل :أنا مؤمن ,أنت تعلم أنك مؤمن ,كما أنك تعلم أنك قرأت الفاٙبة ,وكما تعلم من
نفسك أنك ٙبب الرسوؿ  كما تعلم من نفسك أنك تبغض اليهود ,وكما تعلم من نفسك أنك صليت,
وأنك قرأت القرآف ,فكيف تستثِب؟!
قالوا :ال ٯبوز االستثناء؛ ألف من استثُب قد شك ُب إٲبانو ,ومن شك ُب إٲبانو معناه يكوف غّب مؤمن؛
و٥بذا يسموف أىل السنة وا١بماعة الذين يستثنوف ُب إٲباهنم "الشكاكة" ,يسموهنم "الشكاكة" ,يقولوف:
أنتم الشكاكة ,تشكوف ُب إٲبانكم ,فيمنعوف من االستثناء ُب اإلٲباف.
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أما الطائفة الثالثة من أىل السنة وا١بماعة قالوا :ٯبوز االستثناء ُب حاالت ,وال ٯبوز ُب حاالت ,ٯبوز
االستثناء باعتبار ,وال ٯبوز باعتبار ,ال ٯبوز االستثناء ُب حاالت:
ا٢بالة األوىل :إذا قصد اإلنساف الشك ُب أصل إٲبانو ,وىذا الٯبوز ,أصل اإلٲباف التصديق ,إذا قصد
اإلنساف أف االستثناء راجع إىل أصل اإلٲباف فهذا ال ٯبوز.
إذا استثُب وأراد الشك ُب أصل إٲبانو ,فهذا ٩بنوع ىذا ُب ىذه ا٢بالة ,أما ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها
االستثناء ,بل ٯبب ,فهي أوال إذا أراد أف االستثناء راجع إىل األعماؿ ,إىل أف اإلٲباف متعدد ,شعب
متعددة ,وىي أداء الواجبات ,وترؾ احملرمات ,وأف اإلنساف ال ٯبزـ بأنو أدى ما عليو ,وال يزكي نفسو,
فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل.
فيكوف ىذا راجع إىل اإلٲباف الواجب ,اإلٲباف الكامل ,اإلٲباف ا٤بطلق الذي يستحق بو اإلنساف دخوؿ
ا١بنة ,والنجاة من النار ,اإلٲباف الذي قاؿ اهلل ُب أىلو:

      

 )ٔ(             وُب قولو:



            

. )ٕ(        
ىنا ما ٯبزـ اإلنساف بأنو أدى ما عليو ,وقد قاؿ النيب



ُب ا٢بديث الصحيح ,الذي رواه مسلم ُب

صحيحو  :اإلٲباف بضع وسبعوف شعبة  وُب رواية البخاري  :اإلٲباف بضع وستوف شعبة ,فأعبلىا
قوؿ :ال إلو إال اهلل ,وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ,وا٢بياء شعبة من اإلٲباف . 
وقد تتبع اإلماـ البيهقي -رٞبو اهلل -شعب اإلٲباف ,وألف كتابا ٠باه "شعب اإلٲباف" ,وأوصلها إىل
تسع وسبعْب شعبة ,ىل ٯبزـ اإلنساف بأنو أدى ما عليو؟ ما ٯبزـ ,إذف اإلنساف ما ٯبزـ وال يزكي نفسو ,وال
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يشهد على نفسو بأنو أدى ما عليو ,بل يذري على نفسو؛ و٥بذا يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ,إذا أراد أف
اإلٲباف واالستثناء راجع إىل اإلٲباف ا٤بطلق.
وأيش ,ما الفرؽ بْب اإلٲباف ا٤بطلقُ ,ب مطلق إٲباف ,واإلٲباف ا٤بطلق ,اإلٲباف ا٤بطلق يعِب :الكامل الذي
يستحق بو دخوؿ ا١بنة ,والنجاة من النار ,الذي أدى الواجبات ,وترؾ احملرمات ,أما مطلق اإلٲباف يعِب:
أصل اإلٲباف؛ و٥بذا اإلٲباف ا٤بطلق ال يطلق على العاصي ,ومطلق اإلٲباف يطلق على العاصي.
العاصي معو أصل اإلٲباف ,لكن ليس معو كماؿ اإلٲباف ,فالعاصي ال يقاؿ :مؤمن بإطبلؽ ,وإ٭با يعطى
مطلق اإلٲباف ,فيقاؿ :مؤمن بإٲبانو ,فاسق بكبّبتو ,مؤمن ناقص اإلٲباف ,مؤمن ضعيف اإلٲباف ,ال بد من
قيد ,وال ينفى عنو اإلٲباف ,فبل يقاؿ :ليس ٗبؤمن ,وإ٭با ال بد أف تقيد ُب النفي وُب اإلثبات ,فالعاصي إذا
قلت :ىو مؤمن وسكت تكوف غلطانا ,وإذا قلت :ليس ٗبؤمن وسكت تكوف غلطانا ,إذف ماذا يعمل؟ إنو
يقيد ُب اإلثبات وُب النفي.
ُب اإلثبات تقوؿ :مؤمن ,وتقيد بأيش؟ مؤمن ناقص اإلٲباف ,مؤمن ضعيف اإلٲباف ,مؤمن بإٲبانو,
فاسق بكبّبتو؛ ألنك إذا قلت مؤمن ,وسكت وافقت ا٤برجئة الذين يقولوف :ىو مؤمن كامل اإلٲباف ,ولو
فعل ا٤بعاصي ,وكذلك النفي ,ال تقل :ليس ٗبؤمن وتسكت؛ ألنك إذا قلت :ليس ٗبؤمن وافقت ا٣بوارج
وا٤بعتزلة؛ إذف قل :ليس ٗبؤمن حقا ,ليس بصادؽ اإلٲباف.
فإذف العاصي ال ي طلق عليو اإلٲباف عند أىل السنة ,وال ينفى عنو ,بل ال بد التقييد ُب النفي وُب
اإلثبات ,ىذه ا٢بالة األوىل.
ا٢بالو الثانية :إذا استثُب وأراد عدـ علمو بالعاقبة ,إذا استثُب وأراد عدـ علمو بالعاقبة ,مع عدـ الشك
ُب أصل إٲبانو ,فهذا إذا استثُب وأراد عدـ علمو بالعا قبة ,فبل بأس ,العاقبة ال يعلمها إال اهلل ,تقوؿ :أنا
مؤمن إف شاء اهلل.
ا٢بالة الثالثة :إذا استثُب وأراد التربؾ بذكر اسم اهلل ,فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل .فيكوف ُب الثبلث
حاالت يستثِب ,وُب حالة ال يستثِب ,وىذا ىو الصواب الذي عليو أىل السنة وا١بماعة.
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بعد ىذا نعود إىل كبلـ ا٤بؤلف ,نشوؼ كبلـ ا٤بؤلف اآلف يتمشى مع أي ا٤بذاىب.
يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ" :-ب االستثناء ُب اإلٲباف ,وىو أف يقوؿ الرجل :أنا مؤمن إف شاء اهلل" ,ىذا
االستثناء ,االستثناء قوؿ :إف شاء اهلل" ,كذا كاف يقوؿ عبد اهلل بن مسعود -وىو صحايب جليل ,-وبو
أخذت العلماء من بعده" ,أخذ العلماء بعد ابن مسعود ,بأهنم يستثنوف" ,مثل :علقمة بن القيس
النخعي" ,من أصحاب عبد اهلل بن مسعود" ,واألسود بن يزيد النخعي ,وأيب وائل" ,شقيق أيضا ,من
أصحاب عبد اهلل بن مسعود" ,ومسروؽ".
كلهم من أىل الكوفة" ,وابن األجدع ,ومنصور بن ا٤بعتمر ,ومغّبة ,وإبراىيم النخعي" ,كل ىؤالء من
أىل الكوفة ,من أتباع عبد اهلل بن مسعود" ,واألعمش ,وٞباد بن زيد ,ويزيد بن زريع ,وبشر بن ا٤بفضل,
ومعاذ بن معاذ ,وسفياف بن حبيب ,وسفياف الثوري ,وابن ا٤ببارؾ" ,عبد اهلل ا٤ببارؾ اإلماـ ا٤بشهور,
"والفضيل بن عياضُ ,ب ٝباعة سواىم يطوؿ الكتاب بذكرىم.
كل ىؤالء ماذا يعملوف؟ يستثنوف ,ومقدمهم ُب ىذا الصحايب عبد اهلل بن مسعود ,كلهم يقوؿ :أنا
مؤمن إف شاء اهلل ,إذف ىؤالء ضد ا٤برجئة؛ ا٤برجئة ٲبنعوف االستثناء ,وعبد اهلل بن مسعود وأىل السنة
يستثنوف.
يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -بعد ذلك" :وىذا استثناء على يقْب" ,استثناء على يقْب ,مراده أنو على يقْب
من أصل اإلٲباف ,اإلنساف ما يشك ُب أصل إٲبانو ,أصل اإلٲباف ما ىو؟ التصديق ,اإلنساف متيقن أنو
مصدؽ ,لكن الشك ُب أي شيء االستثناء؟ ُب أداء الواجبات ,وترؾ احملرمات الٍب ىي كماؿ اإلٲباف,
أصل اإل ٲباف ما فيو شك ,ما أحد يشك ُب أصل إٲبانو ,ا٤بهم ما يشك فيو؛ و٥بذا قاؿ" :وىذا استثناء على
يقْب".
قد يقوؿ قائل :كيف يستثِب وىو على يقْب؟ قاؿ ا٤بؤلف -عندي أدلة اآلف خذ األدلة الٍب تدؿ على
االستثناء على اليقْب" :-قاؿ اهلل

  

" )ٔ(       
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اهلل استثُب ,مع أنو يعلم بأهنم سيدخلوف ,ومع ذلك استثُب ,فدؿ على جواز االستثناء ,وإف كاف اإلنساف
متيقنا.؟
الدليل الثاين" :وقاؿ النيب   إين ألرجو أف أكوف أتقاكم هلل "  إين ألرجو" ,مع أف الرسوؿ
أتقى جزما ,يعلم أنو أفضل الناس ,وأتقى الناس بدوف إشكاؿ ,بدوف أيش؟ بدوف شك ,ومع ذلك استثُب.
الدليل الثالث" :وقاؿ :وقد اجتاز البقيع  :إنا إف شاء اهلل بكم الحقوف  يعِب :باألموات ,وىل
اإلنساف يشك ُب أنو ميت؟ ما يشك ,ومع ذلك استثُب ,قاؿ :فهذا كلو استثناء على يقْب ,فدؿ على
جوا ز االستثناء ,وإف كاف اإلنساف متيقنا ُب أصل إٲبانو ,لكن يستثِب من جهة الكماؿ ,جهة أداء
الواجبات وترؾ احملرمات.
ا٤برجئة أجابوا عن ىذه األدلة ,الذين ٲبنعوف االستثناء قالوا :إف قولو -تعاىل:-
      

راجع إىل ا٣بوؼ واألمن:

(ٔ)





قالوا :ما ىو باستثناء على يقْب ,ىذا الشك إ٭با ىو

         

 )ٕ(     قالوا :ىذا يرجع إىل ا٣بوؼ واألمن ,يعِب :ليس ألف ىذا االستثناء على
شيء يقْب ,وإ٭با االستثناء ليس راجعا إىل الدخوؿ ,وإ٭با ىو راجع إىل ا٣بوؼ واألمن ,يعِب :ىل يدخلوف
خائفْب ,أـ يدخلوف آمنْب؟
وا١بواب :أف ىذا أيضا ليس بصحيح؛ فإف اهلل يعلم أهنم يدخلوف ا٤بسجد ا٢براـ آمنْب.
ٍب قاؿ ا٤بؤلف؟رٞبو اهلل" :-ولكن ٯبب أف يعلم اإلنساف كيف يستثِب ,وألي سبب وقع االستثناء؛
لئبل يظن ا٤بخالف أف استثناءه من قبل الشك" ,يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" :-ينبغي أف تعلم كيف تستثِب,
وتعلم ألي شيء تستثِب؛ لئبل يظن ا٤بخالف -وىم ا٤برجئة -أنك شاؾ ُب أصل إٲبانك".
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ال بد تبْب ىذا الشيء الذي تستثِب من أجلو ,ولكن ٯبب أف يعلم أيش؟ أف يعلم اإلنساف ا٤بستثِب
كيف يستثِب ,وألي سبب وقع االستثناء؛ لئبل يظن ا٤بخالف ,من ىو ا٤بخالف؟ ا٤برجئة ,وا٣بوارج,
وا٤بعتزلة ,كلها تستثِب؛ لئبل يظن ا٤بخالف أف استثناءه من قبل الشك ,يعِب :من أصل اإلٲباف ,يقوؿ :ال,
٫بن نقوؿ للم رجئة :لسنا شاكْب ُب أصل إٲباننا ,لكن نستثِب ألمر آخر غّب أصل اإلٲباف ,وىو كماؿ
اإلٲباف أو عدـ العلم بالعاقبة.
ٍب قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" :-فقد كاف سفياف الثوري -اإلماـ ا٤بشهور ,-وابن ا٤ببارؾ عبد اهلل بن
ا٤ببارؾ +يقوالف :الناس عندنا مؤمنوف ُب ا٤بواريث واألحكاـ ,وال ندري كيف ىم عند اهلل



وال ندري

على أي دين ٲبوتوف؛ ألف االستثناء واقع على ما يستقبل".
يعِب :يقوؿ سفياف الثوري ,وابن ا٤ببارؾ ,اإلماماف يقوالف أيش؟ "الناس عندنا مؤمنوف ُب ا٤بواريث
واألحكاـ" يعِبُ :ب الدنياُ ,ب الدنيا عندنا مؤمنوف ,ما عندنا شك ,وال نستثِب ,نعاملهم معاملة ا٤بؤمنْب,
الذي يظهر اإلٲباف ,نعاملو معاملة ا٤بؤمنْبُ ,ب أي شيء؟ ُب ا٤بواريث واألحكاـ.
ُب ا٣بطاب يدخل ُب ا٤بؤمنْبُ ,ب ا٤بواريث يرث ولو كاف عاصيا ,ولو كاف عنده بعض ا٤بعاصي يرث
من أقاربو ويورث أيضا ,ويغسل إذا مات ويصلى عليو ,ويدفن ُب مقابر ا٤بسلمْبٝ ,بيع األحكاـ ٘بري
عليو ُب الدنيا ,ىذا ما فيو إشكاؿ ,لكن الشك إ٭با ىو أيش؟
ما ندري ما العاقبة عند اهلل ,و٥بذا قالوا :وما ندري كيف ىم عند اهلل



وال ندري على أي دين

ٲبوتوف؛ ألف االستثناء واقع على ما يستقبل ,إذف أراد االستثناء يقع إىل أي شيء؟ عدـ علمو بالعاقبة؛ ألف
اإلنساف عندما يكوف مؤمنا ٕبسب ما يواُب ربو ,ويبلقي ربو ,واهلل أعلم بػ  ,...اهلل أعلم بأيش؟ بنيات
الناس ,واهلل أعلم ٕبقائق إٲباهنم وبصدقهم مع اهلل ,إذف يستثِب ,االستثناء راجع ألي شيء؟ ىل ىو راجع
إىل األحكاـ ُب الدنيا؟
ال ,ما يرجع ,فالناس مؤمنوف ُب ا٤بواريث واألحكاـ ,يغسلوف ويصلى عليهم ,ويدفنوف ُب مقابر
ا٤بسلمْب ,وٱباطبهم با٤بؤمنْب ,ويدخلوف ُب األوامر ,وٱباطبوف باألوامر والنواىي ,كل شيء يناقشهم
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ا٤بؤمنوف ,لكن االستثناء يرجع ألي شيء؟ ا٤بوافاة عند اهلل -عز وجل-؛ ما ندري ,ماندري ىل يواُب ربو
صادقا ُب إٲبانو ,أو غّب صادؽ ,ما ندري ,ىذا علمو عند اهلل ,نقوؿ :إف شاء اهلل.
ىذا معُب قولو" :وال ندري كيف ىم عند اهلل ,وال ندري على أي دين ٲبوتوف" ,يعِب :ىل ىو على
دين اإلسبلـ ,يكوف صادقا أو ٲبوت على النفاؽ.
بعض الناس يقوؿ :أنا مؤمن ,ويظهر إٲبانو ,ويصلي ويصوـ مع الناس ,وىو منافق ,ىذا ماذا حكمو؟
ٗباذا ٰبكم عليو؟ مثل ا٤بنافقْب ُب عهد النيب



عبد اهلل بن أيب وغّبه من ا٤بنافقْب ,مسلموف ُب الظاىر,

وكفرة ُب الباطن ,ففي الظاىر يعاملوف معاملة ا٤بسلمْب؛ و٥بذا يزوجوف ويرثوف ويورثوف.
و٤با مات عبد اهلل بن أيب ,كما ُب الصحيح البخاري:

أتاه النيب؟





 -واستخرجو من حفرتو,

ونفث فيو من ريقو ,وألبسو قميصو ,وصلى عليو ,وىو رئيس ا٤بنافقْب ,فلما أراد أف يصلي جذبو عمر,
وقاؿ :يا رسوؿ اهلل ,رئيس ا٤بنافقْب تصلي عليو؟! فقاؿ :أخر عِب يا عمر ,فإين خّبت ,فقيل:

 

 )ٔ(                فلو أعلم أين زدت عن
السبعْب أف يغفر لو ,لزدت عن السبعْب  وىذا قبل أف يلحده.
ٍب نزلت اآلية ,بعد أف صلى عليو نزؿ قولو -تعاىل:-

        

 )ٕ(         ىذا للعلم:

     

فلن نصلي على منافق بعد اآلفُ ,ب أوؿ ما نزلت اآلية ,جاء التعليل:

(ٖ)

     

(ٗ) فكاف بعد ذلك من عرؼ كفره ال يصلى عليو ,ومن ال يعرؼ كفره يصلى عليو.
فا٤بنافقوف ُب زمن الرسوؿ  يعاملهم معاملة ا٤بسلمْب ُب ا٤بواريث واألحكاـ ,يغسلوف ويصلى عليهم,
ويدفنوف ُب مقابر ا٤بسلمْب ,ويرثوف ويورثوف ,ويزوجوف ,لكن ُب اآلخرة ُب الدرؾ األسفل من النار ,ىذا
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معُب قوؿ اإلمامْب -سفياف الثوري وابن ا٤ببارؾ" :-الناس عندنا مؤمنوف ُب ا٤بواريث واألحكاـ ,وال ندري
كيف ىم عند اهلل  وال ندري على أي دين ٲبوتوف؛ ألف االستثناء واقع على ما يستقبل".
ا٤بستقبل ما ىو؟ عند اهلل ,على ما يوُب بو عند اهللٍ ,ب قاؿ ا٤بؤلف" :ألف قوؿ العبد :أنا مؤمن إف شاء
اهلل" معناه :إف قبل اهلل إٲباين وأماتِب عليو-على اإلٲباف -فأنا مؤمن ,قالوا :وىذا ٗبنزلة رجل صلى صبلة,
فقاؿ :قد صليت وعلى اهلل القبوؿ ,صليت والصبلة صحيحة إف قبلها اهلل ,وكذلك اّب ج  :وحجيت
وعلى اهلل القبوؿ ,وكذلك إذا صاـ أو عمل عمبل ,فإ٭با يقع استثناؤه فيو على ا٣باٛبة ,على ما ٱبتم عليو,
على خاٛبة حياتو ,فإ٭با يقع استثناؤه فيو على ا٣باٛبة ,وقبوؿ اهلل إياه.
ٍب قاؿ ا٤بؤلف :ال أنو شاؾ فيما قد قالو وعملو" ,وليس ىناؾ شك ,ما يشك فيو ُب قولو وال ُب
عملو ,ما يشك ,متيقن ,ولكن ي ستثِب؛ ألنو ال يدري ما تكوف العاقبة ,ليس ألنو شاؾ ُب أقوالو أو أعمالو.
ٍب قاؿ ا٤بؤلف" :وقد يرى الرجل يصلي فيقاؿ لو :صليت؟ فيقوؿ :نعم ,إف قبلت" ,ىذا االستثناء" :إف
قبلت صبلٌب فأنا صليت" ,ىذا الذي ذىب ا٤بؤلف؟رٞبو اهلل ,-ىذا أحد االعتبارات الٍب أيش؟ يستثُب
ف يها ,وىو عدـ علمو بالعاقبة ,وىناؾ أمر آخر ما ذكره ا٤بؤلف ,وىو مهم ,وىو أف االستثناء راجع إىل
اإلٲباف ا٤بطلق ,االستثناء راجع إىل أي شيء؟ إىل اإلٲباف ا٤بطلق.
وىو أف اإلنساف يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ,يعِب :أنا ما أدري :أديت الواجبات ,وتركت احملرمات,
فلعلي قصرت ُب بعض الواجبات ,أو ارتكبت بعض احملرمات ,فيكوف اإلنساف ناقص اإلٲباف ,فبل يزكي
اإلنساف نفسو ,بل يذري على نفسو ,ويقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل؛ ألف شعب اإلٲباف متعددة ,والواجبات
كثّبة ,واحملرمات كثّبة ,فبل أدري ىل أديت ما علي أو نقصت ,فأنا مؤمن إف شاء اهلل ,إف شاء اهلل كنت
أديت ما أوجب اهلل علي ,وتركت ما حرـ اهلل علي ,فأنا مؤمن إف شاء اهلل.
ىذا ما ذكره ا٤بؤلف.
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ا٤بؤلف ذكر عدـ علمو بالعاقبة ,وىو أمر ثاف ,وىناؾ أمر ثالث يستثِب ,وىو إذا أراد التربؾ بذكر اسم
اهلل ,مثل قوؿ النيب



وإنا إف شاء اهلل بكم لبلحقوف



فيكوف ا٤بؤلف قد ذكر أيش؟ كم حالة؟

ذكر حالة يستثُب فيها ,وترؾ كم حالة؟ ترؾ حالتْب.
وبْب "أنو ال يستثِب إذا أراد أصل اإلٲباف ,حٌب ال يقوؿ ا٤برجئة :إنو شاؾ ُب إٲبانو" ,فإذف قوؿ ا٤برجئة:
"إنو شكاؾ" ىذا شكاؾ ُب أصل اإلٲباف ,نقوؿ :ال٫ ,بن اآلف ما نريد أصل اإلٲباف ,فلسنا شاكْب ُب
إٲباننا ,ولكن نستثِب ٥بذه األمور الثبلثة؛ ٍب ألف االستثناء راجع إىل اإلٲباف ا٤بطلق ,أو االستثناء راجع إىل
العاقبة ,عدـ العلم بالعاقبة ,أو أريد التربؾ بذكر اسم اهلل .نعم.
اإلسالم وعالقتو باإليمان
(اإلسبلـ وعبلقتو باإلٲباف) ٍ ,ب بعد ذلك أف يعلم أف اإلسبلـ معناه غّب اإلٲباف ,فاإلسبلـ اسم ومعناه
ا٤بلة ,واإلٲباف اسم ومعناه التصديق ,قاؿ اهلل
ُب صحة ما قلناه كثّب ,ومنو:



 )ٔ(     يريد "ٗبصدؽ لنا" ,واآلي

            

(ٕ)

وٱبرج الرجل من اإلٲباف إىل اإلسبلـ ,وال ٱبرجو من اإلسبلـ إال الشرؾ باهلل ,أو برد فريضة من فرائض اهلل
 جاحدا هبا ,فإف تركها هتاونا وكسبل كاف ُب مشيئة اهلل  إف شاء عذبو ,وإف شاء غفر لو .
ىذه ا٤بسألة ىي ا٤بسألة الثا نية ُب التوحيد ,ا٤بسألة األوىل :مسألة اإلٲباف ,ا٤بسألة ,الثانية :اإلسبلـ
وعبلقتو باإلٲباف ,أيضا ىذه ا٤بسألة ٙبتاج إىل كبلـ ,نضع الكتاب جانبا ,سنتكلم على ىذه ا٤بسألوٍ ,ب
نعود إىل كبلـ ا٤بؤلف.

 - 1سورة يوسف آية . 16 :
 - 3سورة الحجرات آية .13 :
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اإلسبلـ وعبلقتو باإلٲباف :ىل اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ ,أو اإلسبلـ شيء ,واإلٲباف
شيء آخر؟
ىذه ا٤بسألة فيها خبلؼ بْب أىل العلم ,فيها ثبلثة أقواؿ ,بل أربعة:
القوؿ األوؿ :إف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ ,ال فرؽ بينهما ,اإلسبلـ ىو اإلٲباف,
واإلٲباف ىو اإلسبلـ ,فهما مَبادفاف ,فمسمى اإلسبلـ يعِب :أعماؿ القلوب وأعماؿ ا١بوارح ,كلها تسمى
إسبلما ,وتسمى إٲبانا ,وىذا ذىب إليو طائفتاف :طائفة من أىل البدع ,وطائفة من أىل السنة ,ذىب إىل
ىذا القوؿ ا٣بوارج وا٤بعتزلة من أىل البدع ,قالوا :اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ ,وذىب إليو
طائفة من أىل السنة ,وعلى رأسهم اإلماـ البخاري ُب صحيحو ,فإنو قر ُب "صحيحو" ُب كتاب اإلٲباف:
أف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ.
واحتجوا بقوؿ اهلل -تعاىلُ ,-ب قصة قوـ لوطُ ,ب سورة "الذاريات":

     

 )ٔ(           قالوا :ىذا بيت واحد ,ما ُب إال
بيت واحد ,بيت واحد وىو لوط وابنتاه ,فما ُب غّبىم ,ما فيو مسلموف غّبىم:
            

   
(ٕ)

بيت واحد وصفهم

باإلٲباف ,ووصفهم باإلسبلـ ,فدؿ على أف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ.
ولكن أجاب ا١بمهور بأف أىل ىذا البيت اتصفوا باإلسبلـ ,واتصفوا؟باإلٲباف ,وكوف ىذا البيت
اتصف باإلسبلـ واتصف باإلٲباف ,ال يدؿ على أف كل البيوت ىكذا ,ىذا البيت اتصف باإلسبلـ,
فوصف بو ,واتصف باإلٲباف ,لكن بيوت أخرى تتصف باإلسبلـ ,وال تتصف باإلٲباف.
والطائفة الثانية قالوا :اإلسبلـ ىو الكلمة ,واإلٲباف ىو العمل ,اإلسبلـ ىو الكلمة ,يعِب :الشهادتاف:
شهادة أف ال إلو إال اهلل ,وأف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,واإلٲباف ىو العمل ,وعلى رأس ىؤالء اإلماـ الزىري ,يقوؿ:
 - 1سورة الذاريات آية .25- 24 :
 - 3سورة الذاريات آية .25- 24 :
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اإلسبلـ ىو الكلمة ,يعِب :النطق بالشهادتْب ,ولكن اإلماـ الزىري -رٞبو اهلل -مراده باإلسبلـ ىو الكلمة,
أف الكافر إذا نطق بالشهادتْب ٛبيز عن اليهود والنصارى ,فحكم باإلسبلـ ,وليس ا٤براد أنو ال ٯبب عليو
إال ىذه الكلمة ,واإلسبلـ ىو خاص هبذه الكلمة.
و٥بذا اإلماـ أٞبد؟رٞبو اهلل -امتنع ُب أحد جوابيو عن القوؿ بأف اإلسبلـ ىو الكلمة؛ خشية أف يظن
أف اإلسبلـ خاص بالكلمة ,واإلماـ الزىري أجل من أف ٱبفى عليو ذلك ,وكأف ىؤالء استدلوا بقوؿ اهلل
؟تعاىل:-



           

            

(ٔ)

قالوا :فالظامل

لنفسو ىو ا٤بسلم ,وا٤بقتصد ىو ا٤بؤمن ,والسابق با٣بّبات ىو احملسن.
وأجيب بأف اآلية ليس فيها دليل على أف اإلسبلـ ىو ٦برد الكلمة ,إ٭با ا٤بسلم ىو الذي خضع وانقاد
هلل . 
والطائفة الثالثة قالوا :إف اإلسبلـ ىو األعماؿ الظاىرة ,واإلٲباف ىو األعماؿ الباطنة ,اإلٲباف األعماؿ
الباطنة ا٣بفية ,واإلسبلـ األعماؿ الظاىرة ,واستدلوا ٕبديث جربيل٤  :با سأؿ النيب  عن اإلسبلـ فسره
باألعماؿ الظاىرة ,فقاؿ :اإلسبلـ الشهادتاف ,والصبلة ,والزكاة ,والصوـ ,وا٢بج ,واإلٲباف فسره باألعماؿ
الباطنة :أف تؤمن باهلل ,ومبلئكتو ,وكتبو ,ورسلو ,واليوـ اآلخر ,والقدر خّبه وشره . 
وىذا ا٢بديث فيو رد على الذين قالوا :إف اإلسبلـ واإلٲباف مَبادفاف ,لكن قالوا :أجاب الذين قالوا :إف
اإلسبلـ واإلٲباف مَبادفاف ,قالوا :ا٤براد :اإلسبلـ شهادة أف ال إلو إال اهلل ,ىذا على حد ,والتقدير :شعائر
اإلسبلـ شهادة أف ال إلو إال اهلل ,لكن أجيب بأف األصل عدـ التقدير.
والصواب أف اإلسبلـ واإلٲباف إذا اجتمعا افَبقا ,وإذا افَبقا اجتمعا ,ما معُب إذا اجتمعا افَبقا ,وإذا
افَبقا اجتمعا؟ ىذا ما يقولو ,وىو الصواب الذي عليو احملققوف ,والذي تدؿ عليو النصوص :أف اإلسبلـ إذا

 - 1سورة فاطر آية . 23 :
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أطلق وحده دخل فيو اإلٲباف ,واإلٲباف إذا أطلق وحده دخل فيو اإلسبلـ ,وإذا اجتمعا فسر اإلسبلـ
باألعماؿ الظاىرة ,واإلٲباف باألعماؿ الباطنة ,فيقاؿ ٥بما :إذا اجتمعا افَبقا ,وإذا افَبقا اجتمعا.
إذا اجتمع اإلسبلـ واإلٲباف افَبقا ,صار لكل واحد منهما معُب ,صار اإلسبلـ األعماؿ الظاىرة,
واإلٲباف األعماؿ الباطنة ,وإذا افَبقا -جاء اإلسبلـ وحده -دخل فيو األعماؿ الباطنة والظاىرة ,وإذا جاء
اإلٲباف وحده دخل فيو األعماؿ الظاىرة والباطنة ,الدليل؟حديث جربيل ,حديث جربيل ٝبع بْب اإلسبلـ
واإلٲباف٤ ,با ٝبع بينهما فسر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة :الشهادتْب ,والصبلة ,والزكاة ,والصوـ ,وا٢بج,
وفسر اإلٲباف بأي شيء؟ باألعماؿ الباطنة  :تؤمن باهلل ومبلئكتو ,وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر  ألهنما
اجتمعا.
ولكن إذا افَبقا -جاء اإلسبلـ وحده:-
يشمل األعماؿ الباطنة والظاىرة ,إذا قلت:



 )ٔ(       خبلص اإلسبلـ

       

(ٕ)

"ا٤بؤمنوف" جعل اإلٲباف بدوف اإلسبلـ ,يدخل فيو األعماؿ الظاىرة والباطنة.
والدليل على ىذا أدلة كثّبة٤ ,با قاؿ النيب



ُب ا٢بديث ُب الصحيحْب ,ا٢بديث:



اإلٲباف بضع

وسبعوف شعبة ,فأعبلىا قوؿ :ال إلو إال اهلل ,وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ,وا٢بياء شعبة من اإلٲباف



فأدخل ُب مسمى اإلٲباف األعماؿ كلها.
وُب حديث وفد عبد القيس ُب الصحيحْب ,قاؿ:



آمركم باإلٲباف باهلل وحده ,أتدروف ما اإلٲباف

باهلل وحده؟ شهادة أف ال إلو إال اهلل ,وأف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,وإقاـ الصبلة ,وإيتاء الزكاة ,وصوـ رمضاف,
وأف تؤدوا ٟبس ما غنمتم . 

 - 1سورة آل عمران آية .18 :
 - 3سورة النور آية .53 :
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ففسر اإلٲباف باألعماؿ؛ ألف اإلٲباف جاء وحده ,فإذا جاء اإلٲباف وحده دخل فيو األعماؿ الظاىرة
والباطنة ,وإذا جاء اإلسبلـ وحده دخل فيو األعماؿ الباطنة؟ والظاىرة ,وإذا اجتمع اإلٲباف واإلسبلـ افَبقا,
صار لكل واحد منهم معُب ,صار اإلسبلـ األعماؿ الظاىرة ,واإلٲباف األعماؿ الباطنة.
و٥بذا لو نظائر مثل الفقّب وا٤بسكْب ,إذا اجتمعا افَبقا ,وإذا افَبقا اجتمعا ,إذا جاء الفقّب وحده دخل
فيو ا٤بسكْب ,وإذا جاء ا٤بسكْب وحده دخل فيو الفقّب ,وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معُب ,مثاؿ
افَباقهما قوؿ اهلل -تعاىل:-
وا٤بسكْب:





      

ليس ا٤بسكْب بالطواؼ الذي ترده اللقمة واللقمتاف

اجتمعا كقولو -تعاىل:-



      

(ٔ)

يشمل الفقّب

يشمل الفقّب وا٤بسكْب ,إذا
(ٕ)

صار لكل واحد منهما

معُب.
فالفقّب أشد حاجة؛ ألف اهلل بدأ بو ,ىو الذي ال ٯبد شيئا ,أو ٯبد أقل من نصف الكفاية ,من كفاية
سنة نفقة وكسوة وسكن ,وا٤بسكْب :الذي ٯبد نصف الكفاية ,ولكنو ال ٯبد ٛباـ الكفاية ,فيكوف ا٤بسكْب
أحسن حاال منو.
ومثلو الكفر والنفاؽ إذا اجتمعا ,إذا وجد الكفر دخل فيو النفاؽ ,وإذا أطلق النفاؽ دخل فيو الكفر,
وإذا اجتمعا صار الكفر كفر الظاىر ,والنفاؽ الكفر ُب الباطن ,وىكذا.
ىذا عاـ ,ويدؿ على الفرؽ بْب اإلسبلـ واإلٲباف ,ما جاء ُب ا٢بديث  :اإلسبلـ عبلنية ,واإلٲباف
ُب القلب . 
وكذلك أيضا ا٤بعُب اللغوي؛ فإف اإلسبلـ معناه االستسبلـ واالنقياد ,انقياد وذؿ وخضوع ,ينقاد
اإلنساف فيؤدي األعماؿ ,وأما اإلٲباف فأصلو التصديق ,تصديق ُب القلب ,والذين قالوا :إف اإلسبلـ ىو
اإلٲباف ,واإلٲباف ىو اإلسبلـ ؟قالوا :اإل ٲباف ىو التصديقٍ ,ب قالوا :التصديق ىو اإلٲباف ,قالوا :اإلٲباف ىو
 - 1سورة البقرة آية .362 :
 - 3سورة التوبة آية .51 :
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التصديقٍ ,ب قالوا :اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف ىو التصديق ,ومعُب ذلك أف اإلسبلـ ىو التصديق ,وىذا
ال يقولو أحد من أىل اللغة.
ُب اللغة العربية اآلف فرؽ بْب اإلسبلـ واإلٲباف :اإلسبلـ من االستسبلـ واالنقياد وا٣بضوع والذؿ,
يقاؿ :أسلمت قيادي ٥بذا لشخص :خضعت وذللت لو ,وكذلك أيضا ٩با يدؿ على الفرؽ بينهما قوؿ اهلل
-تعاىل:-

              
(ٔ)

   

فرؽ اهلل بْب أيش؟ بْب اإلٲباف واإلسبلـ:

       

. )ٕ(     
إذف العاصي يسمى مسلما ,وال يسمى مؤمنا ,وا٤بطيع يسمى مؤمنا ,لكن البخاري وٝباعة -رٞبهم
اهلل -قالوا :إف ىذه اآلية ُب ا٤بنافقْب:
 

(ٖ)

          

أي :استسلمنا وانقدنا لئلسبلـ ظاىرا نفاقا ,ولكن الصواب الذي عليو ا١بمهور ,ووافقو

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -بأهنا ليست ُب ا٤بنافقْب ,بل ىي ُب ضعفاء اإلٲباف ,بدليل ما قبل اآلية وما
بعدىا؛ ألف اآلية فيها:

             

(ٗ) .
ٍب قاؿ:



 )٘(           ال ينقصكم من ثوابو,

ولو كانوا منافقْب ٤با صار ٥بم ثوابٍ ,ب قاؿ:

       

 - 1سورة الحجرات آية .13 :
 - 3سورة الحجرات آية .13 :
 - 2سورة الحجرات آية .13 :
 - 3سورة الحجرات آية .13 :
 - 4سورة الحجرات آية .13 :
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(ٔ)

ُب

إٲباهنم ,ىؤالء ا٤بؤمنوف الكمل ,وأنتم ضعفاء اإلٲباف ,فالصواب أهنا ُب ضعفاء اإلٲباف.
فا٤بقصود أف ا٤بسألة :ىل اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,أو اإلٲباف ىو اإلسبلـ؟ فيها أقواؿ:؟قيل :اإلسبلـ ىو
الكلمة ,واإلٲباف العمل ,وقيل :اإلسبلـ واإلٲباف مَبادفاف ,وقيل :اإلسبلـ ىو األعماؿ الظاىرة ,واإلٲباف ىو
األعماؿ الباطنة.
والصواب :ىو أف اإلسبلـ واإلٲباف إذا اجتمعا افَبقا ,وإذا افَبقا اجتمعا ,إذا أطلق أحدٮبا دخل فيو
اآلخر ,إذا أطلق اإلسبلـ دخل فيو اإلٲباف ,وإذا أطلق اإلٲباف دخل فيو اإلسبلـ ,إذا انفرد أحدٮبا دخل فيو
اآلخر ,إذا انفرد اإلسبلـ دخل فيو اإلٲباف ,وإذا انفرد اإلٲباف دخل فيو اإلسبلـ ,وإذا اجتمعا صار لكل
واحد منهما معُب ,صار اإلسبلـ األعماؿ الظاىرة ,واإلٲباف األعماؿ الباطنة ,وقد دلت على ىذا نصوص
كثّبة.
بعد ىذا نعود إىل كبلـ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل ,-ننظر اآلف ,قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ" :-ب بعد ذلك أف
يعلم أف اإلسبلـ معناه غّب اإلٲباف".
إذف ا٤بؤلف مشى على أي األقواؿ؟ على قوؿ ا١بمهور :اإلسبلـ غّب اإلٲباف ,القوؿ الثاين ُب البخاري,
وٝباعة يقولوف :اإلٲباف ىو اإلسبلـ ,ما ُب فرؽ بينهما ,البخاري ؟رٞبو اهلل -أقر ىذا ُب كتابو الصحيح,
لكنو قوؿ مرجوح مع جبللتو وإمامتو ,فاختار ىذا القوؿ ا٤برجوح :إف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ُب "كتاب
اإلٲباف" ُب البخاري ,و٫بن شرحنا ىذا ُب كتاب اإلٲباف ,ومسجل عند الراية ُب "كتاب اإلٲباف" كامبل,
البخاري ُب درسناُ ,ب يوـ االثنْبُ ,ب مسجد الراجم ,مسجل ىذا ,من أراده فليجده.
فالبخاري -رٞبو اهلل -مع جبللة قدره يرى أف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,وإٲبانو ىذا خبلؼ مذىب
ا١بمهور ,وخبلؼ ما عليو احملققوفٍ ,ب بعد ذلك أف يعلم أف اإلسبلـ معناه غّب اإلٲباف ,ىذا مشى على ما
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مشى عليو ا١بمهور ,فقاؿ :اإلسبلـ اسم ومعناه ا٤بلة ,ا٤بلة يعِب :الدين ,واإلٲباف اسم ومعناه التصديق,
فاإلسبلـ الدين ,واإلٲباف التصديق ,أصلو التصديق؛ فإذف ٮبا شيئاف.
ٍب أراد أف يستدؿ ا٤بؤلف ؟رٞبو اهلل -فقاؿ :قاؿ اهلل ؟عز وجل:-

     

(ٔ)

يريد ٗبصدؽ لنا ,يعِب :يريد أف يفسر ا٤بعُب ,وما أنت  ,إذف فسر اإلٲباف بأي شيء؟ التصديق ,فدؿ على
أف اإلٲباف أصلو التصديق ,واآلي ُب صحة ما قلناه كثّب ,أيش معُب اآلي؟ اآلي ٝبع آية ,يقاؿ :آي,
ويقاؿ :آيات ,فيقوؿ :اآليات ُب صحة ما قلناه كثّب ,ما ىو الذي قالو؟ الذي قالو :إف اإلسبلـ غّب
اإلٲباف ,ومنو -يعِب :من األدلة -قولو -تعاىل:-

         

 )ٕ(   ما وجو الداللة على أف اإلسبلـ غّب اإلٲباف؟
وجو الداللة أف اهلل نفى عنهم اإلٲباف ,وأثبت ٥بم اإلسبلـ ,فدؿ على أهنما شيئاف ,ولو كاف اإلٲباف ىو
اإلسبلـ ,وا إلسبلـ ىو اإلٲباف ؟لقاؿ :نعم أنتم صادقوف ُب قولكم ىذا؛ ألف اإلسبلـ ىو اإلٲباف ,واإلٲباف
ىو اإلسبلـ ,و٤با نفى اهلل عنهم اإلٲباف ,وأثبت ٥بم اإلسبلـ -دؿ على أف اإلسبلـ شيء ,واإلٲباف شيء,
فاإلٲباف ما يطلق إال على مطيع.
ا٤بطيع :ىو الذي يؤدي الواجب ويَبؾ احملرمات ,يقاؿ لو :مؤمن ,فإذا كاف عاصيا يرتكب الكبّبة
يسمى مسلما وال يسمى مؤمنا ,ما يسمى مؤمنا إال بَبكو ,إما نقوؿ :مؤمن عاص ,أو نقوؿ :مسلم,
ونسكت ,أما إذا كاف مطيعا نقوؿ :مؤمن ,ونقوؿ :مسلم أيضا ,فدلت اآلية على أي شيء؟ على التفريق
بْب اإلٲباف واإلسبلـ.
يقوؿ ا٤بؤلف ؟رٞبو اهلل" :-وٱبرج الرجل من اإلٲباف إىل اإلسبلـ" ,مٌب ٱبرج الرجل من اإلٲباف إىل
اإلسبلـ؟ إذا عصى ,إذا عصى خرج من اإلٲباف إىل اإلسبلـ ,إذا كاف مطيعا يؤدي الواجبات ,وينتهى عن
احملرمات -ىذا ما ٱبرج من اإلٲباف ,يكوف مؤمنا ,فإذا عصى خرج من اسم اإلٲباف ,ىل ا٤براد أنو يكوف
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كافرا؟ ال ,ا٤براد خرج من اإلٲباف ا٤بطلق الكامل ,وصار يسمى مسلما بإطبلؽ ,وال يقاؿ :مؤمن بإطبلؽ
إال بقيد ,يقاؿ :مؤمن ضعيف اإلٲباف ,مؤمن ناقص.
واإلسبلـ ال بد لو من إٲباف يصح بو أصل اإلٲباف ,ال بد منو ,لكن العاصي يسمى مسلما ,وال يسمى
مؤمنا؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف ؟رٞبو اهلل":-وٱبرج الرجل من اإلٲباف إىل اإلسبلـ" ,طيب لكن مٌب ٱبرج من
اإلسبلـ؟ ما ٱبرج من اإلسبلـ إال بالكفر؛ و٥بذا قاؿ" :وال ٱبرجو من اإلسبلـ إال الشرؾ باهلل -عز جل,"-
ٱبرج من اإلسبلـ بأي شيء؟
ٱبرج من اإلسبلـ بالشرؾ ,الشرؾ ُب ربوبية اهلل ,بأف يعتقد أف ىناؾ مدبرا مع اهلل أو خالقا ,أو يعتقد
أف ٯبعل هلل صاحبة وولدا ,أو يشرؾ ُب ألوىية اهلل,؟ويدعو غّب اهلل ,ويذبح لغّب اهلل ؟نعوذ باهلل ,-أو يشرؾ
ُب أ٠بائو أو ُب صفاتو ,فإذا وقع ُب الشرؾ خرج من اإلسبلـ ,أو برد فريضة من فرائض اهلل ,إذا رد فريضة
من فرائض اهلل جاحدا ؟يعِب :أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبو أو ٙبرٲبو -ٱبرج.
مثاؿ ذلك الصبلة فريضة٦ ,بمع على وجوهبا أو فيو خبلؼ؟ ٦بمع على وجوهبا ,فإذا أنكر وجوب
الصبلة فقد رد فريضة من فرائض اهلل فيكفر؟بإٝباع ا٤بسلمْب ,ومثلها الزكاة ,لو أنكر وجوب الصبلة كفر,
أو أنكر وجوب الصوـ كفر ,أو أنكر وجوب ا٢بج كفر ,أنكر وجوب بر الوالدين كفر٦ ,بمع عليو ,أنكر
صلة الرحم كفر.
ومثلو لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ٙبرٲبو :أنكر ٙبرًن الربا كفر؛ الربا حراـ باإلٝباع ,أنكر
ٙبرًن الزنا كفر ,أنكر ٙبرًن شرب ا٣بمر يكفر ,أنكر ٙبرًن ا٢بكم ٗبا أنزؿ اهلل يكفر ,أنكر ٙبرًن شهادة الزور
يكفر.
إذا أنكر أمرا ٨بتلفا فيو :أنكر وجوب الوضوء من أكل ٢بم ا١بذور يكفرّ ,وال ما يكفر؟ ما يكفر؛ ألف
ىذا ما ىو متفق عليو ,فيو خبلؼ ,أنكر ٙبرًن الدخاف يكفر ّوال ما يكفر؟ ما يكفر؛ ألف ىذا فيو شبهة,
وإف كاف الصواب أف الدخاف حراـ ,لكن بعض الناس عندىم شبهة ,ىناؾ من ٯبد من يفتيو بأنو ليس
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ٕبراـ؛ فإذف ال يكفر ,وإف كاف الصواب أنو حراـ ,ال بد أف يكوف الشيء الذي أنكره ٦بمع على ٙبرٲبو أو
وجوبو.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :ال ٱبرجو من اإلسبلـ إال الشرؾ باهلل ,أو برد فريضة من فرائض اهلل  جاحدا هبا,
قاؿ :فإف تركها هتاونا وكسبل ىل يكفر؟ قاؿ ا٤بؤلف" :ال ,ما يكفر إف تركها هتاونا وكسبل ,كاف ُب مشيئة
اهلل ؟عز وجل -إف شاء عذبو ,وإف شاء غفر لو".
ىذا الكبلـ للمؤلف -رٞبو اهلل -فيو تفصيل ,ليس على اإلطبلؽ ,إذا ترؾ فريضة من فرائض اهلل كسبل
وهتاونا وىو يعلم -يعلم أهنا واجبة -فهذا فيو تفصيل :أما الصبلة فالصواب أنو يكفر ,ولو تركها كسبل
وهتاونا ,ىذا ىو الصواب الذي عليو احملققوف ,والذي تدؿ عليو النصوص ,وأٝبع عليو الصحابو ,حٌب ولو
مل ٯبحد وجوهبا ,ىذا من خصوصية الصبلة.
ثبت ُب الصحيح عن النيب  أنو قاؿ ُب صحيح مسلم  :بْب الرجل وبْب الكفر ترؾ الصبلة



جعل الصبلة حدا فاصبل ,البينية تفصل بْب الشيء وبْب غّبهٍ ,ب أتى بالكفر ا٤بعرؼ الذي يستغرؽ أنواع
الكفر ,وقاؿ  :العهد الذي بيننا وبينهم الصبلة ,فمن تركها فقد كفر  والبينية حد فاصل.
وثبت ُب صح يح البخاري ,من حديث بريدة بن ا٢بصْب ,أف النيب  قاؿ  :من ترؾ صبلة العصر
فقد حبط عملو  والذي ٰببط عملو ىو الكافر ,وأيضا ثبت ُب حديث النهي عن ا٣بروج على األمراء,
قاؿ:



إال أف تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيو برىاف



إذا كاف كفرا بواحا جاز ا٣بروجٍ ,ب قاؿ ُب

ا٢بديث اآلخر٤ ,با ذكر أنو يكوف عليهم أمراء ,وأهنم يتبلعنوف ,قالوا:



قل لنا -يا رسوؿ اهلل :-أفبل

ننابذىم بالسيف؟ قاؿ :ال فقد أقاموا فيكم الصبلة؟ . 
فدؿ على أهنم إف مل يقيموا الصبلة فإهنم كفار ينابذوف بالسيف؛ ألهنم أتوا كفرا بواحا ,واألدلة ُب ىذا
صرٰبة ,فالصواب أف الصبلة إذا تركها ,ولو كسبل وهتاونا -يكفر ,أما الزكاة فإذا جحد وجوهبا كفر ,أما إذا
تركها هتاونا وكسبل فالصواب أنو ال يكفر بل يعذر ,وتؤخذ منو ويؤدب ,والدليل على ىذا أف ما جاء ُب
ا٢بديث ُب قصة أف من ترؾ الزكاة يعذب  :ما من صاحب ذىب وال فضة ال يؤدي حقها إال كاف يوـ

ٖٖٚ

اإلعانة العظمى

القيامة صفحت لو الصفائح من النار ,فيكوى هبا جنبو وجبينو وظهره ,كلما بردت أعيدت إليو ُب يوـ كاف
مقداره ٟبسْب ألف سنة ,حٌب يقضى بْب العباد . 


وال صاحب إبل وال بقر وال غنم ,ال يؤدي حقها إال وكاف يوـ القيامة بطح ٥با بقاع قرقر تطؤه

بأخفا فها ,وتعضو بأفواىها ,كلما مر عليو أوالىا رد عليو أخراىا ُب يوـ كاف مقداره ٟبسْب ألف سنة



ٍب قاؿ النيب ٍ  ب يرى سبيلو ,إما إىل ا١بنة وإما إىل النار . 
فقولو:



ٍب يرى سبيلو إما إىل ا١بنة وإما إىل النار



دؿ على أنو ليس بكافر ,ولو كاف كافرا مل

يكن لو سب يل إىل ا١بنة ,فليكن سبيلو إىل النار ,ومثلو الصياـ الصحيح وا٢بج ,وىذا فيو خبلؼ ,قاؿ بعض
العلماء :إف الزكاة إذا تركها كسبل يكفر كفرا أكرب ,وا٢بج يكفر كفرا أكرب إذا تركو ,والصوـ كذلك,
والصواب أف ىذا خاص بأي شيء؟ بالصبلة ,أما الزكاة والصوـ وا٢بج فالصواب أنو ال يكفر بَبكها كسبل
وهتاونا ,وىذا ىو الصواب الذي تدؿ عليو النصوص .تفضل.
ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يقرر أنو ٱبرج الرجل من اإلٲباف إىل اإلسبلـ ,يعِب :إذا عصى ,وال ٱبرجو من
اإلسبلـ إال الشرؾ ,أو برد فريضة من فرائض اهلل ,فإف تركها هتاونا وكسبل كاف ُب مشيئة اهلل ,إف شاء
عذبو ,وإف شاء غفر لو ,قلنا :ىذا ُب غّب الصبلة ,أما الصبلة فدلت النصوص على أنو يكفر إذا تركها
كسبل وهتاونا ,ويدؿ على ىذا اإلٝباع ,فقد نقل عبد اهلل بن الشقيق العقيلي التابعي ا١بليل إٝباع الصحابة
على أف ترؾ الصبلة كفر ,قاؿ  :كاف أصحاب ٧بمد  ال يروف شيئا تركو كفرا غّب الصبلة . 
ونقل ىذا اإلٝباع إسحاؽ بن راىويو واإلماـ ابن حزـ وٝباعة ,فدؿ على أف ترؾ الصبلة كسبل وهتاونا
يكوف كفرا ,وعلى ىذا ىو ال يشكل النصوص الٍب جاءت فيها  :أف من قاؿ :ال إلو إال اهلل دخل ا١بنة
  وإنو ٱبرج من النار من قاؿ :ال إلو إال اهلل  ؛ ألف الصبلة شرط ُب صحة اإلٲباف والتوحيد ,فإذا
مل يصل فإهنا تنتقض عليو كلمة التوحيد ,ما يكوف موحدا إال إذا صلى ,فإذا صلى يكوف موحدا ,يكوف إذا
ترؾ الصبلة انتقض توحيده ,كما لو توضأ ٍب أحدث ينتقض وضوءه ,كما أف الوضوء شرط ُب صحة
الصبلة ,فكذلك الصبلة شرط ُب صحة اإلٲباف والتوحيد.
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ىذا ىو الصواب ,وا٤بؤلف -رٞبو اهلل -مثل ٥بذا ,أما ا٤بتأخروف فإهنم يروف أف ترؾ الصبلة كسبل
وهتاونا فإنو ال يكوف كفرا أكرب ,وإ٭با يكوف كفرا أصغر ,وكذلك ا٤برجئة وبعض أىل السنة ا٤بتأخروف يروف
أف ترؾ الصبلة كسبل وهتاونا ال يكوف كفرا أكرب ,وإ٭با يكوف كفرا أصغر ,والصواب أنو يكوف كفرا أكرب؛ ٤با
٠بعتم لؤلدلة والنصوص الواضحة من كتاب اهلل وسنة رسولو ؟  ,- ولئلٝباع الذي نقلو ؟إٝباع الصحابة
الذي نقلو عبد اهلل بن شقيق العقيلى ,وإسحاؽ بن راىويو ,وابن حزـ وغّبىم ,-ولعلنا نقف على ىذا.
وىاتاف ا٤بسألتا ف اللتاف مسألة االستثناء ُب اإلٲباف  +مسألتاف عظيمتاف ىامتاف ,فنحمد اهلل -سبحانو
وتعاىل -على التوفيق ,ونسألو -سبحانو وتعاىل -أف يرزقنا ٝبيعا العلم النافع والعمل الصاّب ,وأف يثبتنا
على اإلسبلـ حٌب ا٤بمات؛ إنو ويل ذلك والقادر عليو ,وصلى اهلل على ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو؟أٝبعْب.
س  :األخ يسأؿ عن مطلق اإلٲباف ,واإلٲباف ا٤بطلق ,والفرؽ بينهما؟
ج :نقوؿ :مطلق اإلٲباف أي :أصل اإلٲباف ,مطلق اإلٲباف :أصل اإلٲباف ,أما اإلٲباف ا٤بطلق :كماؿ
اإلٲباف ,فالعاصي يطلق عليو أصل اإلٲباف ,يعطى مطلق اإلٲباف ,وال يعطى اإلٲباف ا٤بطلق ,العاصي يعطي
أيش؟ مطلق اإلٲباف ,يعِب :أصل اإلٲباف ,وال يعطى اإلٲباف ا٤بطلق ,يعِب :كماؿ اإلٲباف ,فيثبت لو أصل
اإلٲباف ,وينفى عنو كماؿ اإلٲباف.
كما أف اهلل -تعاىل -خاطب ا٤بؤمنْب وفيهم عصاة:
 

(ٔ)

      

          

القصاص ُب القتلى ,وجعل القاتل أخا للمقتوؿ:

      

(ٕ)

(ٖ)

؟كتب عليكم

وىو عاص ,إذف

داخل ُب ا٣بطاب وُب األحكاـ وُب ا٤بواريث ,لكن كماؿ اإلٲباف منفي ,كما ُب قوؿ النيب   ال يزين
الزاين حْب يزين وىو مؤمن  ىل الزاين كافر؟ ال.
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ا٤براد :كماؿ اإلٲباف ,يعِب :وىو مؤمن كامل اإلٲباف  وال يسرؽ السارؽ حْب يسرؽ وىو مؤمن



ىذا كماؿ اإلٲباف منفي عنو  :وال يشرب ا٣بمر حْب يشرهبا وىو مؤمن ,وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليو
فيها أبصارىم حْب ينتهبها وىو مؤمن



وُب قولو ؟



:-



ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقو



يعِب :ال يكوف اإلٲباف الصادؽ  :ال يؤمن أحدكم حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو  اإلٲباف الكامل:
 ال يؤمن أحدكم حٌب يكوف ىواه تبعا ٤با جئت بو  كل ىذا ُب اإلٲباف الكامل .نعم ,تفضل.
س  :أحسن اهلل إليكم .ىذه سائلة تقوؿ :يا شيخ ,ىل ٯبوز أنِب أقرأ ُب كل يوـ سورة الفاٙبة للنيب



وأقوؿ :يا ريب ,اشفِب ٔباه نبيك ٧بمد  وىل ٯبوز أف أقطع ىذا الكبلـ مثبل آيات مكتوبة ,مكتوب ٔباه
النيب  ؟
ج  :أما قراءة الفاٙبة للنيب ؟  ,- أو قراءة القرآف وإىداء ثواهبا للنيب ؟  - فهو بدعة من البدع ,مل
يفعلو الصحابة وىم أعلم الناس ,فأبو بكر ما قرأ الفاٙبة للنيب ؟  ,- وال قرأ شيئا من القرآف ,وال عمر
وال عثماف وال علي ,وال ٝبيع الصحابة ,وإ٭با فعل ىذا بعض ا٤بتأخرين.
فقراءة الفا ٙبة أو غّبىا ,أو إىداء الصبلة أو الصدقة ,يتصدؽ عن النيب ؟  ,- أو ٰبج عن النيب ,كل
ىذا من البدع؛ ألنو مل يفعلو النيب ؟  ,- ومل يرشد إليو النيب  ومل يفعلو الصحابة؛ وألف النيب ؟  - لو
مثل أجر األمة ,ألف النيب ؟  - قاؿ  :من دؿ على خّب فلو مثل أجر فاعلو أو قاؿ عاملو  وكل
خّب نالتو األمة فإ٭با حصل ٥با بداللة النيب . 
كل عمل تعملو األمة فللنيب مثل أجره ,أىديتو أو ما أىديتو ,فعلى ىذا يكوف إىداؤؾ عبثا ,إذا
صليت فالنيب



لو مثل أجرؾ ,إذا قرأت القرآف فالنيب



يكوف لو مثل أجرؾ ,إذا حججت فالنيب



يكوف لو مثل أج رؾ ,من الذي دلك على ىذا؟ الرسوؿ ,والداؿ على ا٣بّب كفاعلو  :ومن دؿ على خّب
فلو مثل أجر فاعلو . 
فعلى ىذا يكوف إىداؤؾ للنيب  عبثا ,ىذا عبث ال قيمة لو؛ ألف النيب ؟  - لو مثل أجرؾ ,أىديت
أو ما أىديتٍ ,ب أيضا ىو من البدع ,وأما قو٥با أف يقوؿ :أسألك ؟يا اهللٔ -باه النيب ؟  ,- ىذا بدعة

ٖٚٙ
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أيضا ,التوسل ٔباه النيب ؟



 ,-وإ٭با ٯبب أف تقوؿ :أسالك -يا اهلل ,-تتوسل بأ٠باء اهلل وصفاتو,

أسالك -يا اهلل -بأ٠بائك ا٢بسُب وصفاتك العبل ,يا رٞبن يا رحيم.
تَػ َوسلِي إىل اهلل بأ٠بائو ا٢بسُب ,توسلي إىل اهلل باإلٲباف ,كما قاؿ الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ-
بإٲبانك و٧ببتك لو ,توسل إىل اهلل باإلٲباف كما قاؿ اهلل -تعاىل      :-
  

(ٔ)

توسل بتوحيدؾ:



اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل ال إلو إال أنت



توسل بعملك الصاّب ,بصبلتك وصيامك.
كما جاء ُب ا٢بديث ُب قصة الثبلثة من بِب إسرائيل ,الذين آواىم ا٤بطر غار ُب ا١ببل ,فا٫بدرت
صخرة من أعلى ا١ببل ,فانطبقت على فم الغار وأحكمتو إحكاما مغلقا ,فقاؿ بعضهم لبعض :اآلف
ىبلكنا ٧بقق ,إال أف ينجينا اهلل ,ال ينجينا من ىذا ا٤بأزؽ إال أف ندعو اهلل بصاّب أعمالنا ,فكل واحد
توسل ,ىل توسل أحدىم ٔباه فبلف ,أو ٔباه النيب ,أو بكذا؟
كل واحد توسل بعملو الصاّب ,أحدىم توسل بربه لوالديو ,والقصة طويلة معروفة ُب الصحيحْب
وغّبٮبا ,فانفرجت الصخرة إال أنو مل يتيسر ٥بم ا٣بروجٍ ,ب توسل الثاين بعفتو عن الفاحشة والزنا فانفرجت
الصخرةٍ ,ب توسل الثالث بأمانتو فانفرجت الصخرة وخرجوا ٲبشوف ,توسلوا بأعما٥بم الصا٢بة :أوؿ واحد
بربه بوالديو ,والثاين بعفتو ,عن الفواحش ,والثالث بأمانتو ,وال توسلوا ٔباه فبلف أو ٕبرمة فبلف ,أو ٕبق
فبلف ىذا من البدع ,أو بذات فبلف ىذا من البدع.
لكن نتوسل إىل اهلل بأ٠بائو ا٢بسُب ,نتوسل إىل اهلل بصفاتو العبل ,نتوسل إىل اهلل باإلٲباف ,نتوسل إىل
اهلل بالتوحيد ,نتوسل إىل اهلل بالعمل الصاّب ,تتوسل إىل اهلل بفقرؾ وحاجتك ,بقوؿ اهلل عن موسى أنو قاؿ:
          

 - 1سورة آل عمران آية .15 :
 - 3سورة القصص آية .33 :
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(ٕ)

توسل إىل اهلل بدعاء ا٢بي ا٢باضر ,وىو يدعو

اإلعانة العظمى

وأنت تؤمن ,كما قاؿ اهلل عن موسى :إهنما دعوا اهلل:

      

. )ٔ(         
وموسى ي دعو وىاروف يؤمن ,فجعلهم اهلل داعيْب ,أما التوسل ٔباه فبلف فهو بدعة ,أو ٕبرمة فبلف ىذا
بدعة ,أو ٕبق فبلف ىذا بدعة ,أو بذات فبلف ىذا بدعة ,أما إذا دعا الشخص ,قاؿ :يا فبلف ,أغثِب يا
رسوؿ اهلل ,أغثِب يا فبلف ,دعاه ىذا شرؾ وكفر وخروج من ا٤بلة ,إذا دعاه وتوسل إليو بالدعاء لو بدعائو,
أو بالذبح لو ,أو بالنذر لو ,أو بالطواؼ بقربه تقربا إليو -ىذا كفر وردة؛ فيكوف التوسل ثبلثة أنواع:
توسل كفر وشرؾ :وىو أف يتوسل بدعاء الشخص بدعائو من دوف اهلل ,أو الذبح لو ,أو النذر لو ,أو
الطواؼ بقربه -ىذا شرؾ.
الثاين :توسل ٕبرمة أو جاه ,أو حق أو ذات ,ىذا بدعة.
الثالث :التوسل بأ٠باء اهلل أو بصفاتو ,أو بالعمل الصاّب ,أو باإلٲباف ,أو بفقر اإلنساف وحاجتو ,أو
بدعاء ا٢بي ا٢باضر ,ىذا مشروع .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :لو أف شخصا أنكر شيئا ٨بتلفا فيو وىو يعلم أف الراجح ما أنكره ,ما
حكمو؟
ج  :نعم ,عند أىل العلم ال يكفر ,إال إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وجوبو أو ٙبرٲبو شيء
ما فيو خبلؼ ,أما الذي فيو خبلؼ ىذا فيو شبهة ,فيو شبهة ال يكفر ,لكن ليس معُب ذلك أنو ال يكوف
عاصيا ,يكوف عاصيا ,قد يؤدب ,لكن ال ٰبكم بكفره إال إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبو
أو ٙبرٲبو ,فقد سبقت األمثلة ,األمور ا٤بعلومة من الدين بالضرورة وجوهبا مثل وجوب الصبلة :وجوب
الزكاة ,وجوب الصوـ ,وجوب ا٢بج.
األمور ا٤بعلومة من الدين بالضرورة ٙبرٲبها :الزناٙ ,برًن الزناٙ ,برًن ا٣بمرٙ ,برًن الرباٙ ,برًن عقوؽ
الوالدينٙ ,برًن ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل ,كل ىذه أمور ٧برمة ,معلومة من الدين بالضرورة .نعم.
 - 1سورة يونس آية .77 :
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س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما ىي ضوابط تكفّب ا٤بستحل ألمر واجب أو ٧برـ معلوـ من الدين
بالضرورة ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :ضابطو كما ٠بعتم ,ضابطو أف يكوف ىذا الشيء الذي أنكر وجوبو ,أو أنكر ٙبرٲبو ؟ليس فيو
خبلؼ ,أمر معلوـ من الدين بالضرورة ,يعلمو العامة وا٣باصة ,كل مسلم يعلمو ,فيو أحد ٯبهل أف الصبلة
واجبة ,ويعيش بْب ا٤بسلمْب؟! فيو أحد ٯبهل أف الصبلة واجبة ,أو الزكاة واجبة ,أو الصوـ واجب ,أو
ا٢بج واجب؟! فيو أحد ٯبهل أف الزنا حراـ ,أو الربا حراـ ,أو ا٣بمر حراـ ,أو عقوؽ الوالدين حراـ ,أو
شهادة الزور حراـ من ا٤بسلمْب ,وىو يعيش بْب ا٤بسلمْب؟!
ىذا األمر معلوـ من الدين بالضرورة ,ىذا الضابط ,الضابط يكوف الشيء الذي أنكر وجوبو أمرا
معلوما من الدين بالضرورة وجوبا ,ليس فيو خبلؼ ,أو الذي أنكر ٙبرٲبو أمرا ٧برما معلوما من الدين
بالضرورة ٙبرٲبو ,وليس فيو خبلؼ .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :الذي ينكر ا٤بسح على ا٣بفْب ,ىل يكفر أو ال يكفر؟
ج  :ا٤بسح على ا٣بفْب ,األحاديث ُب ا٤بسح ا٣بفْب متواترة ,فمن أنكر ا٤بسح على ا٣بفْب وىو من
األمور ا٤بتوا ترة ,بل إف تواتر ا٤بسح على ا٣بفْب ,وتواتر غسل الرجلْب ,كما قاؿ أىل العلم الذين نقلوا كيفية
وضوء النيب



غسبل للرجلْب ا٤بكشوفتْب ,ومسحا للرجلْب ُب ا٣بفْب ,أكثر من الذين نقلوا نص اآلية,

وىو قولو -تعاىل:-

          

. )ٔ(         
الذين نقلوا كيفية غسل النيب



وكيفية وضوئو غسبل ومسحا ,أكثر من الذين قالوا نص اآلية ,بياف

ذلك أف كل مسلم يتوضأ ,فهو إما نقلها كل صحايب توضأ ,إما نقلو من النيب  أو نقلو عمن نقلو عنو,
لكن لفظ اآلية ما كل أحد ٰبفظ اآلية ,بعض الصحابة ٰبفظها ,وبعضهم ال ٰبفظها ,فإذا كانت اآلية
متواترة ,فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسبل ومسحا أكثر من الذين نقلوا نص اآلية.
 - 1سورة المائدة آية .5 :
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وعلى ىذا م ن أنكر األمر ا٤بتواتر يكفر ,لكن ال بد أف تقوـ عليو ا٢بجة ,إذا كاف ٯبهل مثل ىذا يبْب
لو ,يبْب لو أف ىذا متواتر عن النيب ,فإذا أنكر الوضوء وكيفية غسل الرجلْب أو ا٤بسح على ا٣بفْب ,يبْب لو
أف ىذا متواتر ,فإذا علم وأصر حكم بكفره ,ال بد أف تقوـ عليو ا٢بجة .نعم.
وىذا ؟يا شيخ؟ أحد اإلخوة يقوؿ :إف بعض القادة ُب الشيشاف اآلف ٧باصروف ,ويسألونكم الدعاء
٥بم ,جزاكم اهلل خّبا.
نسأؿ اهلل أف ينصرىم ,نسأؿ اهلل أف يؤيد اجملاىدين ُب الشيشاف ,نسأؿ اهلل أف يثبت قلوهبم ,وأف
يرزقهم الطمأنينة والسكينة ,وأف يربط على قلوهبم ,وأف ٯبرب ضعفهم ,ويرحم ضعفهم ,وأف ٯبرب كسرىم,
وأف يوحد صفوفهم ,ونسألو -سبحانو وتعاىل -أف ٱبالف بْب أعدائهم الروس الكفرة ,وأف يقذؼ الرعب
ُب قلوهبم ,وأف يشتت مشلهم ,وأف ٲبزقهم كل ٩بزؽ ,وأف ٯبعلهم غنيمة للمسلمْب؛ إنو على كل شيء
قدير.
س  :أحسن اهلل إليكم وأثابكم .وىذا يقوؿُ :ب قوؿ النيب ؟  الفرؽ بْب العبد والكفر ترؾ الصبلة,
قيل :الكفر مراد بو كفر دوف كفر ,كما يقوؿ ابن عباس ؟رضي اهلل عنهما؟ ُب قولو ؟تعاىل؟:

  

 )ٔ(         قيل :إنو كفر دوف كفر ,فهل يشرع ذلك على
الصبلة؟
ج  :ال ,الصبلة كما ٠بعت ؟كما سبق؟ ,فيها نصوص مل ترد ُب غّبىا ,منها ىذا ,ىذا نص من
النصوص  :بْب العبد وبْب الكفر ترؾ الصبلة  ومنها حديث البخاري ,حديث بريدة بن ا٢بصيب
ُب صحيح البخاري  :من ترؾ صبلة العصر فقد حبط عملو  والذي ٰببط عملو ىو الكافر ,ومنها
ا٢بديث ُب األمراء:
الصبلة





إال أف تروا كفرا بواحا



ٍب قاؿ ُب ا٢بديث اآلخر:



ال ما أقاموا فيكم

فدؿ على أهنم إذا مل يصلوا فقد أتوا كفرا بواحا ,وىناؾ أدلة كثّبة ,فالصبلة ورد فيها ما مل يرد

ُب غّبىا .نعم.
 - 1سورة المائدة آية .33 :
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س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ :من الناس من يقوؿ :إف األغاين الٍب ٙبتوي على
ألفاظ الشرؾ ٧برمة ,أما باقي األغاين فجائزة ,فما حكمو؟
ج  :الٍب ٙبتوي على ألفاظ الشرؾ إذا اعتقدىا يكوف مشركا ,يكوف مشركا ,إذا قاؿ الشرؾ وىو
يعتقدىا كفر ,ولكن األغاين الٍب تلهب النفوس وتقعدىا ,أو الٍب فيها مزمار -ىذه ٧برمة٧ ,برمة ولو مل
يكن فيها شرؾ ,الشرؾ ىذا ٧برـ؛ ألنو شرؾ ,ىذا غّب مستقيم ,أما األغاين الٍب تلهب النفوس وتقعدىا,
واألغاين ا٤باجنة ,والتأوىات ,وما فيو مزمار ,وكذلك أيضا الغزؿ والتشبيو بالنساء ,وا٤بدح الكاذب ,وقلب
ا٢بق باطبل ,تلبيس ا٢بق ,وجعل ا٢بق باطبل ,والباطل حقا ,كل ىذا ٧برـ .نعم
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,ونفعنا بعلمكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ,وصلى اهلل على نبينا
٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
القرآن كالم اهلل غير مخلوق


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,قاؿ -رٞبو اهلل
تعاىل:-
(القرآف) ٍب من بعد ذلك أف يعلم بغّب شك وال مرية وال وقوؼ أف القرآف كبلـ اهلل ووحيو وتنزيلو ,فيو
معاين توحيده ,ومعرفة آياتو وصفاتو وأ٠بائو ,وىو علم من علمو غّب ٨بلوؽ ,وكيف قرئ ,وكيف كتب,
وحيث تلي ,وُب أي موض ع كاف ُب السماء وجد أو ُب األرض ,حفظ ُب اللوح احملفوظ وُب ا٤بصاحف,
وُب ألواح الصبياف مرصودا ,أو ُب حجر منقوشا.
وعلى كل ا٢باالت ,وُب كل ا١بهات ,فهو كبلـ اهلل غّب ٨بلوؽ ,ومن قاؿ٨ :بلوؽ ,أو قاؿ :كبلـ اهلل,
ووقف أو شك ,أو قاؿ بلسانو وأضمره ُب نفسو -فهو باهلل كافر ,حبلؿ الدـ ,بريء من اهلل ,واهلل منو

ٖٔٛ
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بريء ,ومن شك ُب كفره ووقف عن تكفّبه ,فهو كافر؛ لقوؿ اهلل ؟عز وجل؟:
     

(ٔ)

وقاؿ ؟تعاىل؟:

    

     

(ٕ)

وقولو ؟تعاىل؟:



. )ٖ(       
فمن زعم أف حرفا واحدا منو ٨بلوؽ فقد كفر ال ٧بالة ,فاآلي ُب ذلك من القرآف ,وا٢بجة عن
ا٤بصطفى  أكثر من أف ٙبصى ,وأظهر من ٚبفى .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب.
أما بعد:
فهذه ا٤بسألة من مسائل التوحيد واإلٲباف ,وىي مسألة القرآف ,القرآف كبلـ اهلل  تكلم اهلل بو ٕبرؼ
وصوت ,و٠بعو منو جربائيل -عليو الصبلة والسبلـ ,-وأنزلو على قلب ٧بمد
تعاىل:-
 



وحيا ,كما قاؿ اهلل -

              
(ٗ)

نزؿ بلغة العرب ,والقرآف :كبلـ اهلل لفظو ومعناه ,حروفو ومعانيو ,ليس كبلـ اهلل ا٢بروؼ دوف

ا٤بعاين ,وال ا٤بعاين دوف ا٢بروؼ.
ىذا ىو الصواب الذي تدؿ عليو النصوص ,وىو معتقد أىل السنة وا١بماعة من الصحابة والتابعْب,
ومن بعدىم من األئمة والعلماء :أف القرآف كبلـ اهلل ,صفة من صفاتو ,منزؿ غّب ٨بلوؽ ,منو بدء وإليو
يعود ,ىذه العبارة صحيحة ,كبلـ اهلل منزؿ غّب ٨بلوؽ ,وكبلـ اهلل ا٢بروؼ وا٤بعاين ,األلفاظ وا٤بعاين ,كلو
كبلـ اهلل ,ليس كبلـ اهلل ا٢بروؼ دوف ا٤بعاين ,وال ا٤بعاين دوف ا٢بروؼ ,خبلفا ألىل البدع.
 - 1سورة البروج آية .33- 31 :
 - 3سورة التوبة آية .5 :
 - 2سورة الطالق آية .4 :
 - 3سورة الشعراء آية .184- 182 :
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فا٤بعتزلة وا١بهمية يقولوف :القرآف لفظو ومعناه ,ليس صفة من صفات اهلل ,وإ٭با ىو صفة ٤بخلوؽ ,بل
ىو ٨بلوؽ ,القرآف لفظو ومعناه ٨بلوؽ ,أضيف إىل اهلل إضافة ا٤بخلوؽ إىل خالقو ,كما أضيف العبد والناقة
والرسوؿ ,كما يقوؿ :رسوؿ اهلل ,وعبد اهلل ,وناقة اهلل ,أي :اللفظ ٨بلوؽ إىل من خلقو؛ لذا كبلـ اهلل يكوف
٨بلوقا ,خلقو اهلل.
قالوا :إف اهلل ؟تعاىل؟ ٤با كلم موسى ُب ا٥بواء ,قالوا :خلق الكبلـ ُب ا٥بواء ,و٤با كلم موسى كما قاؿ
اهلل ؟تعاىل؟:

             

              
              

. )ٔ(       
قالوا :إف اهلل خلق كبلمو ُب الشجرة ,فالشجرة ىي الٍب قالت:

     

 )ٕ(   ىذا كبلـ ا٤بعتزلة وا١بهمية ,يقولوف :كبلـ اهلل ليس صفة من صفاتو ,بل ىو ٨بلوؽ
لفظو ومعناه ,وقالت األشاعرة :إف كبلـ اهلل ا٤بعاين دوف ا٢بروؼ واأللفاظ ,كبلـ اهلل معُب قائم بنفسو ,ليس
ٕبرؼ وال صوت ,وقالوا :إف جربيل مل يسمع كبلـ اهلل ,بل كبلـ اهلل ال يسمع ,معُب قائم ُب نفسو ال
يسمع ,كالعلم ,كما أف العلم ال يسمع فكذلك القرآف؟معُب قائم ُب نفس الرب ال يسمع ,وأما ا٢بروؼ
والكلمات فهذه من جربيل أو من ٧بمد.
جربيل ىو الذي تكلم بالقرآف ,أو تكلم بو ٧بمد ,واهلل مل يتكلم ٕبرؼ وال بصوت ,ىكذا يقولوف,
وكيف ىذا القرآف ,كيف كاف ,قالوا :إف جربيل ىو الذي عرب ,اهلل -تعاىل -يضطر جربيل يتفهم ا٤بعُب
القائم بنفسو ,فعرب هبذه ا٢بروؼ والكلمات ,اضطره اضطرارا ففهم ا٤بعُب القائم بنفس الرب ,فعرب عنو هبذه

 - 1سورة القصص آية .21-38 :
 - 3سورة القصص آية .21 :
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ا٢بروؼ والكلمات ,فالقرآف ا٤بوجود بْب أيدينا يقولوف :ىذا عبارة عن كبلـ اهلل ,أما كبلـ اهلل ىنا قائم
بنفسو ,لكن الذي عرب عنو جربيل.
وقاؿ آخروف من األشاعرة :الذي عرب بو ٧بمد ,فهو عبارة عن ٧بمد.
وقاؿ آخروف :إف جربيل أخذه من اللوح احملفوظ ,ومل يسمع من اهلل حرفا وال كلمة ,فعلى ىذا يكوف
القرآف ا٤بوجود ُب ا٤بصاحف ,يقولوف :عبارة عن كبلـ اهلل ,وليس ىو كبلـ اهلل ,يسمونو عبارة ا٢بروؼ,
والكبلـ عبارة ,أما الكبلـ والقرآف معُب قائم بنفس الرب ,ال يسمع ,ليس ٕبرؼ وال صوت.
وقالت السا٤بية :إف ا٢بروؼ واأللفاظ ...إف كبلـ اهلل حروؼ ,ألفاظ ومعاين ,إال أهنا ال تتعلق با٤بشيئة
واالختيار ,ما يتكلم إذا شاء ,مل يزؿ يتكلم ُب األزؿ يقوؿ:
 

(ٔ)

       

مستمع كبلـ ما يتعلق بقدرتو ومشيئتو ,قالوا :لو قلنا إنو يتكلم بقدرتو ومشيئتو ٢بدث

الكبلـ ُب ذات اهلل ,وصار اهلل ٧ببل للشوائب؛ ففرارا من ذلك قالوا :ا٢بروؼ واألصوات قدٲبة.
وذىبت الكرامية إىل أف ا٢بروؼ واألصوات والكلمات واأللفاظ وا٤بعاين كبلـ اهلل ,إال أنو حادث ُب
ذاتو ,كائن بعد أف مل يكن ,قالوا :إف اهلل ال يتكلم ُب األوؿ ,كاف عاجزا عن الكبلـ ,فاألشد من كونو
عاجزا كونو الكبلـ ٩بتنعا عليو ,ال يستطيع أف يتكلم ؟نعوذ باهلل؟ٍ ,ب انقلب فجأة فصار ٩بكنا ,قالوا :ىناؾ
فَبة ما فيها كبلـ ,وال خلق وال فعل هلل ,قالوا :حٌب ال تكوف ا٢بوادث متسلسلة ,حٌب ال يسد علينا باب
إثبات الصفات.
وذىبت االٙبادية ؟والعياذ باهلل؟ إىل أف كل كبلـ يسمع ُب الوجود ىو كبلـ اهلل :كبلـ ا٢بيوانات,
وكبلـ اآلدميْب ,وكبلـ الطيور ,كلو ,وكبلـ اإلنس وا١بن ,كلو كبلـ اهلل حقو وباطلو ,ىؤالء مبلحدة ,الذين
يقولوف :الوجود واحد ,الرب ىو ا٣بالق ,ا٣بالق ىو ا٤بخلوؽ ,وا٤بخلوؽ ىو ا٣بالق ,والرب ىو العبد ,والعبد
ىو الرب.

 - 1سورة المجادلة آية .1 :
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وعلى ىذا كل كبلـ يسمع ُب الوجود كبلـ الرب ,والشعر وا٥بزؿ ,والسحر والكفر ؟والعياذ باهلل؟ ,كلو
نسبوه إىل اهلل ؟نعوذ باهلل؟ حٌب قاؿ ابن عريب رئيس وحدة الوجود:

وكل كالم في الوجود كالمو
س واء علين ا نثره ونظامو
"كل كبلـ ُب الوجود كبلمو" ,يعِب :كبلـ اهلل سواء علينا نثره ونظامو.
وكذلك ذىبت الفبلسفة إىل أف ال كبلـ معُب يفيض من العقل الفعاؿ على النفس الفاضلة الزكية,
وليس ٕبرؼ وال صوت ,معاف تفيض من العقل الفعاؿ على النفس الفاضلة الزكية ؟النفس الفاضلة النيب,-
فيحصل ٥با تصورات وتصديقات ٕبسب ما قبلت فيو ,معاف ليس ٕبرؼ وال صوت.
والكبلبية يقولوف :الكبلـ معُب قائم بنفس الرب ,وا٢بروؼ واألصوات حكاية دالة على كبلـ اهلل.
واألشاعرة يقولوف :معُب قائم بنفس الرب ,وا٢بروؼ واألصوات عبارة دالة على كبلـ اهلل.
فالكبلبية واألشاعرة الفرؽ بينهما أف الكبلبية يقولوف :ا٢بروؼ والكلمات واألصوات عبارة عن حكاية
كبلـ اهلل ,واألشاعرة يقولوف :عبارة عن كبلـ اهلل ,وكل منهما يقوؿ :إف كبلـ الرب معُب قائم بنفسو.
ىذه مذاىب الناس ,أما االٙبادية والفبلسفة ىؤالء كفرة ,الفبلسفة يقولوف :إف الكبلـ معُب يفيض من
العقل الفعاؿ على النفس الفاضلة الزكية ,النفس الفاضلة ىي النيب ,والنفس الفاضلة الزكية الشريفة تفيض
عليها ىذه ا٤بعاين ,فيحصل ٥با تصورات وتصديقات ٕبسب ما قبلتو منو ,وأىل السنة وا١بماعة ا٢بق
يقولوف :كبلـ اهلل القرآف ,كبلـ اهلل صفة من صفاتو ,لفظو ومعناه حروفو وكلماتو ,منزؿ وغّب ٨بلوؽ ,ومن
قاؿ :إنو ٨بلوؽ فقد كفر ,كما قاؿ ا٤بؤلف رٞبو اهلل.
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و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل(" :-القرآف) ٍب من بعد ذلك أف يعلم بغّب شك وال مرية وال وقوؼ أف
القرآف كبلـ اهلل ووحيو وتنزيلو" ىذا ىو معتقد أىل السنة وا١بماعة ,ال بد أف يعتقد ا٤بسلم بغّب شك وال
مرية ,وال وقوؼ وال توقف أف القرآف كبلـ اهلل ,فمن شك كاف عنده شك أو مرية أو توقف ,أف القرآف
كبلـ اهلل -فهو جهمي ,ال بد أف يعتقد ا٤بسلم ,يعلم ويعتقد من غّب شك وال مرية وال توقف أف القرآف
كبلـ اهلل ,تكلم بو ٕبرؼ وصوت يسمع٠ ,بعو منو جربائيلٍ ,ب نزؿ بو على قلب ٧بمد . 
وكبلـ اهلل ىو وحيو وتنزيلو ,أوحاه اهلل وأنزلو بواسطة جربائيل على نبينا ٧بمد



فيو معاين توحيده,

القرآف فيو معاين توحيد اهلل ,اهلل تعاىل أمر بعبادتو ,وأمر بدعائو وإفراده بالدعاء ,والذبح والصبلة والنسك:


 )ٔ(               وفيو كلمة

التوحيد  :ال إلو إال اهلل ,يعِب :ال معبود ٕبق إال اهلل ,ىذه ا٠بها معاين التوحيد ,القرآف فيو معاين توحيد اهلل,
وفيو معرفة آياتو وصفاتو وأ٠بائو:
  

(ٖ)



       

(ٕ)

    

. )ٗ(     

فالقرآف فيو معاين توحيد اهلل ومعرفة آياتو وصفاتو وأ٠بائو ,وىو علم من علمو غّب ٨بلوؽ ,كبلـ اهلل
القرآف ,كبلـ اهلل صفة من صفاتو وعلم من علمو ,علم أصل العلم ,ومنبع العلوـ ,كبلـ اهلل
ا٢بكمة الٍب آتاىا اهلل نبيو
(٘)



وىو

            

العلم النافع ا٢بكمة ,والعلم النافع ا٤بأخوذ من الكتاب ومن السنة ,العلم النافع من كتاب اهلل وسنة

رسولو ىو ا٢بكمة.

 - 1سورة األنعام آية .152-153 :
 - 3سورة األعراف آية .171 :
 - 2سورة النساء آية .11 :
 - 3سورة الشورى آية .11 :
 - 4سورة األحزاب آية .23 :
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"ىو علم علمو غّب ٨بلوؽ ,وكيف قرئ ,وكيف تلي ,وكيف كتب ,وحيث تلي ,وُب أي موضع كاف,
ُب السماء وجد أو ُب األرض ,حفظ ُب اللوح احملفوظ ,أو ُب ا٤بصحف ,وُب ألواح الصبياف مرصودا ,أو ُب
حجر منقوشا ,وعلى كل ا٢باالت وُب كل ا١بهات ,فهو كبلـ اهلل غّب ٨بلوؽ".
ا٤بعُب :أف كبلـ اهلل حيث تصرؼ فهو كبلـ اهلل القرآف ,كبلـ اهلل حيث تصرؼ :إف قرأه القارئ فهو
كبلـ اهلل ,كبلـ اهلل مقروء ,وإف تبله التايل فكبلـ اهلل لو مكشوؼ +وإف حفظو ا٢بافظ فكبلـ اهلل لو
٧بفوظ ,وإف ٠بعو السامع فكبلـ اهلل لو مسموع ,وإف كتبو الكاتب فكبلـ اهلل لو مكتوب ,وىو ُب ىذه
ا٤بواضع كلها حق ليس ٦بازا ,ولو كاف ٦بازا لصح نفيو ,فيقاؿ :ما ٠بع السامع كبلـ اهلل ,ما قرأ القارئ كبلـ
اهلل ,ما كتب الكاتب كبلـ اهلل ,وىذا باطل هنايتو جهنم.
فكبلـ اهلل حيث تصرؼ فهو كبلـ اهلل :إف قرأه القارئ فكبلـ اهلل لو مقروء ,إف علمو وحفظو فكبلـ
اهلل لو معلوـ ,إف ٠بعو فكبلـ اهلل لو مسموع ,إف كتبو فكبلـ اهلل لو مكتوب ,إف كتبو ُب اللوح فكبلـ اهلل
مكتوب ُب اللوح ,إف كتبو ُب ا٤بصحف فكبلـ اهلل مكتوب ُب ا٤بصحف.
إف حفظو فكبلـ اهلل لو معلوـ  ,إف ٠بعو فكبلـ اهلل لو مسموع  ,إف كتبو فكبلـ اهلل لو مكتوب  ,إف
كتبو ُب اللوح فكبلـ اهلل مكتوب ُب اللوح .
إف كتبو ُب ا٤بصحف  ,فكبلـ اهلل مكتوب ُب ا٤بصحف ؛ يقاؿُ :ب ا٤بصحف كبلـ اهلل  .ا٤بصحف فيو
كبلـ اهلل  ,وفيو خط فبلف الكاتب  ,وفيو الورؽ  ,وفيو ا٤بداد  ,وفيو الكتابة  ,وفيو كبلـ اهلل  ,ىذا حق ,
تب بو  ,وفيو ورؽ .
وفيو كتابة الكاتب  ,وفيو ٌ
مداد ُك َ

فالقرآف كبلـ اهلل حيث تصرؼ ؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف  " :وكيف قُرأ  ,وكيف ُكتب فهو كبلـ اهلل  .وكيف
قُرأ فكبلـ اهلل مقروء حقيقةً  ,وكيف كتب فكبلـ اهلل مكتوب  ,وحيث تُلِ َي فكبلـ اهلل متلو حقيقةً  ,وُب
أي موضع كاف فهو كبلـ اهلل ُ ,ب السماء وجد ,أو ُب األرض ,فهو كبلـ اهلل " .
ُب السماء ُ-ب اللوح احملفوظ -فهو كبلـ اهلل ُ ,ب األرض ُ -ب ا٤بصحف -كبلـ اهلل ُ ,ب ألواح

الصبياف -إذا ُكتب -كبلـ اهلل  ,إذا ُكتب ُب حجر فكبلـ اهلل مكتوب .
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ُب أي موضع كاف ُ :ب السماء وجد  ,أو ُب األرض حفظ  ,أو ُب اللوح احملفوظ  ,وُب ألواح الصبياف
مرسوما  ,أو ُب حجر منقوشا  ,وعلى كل ا٢باالت  ,وُب كل ا١بهات فهو كبلـ اهلل  ,غّب ٨بلوؽ .
ُب كل ا٢باالت :حالة التبلوة  ,حالة الكتابة  ,حالة السماع  ,فهو كبلـ اهلل ُب كل ا١بهات ُ .ب أي
جهة ,فهو كبلـ اهلل ُ ,ب أي جهة :إذا كتب -جهة الكتابة -فكبلـ اهلل مكتوب  ,جهة التبلوة فكبلـ اهلل
متلو ,كتب ُب اللوح كبلـ اهلل مكتوب ُب اللوح ُ ,ب حجر كبلـ اهلل مكتوب ُ ,ب ا٤بصحف كبلـ اهلل ُب
ا٤بصحف  ,وىكذا ؛ فهو كبلـ اهلل غّب ٨بلوؽ.
وىو ُب ىذه ا٤بواضع كلها حقيقة ليس ٦بازا  :كبلـ اهلل مكتوب ُب ا٤بصحف حقيقة  ,ومقروء للقارئ
حقيقة  ,ومسموع للسامع حقيقة  ,ومرسوـ ُب ا٤بصحف أو ُب اللوح حقيقة  ,حق ليس ٦بازا.
لو كاف ٦بازا لصح النفي ؛ فيقاؿ  :ليس ُب ا٤بصحف كبلـ اهلل .وىذا باطل ,بل ُب ا٤بصحف كبلـ اهلل
 ,ولصح أف يقاؿ  :ما ٠بع السامع كبلـ اهلل .وىذا باطل  ,بل الذي يسمعو السامع كبلـ اهلل.
أما ا٢بروؼ واألصوات -صوت فبلف القارئ -ىذا من أفعالو؛ و٥بذا ٚبتلف األصوات -أصوات
القراء : -ىذا صوت حسن ,وىذا صوت غّب حسن ؛ ىذا ينسب إليو من أفعالو ؛ و٥بذا يقاؿ :



حسنوا القرآف بأصواتكم   زينوا القرآف بأصواتكم . 
فالقرآف يُقرأ  ,ويقرأه القارئ بصوت حسن  ,ويقرأه قارئ آخر بصوت أقل من ذلك  ,وحديث الرباء

أنو قاؿ   :صليت مع النيب  صبلة العشاء  ,فقرأ سورة " :والتْب والزيتوف "  ,فما ٠بعت صوتا أحسن
منو -عليو الصبلة والسبلـ  . -وىذا ثابت ُب الصحيح .

يقوؿ ا٤بؤلف  ":من قاؿ  :كبلـ اهلل ٨بلوؽ  ,فهو كافر .ومن قاؿ  :كبلـ اهلل ,..ووقف ,وسكت  ,فبل
يقوؿ ٨" :بلوؽ" وال "غّب ٨بلوؽ" :كافر أيضا  ,متوقف .إذا قاؿ  :كبلـ اهلل ٨بلوؽ .كفر" .

ٖٛٛ
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وإذا قاؿ" :كبلـ اهلل"  ,ال يقوؿ٨" :بلوؽ" وال "غّب ٨بلوؽ" .كفر أيضا ؛ متوقف  ,البد أف ٯبزـ ؛
و٥بذا قاؿ " :أو قاؿ  :كبلـ اهلل  ,ووقف  ,أو شك ؛ يقوؿ  :ال أدري :ىل ىو ٨بلوؽ أـ غّب ٨بلوؽ؟ كفر,
أو قاؿ بلسانو  ,وأضمر ُب نفسو :قاؿ بلسانو :إنو كبلـ اهلل ,وأضمر ُب نفسو أنو ٨بلوؽ  ,كفر أيضا .
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف  ":ومن قاؿ ٨بلوؽ -ىذا واحد -يكفر ,أو قاؿ كبلـ اهلل ووقف يكفر ,أو شك
يكفر ,أو قاؿ بلسانو :ىذا كبلـ اهلل ,وأضمر ُب نفسو  ,فهو باهلل كافر ُ-ب ىذه الصور األربع  -حبلؿ
الدـ بريء من اهلل  ,واهلل منو بريء  ".واضح ىذا ؟
" ومن شك ُب كفره  ,ووقف عن تكفّبه  ,فهو كافر ".يعِب :إذا قاؿ شخص :القرآف كبلـ اهلل ٨بلوؽ.
وشك إنساف  ,قاؿ :ما أدري :يكفر أو ال يكفر؟ يكفر من شك ُب كفره  ,بل البد أف ٘بزـ أنو كافر .
من شك ُب كفره  ,ووقف عن تكفّبه  ,فهو كافر؛ البد أف ٘بزـ بأنو كافر .ما الدليل ؟ قاؿ  " :لقوؿ
اهلل  -تعاىل: -

          

(ٔ)

" ُب ىذه اآلية الكرٲبة :أف

القرآف مكتوب ُب اللوح ُ ,ب لوح ٧بفوظ يعِب :مكتوب .
وقاؿ -تعاىل: -

           

(ٕ)

دؿ على أف ا٤بسموع ىو كبلـ اهلل ؛ إذف كبلـ اهلل مسموع  ,ومل يقل :حٌب يسمع ما ىو عبارة عن كبلـ
اهلل  ,أو حكاية من كبلـ اهلل -كما يقوؿ األشاعرة والطبلبية  ,-وقولو -تعاىل: -

   

 )ٖ(    إذف القرآف منزؿ .
قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل  ": -فمن زعم أف حرفا واحدا منو ٨بلوؽ  ,فقد كفر ال ٧بالة".

 - 1سورة البروج آية .33- 31 :
 - 3سورة التوبة آية .5 :
 - 2سورة الطالق آية .4 :
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وىذا يقتضي من ا٤بؤلف :أف يُ َكفَر األشاعرة ؛ األشاعرة يقولوف :ليس ٕبرؼ وال بسطر ,ما فيو حروؼ

 .ينكروف أف تكوف ا٢بروؼ كبلـ اهلل  ,بعضهم يقوؿ :ما ُب ا٤بصحف كبلـ اهلل أبدا  ,ولكن عند التسامح
يقولوف :ا٤بصحف فيو كبلـ اهلل.
فإذا سألتهم وقلت :أنتم تقولوف :إنو كبلـ اهلل  .قالوا :مقصودنا :ا٤بصحف فيو كبلـ اهلل ٦بازا ؛ فنقوؿ
 :ا٤بصحف فيو كبلـ اهلل ؛ ألنو تأدى بو كبلـ اهلل  ,وألنو عبارة عن كبلـ اهلل ؛ فنحن نسميو كبلـ اهلل ٦بازا
 ,وإال فا٤بصحف ما فيو كبلـ اهلل .
وبعض العصاة قد يعتدي  ,ويدوس ا٤بصحف بقدميو ,ويقوؿ :ليس فيو كبلـ اهلل  ,ما فيو كبلـ اهلل ,
حروؼ عبارة عن كبلـ اهلل ؟ كبلـ اهلل قائم بنفسو .
ا٤بؤلف يقوؿ " :من زعم أف حرفا واحدا منو ٨بلوؽ فقد كفر ال ٧بالة " معروؼ عند العلماء أف
األشاعرة ال يكفروف ؛ ألف ٥بم شبهة  ,لكن ا٤بعتزلة يقولوف" :كبلـ اهلل ٨بلوؽ" ؛ يكفروف .
لكن ىذا عند أىل العلم تكفّب على العموـ  :من قاؿ :القرآف ٨بلوؽ ,كفر  ,من قاؿ :الزنا حبلؿ,
كفر ,من قاؿ :الصدقة غّب واجبة ,كفر .
لكن الشخص الضعيف -فبلف بن فبلف -قاؿ  :القرآف ٨بلوؽ  .ىل نكفره ؟ البد من وجود الشروط
ُب الشخص ا٤بعْب :البد أف تقوـ عليو ا٢بجة ؛ قد يكوف جاىبل  ,قد يكوف ما يدري  ,قد يكوف عنده
شبهة ؛ فإذا اكشفها زالت .
فإذا قاؿ :القرآف ٨بلوؽ ؛ نقوؿ لو :تعاىل نشوؼ األدلة الواضحة فْب ؟ اآليات دلت على أف القرآف
كبلـ اهلل ,ونوضح لو اآليات ,إذا اتضحت لو اآليات والنصوص  ,وأصر ؛ حكمنا بكفره بعد ذلك .
كذلك  :من استحل الربا  ,أو الزنا  ,أو ا٣بمر -الشخص ا٤بعْب بعينو , -لكن بالعموـ نقوؿ :من
قاؿ :القرآف ٨بلوؽ  ,كفر؛ ىذه ا٤بقالة كفر ,ىذه ا٤بقالة كفرية ,ىذا معُب قوؿ العلماء :يُػ َفر ُؽ بْب ا٤بقالة
والقائل .

ٖٜٓ
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ا٤بقالة :إذا قاؿ شخص :القرآف كبلـ اهلل  ,نقوؿ :من قاؿ  :القرآف ٨بلوؽ كفر ,وىذه ا٤بقالة كفرية ,
ولكن إذا قاؿ فبلف بن فبلف  :القرآف ٨بلوؽ ,نقوؿ :فبلف بن فبلف يتوقف حٌب تقوـ عليو ا٢بجة ؛ توجد
الشروط وتنتفي ا٤بوانع ؛ نأٌب بو ونناقشو ونبْب لو األدلة  ,فإذا أصر بعد ثبوت األدلة حكمنا بكفره .
لكن على العموـ نكفره  ,نقوؿ :من قاؿ  :القرآف كبلـ اهلل ٨بلوؽ  ,كافر  ,من قاؿ :الصبلة غّب
واجبة ,كافر  ,من قاؿ :الزنا حبلؿ  ,أو الربا حبلؿ  ,كافر .ىذا على العموـ ؛ ( َم ْن ) صيغ العموـ عند

األصوليْب  ,واضح ىذا .

أما الشخص ا٤بعْب  :فبلف بن فبلف إذا قاؿ قوال كفريا  -وىو مسلم من أىل القبلة -فبل نكفره ,
حٌب توجد الشروط  ,وتنتفي ا٤بوانع ؛ بأف نقيم عليو ا٢بجة؛ قد يكوف لديو شبهة -ما ندري -فإذا كشفنا
الشبهة رجع  ,قد يكوف كبلمو موٮبا  ,ما فهمنا كبلمو .
ؼ عنو
فبلبد من إقامة ا٢بجة على الشخص ا٤بعْب ؛ إذا كاف من أىل القبلة  ,ومن ا٤بسلمْب  ,وال يػُ ْعَر ُ

أعماؿ كفرية إال ىذه ا٤بقالة ا٤بوٮبة ؛ فبلبد أف تقوـ عليو ا٢بجة .

لكن على العموـ نقوؿ  :من قاؿ :القرآف ٨بلوؽ  ,كافر ,من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة -
وجوبا أو ٙبرٲبا -كفر .أما الشخص ا٤بعْب فبل يُكفر؛ حٌب تقوـ عليو ا٢بجة  ,وتوجد الشروط  ,وتنتفي
ا٤بوانع.
فاآلي ُب
قاؿ ا٤بؤلف " :فمن زعم بأف حرفا من القرآف ٨بلوؽ  ,كفر ال ٧بالة -يعِب :بدوف شك ُ -

ذلك من القرآف  ,وا٢بجة عن ا٤بصطفى -صلى اهلل عليو وسلم-أكثر من أف ُْٙبصى  ,وأظهر من أف َٚبْفى
".
يقوؿ :النصوص كثّبة الٍب تدؿ على أف القرآف كبلـ اهلل  ,مثلما ساؽ ا٤بؤلف:
      

(ٔ)



   

 )ٔ(      والنصوص ُب ىذا كثّبة

من الكتاب ومن السنة ؛ يقوؿ ا٤بؤلف :كثّبة ال حصر ٥با .
 - 1سورة البروج آية .33- 31 :

ٖٜٔ

اإلعانة العظمى

البحث ُب ىذا  ,وأطاؿ ,
وقد بسط العبلمة ابن القيم -رٞبو اهللُ -ب كتابو٨ ":بتصر الصواعق"-
َ
وناقش األشاعرة مناقشة طويلة حادة ُب ىذا  ,وأطاؿ ا٤بناقشة  ,وناقش ا٤بعتزلة  ,وغّبىم من أىل البدع .
الكر ِامية  ,والسا٤بية  ,والفبلسفة  ,واالٙبادية  ,وأطاؿ  ,وساؽ األدلة ُب
وناقش كثّبا من أىل الكبلـ َ :
ىذا  ,وقاؿ" :إف من األمثلة الٍب قاؿ فيها أىل البدع :إهنا ٦باز :القرآف كبلـ اهلل".
وقاؿ ":قو٥بم :إنو ٦باز  ,ىذا طاغوت ٯبب كسره ".دخل أىل البدع من قو٥بم :إنو ٦باز  ,وقالوا :إف
القرآف ليس كبلـ اهلل  ,بل ىو ٦باز ,وإ٭با ىو عبارة عن كبلـ اهلل .
صفات اهلل تعالى

يقوؿ ا٤بؤلف :
صفات اهلل  -تعاىلٍ : -ب اإلٲباف بصفات اهلل  -تبارؾ وتعاىل  :-بأف اهلل حي ناطق٠ ,بيع بصّب,
يعلم السر وأخفى  ,وما ُب األرض والسماء  ,وما ظهر  ,وما ٙبت الثرى  ,وأنو حكيم عليم  ,عزيز قدير ,
ودود رؤوؼ رحيم .
يسمع ويرى  ,وىو با٤بنظر األعلى  ,ويقبض ويبسط  ,ويأخذ ويعطي  ,وىو على عرشو بائن من
خلقو.
ٲبيت وٰبي  ,ويفقر ويغِب  ,ويغضب ويرضى  ,ويتكلم ويضحك  ,ال تأخذه سنة وال نوـ  ,ما تسقط
من ورقة إال يعلمها  ,وال حبة ُب ظلمات األرض  ,وال رطب وال يابس  ,إال ُب كتاب مبْب.
نعم  ,ىذه ا٤بسألة ُب صفات اهلل  صفات اهلل  ىي الٍب وصف هبا نفسو  ,أو وصفو هبا الرسوؿ
ُ ب السنة  ,وأ٠باء اهلل ا٢بسُب مشتملة على معاف  ,مشتملة على الصفات ؛ ليست جامدة  ,بل ىي
مشتقة.
 - 1سورة التوبة آية .5 :
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كل اسم من أ٠باء اهلل مشتمل على صفة" :اهلل" -لفظ ا١ببللة -أعرؼ ا٤بعارؼ  ,وىو خاص باهلل ؛
ال يُ َسمى بو غّبه  ,وىو لفظ فيو صفة األلوىية.

الرٞبن  :مشتمل على صفة الرٞبة  .العليم  :مشتمل على صفة العلم ,القدير  :مشتمل على صفة

القدرة  ,وىكذا ا٢بكيم :صفة ا٢بكمة .
ٝبيع األ٠باء ا٢بسُب مشتقة  ,مشتملة على الصفات  ,لكن الصفات ال يُ ْشتَق منها اسم هلل مثل :
صفة الغضب :ال يشتق هلل اسم الغاضب ,الرضا :ال يشتق هلل اسم الراضي ؛ الصفات ال يؤخذ منها أ٠باء
هلل  ,لكن األ٠باء مشتملة على الصفات.
وأ٠باء اهلل وصفاتو توقيفية ,ومعُب توقيفية :أهنا يوقف فيها عند النصوص ؛ فبل نثبت ا٠با هلل وصفة إال
إذا ورد ُب الكتاب والسنة ؛ ليس للعباد أف ٱبَبعوا أ٠باء وصفات هلل من عند أنفسهم  ,بل األ٠باء
والصفات توقيفية ؛ يوقف فيها عند النصوص .
فما ورد إثباتو من األ٠باء والصفات ُب الكتاب والسنة  ,وجب إثباتو  ,وما ورد ُب الكتاب والسنة نفيو
عن اهلل  ,وجب نفيو :كما ُب ِ
السنَة والنوـ . )ٔ(         :
وما مل يرد ُب الكتاب والسنة إث باتو وال نفيو  ,نتوقف فيو :ال نثبتو وال ننفيو  ,مثل  :ا١بسم وا٢بيز ,
والعرض وا٢بد وا١بهة  ,واألبعاض واألغراض ؛ كل ىذه الصفات أحدثها أىل الكبلـ  ,مل ترد ُب الكتاب ,
وال ُب السنة  ,مشتملة على حق وباطل .
معُب حقا قبلنا ا٤بعُب ا٢بق  ,ورضينا
ومن أثبتها ؛ فإننا نسألو  ,ونستفسر  ,ونقوؿ :ماذا تريد ؟ إف أراد ً

اللفظ  ,ونقوؿ لو :ىذا ا٤بعُب ا٢بق صحيح  ,ولكن عرب بألفاظ النصوص .

وأف أراد معُب باطبل رددنا اللفظ وا٤بعُب ؛ فاأل٠باء والصفات توقيفية  ,ليس للعباد أف ٱبَبعوا أ٠باء
وصفات من عند أنفسهم  ,بل ٯبب الوقوؼ عند النصوص .
قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل  ":-صفات اهلل  -تعاىلٍ -ب اإلٲباف بصفات اهلل -تبارؾ وتعاىل." -
 - 1سورة البقرة آية .344 :
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يعِب :ٯبب أف نؤمن بصفات اهلل ؛ ٯبب إثبات صفات :العلم والقدرة  ,والسمع والبصر  ,وىكذا, ..
واأل٠باء الٍب وردت ُب النصوص :ا٣بالق البارئ  ,ا٤بصور ا٤بلك القدوس  ,السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن  ,العزيز
ا١ببار ا٤بتكرب , ..إىل غّب ذلك ٩با ورد ُب النصوص ؛ ٯبب اإلٲباف بصفات اهلل -تبارؾ وتعاىل. -
حي " .حي :ىذا ورد ,من أعظم أ٠باء اهلل :ا٢بي القيوـ ؛ حٌب
قاؿ ا٤بؤلف " :ٯبب اإلٲباف بأف اهلل ّ

قيل :إهنما اسم اهلل األعظم ,يقوؿ -تعاىل:-

         

(ٔ)

 

 )ٕ(      ا٢بي من أ٠باء اهلل  ,ومشتمل على صفة ا٢بياة .
وأ٠باء اهلل نوعاف:
نوع خاص باهلل ؛ ال يُ َسمى بو إال ىو ,مثل :اهلل  ,الرٞبن  ,خالق ا٣بلق ,مالك ا٤بلك  ,الضار النافع ,

ا٤بعطي ا٤بانع  ,رب العا٤بْب  ,ىذا يُ َسمى بو اهلل .

النوع الثاين :أ٠باء مشَبكة  :العزيز :من أ٠باء اهلل العزيز  ,وا٤بخلوؽ يسمى العزيز :

 

(ٖ)

ا٢بي  ,السميع  ,البصّب ؛ قاؿ -تعاىل:-

     

(ٗ)

  

      

        

. )٘( 
فا٢بي من أ٠باء اهلل ا٤بشَبكة ؛ يطلق على ا٤بخلوؽ :حي  ,ومن أ٠باء اهلل ا٢بي  ,السميع البصّب:
مشَبكة.
" ٍب اإلٲباف بصفات اهلل بأف اهلل حي ناطق"

 - 1سورة البقرة آية .344 :
 - 3سورة الفرقان آية . 47 :
 - 2سورة يوسف آية . 41 :
 - 3سورة اإلنسان آية .3 :
 - 4سورة يونس آية .21 :
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فقولو :ناطق  :تسمية اهلل بالناطق ليس عليها دليل ؛ ألنو مل يأت نص بإطبلؽ أف من أ٠باء اهلل
ِ
اآلج ِري  :إف اهلل  ينشأ السحاب ,
الناطق  ,ىكذا  ,لكن ا٢بديث الذي ذكره ُب ا٢باشيَة عن ُ
ويضحك أحسن الضحك  ,وينطق أحسن النطق  .لو صح  ,فإنو يقتصر على لفظ الفعل.
فيقاؿ :ينطق أحسن النطق  ,ويضحك  ,مثل:
َم ْن َم َكَره ,



  

(ٔ)
   ؛ يقاؿَ :م َكَر اهللُ

 )ٕ(        يكيد اهلل من كاده  ,وال يشتق هلل اسم

منها ؛ فبل يقاؿ :من أ٠باء اهلل  :ا٤باكر وال الكائد وال الناطق  ,بل ما جاء على لفظ الفعل  ,يبقى على
لفظ الفعل .
يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" : -حي ناطق " إطبلؽ اسم الناطق  ,وأنو يشتق هلل اسم  ,ويقاؿ :إف من
أ٠بائو الناطق  .ىذا ليس عليو دليل  ,وإ٭با لو صح ا٢بديث" :ينطق أحسن النطق" ؛ يقاؿ :إف اهلل ينطق
فقط ,وال يقاؿ :إف من أ٠بائو :الناطق.
ٖببلؼ" :العليم  ,السميع  ,البصّب" :ىذا أطلقو اهلل على نفسو ٠" ,بيع بصّب"  :ىذاف من أ٠باء اهلل
 ,أطلقهما اهلل على نفسو :



 )ٖ(     نعم  ,من صفات اهلل  :يعلم السر وأخفى

 ,وما ُب األرض والسماء  ,وما ظهر  ,وما ٙبت الثرى  ,كل ىذا يعلمو اهلل .
ىذا داخل ُب عموـ قوؿ اهلل  -تعاىل : -



 )ٗ(       وإنو :حكيم عليم

 ,عزيز قدير  ,ودود رؤوؼ رحيم ؛ كل ىذا من أ٠بائو  ,كلها وردت ُب الكتاب .
يطلق على ا٤بخلوؽ :حكيم  ,عليم  ,عزيز  ,وقدير  ,ورءوؼ ,مثل قولو  -تعاىل:-
 )٘(     وصف اهلل نبيو بأنو :رءوؼ رحيم.
 - 1سورة األنفال آية .21 :
 - 3سورة الطارق آية .15- 14 :
 - 2سورة طه آية .6 :
 - 3سورة األنفال آية .64 :
 - 4سورة التوبة آية .137 :
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" يسمع ويرى " .نعم  ,كل ىذا من صفاتو,ويقوؿ " :وىو با٤بنظر األعلى" :ىذا الوصف ليس عليو
دليل .
ذكر احملشي أنو :جاء ُب بعض اآلثار عن الصحابة أف :ا٢بسْب بن علي كاف يدعو ُب وتره " :اللهم
أنت ترى  ,وال تُػَرى  ,وأنت با٤بنظر األعلى "  ,ىذا -لو صح -فإنو موقوؼ على ا٢بسْب .

لكن لو قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل  -بدال من  " :وىو با٤بنظر األعلى " لو قاؿ :يسمع  ,ويرى  ,وىو ُب

السماء  ,أو فوؽ السماوات العلى  ,أو على العرش استوى ؛ لكاف أحسن .
ٍب قاؿ  " :يقبض ويبسط " .نعم  ,ىذا جاء:

       

(ٔ)  -بنص القرآف -ىذه من صفات األفعاؿ .
"ويأخذ ويعطي " .نعم  ,ىذا جاء :

        

 )ٕ(  ويأخذ الصدقات يأخذ  ,ويعطي أيضا:

      

(ٖ)

.
"وىو على عرشو بائن" :يعِب :أنو ليس ٨بتلطا با٤بخلوقات  ,منفصل عن ا٤بخلوقات ؛ اهلل -تعاىل-
فوؽ العرش ,العرش سقف ا٤بخلوقات  ,وهنايتها  ,وليس فوقو شيء  ,واهلل فوؽ العرش بعد أف تنتهي
ا٤بخلوقات.
واهلل ليس ٕباجة للعرش  ,وال لغّبه ؛ فهو ا٢بامل للعرش  ,و٢بملة العرش ؛ بقوتو وقدرتو .
" وىو بائن من خلقو " :يعِب :أنو منفصل عن ا٤ب خلوقات  ,يعِب :أنو مل يدخل ُب ذاتو شيء من
٨بلوقاتو  ,وال ُب ٨بلوقاتو شيء من ذاتو ,وىو على عرشو بائن من خلقو.
وىذا فيو الرد على ا١بهمية الذين يقولوف  :إف اهلل -تعاىل٨ -بتلط با٤بخلوقات.
ا١بهمية طائفتاف:
 - 1سورة البقرة آية .334 :
 - 3سورة الشورى آية .34 :
 - 2سورة الضحى آية .4 :
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طائفة تقوؿ :إف اهلل ُب كل مكافُ :ب السماء  ,وُب األرض  ,وُب كل مكاف ؛ حٌب قالواُ :ب بطوف
السباع  ,وُب أجواؼ الطيور  ,وُب كل مكاف  - .تعاىل -اهلل عما يقولوف  ,وىذا كفر وضبلؿ .
والطائفة الثانية -منهم ا١بهمية ا٤بتأخروف :-يثبتوف النقيضْب  :أنو ال داخل العامل  ,وال خارجو  ,وال
فوقو  ,وال ٙبتو  ,وال مباين لو  ,وال ٧بايد لو  ,وال متصل بو  ,وال منفصل عنو .إيش يكوف؟..عدـ ؟ بل
ا٤ببتدعة أشد من العدـ ٩ ,بتنع مستحيل  ,أعوذ باهلل.
ىذه الطائفة الثانية من ا١بهمية  ,الطائفة األوىل يقولوف ُ :ب كل مكاف ,تعاىل عما يقولوف علوا كبّبا.
فقولو " :يأخذ ويعطي  ,وىو على عرشو بائن من خلقو  ,ٲبيت وٰبي  ".ىذا نص ُب القرآف للصفات
ٰ" ,بي وٲبيت  ,ويفقر ويغِب " :كل ىذا من الصفات.
" ويغضب ويرضى":
ويتكلم :نعم :





 )ٔ(    وأيضا :

       

(ٕ)

 )ٖ(      ويضحك :جاء ُب ا٢بديث  :يضحك اهلل

إىل رجلْب :يقتل أحدٮبا اآلخر  ,يدخبلف ا١بنة  وىذا ورد ُب السنة.
 )ٗ(        ىذا من صفات النفي ِ
,السنَةُ :النعاس ,مبادئ النوـ  ,النوـ :
النوـ ا٤بستغرؽ  ,اهلل -تعاىل -ال تأخذه سنة وال نوـ.
وصفات اهلل نوعاف  :الصفات السلبية  ,والصفات الثبوتية :
الصفات الثبوتية مثل :يغضب ويرضى  ,والصفات السلبية مثل  :ال تأخذه سنة وال نوـ.
لكن الصفات السلبية ليست نفيا ٧بضا  ,بل ىي ُم ْستَػْل ِزَمةٌ لكماؿ ضدىا  ,بل ىي مستلزمة لثبوت

ضدىا من الكماؿ  :ال تأخذه سنة وال نوـ ٤باذا؟ لكماؿ حياتو وقيوميتو ؛ ال تأخذه سنة وال نوـ .

 - 1سورة المجادلة آية .13 :
 - 3سورة المائدة آية .118 :
 - 2سورة النساء آية .153 :
 - 3سورة البقرة آية .344 :
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أما ا٤بخلوؽ فحياتو ضعيفة ناقصة  ,فلذا ٰبتاج إىل النوـ حٌب يرتاح ؛ ألف حياتو ليست كاملة  ,أما
الرب حياتو كاملة ؛ فبل تأخذه سنة وال نوـ  ,وال يئوده حفظهما ؛ لكماؿ قوتو واقتداره :

  

 )ٔ(         لكماؿ علمو ..وىكذا.
فالنفي الوارد ُب صفة اهلل ليس ٧بضا  ,بل ىو ُم ْستَػْل ِزٌـ ثبوت ضده من الكماؿ ؛ ألف النفي احملض ليس

فيو مدح ؛ قد تصف ا١بماد بالنفي احملض :ا١بدار ال يسمع  ,وال يبصر  ,ىل ىذا فيو مدح ؟
مٌب يكوف النفي مدحا ؟ إذا استلزـ ثبوت ضده من الكماؿ  :ال تأخذه ِسنَة وال نوـ  :ما ىو ضد
ِ
السنَة والنوـ ؟ ا٢بياة ؛ لكماؿ حياتو وقيوميتو ,ال يئوده حفظهما ؛ لكماؿ قوتو واقتداره .


 )ٕ(           لكماؿ علمو ,

  

 )ٖ(    لكماؿ عدلو .
أما فبلف ال يظلم  :فقد يُظَن أنو عاجز  ,وال يقصد كماال ؛ العاجز ما يظلم ,مثلما قاؿ الشاعر
يهجو قومو؛ ٤با استنصرىم فلم ينصروه لضعفهم ؛ قاؿ :
لك ن ق ومي وإن ك انوا ذوى ع ٍ
دد
ليس وا م ن الش ر ف ي شيء وإن ىانا
يَ ْج ُزون م ن ِ
غفرة
ظلم أىل الظلم م ً

 - 1سورة سبأ آية .2 :
 - 3سورة سبأ آية .2 :
 - 2سورة الكهف آية . 38 :
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وم ن إس اءة أى ل الس وء إحس انا
قومي عددىم كثّب  ,لكن ليسوا من الظلم ُب شيء  ,ولو كاف قليبل ما يظلموف.
ٯبزوف ألىل الظلم مغفرة  :إف ظلمهم أحد صفحوا عنو  ,وغفروا لو  ,وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا
إليو ؛ لعجزىم  ,ألهنم عاجزوف  ,ما يستطيعوف ىذا ؛ ولذلك صغرىم  ,وقاؿ " :قُػبَػيلة " حْب قاؿ :

قُبَ يل ةٌ ال يغ درون ب ذمة
وال يظلمون الناس حبة ِ
خردل وإ٭با ٲبُْ َد ُح مٌب ؟ إذا كاف الظلم مع القدرة ؛ مع القدرة يكوف ا٤بدح ,

مع العجز ما يكوف ا٤بدح ؛ ما يظلموف لعجزىم  ,ولو استطاعوا لظلموا.
لكن الرب ال يظلم ؛ لكماؿ عدلو  ,ال لعجزه :
,





 )ٔ(      لكماؿ عدلو

 )ٕ(      لكماؿ علمو .


 )ٖ(       لكماؿ حياتو وقيوميتو.

                 
   

(ٗ)

اآلية من األنعاـ ,كل ىذا نفاه اهلل عنو ؛ كل شيء يعلمو اهلل ؛ ما يعزب عنو

مثقاؿ ذرة  ,وال رطب  ,وال يابس  ,وال حبة ُب ظلمات األرض إال ُب كتاب مبْب  ,وىو اللوح احملفوظ ؛
مكتوب فيو كل شيء  ,نعم.
 - 1سورة الكهف آية . 38 :
 - 3سورة سبأ آية .2 :
 - 2سورة البقرة آية .344 :
 - 3سورة األنعام آية . 48 :
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رؤية اهلل تعالى في اآلخرة
رؤية اهلل -تعاىل -ويُعلم بعد ذلك  :أنو يتجلى لعباده ا٤بؤمنْب يوـ القيامة ؛ فّبونو  ,ويراىم ,
ويكلمهم  ,ويكلمونو  ,ويسلم عليهم  ,ويضحك إليهم  ,ال يُضاموف ُب ذلك  ,وال يرتابوف  ,وال
يشكوف.

فمن كذب هبذا  ,أو رده  ,وشك فيو  ,أو طعن على راويو ؛ فقد أعظم الفرية على اهلل  وقد بريء
من اهلل ورسولو  ,واهلل ورسولو منو بريئاف  ,كذلك قاؿ العلماء  ,وحلف عليو بعضهم .
رؤية اهلل  -تبارؾ وتعاىل : -من الصفات الٍب أشتد فيو النزاع بْب أىل السنة وأىل البدع ,وكذلك -
أيضا -صفة الكبلـ  :من الصفات الٍب أشتد فيها النزاع بْب أىل السنة وأىل البدع  ,وكذلك صفة العلو .
ىذه الصفات الثبلث  :صفة الكبلـ  ,وصفة الرؤية  ,وصفة العلو :من العبلمات الفارقة بْب أىل
السنة  ,وبْب أىل البدع ؛ من أثبتها فهو من أىل السنة  ,ومن نفاىا فهو من أىل البدع .
من أثبت الكبلـ على حقيقتو  ,وأثبت الرؤية  ,وأثبت العلو ؛ فهو من أىل السنة ,ومن أنكرىا ,فهو
من أىل البدع؛ ولذلك أىل البدع أنكروا الصفات كلها .
قاؿ  " :أنكروا أ ف يكوف اهلل متكلما ,وأنكروا أف يكوف اهلل فوؽ السماوات ؛ قالوا٨ :بتلط با٤بخلوقات
 ,وأنكروا رؤية اهلل يوـ القيامة ؛ فهذه الصفات من العبلمات الفارقة بْب أىل السنة والبدع
مذىب أىل السنة وا١بماعة  :أف ا٤بؤمنْب يروف رهبم يوـ القيامة رؤية واضحة  ,ال يضاموف ُب رؤيتو ,
كما يروف القمر ليلة البدر :يرونو ُب موقف القيامة  ,ويرونو بعد دخوؿ ا١بنة.
قد ثبت أف ا٤بؤمنْب يرونو ُب موقف القيامة أربع مرات :
ُب ا٤برة األوىل :يرونو ٍ ,ب يتجلى ٥بم ُب غّب الصورة الٍب يعرفوف ؛ فينكروف  ,يقولوف  :حٌب يأتينا ربنا ؛
فيتجلى ُب الصورة ا لٍب يعرفوف ؛ فيسجدوف لو ٍ ,ب يرفعوف رؤوسهم  ,فيتجلى ٥بم ؛ فّبونو كما رأوه أوؿ
مرة  ,وُب ا١بنة يرونو.
أما غّب ا٤بؤمنْب :فاختلف العلماء ُب رؤيتهم ُب موقف القيامة  :على ثبلث أقواؿ ألىل العلم :
ٓٓٗ
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القوؿ األوؿ :إنو يراه أىل ا٤بوقف كلهم  ,ومنهم الكافر ٍ ,ب ٰبتجب عن الكفرة  ,وىذه الرؤية ال تفيد
الكفرة  ,بل تزيدىم عذابا  :كالسارؽ يؤتَى بو للملك  ,أو للحاكم ٍ ,ب يراه  ,ويوٖبو  ,وٰبتجب عنو.

وقيل :ال يراه إال ا٤بؤمنوف وا٤بنافقوف ؛ ألف ا٤بنافقْب كانوا مع ا٤بؤمنْب ُب الدنيا ؛ فّبونو ٍ ,ب ٰبتجب

عنهم .
وقيل :ال يراه إال ا٤بؤمنوف.
وكذلك الكبلـ ُ -ب موقف يوـ القيامة : -قيل :ال يكلم إال ا٤بؤمنْب ,وقيل :يكلم أىل ا٤بوقف ٍ ,ب ال
يكلم الكفرة  ,وقيل :يكلم ا٤بؤمنْب وا٤بنافقْب .
فأىل السنة وا١بماعة يثبتوف رؤية اهلل  وأف ا٤بؤمنْب يروف رهبم يوـ القيامة رؤية واضحة  ,ال يضاموف
ُب رؤيتو  ,كما يُرى القمر ليلة البدر  ,وكما تُرى الشمس صحوا  ,ليس دوهنا سحاب.
والنصوص ُب ىذا كثّبة  ,ال حصر ٥با  :من الكتاب العزيز :قاؿ -تعاىل: -

   

 " )ٔ(      وجوه يومئذ ناضرة " :األوىل أخت الصاد "ناضرة " :من النضرة والبهاء
وا٢بسن " ,إىل رهبا ناظرة "  :أخت الطاء  :من النظر .
فأسند النظر إىل الوجوه  ,وىي ٧بل النظر  ,وعداه بػ(إىل) الصارفة  ,وأخلى الكبلـ ؛ ٩با يدؿ على غّب
حقيقة موضوعو ؛ فدؿ على أف النظر بالعْب الٍب ُب الرأس إىل الرب -جل جبللو. -
وكذلك قولو -تعاىل: -



 )ٕ(        وأيضا:

 )ٖ(     والزيادة النظر إىل وجو اهلل الكرًن .

 - 1سورة القيامة آية .32- 33 :
 - 3سورة المطففين آية .14 :
 - 2سورة يونس آية .35 :
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وُب السنة  :النصوص متواترة ُب إثبات الرؤية ُ ,ب الصحاح والسنن وا٤بسانيد  ,ساقها العبلمة ابن
القيم ُب كتابو" :حادي األرواح "  ,وقاؿ :رواىا عن النيب ٫-  -بو ثبلثْب صحابيا ُب الصحاح والسنن
وا٤بسانيد.
وأثبتها أىل السنة وا١بماعة  ,وخالف ُب ذلك أىل البدع :فا١بهمية وا٤بعتزلة أنكروا رؤية اهلل يوـ
القيامة ,وقالوا :إف اهلل ال يُرى أبدا ,وقالوا :إف الذي يرى ىو احملدود ا٤بتحيز.

ت الرب  ,وجعلتو ٧بدودا ومتحيزا ,
كما أهنم أنكروا كونو فوؽ العرش ؛ قالوا :إذا جعلتو فوقا تَػنَػق ْ
صَ

وُب جهة معينة  ,وىو ُب كل ا١بهات ؛ ال تقلُ :ب جهة معينة ,وكذلك الرؤية ؛ الرؤية ال تكوف إال
للمحدود ا٤بتحيز؛ فأنكروا الرؤية.

واألشاعرة  :صاروا مذبذبْب  ,ال إىل ىؤالء  ,وال إىل ىؤالء ؛ األشاعرة أرادوا أف يكونوا مع أىل السنة
 ,وأف يكونوا مع ا٤بعتزلة ؛ فعثُر عليهم ذلك ؛ فقالوا٫ :بن نثبت الرؤية  ,ولكننا ننفي ا١بهة.

فهم يريدوف أف يبقوا مع ا٤بعتزلة ُب كوهنم أنكروا أف يكوف اهلل ُب العلو  ,ومل ٯبرءوا على إنكار الرؤية ؛

فكانوا مع أىل السنة ُب الرؤية  ,ومع ا٤بعتزلة ُب إنكار العلو.
فقالوا :إف اهلل يُرى  ,لكن يُرى من وين ؟ من فوؽ ؟ وال من ٙبت  ,وال من أماـ  ,وال من خلف  ,وال

من ٲبْب  ,وال من مشاؿ ..ال أين يرى ؟ قالوا :يُرى ال ُب جهة  ,وقالوا :إف ىذا غّب معقوؿ  ,غّب متصور ؛
ا٤برئي البد أف يكوف ٔبهة من الرائي.

و٥بذا ضحك ٝبهور العقبلء  ,بل ضحك عليهم الصبياف ؛ بإثباهتم الرؤية  ,ونفي ا١بهة ؛ ا٤برئي البد
أف يكوف مواجها للرائي  ,مباينا لو  ,قولكم" :يرى ال ُب جهة" ىذا :غّب معقوؿ  ,غّب متصور.
ٍب النصوص صرٰبة ُب ىذا :أهنم يروف رهبم من فوقهم  ,كما تروف القمر ليلة البدر  ,وكما تروف
الشمس صحوا  ,ليس دوهنا سحاب  ,و٫بن نرى القمر من فوقنا.

ٕٓٗ

اإلعانة العظمى

واألشاعرة -دائما -مذبذبوف بْب أىل السنة  ,وبْب ا٤بعتزلة  ,وصار العلماء يسموهنم خناثا  :ال أنثى
وال ذكرا ؛ فهم ليسوا مع أىل السنة  ,وليسوا مع ا٤بعتزلة الذين قالوا ٥بم :كبلمكم غّب معقوؿ :إما أف تثبتوا
ا١بهة ؛ فتكونوا أعداءً لنا  ,وإال تنكروهنا ؛ حٌب تكونوا معنا أصدقاءً كاملْب .

أما أف تثبتوا الرؤية  ,وتنفوا ا١بهة  -تنكروف ا١بهة  ,وتثبتوف الرؤية -فهذا غّب معقوؿ,غّب متصور ,ما

ٲبكن أبدا ؛ ىذا تناقض :إما أف تنكروا الرؤية حٌب تكونوا أصحابا لنا٫ ,بن وإياكم سواء  ,أو تثبتوا ا١بهة
حٌب تكونوا أعداءً لنا

أما أف تبقوا مذبذبْب :تثبتوف الرؤية ,وتنفوف ا١بهة  ,فهذا غّب معقوؿ  ,وغّب متصور.

ا٤بقصود :أف من أ ثبت الرؤية ؛ فهو من أىل السنة وا١بماعة  ,ومن نفاىا يكوف من أىل البدع  ,لكن
األشاعرة أثبتوا الرؤية  ,ومل يثبتوا العلو ؛ فصاروا مذبذبْب  ,ال إىل ىؤالء  ,وال إىل ىؤالء .
رؤية اهلل  -تعاىل -يقوؿ  ":ويُػ ْعلم بعد ذلك  :أنو يتجلى لعباده  -سبحانو وتعاىل -يوـ القيامة فّبونو

"  :يتجلى  -سبحانو وتعاىل -ويكشف ا٢بجاب ؛ فّباه ا٤بؤمنوف  ,وقد أتفق وأٝبع أىل السنة وا١بماعة
على ذلك :على أف ا٤بؤمنْب يروف رهبم يوـ القيامة  ,بإٝباع أىل السنة.
وخالف ُب ذلك أىل البدع ؛ و٥بذا قاؿ " :ويُعلم بعد ذلك :أنو يتجلى لعباده سبحانو وتعاىل -يوـ

القيامة ؛ فّبونو  ,ويراىم  -سبحانو وتعاىل -ويكلمهم ويكلمونو ".

وأىل البدع أنكروا ,قالوا :إف اهلل ال يرى  ,وال يُرى  ,وال يتكلم  ,وال يُكلم  ,أعوذ باهلل .
" ويسلم عليهم "  :ىذا جاء ُب حديث جابر الذي رواه ابن ماجة :قاؿ:



بينما أىل ا١بنة ُب

نعيمهم إذ سطع ٥بم نور ؛ فرفعوا رءوسهم  ,فإذا ا١ببار -جل جبللو -قد أشرؼ عليهم من فوقهم ,
فناداىم  :يأىل ا١بنة أف سبلـ عليكم.
فبل يزالوف ُب نعيم ما داموا ينظروف إىل رهبم  ,حٌب يتجلى عنهم  ,وتبقى بركتو ونوره  وأعظم نعيم
يػُ ْعطاه أىل ا١بنة ىو رؤية اهلل  ,وا٢بديث فيو ضعف  ,لكن فيو شواىد .
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قاؿ " :ويضحك إليهم "  :ىذا -أيضا -ورد ُب إثبات الضحك  ,وأنو  -تعاىل -يرى ا٤بؤمنْب ,
ويرونو  ,ويضحك إليهم  -سبحانو وتعاىل .-

جاء ُب حديث لقيط بن صربة  -حديث وفد بِب ا٤بت ِفق  :-أنو ٤با قاؿ :
ُ
وتعاىل -يضحك ؛ قالوا :ال نعدـ ا٣بّب من رب يضحك . 



إف الرب  -سبحانو

" ال يضاموف ُب ذلك "  :ال ٰبصل عليهم ضيم ؛ ا٤بؤمنوف يروف رهبم كما يروف القمر  ,ال ضيم  ,وال
تعب  ,وال مزاٞبة .أنت ترى القمر  ,ىل فيو مزاٞبة؟ ال فيو مزاٞبة.
" ال يضاموف ُب ذلك  ,وال يرتابوف  ,وال يشكوف " :ليس عندىم ريب  ,وال شك ؛ أىل السنة
وا١بماعة ال يشكوف  ,وال يرتابوف ُب رؤية ا٤بؤمنْب لرهبم  ,إ٭با الذي يرتاب أىل البدع من ا١بهمية وا٤بعتزلة
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل  ":-فمن كذب هبذا  ,أو رده  ,أو شك فيو  ,أو طعن على راويو ؛ فقد
أعظم الفرية على اهلل  ,يعِب :كذاب .
من ك ذب هبذا  :كذب بالرؤية  ,أو رد النصوص  ,أو شك فيها  ,أو طعن على راويها  ,طعن ُب
الروايات الثابتة ؛ فقد أعظم الفرية على اهلل  يعِب ٍ :
مفَب على اهلل  ,بل من أعظم الفرية على اهلل .
" وقد بريء من اهلل ورسولو  ,واهلل ورسولو منو بريئاف "  :ىذا يدؿ على كفره وضبللو ؛ من أنكر رؤية
اهلل  ,أو طعن فيها  ,أو شك فيها  ,أو طعن ُب الروايات الصحيحة  ,فقد أعظم الفرية على اهلل  ,وبريء
اهلل ورسولو منو  ,واهلل ورسولو من بريئاف ".
ىذا ىو قوؿ العلماء  ,قالوا :من أنكر الرؤية  ,أو كذب هبا  ,أو طعن ُب راويها  ,فهو بريء من اهلل ,
واهلل منو بريء ؛ لكفره وضبللو  ,كذلك قاؿ العلماء " ,وحلف عليو بعضهم " .
بعض العلماء حلف  ,وأقسم  :أف من كذب رؤية اهلل  ,وطعن ُب النصوص  ,وطعن ُب الروايات ,
فإف اهلل منو بريء  ,وىو بريء من اهلل ؛ أقسم على ذلك بكفره وضبللو  ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .
القضاء والقدر
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القضاء والقدر ٍب بعد ذلك  :اإلٲباف بالقدر :خّبه وشره  ,وحلوه ومره  ,وقليلو وكثّبه ؛ مقدور واقع
من اهلل -عز وجل  -على العباد ُ ,ب الوقت الذي أراد أف يقع ؛ ال يتقدـ الوقت  ,وال يتأخر على ما سبق
بذلك علم اهلل .
وأف ما أصاب العبد مل يكن ليخطئ و  ,وما أخطأه مل يكن ليصيبو  ,وما تقدـ مل يكن ليتأخر  ,و ما
تأخر مل يكن ليتقدـ  ,وُب ىذا من صحة الدالئل  ,وثبوت ا٢بجة ُب ٝبيع القرآف  ,وأخبار ا٤بصطفى

-

 , -ما ال ٲبكن دفعو  ,وال يػُ ْق َد ُر على رده إال باالفَباء على اهلل  ومنازعتو ُب قدره . .

القضاء والقدر :يقوؿ ا٤بؤلف - -رٞبو اهللٍ " :- -ب بعد ذلك  :اإلٲباف بالقضاء والقدر :خّبه وشره ,

وحلوه ومره  ,وقليلو وكثّبه ؛ مقدور واقع من اهلل  على العباد ".
اإلٲباف بالقضاء والقدر ركن من أركاف اإلٲباف  ,وأصل من أصوؿ الدين  ,ال يصح اإلٲباف إال بو ؛ و٥بذا
قاؿ  -تعاىل ُ -ب كتابو:

    

 )ٔ(   وقاؿ  -تعاىل -أيضا:

 

. )ٕ(      
وُب ا٢بديث الصحيح -حديث جربائيل٤ -با سأؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم-عن اإلٲباف :قاؿ :



اإلٲباف :أف تؤمن باهلل  ,ومبلئكتو  ,وكتبو ورسلو  ,واليوـ اآلخر  ,وتؤمن بالقدر :خّبه وشره   .فمن مل
يؤمن بقضاء اهلل وقدره فليس ٗبؤمن.
والقضاء والقدر إذا أطلق أحدٮبا دخل فيو اآلخر  :القضاء إذا أطلق دخل فيو القدر  ,والقدر كذلك
 ,وإذا ُِ٠بعا صار لكل واحد منهما معُب.
والقضاء لو مع ٍ
اف متعددة :يقوؿ -تعاىل: -



 )ٖ(        يطلق على

األمر ,ويطلق على ٍ
معاف متعددة .
 - 1سورة القمر آية .38 :
 - 3سورة الفرقان آية .3 :
 - 2سورة اإلسراء آية .32 :
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فاإلٲباف بالقدر :ركن من أركاف الدين  ,وأصل من أصوؿ الدين  ,ال يصح اإلٲباف إال بو  ,ومن مل
يؤمن بالقدر جاء تكفّبه عن الصحابة  ,وأف من مل يؤمن بالقدر أحرقو اهلل بالنار.
كما قاؿ عبد اهلل بن عمر؛ ٤با أخربه ٞبيد الطويل وصاحبو  :أنو ظهر عندىم ُب الكوفة قوـ ينكروف
أح ٍد
القدر؛ قاؿ  ":أخربىم أين منهم بريء  ,وأهنم برآء مِبٍ ,ب ساؽ ا٢بديث   :لو كاف ألحد مثل ُ
ذىبا ٍ ,ب أنفقو ُب سبيل اهلل -ما قبلو اهلل منو  ,حٌب يؤمن بالقدر :خّبه وشره . 
دؿ على كفره وضبللو  ,وعلى أف الصحابة يُ َكفروف من مل يؤمن بالقدر .

والقدر لو أربع مراتب البد من اإلٲباف هبا :

ا٤برتبة األوىل :علم اهلل األزيل الشامل للماضي  ,وا٢باضر وا٤بستقبل وا٤بستحيل أيضاً ؛ اهلل  -تعاىل-
يعلم ما كاف ُب ا٤باضي  ,ويعلم ما يكوف ُب ا٢باضر  ,وُب ا٤بستقبل  ,ويعلم ما مل يكن لو كاف كيف يكوف
 :الشيء الذي ال يكوف -ا٤بستحيل -يعلمو.
قاؿ اهلل -تعاىل  -عن الكفار ؛ ٤با طلبوا أف يػَُردوا إىل الدنيا :-

      

. )ٔ(        
قاؿ اهلل :

       

ا٤بنافقْب الذين ٚبلفوا عن غزوة تبوؾ:

(ٕ)

أخربىم أنو يعلم ما يكوف لو ردوا  ,وقاؿ عن

         

. )ٖ(       
أخرب اهلل ٗبا يكوف لو خرجوا  ,ولكنهم مل ٱبرجوا ؛ قاؿ  -تعاىل -

    

             

 - 1سورة األنعام آية . 36 :
 - 3سورة األنعام آية . 37 :
 - 2سورة التوبة آية .36 :
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. )ٔ(     
إذف علم اهلل شامل أزيل ؛ يشمل ما كاف ُب ا٤باضي  ,وما يكوف ُب ا٢باضر وا٤بستقبل  ,وما مل يكن لو
كاف كيف يكوف  ,ىذا البد منو  ,ىذه ا٤برتبة األوىل .
ا٤برتبة الثانية  :كتابة اهلل ١بميع ما يكوف ُب ىذا الكوف :من الصفات  ,والذوات  ,واألفعاؿ ُب اللوح
احملفوظ؛ قاؿ -تعاىل: -

               

 )ٕ(       اآلية فيها :إثبات ا٤برتبتْب  " :أمل تعلم  " , "......إف ذلك ُب كتاب
." ...
وقاؿ -سبحانو: -

             

ما ىو ؟ ىو اللوح احملفوظ  ,وقاؿ :
احملفوظ  ,وقاؿ :

        

(ٗ)

(ٖ)

وىو اللوح

               

(٘) ىاتاف ا٤برتبتاف األولياف .
ا٤برتبة الثالثة  :إرادة اهلل الشاملة لكل موجود ُب ىذا الكوف -إرادة اهلل الكونية-؛ كل شيء يقع ُب
الكوف فاهلل أراد بوجوده  ,ال يقع ُب ا٤بلك ما ال يريد .
وإرادة اهلل نوعاف  :إرادة دينية شرعية  ,وإرادة كونية قدرية.

 - 1سورة التوبة آية . 36-35 :
 - 3سورة الحج آية .61 :
 - 2سورة الحديد آية .33 :
 - 3سورة يس آية .13 :
 - 4سورة األنعام آية . 48 :
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ا٤برتبة الرابعة  :ا٣بلق واإلٯباد  :كل شيء موجود ُب ىذا الكوف  -فاهلل خلقو ؛ اهلل خالق كل شيء ,
ليس ىناؾ خالق مع اهلل .
ىذه ا٤براتب األربع ٯبب اإلٲباف هبا  ,من آمن هبا فقد آمن بالقدر  ,ومن مل يؤمن هبا مل يؤمن بالقدر .
والقدرية طائفتاف :
الطائفة األوىل :أنكروا ا٤برتبتْب األوليْب :العلم والكتابة ؛ فكفروا بذلك ؛ من أنكر العلم نسب اهلل إىل
ا١بهل  ,وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي  ,وغّبه  :ناظروا القدرية ُب العلم فإف أقروا بو فصلوا وإف
أنكروه كفروا.
أما عامة القدرية فأثبتوا ا٤برتبتْب األولي ْب :العلم والكتابة  ,ولكنهم أنكروا عموـ ا٤برتبتْب األخريْب :
عموـ اإلرادة وعموـ ا٣بلق.
فقالوا  :إف اهلل أراد كل شيء إال أفعاؿ العباد  ,وخلق كل شيء إال أفعاؿ العباد ؛ بشبهة حصلت ٥بم
؛ فصاروا مبتدعة هبذه الشبهة.
ىذه مراتب القدر ,وأىل السنة آمنوا هبذه ا٤براتب األربعة ؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل ٍ ":-ب من بعد
ذلك اإلٲباف بالقدر :خّبه وشره  ,وحلوه ومره  ,وقليلو وكثّبه ؛ مقدور واقع من اهلل ".
البد أف تؤمن هبذا  :با٣بّب والشر  ,والطاعات وا٤بعاصي ؛ كلو مقدر؛ ٢بكمة بالغة  ,وا٤بصائب ُب
النفس وا٤باؿ وُب الولد  ,ا ٢بلو وا٤بر  ,كلو مكتوب ؛ البد أف تؤمن بو ؛ كلو مقدر :خّبه وشره  ,حلوه ومره
 ,قليلو وكثّبه ؛ مقدر واقع من اهلل -عز وجل -على العباد.
" ُب الوقت الذي أراد اهلل " ُ :ب الوقت الذي أراد أف يقع ؛ ألف كل شيء ٧بدد لو وقت  ,يقع ُب
الوقت الذي أراد اهلل  ,وكتبو  ,وقدره .
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" ال يتقدـ الوقت وال يتأخر "  :أراد اهلل أف ٲبوت ىذا اإلنساف ُب ىذا الوقت ؛ ال يتقدـ  ,وال يتأخر:
           

(ٔ)

؛ ما ٲبوت اإلنساف قبل

أجلو  ,حٌب لو كاف بالقتل ؛ ا٤بقتوؿ مقدر أنو ٲبوت بالقتل  ,ومن مات على فراشو مقدر  ,وىكذا.
وا٤بعتزلة يقولوف :ا٤بقتوؿ مات قبل أجلو  ,ولو مل يػُ ْقتَ ْل لتأخر  .ىذا باطل ؛ ال يتقدـ ا٤بوت  ,وال
يتأخر ؛ على ما سبق بذلك علم اهلل ؛ البد من اإلٲباف بذلك .
"وأف ما أصاب العبد مل يكن ليخطئو  ,وما أخطأه مل ي كن ليصيبو " :البد من ىذا  :اف يعتقد أف ما
أصاب العبد مل يكن ليخطئو  ,وما أخطأه مل يكن ليصيبو ؛ القدر ٧بكم  ,ما قدر العبد البد أف يصيبو ,
وال ٲبكن أف يتخلى عنو.
إذا أراد اهلل أف ٲبوت العبد ُب أرض جعل اهلل لو حاجة ؛ فيذىب إليها ؛ فيأٌب أجلو.
" وما أخطأه مل يكن ليصيبو  ,وما تقدـ مل يكن ليتأخر  ,وما تأخر مل يكن ليتقدـ"  :تقدـ موت
فبلف ال ٲبكن يتأخر  ,وتأخر موتو ال ٲبكن يتقدـ ؛ مكتوب.
"و ُب ىذا من صحة الدالئل  ,وثبوت ا٢بجة ُب ٝبيع القرآف  ,وأخبار ا٤بصطفى  ما ال ٲبكن دفعو
".
يقوؿ  :ىذا الذي ذكرت لك  :من اإلٲباف بالقدر  ,وأف اهلل -تعاىل -قدر كل شيء  ,وال يتقدـ  ,وال
يتأخر  ,وما أخطأؾ مل يكن ليصيبك  ,وما أصابك مل يكن ليخطئك .
وُب ىذا من األدلة الصحيحة  :من الكتاب والسنة  ,وثبوت ا٢بجة ُب ٝبيع القرآف  ,وأخبار ا٤بصطفى
-صلى اهلل عليو وسلم-ما ال ٲبكن دفعو  ,وال يػُ ْق َدر على رده إال باالفَباء على اهلل  ومنازعتو ُب قدره .

يقوؿ " :فالنصوص ُب ىذا واضحة " ,والنصوص صحيحة األدلة من الكتاب ومن السنة  ,وا٢بجة

قائمة بذلك ُ :ب آيات القرآف الكرًن  ,وُب أخبار النيب  ما ال ٲبكن دفعو  ,وما يستطيع أحد دفعو  ,وال
يقدر على رده إال من افَبى على اهلل  ,ونازع اهلل ُب قَ َد ِره ؛ قاؿ:
 - 1سورة األعراف آية .23 :
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نعم .من افَبى على اهلل  ,ونازع اهلل ُب قدره ؛ قاؿ :ىذا ىو الذي يرد النصوص  ,أما ا٤بؤمن :فإنو
يُ َسلم  ,ويؤمن هبذه النصوص  ,وال يستطيع أحد رد األدلة الصحيحة وا٢بجج الثابتة  ,وال يستطيع أحد

أف يدفعها  ,وال يقدر على ردىا إال من افَبى على اهلل  ,ونازع اهلل ُب قَ َد ِره .
أسئلة

س  :أحسن اهلل إليكم ! وىذا ساءؿ من اإلمارات  ,يقوؿ  :ىل ٯبوز للمسلم استئجار النصراين ,
وإدخالو بيتو ُب عمل يتقنو ذلك النصراين؟
ج  :ا٤بعاملة مع اليهود والنصارى ال يلزـ منها ا٤بواالة  ,وا٤بواالة ىي  :الركوف إليو  :معاشرتو ٔبعلو
معاشرا وصديقا  ,أما ا٤بعاملة  :إذا احتاج البيع والشراء  ,وما شابو ذلك -فبل يلزـ (ا٤بواالة ).
لكن ُب جزيرة العرب  :ال ٯبوز لئلنساف أف يستخدـ اليهود والنصارى ؛ بقوؿ النيب ؟   :- ال
يبقى ُب جزيرة العرب ديناف . 
وإذا أمكن أال يعامل اليهود والنصارى  ,وأف يتعامل مع ا٤بسلمْب  ,الشك أف ىذا أوىل  ,لكن إذا
احتاج إىل البيع والشراء فلو ا٤بعاملة  ,مع بغضو لدينو .
النيب  -  -عامل اليهود على ٬بل خيرب ,على شطر ما ٱبرج منها من زرع وٜبرٍ ,ب أوصى بإخراجهم
عند موتو  , -  -ومات ودرعو مرىونة عند يهودي  ,واشَبى غنما من مشرؾ.
فبل يلزـ من ا٤بعاملة ا٤بواالة  ,لكن ليس لئلنساف أف يستخدمهم ُب ببلد العرب  ,وال أف يستأجرىم ,
لكن ُب غّب جزيرة العرب ال بأس  ,مع ا٢بذر من شرىم .
س  :أحسن اهلل إليكم ! يا شيخ  ,ىذا سائل من الكويت  ,يقوؿ  :ىل القرآف مكتوب ُب اللوح
احملفوظ ؟ وإذا كاف ا١بواب بنعم  ,فما الرد على من قاؿ  :إنو غّب مكتوب  ,وبأنو حادث  ,كقولو -
تعاىل:-



 )ٔ(         ؟.

 - 1سورة المجادلة آية .1 :
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ج  :اللوح احملفوظ فيو كل شيء  :القرآف  ,وغّبه ؛ قاؿ -تعاىل :-

    

 )ٔ(    كل شيء ُب اللوح احملفوظ .
لكن القرآف تكلم اهلل بو  ,وأنزلو اهلل -تعاىل -على نبيو الكرًن -صلى اهلل عليو وسلم-منجما  ,على
حسب ا٢بوادث ُ ,ب ثبلثة وعشرين عاما.
ِ
زوجها-
٤با جاءت اجملَادلة  -وىي خولة بنت ا٢بكيم -جاءت ٘بادؿ النيب ٤ -  -با ظَ َ
اىَر منها ُ
على كظهر أمي  ,يعِب :جعلها كظهر أمو .
أوس بن الصامت  -وقاؿ ٥با :أنت ّ
فجاءت إىل النيب -



٘ -بادؿ  ,وتقوؿ :يا رسوؿ اهلل  ,إف أوس بن الصامت تزوجِب وأنا شابة ,

فلما نثر بطِب  ,وأكل مايل  ,جعلِب كظهر أمو فهل ٘بد يل رخصة تنعشِب هبا ؟
ِ
ِ
إىل جاعوا ,
فقاؿ النيب   ما أراؾ إال َح ُرْمت عليو ؛ فقالت  :أشكو إىل اهلل صبية :إف ضممتهم ّ
وإف ضممتهم إليو ضاعوا  ,وجعلت ٘بادؿ النيب  ,والنيب  -  -يقوؿ  :ما أر ِاؾ إال قد حرمت عليو ؛
فانزؿ اهلل اآلية :



.  )ٕ(         

قالت عائشة -رضي اهلل عنها  :-سبحاف من وسع ٠بعو األصوات  :إف ِ
اجملادلة ؟ خولة بنت حكيم
كانت ٘بادؿ النيب ؟  - وقد ٱبفى عليو شيء من كبلمها  ,واهلل ٠بعها من فوؽ سبع ٠باوات  ,وأنزؿ:
                
               
               

. )ٖ(          
 - 1سورة يس آية .13 :
 - 3سورة المجادلة آية .1 :
 - 2سورة المجادلة آية .2-1 :
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أوس بن الصامت  ,ورجع إىل زوجتو  .فاآلية نزلت بعد ٦بيء
جاء الفرج  ,نزلت الكفارة ؛ فَ َكفَر ُ
اجملادلة تكلم اهلل  ,ونزؿ الوحي .
بن حنبل -رٞبو اهلل -
اإلماـ ُ
س  :أحسن اهلل إليكم ! وسائل من الرياض  ,يقوؿ ٤ :باذا مل يُ َكف ْر ُ
أٞبد ُ

ا٤بأموف ؛ باعتقاده ٖبلق القرآف  ,مع أنو قد أقيمت عليو ا٢بجة ؛ وذلك من خبلؿ ا٤بناظرات الٍب جرت بْب
َ
اإلماـ و٨بالفيو ٕ ,بضور ا٤بأموف  ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ْب ال يكفر ؛ ألنو الزاؿ ُب شبهة  ,والزالت الشبهة عنده  ,أثر عليو ا٤بعتزلة ,
ج  :كما سبق فإف ا٤بَُع َ
والزالت الشبهة قائمة عنده .نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم  :وىذا سؤاؿ من فرنسا  ,يقوؿ  :ما حكم قياـ الليل ٝباعيا ُب غّب رمضاف ,
وٚبصيص ذلك ُب وقت ٧بدد  ,ومكاف ٧بدد أيضا ُب ا٤بسجد  ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :ىذا فيو تفصيل :إف كانت صبلة ا١بماعة :سواء ُب الليل  ,أو ُب الضحى ليست مرتبة  ,وإ٭با
فعلها بعض األحياف :كما لو جاء لئلنساف ضيوؼ ُب الليل ٍ ,ب أرادوا أف يصلوا الليل ٝباعة  ,فبل بأس ,
أو ضيف ُب الضحى  ,وصلوا ٝباعة ال بأس.
كما فعل النيب ٤ -  -با زار عثماف بن مالك  ,صلى بو الضحى ٝباعة  ,وكذلك صلى بأنس بن
مالك  ,وغّبه .
أما الشيء ا٤برتب -كل يوـ يصلى ٝباعة -ىذا بدعة ؛ ألف صبلة ا١بماعة خاصة بالفرائض  ,وبصبلة

الَباويح  ,وباالستسقاء  ,والكسوؼ  ,وصبلة العيدين  ,أما شيء مرتب -كل يوـ يصلى ٝباعة مرتبة-
ىذا بدعة  ,ليس لو أصل.
لكن لو كاف شيئا فعلو بعض األحياف  ,غّب مرتب  ,فبل بأس  :جاءه ضيوؼ  ,زاروه ُب الضحى  ,أو
ُب الليل  ,وصلوا ٝباعة  ,أما كل يوـ يأتوف إليو  ,ويصلوف ا١بماعة ىذا ال أصل لو  .نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ! وىذا سائل من الكويت  ,يقوؿ  :ىل ٯبوز التسمي بعبد العايل ؛ ألف العايل
من صفات اهلل -عز وجل -؟

ٕٔٗ
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ج  :ال ٯبوز ؛ ألف العايل ليس من صفات اهلل  ,من صفات اهلل  :ا٤بتعاؿ  ,الكبّب  ,ا٤بتعاؿ  :عبد
ا٤بتعاؿ  ,أما العاؿ ليس من صفات ؛ اهلل كما قاؿ ُب سورة الرعد:



. )ٔ(    

وىذا خطأ ؛ بعض الناس يسموف عبد العاؿ  ,وبعضهم يعلموف  .ال ٯبوز ىذا  ,وٯبب تغّبه ؛ العايل
ليس من أ٠باء اهلل  ,من أ٠باء اهلل :ا٤بتعاؿ :

       

(ٕ)

فيجب أف يغّب اسم عبد العاؿ إىل عبد ا٤بتعاؿ  ,نعم .

الستار وا٤ب ْح ِسن من أ٠باء اهلل
س  :أحسن اهلل إليكم ! وىذا سؤاؿ من ضواحي جدة  ,يقوؿ  :ىل
َ
ُ
ا٢بسُب  ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :أما احملسن  :فنعم  ,وال يزاؿ معروفا ىذا قدٲبا وحديثا  ,وال يزاؿ العلماء وا٤بشايخ وأئمة الدعوة
يقروف عبد احملسن  ,وأما الستار :فبل أعلم أنو من أ٠باء اهلل  ,ولكن من أ٠باء اهلل  :الستّب  ,كما جاء ُب
حديث البخاري   :إف اهلل َحي ستّب . 

أما الستار فبل أعلم أنو من أ٠باء اهلل  ,وإ٭با ىو من باب ا٣برب :أُ ْخِ َرب عن اهلل أنو ستار  ,وباب ا٣برب

أوسع من باب األ٠باء  ,فبل أعلم أف الستار من أ٠باء اهلل  ,لكن الثابت ُب ا٢بديث :الستّب ":إف اهلل حي
ستّب"  .نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ! ويقوؿ -أيضا  :-ىل ٯبوز أف نقوؿ :قاؿ ا٢بق ؟ وىل ا٢بق من أ٠باء اهلل ؟
ج  :نعم ؛ من أ٠باء اهلل  :ا٢بق -تبارؾ وتعاىل , -ا٢بق من أ٠باء اهلل :

    

 )ٖ(    بنص القرآف  ,نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم

!سائل من الكويت  ,يقوؿ  :ىل ٯبوز ا٢بلف با٤بصحف ؟

 - 1سورة الرعد آية . 8 :
 - 3سورة الرعد آية . 8 :
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ج  :ال  ,ا٢بلف بكبلـ اهلل ؛ ا٤بصحف فيو كبلـ اهلل وغّبه -كما سبق , -ا٤بصحف فيو الورؽ وا٤بداد
وا٢برب  ,وفيو خط فبلف  ,وفيو كبلـ اهلل ؛ فنقوؿ  :كبلـ اهلل صفة من صفاتو .
س :أحسن اهلل إليكم

!وىذا سائل من اإلمارات  ,يقوؿ  :ىل يصح ا٢بديث الذي رواه الدارقطِب

 ,ونقلو ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد ُب  :أف ا٤بؤمنات ؟يرين اهلل يوـ الفطر ويوـ النحر
ج :ال أذكر ا٢بديث اآلف ٰ ,بتاج إىل مراجعة ُب ٚبصيص يوـ الفطر ويوـ النحر  ,لكن ىل أشكل
على بعض الناس ُب رؤية النساء لرهبم ؟ النصوص واضحة  ,وأصل النصوص عامة للرجاؿ والنساء .
فالنصوص ُب رؤية ا٤بؤمن ْب لرهبم يوـ القيامة تشمل الرجاؿ والنساء  ,ىذا ىو الظاىر  ,أما ا٢بديث :ما
أذكره ٰ ,بتاج ا٢بديث إىل مراجعة  ,وما ذكره السائل عن ابن القيم  .نعم .

س :أحسن اهلل إليكم ! وىذا أيضا يقوؿ  :ىل يُرى اهلل -جل جبللو  -وقت ا٢بساب من قِبَ ِل
ا٤بؤمنْب أـ الرؤية ُب ا١بنة فقط  ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :سبق أف ا٤بؤمنْب يروف رهبم ُب موقف القيامة  ,وبعد دخوؿ ا١بنة  ,ىذا ال إشكاؿ فيو  ,وىذا
باتفاؽ أىل السنة وا١بماعة  ,لكن ا٣ببلؼ ُب غّب ا٤بؤمنْب :ىل يروف رهبم ُب موقف القيامة؟
قاؿ بعض العلماء  :يراه أىل ا٤بوقف  ,ومنهم الكافروف ٍ ,ب ٰبتجب عن الكفرة  ,وقيل  :ال يراه إال
ا٤بؤمنوف وا٤بنافقوف فقط .
وجاء ُب حديث طويل:



أف الكفار يتساقطوف ُب النار  ,ومن يعبد األصناـ  ,يَػْتبَعوف األصناـ ,

ويتساقطوف ُب النار  ,وتبقى ىذه األمة  ,وفيها منافقوىا ؛ فيتجلى ٥بم اهلل ُب الصورة الٍب ما يعرفوف ؛
فينكروف .
ٍب يتجلى ٥بم ُب الصورة الٍب يعرفوف ؛ فيسجدوف لو  ,وفيهم ا٤بؤمنوف وا٤بنافقوف  ,فيسجد ا٤بؤمنوف ,
وا٤بنافقوف ال يستطيعوف السجود ؛ ٯبعل اهلل ظهر أحدىم طبقا واحدا . 

ٗٔٗ
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وذلك قوؿ اهلل -تعاىل: -

          

. )ٔ( 
ظاىر ا٢بديث :أف ا٤بنافقْب يرونو ٍ ,ب ٰبتجب عنهم ؛ فقاؿ بعض العلماء  :إف ا٤بؤمنْب وا٤بنافقْب فقط
يرونو  .إذف :قيل  :يراه أىل ا٤بوقف -مؤمنهم وكافرىمٍ -ب ٰبتجب عن الكفرة  ,وقيل  :ال يراه إال
ا٤بؤمنوف وا٤بنافقوف  ,وقيل ال يراه إال ا٤بؤمنوف .
س  :أحسن اهلل إليكم ! وىذا يقوؿ  :فضيلة الشيخ ,أنا أسكن ُب جدة  ,وأستمع إليكم عن طريق
الشبكة  ,فهل أجيب ا٤بؤذف الذي عندكم ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :نعم ٘بيبو ؛ ال بأس إذا كاف ا٤بؤذف على ا٥بواء  ,أما إذا كاف تسجيبل فبل ٘ببو  :إذا كاف ا٤بؤذف
تسجيبل ال ٯباب  ,وإذا كاف يؤذف على ا٥بواء ٯباب  ,وىذا يؤذف على ا٥بواء .
أحسن اهلل إليكم ,ونفعنا بعلمكم  ,وال نطيل عليكم  ,والنتجاوز الساعة العاشرة كما وجو الشيخ,
فنكمل الدرس ٍ ,ب أسئلة من حضر  -إف شاء اهلل  -كما تفضل الشيخ  ,وصلى اهلل على نبينا ٧بمد ,
وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
الرسل دعت إلى اإليمان بالقضاء والقدر


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد  ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
أما بعد.
قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل تعاىل ُ -ب كبلمو على القضاء والقدر :
وإىل ما وصفنا :دعت الرسل  ,وأُنْ ِزؿ ُب الكتب .
 - 1سورة القمم آية .33 :
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يعِب  :إىل ما ذكر من أنو :ٯبب اإلٲباف بعلم اهلل األزيل  ,وكتابتو لؤلشياء  ,وإرادتو  ,وخلقو  ,وأف ما
قدره اهلل واقع  ,ال يتقدـ الوقت  ,وال يتأخر ؛ على ما سبق بذلك علم اهلل  ,وأف ما أصاب العبد مل يكن
ليخطئو  ,وما أخطأه مل يكن ليصيبو  -يقوؿ :
"إىل ىذا  -إىل ما وصفنا  : -دعت الرسل إىل ىذا  ,وأنزلت الكتب "  :أنزلت الكتب هبذا  ,ودعت
الرسل إىل اإلٲباف بقضاء اهلل وقدره -كما سبق: -
  

       

(ٔ)

 

 )ٕ(   وكما ُب حديث جربيل ٤ -با سأؿ عن اإلٲباف-؛ قاؿ النيب



 أف تؤمن بالقدر خّبه وشره .  .
وكما ُب حديث عبادة :قاؿ



أف تعلم أف ما أخطأؾ مل يكن ليصيبك  ,وما أصابك مل يكن

ليخطئك   .وكما ُب حديث ابن عباس   :رفعت األقبلـ  ,وجفت الصحف . 
كل ىذا :جاءت بو الرسل  ,وأنزلت بو الكتب  ,وعليو أتفق أىل التوحيد  -يعِب :-آمن بذلك أىل
التوحيد  :آمنوا بقضاء اهلل وقدره  ,وسبق علم اهلل األزيل ,وكتابتو لكل شيء ُب اللوح احملفوظ  ,وأف كل
شيء مقدر .
اتفق على ىذا أىل التوحيد  ,وأىل التوحيد٩ :بن أقروا هلل بالربوبية  ,وعلى أنفسهم بالعبودية  ,وعبدوا
اهلل  ,وأخلصوا لو بالعبادة من ملك مقرب  ,ونيب مرسل :من ملك مقرب مثل  :جربيل  ,ونيب مرسل :
كمحمد . 
وسائر األنبياء  ,وسائر ا٤ببلئكة  ,وكذلك عباد اهلل الصا٢بوف  -كلهم يؤمنوف بالقضاء والقدر ,
ويقروف هلل بالربوبية  ,وعلى أنفسهم بالعبودية  ,ويعبدوف اهلل  " :منذ كاف ا٣بلق إىل انقضائو ٦بمعوف على
أنو  :ليس شيء كاف  ,وال شيء يكوف ُب السماوات  ,وال ُب األرض  ,إال ما أراده اهلل . 

 - 1سورة القمر آية .38 :
 - 3سورة الفرقان آية .3 :
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آمن هبذا أىل ا٢بق ا٤بؤمنوف :من ا٤ببلئكة  ,واألنبياء والرسل  ,وعباد اهلل الصا٢بْب  ,من لدف َخلَ َق اهلل

آدـ إىل قياـ الساعة  ,وا٤بؤمنوف على ىذا  ,وا٤ببلئكة -قبل ذلك -كلهم مقروف هبذا.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف :

منذ كاف ا٣بلق  ,إىل انقضائو ٦بمعوف على أنو :ليس شيء كاف  ,وال شيء يكوف ُب السماوات  ,وال
ُب األرض ,إال ما أراده اهلل . 
يعِب ا٤براد :اإلرادة الكونية القدرية ؛ كل شيء أراده ُب ىذا الكوف -كونا وقدرا -من  :خّب وشر ,
ٍ
ومعاص  ,األفعاؿ  ,والذوات  ,والصفات  :كلها مقدرة.
وإٲباف وكفر  ,وطاعات
وإرادة اهلل نوعاف  :إرادة كونية  ,قدرية  ,شاملة لكل شيء :

       

(ٔ)

كل شيء يقع ُب ىذا الكوف فاهلل أراده ؛ ال يقع ُب ملك اهلل ما ال يريد ؛ و٥بذا ا٤بعتزلة أنكروا أفعاؿ العباد
ٍ
ومعاص .
 ,وقالوا :ما أرادىا اهلل  :من طاعات
يقاؿ ٥بم  :أنتم وصفتم اهلل بالعجز  ,وأوجدًب شيئا مل يرده اهلل  ,ومل ٱبلقو  ,وىذا نوع من الشرؾ ؛
و٥بذا ُ٠بوا ٦ :بوس ىذه األمة (القدرية).

الذين يقولوف  :أفعاؿ العباد :ما أرادىا اهلل  ,والشاءىا  ,وال قدرىا  ,وال خلقها  ,بل العباد أرادوىا ,

وخلقوىا ؛ حُب ال يكوف اهلل خلقها  ,وفرضها  ,وعذب عليها .
لكن أنتم فررًب من شيء  ,ووقعتم ُب شر ٩با فررًب منو :وقعتم ُب أنو قد يقع ُب ملك اهلل ما ال يريد ,
والزمكم -على ذلك :-أف مشيئة العبد قد تغلب مشيئة اهلل .
فإذا قلتم :إف ا٤بعاصي والكفر ما أرادٮبا اهلل ؛ فيكوف اهلل  -تعاىل -أراد من الكافر اإلٲباف  ,والكافر
أراد الكفر  ,فوقعت إرادة الكافر  ,ومل تقع إرادة اهلل  ,فغلبت مشيئة الكافر مشيئة اهلل  ,وىذا باطل .
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أما قوؿ أىل السنة وا١بماعة :إف اهلل خلق كل شيء  ,وقدر كل شيء ؛ ٢بكمة بالغة -ىذا مبِب على
ا٢بكمة  ,واهلل -تعاىل -خلق اإلنساف  ,وخلق ذواتو  ,وصفاتو  ,وأعطاه السمع والبصر والعقل  ,وأعطاه
الرباىْب واألدلة  :قامت عليو ا٢بجة.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف " :على أنو ليس شيء كاف  ,وال شيء يكوف ُب السماوات  ,وال ُب األرض  ,إال ما
أراده اهلل -عز وجل  "-يعِب  :كونا وقدرا .
أما اإلرادة الدينية والشرعية  :فاهلل -تعاىل -ال يريد الكفر وال ا٤بعاصي -دينا وشرعا , -وال ٰبب
الفساد  ,بل أمر العباد بالطاعات  ,وهناىم عن ا٤بعاصي ؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف :
إال ما أراده اهلل  وشاءه  ,وقضاه  -يعِب :كونا وقدرا , -وا٣بلق كلهم أضعف ُب قوهتم  ,وأعجز
ُب أنفسهم من أف ٰبدثوا ُب سلطاف اهلل  شيئا ٱبالفوف فيو مراده  ,ويغلبوف مشيئتو  ,ويردوف قضاءه .
نعم:ال شك أف ا٣بلق أضعف  ,وأعجز من أف ٰبدثوا ُب سلطاف اهلل شيئا مل يرده اهلل  ,بل ال يقع ُب
ملك اهلل إال ما يريد ؛ فبل يستطيع العباد أف ٰبدثوا شيئا ٱبالفوف فيو مراد اهلل  ,ويغلبوف مشيئتو  ,ويردوف
قضاءه.
وأراد ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -هبذا  :الرد على القدرية الذين يقولوف  :إف أفعاؿ العباد واقعة بغّب مشيئة اهلل
ٍ
ومعاص؛
 ,وبغّب خلقو وإٯباده ؛ فيقولوف :العباد ىم الذين أحدثوا أفعا٥بم  ,وخلقوىا استقبلال من طاعات
و٥بذا قالوا:
"إنو ٯبب على اهلل -عقبل -أف يعذب العاصي  ,وال ٯبوز لو أف يعفو عنو  ,وىكذا ا٤بعتزلة والقدرية ؛
ألف اهلل وعدىم بالنار  ,وال ٯبوز أف ٱبلف وعيده .
وقالوا :ٯبب على اهلل -أيضا -أف يثيب ا٤بطيع ؛ ألنو ىو الذي خلق الطاعة  ,وقالوا ":إف ا٤بطيع
يستحق الثواب على اهلل كما يستحق األجّب أجرتو " .

ٗٔٛ

اإلعانة العظمى

ىذا كلو ناشئ من مذىبهم الفاسد ُب قو٥بم  :إف العباد خلقوا أفعا٥بم  ,وىذا من أبطل الباطل ؛
العباد ليس ٥بم حق على اهلل واجب  ,بل حق تفضل وإكراـ :
م ا للعب اد علي و ح ق واج ب
ك ال وال َس ْع ٌي لدي و ض ائع
إن ُع ذبُ وا فبع دلو أو نُع ُم وا
فبفضل و وى و الك ريم الواس ع
و٤با قاؿ النيب ٍ 
٤بعاذ  :أتدري ما حق اهلل على العباد ؟ وما حق العباد على اهلل ؟ حق اهلل  :حق
إٯباد وإلزاـ -حق اهلل على العباد أف يعبدوه -وأما حق العباد حق تفضل وإكراـ
ا٢بقْب.



فهناؾ فػُ ْر ٌؽ بْب

يقوؿ ا٤بؤلف- :رٞبو اهلل : -
فاإلٲباف هبذا :حق الزـ  ,فريضة من اهلل



على خلقو ؛ فرض أف يؤمن بقضاء اهلل وقدره  ,وأنو ال

يقع ُب ملك اهلل إال ما يريد  -؛ فمن خالف ذلك  ,أو خرج منو  ,أو طعن فيو  ,مل يثبت ا٤بقادير هلل
ويضفها  ,ويضف ما شاء إليو  ,فهو أوؿ الزندقة ؛ ألنو جاءت األخبار :أف القدر أبوجاد الزندقة .
ما قرأنا شيئا من ىذا ؟-ال.ما قرأنا ىذا  ,قرأنا إىل":وإىل ما وصفنا."..

ٜٗٔ



اإلعانة العظمى

نعم ,اقرأ.

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,وصلي اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد  ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
أما بعد .
قاؿ - -رٞبو اهلل -تعاىل:-

وإىل ما وصفناه  :دعت الرسل  ,وأُنْ ِزلَ ِ
ت الكتب  ,وعليو اتفق أىل التوحيد٩ :بن أقر هلل بالربوبية ,
وعلى نفسو بالعبودية من ملَ ٍ
ك مقرب  ,ونيب ُم ْر َس ِل .
َ
منذ كاف ا٣بلق إىل انقضائو ٦بمعوف على أنو  :ليس شيء كاف  ,وال شيء يكوف ُب السماوات  ,وال
ُب األرض  ,إال ما أراده اهلل  وشاءه  ,وقضاه.
وا٣بلق كلهم أضعف ُب قوهتم  ,وأعجز ُب أنفسهم -من أف ٰبدثوا ُب سلطاف اهلل  شيئا ٱبالفوف فيو
مراده  ,ويغلبوف مشيئتو  ,ويردوف قضاءه ؛ فاإلٲباف هبذا حق الزـ  ,فريضة من اهلل  على خلقو.
فمن خالف ذلك  ,أو خرج عنو  ,أو طعن فيو  :مل يثبت ا٤بقادير هلل  ويضفها  ,ويضف ا٤بشيئة
إليو  ,فهو أوؿ الزندقة ؛ ألنو جاءت األخبار :أف القدر أبو جاد الزندقة .
نعم  ,أراد ا٤بؤلف -رٞبو اهلل تعاىل  -هبذا  :الرد على القدرية وا٤بعتزلة الذين أنكروا أف يكوف اهلل خلق
أفعاؿ العباد ؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل " :-فاإلٲباف هبذا حق الزـ  ,فريضة من اهلل  على خلقو".
ٯبب على كل أحد أف يؤمن بأف اهلل خلق العباد  ,وخلق أفعا٥بم  ,وقدر أرزاقهم وآجا٥بم.
" فمن خالف ذلك أو طعن فيو  :مل يثبت ا٤بقادير هلل  ويضفها  ,ويضف ا٤بشيئة إليو  ,فهو أوؿ
الزندقة "  :أوؿ الزندقة  :النفاؽ ؛ ولذلك قيل " :إف الزندقة معناىا :النفاؽ  ,والزنديق ىو ا٤بنافق ".
وأصل الزندقة  :كلمة فارسية معربة  ,وكاف ُب زمن النيب  يُ َسمى  :منافقا ٍ ,ب بعد ذلك ٠بي زنديقا

 ,وىو ا٤بنافق .

ٕٓٗ
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وُب زماننا يسمى علمانيا  :وىو الذي يظهر اإلسبلـ  ,ويبطن الكفر ؛ يقاؿ ُب عصر الصحابة :منافق
ٍ ,ب قيل لو :زنديق ُ ,ب زماننا يسمى :علمانيا  ,وىو واحد  ,وىو :الكافر الذي يبطن الكفر  ,ويظهر
اإلسبلـ  ,وىو ُب الدرؾ األسفل من النار  ,نعوذ باهلل .
يقوؿ ٥بؤالء ا٤ببتدعة -الذين أنكروا أف يكوف اهلل قَد َر كل شيء  ,حٌب أفعاؿ العباد ": -من خالف

ذلك  ,أو خرج منو  ,أو طعن فيو  ,ومل يثبت ا٤بقادير هلل  ويضفها -يعِب  :ا٤بقادير -إىل اهلل ويضف
ا٤بشيئة إليو  ,ىذا أوؿ الزندقة "  :أوؿ النفاؽ  :بدءوا ُب أوؿ النفاؽ  ,أو الزندقة .
ال ينكر اإلنساف قضاء اهلل وقدره  ,ولكن يقوؿ :أفعاؿ العباد :ما قدرىا اهلل  ,وال خلقها  .ىذا أوؿ
الزندقة ٍ ,ب تتدرج بو ا٢باؿ حٌب ينكر القدر ؛ فيكوف زنديقا  ,فهو أوؿ الزندقة.
" ألنو جاء ُب األخبار :أف القدر أبو جاد الزندقة"  ,أبو جاد الزندقة  ,يعِب :أوؿ الزندقة  ,كما أف
حروؼ أٔبد ىوز أوؿ ا٢بروؼ .
ا٤بقصود  :القدر أبو جاد الزندقة  ,يعِب  :أوؿ الزندقة  ,كما أف ا٢بروؼ األٔبدية :أٔبد ىوز حطي
كلمن سعفص قرشت  .....ىذه ا٢بروؼ األٔبدية أو٥با ما ىي ؟ أٔبد  ,وأوؿ الزندقة  :ىو إنكار أفعاؿ
العباد ؛ و٥بذا قاؿ ":القدر أبو جاد الزندقة " .كما أف أٔبد أوؿ ا٢بروؼ األٔبدية.
أما قولو " :بأنو جاءت األخبار :أف القدر أبو جاد الزندقة " :كلمة األخبار عامة  ,ولعل مرادىا:
جاءت األخبار عن السلف  ,وعن العلماء  ,وعن األئمة بأف التكلم ُب القدر  ,أو إنكار شيء من القدر
أوؿ الزندقة.
كلمة ا٣برب تشمل  :أخبار النيب  ,وال أعلم ا٢بديث -يعِب :-أف القدر أبو جاد الزندقة  ,ولعل
جاءت األخبار :يعِب :عن أىل العلم واألئمة أف القدر أبو جاد الزندقة :يعِب  :أوؿ الزندقة  .نعم .
لعن القدرية
وقاؿ   لعنت القدرية على لساف سبعْب نبيا  ,وأنا آخرىم . 
ٕٔٗ

اإلعانة العظمى

رواه الدارقطِب ُب العلل  ,بدوف ا١بملة األخّبة  " :وأنا آخرىم "  ,قاؿ ابن ا١بوزي ُب العلل ا٤بتناىية :
ال يصح ؛ فإف راويو عن علي بن ا٢بارث  ,وىو كذاب  ,وا٢بارث ىذا ىو :ا٤بلقب باألعور.
ورواه الطرباين ُب األوسط عن بن عمر موقوفا  ,قاؿ ا٥بيثمي :وفيو ٧بمد بن الفضل بن عطية  ,وىو
مَبوؾ  ,ورواه أبو يعلي ُب الكبّب  ,باختصار  ,من رواية :بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو  ,وبقية
مدلس  ,وحبيب ٦بهوؿ .
على كل حاؿ  :ا٢بديث ضعيف  ,ال يصح ؛ ألف رواية الدارقطِب :عن طريق ا٢بارث األعور ,
وا٢بارث األعور رافضي كذاب  ,وكذلك الرواية الثانية :من طريق عطية العوُب  ,وىو أيضا شيعي مدلس
مَبوؾ.
وا٢بديث ضعيف  ":لعنت القدرية على لساف سبعْب نبيا  ,وأنا آخرىم " ,ال يثبت ىذا ا٢بديث .
لكن القدرية ال شك أهنم مذموموف  ,القدرية -كما سبق -طائفتاف :األوىل :كفرة ,والثانية :مبتدعة .
أما أهنم لُعِنُوا على لساف سبعْب نبيا  ,فهذا ال يصح عن النيب  -  --نعم .
أدلة من السنة على إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ
وقاؿ  :كتب اهلل



على كل نفس حظها من الزنا  .يشّب إىل ا٢بديث الذي رواه الشيخاف  ,بلفظ

النيب --صلى اهلل عليو وسلم: --
 كتب اهلل على ابن آدـ حظو من الزنا ؛ فمدرؾ ذلك ال ٧بالة  :العْب تزين وزناىا النظر  ,واألذف
تزين وزناىا االستماع  ,واليد تزين وزناىا البطش  ,والرجل تزين وزناىا ا٤بشي  ,والفرج يصدؽ ذلك  ,أو
يكذبو . 
أف َ٠بى ا٤بعاصي زنا ىنا  ,وأف لكل عضو زنا  ,لكن الفرج يصدؽ ذلك  ,أو يكذبو  ,وإذا
فهذا فيوْ :

زنا الفرج صدؽ عليو أنو زاف  ,وإذا مل يزف ٠بيت ىذه ا٤بعاصي زنا.

ٕٕٗ
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إذا نظر بعينو إىل ما حرـ اهلل  ,أو أستمع إىل ما حرـ  ,أو بطش بيده فيما حرـ اهلل  ,أو مشي برجلو
إىل ما حرـ اهلل  ,بعد ذلك ىناؾ ما يصدقو  ,أو يكذبو :الفرج يصدؽ ذلك  ,أو يكذبو .
ما مناسبة ىذا ا٢بديث ُب القدر ؟ قولو" :كتب اهلل -عز وجل "-كتب :فيو إثبات الكتابة هلل-عز
وجل ,-وىي من الصفات الفعلية ,وأف كل شيء مقدر؛ كتب اهلل ا٤بعاصي والطاعات  ,كلها مقدرة .
وفيو  :الرد على القدرية الذين يقولوف  :ا٤بعاصي غّب مقدرة  ,العبد ىو الذي ٱبلق ا٤بعاصي .فا٤بعاصي
مقدرة  ,وا٤بعاصي والطاعات كل شيء قدره اهلل ؛ ٢بكمة بالغة .
فالشاىد قولو " :كتب اهلل " ؛ فيو  :إثبات أف كل شيء مكتوب ُب اللوح احملفوظ  ,وفيو  :إثبات
صفة الكتابة هلل -عز وجل  "-كتب "  :بأف اهلل يكتب  ,كما ُب ا٢بديث اآلخر  :كتب اهلل مقادير
ا٣ببلئق  ,قبل أف ٱبلق السماوات واألرض ٖبمسْب ألف سنة  ,وكاف عرشو على ا٤باء . 
وىذه أدلة من السنة ُب إثبات الكتابة ُب اللوح احملفوظ  " :كتب اهلل مقادير ا٣ببلئق  -يعِبُ :ب اللوح
احملفوظ  -قبل أف ٱبلق السماوات واألرض ٖبمسْب ألف سنة  ,وكاف عرشو على ا٤باء ".
إذف ا٤بقادير مكتوبة قبل خلق السماوات واألرض ٖبمسْب ألف سنة  ,مكتوبة ُب اللوح احملفوظ  .نعم.
عذاب القبر
عذاب القرب ٍب اإلٲباف بعذاب القرب  ,وٗبنكر ونكّب ؛ قاؿ  فيما روى عنو الرباء  :استعيذوا باهلل
من عذاب القرب  وقاؿ



. )ٔ(     

وقاؿ النيب   يقعد ا٤بيت ُب قربه  وقاؿ-صلى اهلل عليو وسلم  : -لو ٪با أحد من ضمة
القرب ؛ لنجا منها سعد بن معاذ  وقاؿ



 )ٔ(     ؛ قاؿ أصحاب التفسّب:

عذاب القرب .
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 وأنو حق,  ونعيمو, بماعة يؤمنوف بعذاب القرب١ وأىل السنة وا,  عذاب القرب البد من اإلٲباف بو, نعم
.
-  كقوؿ اهلل,  من الكتاب ما يدؿ على عذاب القرب:وعذاب القرب ونعيمو ثابت ُب الكتاب والسنة
            

: -تعاىل

. )ٕ(    
 وعذاب الربزخ,  وىذا عذاب ُب الربزخ,  يضربوف وجوىهم وأدبارىم, بوت٤ىذا ُب عذاب القرب عند ا
          

:بوت إىل قياـ الساعة٤من ا

. )ٖ(      
         : -تعاىل- كذلك قولو
          

. )ٗ(          
        

ىذا

)٘(

: -تعاىل- ومن األدلة على النعيم أيضا قولو

            

.  نعيم: بوت٤عند ا
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وقاؿ  -سبحانو وتعاىل: -

         

        

(ٔ)

وقولو -تعاىلُ -ب آؿ فرعوف:

 

              

(ٕ) .
يقوؿ  ":النار يعرضوف عليها غدوا وعشيا "  :ىذا ُب الربزخ ٍ ,ب قاؿ ":ويوـ تقوـ الساعة"  :دؿ على
أف العرض األوؿ قبل قياـ الساعة  " ,النار يعرضوف عليها " مٌب ىذا؟ بعد موهتم  ,وقبل يوـ القيامة " ,
اعةُ أَ ْد ِخلُوا ء َاؿ فِر َعو َف أَ َشد الْع َذ ِ
اب".
وـ الس َ
َ
"ويَػ ْوَـ تَػ ُق ُ
َ ْ ْ
َ
أما السنة :فالنصوص كثّبة  ,حٌب قيل :إهنا متواترة  ,منها :حديث ابن عباس  :أف النيب  مر بقربين
 ,فقاؿ  :إهنما ليعذباف  ,وما يعذباف ُب كبّب :أما أحدٮبا فكاف ال يستنزه من البوؿ  ,وأما اآلخر فكاف
ٲبشي بالنميمة   .ىذا عذاب.
وكذلك حديث الرباء   :استعيذوا باهلل من عذاب القرب  وُب قصة حديث الرباء الطويل ,وفيو :


أف ا٤بؤمن إذا حضره ا٤بوت جاءتو ا٤ببلئكة  ,بيض الوجوه  ,وأف ملك ا٤بوت يسلها كما تسل الشعرة

من العجْب ,وٱبرج منها كأحسن طيب وجد على وجو األرض  ,وأهنا تفتح ٥با أبواب السماء  ,ويأتيو
ملكاف  ,يس أالنو عن ربو وعن دينو وعن نبيو  ,فيجيب  ,ويثبتو اهلل  ,ويفتح لو باب إىل ا١بنة ؛ فيأتيو من
روحها وطيبها ,وأما الكافر :فإنو ينزع ملك ا٤بوت روحو نزعا  ,كما ينتزع الشوؾ من الصوؼ ا٤ببلوؿ ,
ضي ُق عليو ُب قربه حٌب
وٱبرج منها كأنًب ريح وجدت على وجو األرض  ,وتغلق أبواب السماء دوهنا  ,ويُ َ
ٚبتلف أضبلعو -بينما ا٤بؤمن يوسع عليو مد البصر -ويأتيو ا٤بلكاف  ,فيسأالنو  ,فبل ٯبيب ,ويضرب ٗبرزبة

من حديد ؛ فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقو اهلل إال الثقلْب  ,ويفتح لو باب إىل النار  ,ويأتيو من
حرىا و٠بومها . 
 - 1سورة الفجر آية .21-36 :
 - 3سورة غافر آية .35 :

ٕ٘ٗ

اإلعانة العظمى

كل ىذه أدلة واضحة  ,ومن األدلة األوضح :ما ثبت ُب الصحيحْب وغّبٮبا :أف النيب  أرشد أمتو ,
وعلمهم ُب التشهد األخّب أف يستعيذوا باهلل من أربع :


قولوا :أعوذ باهلل من عذاب جهنم  ,ومن عذاب القرب ,ومن فتنة احمليا وا٤بمات  ,ومن فتنة ا٤بسيح

الدجاؿ .  .
وىذا مستحب  ,بعد الصبلة على النيب  وذىب بعض العلماء إىل أنو واجب  :طاووس بن كيساف
اليماين -التابعي ا١بليل -يرى أف االستعاذة باهلل من أربع واجب ُب الصبلة ؛ قاؿ البنو ٤با صلى " :ىل
استعذت باهلل من أربع ؟ " قاؿ ال؛ قاؿ " :أعد الصبلة ".
أمره أف يعيد الصبلة ؛ فدؿ على أنو يراه واجبا :تصلي على النيب  وتستعيذ باهلل من أربع  " :أعوذ
باهلل من عذاب جهنم  ,ومن عذاب القرب  ,ومن فتنة احمليا وا٤بمات  ,ومن فتنة ا٤بسيح الدجاؿ ".
يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ " : -ب اإلٲباف بعذاب القرب "  :ٯبب على ا٤بسلم أف يؤمن بعذاب القرب
ونعيمو أيضا :عذاب القرب للعاصي وللكافر ونعيمو للمؤمن ا٤بطيع.
" وٗبنكر و نكّب" منكر ونكّب ملكاف جاء تسميتهما ُب بعض األحاديث ٗبنكر ونكّب وُب حديث
آخر:



يأتيو ملكاف أسوداف أزرقاف؛ يسأالنو :من ربك ؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

الفتّاناف .
قاؿ



فيما يرويو عنو الرباء:

القرب من السنة  ,وقاؿ اهلل





استعيذوا باهلل من عذاب القرب





ويقاؿ ٥بما:

وىذا دليل على ثبوت عذاب

 )ٔ(     يقوؿ" :معيشة ضنكا"  :فسرت بعذاب

القرب .
ُرِوى ىذا مرفوعا من حديث أيب ىريرة أنو  قاؿ   :أتدروف فيما أنزلت ىذه اآلية :

  

 )ٔ(   ؟ قالوا :اهلل ورسولو أعلم؛ قاؿ :عذاب الكافر ُب قربه   .رواه أبو يعلى وابن حباف
ُب صحيحو.
 - 1سورة طه آية .133 :

ٕٗٙ

اإلعانة العظمى

وقاؿ اهلل -تعاىل: -

          

. )ٕ(   
وقاؿ النيب   يػُ ْق َع ُد ا٤بيت ُب قربه  والشك أف ا٤بيت يػُ ْق َع ُد ؛ جاء ُب حديث الرباء   :يأتيو

ملكاف  ,ويقعدانو  ,ويقاؿ ألحدٮبا  :منكر  ,واآلخر :نكّب  ,ويسأالنو  :عن ربو  ,وعن دينو  ,وعن نبيو.
.
وقاؿ النيب



لو ٪با أحد من ضمة القرب لنجا منو سعد بن معاذ  وىذا فيو  :اإلٲباف بضمة

القرب  ,وأف القرب لو ضمة  ,ال ينجو منها أحد ؛ قاؿ النيب



لو ٪با أحد من ضمة القرب لنجا منو

سعد بن معاذ  وا٢بديث ال بأس يسنده.
وسعد بن معاذ  سيد األوس  ,وىو الذي حكم ُب بِب قريظة  :أف تُػ ْقتَ َل مقاتلتهم  ,وتسىب نساؤىم

وزراريهم  ,وىو الذي قاؿ فيو النيب-صلى اهلل عليو وسلم-

  :أىتز عرش الرٞبن ؛ ٤بوت سعد بن معاذ  و٤با أوٌب ٗبناديل لينة قاؿ النيب ٤  بناديل سعد
ُب ا١بنة ألْب من ىذا  ومشهود لو با١بنة .
ومع ذلك :ما ٪با من ضمة القرب ؛ قاؿ-صلى اهلل عليو وسلم  : -لو ٪با أحد من ضمة القرب لنجا
سعد بن معاذ  الذي اىتز لو عرش الرٞبن  ,وشهد لو النيب-صلى اهلل عليو وسلم -أف مناديلو ُب ا١بنة
أحسن من ا٤بناديل اللينة الٍب أحضرت لو  ,ومشهود لو با١بنة ؛ فنسأؿ اهلل لنا ولكم اإلعانة .
وقاؿ اهلل -تعاىل: -



 )ٖ(     وقاؿ أصحاب التفسّب :عذاب القرب .

ىذه األدلة كلها -من الكتاب والسنة  -تدؿ على ثبوت عذاب القرب ونعيمو أيضا -كما سبق-
وا٤بؤلف اقتصر على عذاب القرب  ,كاف األوىل أف يقوؿ :عذاب القرب ونعيمو ؛ ألف النصوص ثابتة ُب ىذا
 ,وىذا -كما ٠بعتمُ -ب الكتاب والسنة ,والقرب ىو أوؿ منازؿ اآلخرة  .نعم.
 - 1سورة طه آية .133 :
 - 3سورة إبراهيم آية .36 :
 - 2سورة طه آية .133 :

ٕٗٚ

اإلعانة العظمى

صيحة النشور

صيحة النشور ٍب من بعد ذلك :اإلٲباف بالصيحة للنشور  ,بصوت إسرافيل ؛ للقياـ من القبور ؛ فيلزـ
الطل أنك ميت  ,ومضغوط ُب القرب  ,ومساءؿ ُب قربؾ  ,ومبعوث من بعد ا٤بوت.
فريضة الزمة ؛ من أنكر ذلك كاف بو كافرا ؛ قاؿ النيب   إنكم ُْٙب َشروف من قبوركم حفاة عراة
(ٔ)
كذب بآية
غرال  وقاؿ اهلل  -تبارؾ وتعاىل        : -؛ فمن ّ
 ,أو ٕبرؼ من القرآف  ,أو رد شيئا ٩با جاء بو رسوؿ اهلل  فهو كافر .
صيحة النشور :ٯبب اإلٲباف بصيحة النشور  ,وا٤براد بصيحة النشور :نفخة البعث الٍب ينفخ فيها
إسرافيل.
إسرافيل موكل بنفخة الصور  ,كما أف جربيل موكل بالوحي  ,وىو ملك الوحي  ,وميكائيل موكل
بالقطر الذي فيو حياة األبداف  ,وإسرافيل موكل بالنفخ ُب الصور.
ىؤالء ا٤ببلئكة الثبلثة موكلوف ٗبا فيو ا٢بياة :جربيل موكل بالوحي الذي ينزؿ على األنبياء  ,بالوحي
الذي فيو حياة القلوب واألرواح  ,وميكائيل موكل بالقطر وا٤بطر الذي فيو حياة األبداف -أبداف اآلدميْب
وا٢بيوانات.-
وإسرافيل موكل بالنفخ ُب الصور الذي فيو إعادة األرواح إىل األبداف ؛ فيقوـ الناس من قبورىم لرب
العا٤بْب .
وىؤالء األمبلؾ الثبلثة ىم رؤساء ا٤ببلئكة  ,ومقدموىم ؛ و٥بذا توسل النيب بربوبية اهلل ٥بؤالء الثبلثة ,
ُب ا٢بديث الصحيح الذي رواه مسلم -رٞبو اهلل ,-من حديث عائشة -رضي اهلل عنهاُ -ب االستفتاح
 - 1سورة المعارج آية .32 :

ٕٗٛ

اإلعانة العظمى

لصبلة الليل  :أف النيب  كاف إذا قاـ من الليل استفتح فقاؿ :اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل,
فاطر السموات واألرض ,عامل الغيب والشهادة ,أنت ٙبكم بْب عبادؾ فيما كانوا فيو ٱبتلفوف ,اىدين ٤با
اختلف فيو من ا٢بق بإذنك؛ إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم . 
ُ

وإسرافيل ينفخ ُب الصور نفختْب :النفخة األوىل نفخة ا٤بوت ,صعق وموت ,والثانية حياة ,فهما

نفختاف:
النفخة األوىل :ينفخ نفخة الصعق ,فيموت كل من خلق اهلل إال من استثُب .والنفخة الثانية :نفخة
بعث كما قاؿ -تعاىلُ -ب سورة "الزمر":

         

 )ٔ(       ىذه نفخة الصعق "ا٤بوت ":
البعث:





 )ٕ(     ىذه نفخة

. )ٖ(      

النفخة األوىل نفخة صعق وموت:
     

(ٗ)

          

"إال من شاء اهلل" :إال من استثناه اهلل ٩بن ال ٲبوت :كا٢بور العْب ُب ا١بنة,

واألرواح ,والولداف ,ىؤالء استثناىم اهلل ,داخلوف ُب االستثناء.
وقاؿ بعض العلماء :إف النفخات ثبلث:
نفخة الفزع ,كما قاؿ -تعاىلُ -ب سورة النمل:

        

. )٘(         
والنفخة الثانية :نفخة الصعق وىي ا٤بوت.
 - 1سورة الزمر آية .57 :
 - 3سورة الزمر آية .57 :
 - 2سورة الزمر آية .57 :
 - 3سورة الزمر آية .57 :
 - 4سورة النمل آية .76 :

ٕٜٗ

اإلعانة العظمى

ونفخة ثالثة :ىي نفخة البعث ,ىذا جاء ُب حديث ,لكنو حديث ضعيف من رواية إ٠باعيل بن رافع.
والصواب أهنما نفختاف :نفخة الفزع ,ونفخة الصعق ,واحدة أو٥با فزع وآخرىا صعق وموت ,وىي
نفخة طويلة يطو٥با إسرافيل ,كما جاء ُب ا٢بديث :أنو ينفخ إسرافيل ُب الصور آخر الزمافُ ,ب آخر الدنيا
بعد ظهور أشراط الساعة الكبار الٌب تتواىل:
أو٥با ا٤بهديٍ ,ب الدجاؿٍ ,ب نزوؿ عيسىٍ ,ب يأجوج ومأجوجٍ ,ب بعد ذلك تتواىل :ىدـ الكعبة,
والدخاف ,ونزع القرآف من الصدور ,وطلوع الشمس من مغرهبا ,والدابة ,وآخر ذلك النار الٍب ٚبرج من قعر
عدف ,تسوؽ الناس إىل احملشر ,تبيت معهم إذا باتوا ,وتقيل معهم إذا قالوا ,وتأٌب ريح طيبةُ ,ب آخر الزماف
يقبض اهلل فيها أرواح ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات ,وال يبقى إال الكفرة ,فعليهم تقوـ الساعة .
الساعة ما تقوـ إال على الكفرة ,وٱبرب ىذا العامل إذا خبل من التوحيد واإلٲباف ,ما داـ ُب األرض
توحيد وإٲباف فبل تقوـ الساعة ,كما قاؿ النيب   ال تقوـ الساعة حٌب ال يقاؿ ُب األرض :اهلل اهلل



.
فإذا نزع اإلٲباف والتوحيد من األرض قامت الساعة ,خربت الدنيا وقامت القيامةٚ ,برب ىذه األرض,
وتكور الشمس ,وتنشق األرض ,وتنكدر النجوـ ,وتسجر البحار ,وتقوـ الساعة.
ينفخ إسرافيل ُب الصور نفخة ,والناس ُب أعما٥بم ودنياىم مشغولوف ,جاء ُب ا٢بديث  :أنو تقوـ
الساعة وبعض الناس يأكل ,فبل يرفع اللقمة إىل فيو حٌب تقوـ عليو الساعة ,وبعض الناس يغرس الفسيلة,
وبعض الناس يتبايعوف القماش ,ٲبدونو فتقوـ عليهم الساعة وىم ُب دنياىم مشغولوف . 
لكنهم كفرة؛ ألنو بعدما قبضت أرواح ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات ,ال يبقى إال الكفرة يتهاوجوف هتاوج ا٢بمر,
يتناكحوف ُب األسواؽ كا٢بمر -والعياذ باهلل ,-ال يعرفوف معروفا ,وال ينكروف منكرا ,ويتمثل ٥بم الشيطاف
والعياذ باهلل ,-فيقوؿ :أال تستجيبوف؟ فيقولوف :ما تأمرنا .فيأمرىم بعبادة األصناـ واألوثاف ,وىم ُب ذلكحسن رزقهم ,رغد عيشهم ,فعليهم تقوـ الساعة.

ٖٓٗ

اإلعانة العظمى

و٥بذا قاؿ النيب



ُب ا٢بديث الصحيح:

والذين يتخذوف القبور مساجد





إف من شرار الناس من تدركهم الساعة وىم أحياء,

فينفخ إسرافيل ُب الصور نفخة أو٥با ليس قويا ,فيفزع الناس ,فبل

يسمعو أحد إال أصغى ليتا ,ورفع ليتا .
الليت :صفحة ا٣بد ,يتسمع الصوت ,فبل يزاؿ الصوت يقوى يقوى حٌب ٲبوت الناس ,صوت مثل ما
٠بعتم اآلف ,الذي يسمونو صفارات اإلنذار ,صفارات اإلنذار ىذه الٍب أفزعت ورعبت الناس؛ ألف صوهتا
مرتفع ,فأوؿ ما يسمع الناس يصعقوف ,الصوت يقوى يقوى ,فإذا زاد مثل الصوت الذي ٠بعتم ,مئات
ألوؼ ا٤برات أقوى.
ال يزاؿ يقوى الصوت حٌب ٲبوت الناس ,أو٥با فزع وآخرىا موت:
          

(ٔ)

     

ٍب بعد ذلك ٲبكث الناس أربعْب ,وينزؿ اهلل

مطرا تنبت منو أجساد الناس ,فإذا ًب خلقهم ونبتوا وبُدلت الصفات ,الذوات ىي ىي ,أما الصفات تبدؿ.

اهلل تعاىل يعي د الذرات الٍب استحالت من الَباب ,اإلنساف يبلى إال عجب الذنب -عجب الذنب:

صعص ,أو آخر عظم ُب العمود الفقري ,يُسمى عجب الذنب -منو خلق ابن آدـ ,ومنو ُركب ,ىذا
الع ُ
ُ
يبقى ال تأكلو األرض ,والذرات األخرى يعيدىا اهلل.
فإذا نبت الناس ,وخلقهم اهلل ,وبُدلت الصفات ,فالصفات صارت قوية ,ينشأ اإلنساف فيها تنشأة
قوية يستطيعوف فيها الثبات ,ويقفوف ىذا ا٤بوقف العظيم ,بعد ذلك يأمر اهلل إسرافيل ,فينفخ ُب الصور
النفخة الثانية ,فتعود األرواح إىل أجسادىا.
األرواح ال ٛبوت ,األرواح باقية :إما ُب عذاب ,وإما ُب نعيم.
ا٤بؤمن إذا مات نُقلت روحو إىل ا١بنة ,والكافر تنقل روحو إىل النار ,و٥با صلة با١بسد ,روح ا٤بؤمن
تنعم ,لكن روح ا٤بؤمن تنعم وحدىا ,والشهيد تنعم بواسطة حواصل طّب خضر.

 - 1سورة الزمر آية .57 :

ٖٔٗ
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ُب ا٢بديث  :نسمة ا٤بؤمن طائر يعلق ُب شجرة ا١بنة ,حٌب يرجعو اهلل إىل جسمو يوـ يُبعثوف
حديث ثابت.



وأما الشهداء فإهنم يتنعموف بواسطة حواصل طّب خضر ,أرواحهم -أرواح الشهداء -إذا قتلوا ٯبعلها
اهلل ُب حواصل طّب خضر تسبح ُب ا١بنة ,ترد أهنارىا ,وتأكل من ٜبارىا؛ ألهنم ٤با بذلوا أجسادىم هلل
عوضهم اهلل أجسادا أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها.
أما ا٤بؤمن غّب الشهيد فإف روحو فقط تُنعم وحدىا ,تأخذ شكل طائر:



نسمة ا٤بؤمن طائر يعلق

ُب شجر ا١بنة -أي :يأكل من شجر ا١بنة -حٍب يرجعو اهلل إىل جسمو يوـ يبعثوف . 
فإذا أمر اهلل إسرافيل ,إذا نفخ إسرافيل ُب الصور النفخة الثانية بأمر اهلل ,تطايرت األرواح ودخلت ُب
أجسادىا ,فقاـ الناس ينفضوف الَباب عن قبورىم ,ويقفوف بْب يدي اهلل  للحساب ُحفاة -ال نعاؿ
,غرال -غّب ٨بتونْب ,-ىكذا الرجاؿ والنساء ,ولكن كل شخص بصره
عليهمُ ,-عراة -ال ثياب عليهمُ -
إىل السماء.

٤با قالت عائشة  :يا رسوؿ اهلل ,الرجاؿ والنساء ينظر بعضهم بعضا .قاؿ :األمر أشد من ذلك



الناس ساعتها عندىم اندىاش ,ىذا أمر عظيم ,ما أحد ينظر إىل أحد ,ما الوقت وقت نظر.
اإلنساف ٘بده اآلف إذا اندىش أو صار عنده أمر يهمو٘ ,بده يبلقيك ُب الشارع وتسلم عليو وال يرد
عليك السبلـٍ ,ب لقيتو بعد ذلك ,تقوؿ :يا فبلف ,سلمت عليك ما رددت علي .يقوؿ :واهلل ما ٠بعتك
وال رأيتك .مندىش منشغل ذىنو.
فإذا كاف ىذا مندىش ُب الدنيا ,فكيف حاؿ الناس يوـ القيامة! على ىذه ا٢باؿ ,حفاة عراة.
وأوؿ من يُكسى ُب ا٤بوقف إبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ ,-أوؿ من يكسى ُب موقف القيامة
إبراىيم ,وىذه منقبة إلبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ ,-وىذا ال يدؿ على أنو أفضل من حفيده -نبينا
٧بمد  ,- بل ىو أفضل؛ ألف ىذه مزية خاصة ,ونبينا ٧بمد  لو مزايا.

ٕٖٗ
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كما أف من مزايا موسى :أنو يوـ القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش ,قاؿ النيب   أنا أوؿ من
تشقق عنو ,إف الناس يُصعقوف يوـ القيامة ,فأكوف أوؿ من يفيق ,فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش,
فبل أدري أفاؽ قبلي أـ جزي بصعقة يوـ الطور . 

ىذه منقبة ٤بوسى سواء صعق أو مل يصعق ,لكن الفضيلة وا٤بزية ا٣باصة ال تقضي على ا٤بزايا العامة,
فأفضل األنبياء نبينا ٧بمد ٍ ب يليو جده إبراىيمٍ ,ب موسىٍ ,ب بقية أويل العزـ عليهم الصبلة والسبلـ.
"صيحة النشور" ,يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ " :-ب بعد ذلك اإلٲباف بالصيحة بالنشور " أي :الصقعة
الثانية ,والصعقة األوىل صعقة ا٤بوت -كما ٠بعتم -ا٤بؤلف ذكر صيحة النشور ,ومل يذكر قبلها صيحة
النفخ ,وىي مذكورة ُب اآلية الكرٲبة:

          

. )ٔ(               
يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ" :-ب من بعد ذلك اإلٲباف بالصيحة بالنشور ,بصوت إسرافيل" إسرافيل :ىو
ا٤بلك ا٤بوكل بالنفخ ُب الصور للقياـ من القبور ,القياـ من القبور,أي :يقوموف من قبورىم للبعث.
من مل يؤمن بالبعث فهو كافر ,قاؿ -تعاىل:-

       

 )ٕ( ا٤بؤمن

يلزـ قلبو أنك ميت ومضغوط ُب القرب ,ومساءؿ ُب قربؾ ,ومبعوث بعد ا٤بوت.
ى ذا فرض الزـ ,فيلزـ القلب ,أي :أف ا٤بؤمن يلزـ قلبو ,أي :اعتقد أنك ميت ومضغوط ُب القرب
ومساءؿ ُب قربؾ,ومبعوث من بعد ا٤بوت فريضة الزمة ,من أنكر ذلك كاف بو كافرا.
ما معُب يلزـ القلب؟ أي :أف ا٤بؤمن يلزـ القلب ىذا ,أي :يعتقد ويوقن أنو ميت ,ىذا ما فيو أحد
يشك في و ,ومضغوط ُب القرب ,أي :الضمة ال بد منها ومساءؿ ُب قربؾ :تسأؿ عن ربك ,وعن دينك,
وعن نبيك ,ومبعوث من بعد ا٤بوت ,يبعث ا١بسد.

 - 1سورة الزمر آية .57 :
 - 3سورة التغابن آية .6 :
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فرض الزـ ,من أنكر ذلك كاف بو كافرا ,من أنكر البعث فهو كافر بنص القرآف ,قاؿ اهلل -تعاىل:-
       

(ٔ)



أمر اهلل نبيو أف يقسم على البعث ُب ثبلثة مواضع من كتاب

اهلل:
ُب سورة "التغابن":

              

. )ٕ(        
ُب سورة "يونس":



            

. )ٖ(   
ُب سورة "سبأ":

            

. )ٗ(   
أمر اهلل نبيو أف يقسم على البعث ُب ثبلثة مواضع ,من أنكر البعث كافر بإٝباع ا٤بسلمْب ,ومن قاؿ:
إف البعث للروح -كما قاؿ الفبلسفة -فهو كافر ,ا١بسد يبعث.
الفبلسفة كابن سينا وغّبه يقولوف :الذي يبعث الروح ,وا١بسد ما يبعث .ىذا كفر بإٝباع ا٤بسلمْب,
من قاؿ :البعث للروح ,فهو كافر ,البعث للجسد والروح باقية ,الروح باقية ,ىذه ال ٛبوت إما عذاب أو ُب
نعيمٍ ,ب تعود إىل ا١بسد بعد النفخ ُب الصور ,قاؿ النيب   إنكم ٙبشروف من قبوركم حفاة عراة . 
ىذا جاء ُب ا٢بديث:
ال ثياب عليهم -غرال





أف الناس ٰبشروف من قبورىم حفاة -يعِب :ال نعاؿ عليهم -عراة -يعِب:

ٝبع أغرؿ ,واألغرؿ :الغّب ٨بتوف ,ا١بلدة الٍب تقطع من اإلنساف -من الذكر

وىو صغّب -تعود مرة أخرى ,تعود فيبعث غّب ٨بتوف.
 - 1سورة التغابن آية .6 :
 - 3سورة التغابن آية .6 :
 - 2سورة يونس آية .42 :
 - 3سورة سبأ آية .2 :
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وفيو رواية أخرى ُب بعض األحاديثٙ  :بشروف إىل اهلل حفاة ,عراة ,غرالُ ,هبما ُ هبما أي :ليس

معكم شيء إال با٢بسنات والسيئات.
وقاؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل:-
وىي القبور,



      

(ٔ)

األجداثٝ :بع جدث

 )ٕ(      ىذا فيو إثبات البعث.

قاؿ ا٤بؤلف " :فمن كذب بآية أو ٕبرؼ من القرآف ,أو رد شيئا ٩با جاء بو رسوؿ اهلل  فهو كافر " .
فإف أنكر فرضا أو وصفا وصف اهلل بو نفسو ,أو خربا أخرب اهلل بو,أو فريضة أوجبها ,أو كذب بآية أو
ٕبرؼ -فهو كافر بإٝباع ا٤بسلمْب .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
البعث والصراط
البعث والصراط ٍ :ب ا إلٲباف بالبعث والصراط ,وشعار ا٤بؤمنْب يومئذ" :سلم سلم" ,والصراط جاء ُب
ا٢بديث  :أنو أحد من السيف وأدؽ من الشعرة . 
نعم ,اإلٲباف بالبعث والصراط ,اإلٲباف بالبعث ركن من أركاف اإلٲباف ,وأصل من أصوؿ الدين ,من
كذب بو فهو كافر بإٝباع ا٤بسلمْب كما ٠بعتم ُب اآليات,وكما ُب حديث جربيل قاؿ  :أف تؤمن باهلل
ومبلئكتو ,وكتبو ورسلو ,واليوـ اآلخر . 
والبعث داخل ُب اليوـ اآلخر ,وكذلك اإلٲباف بالصراط ,والصراط إنو صراط حسي ,وىو جسر ينصب
على مًب جهنم ,ٲبر الناس فيو على قدر أعما٥بم :فالطائفة األوىل ٛبر كالربؽ ال يضرىم شيءٛ ,بر على
الصراط كالربؽ.

 - 1سورة المعارج آية .32 :
 - 3سورة المعارج آية .32 :
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والطائفة الثانية ٛبر كالطّب وكالريح ,وكأجاود ا٣بيل ,كا٣بيل ا١بياد ,وكالرجل يعدو عدوا+,يرقص رقصا,
والرجل ٲبشي مشيا ,والرجل يزحف زحفا ,وعلى الصراط كبلليب ٚبطف من أمرت ٖبطفو وتلقيو ُب النار
على حسب األعماؿ ,فرجل مسلم ,ومكردس على وجهو ُب النار .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
ٲبر الناس فيو على قدر األعماؿ ,فالصراط صراط حسي منصوب ,ينصب على مًب جهنم ,والصراط
يقوؿ ا٤بؤلف :كما جاء با٢بديث:



إنو أحد من السيف وأدؽ من الشعرة



أحد من السيف وأدؽ

من الشعرة وأحر من ا١بمر ,ٲبر الناس فيو على قدر أعما٥بم .
وىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة ,أف الصراط حسي ,وأنكرت ا٤بعتزلة الصراط ا٢بسي ,وقالوا :الصراط
معنوي ,ما فيو صراط حسي ,وإ٭با ىو صراط معنوي ,ليس ىناؾ صراط حسي ٲبر اإلنساف فيو ,وإف ا٤براد
الصراط ا٤بعنوي ,يعِب :أف الناس ينتقلوف إىل ا١بنة على حسب األعماؿ ,وليس ىناؾ صراط حسي.
كما أهنم أنكروا ا٤بيزاف ا٢بسي ,وقالوا :ا٤براد با٤بيزاف العدؿ ,وقالوا :إف ا٤بيزاف -كما سيأٌب -ال ُٰبتاج
إليو ,الرب ال ٰبتاج إىل ا٤بيزاف ,وإ٭با الذي ٰبتاج إىل ا٤بيزاف البقاؿ والفواؿ ,أما الرب فبل ٰبتاج إىل ا٤بيزاف,
وا٤براد با٤بيزاف العدؿ.
ىذا من بدعهم وضبل٥بم ,ا٤بعتزلة أنكروا ا٤بيزاف ,قالوا :الصراط معنوي وا٤بيزاف معنوي ,ما فيو صراط
حسي ,ما فيو ميزاف ,األعماؿ ما توزف ,والرب عادؿ وال ٰبتاج إىل ميزاف ,الذي ٰبتاج إىل ا٤بيزاف البقاؿ
والفواؿ.
ىكذا ردوا النصوص بعقو٥بم؛ ألهنم أىل عقوؿ ,يردوف النصوص بعقو٥بم.
يقوؿ ا٤بؤلف" :وشعار ا٤بؤمنْب يومئذ :سلم سلم" ,ىذا ا٤بعروؼ ُب ا٢بديث:



أنو ال يتكلم إال

الرسل ,الرسل ىم الذين يقولوف :اللهم ,سلم سلم . 
يقوؿ ا٤بؤلف" :شعار ا٤بؤمنْب :سلم سلم" ,يومئذ ٰبتاج إىل دليل ,ىل ذكر ُب ا٢باشية شيء؟ يقوؿ:
حديث أيب ىريرة الطويل ,وفيو:



شعار ا٤بسلمْب يومئذ :سلم سلم

سعيد :بلغِب أف الصراط أحد من السيف ,وأدؽ من الشعرة.

ٖٗٙ



ووقع عند مسلم ,قاؿ أبو

اإلعانة العظمى

ثبت عند مسلم أف شعارىم :سلم سلم.
نعم .يقوؿ " :وذكر ا٤بصنف من وصف الصراط أنو أحد من السيف ,وأدؽ من الشعرة ,فثابت ,فقد
روى البخاري من حديث أيب ىريرة الطويل ,وفيو  :وشعار ا٤بسلمْب يومئذ :سلم سلم  ووقع عند
مسلم ,قاؿ أبو سعيد :بلغِب أف الصراط أحد من السيف ,وأدؽ من الشعرة " .
وعلى ىذا يكوف شعارىم ,وكذلك األنبياء ,ويقولوف ُب بعضها  :وال يتكلم إال الرسل ,وشعارىم
يومئذ :اللهم سلم سلم  نعم.
الميزان
ا٤بيزافٍ :ب اإلٲباف با٤بوازين ,كما قاؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل:-
 )ٔ(  وقاؿ عبد اهلل بن مسعود:





   

يؤتى بالناس إىل ا٤بيزاف ,فيتجادلوف عنده أشد ا١بداؿ



وقاؿ النيب   ا٤بيزاف بيد الرٞبن ,ٱبفضو ويرفعو ,فمن شك ُب ذلك أو كذب فقد أعظم اإل٢باد . 
وقد اتفق أىل العلم باألخبار ,والعلماء والزىاد ُب ٝبيع األمصار ,أف اإلٲباف بذلك واجب الزـ .
نعم ,واإلٲباف با٤بيزاف وا٤بوازين يوـ القيامة ,ىذا ثابت بالنصوص ,وأثبتو أىل السنة وا١بماعة ,قاؿ اهلل -
تعاىل:-

             

. )ٕ(           
وجاء ُب حديث البطاقة  :أنو يؤتى برجل يوـ القيامة ,وٱبرج لو تسعة وتسعوف سجبل ,كل سجل
مد البصر سئيات ,وتوضع ُب كفة ,فيقاؿ :ىل لك حسنة؟ فيقوؿ :ال واهلل .فيقوؿ اهلل :بلى ,إف لك عندنا

 - 1سورة األنبياء آية .36 :
 - 3سورة األنبياء آية .36 :
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حسنة ,فيخرج لو بطاقة ,ىي الشهادتاف :الشهادة هلل بالوحدانية ,وللنيب بالرسالة ,وتوضع السجبلت ُب
كفة ,وا٤بيزاف ُب كفة ,فطاشت السجبلت وثقلت البطاقة  ىذا دليل على أنو ميزاف حسي.
جاء ُب ا٢بديث  :أنو لو لساف وكفتاف . 
اختلف العلماء :ىل ىو ميزاف واحد ,أو ىي موازين؟ فقيل :إنو ميزاف واحد ,وأما قولو -تعاىل:-
     

(ٔ)



فإ٭با ٝبعت ا٤بوازين باعتبار ا٤بوزونات ,وإال فهو ميزاف

واحد.
وقيل :إهنا موازين عدة ,لك واحد ميزاف.
وأثبت أىل السنة وا١بماعة أف ا٤بيزاف ميزاف حسي ,وأنكر ا٤بعتزلة ا٤بيزاف ا٢بسي ,وقالوا :إف ا٤براد بو
ا٤بيزاف ا٤بعنوي ,وىو عبارة عن العدؿ ,وليس ىناؾ ميزاف حسي لو كفتاف ,وال توضع أعماؿ وال شيء ,وإ٭با
ا٤براد العدؿ.
فاهلل -تعاىل -عادؿ ,وال ٱبفى عليو شيء من أعماؿ العباد ,وال ٰبتاج إىل ميزاف حسي إال البقاؿ
والفواؿ ,أما الرب فبل ٰبتاج إىل ا٤بيزاف ,وىذا من جهلهم وضبل٥بم ,وىذا من اإل٢باد -كما ذكر ا٤بؤلف
رٞبو اهلل ,-فإف النصوص من الكتاب والسنة صرٰبة وواضحة بأنو ميزاف حسي ,لو كفتاف ولو لساف.
وذكر ا٤بؤلف -رٞبو اهلل :-قاؿ عبد اهلل بن مسعود  :يؤتى بالناس إىل ا٤بيزاف ,فيتجادلوف عنده أشد
ا١بداؿ



فيو إثبات ا٤بيزاف ,وثبت ُب الصحيح ,ثبت ُب األحاديث أنو يوزف الشخص وتوزف األعماؿ,

قاؿ -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ا٢بديث الصحيح:



يؤتى بالرجل العظيم السمْب ,ال يزف عند اهلل

جناح بعوضة  ؛ ألنو الذي ٱبفو عملو.
 و٤با كشفت الريح عن ساقي عبد اهلل بن مسعود -الصحايب ا١بليل -ضحك الصحابة ,فقاؿ النيب


مل تضحكوف؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل ,من دقة ساقيو .فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ :-والذي نفسي بيده

٥بما ُب ا٤بيزاف يوـ القيامة أثقل من جبل أحد . 
 - 1سورة األنبياء آية .36 :
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ىذا صريح ُب أف ا٤بيزاف حسي ,وأنو يوزف األشخاص وتوزف األعماؿ على حسب األعماؿ ,وإف كانت
األعماؿ أعراضا فاهلل -تعاىل -ٯبعلها أجساما ,كما جاء ُب ا٢بديث عن "البقرة" و"آؿ عمراف":



تأتيا ف يوـ القيامة كأهنما غمامتاف ,أو غيايتاف ,أو فرقاف من طّب صواؼ تظبلف صاحبهما يوـ القيامة



أي :العمل بالقرآف.
ٍب ذكر ا٤بؤلف -رٞبو اهلل :-وقاؿ النيب



ا٤بيزاف بيد الرٞبن ,ٱبفضو ويرفعو ,فمن شك ُب ذلك

أو كذب فقد أعظم اإل٢باد . 
ىذا ا٢بديث ٰبتاج إىل ثبوت؛ ما ذكر ا٤بؤلف ُب ا٢باشية ٚبريج ا٢بديث ,اإلٲباف ثابت ال شك فيو ,أما
ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ:



ا٤بيزاف بيد الرٞبن ,ٱبفضو ويرفعو ,فمن شك ُب ذلك أو كذب فقد أعظم

اإل٢باد  أنا ال أعلم ثبوت ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ ,ومل يذكر ا٤بؤلف ُب ا٢باشية ٚبرٯبو.
يقوؿ ا٤بؤلف" :وقد اتفق أىل العلم باألخبار ,وىم :العلماء ,والزىاد ,والعبادُ ,ب ٝبيع األمصار ,أف
اإلٲباف بذلك واجب الزـ -أف اإلٲباف با٤بيزاف واجب الزـ ,-وال ٱبالف ُب ىذا إال أىل البدع ,كا٤بعتزلة
وأشباىهم .نعم.
الحوض والشفاعة
ا٢بوض والشفاعةٍ :ب اإلٲباف با٢بوض والشفاعة ,وقاؿ النيب

 

إف يل حوضا ما بْب أيلة وعدف

- يريد أف قدره ما بْب أيلة وعدف  -أباريقو بعدد ٪بوـ السماء  وقاؿ أنس بن مالك  :من
كذب با٢بوض فقد كذب با٢بق  وجاء ُب ا٢بديث  :من كذب با٢بوض مل يشرب منو . 
نعم ,ا٢بوض والشفاعة ,ىذا الَبقيم من احملشي ,تكلم عن ا٢بوض والشفاعة ,وا٤بؤلف تكلم عن
ا٢بوض فقط ,والشفاعة ُب موضوع آخر.
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"اإلٲباف با٢بوض والشفاعة" ,ا٤بؤلف ذكر إٝباال ا٢بوض والشفاعة ,لكن ما فصلٍ ,ب اإلٲباف با٢بوض
والشفاعة من معتقد أىل السنة وا١بماعة ,واألحاديث ُب ثبوت ا٢بوض والشفاعة من األحاديث ا٤بتواترة,
الٍب بلغت حد التواتر ,ومن أنكر ا٤بتواتر بعد العلم بو وقياـ ا٢بجة ,فإنو يكفر.
فاألحاديث ا٤بتواترة ىي الٍب رواىا عدد كثّب ,ا٢بديث ا٤بتواتر :ىو الذي يرويو عدد كثّب ,يستحيل
تواطؤىم على الكذب ,من أوؿ السند إىل منتهاه ,يروى عن عدد كثّب يستحيل تواطؤىم على الكذب,
وأسندوه إىل ٧بسوس ,يعِب :إىل ٠بع ,يقوؿ ىذا٠ :بعت أو رأيت.
ال بد من ىذا ,ىذا ىو ا٢بديث ا٤بتواتر ,واألحاديث ا٤بتواترة ُب السنة قليلة ,قاؿ أىل العلم :ما ثبت
ُب األحاديث إال ما يقارب أربعة عشر حديثا ,والباقي كلو ثبت بأخبار اآلحاد.
وعددت رواتو ,ومل يكن ا٢بديث معبل وال شاذ
وأخبار اآلحاد حق إذا صح السند -سند ا٢بديثُ ,-

 فإنو ٯبب العمل بو ُب العقائد واألعماؿ ,ٯبب قبولو ,واألحاديث الٍب ُب الصحيحْب روايتها كلها منىذا البابِ ,
لكن الصحيحاف :البخاري ومسلم ,تلقتهما األمة بالقبوؿ.
فاألحاديث ا٤بتواترة الٍب بلغت حد التواتر تقارب أربعة عشر :منها حديث ا٢بوض ,ومنها حديث
الشفاعة ,ومنها حديث:



من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ومنها حديث  :من

بُب هلل مسجدا بُب اهلل لو بيتا ُب ا١بنة  ىذه األحاديث ا٤بتواترة.
قاؿ بعضهم :أحاديث النهي عن الصبلة بعد العصر وبعد الفجر ,ىذا منها ,ومنها األحاديث ُب
ا٢بوض متواترة ,وأف لنبينا



حوض ُب موقف يوـ القيامة ,جاءت األحاديث بوصفو ,وأف طولو مسافة

شهر ,وعرضو مسافة شهر ,وأوانيو عدد ٪بوـ السماء ,وىو أشد بياضا من اللنب ,وأبرد من الثلج ,وأحلى
من العسل ,وأطيب رٰبا من ا٤بسك ,وأف من شرب منو شربة مل يظمأ بعدىا أبدا حٌب يدخل ا١بنة.
وكذلك الشفاعة ,تواترت األحاديث على إثباهتا ,ومع ذلك أنكرىا ا٣بوارج وا٤بعتزلة ,وأنكروا أيضا
الشفاعة ,للنيب



عدة شفاعات :شفاعة ُب موقف القيامة؛ إلراحة الناس من ا٤بوقف ,وشفاعة اإلذف
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ألىل ا١بنة ُب دخو٥با -الشفاعة ألىل ا١بنة ُب اإلذف ٥بم بدخو٥با ,-وشفاعة ُب رفع درجات قوـ من أىل
ا١بنة.
ىذه ما أنكرىا ا٣بوارج وا٤بعتزلة ,لكن أنكروا الشفاعة الٍب ُب العصاة ,الشفاعة فيمن يستحق دخوؿ
النار أال يدخلها ,وفيمن دخلها أف ٱبرج منها من عصاة ا٤بؤمنْب ا٤بوحدين ,وُب قوـ تساوت حسناهتم
وسيئاهتم.
ىذه أنكرىا ا٤بعتزلة وا٣بوارج ,فأنكر عليهم أىل السنة ,وصاحوا هبم وضللوىم وبدعوىم ,أحاديث
متواترة ,بلغت حد التواتر ُب أف ا٤بؤمنْب العصاة ال ٱبلدوف ُب النار ,إف ماتوا على التوحيد.
فمنهم من يعفى عنو ,ومنهم من يعذبٍ ,ب ٱبرجوف بشفاعة الشافعْب ,وبرٞبة أرحم الراٞبْب؛ ألف
ا٤بؤمن ا٤بوحد أصلو مؤمن ,ومن أىل ا١بنة ,لكن ىذه ا٤بعاصي وىذه الكبائر خبث ودنس ,فبل بد من أف
يطهر من ىذا الدنس وا٣ببث ,كما أف الثوب إذا أصابتو ٪باسة تغسلها حٌب تزوؿ النجاسة ,فهذه ٪باسة.
ا٤بعاصي والكبائر الٍب يفعلها ا٤بوحدوف ال بد من تطهّبىا ,إف عفى اهلل عنو طهرىا اهلل بالعفو ,وإف مل
يعف اهلل عنو فبل بد أف يطهر بالنار ,فإذا زاؿ خبثو أخرجو اهلل من النار إىل ا١بنة.
ىذه أنكرىا ا٤بعتزلة وا٣بوارج ,قالوا :العاصي مثل الكافر ٱبلد ُب النار ,ا٤بوحد العاصي ,من فعل كبّبة
٨بلد ُب النار كالكافر سواء بسواء.
أنكر عليهم أىل السنة ,وضللوىم وبدعوىم؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهللٍ"-ب اإلٲباف با٢بوض
والشفاعة" ,ٯبب على ا٤بؤمن أف يؤمن با٢بوض والشفاعة ,خبلؼ ا٤بعتزلة وا٣بوارج ,وقاؿ النيب   إف
يل حوضا ما بْب أيلة وعدف  أي :مسافة أيلة بلدة ُب الشاـ ,وعدف ُب اليمن.
وجاء ُب بعض األحاديث" :ما بْب بُصرى وكذا ...ما بْب ا٤بدينة وعدف" اختلفت ا٤بسافات ,قاؿ
بعض العلماء بأف االختبلؼ ىذا إما على حسب الطوؿ أو العرض ,أو على حسب السّب اجملد والسريع.
فا٤بقصود :أف األحاديث ُب ىذا متواترة؛ ٥بذا قاؿ النيب



إف يل حوضا ما بْب أيلة وعدف

يريد أف قدره ما بْب أيلة وعدف ,أباريقو بعدد ٪بوـ السماء ,األواين الٍب يشربوف هبا.
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وقاؿ رسوؿ اهلل:



من كذب با٢بوض فقد كذب با٢بق



وجاء ُب ا٢بديث:



من كذب

با٢بوض مل يشرب منو  وذكر أنو رواه أبو داود ,وأف فيو  :فبل سقاه اهلل . 
ا٤بقصود :أف أىل الس نة وا١بماعة يؤمنوف با٢بوض والشفاعة ,وينكر ذلك أىل البدع من ا٣بوارج
وا٤بعتزلة.
فالواجب على ا٤بسلم اإلٲباف ٗبا ثبت ُب النصوص ,والرد على أىل البدع واإلنكار عليهم ,والبعد عن
معتقدىم الفاسد ,وصلى اهلل على ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو وسلم.
لعلنا نقف على ىذا ,وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع والعمل الصاّب ,وصلى اهلل
على ٧بمد وعلى آلو وصحبو.
س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل يقوؿ :كيف ٪بمع بْب قوؿ اهلل

     

 )ٔ(   وبْب قوؿ النيب   رفعت األقبلـ ,وجفت الصحف  ؟ .
ج  :ال منافاة بينهما ,قاؿ العلماء :قوؿ اهلل تعاىل:



 )ٕ(       احملو من

صحف ا٢بفظة ,قالوا :ٲبحوا اهلل ما يشاء من صحف ا٢بفظة؛ ليوافق ما ُب اللوح احملفوظ ,اللوح احملفوظ ال
يُغّب وال يبدؿ ما فيو.

 رفعت األقبلـ وجفت الصحف  لكن ليمحى ويثبت ما ُب صحف ا٢بفظة ,ٲبحى منو ويثبت

ليوافق ما ُب اللوح احملفوظ؛ و٥بذا قاؿ اهلل

          

 )ٖ(  أي :أصلو ,وىو اللوح احملفوظ.
اقرأ اآلية:
و٥بذا قاؿ:



٩ )ٔ(       با ُب صحف ا٢بفظة ليوافق ما ُب اللوح احملفوظ؛

     

(ٕ)

 - 1سورة الرعد آية .28 :
 - 3سورة الرعد آية .28 :
 - 2سورة الرعد آية .28 :
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نعم .وىذا -أيها الشيخ -أحد اإلخوة ُب الشبكة يقوؿ :إف اإلخوة ُب الشيشاف ٧باصروف حصارا
شديدا اآلف ,يسألونك الدعاء ٥بم ,وجزاؾ اهلل خّبا.
نسأؿ اهلل أف يفك أسرىم وحصارىم ,اللهم فك أسرىم وحصارىم ,اللهم ارحم ضعفهم ,واجرب
كسرىم ,اللهم فرج كربتهم ,اللهم ارحم ضعفهم ,اللهم فك أسرىم ,اللهم فك أسرىم وحصارىم ,اللهم
ارحم ضعفهم ,واجرب كسرىم ,وتوؿ أمرىم.
اللهم كن ٥بم وال تكن عليهم ,اللهم إهنم ضعفاء ٧بتاجوف إىل نصرؾ وعونك ,اللهم انصرىم ,اللهم
ثبت قلوهبم ,اللهم أنزؿ عليهم الطمأنينة والسكينة ,اللهم عليك بأعدائهم الروس الكفرة؛ فإهنم ال
يعجزونك ,اللهم واشدد وطأتك عليهم ,اللهم شتت مشلهم ,اللهم اقذؼ الرعب ُب قلوهبم ,اللهم خالف
بْب كلمتهم ,اللهم مزقهم كل ٩بزؽ واجعلهم غنيمة للمسلمْب.
يا حي يا قيوـ يا ذا ا١ببلؿ واإلكراـ ,ال إلو إال اهلل العظيم ا٢بليم ,ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم ,ال
إلو إال اهلل رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم ,اللهم إنا ندرأ بك ُب ٫بورىم ,اللهم ٪بعلك ُب
٫بورىم ,اللهم إنا ندرأ بك ُب ٫بورىم ,ونعوذ بك من شرورىم ,اللهم اكفنا شرورىم يا حي يا قيوـ.
اللهم اجرب كسر إخواننا ,اللهم ارحم ضعفهم ,اللهم فك أسرىم ,اللهم توؿ أمرىم ,اللهم إهنم ضعفاء
فقوىم ,اللهم إهنم ٧بصوروف فأزؿ حصارىم ,اللهم فك أسرىم ,اللهم توؿ أمرىم ,اللهم واشدد وطأتك
على أعدائهم الك فرة ,اللهم اقذؼ الرعب ُب قلوهبم ,اللهم مزقهم كل ٩بزؽ ,اللهم اجعلهم غنيمة
للمسلمْب يا ذا ا١ببلؿ واإلكراـ ,يا حي يا قيوـ.
س  :أحسن اهلل إليكم وأثابكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ٬ ,بربكم أننا ٫ببك ُب اهلل -أحبك اهلل الذي
أحببتِب فيو ,وأدعو اهلل أف نكوف متحابْب ,نعم فيو -يقوؿ :وجدنا ىؤالء ا٤بعتزلة ,ورأينا أهنم ال يقصدوف
ُب نفيهم للقدر تنزيو اهلل  إذ ىم وقع عليهم قوؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل:-

 - 1سورة الرعد آية .28 :
 - 3سورة الرعد آية .28 :

ٖٗٗ

     

اإلعانة العظمى


(ٔ)

فبل يبالوف ُب أف يُقاؿ :إنو ال يعلم أو ال يقدر ,وبعضهم كاف يستغرب أف اهلل يرى كل ا٣بلق,

فهؤالء ماذا نصنع؟
ج  :نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .كما قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" -إف إنكار القدر أوؿ الزندقة" ,والنفاؽ
كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ -رٞبو اهلل :-يكثر ُب أىل الكبلـُ :ب ا٤بعتزلة ,وُب الرافضة ,يكثر فيهم الزندقة
والنفاؽ ,نعم ىم كاف منهم من وصل بو ا٢باؿ إىل ىذا ,أو يعتقد أف اهلل ال يرى وال يعلم ,ىذا كافر,
نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ ,ىل ىناؾ فرؽ بْب ا٤بشيئة واإلرادة ,وجزاكم اهلل
خّبا؟
ج  :ال ,اإلرادة مرادفة ,واإلرادة تنقسم إىل قسمْب :إرادة كونية قدرية ترداؼ ا٤بشيئة ,وإرادة دينية
شرعية ترادؼ احملبة والرضا ,ا٤بشيئة ال تنقسم ,لكن اإلرادة تنقسم إىل قسمْب :إرادة كونية خلقية قدرية
ترادؼ ا٤بشيئة ,وإرادة دينية شرعية أمرية ترادؼ احملبة والرضا.
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :جاء عن أحد الصحابة أنو خط خطا ُب األرض ,وقاؿ :أشهد أف ىذا
ُب أـ الكتاب .فما صحة ذلك األثر ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :ال أعلم صحة األثر ,لكن ا٤بعُب صحيح ,كل شيء ُب اللوح احملفوظ ,كل شيء مقدر ,كل شيء
كما قاؿ اهلل ُب القرآف الكرًن:

      

 )ٕ(    وال حركة وال

سكوف ,ا٢بركة والسكوف ,ىذه حركة ,ٱبط ُب األرض حركة ,ىذه مكتوبة ,كل شيء مكتوب ,ا٢بركة
والسكوف ,والرطب واليابس ,والذوات والصفات واألفعاؿ ,كلها مكتوبة ,لكن ا٢بديث "األثر" ما وقفت
عليو ,لكن ا٤بعُب صحيح.
س  :أحسن اهلل إليكم .ويقوؿ :ىل ىناؾ وقت ٧بدد ٘بيبوف فيو على األسئلة على ا٥باتف؟
 - 1سورة األنعام آية . 81 :
 - 3سورة األنعام آية . 48 :
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ج  :نعم ,ىناؾ وقت ٧بدد بعد ا٤بغرب ,واآلف بعد العصر ,على الرقم ا٤بعروؼ. )ٜٜٖٗٔ٘ٓ( :
س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من القصيم يقوؿ :من القواعد أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -مل
يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة وال لفرقة ضالة أبدا ,ولكن بعض ا١بهاؿ اآلف يقوؿ :إف ظاىرة الغلو كانت
موجودة ,بقوؿ أؤلئك الثبلثة النفر ,حيث قاؿ أحدىم  :ال آكل اللحم  إىل آخر ا٢بديث.
وظاىرة اإلرجاء كانت موجودة بقوؿ قدامة بن مظعوف



وينسب بعضهم التصوؼ ألىل الصفة,

فكيف الرد على ىؤالء ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :نعم ,كما قاؿ السائل :البدع ما حصلت إال بعد ,...ما حصل شيء من الصحابة ,معروؼ أف
الصحابة كلهم عدوؿ ,وظهرت البدع ُب أواخر عهد الصحابة :بدعة القدرية ,وبدعة كذا ,...أما ىذا
الذي ذكره كما قاؿ السائل ,قولو :من الصحابة من قاؿ  :ال آكل اللحم ,وال أتزوج النساء  ىذا
ما يعد من الغلو ,ىذا إشكاؿ أشكل عليهم ,وظنوا أف النيب



مغفور لو -وأرادوا أف يزيدوا ُب العمل,

فبْب ٥بم الرسوؿ  فامتثلوا أمره.
وأىل الصفة ما أحد قاؿ :إهنم أىل التصوؼ ,وأىل الصفة ضعفاء فقراء ,ما ٥بم مكاف ,يسكنوف ُب
غرفة ُب ا٤بسجد ,ويعيشوف على الصدقات ,ما فيها تصوؼ.
والثالث :قدامة بن مظعوف ,ىذا تأوؿ,



بعض الناس يسموهنم مرجئة ,من جهة اللغة ُب اإلرجاء؛

ألف الصحابة أخروا أمرىم ,قاؿ :أرجئوا أمرىم؛ ألهنم شربوا ا٣بمر ,وتأويل قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة
"ا٤بائدة":

            

 )ٔ(  فبْب ٥بم الصحابة أف ىذا الفهم خاطئ ,وجلدوىم على ذلك.
أما مسألة قوؿ أحدىم :نرجئ أمرىم إىل اهلل ,فا٤براد اإلرجاء اللغوي ,يعِب :نؤخر حكمهم إىل اهلل,
ا٤بعُب اللغوي ,ليس ا٤براد اإلرجاء الذي اعتنقتو الفرقة ا٤بتأخرة؛ فإف ىذا متأخر ,ولكن ا٤براد ا٤بعُب اللغوي.
نعم.
 - 1سورة المائدة آية .82 :
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اإلعانة العظمى

س  :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من الكويت ,يقوؿ :ىل ا٢بوض قبل الصراط أـ بعده ,جزاكم اهلل
خّبا؟
ج  :ىناؾ خبلؼ بْب العلماء ,على قوؿ أىل العلم ,قيل :إف ا٢بوض قبل الصراط ,وقيل :إف الصراط
قبل ا٢بوض.
والصواب الذي عليو ا١بمهور ,أف ا٢بوض قبل الصراط ,وا٤بعُب يقتضيو؛ ألف الناس ٱبرجوف من قبورىم
عطاشى و٧بتاجْب إىل الشرب قبل الصراط ,وألهنم إذا عربوا على الصراط فقد صعدوا إىل ا١بنة ,فما معُب
ا٢بوض؟
الصراط منصوب على مًب جهنم ,من صعد وصل إىل ا١بنة ,فا٢بوض يكوف قبل ذلك ,جاء ُب
ا٢بديث فيو إيهاـ أف ا٢بوض بعد الصراط ,جاء ُب ا٢بديث  :أف صحابيا قاؿ :أين أجدؾ؟ قاؿ :أوؿ
ما ٘بدين ٘بدين عند ا٢بوض .قاؿ :فإف مل أجدؾ .قاؿ٘ :بدين عند ا٤بيزاف .قاؿ :فإف مل أجدؾ .قاؿ ٘بدين
على الصراط ,ال أخطئ ىذه ا٤بواضع الثبلثة  وىناؾ أحاديث أخرى ذكروىا.
وأجاب بعض أىل العلم :أف األحاديث الٍب فيها ا٢بوض بعد الصراط ,لعلهم يشربوف مرتْب ,وأف
ا٢بوض طويل ,وأهنم يشربوف أوال ٍب يشربوف آخرا؛ ألف طولو مسافة شهر.
وقاؿ بعضهم :ا٤بقصود أنو لو صح ىذا ,فيحمل على أف ا٤براد الكوثر ,هنر الكوثر ُب ا١بنة؛ ألهنم بعد
الصراط , ...ورد ُب حديث وفد بِب ا٤بنتفق ظاىره أف ا٢بوض يكوف بعد الصراط ,لكن ليس بظاىر ,لو
صح ,فيحمل على أف ا٤براد الكوثر ُب ا١بنة؛ ألف ا٢بوض يطلق على الكوثر ,وأهنم بعد دخو٥بم ا١بنة.
األحاديث واضحة ُب أف ا٢بوض يكوف قبل الصراط ,أما األحاديث الٍب ما يوىم ظاىرىا أف ا٢بوض
يكوف بعد الصراط ,فهي متأولة عند أىل العلم ,ٯبمع بينها وبْب النصوص األخرى ٗبا يتفق مع النصوص.
نعم .أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,ونفعنا بعلمكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم .وصلى اهلل وسلم
على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
وفق اهلل ا١بميع ,وجزاكم اهلل خّبا ,وصلى اهلل وسلم على نبينا ٧بمد.

ٗٗٙ
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الحساب


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
قاؿ -رٞبو اهلل تعاىل:-
(ا٢بساب) ٍب اإلٲباف با٤بساءلة ,أف اهلل
اجَبموا:



يسأؿ العباد عن كل قليل وكثّب ُب ا٤بوقف ,وعن كل ما

 )ٔ(      وقاؿ اهلل



    

(ٕ)

     

ويأخذ للمظلومْب من الظا٤بْب ,حٌب ا١بماء من القرناء ,وللضعيف من

القوي .


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
أما بعد:
قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل تعاىلٍ" :-ب اإلٲباف با٤بساءلة" ,يعِب :ٯبب على ا٤بؤمن أف يؤمن بأنو مسئوؿ,
وأف اهلل



يسأؿ العباد عن كل قليل وكثّب ُب ا٤بواقف ,عن كل ما اجَبموا ,أي :أجرموا ,عن السيئات,

قاؿ -تعاىل:-

      

. )ٗ(       

 - 1سورة األحزاب آية .7 :
 - 3سورة الحجر آية .82-83 :
 - 2سورة األحزاب آية .7 :
 - 3سورة الحجر آية .82-83 :
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(ٖ)

وقاؿ سبحانو:

  

اإلعانة العظمى

وثبت ُب ا٢بديث أف النيب  قاؿ  :ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حٌب يسئل عن أربع :عن عمره
فيما أفناه ,وعن شبابو فيما أببله ,وعن علمو فيما عمل بو ,وعن مالو من أين اكتسبو وفيما أنفقو . 
فبل بد من اإلٲباف هبذا ,ال بد للمسلم أف يؤمن بأنو مسئوؿ يوـ القيامة:
 )ٔ(   وقاؿ -سبحانو:-
(ٕ)

        
    

(ٗ)

         

(٘)

     

فرسلهم مسئولوف ,واألمم مسئولة:

   

(ٖ)

أي :األمم ,

.
وما جاء ُب النصوص ُب نفس السؤاؿ:
()ٙ



          

. )ٚ(            

فا١بمع بْب النصوص ىو أنو مواقف يوـ القيامة متعددة ,ومشاىده متعددة ,ففي بعض ا٤بواقف ال
يسألوف ,وُب بعضها يسألوف :عند نفخ الصور ووقوؼ الناس ال أنساب بينهم وال يتساءلوف ,ففي وقت
يسألوف ,وُب وقت ال يسألوف ,والكفار ُب وقت ٱبتم على أفواىهم ,وُب وقت ٱبلى بينهم وبْب الكبلـ,
كما قاؿ سبحانو وتعاىل.

 - 1سورة األحزاب آية .7 :
 - 3سورة األع ارف آية .5 :
 - 2سورة األعراف آية .5 :
 - 3سورة األعراف آية .5 :
 - 4سورة الحجر آية .82-83 :
 - 5سورة الرحمن آية .28 :
 - 6سورة المؤمنون آية . 111 :
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أخرب -سبحانو -عن الكفار أهنم ينكروف:

        

(ٔ)

ففي

وقت ٱبتم على أفواىهم وال يتكلموف ,وُب وقت ٱبلى بينهم وبْب الكبلـ ,فا٤بواقف متعددة ,وا٤بشاىد
متعددة.
قد رد اإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل -على ا١بهمية ُب كتابو "الرد على الزنادقة" ,وبْب أف نصوص كتاب اهلل
وسنة رسولو يصدؽ بعضها بعضا ,ورد على الزنادقة وا١بهميةُ ,ب زعمهم أف القرآف متناقض ,مثل ىذه
اآلياتُ :ب بعضها يسألوف ,وُب بعضها ال يُسألوف.
بْب أف ا٤بواقف وا٤بشاىد متعددة :ففي وقت يسألوف ,وُب وقت ال يسألوف؛ و٥بذا قاؿ -سبحانو :-
        

(ٕ)

ويأخذ للمظلومْب من الظامل ,حٌب

للجماء من القرناء ,وللضعيف من القوي ,أي :أف اهلل -تعاىلٰ -باسب ا٣ببلئق وٯبازيهم ,ويأخذ للمظلوـ
من الظامل.
وجاء ُب ا٢بديث أف النيب  قاؿ  :أتدروف من ا٤بفلس؟ قالوا :ا٤بفلس فينا من ال درىم لو وال متاع.
فقاؿ النيب  ا٤بفلس من أمٍب من يأٌب يوـ القيامة بصبلة وصياـ  وُب لفظ  :وزكاة وحج ,ويأٌب وقد
شتم ىذا ,وضرب ىذا ,وسفك دـ ىذا ,وأخذ ماؿ ىذا ,فيعطى ىذا من حسناتو ,وىذا من حسناتو ,فإف
فنيت حسناتو قبل أف يقضي ما عليو ,أُخذ من سيئاهتم فطرحت عليوٍ ,ب طُرح ُب النار . 
ىذا معُب قولو" :ويأخذ للمظلومْب من الظا٤بْب ,حٌب للجماء من القرناء" ,يعِب :حٌب الدابة ,الشاة
القرناء الٍب ٥با قروف ,وا١بماء الٍب ليس ٥با قروف ,إذا نطحتها فإنو يقتص منها يوـ القيامة ,يقاؿ :يبعثها اهلل
ويقتص للجماء من القرناءٍ ,ب يقوؿ اهلل ٥با :كوين ترابا ,فعند ذلك يقوؿ الكافر:
. )ٖ(  
 - 1سورة األنعام آية . 32 :
 - 3سورة الحجر آية .82-83 :
 - 2سورة النبأ آية .31 :
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"وللضعيف من القوي" ,أي :أف اهلل -تعاىل -يأخذ للضعيف حقو من القوي .نعم.
نعيم الجنة وعذاب النار
نعيم ا١بنة وعذاب النارٍ :ب اإلٲباف بأف اهلل  خلق ا١بنة والنار قبل خلق ا٣بلق ,ونعيم ا١بنة ال يزوؿ,
دائم أبدا ُب النضرة والنعيم ,واألزواج من ا٢بور العْب ,ال ٲبًب وال ينقصن وال يهرمن ,وال ينقطع ٜبارىا
ونعيمها ,كما قاؿ اهلل



 )ٔ(     وأما عذاب النار فدائم أبدا بدواـ اهلل ,وأىلها

فيها خالدوف ٨بلدوف ,من خرج من الدنيا غّب معتقد للتوحيد وال متمسك بالسنة .
نعم ,ال بد من اإلٲباف با١بنة والنار ,وىذا داخل ُب اإلٲباف باليوـ اآلخر ,اإلٲباف باليوـ اآلخر يشمل:
(اإلٲباف بالبعث ,وا٢بساب ,والصراط ,وا٤بيزاف ,وا١بنة والنار)  ,من مل يؤمن با١بنة والنار فليس ٗبؤمن ,وىو
ُمكذب هلل ,ومن كذب اهلل كفر.
فبل بد من اإلٲباف بأف اهلل



خلق ا١بنة والنار ,وخلق للجنة أىبل ,وخلق للنار أىبل ,وٮبا اآلف

٨بلوقتاف موجودتاف ,دائمتاف ال تفنياف وال تبيداف ,ىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة ,قاؿ -سبحانو:-



 )ٕ(    ا١بنة.
وقاؿ ُب النار:

    

(ٖ)

وقاؿ ُب ا١بنة:

     

(ٗ)

خبلفا للمعتزلة الذين يقولوف :إف ا١بنة والنار ليستا ٨بلوقتْب اآلف ,وإ٭با ٚبلقاف يوـ القيامةُ ,شْبػ َهتُػ ُهم
يقولوف :إف خلقهما اآلف وال جزاء عبث ,والعبث ٧باؿ على اهلل.

ىذا من أبطل الباطل؛ أوال :النصوص صرٰبة ُب أف ا١بنة والنار ٨بلوقتاف اآلف.
 - 1سورة الرعد آية .24 :
 - 3سورة آل عمران آية .122 :
 - 2سورة البقرة آية . 33 :
 - 3سورة الرعد آية .24 :
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ثانيا :من قاؿ لكم :إهنما معطلتاف اآلف ,ليستا معطلتْب ,فيهما األرواح تتنعم :روح ا٤بؤمن تتنعم ُب
ا١بنة ,وروح الشهداء ,وا٢بور العْب ,والولداف.
وا٤بؤمن يفتح لو باب إىل ا١بنة وىو ُب قربه ,والكافر يفتح لو باب إىل النار وىو ُب قربه ,والنصوص ُب
ىذا كثّبة ,ومنها :أف النيب  قاؿُ  :ب ليلة ا٤بعراج دخلت ا١بنة  وُب الكسوؼُ  :كشف للنيب


عن ا١بنة والنار ,وقربت لو ا١بنة حٌب رأى أنو يتناوؿ عنقودا ,تقدـ وتقدمت الصفوؼٍ ,ب ُعرضت لو

النار وقربت لو حٌب تأخر ,تكعكع وتكعكعت الصفوؼ ,قاؿ :حٌب خشيت . 

"فا١بنة والنار دائمتاف ٨بلوقتاف ,ال بد من اإلٲباف ,اإلٲباف بأف اهلل  خلق ا١بنة والنار ,ونعيم ا١بنة ال
يزوؿ ,دائم أبدا ُب النضرة والنعيم" ,أي :نعيم ا١بنة دائم ال يزوؿ؛ و٥بذا قاؿ اهلل -سبحانو وتعاىل:-

 

                

 )ٔ(    غّب منقطع.
"دائم ُب النضرة" أي :البهجة والسرور والنعيم ,أىل ا١بنة ُب نعيم دائمُ ,ب نضرة ونعيم.
"واألزواج من ا٢بور العْب ,ال ٲبًب وال ينقصن وال يهرمن" ,كتب اهلل ٥بن ا٣بلود والبقاء ,فبل ٲبًب وال
ينقصن وال يهرمن ,شبا ب ,أىل ا١بنة كلهم ُب شباب دائم ,وصحة دائمة ونعيم دائم,ليس ُب ا١بنة موت
وال مرض ,وال ىرـ وال شيخوخة ,وال بوؿ وال غائط ,وال ٨باط وال حيض وال نفاس ,وال ىم وال غم ,سرور
دائم وصحة دائمة ,وشباب دائم وحياة دائمة ,ونعيم دائم ,نسأؿ اهلل أف ٯبعلنا وإياكم منهم.
والنار -والعياذ باهلل -أيضا عذاهبا دائم مستمر ,قاؿ اهلل -تعاىل:-
  

(ٕ)

       

(ٖ)

      

 )ٔ(  فعذاب النار دائم ال ينقطع ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
 - 1سورة هود آية .117 :
 - 3سورة فاطر آية . 25 :
 - 2سورة النبأ آية .21 :
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ىذا ىو الصواب ,وما ورد عن بعض السلف بأف النار تفُب ,واحتجوا ببعض اآلثار ,فهذه اآلثار كلها
ال تصح ,أكثرىا ال تصح ,فهي منقطعة وال تصح ,يقوؿ ا٤بؤلف" :وال ينقطع ونعيمها ,كما قاؿ اهلل



 )ٕ(     وأما عذاب النار فدائم أبدا بدواـ اهلل ,وأىلها فيها ٨بلدوف خالدوف".
كما ٠بعتم اآليات:

     

(ٖ)

     

 )ٗ(         و٥بم عذاب مقيم ٨بلدوف خالدوف ,من ىم أىلها؟ قاؿ
ا٤بؤلف :من خرج من الدنيا غّب معتقد للتوحيد وال متمسك بالسنة" ,يكوف ُب النار ,ٱبرج من الدنيا غّب
معتقد للتوحيد,أي :مشرؾ -أي أىل الشرؾ ,-من مات على الشرؾ والكفر األكرب ,أو النفاؽ األكرب -
فهو ٨بلد ُب النار ,أو الفسق األكرب ,أو الظلم األكرب الذي ٱبرج من ا٤بلة.
الشرؾ األكرب ,قاؿ -تعاىل:-

            

     

(٘)

والنفاؽ األكرب ,وىو النفاؽ االعتقادي ,والكفر األكرب ىو

ا٤بخرج من ا٤بلة ,والفسق األكرب ىو فسق الكفر:



      

. )ٙ(       
قاؿ عن إبليس :



 )ٚ(      أي :فسوؽ كفر ,كذلك الظلم األكرب:

    

()ٛ

 

الظلم األكرب ىو الشرؾ ,والظلم األصغر ىو ا٤بعاصي ,والفسق األصغر

 - 1سورة الزخرف آية . 64 :
 - 3سورة الرعد آية .24 :
 - 2سورة النبأ آية .32 :
 - 3سورة البقرة آية .156 :
 - 4سورة المائدة آية .63 :
 - 5سورة البقرة آية .36- 35 :
 - 6سورة الكهف آية . 41 :
 - 7سورة لقمان آية .12 :
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معصية ,والكفر األصغر معاص ,فمن خرج من الدنيا مات على الشرؾ ,فمأواه النار -نعوذ باهلل ,-فهو
من أىل النار ,غّب معتقد للتوحيد ,يعِب :قد خرج من التوحيد.
وإذا كاف موحدا ٍب فعل مناقضا من نواقض اإلسبلـ ,بطل توحيده -والعياذ باهلل ,-فإذا مات على
الشرؾ فا١بنة عليو حراـ ,وىو من أىل النار سواء كاف كفره عن اعتقاد ,كأف يعتقد هلل صاحبة أو ولدا ,أو
كسب اهلل ,أو سب الرسوؿ ,أ وسب الدين ,أو االستهزاء باهلل وبكتابو ,أو برسولو.
كفره باللساف والقوؿَ :

أو بالفعل :كالسجود للصنم ,والسحر ,وما أشبو ذلك من األفعاؿ الٍب ٚبرج من ا٤بلة ,ودعاء غّب اهلل,

والذبح لغّب اهلل ,والنذر لغّب اهلل ,والطواؼ بغّب بيت اهلل تقربا ,وغّب ذلك كثّب.
أو كاف كفره بالرفض والَبؾ و اإلعراض عن دين اهلل ,ال يتعلمو وال يعبد اهلل ,فمن خرج من الدنيا وقد
مات على الشرؾ األكرب ,أو الكفر األكرب ,أو النفاؽ األكرب ,أو الفسق األكرب ,أو الظلم األكرب -فهو من
أىل النار.
قولو" :وال معتقد للتوحيد ,وال متمسك بالسنة" ,ا٤بتمسك بالسنة ,قد ال يتمسك اإلنساف بالسنة ,وال
ٱبلد ُب النار ,أ ي :ٱبل ببعض السنن ,أو يَبؾ بعض الواجبات ,فيكوف ظا٤با لنفسو ,ا٤براد :من خرج من
الدنيا على الشرؾ .نعم.
الشفاعة
الشفاعة :فأما ا٤بوحدوف فإهنم ٱبرجوف منها بالشفاعة ,وقاؿ النيب

 

شفاعٍب ألىل الكبائر من

أمٍب . 
نعم ,ا٤بوحدوف ٱبرجوف من النار بالشفاعة إذا دخلوىا ,ومنهم من يشفع فيو فبل يدخلها ,منهم من
يُعفى عنو قبل الدخوؿ ,ومنهم من يدخلها ,ىم طبقات ,أقساـ ,وحديث الشفاعة ُب خروج العصاة -
عصاة ا٤بوحدين -من النار متواترة ,قد بلغت حد التواتر كما سبق.

ٖ٘ٗ

اإلعانة العظمى

ونبينا  يشفع أربع شفاعات ,كل مرة ٰبد اهلل لو حدا فيخرجهم ,وكذلك األنبياء يشفعوف ,والشهداء
والصا٢بوف واألفراط ,وال يبقى ُب النار أحد من أىل التوحيد ,كل من عنده شيء من التوحيد ,ولو أدىن
أدىن أدىن مثقاؿ ذرة من إٲباف؛ فإنو ٱبرج من النار ,وال يبقى ُب النار إال الكفرة.
والكافر ليس عنده شيء من التوحيد وال قليل ,لكن العاصي يبقى عنده شيء من التوحيد ,ولو
عظُمت الذنوب وا٤بعاصي ال تقضي على التوحيد ,قد يبقى مثقاؿ ذرة أو أقل فيخرج بو من النار ,وقاؿ
النيب   شفاعٍب ألىل الكبائر من أمٍب  واألحاديث ُب ىذا متواترة .نعم.
اإليمان بالمالئكة
ا٤ببلئكة ٍ :ب اإلٲباف با٤ببلئكة ,وأف جربيل أمْب اهلل إىل الرسل ,واإلٲباف با٤ببلئكة واجب ُمفَبض .

نعم ,اإلٲباف با٤ببلئكة أصل من أصوؿ الدين ,وركن من أركاف اإلٲباف ,وىو الركن الثاين كما ُب حديث

جربائيل ,كما ُب قولو
 

(ٔ)

 

        

ُب حديث جربيل٤ ,با سأؿ عن اإلٲباف قاؿ:



اإلٲباف أف تؤمن باهلل ومبلئكتو ,وكتبو

ورسلو واليوـ اآلخر ,وتؤمن بالقدر خّبه وشره . 
فبل بد من اإلٲباف با٤ببلئكة ,وأهنم من عامل الغيب٨ ,بلوقوف من نور كما ُب ا٢بديث ,وىم ال يعصوف
اهلل ما أمرىم ,كما قاؿ اهلل:



 )ٕ(          و٥بم وظائف

وظائف متعددة :منهم من وكل بالنبات ,ومنهم من وكل بالوحي كجربيل ,ومنهم من وكل بالنفخ ُب الصور
كإسرافيل.

 - 1سورة البقرة آية .166 :
 - 3سورة التحريم آية .5 :

ٗ٘ٗ

اإلعانة العظمى

ومنهم من وكل با٤بوت ,ومنهم من وكل بالنطفة وتدبّب أمرىا ,ومنهم من وكل بكتابة ا٢بسنات ,ومنهم
من وكل بكتابة السيئات ,ومنهم من وكل ٕبفظ بِب آدـ ,ومنهم من ىو موكل بالنجوـ ,ومنهم من ىو
موكل بالشمس وبالقمر ,وكل حركة ُب السموات واألرض فهي نا٘بة عن ا٤ببلئكة ,بأمر اهلل الكوين.
ومنهم كما قاؿ اهلل:

         

      

(ٔ)

ىم مبلئكة,

    

           

(ٕ)



. )ٖ(          
كل ىذه أوصاؼ ا٤ببلئكة ,نعم ,من مل يؤمن با٤ببلئكة ,من أنكر وجود ا٤ببلئكة فإنو مكذب هلل,
كافر ,من مل يؤمن با٤ببلئكة فهو كافر.
اإليمان بجميع ما جاءت بو الرسل
اإلٲباف ٔبميع ما جاءت بو الرسل  :وكذلك وجوب اإلٲباف والتصديق ٔبميع ما جاءت بو الرسل من
عند اهلل ,ؤبميع ما قاؿ اهلل



وىو حق الزـ ,فلو أف رجبل آمن ٔبميع ما جاءت بو الرسل إال شيئا

واحدا ,كاف برد ذلك الشيء كافرا عند ٝبيع العلماء .

 - 1سورة المرسالت آية .4-1 :
 - 3سورة النازعات آية .4- 1 :
 - 2سورة الصافات آية .2-1 :

٘٘ٗ

اإلعانة العظمى

نعم ,اإلٲباف ٔبميع ما جاءت بو الرسل واجب ,ٯبب على ا٤بسلم أف يصدؽ ٔبميع ما جاءت بو
الرسل:

              

. )ٔ(  
فيجب على ا٤بسلم أف يؤمن بالرسل ,ؤبميع ما جاءوا بو من الشرائع ,وأنو حق من عند اهلل؛ و٥بذا
قاؿ ا٤بؤلف" :وكذلك وجوب اإلٲباف والتصديق ٔبميع ما جاءت بو الرسل من عند اهلل ,ؤبميع ما قاؿ اهلل
عز وجل" ,كل ما ثبت عن اهلل ,أو ثبت عن رسولو  فهو حق ٯبب اإلٲباف بو ,فهو حق الزـ.
يقوؿ ا٤بؤلف" :فلو أف رجبل آمن ٔبميع ما جاءت بو الرسل إال شيئا واحدا ,كاف برد ذلك الشيء
كافرا عند ٝبيع العلماء".
لو أف إنسانا آمن ٔبميع ما جاءت بو الرسلٍ ,ب أنكر أمرا واحدا :أنكر ملكا من ا٤ببلئكة كفر ,أو
أنكر كتبا من الكتب ا٤بنزلة كفر ,أو أنكر رسوال من الرسل كفر ,أو أنكر ا١بنة كفر ,أو أنكر النار كفر ,أو
أنكر البعث كفر ,أو أنكر صفة من صفات اهلل كفر ,أو خربا أخرب اهلل بو كفر ,ولو آمن ٔبميع ما أنزؿ
اهلل ,إذا آمن ٔبميع ما جاءت بو الرسلٍ ,ب أنكر شيئا واحدا -كاف برد ذلك الشيء كافرا عند ٝبيع
العلماء .نعم.
خلق الناس وخلق الجن
خلق الناس وخلق ا١بن ٍ :ب اإلٲباف بأف اهلل  خلق ا٣بلق ,وىم خلق من خلق اهلل ,خلقهم كما شاء
و٤با شاء ,وفيهم مؤمنوف وكافروف ,وبذلك نطق الكتاب وجاءت بو الرسل ,وخلق إبليس ,وىو رأس جنود
وٰبسن عندىم القبيح ,ويدعوىم إىل ٨بالفة
الشياطْب ,وىو يغوي بِب آدـ ويوسوس ُب صدورىم ,ويفتنهم ُ
رهبم  وىو عدوىم ,ٯبري منهم ٦برى الدـ ,ال يضر ا٤بعتصمْب باهلل كيده.
 - 1سورة البقرة آية .374 :

ٗ٘ٙ

اإلعانة العظمى

واآلي ُب كتاب اهلل



بذكره وأخباره أكثر من أف ٙبصى ,فمن أنكر أمر ا١بن ,وكوف إبليس

والشياطْب وا٤بردة وإغوائهم بِب آدـ -فهو كافر باهلل ,جاحد بآياتو ,مكذب بكتابو .
نعم  .اإلٲباف بأف اهلل  خلق ا٣بلق ,فهم خلق من خلق اهلل ,ىذا ال بد منو ,أف اهلل ىو ا٣بالق ,قاؿ
-تعاىل:-

     

(ٔ)



 )ٕ(       فمن أنكر

أف اهلل خلق ا٣بلق فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ,فاهلل خلق ا٣بلق ومنهم :الناس -بنو آدـ -وا١بن ,وا٤ببلئكة,
وا٢بيوانات ,وكل شيء ُب ىذا الوجود ,فاهلل خلقو وأوجده ,من أنكر ذلك فهو كافر.
"خلقهم كما شاء و٤با شاء" أي٢ :بكمة ,خلق ا١بن واإلنس ٢بكمة ,بينها -تعاىلُ -ب قولو:

 

ِ
ليوحدوف ,وليعرفوه بأ٠بائو وصفاتو ,كما قاؿ اهلل -
 )ٖ(       أي:
سبحانو:-

              

. )ٗ(             
"وفيهم مؤمنوف وكافروف" ,واهلل -سبحانو وتعاىل -خلقهم منهم كافر ومنهم مؤمن؛ ٢بكمة بالغة ,كما
قاؿ -سبحانوُ -ب سورة "التغابن":

          

 )٘(    ؛ و٥بذا قاؿ" :وبذلك نطق الكتاب" ,يشّب إىل اآلية.
"وجاءت بو الرسل ,وخلق إبليس" ,كما قاؿ -سبحانو:-


()ٙ

       

ا٤ببلئكة خلقوا من نور ,وإبليس خلق من نار ,وآدـ خلق من تراب ,من طْب ,وأبناؤه خلقوا من

سبللة من ماء مهْب ,وخلق إبليس وىو رأس جنود الشياطْب ,وىو يغوي بِب آدـ ,وىذا معلوـ ,يغويهم,
 - 1سورة الرعد آية .15 :
 - 3سورة الفرقان آية .3 :
 - 2سورة الذاريات آية . 45 :
 - 3سورة الطالق آية .13 :
 - 4سورة التغابن آية .3 :
 - 5سورة الرحمن آية .14 :

ٗ٘ٚ

اإلعانة العظمى
 

: ٍب قاؿ, (ٔ) فأنظره اهلل       



:وأنو طلب اإلنظار

. )ٕ(    
        

 ويدعوىم إىل,ويفتنهم وٰبسن عندىم القبيح

)ٖ(

:ال بد أف يغويهم ويوسوس ُب صدورىم

       

        

:-سبحانو-  كما قاؿ, وىو عدوىم بالفة رهبم٨

. )ٗ(        
 إف الشيطاف ٯبري من ابن :بديث٢برى الدـ" كما ُب ا٦  "ٯبري منهم,فبل بد من اإلٲباف هبذا كلو



بذا قاؿ اهلل٥ من اعتصم باهلل كفاه اهلل كيده وشره؛ و,بعتصمْب باهلل كيده٤ال يضر ا



برى الدـ٦ آدـ

:  (٘) وقاؿ عن إبليس            



. )ٙ(         
 فمن أنكر أمر,بصىُٙ  بذكر إبليس وأخباره أكثر من أف- اآليات ُب كتاب اهلل عز وجل:أي- واآلي
      

: إذا أنكر ثقبل من الثقلْب,بن فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل١ا
. )ٛ(    



)ٚ(
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ٗ٘ٛ

اإلعانة العظمى

من قاؿ :ليس ىناؾ جن ,أنكر ا١بن فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ,وكذلك من أنكر إبليس والشياطْب
وا٤بردة وإغواءىم بِب آدـ فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ,ألف اهلل ذكر ىذا ُب القرآف ,ذكر إبليس وا١بن ,وذكر
أنو يُغوي ,فمن أنكر ذلك فقد كذب اهلل وجحد آياتو ,ومن كذب اهلل كفر؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :ومن أنكر
أمر ا١بن ,وكوف إبليس والشياطْب وا٤بردة وإغوائهم بِب آدـ -فهو كافر باهلل ,جاحد بآياتو ,مكذب بكتابو؛

ألف ىذا موجود ُب القرآف .نعم.
الصفات الخبرية
باب الصفات ا٣بربيةٍ :ب اإلٲباف والقبوؿ والتصديق بكل ما روتو العلماء ,ونقلو الثقات وأىل اآلثار عن
رسوؿ اهلل  ويلقاىا بالقبوؿ ,وال ترد با٤بعاريض ,وال يقاؿ :مل وكيف ,وال ٙبمل على ا٤بعقوؿ ,وال تضرب
٥با ا٤بقاييس ,وال يعمل ٥با التفاسّب إال ما فسره رسوؿ اهلل



أو رجل من علماء األمة٩ ,بن قولو شفاء

وحجة :مثل أحاديث الصفات والرؤية ,ومثل ما روي  :أف اهلل
قط ٍ
واألرضْب على إصبع ,وأف اهلل  يضع قدمو ُب النار فتقوؿٍ :
قط .وقلوب العباد بْب إصبعْب من


يضع السموات على إصبع,

أصابع الرٞبن . 
نعم ,اإلٲباف بالصفات الٍب وردت ُب النصوصُ ,ب كتاب اهلل وسنة رسولو ,ىذا ال بد منو ,ٯبب على
كل مسلم أف يؤمن بأ٠باء اهلل وصفاتو الٍب ٠بى اهلل هبا نفسو ,و٠باه هبا رسولو ,وكذلك الصفات الٍب
وصف هبا نفسو ,ووصفو هبا رسولو؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلفٍ" :ب اإلٲباف والقبوؿ والتصديق بكل ما روتو العلماء,
ونقلتو الثقات وأىل اآلثار عن رسوؿ اهلل  وتلقاىا بالقبوؿ ,وال ترد با٤بعاريض.
إذف ٯبب على ا٤بسلم اإلٲباف والقبوؿ والتصديق بكل ما رواه العلماء ,ونقلو الثقات ُب األحاديث
الصحيحة الثابتة من الصفات ,وأنو ٯبب على ا٤بسلم أف يؤمن هبا ,وكذلك الصفات واأل٠باء الٍب وردت ُب
الكتاب العزيز ,أو الٍب رواىا ونقلها الثقات ُب األحاديث وتلقوىا بالقبوؿ.

ٜٗ٘

اإلعانة العظمى

قاؿ :وال ترد با٤بعاريض ,أي :ال يرد اإلنساف الصفات ,بل الواجب التسليم والقبوؿ" ,فبل يردىا
با٤بعاريض" ,أي :بالتأويل ,التأويبلت الباطلة ,يعرض ٥با بالتأويل" ,وال يقاؿ :مل وكيف" ,ال يقاؿ :مل ,أي:
ُب أفعاؿ اهلل ,وال كيف ,أيُ :ب الصفات.
قاؿ" :فأفعاؿ اهلل ال يعَبض عليها" ,ال تعَبض على أفعاؿ اهلل ,ال تقل مل؛ كما قاؿ -سبحانو:-
       

(ٔ)



وال كيف ُب الصفات ,ال تقل :كيف استوى؟ كيف

٠بع؟ كيف بصر؟ الكيف ٦بهوؿ ,لكن معاين الصفات معلومة.
كما قاؿ اإلماـ مالك -رٞبو اهلل" :-االستواء معلوـ ,والكيف ٦بهوؿ ,اإلٲباف بو واجب ,والسؤاؿ عنو
بدعة" ,فبل يقاؿ" :مل" ُب أفعاؿ اهلل ,يعَبض عليو" :مل" ,مل فعل كذا؟ ال تعَبض على اهلل؛ ىذا ال ٯبوز أف
توجو ىذا السؤاؿ ألفعاؿ اهلل :مل أمات ىذا ,وأحيا ىذا؟ مل جعل ىذا فقّبا ,وجعل ىذا غنيا؟ ىذا ال ٯبوز.
ىذا اعَباض على أفعاؿ اهلل ,تقوؿ" :كيف" ,كيف صفة السمع؟ كيف صفة البصر؟ ىذا ال يوجو ,ال
يقاؿ" :مل" ُب أفعاؿ اهلل ,وال "كيف"؛ و٥بذا قاؿ الطحاوي -رٞبو اهلل" :-من قاؿ ٤با فقد رد حكم
الكتاب ,ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين".
فبل يعَبض اإلنساف على أفعاؿ اهلل وعلى قضائو وقدره ,وال يوجو السؤاؿ بػ"مل" ,كما أنو ال يوجو
السؤاؿ بػ"كيف" لصفات اهلل ,فبل يقاؿ :مل وال كيف ,وال ٙبمل على ا٤بعقوؿ ,ال ٙبمل صفات اهلل,
تكيف على ما يعقلو الناس ويفهمونو ,وال تضرب ٥با ا٤بقاييس ,ال تقاس بصفة ا٤بخلوقْب ,وال يعمل ٥با
التفاسّب ,أي :الكيفية ,ما تفسر.
أما ا٤بعُب يفسر :معلوـ أف السمع ضد الصمم ,والبصر ضد العمى ,والعلم ضد ا١بهل ,واالستواء معناه
االستقرار ,والعلو ىو الصعود واالرتفاع ,كما قاؿ اإلماـ مالك" :االستواء معلوـ ,"...لكن ا٤براد ال تعمل لو
التفاسّب للكيفية ,فالكيفية ال تفسر ,إال كما فسره رسوؿ اهلل  أو رجل من علماء األمة.

 - 1سورة األنبياء آية .32 :

ٓٗٙ
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ما فسره النيب  وبينو ,فإنو يرجع إيل تفسّب النيب  أو رجل من علماء األمة ٩بن قولو شفاء وحجة؛
حيث يفسرىا بالنصوص ,إذا فسرىا بالنصوص فهذا حق؛ ألف النصوص يفسر بعضها بعضا ,ويضم
بعضها إىل بعض ,مثل أحاديث الصفات والرؤية.
فالنصوص يفسر بعضها بعضا ,فمثبل قولو -تعاىل:-

         

                 
                    

. )ٔ(    
فهذه ا٤بعية ,نقوؿ :معية العلم واطبلع وإحاطة ,والدليل على ذلك أف اهلل افتتح اآلية بالعلم وختمها
بالعلم ,فنحن نفسرىا -نفسر النصوص بالنصوص ,-فإذا فسر رجل من علماء األمة٩ ,بن قولو شفاء
وحجة بالنصوص -فإنو يقبل منو ,مثل أحاديث الصفات والرؤية ,كل ىذه نقبلها ونصدؽ هبا ,ومثل ما
روي  :أف اهلل  يضع السموات على إصبع ,واألرضْب على إصبع . 
وىذا ثابت ُب ا٢بديث الصحيح:



أف اهلل -تعاىل -يضع السموات على إصبع ,واألرضْب على

إصبع ,وا٤باء والثرى على إصبع ,والشجر على إصبع ,وسائر خلقو على إصبعٍ ,ب يهزىن بيده ,فيقوؿ :أنا
ا٤بلك . 
فهذا ثابت ,إثبات األصابع هلل



إثبات الرؤية ,إثبات اإلصبع ,بل جاء ُب ا٢بديث إثبات ٟبسة

أصابع ,وأف اهلل  يضع قدمو ُب النار ,فتقوؿ :قط قط  ,ىذا ثابت ,ا٢بديث فيو إثبات القدـ هلل



ال تزاؿ النار يلقى فيها وتقوؿ :ىل من مزيد ,حٌب يضع رب العزة فيها قدمو ,فتقوؿ :قط قط . 
وينزؿ بعضها إىل بعض ,وقلوب العباد بْب إصبعْب من أصابع الرٞبن ,كما ُب ا٢بديث ,ىذا ثابت ُب
ا٢بديث الصحيح ,رواه مسلم والَبمذي وغّبٮبا ,أف النيب
أصابع الرٞبن . 
 - 1سورة المجادلة آية .6 :

ٔٗٙ



قاؿ:



إف قلوب العباد بْب إصبعْب من

اإلعانة العظمى

كاف النيب  يكثر أف يقوؿ  :يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك .تقوؿ عائشة :يا رسوؿ اهلل,
إنك تكثر من ىذا الدعاء ,فهل ٚباؼ؟ قاؿ :وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بْب إصبعْب من أصابع
الرٞبن ,يقلبها كيف يشاء ,إذا أراد أف يقلب قلب عبد قلبو  فيو إثبات األصابع هلل  . نعم.
استواء اهلل على العرش
وأف اهلل  على العرش ,وللعرش أطيط كأطيط الرحل ا١بديد .
نعم ,وىذا من النصوص الثابتة" :أف اهلل على العرش" ,يقوؿ:
سبعة مواضع:





ُ )ٔ(     ب

 )ٕ(     نصوص العلو والفوقية كثّبة ,أكثر من ثبلثة آالؼ دليل,

واستواء اهلل على العرش ثابت ُب سبعة مواضع :أف اهلل:



  )ٖ(     وللعرش

أطيط كأطيط الرحل ا١بديد . 
وىذا ثبت ُب حديث األطيط ,معروؼ حديث األطيط ,من العلماء من ضعفو ,ومنهم من حسنو,
كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية لشواىده ,وقاؿ :إف لو شواىد ,واألطيط إذا ثبت ا٢بديث يكوف شيئا يتعلق
بالعرش ,واهلل -تعاىل -ال ٰبتاج إ ىل العرش وال غّبه ,بل ىو ا٢بامل للعرش و٢بملة العرش بقوتو وقدرتو.
نعم.
أخذ اهلل الذرية من ظهر آدم
وأف اهلل  أخذ الذرية من ظهر آدـ بيده اليمُب ,وكلتا يديو ٲبْب مباركة ,فقاؿ :ىذه ٥بذه وال أبايل .
 - 1سورة األعراف آية .43 :
 - 3سورة الممك آية .15 :
 - 2سورة طه آية .4 :
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نعم ,وىذا ثابت ُب األحاديث  :أنو -تعاىل -مسح ظهر آدـ ,فاستخرج ذريتو أمثاؿ الذر ,فقبض
قبضة وقاؿ :ىؤالء للجنة وال أبايل ,وقبض قبضة أخرى وقاؿ :ىؤالء للنار وال أبايل  وىنا من ذكر أنو
أخذ بيده اليمُب ,وكلتا يديو ٲبْب ,فقاؿ :ىذه ٥بذه ,أي :ىذه القبضة للجنة ,وىذه القبضة للنار .نعم .
النهي عن تقبيح الوجو
وال يقبح الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو .
نعم ,وىذا جاء ُب ا٢بديث:



ال تقبح الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو

اآلخرُ ,ب الصحيح -صحيح البخاري:-





وُب ا٢بديث

إف اهلل خلق آدـ على صورتو ٍ-ب قاؿ -طولو ُب السماء

ستوف ذراعا  أي :طوؿ آدـ ,فيو إثبات الصورة هلل  اهلل -تعاىل -لو صورة ال تشابو صور ا٤بخلوقْب,
كما أف لو ٠بع وبصر وعلم وقدرة .نعم.
رؤية اهلل
وقاؿ النيب   رأيت ريب ُب صورة كذا . 
نعم" ,رأيت ريب ُب صورة كذا" ,جاء ُب ا٢بديث ,حديث اختصاـ ا٤بؤل األعلى الذي شرحو ا٢بافظ
ابن رجب  :رأيت ريب ُب أحسن صورة ,فقاؿ :يا ٧بمد ,ىل تدري فيم ٱبتصم ا٤بؤل األعلى؟ فقلت :ال
يا رب .فوضع كفو بْب كتفي حٌب وجدت برد أناملو ,فعلمت ما بْب السماء واألرض ,أو فعلمت كل
شيء ,فقلت :يا رب ُب نقل األقداـ إىل ا٤بساجد ,وانتظار الصبلة بعد الصبلة
ا٤بعروؼ ,وىو حديث اختصاـ ا٤بؤل األعلى .نعم.
ثبوت أحاديث الصفات
ٖٗٙ



إىل آخر ا٢بديث

اإلعانة العظمى

قد روى ىذه األحاديث الثقات من الصحابة ,والسادات من العلماء من بعدىم ,مثل :ابن عمر,
وعائشة ,وأيب ىريرة ,وابن عباس ,وجرير بن عبد اهلل ,وأنس بن مالك ,وغّبىم .
نعم ,ىذه األحاديث كلها ثابتة ,رواىا الثقات من الصحابة :ابن عمر ,وعائشة ,وأبو ىريرة ,وابن
عباس ,وجرير ابن عبد اهلل البجلي ,وأنس بن مالك ,وغّبىم ,كلهم روى أحاديث الصفات ,وىي ثابتة.
نعم .وآمن هبا أىل السنة وا١بماعة .نعم.
نزول اهلل سبحانو إلى السماء الدنيا
وأف اهلل -تبارؾ وتعاىل -ينزؿ كل ليلة إىل ٠باء الدنيا .
وحديث النزوؿ ثابت ُب الصحاح والسنن وا٤بسانيد ,بل ىو من األحاديث ا٤بتواترة ,يقوؿ النيب



ينزؿ ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا ,حْب يبقى ثلث الليل األخّب ,فيقوؿ :من يدعوين فأستجيب لو ,من
يسألِب فأعطيو ,من يستغفرين فأغفر لو ,حٌب يطلع الفجر . 
ينزؿ -سبحانو وتعاىل -نزوال يليق ٔببللو وعظمتو ,ال يشابو ا٤بخلوقْب ُب نزو٥بم ,كما أنو -سبحانو
وتعاىل -ال يشابو ا٤بخلوقْب ُب صفاتو ,ىو ينزؿ نزوال يليق ٔببللو وعظمتو ,وىو -سبحانو -فوؽ العرش,
وىل ٱبلو العرش أو ال ٱبلو :فيها ثبلثة أقواؿ :قيل :ال ٱبلو ,وقيل :ٱبلو ,وقيل :بالتوقف.
ونصوص ا٤بعية والفوقية ىذه ثابتة ال إشكاؿ فيها ,والنزوؿ فعل يليق بذاتو ,والصفات فعل يفعلو -
سبحانو -كما يشاء .نعم.
عدم السؤال عن الكيفية في صفات اهلل

ٗٗٙ

اإلعانة العظمى

ال يقاؿ ٥بذا كلو :كيف وال مل ,بل تسليمها للقدرة وإٲباف بالغيب ,كلما عجزت العقوؿ عن معرفتو,
فا لعلم بو وعْب ا٥بداية فيو ,اإلٲباف بو والتسليم لو ,وتصديق رسوؿ اهلل



فيما قالو ىو أصل العلم وعْب

ا٥بداية ,ال تضرب ٥بذه األحاديث وما شاكلها ا٤بقاييس ,وال تعارض باألمثاؿ والنظائر .
نعم ,ال يقاؿ ٥بذا كلو :كيف وال مل ,كما سبق ,ال يقاؿ :كيف ُب الصفات :كيف صفتو ,كيف نزولو,
كيف استواؤه ,ال يقاؿ :كيف ,ال يوجو ىذا السؤاؿ ,باطل فاسد ىذا السؤاؿ؛ و٥بذا ٤با وجو ىذا السؤاؿ
رجل لئلماـ مالك بن أنس -إماـ دار ا٥بجرة ,-جاء إىل اإلماـ مالك وجلس ُب حلقتو ,فقاؿ :يا مالك:
      

(ٔ) كيف استوى؟ فأطرؽ مالك -رٞبو اهلل -مليا حٌب علتو

الرحضاء -العرؽٍ ,-ب قاؿ بعد فَبة :االستواء معلوـ ,والكيف ٦بهوؿ ,واإلٲباف بو واجب ,والسؤاؿ عنو
بدعة .وما أراؾ إال رجل سوء ,أخرجوه عِب.
فأمر بإخراجو ,وىذا يقاؿ ُب ٝبيع الصفات :العلم ,يقوؿ :كيف العلم؟ تقوؿ :العلم معلوـ ,والكيف
٦بهوؿ ,واإلٲباف بو واجب ,والسؤاؿ عنو بدعة ,السمع ,تقوؿ :السمع معلوـ ,والكيف ٦بهوؿ ,واإلٲباف بو
واجب ,والسؤاؿ عنو بدعة.
ال يقاؿ" كيف؟ ىذا السؤاؿ فاسد ,ما يوجو السؤاؿ "كيف" للصفات ,وال "مل" لؤلفعاؿ ,ال يقاؿ :مل
فعل كذا؟ ال يقاؿ :كيف للصفات ,وال يقاؿ مل ُب األفعاؿ ,ال يسئل عما يفعل؛ ألنو حكيم ,ال ألنو
يفعل بالقدرة وا٤بشيئة بدوف حكمة كما يقوؿ أىل البدع.
ال يقاؿ ٥بذا كلو :كيف وال مل ,بل تسليما للقدرة وإٲبانا بالغيب ,نُسلم لقدرة اهلل ونؤمن بالغيب" ,كل

ما عجزت العقوؿ عن معرفتو ,فالعلم بو وعْب ا٥بداية فيو اإلٲباف بو" ,كل شيء تعجز العقوؿ عن معرفتو,

فالعلم بو وعْب ا٥بداية أف تؤمن بو ,وتسلم ,تقوؿ :آمنت وسلمت؛ فالعلم بو وعْب ا٥بداية فيو اإلٲباف بو,
والتسليم لو.

 - 1سورة طه آية .4 :
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وتصديق رسوؿ اهلل



فيما قالو ىو أصل العلم وعْب ا٥بداية ,صدؽ الرسوؿ  واقبل خرب اهلل وخرب

رسول و ,وصدؽ وآمن وسلم ,ىذا العلم وىذا عْب ا٥بداية ,ال تضرب ٥بذه األحاديث وما شاكلها ا٤بقاييس,
ال تقسها بصفة ا٤بخلوقْب ,وال تعارض باألمثاؿ٘ ,بعل ٥با أمثلة ,تضرب هبا مثل صفة ا٤بخلوقْب ,والنظائر
٘بعل ٥با نظائر.
فاهلل -سبحانو وتعاىل -ال ٲباثل أحدا من خلقو ,ال ُب ذاتو وال ُب صفاتو ,وال ُب أفعالو ,كما قاؿ -
سبحانو:-



 )ٔ(         قاؿ:

 )ٕ(  وقاؿ -سبحانو:-

    

             

(ٖ)

نعم.
نزول عيسى عليو السالم
نزوؿ عيسى -عليو السبلـٍ :ب اإلٲباف بأف عيسى ابن مرًن -عليو السبلـ -ينزؿ من السماء إىل
األرض ,فيكسر الصليب ,ويقتل ا٣بنزير ,وتكوف الدعوة واحدة .
نعم ,نزوؿ عيسى ابن مرًن -عليو السبلـ -ٯبب اإلٲباف بو ,وىو أحد أشراط الساعة الكبار ,ومن
عبلمات الساعة كما قاؿ -سبحانو:-
عيسى وُب قراءة:

       

       

اإلٲباف بو.
 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 3سورة مريم آية . 54 :
 - 2سورة النحل آية .63 :
 - 3سورة الزخرف آية . 51 :
 - 4سورة الزخرف آية . 51 :
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(٘)

(ٗ)

أي :نزوؿ

فنزوؿ عيسى ابن مرًن حق ٯبب

اإلعانة العظمى

قاؿ -تعاىل:-

             

   

(ٔ)

ٯبب اإلٲباف بنزوؿ عيسى ابن مرًن ,وىو ثابت ُب األحاديث الصحيحة ُب

الصحيحْب وغّبٮبا٩ ,با تلقتو األمة بالقبوؿ ,فمن أنكر نزوؿ عيسى ابن مرًن فإنو ال بد أف يُعرؼ ,تقاـ
عليو ا٢بجة ,وتزاؿ الشبهة ,وتبْب لو األدلة ,فإذا أنكرىا مع صراحتها ووضوحها كفر.
قاؿ -عليو الصبلة والسبلـُ -ب اآلية السابقة:



والذي نفسي بيده ,لينزلن فيكم ابن مرًن حكما

عدال مقسطا ,فيكسر الصليب ,ويقتل ا٣بنزير ,ويضع ا١بزية ,ويفيض ا٤باؿ حٌب ال يقبلو أحد



وىذا

ثابت ُب الصحيح ,ينزؿ عيسى ابن مرًن ,ينزؿ من السماء إىل األرض ,وىو مرفوع رفعو اهلل٤ ,با أراد اليهود
قتلو.
رفعو اهلل كما قاؿ:



 )ٕ(      وىو حي ُب السماء ,وينزؿ ُب آخر الزماف ,وإذا نزؿ

ُب آخر الزماف ,صار فردا من أفراد األمة احملمدية ,يعمل بشريعة ٧بمد



فيكوف عيسى -عليو الصبلة

والسبلـ -فردا من أفراد األمة احملمدية.
وىو أفضل ىذه األمة بعد نبيها؛ ألف كل نيب أخذ اهلل عليو ا٤بيثاؽ :لئن بعث ٧بمد -عليو الصبلة
والسبلـ -لتؤمنن بو ولتتبعنو:

          

             

. )ٖ(              
فعيسى -عليو السبلـ -فرد من أفراد األمة احملمدية ,وىو نيب ,وىو أفضل ىذه األمة بعد نبيناٍ ,ب يليو
أبو بكر الصديق ,وىو أيضا يصدؽ عليو صحايب؛ ألنو رأى النيب  ليلة ا٤بعراج حيا ,فيعاٌن هبا ,ويقاؿ:
من ىو أفضل من أيب بكر الصديق من ىذه األمة باإلٝباع؟ عيسى -عليو السبلـ -عيسى نيب ,أفضل من
 - 1سورة النساء آية .148 :
 - 3سورة النساء آية .147 :
 - 2سورة آل عمران آية .71 :
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أيب بكر باإلٝباع ,وىو فرد من أفراد ىذه األمة ,وىو صحايب أيضا ,نعم صحايب؛ ألنو شاىد النيب  ليلة
ا٤بعراج.
ألف الصحايب من تعريف الصحايب :من لقي النيب  مؤمنا ,ومات على اإلسبلـ ,ىذا ىو الصحايب,
ولو للحظة واحدة ,صغار الصحابة الذين حنكهم النيب



ىم صحابة ,كل من لقي النيب



مؤمنا ولو

٢بظة ,ومات على اإلسبلـ -فهو صحايب.
نعم ,ليلة ا٤بعراج ٤با ُعرج بو رآه ُب السماء الثانية ,وارتقى إليو ورحب بو ,قاؿ :مرحبا بالنيب الصاّب
واألخ الصاّب ,عيسى وابن خالو ٰبٓب ,لكن ٰبٓب مات وعيسى حي ,لقي ُب السماء األوىل آدـ ,وُب
السماء الثانية ٰبٓب وعيسى ,والثالثة إدريس ,والرابعة يوسف ,وا٣بامسة ىاروف ,والسادسة موسى ,والسابعة
إبراىيم.
ينزؿ من السماء إىل األرض ,ىذا ثبتت بو األحاديث الصحيحة ,فيكسر الصليب لبياف بطبلف ما
عليو النصارى الذين يعبدوف الصليب ,وىذا من جهل النصارى ,النصارى من جهلهم وضبل٥بم يعبدوف
الصليب ,كيف يعبدوف الصليب؟!
يقولوف :إف عيسى نبيهم صلب ,إنو قتل وصلب؛ وىذا من جهلهم ,إذا كاف صلب ,كيف تعبدوف
الصليب؟ ىل الصليب يعبد أـ يكسر ويبغض؟ كاف الذي ينبغي ٥بم أف يبغضوا الصليب ,ويكسروا
صلب عليو نبيهم ,فكيف يعبدوف الصليب الذي صلب عليو نبيهم؟!
الصليب ,ألنو ُ

يزعموف أف نبيهم صلب ,قتل وصلب ,فإذا كاف صلب على الصليب ,يعبدوف الصليب الذي صلب

عليو! ىذا من جهلهم ,ىل الصليب الذي صلب عليو ٰبب أو يبغض؟ يبغض ويكسر وال يعبد ,لكنهم
عبدوه كأهنم فرحوا بصلبو ,ىذا من جهلهم ,وىذا من أبطل الباطل ,وىو -عليو السبلـ -ما قتل وما
مات ,ولكن اهلل رفعو:



. )ٔ(         

 - 1سورة النساء آية .146 :
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لكن ىذا من جهلهم وضبل٥بم ,صاروا يعبدوف الصليب ,يعبدوف الصليب الذي صلب عليو نبيهم,
يعبدوف الصليب فرحا بالصليب أـ كراىة للصليب ,ىل ىم كرىوا الصليب ,أو فرحوا بو؟ إف كانوا كرىوا
وساءىم صلب نبيهم؛ إذف ٯبب عليهم إبعاد الصليب والبعد عن الصليب ,لكن كوهنم يعبدوف الصليب,
ىذا معناه كأهنم فرحوا ,ىذا من جهلهم وضبل٥بم.
و٥بذا عيسى إذا نزؿ يكسر الصليب ,يبْب بطبلف ما عليو النصارى ,ويقتل ا٣بنزير ,ا٣بنزير يقتل؛ ألنو
يأكلو النصارى أيضا ,وتكوف الدعوة واحدة ,ما فيو إال اإلسبلـ.
اليهود والنصارى اآلف ٱبّبوف بْب أيش؟ بْب اإلسبلـ ,أو ا١بزية ,أو السيف ,وىذا ُمغيّا بنزوؿ عيسى,

فإذا نزؿ عيسى انتهى قبوؿ ا١بزية ,صار ما يقبل منهم إال اإلسبلـ أو السيف ,ىذا مغيا بنص ا٢بديث,
مغيا بغاية ,أي :أخذ ا١بزية من اليهود لو حد ,هنايتو نزوؿ عيسى ,إذا نزؿ انتهى أخذ ا١بزية ,فيكسر
الصليب ,ويقتل ا٣بنزير ,وتكوف الدعوة واحدة ,أي :الدعوة لئلسبلـ ,ال يوجد غّب اإلسبلـ  .نعم.
خروج الدجال
خروج الدجاؿ :والدجاؿ خارج ُب آخر ىذه األمة ال ٧بالة ,إحدى عينيو كأهنا عنبة طافية ,يطأ
األرض كلها إال مكة وا٤بدينة ,ويقتلو عيسى ابن مرًن -عليو السبلـ -بباب "لُد" الشرقي ,بأرض فلسطْب,
على قدر مسّبة ميل من الرملة .
كذلك خروج الدجاؿ ,ٯبب اإلٲباف بو ,وىذا ثابت ُب األحاديث الصحيحةُ ,ب الصحيحْب وغّبٮبا,
ٯبب على اإلنساف أف يؤمن بو ,ومن أنكره فإنو يعرؼ ,النصوص ثابتة ُب ىذاُ ,ب الصحيحْب وغّبٮبا ,أف
النيب



قاؿ:



إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع ,تقوؿ :أعوذ باهلل من عذاب جهنم ,ومن

عذاب القرب ,ومن فتنة احمليا وا٤بمات ,ومن فتنة ا٤بسيح الدجاؿ . 
وكذلك أيضا جاء خرب الدجاؿ وأوصافو ُب الصحيحْب ,وُب حديث النواس بن ٠بعاف الطويلُ ,ب
صحيح مسلم:



والدجاؿ رجل من بِب آدـ ,ٱبرج ُب آخر الزماف من جهة الشرؽ ,ويدعي أوال
ٜٗٙ



اإلعانة العظمى

وقد جاء ُب حديث قصة ا١بساسة أنو مربوط ,وأنو موثق با٢بديد ُب جزيرة ,وأنو ٱبرج ُب آخر الزماف ,كما
ُب حديث قصة ا١بساسة ُب صحيح مسلم.
فهو ٱبرج ,وإذا خرج ادعى الصبلح أوال ,يدعي أنو مصلح ,يدعي الصبلحٍ ,ب يدعي النبوةٍ ,ب يدعي
الربوبية ,يتدر ج  :أوال يدعي أنو رجل صاّبٍ ,ب يدعي النبوةٍ ,ب يدعي الربوبية ,وىو كافر ,مكتوب بْب
عينيو كافر "ؾ ؼ ر" ,يقرأىا كل مؤمن ,وإحدى عينيو طافية ,وىي اليمُب ,أعور العْب اليمُب ,كأهنا عنبة
طافية ,يطوي األرض كلها إال مكة وا٤بدينة.
ال يَبؾ بلدا إال دخلها ,إال مكة وا٤بدينة؛ ألف ا٤ببلئكة ٛبنعو من دخو٥باٙ ,برسها ا٤ببلئكة ,جاء ُب
ا٢بديث:



أنو يأٌب ا٤بدينة وينزؿ  ...+ترجف ا٤بدينة ثبلث رجفات ,فيخرج إليو كل كافر وكافرة ,وكل

فاسق وفاسقة ,وكل خبيث وخبيثة ,وال يبقى ُب ا٤بدينة إال ا٤بؤمنوف . 
وُب ىذه ا٢بالة تنفي ا٤بدينة خبثها ,كما ينفي الكّب خبث ا٢بديدُ ,ب وقت ٦بيء الدجاؿ ,وٲبكث ُب
األرض ,مكثو ُب األرض أربعْب ,أربعْب يوما ,يوـ طولو كسنة ,اليوـ األوؿ طولو سنة ,تطلع الشمس وال
تغرب إال بعد ثبلٜبائة وستة وٟبسْب يوما ,واليوـ الثاين طولو شهر ثبلثْب يوما ,واليوـ الثالث طولو أسبوع,
ىذه ثبلثة أياـ طويلة ,وبقية األياـ كأيامنا.
فيكوف ا٤بكث كم ؟ سنة وشهر وأسبوع ,وسبع وثبلثْب يوما ,ىذا مكثو ُب األرض ,ومعو خوارؽ,
يبتلي اهلل هبا العباد ,يأمر السماء فتمطر ,واألرض فتنبت ,ومعو صورة ا١بنة ,وصورة النار ,ويقتل شابا
نصفْب وٲبشي بْب نصفيو ,ويقوؿ لو :قم فيستوي قائما ,ويقوؿ للناس  :إف ىذا الدجاؿ اللعْب ,و٤با قتل ٍب
زدت فيك إال بصّبة ,وىو الشرط الثاين من أشراط الساعة الكبار.
أحياه اهلل ,قاؿ  :ما ُ

الشرط األوؿ  :خروج ا٤بهديٍ ,ب خروج الدجاؿٍ ,ب نزوؿ عيسى ابن مرًن ,فإذا نزؿ عيسى ابن مرًن -

عليو السبلـ ,-ينزؿ ُب وقت الدجاؿُ ,ب زمن ا٤به دي ,ٱبرج الدجاؿ ,وإذا خرج الدجاؿ ,نزؿ عيسى ابن
مرًن وقتلو ,و٥بذا قاؿ " :ويقتلو عيسى ابن مرًن بباب لد الشرقي بأرض فلسطْب" ,قرية قريبة من بيت
ا٤بقدس ,على قدر مسّبة ,ميل من الرملة ,نعم ,فبل بد من اإلٲباف هبذا .

ٓٗٚ
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ملك الموت
ملك ا٤بوتٍ :ب اإلٲباف ٗبلك ا٤بوت  وأنو يقبض األرواحٍ ,ب ترد ُب األجساد ُب القبور .
نعم  .ال بد من اإلٲباف ٗبلك ا٤بوت ,كما قاؿ تعاىل :

       

  )ٔ(  وىو يقبض األرواح ,بأمر اهلل تعاىلٍ ,ب ترد ُب األجساد ُب القبور ,واألرواح إذا قبضت ,كما
جاء ُب ا٢بديث  :روح ا٤بؤمن تنقل إىل ا١بنة ,و٥با صلة بالبدف ,وروح الكافر تنقل إىل النار . 
ٍب إذا أمر اهلل تعاىل بالنفخ ُب الصور ,عادت األرواح إىل أجسادىا ,ودخلت كل روح إىل جسدىا,
فقاـ الناس من قبورىم ,ينفضوف الَباب عن رؤوسهم ,ال بد من اإلٲباف هبذا ,نعم .
النفخ في الصور
النفخ ُب الصور  :واإلٲباف بالنفخ ُب الصور ,والصور قرف ينفخ فيو إسرافيل .
نعم ,ال بد من اإلٲباف بالنفخ ُب الصور ,وإسرافيل ينفخ ُب الصور نفختْب ,النفخة األوىل  :نفخة
الصعق وا٤بوت ,ٲبوت فيها كل من خلق اهلل ,إال من شاء اهلل ,من استثناه اهلل .
والنفخة الثانية  :نفخة البعث ,كما قاؿ -سبحانوُ -ب سورة الزمر:
     

البعث,



(ٕ)

ىذه نفخة الصعق,

. )ٗ(      

 - 1سورة السجدة آية .11 :
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(ٖ)

ىذه نفخة

اإلعانة العظمى

والنفخ ُب الصور أو٥با فزع ,وآخرىا صعق وموت ,كما قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة النمل:
        

(ٔ)

  

فهي نفخة طويلة أو٥با فزع وآخرىا صعق

وموتٍ ,ب النفخة الثانية نفخة البعث.
قاؿ ب عض العلماء :إنو ثبلثة نفخات ,نفخة الفزع ,ونفخة الصعق ,ونفخة البعث ,وجاء ىذا ُب
حديث طويل ,ولكنو من رواية إ٠باعيل بن رافع وىو ضعيف ,والصواب أهنا نفختاف ,األوىل أو٥با فزع,
وآخرىا صعق وموتٍ ,ب النفحة الثانية ,نفخة البعث بعد ذلك ,نعم .
بين اهلل وأنبيائو
بْب اهلل وأنبيائو  :واهلل كلم اهلل موسى تكليما ,واٚبذ إبراىيم خليبل ,وعيسى ابن مرًن روح وكلمتو ,قد
أحيا ا٤بوتى ,وأبرأ األكمو واألبرص ,وخلق من الطْب طائرا ,كل ذلك بقدرة اهلل  ومشيئتو وإرادتو .
نعم ,كل ىذا جاءت بو النصوص فيجب اإلٲباف بو ,قاؿ -تعاىل: -
 )ٕ(  وقاؿ -تعاىل: -



    

 )ٖ(      وعيسى ابن مرًن روح اهلل وكلمتو,

كل ىذا جاءت بو النصوص ,روح اهلل ,يعِب :روح من األرواح الٍب خلقها اهلل ,وأضيف إىل اهلل للتشريف
والتكرًن ,كما أضيفت الناقة إىل اهلل ,والعبد إىل اهلل ,والرسوؿ إىل اهلل :عبد اهلل ,ورسوؿ اهلل ,وبيت اهلل,
وروح اهلل ,ىذا إضافة ٨بلوؽ إىل ا٣بالق ,واإلضافة للتشريف والتكرًن ,البيت أضيف إىل اهلل :بيت اهلل,
يعِب :الكعبة ,وروح اهلل ,يعِب :عيسى ,روح من األرواح الٍب خلقها اهلل ,لكن أضيف إىل اهلل للتشريف,
كما أضيف البيت إىل اهلل ,والعبد إىل اهلل والرسوؿ .
 - 1سورة الزمر آية .57 :
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وكلمتو يعِب :أنو ٨بلوؽ بكلمة (كن) ,كما قاؿ -تعاىل: -

      

 )ٔ(            وليس ا٤براد أف عيسى نفس الكلمة ,كما
يقوؿ النصارى .
النصارى يقولوف  :إف عيسى نفس الكلمة وعلى ىذا يكوف جزءًا من اهلل ,وىذا كفر وضبلؿ ,فليس

عيسى ىو الكلمة ,بل ىو ٨بلوؽ بالكلمة ,والنصارى يقولوف  :عيسى نفس الكلمة ,جعلوه جزءا من اهلل
نعوذ باهلل -وىذا كفر وضبلؿ ,ويعِب عيسى روح اهلل وكلمتو يعِب٨ :بلوؽ بالكلمة كلمة "كن" ,أعطاهاهلل من ا٣بوارؽ وا٤بعجزات .
من ا٤بعجزات ,أنو ٰبي ا٤بوتى ,ويربئ األكمة-وىو الذي مل يشق لو عْب -واألبرص ,وٱبلق من الطْب
طائرا كهيئة الطّب ,فينفخ فيو فيخلقو اهلل طّبا,

         

. )ٕ(     
كل بقدرة اهلل



ومشيئتو ,وإرادتو ,كل ىذا ٯبب اإلٲباف بو؛ لثبوتو ُب اآليات القرآنية واألحاديث

النبوية ,نعم .
بعض الصفات الخبرية
خلق اهلل آدم بيده
بعض الصفات ا٣بربية  :واإلٲباف بأف اهلل  خلق آدـ بيده ,وغرس جنة الفردوس بيده ,وكتب التوراة
بيده .

 - 1سورة آل عمران آية .48 :
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نعم  .كل ىذا ٯبب اإلٲباف بو؛ ألنو ثابت ,خلق آدـ بيده قاؿ تعاىل إلبليس :
           

(ٔ)

   

فاهلل تعاىل خلق آدـ بيده,

وغرس جنة الفردوس بيده ,كما ذكر ُب ا٢بديث  ,إف اهلل غرس جنة عدف بيده  وكتب التوراة بيده,
خط التوراة بيده ٤بوسى ,كل ىذا ٯبب اإلٲباف بو؛ لثبوتو ُب النصوص ,نعم.
إثبات صفة النفس هلل



و٩با روي  :ابن آدـ ,اذكرين ُب نفسك ,أذكرؾ ُب نفسي ,واذكرين ُب مؤل ,أذكرؾ ُب مؤل ,خّب من
ا٤بؤل الذي تذكر فيو . 
ىذا ثابت ُب الصحيحْب ,لكن غّب اللفظ" ,وما روى ,اذكرين ُب نفسك" ,الذي أذكر ُب لفظ
ا٢بديث  ,من ذكرين ُب نفسو ,ذكرتو ُب نفسي ,ومن ذكرين ُب مؤل ,ذكرتو ُب مؤل خّب منو . 
وٰبتمل أف ىذا لفظ آخر "ابن آدـ اذكرين" ,ما أعرؼ أف أوؿ األثر" ,ابن آدـ ,اذكرين ُب نفسك,
أذكرؾ ُب نفسي" ,ا٤بؤلف قاؿ  :ما رواه الشيخاف؛ ألنو مروي ُب ا٢بديث  من ذكرين ُب نفسو ذكرتو
ُب نفسي ,ومن ذكرين ُب مؤل ذكرتو ُب مؤل خّب منو  فيو إثبات النفس هلل
 )ٕ(   نعم.
قرب اهلل من العبد

 - 1سورة ص آية .64 :
 - 3سورة آل عمران آية .37 :
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و٩با روي:



من تقرب إيل شربا ,تقربت إليو ذراعا ,ومن تقرب إيل ذراعا ,تقربت إليو باعا ,ومن

جاءين ٲبشي أتيتو ىرولة . 
نعم  .نعم ,كل ىذه الصفات تثبت هلل  ومن ٜبرات ىذه الصفات ,أف اهلل  أقرب ,وأسرع با٣بّب
من العبد ,وأف اهلل ال يقطع الثواب عن العبد ,حٌب يقطع العبد العمل ,أما ما ذكره النووي وغّبه -رٞبو
اهلل ,-قاؿ  :معُب ىذا ا٢بديث  :أف اهلل ال يقطع الثواب عن العبد ,حٌب يقطع العبد العمل ,ومثلو قولو :
 إف اهلل ال ٲبل حٌب ٛبلوا . 
فهذا أثر من آثار الصفات ,وىذه الصفة ٯبب إثباهتا ,فإذا تقرب العبد إىل اهلل ,تقرب اهلل إليو,



بت إليو ذراعا ,ومن إيل ذراعا ,تقربت إليو باعا ,ومن جاءين ٲبشي أتيتو ىرولة
ب إيل شربا ,تقر ُ
من َتقر َ



.

كل ىذا من جبلؿ اهلل وعظمتو ,وأف اهلل أسرع با٣بّب من العبد ,نعم ,وفق اهلل ا١بميع ,وصلى اهلل على
نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا يقوؿ :أنا شاب ُب الثالثة عشر من عمري ,وعندما ٠بعت ما ٯبري ُب
الشيشاف ,قررت أف أجاىد ,ولكن أيب يرفض دائما ,ويقوؿ :إنك صغّب ,وقد قررت أف أنفذ عدة عمليات
استشهادية ,إذا مل أجاىد مع إخواين ُب الشيشاف ,فهل ىذا ٯبوز؟ علما بأنِب مصمم على الشهادة مبكرا,
والرجاء أف تنصح أيب با٤بوافقة ,فهو معنا حاضر اآلف ,وجزاكم اهلل خّبا.
ج  :ال بد من استئذاف الوالد أوال ,ىذا صغّب ,عمره ثبلثة عشرة سنة ,ما بلغ سن ا٢بلم ,وثانيا :ال بد
من استئذاف الوالدين ,ننص حك أف تطلب العلم ,وتنتظر حٌب تبلغ ,ال بد من استئذاف الوالدين؛ ألف الرب
بالوالدين واجب ,وا١بهاد قد يكوف واجبا وقد يكوف مستحبا ,والواجب والفرض مقدـ على ا٤بستحب.
لقوؿ النيب
فجاىد





٤با جاءه رجل يستأذنو ُب ا١بهاد ,قاؿ :

ولقولو

٤با سئل أي العمل أفضل ,قاؿ:



الوالدين ,قيلٍ :ب أي ,قاؿ :ا١بهاد ُب سبيل اهلل . 

٘ٗٚ





أحي والداؾ؟ قاؿ  :نعم ,قاؿ :ففيهما

الصبلة على وقتها ,قيلٍ :ب أي ,قاؿ :بر

اإلعانة العظمى

فقدـ بر الوالدين على ا١بهاد ,ننصحك بأف تطلب العلم :وتستفيد وٙبضر ا٢بلقات والدروس :
وتَبيث حٌب تبلغ ا٢بلم ,وحٌب تستأذف والديك ,نعم .
س  :وىذا سؤاؿ يقوؿ :ما حكم ا٣بروج على ا٢باكم والطعن فيو ,وما حكم نقده ُب ٦بامع الناس ؟
وجزاكم اهلل خّبا .
ج  :ا٣بروج على والة األمور ال ٯبوز ,بل ىو من الكبائر؛ لقوؿ الرسوؿ



ُب ا٢بديث الصحيح,

الذي رواه مسلم  :من رأى من أمّبه شيء يكرىو فليصرب ,فإنو من فارؽ ا١بماعة شربا فمات ,فميتتو
جاىلية . 
ال ٯبوز ا٣بروج على والة األمور حٌب لو صدر شيء من ا٤بعاصي ,من الكبائر؛ و٥بذا قاؿ   :من
رأى من أمّبه شيئا فليصرب  ولقولو   من أطاعِب فقد أطاع اهلل ,ومن عصاين فقد عصا اهلل ,ومن
يطع األمّب فقد أطاعِب ,ومن يعصي األمّب فقد عصاين . 
ولقوؿ أليب ذر :أمرين خليلي أف أ٠بع وأطيع ,وإف كاف عبدا حبشيا ٦بدع األطراؼ ,وُب لفظ  ,لو
٢ببشي كأف رأسو زبيبة . 
ولقولو



ُب حديث حذيفة ُب صحيح البخاري  :فالزموا ٝباعة ا٤بسلمْب وإمامهم  و٤با ثبت

ُب حديث اإلماـ مسلم ,من حديث عوؼ بن مالك األشجعي ,أف النيب



قاؿ :



خيار أئمتكم

الذين ٙببوهنم وٰببونكم  وا٤براد باألئمة والة األمور.


خيار أئمتكم الذين ٙببوهنم وٰببونكم ,وتصلوف عليهم ,ويصلوف عليكم

ويدعوف لكم,





يعِب :تدعوف ٥بم,

وشرار أئمتكم ,الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ,وتلعنوىم ويلعنوكم ,قلنا :يا رسوؿ اهلل,

أفبل ننابذىم بالسيف ,إذا كانوا أشرارا ويتبلعنوف؟ قاؿ :ال ,ما أقاموا فيكم الصبلة ,ال ما أقاموا فيكم
الصبلة . 

ٗٚٙ
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ٍب قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ:-



أال من ويل عليو واؿ ,فرآه يأٌب شيئا من معصية اهلل ,فليكره ما

يأٌب من معصية اهلل ,وال ينزعن يدا من طاعة



رواه اإلماـ مسلم ُب صحيحو,



أال من ويل عليو

واؿ ,فرآه يأٌب شيئا من معصية اهلل ,فليكره ما يأٌب من معصية اهلل ,وال ينزعن يدا من طاعة . 
قاؿ العلماء :إف ىذا ا٢بديث يتمشى مع قواعد الشريعة ,الٍب فيها درء ا٤بفاسد ,وإذا اجتمع مفسدتاف,
صغرى وكربى ,وال يستطيع درءٮبا ,فإننا نرتكب ا٤بفسدة الصغرى ,لدرء الكربى ,ىذه قاعدة وإذا اجتمع
مصلحتاف تفعلهما ,فإف مل نستطع فعلنا ا٤بصلحة الكربى ,لدفع الصغرى.
ومن أدلة ذلك :كونو  ترؾ الكعبة ,ومل يبنها على قواعد إبراىيم ,وا٢بجر خارج عن الكعبة ,وقاؿ



لعائشة   :لوال أف قومك حديثو عهد بكفر ,لنقضت الكعبة ,وأدخلت ا٢بجر وجعلت ٥با بابْب . 
فالذي منع النيب ما ىو ؟
درء ا٤بفسدة ,وىي أف قلوهبم تنكر ىذا ,والة األمور اآلف ,يفعل أحدىم ا٤بعاصي ,ىذه مفسدة ,لكن
أنت إذا خرجت عليهم ىذه مفسدة أكرب ,أنت تريد تزيل مفسدة ٗبفسدة أكرب ,تريد تزيل ا٤بعاصي ,لكن
ماذا ٰبصل ٖبروجك تراؽ الدماء.
عنده قوة وعنده جيش يقابلك ,فيحصل من ىذا مصادمة ,وإراقة الدماء ,واختبلؿ األمن ,واختبلؿ
ا٤بعيشة ,واختبلؿ االقتصاد ,واختبلؿ الزراعة ,واختبلؿ التجارة ,واختبلؿ الصناعة ,وتربص األعداء الدوائر,
وإراقة الدماء ,وفًب ,تأٌب على األخضر واليابس.
أي مفسدة أعظم ,معصية نصرب عليها ,ىذه أسهل من مفسدة ا٣بروج وإراقة الدماء؛ و٥بذا قاؿ



 من رأى من أمّبه شيئا يكرىو ,فليصرب  وال ٯبوز ا٣بروج على ويل األمر إال بشروط .
الشرط األوؿ  :أف يفعل كفرا صرٰبا واضحا ,ال لبس فيو ,كما جاء ُب ا٢بديث اآلخر  ,إال أف تروا
كفرا بواحا ,عندكم من اهلل فيو برىاف  كم شرط ؟
كفر ,وبواح ,وعندكم من اهلل فيو برىاف ,إذا كاف فيو شك ,أو لبس أو شبهو ال ,كفر ,بواح ,واضح .

ٗٚٚ

اإلعانة العظمى

الشرط الثاين  :وجود البديل ا٤بسلم ,أما أف يزاؿ ملك كافر ,ويؤتى بدلو بكافر ,حكومة كافرة ٕبكومة
كافرة ,حكومة عسكرية ٕبكومة عسكرية ,ما حصل ا٤بقصود كافر أزيل ,وحصل بدلو كافر ,ال بد من ىذا
.
وال تراؽ الدماء ,إذا كاف ىناؾ قدرة يزاؿ ىذا ا٢باكم الكافر ,ويؤتى بدلو ٕباكم مؤمن ,ال تراؽ الدماء,
يكوف كفر واضح ,ويكوف ىناؾ قدرة ,فإف مل تكن قدرة,



. )ٔ(        

كم شرط ؟
األوؿ  :أف يكوف األمّب يفعل كفرا ,واضح بواح ,عندكم من اهلل فيو برىاف .
الثاين  :وجود البديل ا٤بسلم .
الثالث  :القدرة على ذلك ,فإذا وجدت الشروط الثبلثة ,جاز وإذا مل توجد فبل ,نعم .
س :أحسن اهلل إليكم ,ىذا سؤاؿ ُب الشبكة يقوؿ :باألمس جاءنا ُب مسجدنا ُ-ب أمريكا -رجل
نصراين ,وأبدى رغبتو ُب تعلم اإلسبلـ ,فهل ٯبوز أف نعطيو مصحف ٰبتوي على ترٝبة اآليات ؟ .
ٲبكن منو ,إذا كاف كافرا غّب مسلم,
ج  :ال بأس يعطى معاين ,ترٝبة ,ال بأس هبا ,لكن ا٤بصحف ما ّ
أما ا٤بعاين والَباجم فبل بأس هبا .
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا أيضا سؤاؿ ُب الشبكة ,ووافق أسئلة ىنا عند األخوة ,يقوؿ :ىل نثبت
أف هلل ٟبسة أصابع ,بناءا على ا٢بديث الذي ورد ؟.
ج  :نعم ,ثبت هلل ٟبسة أصابع ,ثابت ُب ا٢بديث الصحيح,



يضع السماوات على أُصبع,

واألراضْب ع لى أُصبع ,وا١بباؿ على أُصبع ,والشجر على أُصبع ,واألهنار على أُصبع ,وسائر خلقو على
أُصبع ٟ بسة أصابع ثابتة ُب ا٢بديث ,نعم .
س  :سؤاؿ ُب الشبكة ,وورد من األخوة ىنا٤ ,بن يعود الضمّب ُب حديث  :إف اهلل خلق آدـ على
صورتو  ؟ وجزاكم اهلل خّبا .
 - 1سورة البقرة آية .375 :
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ج  :يعود إىل اهلل  ,إف اهلل خلق آدـ على صورتو  وا٢بديث ىذا فيو ثبلثة أقواؿ .
القوؿ األوؿ  :أنو يعود إىل اهلل ,وىذا ىو الصواب ,ويؤيد ىذا ما جاء ُب الرواية األخرى  ,إف اهلل
خلق آدـ على صورة الرٞبن . 
القوؿ الثاين  :أنو يعود إىل آدـ .
القوؿ الثالث  :أنو يعود إىل ا٤بضروب .
وقد سأؿ عبد اهلل بن اإلماـ أٞبد ,سأؿ أباه قاؿ   :إف اهلل خلق آدـ على صورتو  قاؿ :الصورة
صورة آدـ ,قاؿ :ىذا قوؿ ا١بهمية ,أي صورة آلدـ قبل أف ٱبلقو اهلل .
فالقوؿ  :بأف اهلل خلق آدـ على صورة آدـ ,ىذا يفسد ا٤بعُب ما لو صورة قبل ذلك ,إف اهلل خلق آدـ
على صورة آدـ ,وكذلك ا٤بضروب  ,ال تقبح الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو . 
والصواب الذي عليو أىل السنة وا١بماعة ,وعليو األئمة ,كاإلماـ أٞبد وغّبىم ,وأئمة أىل السنة,
كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وغّبىم .
أف الضمّب يعود إىل اهلل ,وإف كاف يقتضي نوعا من التشبيو ,إال أنو ال يقتضي مشاهبة ُب ا١بسم
وا٤بقدار ,وقد بسط ُب ىذا أبو العباس بن تيمية -رٞبو اهلل ,-على ا٢بديث بسطا مطوال ُب ىذاُ ,ب
الكتاب "بياف تلبيس ا١بهمية" والكتاب "بياف تلبيس ا١بهمية" حقق ُب كلية أصوؿ الدين ,وقسم الكتاب
بْب ٜباف رسائل دكتوراه ,ومضى على ٙبقيقو عشر سنوات ,وىو اآلف -إف شاء اهلل -طبع ُب ٦بمع ا٤بلك
فهد ,وسيخرج -إف شاء اهلل -قريبا ,والكتاب كتاب عظيم فيو ٕبوث ال توجد ُب أي كتاب آخر ,وُب
الصفات وُب غّبىا .
 وخلق اهلل آدـ على صورتو  ىذه رسالة كاملة ,رسالة دكتوراه كاملة,
القوؿ الثالث  :أنو يعود إىل ا٤بضروب ٤ با ضرب رجبل ,قاؿ :ال تقبح الوجو فإف اهلل خلق آدـ على
صورتو . 

ٜٗٚ
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س  :أحسن اهلل إليكم ,نفس السائل من أمريكا ,يستدرؾ يقوؿ  :ال أقصد أنو ترٝبة للمعاين ,يقوؿ:
بل ىو ترٝبة متضمنة ُب ا٤بصحف ,فهو مصحف ,واآليات مكتوبة بكتابة ا٤بصحف العادي ,وىو من
مصاحف ا٤بدينة النبوية ,ولكن الَبٝبة ُب ا٢باشية ,يقوؿ  :فهل ٯبوز أف يعطي ىذا الكتاب أو ,ال ؟
ج  :إذا كانت الَبٝبة ُب ا٢باشية ,إذا كانت اآليات مستقلة ,يكوف ا٢بكم حكم الصحف ,أما إذا
كانت اآليات ُب أثناء الَبٝبة ,فهذا مثل التفسّب ,والتفسّب ما يعترب مصحف ,أما إذا كاف فيو اآليات
كاملة ,والتفسّب أسفل ,على كل حاؿ ال يعطي إياه ,ال تعطيو ما داـ على كفره ,وإ٭با تبْب لو ا٤بعاين
والَبٝبة ,وتدعوه إىل اإلسبلـ ,فإذا أسلم تعطيو ا٤بصحف .
س  :سؤاؿ من أحد االخوة ا٢بضور ,يقوؿ :ما ىو ترتيب عبلمات الساعة الكربى؟ وىل نزوؿ عيسى
ابن مرًن منها ؟
ج  :نعم ,ترتيبها كما سبق ,كما قلت البارحة وقبلها ,أو٥با :ا٤بهدي ,وثانيها :الدجاؿ ,وثالثها :عيسى
ابن مرًن ,ورابعها :يأجوج ومأجوج.
ىذه األربعة متوالية مرتبةٍ ,ب بعد ذلك تتواىل أشراط الساعة ,ومنها :ىدـ الكعبة ُب آخر الزماف,
يهدمها رجل من ا٢ببشة ,يقوؿ :النيب



لكأين أنظر إليو أصيلع أفيدع ,ينقضها حجرا ,حجرا يلقيها

ُب البحر  ومنها :الدخاف ,الذي ٲبؤل أ٠باع وأبصار الكفرة ,ويصيبهم كهيئة الزكاـ .
ومنها :نزع القرآف من الصدور ,ومن ا٤بصاحف ُب آخر الزماف ,إذا ترؾ الناس العمل بو ,نزع من
صدورىم ومن مصاحفهم -نعوذ باهلل. -
ومنها  :خروج الدابة ,وطلوع الشمس من مغرهبا ,وٮبا مقَبنتاف ,من أشراط الساعة ا٤بتأخرة ,فالدابة
وطلوع الشمس من مغرهبا مقَبنتاف ,فأيهما خرجت ,فاألخرى على أثرىا قريبة .
وآخرىا نار  ,النار ٚبرج من قعر عدف ,تسوؽ الناس إىل احملشر ,تبيت معهم إذا باتوا ,وتقيل معهم
إذا قالوا . 
وقبل الساعة ٚبرج ريح طيبة ,تقبض روح ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات ,فبل يبقى إال الكفر وعليهم تقوـ الساعة .

ٓٗٛ
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س  :سؤاؿ فضيلة الشيخ  :أنا مؤمن بنزوؿ عيسى -عليو السبلـُ -ب آخر الزماف ,لؤلحاديث الواردة,
ولقوؿ اهلل تعاىل:

      

(ٔ)

فكيف ا١بمع بْب اآلية ,وقولو

 

لو كاف موسى

وعيسى حياف ,ما وسعهما إال اتباعي  وجزاكم اهلل خّبا .
ج :ال منافة ,أما موسى ما فيو إشكاؿ ,أما عيسى,



لو كاف موسى وعيسى حياف  يعِب ُب

األرض ,لكنو ُب السماء اآلف ,وما وسعو إال اتباعيٍ ,ب يتبعو إذا نزؿ ُب آخر الزماف ,ينطبق عليو ,فهو لو
كاف ُب األرض لعمل بشريعتو ,وإذا نزؿ ُب آخر الزماف ,يعمل بشريعتو ,ما يسعو إال اتباع النيب  ما فيو
إشكاؿ .
س  :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ :ىل ثبت اسم عزرائيل أنو ملك ا٤بوت هبذا االسم ؟
وجزاكم اهلل خّبا .
ج  :ال أعلم تسميتو ُب ا٢بديث الصحيح أف ا٠بو عزرائيل ,ولكن ىذا شائع عند العامة ,لكن اهلل ٠باه
ملك ا٤بوت,



 )ٕ(         وال أعلم نص ُب تسميتو عزرائيل

.
س  :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿ :ىل الشاة ا١بماء ,تأخذ حقها من الشاة القرناء حقيقيا ,أـ أف ذلك
كناية من دقة ا٢بساب ؟.
ج  :ال ,حقيقة ,تبعثاف يوـ القيامة ,وتقتص ا١بماء من القرناء ,وتأخذ حقهاٍ ,ب يقوؿ اهلل٥ :با كوين
ترابا ,نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىل تشرع زيارة قرب النيب  والوقوؼ عند قربه ,أـ يكتفى بالسبلـ عند دخوؿ
ا٤بسجد ؟ جزاكم اهلل خّبا .
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ج  :يشرع إذا زار ا٤بسلم وصلى فيو ركعتْب ,يشرع لو أف يزور قرب النيب  يقف أمامو ويسلم عليو-,
عليو الصبلة والسبلـ , -ويشهد لو بالرسالة والببلغٍ ,ب يتقدـ عن ٲبينو ,ويسلم على صاحبو أيب بكر,
ويَبحم عليو ويَبضى عنوٍ ,ب يتأخر عن ٲبينو ,ويسلم على الفاروؽ عمر بن ا٣بطاب ويَبحم عليو ,ويَبضى
عنوٍ ,ب ينصرؼ ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,يقوؿُ :ب ا٢بديث  وكلتا يديو ٲبْب  أي الرٞبن -جل وعبل ,-يقوؿ:
ىل قوؿ العامة عندنا ,يريد أف يقدـ شيئا بيده اليسرى ,يقوؿ :لو مشالك ما تشناؾ ,يقوؿ :اآلخر مشالك
ٲبْب ,يقوؿ :ىل ىذا فيو تشبيو هلل  ؟
ج  :تشبيو كيف تشبيو ,يعِب كلتا يديو ٲبْب ,وإذا أعطاه بالشماؿ ,قاؿ  :مشالك ٲبْب ,ال ,مشالك
ٲبْب ,ليس بصحيح ,مشاؿ ا٤بخلوؽ بيده الشماؿ غّب اليمْب ,ىذا معلوـ أف الشماؿ ضعيفة ,وفيها نقص
لكن الرب -سبحانو وتعاىل  -كلتا يديو ٲبْب



يعِب ُب الفضل والشرؼ والربكة ,وعدـ النقص

ٖببلؼ ا٤بخلوؽ ,فإف إحدى يديو ناقصة ,فيها نقص ضعف وىي اليسار ,وأما الرب فلو ٲبْب ,ولو مشاؿ,
لكن كلتا يديو ٲبْب ُب الفضل والربكة ,والشرؼ وعدـ النقص .
فضيلة الشيخ ,يقصدوف هبذا ,أنو ال بأس لو مدت يده الشماؿ فأنا أقبلها ,يعِب يأخذىا ,ؿ,ا ليس لو
أف يأخذ بالشماؿ ,األخذ واإلعطاء باليمْب ,أما مقولة مشالك ٲبْب ما ىو بصحيح,
نعم .أحسن اهلل إليكم ,ونفعنا بعملكم ,ونكمل بعد الصبلة -إف شاء اهلل -تعاىل ,وصلى اهلل على
نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
إثبات صفة العجب هلل تعالى
.
وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,قاؿ -رٞبو اهلل
تعاىل:-
ٕٗٛ

اإلعانة العظمى

 وعجب ربك من شاب ليس لو صبوة . 
.
وا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,أما بعد .
فهذه األحاديث كلها ,ٯبب اإلٲباف هبا ,لثبوهتا عن النيب   عجب ربك من شاب ليس لو صبوة
.
صفة العجب هلل  كما يليق ٔببللو وعظمتو ,والشاب الذي ليس لو صبوه ليس لو ميل إىل ا٥بوى
والشهوات ,بل ىو شاب مستقيم على طاعة اهلل ,وأيضا جاء إثبات صفة العجب هللُ ,ب سورة الصافات
(ٔ)
ِ
عجبت",
ت َويَ ْس َخ ُروف)  ,فعلى ىذا قراءة "بل
ُ
ُ      ب قراءة( ,بل َعجْب ُ
يكوف الضمّب يعود إىل اهلل ,إثبات العجب هلل ,ىنا



عجب ربك من شاب ليس لو صبوة



وُب

لفظ  :عجب ربك من قنوط عباده ,وقرب غّبه  نعم .
إثبات الضحك هلل



وقولو   :ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غّبه . 
ضحك فيو إثبات الضحك هلل  والضحك ثابت هلل -سبحانو وتعاىل ,-ومنو حديث  ,يضحك
اهلل إىل رجلْب ,يقتل أحدٮبا اآلخر ,كبلٮبا يدخبلف ا١بنة  نعم.

وقولو  :لن نعدـ من رب يضحك خّبا . 
ىذا ُب حديث وفد بِب ا٤بنتفق ,نعم .
 - 1سورة الصافات آية .13 :
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اهلل سبحانو ىو مقلب ومصرف الدىر
وقولو:



ال تسبوا الدىر ,فإف اهلل ىو الدىر



 .ىذا ثابت,



ال تسبوا الدىر ,فإف اهلل ىو

الدىر  كأف ا٤بؤلف -رٞبو اهلل ,-حينما ساؽ ىذا ا٢بديث ,يوىم بأنو يرى أف الدىر من أ٠باء اهلل
تعاىل  ,ال تسبوا الدىر ,فإف اهلل ىو الدىر . 
وىذا خطأ ,الدىر ليس من أ٠باء اهلل تعاىل ,وقولو  :ال تسبوا الدىر  الدىر :ىو الليل والنهار
صرؼ الدىر ,يدؿ على ىذا الرواية األخرى:
وم َ
ب الدىرُ ,
والزماف  ,فإف اهلل ىو الدىر  يعِبُ :م َقل ُ
 ال تسبوا الدىر ,فإين أنا الدىر ,أقلب ليلو وهناره . 

وليس الدىر من أ٠باء اهلل ,وقد غلط ابن حزـ -رٞبو اهلل ,-فعده من أ٠باء اهلل ,عد الدىر من أ٠باء
اهلل تعاىل ,فغلطو العلماء ,ىذا معدود ُب غلطاتو ,وا٤بؤلف -رٞبو اهلل -حْب وثقو ,كاف يوىم الناس أنو من
أ٠باء اهلل ,و ليس من أ٠باء اهلل الدىر,



ال تسبوا الدىر ,فإف اهلل ىو الدىر



يعِب أف اهلل مصرؼ

الدىر ,مقلب الدىر ,وخالق الدىر ,وليس الدىر من أ٠باء اهلل ,نعم .
بين السماء واألرض مسيرة خمسمائة عام
 وأف بْب السماء واألرض مسّبة ٟبسمائة عاـ٠ ,بك كل ٠باء كذلك ,وبْب كل ٠باء كذلك . 
نعم  .كذلك جعل ُب عدة أحاديث ,روا ه ابن خزٲبة ُب "التوحيد" ,حديث العباس بن عبد ا٤بطلب,
أنو بْب السماء واألرض ٟبسمائة عاـ ,وبْب كل ٠باء و٠باء مسّبة ٟبسمائة عاـ ,و٠بك كل ٠باء ,وُب
لفظ و"كسف"٠ ,بك يعِب غلظ ,كذلك مسّبة ٟبسمائة عاـ ,وبْب كل ٠باء و٠باء كذلك ,نعم .
أحاديث الصفات ال تكيف

ٗٗٛ
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فكل ىذه األحاديث وما شاكلهاٛ ,بر كما جاءت ال تعارض ,وال تضرب ٥با األمثاؿ ,وال يوضع فيها
القوؿ ,فقد رواىا العلماء ,وتلقاىا األكابر منهم بالقبوؿ ,وتكروا ا٤بسألة عن تفسّبىا ,ورأوا أف العلم هبا
ترؾ الكبلـ ُب معانيها .
نعم .ىذه األحاديث كما جاءت ,وما شاكلهاٛ ,بر كما جاءت ,فبل تكيف؛ و٥بذا قاؿ بعض السلف:
أمروىا كما جاءت ببل كيف.
يعِب ال تكيف الصفات ,وال تقوؿ :صفة اهلل كذا وكذا ,كيفيتها كذا وكذا ,ولكن ا٤بعاين معلومة ,كما
قاؿ اإلماـ مالك :االستواء معلوـ ,والكيف معلوـ ,واإلٲباف بو واجب ,والسؤاؿ عنو بدعة .
فالكيفية ما يقاؿ :إف كيفية االستواء كذا ,وكيفية علوه كذا ,الكيف ٦بهوؿ ,ال يعلمو إال اهلل ,ال يعلم
كيفية صفاتو إال ىو -سبحانو ,-كما أنو ال يعلم كيف ذاتو إال ىو ,فبل يعلم كيف صفاتو إال ىو ,لكن
ا٤بعُب معلوـ ,فهي ٛبر كما جاءت ببل كيف ,كما قاؿ  :أمروىا كما جاءت ببل كيف ,يعِب :ال تكيفوا
الصفات ,وإف كانت ا٤بعاين معلومة ,وال تعارض.
ال ٯبوز لئلنساف أف يعارض الصفات ,أو أف ينفي صفات اهلل  وال تضرب ٥با األمثاؿ ,فيقاؿ  :إف
صفة اهلل مثل صفات ا٤بخلوقْب ,وال يواضع فيها القوؿ ,يعِب ال يقاؿ فيها قوال ٱبالف ما درج عليو أىل
السنة وا١بم اعة ,من إثبات الصفات ,وا٤بواضعة تطلق على النقص ,يعِب ال يقاؿ فيها قوال ٱبالف ما درج
عليو العلماء ,بل تثبت الصفات وا٤بعاين ,وتثبت الصفات وال تكيف .
فقد رواىا العلماء ,وتلقاىا األكابر منهم بالقبوؿ ,العلماء واألئمة رووىا باألسانيد الصحيحة الثابتة
عن الصحابة ,وعن النيب



رواىا العلماء وتلقاىا األكابر منهم بالقبوؿ ,وتكروا ا٤بسألة عن تفسّبىا,

تفسّب الكيفية ال تفسر الكيفية ,ولكن ا٤بعاين معلومة ,ورأوا أف العلم هبا ترؾ الكبلـ ُب معانيها ,يعِب ُب
معاين الكيفية ,ا٤براد الكيفية.
وليس ا٤براد أف ا٤بعاين ال تعلم ,وإال فالقوؿ :بأف معانيها تفوض ,فهذا مذىب ا٤بفوضة ,لكن ا٤براد ترؾ
ا٤بسألة عن تفسّب الكيفية ,ورأوا أف العلم هبا ترؾ الكبلـ ُب معانيها ,معاين الكيفية ,نعم .

٘ٗٛ
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حفظ القرآن
حفظ القرآف ٍ :ب اإلٲباف بأف القرآف ٧بفوظ ُب صدور الرجاؿ ,ومن استظهر القرآف٠ ,بي حامل كتاب
اهلل  وقاؿ رسوؿ اهلل   الذي ليس ُب جوفو شيء من القرآف ,كالبيت ا٣برب  وقاؿ   ال
تغرنكم ا٤بصاحف ا٤بعلقة ,فإف اهلل  ال يعذب قلبا وعى القرآف بفم . 
نعم .اإلٲباف بأف القرآف ٧بفوظ ُب صدور الرجاؿ ,كما سبق أف كبلـ اهلل منزؿ غّب ٨بلوؽ ,وىو ٧بفوظ
ُب صدور الرجاؿ ,مقروء باأللسن ,مكتوب ُب ا٤بصاحف ,فهو معلوـ ,فهو ٧بفوظ ُب صدور الرجاؿ ,كما
قاؿ

        

 )ٔ(    ومن استظهر القرآف٠ ,بي

حامل كتاب اهلل ,من استظهر ا٢بفظ ,يعِب من حفظ كتاب اهلل٠ ,بي حامل كتاب اهلل  وقاؿ رسوؿ اهلل
  الذي ليس ُب جوفو شيء من القرآف ,كالبيت ا٣برب . 
ىذا رواه الَبمذي بسند ال بأس بو ,وفيو أف اإلنساف الذي ال ٰبفظ شيئا من القرآف ,كالبيت ا٣برب,
ال بد أف ٰبفظ شيء ,ولو الفاٙبة ,ىذا البد منها ,الفاٙبة ال تصح الصبلة إال هبا ,ال بد أف ٰبفظ الفاٙبة,
وٰبفظ ما تيسر من صور القرآف ,والذي ٱبلو جوفو من القرآف ,فهو كالبيت ا٣برب ,ىذا ُب الغالب غّب
مؤمن ,ما ٰبفظ الفاٙبة ,وما ٰبفظ شيئا من القرآف.
وقاؿ   ال تغرنكم ا٤بصاحف ا٤بعلقة ,فإف اهلل  ال يعذب قلبا وعى القرآف بفم  ىذا يقوؿ:
احملقق رواه البخاريُ ,ب خلق أفعاؿ العباد ,بلفظ  اقرءوا القرآف ,وال تغرنكم ا٤بصاحف ا٤بعلقة ,فإف اهلل
 ال يعذب قلبا وعى القرآف  وليس فيو بفم  ,اقرءوا القرآف ,وال تغرنكم ا٤بصاحف ا٤بعلقة . 
يعِب ال بد من ا٢بفظ ,ما يكفي كوف القرآف ُب ا٤بصحف ,بل ينبغي حفظة ,حفظة فيو فضل عظيم,
وا٢بافظ لو مزية على غّبه  ,فإف اهلل  ال يعذب قلبا وعى القرآف  ىذا ٧بموؿ على من عمل بو,
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فإذا وعى القرآف عمل بو ,فبل يعذبو اهلل ,أما إذا حفظ القرآف ,ومل يعمل بو ,فقد قامت عليو ا٢بجة -
والعياذ باهلل ,-نعم .
بين موسى وملك الموت
بْب موسى وملك ا٤بوت -عليهما السبلـ :واإلقرار ٕبديث موسى -عليو السبلـ -مع ملك ا٤بوت,
وأنو لطمو ,وال يرد ا٢بديث ا٤بروي فيو وال ينكره ,إال مبتدع ضعيف الرأي ,ىكذا قالت العلماء فيمن رده,
وتوقف عنو .
نعم ,ا٢بديث ثابت ُب قصة موسى ,ثابت ُب الصحيح,



وأف ملك ا٤بوت جاء إىل النيب



ُب

صورة رجل ,ودخل بيتو ,فلطمو موسى وفقأ عينو ,فرجع إىل ربو فأصلح عينو  جاء إىل موسى ليقبض
روحو ,فلطمو موسى ففقأ عينو  ,فرجع إىل ربو ,وقاؿ  :يا رب أرسلتِب إىل عبد ال يريد ا٤بوت ,فأصلح
اهلل لو عينو ,وقاؿ :ارجع إليو ,وقل لو :يضع يده على مًب ثور -على ظهر ثور -فلو بكل ما غطت يده
شعره سنة يعيشها ,فقاؿ  :لو ذلك ,فقاؿٍ :ب مو يا رب ؟ قاؿ  :ا٤بوت ,فقاؿ  :اآلف  يا رب ما داـ
النهاية ا٤بوت ,جعل اهلل ُب قلبو ا٤بوت ,حٌب يوافق ما قدره اهلل وقضاه .


وسأؿ ربو أف يدنيو من الطور ,قدر رمية حجر ,فقاؿ النيب



فلو كنت ىناؾ ألريتكم ٍب قربه

ىناؾ ,عند الكثيب األٞبر  ىذا ثابت ُب الصحيح؛ ألنو كاف ما يعرفو أوال؛ وألنو جاء ُب صورة رجل,
ودخل بيتو ,نعم .
النبي والقرين
النيب والقرين :وقاؿ   ما أحد إال وكل بو قرينو من ا١بن ,قالوا :وأنت يا رسوؿ اهلل ,قاؿ :وأنا ,إال
أف اهلل أعانِب عليو فأسلم ,فبل يأمرين إال ٖبّب . 
ٗٛٚ
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نعم ,ىذا ال بد من اإلٲباف بو ,ثابت ُب صحيح مسلم ,عن ابن مسعود ,أف النيب



قاؿ:



ما

منكم من أحد ,إال وقد وكل بو قرينو من ا١بن ,قالوا :وأنت يا رسوؿ اهلل ,قاؿ  :وأنا ,إال أف اهلل أعانِب
عليو فأسلم ,فبل يأمرين إال ٖبّب . 
فأسلم بالرفع ,يعِب
اختلف العلماء ُب" أسلم " ,قيل :فأسلم بالفتح ,دخل ُب اإلسبلـ ,وقيل :روي
ُ
فأسلم من شره ,وإف كاف كافرا باقيا على كفره ,إال أف اهلل أعانِب عليو فأسلم بالفتح ,دخل ُب اإلسبلـ ,أو
فأسلم ,فأسلم أنا من شره ,وإف كاف باقيا على كفره ,ومن رجح رواية الرفع ,قاؿ :فإف الشيطاف ال يسلم,
ومن رجح رواية الفتح ,قاؿ :إف ىذا خاص ,قاؿ :إف قرين الرسوؿ أسلم فهذا ثابت ,نعم .
ابتداء خلق النبي
ابتداء خلق النيب  وأنوار والدتو :وأف نبينا أوؿ األنبياء خلقا وآخرىم بعثا" .
ىذا حديث" ,وأف نبينا أوؿ األنبياء خلقا ,وآخرىم بعثا" ,ا٢بديث غّب موجود ُب الكتب التسعة
وشروحها ,الكتب الستة ومسند أٞبد ومسند الدارمي وموطأ مالك ال يوجد فيها ىذا ا٢بديث ,وذكر ُب
ا٢باشية أنو روى عن قتادة عن ا٢بسن عن أيب ىريرة ,رواه ا٢بسن بسند منقطع ,فبل يثبت ىذا ا٢بديث؛
وأف نبينا أوؿ األنبياء خلقا وآخرىم بعثا ,بل ىو-عليو الصبلة والسبلـ -آخرىم خلقا وبعثا ,آخرىم خلقا
وبعثا ,وإذا كاف خلقو أوال أوؿ األنبياء يعِب قبل آدـ خلقٍ ,ب بعث ىذا ليس عليو دليل ,والصواب أنو -
عليو الصبلة والسبلـ -آخر األنبياء خلقا وبعثا .
وأما حديث  كتبت نبيا وآدـ منجدؿ ُب طينتو



وا٤بعُب :التقدير أف اهلل ىذا كتابة ا٤بقادير,

وليس فيو أف خلقو -عليو الصبلة والسبلـ -أوال ,وُب بعضها أنو  كتب نبيا وآدـ بْب الروح وا١بسد


ىذا ا٤براد ا٤بقادير ,أنو قدر اهلل التقدير الذي يكوف ,فيقدر ٥بم ,ويكتب ما يكوف للمخلوؽ ,قبل نفخ

الروح فيو ,نعم .

ٗٛٛ
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أنوار والدتو



 وأف أمو حْب وضعتو رأت نورا ,أضاءت لو قصور الشاـ . 
نعم ,وىذا ثابت ُب حديث العرياض بن سارية ,أف النيب  قاؿ   :وسأخربكم عن ذلكم دعوة أيب
إبراىيم ,وبشارة عيسى ابن مرًن ,ورؤيا أمي الٍب رأت ,أهنا أضاء ٥با قصور الشاـ ,حْب والدهتا  نعم .
دين النبي قبل البعثة
دين النيب قبل البعثة :ومن زعم أف كاف على دين قومو ,قبل أف يبعث ,فقد أعظم الفرية على رسوؿ
اهلل  وال يكلم -من قاؿ هبذا -وال ٯبالس .
نعم ,الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -حفظو اهلل ,فلم يعبد صنما ,ومل يشرب ٟبرا ,ومل ٰبضر احتفاال,
كاف يتعبد ُب حراء قبل النبوة ,على دين إبراىيم -عليو الصبلة والسبلـ ,-بل إف ىناؾ أفراد ُب ا١باىلية
اعتزلوا ا٤بشركْب ,اعتزلوا أصنامهم ,ومل يشاركوىم ,وطلبوا دين إبراىيم منهم ,زيد بن عمر بن نفيل ,وقس بن
ساعدة اإليادي وغّبىم .
فإذا كاف ىؤالء كانوا على ا٢بنيفية ,فإف النيب



من باب أوىل؛ و٥بذا قاؿ " :ومن زعم أنو كاف على

دين قومو قبل أف يبعث ,فقد أعظم الفرية على اهلل" ,يعِب أف من زعم أف النيب  يعبد األصناـ مع قومو,
ويشرب ا٣بمور ,وٰبضر االحتفاالت ,كل ىذا مل يفعلو -عليو الصبلة والسبلـ ,-بل اعتز٥بم ,وبغض اهلل
إليو احتفاالهتم وأعيادىم ,فلم ٰبضرىا .
ومن قاؿ ىذا ,يقوؿ ا٤بؤلف  ":ٯبب أف يهجر ,ال يكلم وال ٯبالس " ,نعم.
من الخصائص المحمدية والدتو مختونا مسرورا

ٜٗٛ
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ومن ا٣بصائص احملمدية ,ونقوؿ  :أف نبينا ٧بمدا  ولد ٨بتونا مسرورا .
نعم ,ىذا جاء ُب ا٢بديث ُب دالئل النبوة أنو -عليو الصبلة والسبلـ -ولد ٨بتونا مسرورا ,نعم .
ىذا جاء بو بعض األحاديث الذي رواه البيهقي أف العباس بن عبد ا٤بطلب  قاؿ   :ولد رسوؿ
اهلل ٨بتونا مسرورا



يعِب مقطوع السرة ,ىذا رواه عن العباس ,واإلماـ أٞبد توقف ُب ىذا ,قاؿ ُ :ب

رواية ا٤بروزي سئل أيب عبد اهلل :ىل ولد النيب ٨ بتونا ,قاؿ  :اهلل أعلمٍ ,ب قاؿ :ال أدري ,نعم .
من الخصائص المحمدية رؤيتو من خلفو
وكاف يرى من خلفو كما يرى من بْب يديو  .وىذا ثابت ُب الصبلة خاصة,



إين أراكم من وراء

ظهري  وُب لفظ  واهلل ال ٱبفى علي مكانكم  كاف يراىم -عليو السبلـ -من وراء ظهره ,و٤با
قاؿ ٥بم:



فإنو ال ٱبفى علي مكانكم ,فإين أراكم من وراء ظهري



قاؿ :من خصائصو -عليو

السبلـ ,-كاف يراىم من وراء ظهره ,ىذا ُب الصبلة خاصة .
أما ُب غّب الصبلة ,فالظاىر دؿ أنو ال يرى؛ و٥بذا ٤با كاف النيب ٲبشي ,وكاف خلفو أبو ذر ٲبشي ُب ظل
القمر ,قاؿ ٤بن خلفو  :من ىذا؟ قاؿ  :أبو ذر  فلو كاف يرى َمن خلفو ما سألو .
اإلسراء والمعراج
اإلسراء وا٤بعراج :وأنو ركب الرباؽ ,وأتى بيت ا٤بقدس من ليلتوٍ ,ب عرج بو إىل السماء حٌب دنا من ربو


. )ٔ(         

 - 1سورة النجم آية .8- 7 :

ٜٓٗ

اإلعانة العظمى

نعم  ,ٯبب اإلٲباف باإلسراء وا٤بعراج ,واإلسراء ثابت ُب القرآف العظيم ,قاؿ -سبحانو:-

 

             

(ٔ) ومن أنكره فقد كفر؛ ألنو مكذب هلل.
وا٤بعراج ثابت ُب األحاديث الصحيحة ,والصواب :أف اإلسراء بروحو وجسده ,يقظةً ال مناما ,مرة
واحدة قبل ا٥بجرة ,وقيل :اإلسراء مناما ,أو قيل :اإلسراء بروحو دوف جسده ,وقيل :اإلسراء مرارا ,مرة
بروحو ,ومرة ٔبسده ,مرة يقظة ,ومرة مناما.
والصواب :أنو مرة واحدة ,وأف اإلسراء وا٤بعراج ُب ليلة واحدة ,مرة واحدة ,يقظة ال مناما ,ىذا ىو
الصواب.
ركب الرباؽ ,وىو الدابة فوؽ ا٢بمار ودوف البغل ,خطوتو مد البصر٠ ,بي الرباؽ :من الربيق واللمعاف.
أسري بو -عليو الصبلة والسبلـ -على الرباؽ بصحبة جربائيل من مكة إىل بيت ا٤بقدس.
وربط الرباؽ ٕبلقة الباب ,وصلى باألنبياء إماماٍ ,ب أٌب با٤بعراج ,وىو كهيئة السلم فعرج بو -عليو
الصبلة والسبلـ -و٘باوز السبع الطباؽ ,وفرض اهلل عليو الصبلة ٟبسْب صبلة ,حٌب دنا من ربو فتدىل,



. )ٕ(       
كاف قاب قوسْب أو أدىن ,يعِب :من ربو حٌب دنا من ربو فتدىل ,ىذا جاء ُب وصف جربيل,

 

 )ٖ(          وجاء ُب حديث شريك بن أيب نذر ولو أوىاـ.
قاؿ العلماء :ىذا من أغبلطو ,وإ٭با الدنو والتديل ليس دنو الرب وتدليو ,وإ٭با ىو دنو جربيل ,فكونو
دنا فتدىل ُب حديث ا٤بعراج ,ىذا من أوىاـ شريك بن أيب نذر ,وشريك بن أيب نذر لو أغبلط ُب حادثة
اإلسراء.
 - 1سورة اإلسراء آية .1 :
 - 3سورة النجم آية . 8 :
 - 2سورة النجم آية .8- 7 :

ٜٔٗ

اإلعانة العظمى

وقاؿ آخروف :إف الدنو والتديل ثابت للرب ُب حادثة اإلسراء ,وأنو غّب الدنو والتديل الذي ذكر ُب
سورة "النجم" ,ىذا دنو جربيل وتدليو

     

(ٔ)

أي(:دنو جربيل)

  

. )ٕ(           
وُب حديث اإلسراء كذلك دنو الرب وتدليو ,لكن بعض العلماء قاؿ :إف ىذا من أوىاـ شريك
وأغبلطو ,ومنهم من أثبتو .نعم.
إثبات اليدين هلل



وأف اهلل  وضع يده بْب كتفيو ,فوجد بردىا بْب ثدييو ,فعلم ِعْل َم األولْب واآلخرين .
نعم ,وىذا ثابت ُب حديث:



رأيت أين ُب أحسن صورة



وقاؿ:



فوجدت برد أناملو
كتفي
ُ
ّ
ثابت ُب النصوص ,واألنامل واألصابع ثابتة ُب النصوص .نعم .


وأف اهلل وضع يده بْب

فيو إثبات ىذا ,وأنو ينبغي للمسلم أف يثبت ىذا ,وإثبات اليدين هلل



تفسير المقام المحمود
وأنو يأٌب يوـ القيامة وىو أشرؼ األنبياء



مقاما ,وأعبلىم مكانا ,وأقرهبم من اهلل  وأحبهم إليو,

فَػيَ ْش َف ُع فَػيُ َشف ُع ,ويسأؿ فيُػ ْعطَى ,وٯبلس مع ربو على العرش ,وليس ىذا ألحد غّبه .

نعم ,كل ىذا ثابت أنو يأٌب يوـ القيامة -عليو الصبلة والسبلـ -فيشفع ,وىو أشرؼ األنبياء وأفضلهم

على اإلطبلؽ مقاما ,وأعبلىم مكانا ,وأقرهبم من اهلل  وأجلهم إليو فيَشفع فيُ َشف ُعو اهلل الشفاعة العظمى
 - 1سورة النجم آية . 7 :
 - 3سورة النجم آية .11- 8 :

ٕٜٗ

اإلعانة العظمى

ألىل ا١بنة ,ويأذف ٥بم ُب دخو٥با ,ولعمو أيب طالب وللعصاة ,يشفعو اهلل فيهم ,ويسأؿ اهلل فيعطَى,
"وٯبلس مع ربو على العرش ,وليس ىذا ألحد غّبه" .
ىنا كبلـ ألىل العلم ,وىو إقعاد النيب  جاء ُب مسند اإلماـ أٞبد وغّبه  :وأف ا٤بقاـ احملمود أف
يقعده ربو معو على العرش  ومن العلماء من قاؿ :إف إقعاده على العرش مل يثبت ,إ٭با جاء ُب آثار عن
٦باىد.
وُب الصحيح عن ٦باىد ,و٦باىد يروي عن ابن عباس ,وجاء فيو أحاديث مرفوعة ,لكن بعض أىل
العلم مل يصحح األحاديث ا٤برفوعة ُب إقعاده على العرش.
وذكر شيخ اإلسبلـ ابن القيم :أف ىذا يثبتو أىل السنة ,وأنو ال يرد ىذا إال ا١بهمية ,وعلى ىذا فإذا
ثبت يكوف ا٤بقاـ احملمود شيئاف :الشفاعة ,وإقعاده على العرش ,ويكوف ىذا من خصائصو -عليو الصبلة
والسبلـ-نعم.

كذا روى نافع ,عن ابن عمر ,عن النيب

         

(ٔ)

قاؿ :يقعده معو على العرش ,وىكذا فسره ٦باىد فيما رواه ٧بمد بن فضيل ,عن الليث عنو .
نعم ,ىذا رواه ابن عمر ,ومن العلماء َمن ضعف ا٢بديث ,وشيخ اإلسبلـ ابن القيم يرى أنو ثابت,
وأف ىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة  .نعم.
فضائل الصحابة
التفاضل بين الخلفاء األربعة

 - 1سورة اإلسراء آية .68 :
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فضائل الصحابةٍ :ب اإلٲباف وا٤بعرفة بأف خّب ا٣بلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند اهلل عز وجل -بعد
النبيْب وا٤برسلْب ,وأحقهم ٖببلفة رسوؿ اهلل



أبو بكر الصديق عبد اهلل بن عثماف ,وىو عتيق بن أيب

قحافة -رضي اهلل تعاىل عنو.-
وتَعلم أنو يوـ مات رسوؿ اهلل



مل يكن على وجو األرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غّبه -

رٞبو اهلل.-

ٍب من بعده على ىذا الَبتيب والصفة أبو حفص عمر بن ا٣بطاب  وىو الفاروؽ.
ٍب من بعدٮبا على ىذا الَبتيب والنعت عثماف بن عفاف  وىو أبو عبد اهلل أبو عمر ,ذو النورين.
ٍب على ىذا النعت والصفة من بعدىم أبو ا٢بسن علي بن أيب طالب
النيب





وىو األنزع البطْب ,صهر

وابن عم خاًب النبيْب -صلوات اهلل وسبلمو عليو ,ورٞبة اهلل وبركاتو عليهم أٝبعْب ,-فبحبهم

وعدلت ا٢بجة .
وٗبعرفة فضلهم قاـ الدين ,وٛبت السنةُ ,

نعم" ,فضائل الصحابة اإلٲباف وا٤بعرفة بأف خّب ا٣بلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند اهلل بعد النبيْب

وا٤برسلْب ىم الصحابة"
ٯبب على ا٤بؤمن أف يعتقد أف الصحابة أفضل الناس ,أفضل الناس بعد النبيْب وا٤برسلْب ىم الصحابة,
وأفضلهم وأعظمهم منزلة أبو بكر ,وأحقهم ٖببلفة النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛ و٥بذا اختاره الصحابة .
والنصوص الٍب فيها فضائلو استدؿ هبا الصحابة على أنو أحق با٣ببلفة ,وخبلفة أيب بكر قيل :ثبتت
باالختيار واالنتخاب ,وقيل :ثبتت بالنص ا٣بفي أو النص ا١بلي على قوؿ ألىل العلم ,واألرجح :أهنا
ثبتت باالختيار واالنتخاب ,وأف الفضائل ىذه استدؿ هبا الصحابة على أحقيتو با٣ببلفة .
فبل بد من اإلٲباف وا٤بعرفة بأف خّب ا٣بلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة بعد النبيْب وا٤برسلْب ,وأحقهم
با٣ببلفة أبو بكر الصديق ,وا٠بو عبد اهلل بن عثماف ,وكاف ا٠بو أوال عتيق بن أيب قحافة ,وال بد أف تعلم
أنو أفضل الناس بعد وفاة رسوؿ اهلل . 

ٜٗٗ

اإلعانة العظمى

"وتعلم أنو يوـ مات رسوؿ اهلل



مل يكن على وجو األرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غّبه -

رٞبو اهلل تعاىل٤ -با مات النيب  ال يوجد أحد على وجو األرض أفضل منو
ٍب من بعده على ىذا الَبتيب والصفة أبو حفص عمر بن ا٣بطاب ,وىو الفاروؽ ,فرؽ اهلل بو بْب ا٢بق
والباطل ,أفضل الناس بع د األنبياء أبو بكرٍ ,ب يليو عمرٍ ,ب من بعدٮبا على ىذا الَبتيب والنعت عثماف
بن عفاف



وىو أبو عبد اهلل وىو أبو عمر وذي النورين؛ ألف النيب



زوجو ابنتيو :رقية وأـ كلثوـ,

إحداٮبا بعد وفاة األوىل ,زوجو الثانية.
ٍب على ىذا النعت والصفة من بعدىم أبو ا٢بسن علي بن أيب طالب( ,أبو ا٢بسن) كنيتو؛ ألف ا٢بسن
أكرب أوالده ,وترتيبهم ُب ا٣ببلفة كَبتيبهم ُب الفضل :أبو بكرٍ ,ب عمرٍ ,ب عثمافٍ ,ب علي .ىذا ترتيبهم ُب
ا٣ببلفة وُب الفضل.

وعلي األنزع البطْب" .األنزع :الذي ا٫بصر الشعر عن جانب جبهتو ,البطْب :عظيم البطنِ ,ص ْهر

رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ألف النيب  زوجو ابنتو فاطمة ,وابن عم خاًب النبيْب - ,صلوات اهلل
وسبلمو عليهم ورٞبتو وبركاتو عليهم أٝبعْب.-
وحب الصحابة ,فمن أحب الصحابة فهو
"فبحبهم وٗبعرفة فضلهم قاـ الدين" قاـ الدين ٕبب النيب ُ 

ٰبب النيب  ومن أبغضهم فقد أبغض النيب . 

كيف ٰبب اإلنساف شخصا وال ٰبب أصحابو؟! إذا أحببت شخصا ال بد أف ٙبب أصحابو ,وإذا
أبغضت شخصا ال بد أف تبغض أصحابو ,فالذي يبغض الصحابة ال بد أنو يبغض الرسوؿ  والذي ٰبب
الرسوؿ



ال بد أف ٰبب الصحابة" ,فبحبهم ومعرفة فضلهم قاـ الدين وٛبت السنة وعدلت ا٢بجة" .نعم

.
محبة الصحابة سبب لدخول الجنة
قاؿ سفياف الثوري -رٞبو اهلل :-ال تشتم السلف ,وادخل ا١بنة بسبلـ .
ٜ٘ٗ
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نعم "ال تشتم السلف وادخل ا١بنة بسبلـ" يعِب :من عمل بشرع اهلل وأَ َحب الرسوؿ
الصحابة يدخل ا١بنة بسبلـ  .نعم .



وأحب

الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
ويشهد للعشرة با١بنة ببل ٍ
شك وال استثناء ,وىم أصحاب حراء :النيب  وأبو بكر ,وعمر ,وعثماف,
وعلي ,وطلحة ,والزبّب ,وسعد ,وسعيد ,وعبد الرٞبن بن عوؼ ,وأبو عبيدة بن ا١براح ,فهؤالء ال يتقدمهم
أحد ُب الفضل وُب ا٣بّب ,ويُشهد لكل من شهد لو النيب  با١بنة .

عقيدة أىل السنة وا١بماعة أهنم يشهدوف للعشرة ا٤ببشرين با١بنة ببل شك وال استثناء ,وىم أصحاب

حراء ,يعِب :الذين كانوا على جبل حراء وٙبرؾ ا١ببل هبم ,وىم :النيب



وأبو بكر ,وعمر ,وعثماف,

ت حراء ,فإ٭با عليك نيب وصديق وشهيد . 
وعلي ,وطلحة ,والزبّب ,قاؿ   اثْػبُ ْ
فالنيب



وأبو بكر ىو الصديق ,والباقي شهداء :عمر ,وعثماف ,وعلي ,وطلحة ,والزبّب ,كلهم قتلوا

شهداء.
وجاء ُب ا٢بديث الشهادة للعشرة با١بنة( :ا٣بلفاء الراشدوف األربعة:أبو بكر ,وعمر ,وعثماف ,وعلي,
وطلحة بن عبيد اهلل ,والزبّب بن العواـ ,وسعد بن أيب وقاص ,وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ,وعبد
الرٞبن بن عوؼ ,وأبو عبيدة بن ا١براح ,كل ىؤالء العشرة يشهد ٥بم با١بنة .نعم
وكذلك يُشهد لكل من شهدت لو النصوص :ببلؿ ,وابن عمر ,وغّبىم ,وثابت بن قيس بن مشاس,

وعكاشة بن ٧بصن ,وعبد اهلل بن سبلـ ,وغّبىم ٩بن شهد ٥بم النيب  شهد ٥بم با١بنة.
حمزة سيد الشهداء في الجنة
وأف ٞبزة سيد الشهداء .
ٜٗٙ

اإلعانة العظمى

كذلك يشهد لو با١بنة .كما جاء ُب ا٢بديثٞ  :بزة سيد الشهداء . 
جعفر الطيار في الجنة
وجعفر الطيار ُب ا١بنة .
وجعفر الطيار شهد لو النيب  . نعم.
الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة
وا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة .
مشهود ٥بم با١بنة ,ىذا لفظ ا٢بديث  :ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة  نعم
الشهادة للمهاجرين واألنصار بالجنة
ويشهد ١بميع ا٤بهاجرين واألنصار با١بنة والرضواف والتوبة والرٞبة من اهلل .
يشهد ٥بم بالعموـ؛ ألف اهلل -تعاىل -قاؿ:

     

             

. )ٔ( 
كل الصحابة مشهود ٥بم با١بنة على العموـ ,قاؿ -تعاىل:-
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(ٔ)
صلح ا٢بديبية
   وا٢بسُب :ىي ا١بنة ,فالذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح ,بعد ُ

وقبلها ,وكلهم موعودوف با١بنة.
من شاىد النبي وآمن بو أفضل ممن لم يشاىده
ويستقر علمك ,وتوقن بقلبك أف رجبل رأى النيب



وشاىده وآمن بو ,واتبعو ولو ساعة من هنار,

أفضل ٩بن مل يره ومل يشاىده ,ولو أتى بأعماؿ أىل ا١بنة أٝبعْب .
يقوؿ :إف الصحايب أفضل من غّبه ,والصحايب تعريفو ىو :من رأى النيب



مؤمنا بو ,ومات على

اإلسبلـ ولو ٢بظة ,وىذا ىو الصواب.
واألحسن أف يقاؿ :ىو من (لقي) النيب



ال يقاؿ من (رأى)؛ حٌب يشمل العمياف كعبد اهلل بن أـ

مكتوـ؛ فهو لقي النيب  ومل يره ,لكن صحايبَ ,من لقي النيب  مؤمنا بو ومات على ذلك" اإلسبلـ .

يقوؿ :ال بد أف يستقر علمك ,وتوقن بقلبك أف الذي رأى النيب  ولو ٢بظة وشاىده ,وآمن بو ولو

ساعة -أفضل ٩بن بعده ,أفضل من التابعْب "ولو أتى بأعماؿ أىل ا١بنة أٝبعْب".
يعِب :أف َم ِزية الصحبة ال ينا٥با َمن بعدىم إىل يوـ القيامة ,لكن قد ٰبصل للبعض غّب الصحابة مزايا

أخرى :تعب ُب العبادة ,ونشر للعلم وغّبىا ,لكن مزية الصحبة خاصة بالصحابة .نعم
الترحم على جميع أصحاب الرسول

ٍب الَبحم على ٝبيع أصحاب رسوؿ اهلل  صغّبىم وكبّبىم ,وأو٥بم وآخرىم ,وذكر ٧باسنهم ,ونشر
فضائلهم ,واالقتداء هبديهم ,واالقتفاء بآثارىم ,وأف ا٢بق فيما قالوه ,والصواب فيما فعلوه .
 - 1سورة الحديد آية .11 :

ٜٗٛ

اإلعانة العظمى

نعم ,ٯبب الَبحم على ٝبيع أصحاب النيب



"صغّبىم وكبّبىم ,وأو٥بم وآخرىم ,وذكر ٧باسنهم

ونشر فضائلهم" .ىذا ىو معتقد أىل السنة وا١بماعة" ,واالقتداء هبديهم ,واالقتفاء بآثارىم" .
وقولو" :أف ا٢بق فيما قالوه ,والصواب فيما فعلوه" يعِب :على العموـ إذا أٝبعوا عليو ,أما الواحد منهم
فغّب معصوـ ,بل قد ٱبطئ ,ولكن ا٤براد أف ا٢بق ُب كل ما قالوه ,والصواب فيما فعلوه على العموـ ,إذا
أٝبعوا عليو ,ومن األدلة على ذلك قولو -تعاىل:-

      

      

(ٔ)

أثُب على ا٤بتأخرين ُب دعائهم ٤بن سبقوىم .

نعم
حكم مرتكبي الذنوب
حكم مرتكب الذنوب :وقد أٝبعت العلماء ال خبلؼ بينهم أنو ال يُ َكفر أحد من أىل القبلة بذنب,

وال ٬برجو من اإلسبلـ ٗبعصية ,نرجو للمحسن و٬باؼ على ا٤بسيء.

وال نقوؿ بذلك بقوؿ ا٤بعتزلة فإهنا تقوؿ :من أتى ذنبا واحد ُب عمره أو ظلم ٕببة ُب عمره فقد كفر,
فمن قاؿ ذلك فقد أعظم الفرية على اهلل



وبرأه ٩با وصف بو نفسو من الرأفة والرٞبة ,والتجاوز

واإلحساف ,والغفراف وقبوؿ التوبة.
وقد زعم أف األنبياء من لَ ُدف آدـ كانوا كفارا ,قاؿ اهلل

       

(ٕ)

وقد وصف ذنوب األنبياء -صلى اهلل عليهم أٝبعْبُ -ب كثّب من آيات القرآف ,وأخوة يوسف قد ظلموا
أخاىم وعقوا أباىم ,وعصوا موالىم.
وىم على ذلك أخيار أبرار من أىل ا١بنة ,وقد قاؿ اهلل  لنبيو
 )ٔ(    وقاؿ اهلل



       

 . )ٕ(       نعم

 - 1سورة الحشر آية .11 :
 - 3سورة طه آية .131 :

ٜٜٗ

اإلعانة العظمى

ىذا ُب معتقد أىل السنة وا١بماعة ُب حكم مرتكب الذنوب ,ا٤بؤمنوف الذين ارتكبوا الذنوب والكبائر
.
أٝبع العلماء من غّب خبلؼ أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة ,وا٤براد بأىل القبلة كل من استقبل القبلة
ُب الصبلة والذبح ,والتزـ بأحكاـ اإلسبلـ ,ومل يفعل شركا وال نقضا من نواقض اإلسبلـ ,يقاؿ لو من أىل
ال قبلة٫ ,بكم عليو باإلسبلـ ,وال ٬برجهم من اإلسبلـ بذنب ,وال ٬برجهم من اإلسبلـ ٗبعصية خبلفا ألىل
البدع.
كل من كاف من أىل القبلة من التزاـ باإلسبلـ ,وا٘بو إىل القبلة ُب الصبلة وُب الذبح ومل يفعل شركا
وال ناقضا ,ىذا مسلم وال ٱبرج من اإلسبلـ إذا فعل ذنبا ال ٱبرج من اإلسبلـ ,إ٭با يضعف إٲبانو وينقص
وال يكفر وال ٱبرج عن اإلسبلـ ٗبعصية ,بل نرجو للمحسن ,و٬باؼ على ا٤بسيء احملسن نرجو لو ا٣بّب,
وا٤بسيء ٬باؼ عليو العقوبة وال ٬برجو.
وال ٪بزـ حملسن أنو من أىل ا١بنة ,إال من شهدت لو النصوص ,وال ٪بزـ على ا٤بسيء أنو من أىل
"من أتى ذنبا واحدا ُب عمره ,أو ظلم ٕببة ُب
النار ,إال بدليل وال نقوؿ بذلك بقوؿ ا٤بعتزلة فإهنا تقوؿَ :
عمره فقد كفر.

وا٣بوارج يقولوف :إذا فعل الكبّبة كفر ,خرج من اإلٲباف ودخل ُب الكفر ,أما ا٤بعتزلة يقولوف :إذا فعل
الكبّبة خرج من اإلسبلـ ومل يدخل ُب الكفر ,وصار ُب منزلة بْب ا٤بنزلتْب ,ال مؤمن وال كافر ,فعبارة ا٤بؤلف
ليست دقيقة ,وبعضهم ٱبص ىذا بالكبّبة أما إذا فعل صغّبة فبل
"من أتى ذنبا واحدا ُب عمره ,أو ظلم حبة ُب عمره" سرؽ حبة يكوف كافرا ىذا على قوؿ بعضهم :إذا
فعل الصغّبة ,وبعضهم يقوؿ :ال يكفر إال بالكبّبة ىذا عند ا٣بوارج ,أما ا٤بعتزلة فيقولوف :خرج من اإلٲباف
ومل يدخل ُب الكفرٍ ,ب يتفق ا٤بعتزلة وا٣بوارج على أنو ُ٨بلد ُب النار ُب اآلخرة .

 - 1سورة الفتح آية .3 :
 - 3سورة التوبة آية .32 :

ٓٓ٘

اإلعانة العظمى

"من قاؿ هبذا فقد أعظم الفرية على اهلل
يقوؿ ا٤بؤلفَ :
والرٞبة ,والتجاوز واإلحساف ,ىذا الذي يقوؿ هبذا القوؿ :أف َمن فعل الكبّبة فقد كفر ,فقد برأ اهلل ٩با
وصف بو نفسو من الرأفة والرٞبة ,والتجاوز واإلحساف ,والغفراف وقبوؿ التوبة ,وأيضا يلزمو أف األنبياء ُب


وبرأ اهلل ٩با وصف بو نفسو من الرأفة

كثّب من آيات القرآف آدـ فمن دونو كانوا كفارا؛ ألف األنبياء ٥بم ذنوب على مذىب ا٣بوارج.
وا٤بعتزلة يكفروف األنبياء ,األنبياء ٥بم ذنوب ,قاؿ اهلل عن آدـ:

      

(ٔ) وقد وصف ذنوب األنبياء ُب كثّب من آيات القرآف ,وكذلك أخوة يوسف ظلموا أخاىم ,وعقوا أباىم,
وعصوا موالىم ,لكنهم تابوا بعد ذلك فهم أخيار أبرار من أىل ا١بنة.
يلزـ على مذىب ا٤بعتزلة وا٣بوارج تكفّبىم ,وقد قاؿ اهلل  لنبيو
 )ٕ(    فأثبت لو ذنبو ,لكنو مغفور ,وقاؿ اهلل

       

       

. )ٖ( 
ىذا إلزاـ يلزـ ىؤالء ا٤بعتزلة وا٣بوارج أف يكفروا األنبياء؛ ألف اهلل -تعاىل -أخرب أف ٥بم ذنوبا ,وىذا
باطل  .نعم
النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى
النهي عن ا٣بوض ُب أحداث الفتنة الكربى  :ومن بعد ذلك نكف عما شجر بْب أصحاب رسوؿ اهلل
 فقد شهدوا ا٤بشاىد معو ,وسبقوا الناس بالفضل ,فقد غفر اهلل ٥بم ,وأمرؾ باالستغفار ٥بم والتقرب إليو

 - 1سورة طه آية .131 :
 - 3سورة الفتح آية .3 :
 - 2سورة التوبة آية .32 :

ٔٓ٘

اإلعانة العظمى

ٗبحبتهم ,وفرض ذلك على لساف نبيو ,وىو يعلم ما سيكوف منهم ,وأهنم سيقتتلوف ,وإ٭با فضلوا على سائر
ا٣بلق؛ ألف ا٣بطأ والعمد قد وضع عنهم ,وكل ما شجر بينهم مغفور ٥بم .
نعم ىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة ُب الكف عما شجر بْب الصحابة ,ما شجر بينهم يعِب:
ا٣ببلفات والنزاعات الٍب صدرت بينهم ,ٯبب الكف عنها ,وال ٯبوز نشرىا يعِب :ىم شهدوا ا٤بشاىد مع
النيب  وسبقوا الناس بالفضل ,و٥بم السوابق وا١بهاد مع النيب  والفضائل ,ونشر دين اإلسبلـ ما يغطي
ما صدر منهم من ا٥بفوات.
فالواجب أف نكف عن ا٣ببلفات الٍب حصلت بْب الصحابة ,فقد غفر اهلل ٥بم ,وأنت مأمور
باالستغفار ٥بم ,فبل ٯبوز لك أف تنشر مساوئهم ,وٯبب عليك أف تتقرب إىل اهلل ٗبحبتهم ,وىذا فرض
فرضو اهلل على لساف نبيو  وىو يعلم ما سيكوف منهم ,وأهنم سيقتتلوف.
اهلل يعلم ما سيحصل بينهم ,قاؿ -سبحانو:-

      

(ٔ) وإ٭با فضلوا على سائر ا٣بلق؛ ألف ا٣بطأ والعمد قد ُوضع عنهم ,وكل ما شجر منهم مغفور ٥بم؛ ألهنم
ما بْب ٦بتهد مصيب لو أجراف ,وما بْب ٦بتهد ٨بطئ لو أجر ,وخطأه مغفور  .نعم .

وال ينظر ُب كتاب صفْب وا١بمل ,ووقعة الدار ,وسائر ا٤بنازعات الٍب جرت بينهم ,وال تكتبو لنفسك
وال لغّبؾ ,وال ترويو عن أحد وال تقرأه على غّبؾ ,وال تسمعو ٩بن يرويو.
فعلى ذلك اتفق سادات علماء ىذه األمة من النهي عما وصفناه منهمٞ :باد بن زيد ,ويونس بن
عبيد ,وسفياف الثوري ,وسفياف بن عيينة ,وعبد اهلل بن إدريس ,ومالك بن أنس ,وابن أيب ذئب ,وابن
ا٤بنكدر ,وابن ا٤ببارؾ ,وشعيب بن حرب ,وأبو إسحاؽ الفزاري ,ويوسف بن أسباط ,وأٞبد بن حنبل,
وبشر بن ا٢بارث ,وعبد الوىاب الوراؽ.
 - 1سورة محمد آية . 18 :

ٕٓ٘

اإلعانة العظمى

كل ىؤالء قد رأوا النهي عنها ,والنظر فيها ,واالستماع إليها ,وحذروا من طلبها واالىتماـ ٔبمعها,
وقد روي عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثّبة بألفاظ ٨بتلفة متفقة ا٤بعاين على كراىية ذلك ,واإلنكار على
من رواىا ,واستمع إليها .
نعم "وال ينظر ُب كتاب صفْب وا١بمل"  ,صفْب :حرب ضروس بْب أىل الشاـ وأىل العراؽ ,بْب
معاوية وعلي ,دارت حرب ضروس ,وكذلك ا١بمل ٤با جاءت أـ ا٤بؤمنْب عائشة مع طلحة والزبّب أثار
ا٣بوارج فتنة ٙبت ا١بمل ,وقتل خلق كثّب
يقوؿ ا٤بؤلف " :ال تنظر ُب كتاب صفْب وا١بمل وال تنشر وقعة الدار" وقعة الدار يعِب :عثماف



أحاطوا بداره وقتلوه ,وكل ىذه األشياء ال تنظر فيها وال تنشرىا بْب الناس ,وسائر ا٤بنازعات وا٣ببلفات الٍب
دارت بْب الصحابة ال تكتبها لنفسك ,وال لغّبؾ وال ترويها عن أحد ,وال تقرأىا على غّبؾ ,وال تسمع ٩بن
يرويها.
على ىذا اتفق سادة علماء األمة من النهي عما وصفناه ,وسرد ٦بموعة من العلماء٧ :بمد بن زيد ...
إىل آخره ,كل ىؤالء قد رأوا النهي عنها ,ال تنظر ُب ىذه الكتب واالستماع إليها ,وحذروا من طلبها
واالىتماـ ٔبمعها.
وقد روي عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثّبة حذروا منها بألفاظ ٨بتلفة متفقة ا٤بعاين على كراىية ذلك,
واإلنكار على من رواىا واستمع إليها.
وعلى ىذا فيكوف أشرطة طارؽ السويداف وغّبه كلها من ىذا الباب ,ٯبب إتبلفها وتكسّبىا وعدـ
االستماع إليها؛ ألهنا ٩با حذر منو العلماء ,العلماء قالوا :ال تنظر ُب وقعة صفْب ,وال ا١بمل ,وال وقعة
الدار ,وال سائر ا٤بنازعات ,وال تكتبها لنفسك وال لغّبؾ ,وال ترويها عن أحد ,وال تقرأىا على غّبؾ ,وال
تسمعها ٩بن يرويها.
وعلى ىذا فبل ٯبوز أف تسجل أشرطة فيما جرى بْب الصحابة من ا٣ببلؼ والنزاع ,بل ٯبب ىجر ىذه
األشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حٌب تزوؿ كأشرطة "طارؽ السويداف" وغّبه ٩بن يكتب النزاع وا٣ببلؼ

ٖٓ٘

اإلعانة العظمى

بْب الصحابة ,كلها ضبلؿ وكلها ٚبالف معتقد أىل السنة وا١بماعة ,ٯبب ا٢بذر منها وعدـ االستماع إليها
 .نعم
فضل أم المؤمنين عائشة
فضل أـ ا٤بؤمنْب عائشة ٍ :ب بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أيب بكر الصديق -رضي اهلل عنها -أهنا
الصديقة ا٤ببَػرأة من السماء وعلى لساف جربيل -عليو السبلـ -إخبارا عن اهلل َ مْتػلُوا ُب كتابو ,مثبتا ُب
ُ
صدور األمة ومصاحفها إىل يوـ القيامة.
وأهنا زوجة رسوؿ اهلل



مربأة طاىرة خّبة فاضلة ,وأهنا زوجتو وصاحبتو ُب ا١بنة ,وىي أـ ا٤بؤمنْب ُب

الدنيا واآلخرة.
فمن شك ُب ذلك أو طعن فيو أو توقف عنو ,فقد كذب بكتاب اهلل ,وشك فيما جاء بو النيب
وزعم أنو من عند غّب اهلل  قاؿ اهلل



          

 )ٔ(  فمن أنكر ىذا فقد برئ من اإلٲباف .
نعم ,أـ ا٤بؤمنْب عائشة -رضي اهلل عنها -زوج النيب



ُب الدنيا واآلخرة ,يشهد ٥با بأهنا الصديقة

ا٤بربأة من السماء.
برأىا اهلل من فوؽ سبع ٠باوات ,وأنزؿ فيها قرأنا يُتلى إىل يوـ القيامة:

    

                    

. )ٕ(         

 - 1سورة النور آية .16 :
 - 3سورة النور آية .11 :

ٗٓ٘

اإلعانة العظمى

ٜبانية عشر آية أنز٥با اهلل ُ ب كتابو العظيم ,متلوة ُب الكتاب مثبتة ُب صدور األمةُ ,مبَػرأة طاىرة خّبة

فاضلة ,وىي زوجتو



ُب الدنيا واآلخرة فمن شك ُب ذلك أو طعن فيو أو توقف فيو فقد كذب بكتاب

اهلل . 
ومن كذب بكتاب اهلل فقد كفر ,وهبذا قاؿ العلماء :من رمى عائشة -رضي اهلل عنهاٗ -با برأىا اهلل
منو فهو كافر باهلل -عز وجل-؛ ألنو مكذب هلل وشاؾ فيما جاء بو رسوؿ اهلل  وزعم أنو من عند غّب
اهلل.
قاؿ اهلل

            

(ٔ)

فمن أنكر

ىذا فقد برئ من اإلٲباف ,من أنكره فقد كفر؛ ألنو مكذب باهلل  . نعم.
حب الصحابة
حب الصحابة  :وٰبب ٝبيع أصحاب الرسوؿ



على مراتبهم ومناز٥بم ,أوال فأوال ,من أىل بدر ٍب

ا٢ب ديبية وبيعة الرضواف وأحد ,وىؤالء ىم أىل الفضائل الشريفة وا٤بنازؿ ا٤بنيفة الذين سبقت ٥بم السوابق -
رٞبهم اهلل أٝبعْب. -
نعم ,ٯبب على كل مسلم حب الصحابة ,وينز٥بم مناز٥بم الٍب أنز٥بم اهلل بالعدؿ واإلنصاؼ ال با٥بوى
والتعصب ,فاألفضل أىل بدر ,قاؿ النيب



لعمر



وما يدريك يا عمر ,لعل اهلل اطلع على أىل

بدر ,فقاؿ :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 
وأىل ا٢بديبية وبيعة الرضواف ,قاؿ اهلل

 

      

              

(ٕ) وثبت ُب صحيح مسلم  :ال يلج النار أحد بايع ٙبت الشجرة  وأُحد كذلك .
 - 1سورة النور آية .16 :
 - 3سورة الفتح آية . 17 :

٘ٓ٘

اإلعانة العظمى

فهؤالء ىم أىل الفضائل الشريفة ,وا٤بنازؿ ا٤بنيفة العالية الذين سبقت ٥بم السوابق -رٞبهم اهلل ورضي
عنهم أٝبعْب.-
فضائل معاوية بن أبي سفيان
معاوية بن أيب سفياف  :معاوية بن أيب سفياف  أخي أـ حبيبة -رضي اهلل عنها -زوجة رسوؿ اهلل



خاؿ ا٤بؤمنْب أٝبعْب ,وكاتب الوحي.
وتَذكر فضائلو ,وتروي ما فيو عن رسوؿ اهلل



فقد قاؿ ابن عمر  :كنا مع رسوؿ اهلل  فقاؿ:

يدخل عليكم من ىذا الفج رجل من أىل ا١بنة ,فدخل معاوية



رٞبو اهلل ورضي عنو ,فتعلم أف ىذا

موضعو و ومنزلتو .
نعم معاوية بن أيب سفياف



من الصحابة الذين أسلموا يوـ الفتح وٯبب الَبحم عليو والَبضي عنو

كغّبه من الصحابة؛ و٥بذا قاؿ :نَبحم على أيب عبد الرٞبن معاوية بن أيب سفياف ,أخي أـ حبيبة زوج
رسوؿ اهلل   -وىو خاؿ ا٤بؤمنْب ,وىو كاتب الوحي وتذكر فضائلو وتروي ما روى فيو عن رسوؿ اهلل



وخبلفا للرافضة الذين يسبونو ويشتمونو
أما ىذا ا٢بديث  :كنا مع رسوؿ اهلل



فقاؿ :يدخل عليكم من ىذا الفج رجل من أىل ا١بنة,

فدخل معاوية  فتعلم أف ىذا موضع ٰبتاج إ ىل ثبوت ,وال أعلم أف ىذا ا٢بديث ثابت ,أو أف أحدا من
أىل العلم ذكر أف معاوية مشهود لو با١بنة ,لكنو من الصحابة -رضواف اهلل عليهم أٝبعْب.-
أما ىذا ا٢بديث فبل أعلم صحتو ,واحملقق ترؾ ٚبرٯبو كأنو مل ٯبد لو ٚبرٯبا
الحب في اهلل والبغض في اهلل
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ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل ٍ :ب ٙبب ُب اهلل من أطاعو ,وإف كاف بعيدا منك ,وخالف مرادؾ ُب
الدنيا ,وتبغض ُب اهلل من عصاه ,وواىل أعداءه ,وإف كاف قريبا منك ووافق ىواؾ ُب دنياؾ ,وتصل على
ذلك وتقطع عليو ,وال ُٙبدث رأيا ,وال تصغي إىل قائلو؛ فإف الرأي ٱبطئ ويصيب .
نعم ,ا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهلل أصل من أصوؿ اإلٲباف ,وىو أوثق ُعرى اإلٲباف.

أف ٙبب ُب اهلل وتبغض ُب اهلل معناه :أف ٙبب ما ٰبب اهلل من شخص ,أو من فعل ,أو من حكم,

وتبغض ما يبغضو اهلل من شخص ,أو فعل ,أو حكم.
ٙبب الشخص ال ألنو قريب لك ,وال ألف بينك وبينو معاملة دنيوية وال شراكة ,وإ٭با ٙببو ُب كونو
مستقيم على طاعة اهلل



ولو كاف بعيدا أعجميا ,ولو كنت ُب ا٤بشرؽ وىو ُب ا٤بغرب ,أو العكس,

وتبغض العاصي ,تبغضو ولو كاف قريبا ,ولو كاف أخاؾ ألبيك وأمك ,تبغضو بغضا دنيويا إف كنت تعاملو,
وا٤بعاملة شيء آخر
ىذا معتقد أىل السنة وا١بما عة ,ىذا ا٢بب ُب اهلل؛ و٥بذا قاؿ" :أف ٙبب ُب اهلل من أطاعو ولو كاف
بعيدا منك ,وخالف مرادؾ ُب الدنيا ,وتبغض ُب اهلل من عصاه وواىل أعداءه ,وإف كاف قريبا منك ووافق
ىواؾ ُب دنياؾ ,وتصل على ذلك وتقطع عليو ,وال ٙبدث رأيا وال تصغي إىل قائلو ,وال ٙبدث رأيا ُب
الدين فإف الرأي ٱبطئ ويصيب .
النهي عن ِ
المراء ومجالسة أصحاب البدع
النهي عن ا٤بِراء و٦بالسة أصحاب البدع  :وال ٘بالس أصحاب ا٣بصومات؛ فإهنم ٱبوضوف ُب آيات
اهلل ,وإياؾ وا٤براء وا١بداؿ ُب الدين؛ فإف ذلك ٰبدث الغل وٱبرج صاحبو -وإف كاف سنيا -إىل البدعة ,فإف
أوؿ ما يدخل على السِب من النقص ُب دينو إذا خاصم ا٤ببتدع ٦بالستو للمبتدع ومناظرتو إياه .
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ٍب ال يأمن أف يدخل عليو من دقيق الكبلـ ,وخبث القوؿ ما يفتنو أو ال يفتنو ,فيحتاج أف يتكلف لو
من رأيو ٩با يرد عليو من قولو ٩با ليس لو أصل ُب التأويل ,وال بياف ُب التنزيل ,وال أثر من أخبار الرسوؿ



ٍب بعد ذلك الكف والقعود ُب الفتنة وال ٚبرج بالسيف على األئمة وإف ظلموا .
عقيدة أىل السنة وا١بماعة" :عدـ ٦بالسة أصحاب ا٣بصومات" ,قاؿ -تعاىل:-

  

 )ٔ(             فإهنم ٱبوضوف ُب
آيات اهلل . 
وكذلك -أيضا -من عقيدة أىل السنة وا١بماعة" :ترؾ ا٤براء وا١بداؿ ُب الدين؛ فإف ا٤براء وا١بداؿ
ٰبدث الغل وا٢بقد ُب قلب صاحبو ,وٱبرج صاحبو -وإف كاف من أىل السنة -إىل البدعة؛ ألف أوؿ ما
يدخل على السِب من النقص ُب دينو أنو ٱباصم ا٤ببتدعٍ ,ب ٯبالسو ٍب يناظرهٍ ,ب ال يأمن أف يدخل عليو
من دقيق الكبلـ ,وخبث القوؿ ما يفتنو أو اليفتنو ,فيحتاج أف يتكلف لو من رأيو ما يرد عليو قولو ٩با ليس
لو أصل ُب التأويل ,وال بياف ُب التنزيل ,وال أثر من أخبار الرسوؿ . 
يعِب :ينبغي لئلنساف أف يبتعد عن أىل البدع ,ويبتعد عن ا٣بصاـ والنزاع و٦بالسة أىل البدع ,وال
يناظرىم إال إذا كانت ا٤بناظرة يغلب على الظن أهنا تفيدىم وأهنم يرجعوف عن بدعتهمٍ ,ب بعد ذلك الكف
والقعود ُب الفتنة ,يعِبُ :ب وقت القتاؿ بْب ا٤بسلمْب يكف اللساف وال يشارؾ ال ىؤالء وال ىؤالء ,الٍب ال
يعرؼ فيها وجو ا٢بق ,وال ٱبرج بالسيف على األئمة وإف ظلموا .
يعِب :والة األمور ال تقاتلهم وال ٚبرج عليهم وإف ظلموا ,اصرب على الظلم وا١بور؛ ألف ا٣بروج عليهم
يَبتب عليو مفاسد أكرب كما سبق ,وىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة :عدـ ا٣بروج على والة األمور
با٤بعاصي ,بل الصرب على جورىم وظلمهم ,حٌب ييسر اهلل زوا٥با؛ وألف النصيحة مبذولة.
الصبر على ظلم ولي األمر
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وقاؿ عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب



إف ظلمك فاصرب ,وإف حرمك فاصرب  .نعم ىذا ما قالو ابن

عمر " إف ظلمك فاصرب" يعِب :ويل األمر ,فاصرب وإف حرمك ,فاصرب ال ٚبرج عليو إف ظلمك ُب ماؿ
أو غّبه أو أخذ شيئا من مالك ,حرمك أو ظلمك بسجن أو ضرب ,اصرب وال ٚبرج عليو؛ ألف ا٣بروج
يَبتب عليو مفاسد أكرب .نعم.
عدم الخروج على ولي األمر
وقاؿ النيب  أليب ذر  :اصرب وإف كاف عبدا حبشيا . 
نعم قاؿ أبو ذر  :أمرين خليلي



أف أصرب وإف كاف عبدا حبشيا ٦بدع األطراؼ  ألف ا٣بروج

على الويل كما ٠بعتم يَبتب عليو مفاسد :من قبلقل ,وإراقة للدماء ,واختبلؿ أحواؿ الناس ,وتربص
األعداء هبم الدوائر ,وٙبصل فًب ال أوؿ ٥با وال آخرٖ ,ببلؼ ا٤بعصية فإف مفسدهتا قليلة يُصرب عليها,
والظلم يصرب عليو  .نعم .
صالة الجمعة والعيدين تصلى خلف األئمة وولي األمر
وقد أٝبع العلماء من أىل الفقو والعلم والنساؾ والعباد والزىاد من أوؿ ىذه األمة إىل وقتنا ىذا :أف
صبلة ا١بمعة والعيدين ,ومُب وعرفات والغزو وا١بهاد وا٥بدي مع كل أمّب بر أو فاجر ,وإعطائهم ا٣براج
واألعشار جائز .
والصبلة ُب ا٤بساجد العظاـ الٍب بنوىا وا٤بشي على القناطر وا١بسور الٍب عقدوىا ,والبيع والشراء وسائر
التجارة والصناعة والزراعة كلها ُب كل عصر ,ومع كل أمّب جائزة على حكم الكتاب والسنة ,ال يضر
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احملتاج لدينة وا٤بتمسك بسنة نبيو



ظلم ظامل ,وال جور جائر إذا كاف ما يأتيو ىو على حكم الكتاب

والسنة.
كما أنو لو باع أو اشَبى ُب زمن اإلماـ العادؿ بيعا ٱبالف الكتاب والسنة مل ينفعو عدؿ اإلماـ
واحملاكمة إىل قضائهم ,ورفع ا٢بدود والقصاص وانتزاع ا٢بقوؽ من أيدي الظلمة ألمرائهم وشرطهم والسمع
والطاعة عمن ولوه وإف كاف عبدا حبشيا إال ُب معصية اهلل  فليس ٤بخلوؽ فيها طاعة .
نعم ,ىذا ىو معتقد أىل السنة وا١بماعة ,وقرر أىل العلم والعبادة والزىد من أوؿ األمة إىل وقتنا ىذا
أف الصبلة -صبلة ا١بمعة والعيدين -تصلى خلف األئمة وويل األمر ,ولو كاف فاجرا ,ىذا معتقد أىل
السنة وا١بماعة .
صل خلف اإلماـ ولو كاف فاسقا ا١بمعة والعيدين؛ ألف ُب الغالب أف ا١بمعة ال تكوف ُب إال ٝبعة
واحدة ,واإلماـ فاسق ويصلى خلفو ,وكذلك إماـ ا٤بسلمْب ولو كاف عليو نقص يصلى خلفو ا١بُمع
والعيدين ,ويصلى خلفو ُب مُب ُب ا٢بج وُب عرفات ,والغزو معو ,يغزوا مع اإلماـ ولو كاف فاجرا ,ولو كاف
فاسقا ,ولو كاف عاصيا ,ٯباىد معو وٙبت لوائو.
طلب ا٣براج ليوضع على
وإعطائهم ا٣براج والصدقات والعشار والزكاة إذا طلب الزكاة؛ لتربأ ذمتكَ ,
األراضي تعطيو ,واألوقاؼ وعليها ا٣براج والصدقات واألعشار والعشر ُب ا٢ببوب والثمار ,تعطي لويل األمر
كل ذلك ,سواء كاف نقدا أو كاف من األعشار ,ٱبرج منها العشر أو نصف العشر
وكذلك يصلى ُب ا٤بسجد الٍب بناىا والة األمور ,أي مسجد يصلي فيو ,وٲبشي على القناطر وا١بسور
الٍب عقدوىا ,والبيع والشراء وسائر التجارات والزراعة والصناعة ُب كل عصر ,ومع كل أمّب ٯباىد ,ويبيع
ويشَبي ,ويصلي خلفهم ,وكذلك أيضا تتعامل معهم .
كل ىذا جائز على حكم الكتاب والسنة ,واإلنساف الذي ٰبتاط لدينو ال يضره ظلم الظامل ,وال جور
ا١بائر إذا كنت متمسكا بدينك والسنة .ال يضرؾ أف يكوف ىذا ظا٤با ,وىذا جائرا ,ال يضرؾ ىذا إذا كاف
ما يعطيو ىو على حكم الكتاب والسنة.
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إذا كنت مستقيما على الطاعة ال يضرؾ جور األمّب وظلم األمّب ,كما أف اإلنساف لو باع أو اشَبى
ُب زمن اإلماـ العادؿ بيعا ٱبالف الكتاب والسنة مل ينفعو عدؿ اإلماـ ,أنت ُب زمن إماـ عادؿ ,لكن بعت
بيعا تعاملت بالربا ,ما ينفعك عدؿ اإلماـ ,وكذلك لو بعت بيعا صحيحا ُب زمن اإلماـ ا١بائر ,ما يضرؾ
جوره ,وبيعك صحيح ,وإذا بعت بيعا فاسدا ُب زمن اإلماـ العادؿ ,ما نفعك عدؿ العادؿ ,بيعك فاسد,
وىكذا.
وكذلك احملاكمة إىل القضاة الٍب ينصبها والة األمور يتحاكم إليو ,ورفع ا٢بدود والقصاص ,وانتزاع
ا٢بقوؽ من أيدي الظلمة ألمرائهم وشرطهم ,لكن ا٢بق للمظلوـ ينتزع ا٢بق من الشرطة الٍب عينها ويل
األمر ,والسمع والطاعة لؤلمراء الذين والىم والة األمور ,ولو كاف عبدا حبشيا إال ُب معصية اهلل؛ لقوؿ
النيب   ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق  نعم .
النصيحة ألئمة المسلمين وعامتهم
النصيحة ألئمة ا٤بسلمْب وعامتهم ٍ :ب من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة لؤلئمة وسائر األمة ُب
الدين والدنيا ,و٧ببة ا٣بّب لسائر ا٤بسلمْبٙ ,بب ٥بم ما ٙبب لنفسك ,وتكره ٥بم ما تكره لنفسك .
نعم ,ىذا معتقد أىل السنة وا١بماعة :أف ا٤بسلم ينصح للمسلمْب ,ينصح هلل ولكتابو وألئمة ا٤بسلمْب
وعامتهم؛ لقوؿ النيب   الدين النصيحة -كررىا ثبلثا -قلنا٤ :بن يارسوؿ اهلل ,قاؿ :هلل ولرسولو ولكتابو
وألئمة ا٤بسلمْب وعامتهم . 
فالنصيحة هلل :عبادتو وإخبلص العبادة لو ,وأداء حقو -سبحانو وتعاىل.-
والنصيحة لكتاب اهلل :العمل بو ,وٙبكيمو ,واإلٲباف ٗبحكمو ,واإلٲباف ٗبتشاهبو.
والنصيحة للرسوؿ٧ :ببتو واتباع شرعو.
والنصيحة ألئمة ا٤بسلمْب٧ :ببة ا٣بّب ٥بم ,وعدـ ا٣بروج عليهم ,والدعاء ٥بم ,وأمرىم با٤بعروؼ ,وهنيهم
عن ا٤بنكر والشر.
ٔٔ٘
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والنصيحة لسائر ا٤بسلمْبٙ :بب ٥بم ما ٙببو لنفسك ,وتكره ٥بم ما تكرىو لنفسك؛ لقوؿ النيب
ال يؤمن أحدكم حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو





فبل بد أف ٙبب ألخيك ما ٙببو لنفسك ,سواء ُب

أمور الدين أو ُب أمور الدنيا ,وإذا كنت ٙبب لنفسك أف يوفقك اهلل لطلب العلم ,أو يوفقك اهلل لزوجة
صا٢بة ,أو ٤باؿ حبلؿ عليك أف ٙبب ذلك ألخيك؛ فإف مل ٙبب ألخيك ما ٙببو لنفسك فاعلم أف إٲبانك
ناقص ,يكوف إٲبانك ناقص ,وال بد من اإلٲباف الكامل ,الواجب أف ٙبب ألخيك ما ٙبب لنفسك .نعم
النهي عن مخالطة المبتدعين
النهي عن ٨بالطة ا٤ببتدعْب :وال تشاور أحدا من أىل البدع ُب دينك ,وال ترافقو ُب سفرؾ ,وإف أمكن
أال تقاربو ُب جوارؾ ,ومن السنة ٦بانبة كل من اعتقد شيئا ٩با ذكرناه ,وىجرانو وا٤بقت لو ,وىجراف من
وااله ونصره وتبعو وصاحبو ,وإف كاف الفاعل لذلك يظهر السنة .
نعم ,ىذا النهي عن ٨بالفة ا٤ببتدعة ,ىذا سبق ا٤بؤلف -رٞبو اهلل تعاىل -بيانو ,ساؽ النصوص واألدلة
واآلفات ,لكنو أعاده ىنا ,أي :ال تشاور أحدا من أىل البدع ُب دينك ,وإ٭با شاور أىل السنة ,وال ترافقو
ُب سفرؾ ,ال يكن معك ُب السفر أىل البدع ,وإف أمكنك أف ال تقاربو ُب جوارؾ فافعل ,ال يكن جارؾ
من ا٤ببتدعة.
ومن السنة ٦بانبة كل من اعتقد شيئا ٩با ذكرناه وىجرانو ,وا٤بقت لو ,يعِب :بغضو٘ ,بانب أىل البدع
وهتجرىم وٛبقتهم ,تبغضهم ُب اهلل ,وهتجر من واالىم ونصرىم ودافع عنهم ,ولو كاف من أىل السنة.
من ناصر أىل البدع وواالىم ,وذب عنهم وصاحبهم ,ولو كاف من أىل السنة ,يُهجر؛ ألنو بفعلو ىذا

صار مبتدعا ,كونو يوايل أىل البدع صار منهم ,كونو ينصرىم ويذب عنهم .

وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,وصلى اهلل على ٧بمد وآلو وسلم ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع ,وصلى اهلل
على ٧بمد وعلى آلو .

ٕٔ٘

اإلعانة العظمى

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ,وجعلكم من أىل الفردوس األعلى,
شيخنا الكرًن.
س  :ىذا سائل يقوؿ  :بالنسبة ألشرطة طارؽ السويداف ,انتشرت كثّبا ُب ٝبيع التسجيبلت ُب
ا٤بملكة ,فما ىي نصيحتكم ٥بؤالء وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :نصيحٍب ىي :عدـ االستماع ألشرطة طارؽ السويداف ,والتحذير منها كما ٠بعتم ,العلماءُ حذروا

من نشر مساوئ الصحابة ,وٯبب على ا٤بسلم أف يكف عما شجر بْب الصحابة ,وىذه فيها نشر ٤بساوئ
الصحابة ,ونشر للخبلفات الٍب جرت بينهم .
فهي تغّب القلوب ,وٙبدث ُب القلوب -يعِب -بغضا ألصحاب رسوؿ اهلل



وتوجد ُب القلب ٧ببة

ىذا وبغض ىذا  .فيجب البعد عنها ,وا٢بذر والتحذير منها ,وعدـ االستماع ٥با .نصيحٍب لكل واحد أف
ٰبذرىا بنفسو ,وٰبذر غّبه من ٠باعها .
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ أيضا:
س  :لطارؽ السويداف أشرطة ليست ُب القوؿ ُب الصحابة ,وإ٭با لو أشرطة ُب إعجاز القرآف ,فهل
تنصح بسماعها ؟
ج  :ما أظن أنو ٯبيد ُب إعجاز القرآف؛ ألنو ليس من اختصاصو ,حسب ما ثبت أنو ليس اختصاصو
ُب علم الشريعة ,وإ٭با ُب أمور أخرى ,فبل ننصح بسماعها أيضا؛ ألنو ليس من أىل االختصاص .
أحسن اهلل إليكم .وىذا أحد اإلخوة يقوؿ :
س  :ما ىو تعليقكم على ما جاء ُب ا٢باشية ٥بذا الكتابُ ,ب صفحة مائتْب وأربعة عشرُ ,ب مسألة
ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل؟ يقوؿ ":فقد جزـ بكفر من مل ٰبكم ٗبا أنزؿ اهلل " من غّب تفصيل .
ج  :ال ,ا٤بسألة فيها تفصيل ,ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل فيو تفصيل عند أىل العلم :إذا حكم بغّب ما
أنزؿ اهلل ,معتقدا أف ا٢بكم ٗبا أنزلو اهلل ال يناسب العصر ,أو أنو ٩باثل ,أو أنو ٯبوز ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل,
فهذا ردة.

ٖٔ٘

اإلعانة العظمى

أما إذا حكم ُب بعض القضايا بغّب ما أنزؿ اهلل للهوى ,طاعة للهوى والشيطاف ,طمعا ُب الرشوة ,أو
ألجل أف ينفع احملكوـ لو ,أو يضر احملكوـ عليو ,ويعلم أنو عاصي ,ويعلم أنو ال ٯبوز ,فهذا عاصي ,كفره
كفر أصغر.
أما إذا حكم بغّب ما أنزؿ اهلل ُب كل شيءٗ ,بعُب :أنو غّب الشريعة وقلبها رأسا على عقب ,وبدؿ
الشريعة كلها ,فهذا فيو كبلـ ألىل العلم ,فقرر ٝبع من أىل العلم ,كا٢بافظ بن كثّب  ,والشيخ ٧بمد بن
إبراىيم -رٞبو اهللُ -ب رسالة " ٙبكيم القوانْب " أف من غّب الشريعة رأسا على عقب ,من أو٥با إىل آخرىا,
فقد بدؿ الدين ,ومن بدؿ الدين كفر .
وقاؿ آخروف :إنو ال بد أف تقوـ عليو ا٢بجة ,وال بد أف يبْب لو .منهم ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رٞبة اهلل عليو -ألنو قد يكوف جاىبل ,قد يكوف ال يعلم ,قد يكوف مرغما على ىذا؛ لكونو ال يستطيع.فبل بد من قياـ ا٢بجة عليو ,فإذا أصر بعد ذلك على استحبللو كفر .
س  :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ  :أشكل علي فهم ىذا ا٢بديث  أف اهلل  يضع يده بْب كتفيو



فمن ا٤بقصود بذلك ,وجزاكم اهلل خّبا ؟
ج  :أَِمروىا كما جاءت ,قولوا :آمنا باهلل ,وما جاء عن اهلل على مراد اهلل  ,وأمنا برسوؿ اهلل ,وما جاء
عن رسوؿ اهلل على مراد رسوؿ اهلل  .وتثبت ,ففيو إثبات اليد هلل ,وإثبات األصابع ,والكيفية ال يعلمها إال
اهلل -سبحانو وتعاىل. -
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ,وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ,ونفعنا بعلمكم ,وصلى اهلل على نبينا
٧بمد ,وعلى آلو وصحبو وسلم.
أمْب ,وفق اهلل ا١بميع ,وثبت اهلل ا١بميع.

القسم الثالث مسائل من السنة في العبادات والعادات

ٗٔ٘

اإلعانة العظمى

رفع اليدين في الصالة


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,وصلي اللهم وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
قاؿ -رٞبو اهلل -تعاىل :
مسائل من السنة ُب العبادات والعادات :
ومن السنة :رفع اليدين ُب الصبلة عند افتتاحها ,وإذا ركع ,وإذا رفع رأسو من الركوع ,وىو زيادة ُب
ا٢بسنات ,وقاؿ النيب   يعطى بكل إشارة حسنة . 


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلي اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو -نبينا ٧بمد -وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب .
أما بعد.
فهذا ىو القسم الثالث من الكتاب  ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -قسم كتابو إىل ثبلثة أقساـ :
القسم األول :النصوص واآلثار ُب التحذير من البدع واحملدثات ُب الدين ,واألمر بلزوـ السنة
وا١بماعة.
القسم الثاني :مسائل ُب التوحيد واالعتقاد.
وىذا القسم الثالث :مسائل من السنة ُب العبادات وا٤بعامبلت.
وا٤بؤلف -رٞبو اهلل -استعرض عدة مسائل  ,مسائل فقهية وأدلتها من النصوص واألحاديث ,وا٤بؤلف
رٞبو اهلل -أتى ٗبسائل كثّبة ,تقرب من مائة وٟبسْب مسألة ,لكنها مسائل قصّبة  ,ولو أردنا أف نتوسعفيها لطاؿ بنا ا٤بقاـ ,ومل ننو ىذه ا٤بسائل ,لكن ٫باوؿ -إف شاء اهلل -أال نطيل  ,وأف ننهي ىذه ا٤بسائل ُب
ىذه الليلة .

٘ٔ٘
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وسيكوف درسنا ىذه الليلة فقو  ,بينما درسنا ُب بعض الليايل ا٤باضية التوحيد والعقيدة ,وىنا درسنا
يكوف مسائل فقهية ,مسائل فقهية وأدلتها من الكتاب والسنة .
المسألة األولى التي ذكرىا المؤلف -رحمو اهلل -قال" :ومن السنة رفع اليدين ُب الصبلة عند
افتتاحها ,وإذا ركع ,وإذا رفع رأسو من الركوع ,وىو زيادة ُب ا٢بسنات".
ىذه ا٤بسائل من السنة ,قولو " :من السنة " ا٤براد بو سنة الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -تشمل
الواجب وا٤بستحب يعِب :ليس ا٤براد من السنة ىو السنة االصطبلحية عند ا٤بتأخرين ,السنة عند ا٤بتأخرين,
عند الفقهاء ىي :النوافل الٍب يثاب فاعلها ,وال يعاقب تاركها .
لكن السنة إذا أطلقت ُب عرؼ ا٤بتقدمْب ,يراد هبا سنة الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قولو وفعلو
وتقريره ,يشمل الواجبات وا٤بستحبات وا٤بندوبات ,فيدخل ُب السنة الواجب وا٤بستحب .
ىنا يقوؿ " :ومن السنة رفع اليدين ُب الصبلة ,عند افتتاحها ,وإذا ركع ,وإذا رفع رأسو من الركوع,
وىو زيادة ُب ا٢بسنات " .ىذه من السنة ا٤بستحبة ,يعِب من النوافل ,وىذا ثابت ُب الصحيحْب وُب
غّبٮبا ,رفع اليدين ىنا ذكره ا٤بؤلف ُب ثبلثة مواضع :عند تكبّبة اإلحراـ ,وعند الركوع ,وعند الرفع منو .
وىناؾ موضع رابع أيضا ,ثابت ُب األحاديث الصحيحة ,وىو عند القياـ من التشهد األوؿ ,فتكوف
ا٤بواضع الٍب ترفع فيها اليدين أربعة مواضع :ا٤بوضع األوؿ :عند افتتاح الصبلة ,عند تكبّبة اإلحراـ .وا٤بوضع
الثاين :عند الركوع .وا٤بوضع الثالث :عند الرفع من الركوع .وا٤بوضع الرابع :عند القياـ من التشهد األوؿ ُب
الثبلثية والرباعية.
وا٤بوضع ما ذكره ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -وىو ثابت ُب البخاري وُب غّبه ,وىذا الرفع مستحب ,لو تركو
اإلنساف فبل حرج  .والسنة أف يبدأ الرفع مع التكبّب ,وينهيو مع التكبّبَ ,وَرَد ىكذا ,وجاء رفع اليدين ُب

األحاديث ,رفعهما حٌب ٰباذي منكبيو ,ىكذا " :اهلل أكرب " .وجاء ُب بعض األحاديث رفعهما حٌب

ٰباذي فروع أذنيو .

٘ٔٙ
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واختلف العلماء ُب ا١بمع بينهما ,فقاؿ بعض العلماء :إف ىذا من اختبلؼ التنوع ,فمرة يرفع يديو
حٌب ٰباذي منكبيو ,ومرة يرفع يديو حٌب ٰباذي فروع أذنيو ,وقاؿ آخروف من أىل العلم :ٯبمع بينهما بأف
أطراؼ األصابع ٙباذي فروع األذنْب ,والكف ٰباذي ا٤بنكبْب ,واألمر ُب ىذا واسع ,وىو مستحب .
إذا رفع يديو مستحب ,وإف ترؾ فبل حرج ,عند تكبّبة اإلحراـ " :اهلل أكرب" ىكذا ,عند الركوع " :اهلل
أكرب" ,وعند الرفع من الركوع ,وعند القياـ من التشهد األوؿ ,أما عند السجود ,وعند الرفع من السجود,
فبل يشرط .
جاء ُب حديث ُب أيب داود وُب غّبه ,لكنو حديث ضعيف ال يثبت ,رفع اليدين عند السجود ,وعند
الرفع من السجود ال يثبت  ,وإ٭با الثابت ُب ىذه ا٤بواضع األربعة  :عند تكبّبة اإلحراـ  ,وعند الركوع,
وعند الرفع منو... ,
وقاؿ ا٤بؤلف " :وىو زيادة ُب ا٢بسنات " .يعِب :أنو مستحب ,إف فعلو ا٤بسلم أثابو اهلل ,وإف تركو فبل
حرج عليو ,وقاؿ النيب   يعطى بكل إشارة حسنة  ذكر احملقق أنو رواه الطرباين من حديث عقبة,
وأف ا٥بيثمي حسن إسناده يعِب :أنو يعطى بكل إشارة حسنة يعِب :أنو مستحب وليس بواجب .
المسح على الخفين
ومن السنة :ا٤بسح على ا٣بفْب ٤بن أحدث ,وكاف لبس خفيو وىو كامل الطهارة ,إف كاف مسافرا ثبلثة
أياـ ولياليها ,وإف كاف مقيما يوما وليلة ,ىكذا سن رسوؿ اهلل  وفعلو ىو وأصحابو ,وعلى ذلك مضت
سنة األولْب ا٤بسلمْب ,وأخذ بو علماء الدين ,ال ينكر ذلك وال يرده إال مبتدع من الناس٨ ,بالف لرسوؿ
اهلل  راغب عن سنتو راد لقولو.
نعم" .ومن السنة ا٤بسح على ا٣بفْب ٤بن أحدث ,وكاف لبس خفو وىو كامل الطهارة ,إف كاف مسافرا
ثبلثة أياـ ولياليها ,وإف كاف مقيما يوما وليلة".

٘ٔٚ
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ىذه السنة -ا٤بسح على ا٣بفْب -ثابتة ُب األحاديث الصحيحة ,وىي من األحاديث ا٤بتواترة ,وقلت
لكم :إف األحاديث ا٤بتواترة قليلة ,تقارب أربعة عشر حديثا ,أو ٟبسة عشر حديثا.
منها حديث ا٤بسح على ا٣بفْب  ,ومنها حديث ا٢بوض  ,ومنها حديث الشفاعة  ,ومنها حديث



علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
من بُب هلل مسجدا بُب اهلل لو بيتا ُب ا١بنة  ومنها حديث  من كذب ّ

النار  قليلة  ,ومنها أحاديث ا٤بسح على ا٣بفْب ,وىي متواترة ,وقد أٝبع عليها أىل السنة وا١بماعة .
للمسافر ثبلثة أياـ ولياليها ,كما ُب حديث علي قاؿ:
وليلة





للمسافر ثبلثة أياـ ولياليها ,وللمقيم يوـ

إذا لبس ا٣بف على طهارة ,ال بد أف يلبسها على طهارة؛ ٤با ثبت ُب ا٢بديث الصحيح ,حديث

ا٤بغّبة بن شعبة٤ ,با توضأ النيب  وغسل وجهو وكفيو فقاؿ  :فأىويت ألنزع خفيو فقاؿ :دعهما فإين
أدخلتهما طاىرتْب ,فمسح عليهما.  .
وىذه السنة ا٤بتواترة ,أنكرىا الرافضة ,أنكروا ا٤بسح على ا٣بفْب  ,وقالوا :ال ٯبوز ا٤بسح على ا٣بفْب,
وال ٯبوز غسل الرجل ُب الوضوء ,ال تغسل الرجبلف وال ٛبسح ا٣بف ,بل إذا كانت الرجبلف مكشوفتْب,
فإف ا٤بتوضئ ٲبسح ظاىر قدميو مسحا ,وىو إمرار اليد على العضو مبلولة با٤باء ,وإف كاف عليو خفاف
وجب خلع ا٣بفْب ,ومسح ظهور القدمْب .
وىذه من ٨بالفات الرافضة ألىل السنة وا١بماعة ؛ و٥بذا يذكرىا العلماء ُب كتب العقائد  ,ويقوؿ
العلماء :ونرى ا٤بسح على ا٣بفْب ,يعِب :خبلفا للروافض  ,ونرى يعِب ونعتقد  ,ونعتقد ا٤بسح على ا٣بفْب,
خبلفا للروافض الذين ال يروف ا٤بسح على ا٣بفْب  .فهي وإف كانت مسألة فرعية إال أهنا تذكر ُب كتب
التوحيد وُب كتب أصوؿ الدين؛ للرد على الرافضة الذين أنكروا ىذه السنة ا٤بتواترة.
وا٤بسح على ا٣بفْب -كما سبق -ثابت ,والذين نقلوا كيفية غسل الوضوء -الغسل ُب وضوء النيب
مسحا للخفْب ,وغسبل للرجلْب ا٤بكشوفتْب -أكثر من الذين نقلوا لفظ اآلية ,وىي آية ا٤بائدة :
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ألنو ليس

اإلعانة العظمى

كل واحد من الصحابة ٰبفظ اآلية ,لكن كل واحد منهم يتوضأ ,إما نَػ َقل الوضوء شهد النيب
عمن شاىده ,فصار نقل كيفية الوضوء أكثر تواترا من نقل لفظ اآلية .



أو نقلو

فالذي ينكر ىذه السنة منكر ألمر متواتر والذي ينكر األمر ا٤بتواتر إذا قامت عليو ا٢بجة يكفر نسأؿ
اهلل السبلمة والعافية و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل : -ومن السنة ا٤بسح على ا٣بفْب ٤بن أحدث  ,وال ُٲبسح
على ا٣بفْب إال ُب ا٢بدث األصغر أما ا١بنابة فبل بد من خلع ا٣بفْب .

" وكاف لبس خفيو وىو كامل الطهارة " قاؿ " :ىكذا سن رسوؿ اهلل  وفعلو أصحابو ,وعلى ذلك
مضت سنة األولْب من ا٤بسلمْب ,وأخذ بو علماء الدين ,ال ينكر ذلك وال يرده إال مبتدع من الناس" وىم
الرافضة " ٨بالف لرسوؿ اهلل  راغب عن سنتو راد لقولو " .نعم .
تعجيل اإلفطار وتأخير السحور
ومن السنة تعجيل اإلفطار ,وتأخّب السحور.
نعم ,ىذه من ا لسنة ا٤بستحبة ,للصائم تعجيل اإلفطار ,وتأخّب السحور؛ لقوؿ اهلل
القدسي :



أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا



ولقولو -عليو الصبلة والسبلـ: -





ُب ا٢بديث
ال تزاؿ أمٍب

ٖبّب ما عجلوا الفطر  فهذا من السنن ا٤بستحبة.
من السنة للصائم تعجيل الفطر بشرط أف يتحقق الغروب ,وتأخّب السحور بشرط أال ٱبشى طلوع
الفجر ,يبادر بالفطر بعد التحقق من الغروب ,ويؤخر السحور ما مل ٱبش طلوع الفجر.
التبكير بصالة المغرب إذا غاب حاجب الشمس
وا٤ببادرة بصبلة ا٤بغرب إذا غاب حاجب الشمس ,قبل ظهور النجوـ.

ٜ٘ٔ

اإلعانة العظمى

نعم ,ىذه ىو السنة ,ا٤ببادرة بصبلة ا٤بغرب ,والتبكّب بصبلة ا٤بغرب إذا غاب حاجب الشمس ,قبل
ظهور النجوـ؛ ٢بديث سلمة بن األكوع  كاف النيب
با٢بجاب





يصلي ا٤بغرب إذا غربت الشمس وتوارت

و٤با ثبت أيضا عن الصحابة أهنم قالوا  :كنا ننصرؼ من صبلة ا٤بغرب وأحدنا يبصر

موقع نبلو  يعِب يبكر ُب صبلة ا٤بغرب  كنا ننصرؼ من صبلة ا٤بغرب وأحدنا يبصر موقع نبلو



يعِب :إذا رمى يرى مكانو ,ما اشتد الظبلـ .
والرافضة ٱبالفوف ىذه السنة ,فبل يصلوف ا٤بغرب إال عند اشتباؾ النجوـ وانعقادىا ,فالواجب ٨بالفتهم
ُ ,ب الفطر ال يفطروف ,وال يصلوف ا٤بغرب إال إذا اشتبكت النجوـ ,وانعقدت النجوـ بعد الظبلـ ,فهذا فيو
٨بالفة للسنة؛ و٥بذا قاؿ النيب:



ال تزاؿ أمٍب ٖبّب ما عجلوا الفطر



يعِب :بعد ٙبقق الغروب .أما

الرافضة فإهنم يؤخروف صبلة ا٤بغرب إىل اشتباؾ النجوـ ,فبل يفطروف وال يصلوف ا٤بغرب إال إذا اشتبكت
النجوـ ,والسنة ٨بالفتهم .
تأخير الرافضة لصالة المغرب حتى تشتبك النجوم
فقد قاؿ رسوؿ اهلل   ال تزاؿ أمٍب ٖبّب ما عجلت اإلفطار وأخرت السحور  وقاؿ   ال
يزاؿ الناس ٖبّب ما مل يؤخروا صبلة ا٤بغرب حٌب تشتبك النجوـ . 
ألف ىذا فعل الرافضة تأخّب الصبلة حٌب تشتبك النجوـ.
المبادرة بأداء صالة المغرب
وقاؿ سليماف بن داود األودي :كنت أصلي مع علي بن أيب طالب ا٤بغرب ,وأنا ال أدري أغربت
الشمس أـ ال ؟

ٕٓ٘

اإلعانة العظمى

يعِب :أهنم يبادروف بأداء صبلة ا٤بغرب ,لكن ىذا ٧بموؿ على أف سليماف بن داود ىو الذي عنده
شك ,عنده شك ال يدري غربت الشمس أـ ال ؟ لكن غّبه ما عنده شك ,ىو عنده شك ىل غربت
الشمس أـ ال ؟ لكن علي وغّبه ال يصلوف إال بعد التحقق من غروب الشمس  .نعم.
طالق السنة وطالق البدعة
ومن السنة ٤بن أراد طبلؽ زوجتو :أال يطلقها إال تطليقة واحدة إذا طهرت من ا٢بيض ,ومل يصبها ُب
ذلك الطهرٍ ,ب يَبكها حٌب تنقضي عدهتا .فإف طلقها ثبلثا ُب لفظ واحد ,أو ُب طهر واحد أصاهبا فيو,
أو وىي حائض ,فقد طلقها طبلؽ البدعة .وىي حراـ عليو ,ال ٙبل لو أبدا حٌب تنكح زوجا غّبه ,فيموت
عنها أو يطلقها ,وقد أصاهبا ودخل هبا .
نعم " ,ومن السنة ٤بن أراد طبلؽ زوجتو :أال يطلقها إال تطليقة واحدة إذا طهرت من ا٢بيض ,ومل
يصبها ُب ذلك الطهرٍ ,ب يَبكها حٌب تنقضي عدهتا " .ىذا السنة  ,السنة أف يطلق زوجتو -إذا أراد أف
يطلق -طلقة واحدة ,فإذا طلقها طلقتْب أو ثبلث طلقات ُب لفظ واحد ىذا بدعة  ,السنة الطبلؽ طلقة
واحدة .
وال بد أف يكوف الطبلؽ وىي طاىرة ,فإف كانت حائض فهو بدعة ,وال بد أف يكوف ُب طهر مل ٲبسها
فيو  ,فإف طلقها ُب طهر جامعها فيو فهو بدعة .فيكوف طبلؽ البدعة لو أحواؿ :طبلؽ البدعة أف يطلقها
بالثبلث ىذا بدعة  .ثانيا  :أف يطلقها ُب ا٢بيض ىذا بدعة  .ثالثا  :أف يطلقها ُب طهر جامعها فيو ىذا
بدعة  .كم أنواع طبلؽ البدعة ؟ ثبلثة .
السنة :أف يطلقها طلقة واحدة ال يطلقها ثبلث ,وال بد أف يطلقها ُب طهر مل ٯبامعها فيو ,أو يطلقها
وىي حامل وقد تبْب ٞبلها ,ىذا طبلؽ السنة .يطلقها طاىرا مل ٲبسها فيو  ,أو يطلقها وىي حامل وقد
تبْب ٞبلها  ,ىذا السنة .

ٕٔ٘
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ولهذا قال المؤلف -رحمو اهلل " :-أال يطلقها إال تطليقة واحدة إذا طهرت من ا٢بيض ,وال يصيبها
ُب ذلك الطهرٍ ,ب يَبكها حٌب تنقضي عدهتا" .فإف طلقها ثبلثا ُب لفظ واحد ىذا بدعة  ,أو ُب طهر
واحد أصاهبا فيو ىذا بدعة  ,أو ىي حائض ىذا بدعة  ,و٥بذا قاؿ " :فقد طلقها طبلؽ البدعة " .ثبلثة
أحواؿ بدعة .
" وىي حراـ عليو ال ٙبل لو أبدا " يعِب :إذا طلقها ثبلثا " حٌب تنكح زوجا غّبه " فإذا نكحت زوجا
غّبهٍ ,ب مات عنها الزوج أو طلقها ,وقد أصاهبا ودخل هبا ,حلت لؤلوؿ.
إذا طلقها ثبلثا حرمت عليو ,مٌب ٙبل لو؟ إذا تزوجها زوج آخرٍ ,ب بعد ذلك ,الزوج اآلخر ٲبوت عنها
أو يطلقها ,وقد دخل هبا وقد جامعها ,فإف تزوجها زوج ومل ٯبامعها ,طلقها قبل الدخوؿ ,ما حلت لؤلوؿ,
أو تزوجها آخر بنية التحليلٰ ,بللها لؤلوؿ فهذا التيس ا٤بستعار ,وال ٙبل لؤلوؿ ,إذف مٌب ٙبل إذا طلقها
ثبلثا؟
بشروط :أف يتزوجها زوج آخر ,وٯبامعها الزوج اآلخرٍ ,ب ٲبوت عنها أو يطلقها ,وال يتزوجها بنية
التحليل لؤلوؿ ,فإف كاف بنية التحليل فهو التيس ا٤بستعار  ,لعن اهلل التيس ا٤بستعار ,وال ٙبل لؤلوؿ .أو
تزوجها زوج ولكن ما جامعها  ,تزوجها ٍب طلقها قبل الدخوؿ ,قبل ا١بماع ,يعِب :قبل أف يدخل هبا فبل
ٙبل لؤلوؿ.
لقوؿ النيب



ُب حديث امرأة رفاعة٤ ,با جاءت إليو  ,وقد تزوجت بزوج آخر ,وتريد أف ترجع إىل

األوؿ قاؿ  :أتريدين أف ترجعي إىل رفاعة ؟ ال ,حٌب تذوقي ُع َسْيلتو ويذوؽ ُعسيلتك
ا١بماع .فبل ٙبل لؤلوؿ حٌب ٯبامعها الثاين ,ٯبامعها ٍب ٲبوت عنها أو يطلقها ,وال يكوف بنية التحليل


لؤلوؿ .نعم .
التكبير في صالة الجنازة

ٕٕ٘

يعِب:

اإلعانة العظمى

ومن السنة التكبّب على ا١بنائز أربع تكبّبات ,فإف كرب إمامك أكثر فمن السنة أيضا أف تتبعو ,بعد أف
ترى أنت أهنا أربع  ,فقد قاؿ ابن مسعود :كرب ما كرب إمامك .
نعم ,ىذا السنة ُب التكبّب على ا١بنائز ,أربع تكبّبات :التكبّبة األوىل يقرأ الفاٙبة ,والتكبّبة الثانية
يصلي على النيب  والثالثة الدعاء للميت ,والرابعة يسكت قليبل ٍب يسلم ,ىذا السنة.
وجاء ُب بعض األحاديث ُب صحيح مسلم أف النيب كرب ٟبسا ,وبعضها ستا ,وبعضها سبعا .لكن
ذكر النووي وغّبه أف ىذا منسوخ ,وأف الشريعة استقرت على االقتصار على أربع تكبّبات ,وىذا ىو الذي
عليو ا١بمهور.
وا٤بسألة ليس فيها إٝباع ,لكن ىذا ىو مذىب ا١بمهور ,مذىب ا١بمهور ىو األقرب ,االقتصار على
أربع تكبّبات .جاء عن بعض الصحابة أنو كرب ٟبس تكبّبات ,وست تكبّبات ,وسبع ,لكن األرجح أنو
يقتصر على أربع ,وأف ىذا ىو الذي استقرت عليو الشريعة .
و٥بذا نقل النووي اإلٝباع على ىذا ,لكن النووي -رٞبو اهلل -متساىل ُب نقل اإلٝباع  ,مقصوده
باإلٝباع :قوؿ ا١بمهور ,أو قوؿ األكثر .نقلو النووي وغّبه ,النووي وابن ا٤بنذر وابن عبد الرب ,كل ىؤالء
يتساىلوف ,ينقلوف اإلٝباع يقولوف :أٝبع العلماء ,ويريدوف قوؿ األكثر ,قوؿ ا١بمهور ,يتساىلوف ُب نقل
اإلٝباع .
فالسنة االقتصار ُب التكبّب ُب ا١بنائز على أربع تكبّبات ,ىذا الذي عليو ا١بمهور  ,يقوؿ ا٤بؤلف":
فإف كرب إمامك أكثر فمن السنة أف تتبعو" ال ٚبالف " بعد أف ترى أنت أهنا أربع  ,فقد قاؿ ابن مسعود
 كرب ما كرب إمامك " .ال ٚبالف اإلماـ ,كما أف اإلماـ إذا قنت ُب صبلة الفجر تابِ ْعو ,وأَمن على
دعائو ,وإف كنت ال ترى القنوت .

الصواب أنو ال يشرع القنوت ُب صبلة الفجر إال ُب النوازؿ -كما سيأٌب -لكن إذا صليت خلف من
يقنت ,تتابعو وال ٚبالفو .

ٖٕ٘
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اإلسرار بالبسملة
ومن السنة أال ٘بهر بػ " . " 
نعم ,وىذا من السنة ,أال ٘بهر بل تسر؛ ٤با جاء ُب األحاديثُ ,ب حديث أنس  أف النيب  وأيب
بكر وعمر وعثماف كانوا يستفتحوف الصبلة با٢بمد هلل رب العا٤بْب



وُب رواية



ال يذكروف



ُب

أوؿ القراءة وال ُب آخرىا  وُب لفظ  كانوا يسروف . 
فالسنة اإلسرار بالبسملة ,وإف جهر هبا بعضهم فبل حرج؛ ٤با ثبت أف أبا ىريرة جهر هبا مرة للتعليم ,
والشافعية يروف مشروعية ا١بهر بالبسملة ,والصواب عدـ ا١بهر بالبسملة .
القنوت في صالة الفجر
وال تقنت ُب الفجر ,إال أف يدىم ا٤بسلمْب أمر من عدوىم ,فيقنت اإلماـ فتتبعو .
ىذا ىو السنة  ,السنة أال قنوت ُب صبلة الفجر ,خبلفا للشافعية ,الشافعية يروف القنوت ُب صبلة
الفجر  ,والصواب أف القنوت إ٭با يكوف عند النوازؿ  ,إذا نزلت بالسلمْب نازلة قنت اإلماـ ,ويػُ َؤمن الناس
على دعائو؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف ":وال تقنت ُب الفجر ,إال أف يدىم ا٤بسلمْب أمر من عدوىم ,فيقنت اإلماـ

فتتبعو ".
صليت
ىذا ىو السنة؛ ٢بديث أيب مالك األشجعي أنو سأؿ أباه قاؿ :قلت أليب  :يا أبت قد
َ
خلف رسوؿ اهلل  وأيب بكر وعمر وعثماف فهل كانوا يقنتوف ؟ فقاؿ أي بِب ٧بدث فهل كانوا يقنتوف ُب
صبلة الفجر؟ فقاؿ  :أي بِب ٧بدث .



وا٢بديث ال بأس بسنده ,رواه أٞبد والنسائي وابن ماجة

والَبمذي  ,وىو ثابت ,حديث ال بأس بو .

ٕٗ٘
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فدؿ على أف القنوت ُب صبلة الفجر غّب مشروع ,لكن الشافعية استدلوا ٕبديث أنس  كاف النيب
 يقنت ما زاؿ يقنت حٌب فارؽ الدنيا  لكن ا٤براد يقنت يعِب :ا٤براد طوؿ القياـ  ,ا٤براد بالقنوت ,ما
زاؿ يقنت يعِب :يطيل القياـ ,ىذا ىو الصواب .
لكن إذا صليت خلف من يقنت تؤمن على دعائو ,وال ٚبالف ألف ا٣ببلؼ شر ,كما كاف اإلماـ أٞبد
صليت خلف من يقنت ,أو يدعو دعاء ختمة ُب رمضاف ,صل خلفو وال ٚبالف ,ا٣ببلؼ
يفعل ىذا ,إذا
َ

شر ,ولو كنت ال ترى ذلك  .نعم .

صالة الوتر والقنوت فيها
والوتر ركعة مفصولة ٩با قبلها من الصبلة ,والقنوت فيها بعد الركوع .
الوتر ركعة ,تقرأ فيها الفاٙبة وقل ىو اهلل أحدٍ ,ب ترفعٍ ,ب تسجد ,والقنوت ورفع اليدين سنة .الوتر
ركعة ,وال عبلقة لو بالقنوت ,فالقنوت مستقل مستحب ,إذا صليت ركعة فقد أتيت بالوتر ,سواء قنت -
دعوت -أو مل تقنت .وأقل الوتر ركعة مفصولة ٩با قبلها ,وأدىن الكماؿ ثبلث ركعات ,توتر بثبلث ركعات
.
ولك أف تصلي ركعتْب ٍب تسلمٍ ,ب تصلي ركعة ٍب تسلم ,ولك أف تسردىا سردا ,توتر بثبلث لكن ال
٘بلس إال ُب آخرىا ,ال تشبهها بصبلة ا٤بغرب ,تسرد ثبلثا ,ولك أف توتر ٖبمس ,ثبت عن النيب أنو أوتر
ٖبمس ,تسرد ٟبس ال ٘بلس إال ُب آخرىا ,تنويها وتر.
ولك أف توتر بسبع٘ ,بلس ُب السادسة وتتشهدٍ ,ب تقوـ وتأٌب بالسابعة ,ولك أف توتر بتسع أيضا,
تسردىا سردا٘ ,بلس ُب الثامنة ,وتتشهد وتقوـٍ ,ب تأٌب بالتاسعة تنويها وترا .ىذا كلو ثابت ُب األحاديث.
وقاؿ بعض العلماء مثل  +وغّبىم :لك أف توتر بإحدى عشرة ركعة بسبلـ واحد ,تسردىا سردا,
٘بلس ُب العاشرة وتتشهد ,وتقوـ وتأٌب با٢بادية عشرة .ىذا إذا كاف اإلنساف يصلي وحده .

ٕ٘٘
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أما إذا كاف إماما ما ينبغي أف يسرد ٟبس أو سبع أو تسع؛ ألف ىذا يشق على الناس؛ ألف الناس
يكوف ٥بم حاجات ,يكوف اإلنساف ٧بتاجا إىل ا٢بماـ ,أو يكوف لو حاجة ,لكن إذا كاف اإلنساف يصلي
وحده ُب الليل لو ىذا  ,واألفضل أف يسلم من كل ركعتْبٍ ,ب يوتر بركعة .
وصبلة الليل ليس ٥با حد ٧بدد  ,يقوؿ النيب   صبلة الليل مثُب مثُب ,فإذا خشي أحدكم الصبح
فليوتر بواحدة



ولو تصلي مائة ما ُب حد ٧بدد ,لكن األفضل إحدى عشرة ,أو ثبلث عشرة ركعة ,

ىذا ىو أكثر وتر النيب . 
وثبت ُب صحيح البخاري أف النيب  أوتر بسبع وأوتر بتسع  ,ومنو قوؿ عائشة  :ما كاف النيب



يزيد ُب رمضاف ,وال ُب غّبه ,على إحدى عشرة ركعة  تعِبُ :ب األغلب  ,ثبت ُب حديث ابن عباس
 أنو أوتر بثبلث عشرة ركعة . 
والقنوت فيها بعد الركوع ,القنوت بعد الركوع ُب الوتر ,أما ُب صبلة الليل تصلي أربع ركعات ,أو ست
ركعات بسبلـ واحد ,فهذا ال ٯبوز ,ال بد أف تسلم من كل ركعتْب؛ لقوؿ النيب



 صبلة الليل مثُب

مثُب  وىذا خرب ٗبعُب األمر .
لكن إذا نويت الوتر لك أف توتر بثبلث بسبلـ واحد ,أو ٖبمس أو بسبع أو بتسع ,لكن إذا كنت ال
تريد الوتر ,فليس لك أف تصلي أربع ركعات بسبلـ واحد ُب الليل ,وال ست ركعات؛ ٥بذا ا٢بديث



صبلة الليل مثُب مثُب . 
أما النهار ,فا١بمهور على أنو جائز أف تصلي أربع ركعات بسبلـ واحد ,وبعض العلماء يرى أنو ال
ٯبوز ,ومنشأ ا٣ببلؼ حديث  صبلة الليل والنهار مثُب مثُب ُ ب زيادة " والنهار" طعن فيها بعض
العلماء من ا٢بفاظ ,وغّبىم كالنسائي وقاؿ :إف ىذه الرواية َو ْى ٌم " والنهار" طعن فيها ا١بمهور ,قاؿ :كلمة
" والنهار" ما تثبت ,وعلى ىذا فيجوز ُب النهار أف تصلي أربع ركعات بسبلـ واحد .

وقاؿ آخروف :إهنا ثابتة ,وعلى ىذا ال تصل ُب النهار أربع ركعات .أما ُب الليل اتفاؽ ,ال تصل أربع
ركعات بسبلـ واحد  ,تسلم بْب كل ركعتْب ,إال إذا نويت الوتر ,تسرد ثبلث أو ٟبس أو سبع أو تسع .

ٕ٘ٙ
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إفراد اإلقامة
ومن السنة إفراد اإلقامة .
نعم " ,من السنة إفراد اإلقامة " ٤با ثبت ُب ا٢بديث ,أف النيب  من حديث أنس قاؿ  :أُمر ببلؿ
أف يشفع األذاف ,ويوتر اإلقامة  فاأل ذاف شفع ,اهلل أكرب اهلل أكرب ثنتْب ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,ىذه شفع.
الشهادة أشهد أف ال إلو إال اهلل ثنتْب ,الشهادة للنيب بالرسالة ثنتْب ,حي على الصبلة ثنتْب ,حي على
الفبلح ثنتْب ,شفع اهلل أكرب ثنتْب ,إال التهليلة األخّبة فرد .
أما اإلقامة ٘بدىا مفردة ,إال التكبّب ُب األوؿ ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,أشهد أف ال إلو إال اهلل -فرد -أشهد
أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,حي على الصبلة ,حي على الفبلح ,إال قد قامت الصبلة ,والتكبّب ُب أو٥با ,والتكبّب
ُب آخرىا  .وُب أذاف أيب ٧بذورة الذي علمو النيب  شفع ُب اإلقامة ,اهلل أكرب اهلل أكرب ,أشهد أف ال إلو
إال اهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل.
كما أف األذاف فيو ترجيع ,األذاف أنواع واإلقامة أنواع ُ ,ب حديث أيب ٧بذورة األذاف تسع عشرة ٝبلة
ُ ,ب حديث ببلؿ ٟبس عشرة ٝبلةُ ,ب أذاف أيب ٧بذورة الَبجيع ,وىو أنك ُب الشهادتْب ترجع ,تقوؿ:
أشهد أف ال إلو إال اهلل سرا ,أشهد أف ال إلو إال اهلل ,أشهد أف ال إلو إال اهللٍ .ب ترفع صوتك وتقوؿ :أشهد
أف ال إلو إال اهلل ,أشهد أف ال إلو إال اهلل ,ترجيعية .
وُب الشهادة الثانية تقوؿ :أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,ا٤بؤذف يقوؿ بينو
وبْب نفسوٍ ,ب يرفع ويقوؿ :أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ,ىذا أذاف أيب ٧بذورة,
تسع عشرة ٝبلة .
وأما أذاف ببلؿ ٟبس عشرة ٝبلة ,ما ُب ترجيع أشهد أف ال إلو إال اهلل مرتْب ,و أشهد أف ٧بمدا رسوؿ
اهلل مرتْب ,ويرفع الصوت ,واألصوب أذاف ببلؿ؛ ألنو ىو الذي يؤذف بو بْب يدي النيب  وأذاف أيب ٧بذورة

ٕ٘ٚ
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جائز ,علمو النيب



أليب ٧بذورة يؤذف بو ُب مكة  ,فالسنة إفراد اإلقامة ,وىذا ىو إقامة ببلؿ ,وإقامة أيب

٧بذورة فيها شك ,وىذا كلو ثابت .نعم .
تحية المسجد
ومن السنة أف تركع ركعتْب إذا دخلت ا٤بسجد ,قبل أف ٘بلس ,إف كنت على وضوء ,وإف كاف يوـ
ا١بمعة واإلماـ ٱبطب .
نعم ,السنة أف تركع ركعتْب إذا دخلت ا٤بسجد قبل ا١بلوس ,إذا كنت على وضوء ,ىذه تسمى ٙبية
ا٤بسجد؛ ٢بديث أيب قتادة  إذا دخل أحدكم ا٤بسجد فبل ٯبلس حٌب يصلي ركعتْب  وىكذا الركعتاف
مستحبتاف عند ا١بمهور ,وذىب بعض العلماء إىل أهنما واجبتاف ,وىم الظاىرية  ,الظاىرية ذىبوا إىل
وجوب ٙبية ا٤بسجد وقالوا :إف ٥بما سببا خاصا.
وأما ا١بمهور قالوا ال ٯبب إال الصلوات ا٣بمس٢ ,بديث  ىل علي غّبىا؟ قاؿ  :ال ,إال أف تطوع
 لكن الظاىرية قالوا :ىذه وجبت بسبب خاص ,وىو دخوؿ ا٤بسجد ,وىو قوؿ قوي.
"وإف كاف يوـ ا١بمعة واإلماـ ٱبطب" .حٌب إذا دخلت واإلماـ ٱبطب ,تصلي ركعتْب؛ ألنو ثبت ُب
ا٢بديث الصحيح



أف سليكا الغطفاين دخل والنيب



ٱبطب ,فجلس فقاؿ النيب



أصليت ركعتْب؟

و٘بَوز فيهما  يعِب :خففهما.
قاؿ :ال ,قاؿ :قم فاركع ركعتْبَ ,

فإذا كاف اإلنساف الذ ي يدخل واإلماـ ٱبطب مأمور بصبلة الركعتْب ,فكيف بغّب ىذه ا٢بالة؟ وىو

مأمور باستماع ا٣بطبة؛ و٥بذا قاؿ" :ومن السنة اإلنصات للخطبة واالستماع ٥با" .عند أىل السنة واجب,
ٯبب اإلنصات للخطبة واالستماع ٥با ,وال ٯبوز لئلنساف أف يعبث ُب الصبلة ,نعم.
اإلنصات للخطبة واالستماع إليها

ٕ٘ٛ
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ومن السنة اإلنصات للخطبة واالستماع إليها .
ىذه سنة واجبة .
اإلقبال بوجهو على الخطيب واإلنصات لو
واإلقباؿ بوجهك على ا٣بطيب إف كنت ٕبيث تعاينو ,أو ال تعاينو فاإلنصات  ,وقد قاؿ النيب



من قاؿ صو ,واإلماـ ٱبطب ,فقد لغا ومن لغا فبل ٝبعة لو . 
نعم ,ىذه السنة اإلقباؿ ,فليُقبل بوجو على ا٣بطيب ,سواء كاف يشاىده أو ال يشاىده ,إف كاف ال
يشاىده فاإلنصات ,وإف كاف يشاىده يقبل عليو بوجهو ,ويستمع ٤با يقولو؛ ٢بديث عبد اهلل بن مسعود
قاؿ  :كاف النيب  إذا استوى على ا٤بنرب استقبلناه بوجوىنا  وا٢بديث الثاين قوؿ النيب   من
قاؿ صو واإلماـ ٱبطب فقد لغا ,ومن لغا فبل ٝبعة لو  حديث صحيح ثابت ,رواه ا١بماعة .
الكالم واإلمام يخطب
وقاؿ  :من تكلم واإلماـ ٱبطب ,كاف كا٢بمار ٰبمل أسفارا . 
وىذا أيضا جاء ُب حديث ضعيف ,ولكن الثابت  من قاؿ لصاحبو أنصت ,واإلماـ ٱبطب ,فقد
لغا ,ومن لغا فبل ٝبعة لو



صو :اسم فعل أمر ٗبعُب اسكت ,أو أنصت .وعلى ىذا إذا رأيت من

يتحدث ُب يوـ ا١بمعة ال تكلمو ,لكن تشّب إليو باإلشارة ,أف تشّب باإلشارة .ال تشمت العاطس  ,وال
تتكلم وال تتسوؾ واإلماـ ٱبطب ,مثل الصبلة .
اإلنصات مثل الص بلة ُب ا٣بطبة ,لكن تشّب باليد ,كما أنك تشّب باليد ُب الصبلة وترد السبلـ باليد ,
لكن إذا رأيت من يتكلم تشّب إليو ,وتنصحو بعد الصبلة ,وال تتكلم معو ,ال تتكلم وال تشمت العاطس,
وال ترد السبلـ ,مثل الصبلة .
ٕٜ٘
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من لغا فال جمعة لو
وقاؿ  :من تكلم واإلماـ ٱبطب ,كاف حظو من ا١بمعة كف تراب . 
ىذا ٰبتاج إىل ثبوت ,جاء ُب حديث أيب بن كعب قاؿ  :ما لك من ٝبعتك إال ما لغوت ,فأخرب
النيب



فقاؿ صدؽ أيب



أما ىذا " حظو من ا١بمعة كف تراب" ىذا ٰبتاج إىل ثبوت ,لكن الثابت

 من تكلم واإلماـ ٱبطب فقد لغا ,ومن لغا فبل ٝبعة لو  يعِب :ال ثواب لو ,لكن ا١بمعة صحيحة,
ال يعيد الصبلة .
إفشاء السالم
من السنة أف تسلم على من دخلت عليوُ ,ب مسجد أو غّبه ,وتسلم إذا خرجت .
نعم؛ ٢بديث أيب ىريرة مرفوعا
فليست األوىل بأحق من اآلخرة





إذا أتى أحدكم إىل اجمللس فليسلم ,فإذا أراد أف يقوـ فليسلم,

ىذه سنة ,أف اإلنساف يسلم إذا دخل ,ويسلم إذا خرج؛ و٤با ورد ُب

األحاديث الصحيحة من األمر بإفشاء السبلـ ,فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـُ -ب ا٢بديث الصحيح :



والذي نفسي بيده ال تدخلوا ا١بنة حٌب تؤمنوا ,وال تؤمنوا حٌب ٙبابوا ,أََوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه
ٙباببتم؟ أفشوا السبلـ بينكم



فإفشاء السبلـ سبب ُب احملبة ,واحملبة دليل على اإلٲباف ,واإلٲباف سبب

ُب دخوؿ ا١بنة  .نعم .
عدم تحريم ما أحل اهلل

ٖٓ٘
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ٍ  راد لقولو,مفَب على اهلل
ٍ  فإف فاعل ذلك با أحلو اهلل٩ برـ شيئاٙ وال
معتد ظامل قاؿ اهلل

                 
        

:  (ٔ) وقاؿ ُب موضع آخر   

. )ٕ(            
      

 فقاؿ,بلق٣بم ولسائر ا٥ بزور الٍب أحلها١وعاب اليهود بتحرًن ا

                
        

ٍب قاؿ

)ٖ(

     

. )ٗ(      
, وافَبوا عليو البهتاف,قولو

 وردوا على اهلل,برًن ما أحل اهللٙ ٍب إف الروافض تشبهت باليهود ُب
.بزور١بم ا٢ و,بِري من السمك١ وحرموا ا- على وزف الذمي نوع من السمك:بِري١ ا- بِري١وحرموا ا


 فإف فاعل با أحل اهلل٩ برـ شيئاٙ  " وال: أمر خطّب قاؿ,برًن ما أحل اهللٙ  وىي,بسألة٤ ىذه ا,نعم
         

 معتد ظامل؛ لقوؿ اهلل, راد لقولو,ذلك مفَب على اهلل

." )٘(               
-والعياذ باهلل-  ىذا قد يكوف ردة, ويعرؼ الدليل,بجة٢ وقامت عليو ا,وإذا حرـ ما أحل اهلل عن عمد
,بجة٢ وقامت عليو ا, وعرؼ الدليل, أو حرـ ما أحل اهلل متعمدا, من أحل ما حرـ اهلل. ألنو مكذب هلل
. ىذا ردة؛ ألنو مكذب هلل
.48 :  سورة يونس آية- 1
.76 :  سورة المائدة آية- 3
.82 :  سورة آل عمران آية- 2
.83 :  سورة آل عمران آية- 3
.48 :  سورة يونس آية- 4
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 راد, " إف فاعل ذلك مفَب على اهلل:بؤلف٤بذا قاؿ ا٥ أو عن جهل؛ و,لكن قد ٰبرـ عن غّب عمد
       

:  واستدؿ باآلية, معتد ظامل " متجاوز للحد ظامل لنفسو,لقولو
)ٔ(

      

: ٍب أنكر اهلل عليهم فيقوؿ

     

برًن ما أحلو اهلل افَباء على اهللٙ فجعل

 

:وقاؿ ُب موضع آخر

)ٖ(

     
)ٕ(

   

          

                 

.  (ٗ) جعلو عدوانا
 الٍب,بزور١برًن اٙ  وأنكر عليهم, على اليهود-سبحانو وتعاىل-  عاب اهلل:" وعاب اليهود " يعِب
         

 

 فقاؿ,بلق٣بم ولسائر ا٥ أحلها

               
            

ٍب قاؿ

)٘(

 

. وىو ظامل, فقد افَبى على اهلل,) فدؿ على أف من حرـ ما أحل اهللٙ(  
 وردوا على اهلل,برًن ما أحل اهللٙ  ٍب إف الروافض تشبهت باليهود ُب:قال المؤلف
 فالروافض شاهبوا. مشاهبة لليهود,بزور١بم ا٢ و, نوع من السمك,بِري من السمك١ وحرموا ا,عليو البهتاف
.بِري من السمك حرمتو الرافضة١ حرمت اليهود ا, بزور حرمتو الرافضة١بم ا٢  حرمت اليهود,اليهود
 وافَبوا,قولو



.48 :  سورة يونس آية- 1
.48 :  سورة يونس آية- 3
.116- 115 :  سورة النحل آية- 2
.76 :  سورة المائدة آية- 3
.82 :  سورة آل عمران آية- 4
.83 :  سورة آل عمران آية- 5
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وذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٞبو اهللُ -ب كتابو "منهاج السنة" أف الروافض شاهبوا اليهود ُب سبعْب
خصلة ,سبعْب خصلة شاهبوا اليهود ,منها ٙبرًن السمكٙ ,برًن ا١بزور ,ومنها أف اليهود والروافض كبل منهم
ال يصلي ا٤بغرب إال عند اشتباؾ النجوـ ,ما يقرب من سبعْب خصلة ,أو سبعْب مسألة ,وافق الرافضة فيها
اليهود ,الروافض ٥بم شبو باليهود .نعم.
من يستهين لتحريم ما أحل اهلل
وقد قاؿ رسوؿ اهلل   احملرـ ما أحل اهلل كاحمللل ما حرـ اهلل  ولعل األكثر منهم ٩بن ٰبرـ ىذا
ويعيب أكلو ,يزين ويشرب ا٣بمر ,ويأخذ أمواؿ الناس ظلما ,وُب الناس من يستهْب لتحرًن ىذه ا٤بآكل,
ويستصغره من فعلهم ,وىذا عند العلماء من الكبائر العظيمة ,والفواحش العظيمة٤ ,ببارزة اهلل َورد قولو ُب
ٙبرًن ما أحلو اهلل ,وتضييق ما وسعو ,وحظر ما أطلقو ,وقد عدد علينا نعمو ,وأحصى لدينا مننو ُب قولو :

         

(ٔ)

نعم ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -ساؽ حديث  احملرـ ما أحل اهلل كاحمللل ما حرـ اهلل  ذكر احملقق أنو
رواه الشهاب القضاعي ُب مسنده ,يقوؿ ا٤بؤلف" :ولعل األكثر منهم٩ ,بن ٰبرـ ىذا ويعيب أكلو" يعِب:
ٰبرـ مثبل ٢بم ا١بزورٰ ,برـ ا١بِري من السمك ويعيب أكلو٘ ,بده مع ذلك يفعل الكبائر ,يزين ويشرب
ا٣بمر ,ويأكل أمواؿ الناس بالباطل ,ويقوؿ :السمك حراـ ,و٢بم ا١بزور حراـ ,وىو يزين ويشرب ا٣بمر,
ويأكل أمواؿ الناس بالباطل.
"وُب الناس من يستهْب بتحرًن ىذه ا٤بآكل ,ويستصغره من فعلهم" .يستهْب ُب ٙبرًن ا١بزور  ,يرى أهنا
أمر ىْب ,وىذا عند العلماء من الكبائر ,من الكبائر العظيمة ,والفواحش العظيمة٤ ,باذا ؟ ٤ببارزة اهلل ,ورد

 - 1سورة النحل آية .13 :
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قولو ,رد قوؿ اهلل ُب ٙبرًن ما أحلو اهلل ,وتضييق ما وسعو اهلل ,وحظر ما أطلقو اهلل ,ا٢بظر يعِب :ا٤بنع ,منع
ما أطلقو اهلل.
فهذا ٘بده رد قوؿ اهلل ,وضيق ما وسعو اهلل ,ومنع ما أطلقو اهلل " واهلل تعاىل عدد علينا نعمو ,وأحصى
لدينا مننو ,فقاؿ:



 " )ٔ(         وىذا عاـ ,فكيف

ٰبرموف ا١بِري من السمك؟ واهلل تعاىل امًب علينا وقاؿ :

      

 )ٕ(   ومل يستثن شيئا .نعم.
ميتة البحر
وقاؿ ُ ب البحر  :ىو الطهور ماؤه ,ا٢بل ميتتو



نعم ,ىذا رواه أصحاب السنن وأٞبد ,وفيو الدليل على أف ميتة البحر حبلؿ ,ومل يستثن ا١بِري كما

استثنت الروافض  .نعم.
مناقشة الروافض في تحريم بعض أنواع السمك
وقد علم اهلل أف ا١بِري ُب البحر ,وكيف ال يعلمو وىو خلقو؟! وعلم رسوؿ اهلل  أف ا١بِري ُب البحر,
أَفَػتَػَر ُاٮبَا أعياٮبا أف يستثنيا لتحرًن ا١بِري ؟ ولقد جعل ٫بر ا١بزور من أعظم ما تُػ ُقرب بو إليو ,وابتغي بو
الفوز لديو ,فقد قاؿ  )ٖ(             وجعل جزاء
من انتهك َحجو بأعظم احملارـ ,وىو الوطء ,أف ينحر البدف
 - 1سورة النحل آية .13 :
 - 3سورة النحل آية .13 :
 - 2سورة الحج آية .25 :
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ىذا مناقشة من ا٤بؤلف للروافض ُب ٙبرًن نوع من السمك ,وىو ا١بِري  ,وٙبرًن ٢بم ا١بزور ,يقوؿ :إف
اهلل تعاىل قد علم أف ا١بِري ُب البحر ,ومع ذلك قاؿ النيب   ىو الطهور ماؤه ,ا٢بل ميتتو  وقاؿ
سبحانو :



. )ٔ(         

وىو يعلم سبحانو أف ُب البحر ا١بِري ومل يستثنو ,فكيف ٙبرمونو؟ اهلل تعاىل يعلم أف ُب البحر ا١بِري ,
ومع ذلك قاؿ :



 )ٕ(         ونبيو  يعلم أف ُب

البحر ىذا النوع من السمك ,ومع ذلك قاؿ ُب البحر   :ىو الطهور ماؤه ,ا٢بل ميتتو  ومل يقل :إال
ا١بِري  ,ال تأكلوه.

و٥بذا قاؿ" :وعلم رسوؿ اهلل  أف ا١بِري ُب البحر ,أفَباٮبا أعياٮبا -يعِب الرب -سبحانو وتعاىل-
والرسوؿ -أفَباٮبا أعياٮبا أف يستثنيا لتحرًن ا١بِري" وىل اهلل عاجز أف يقوؿ :إال ا١بِري  ,ال تأكلوه ,أو
الرسوؿ قاؿ :ا٢بل ميتتو إال ا١بِري  ,ال تأكلوه؟ فلما مل يستثن فكيف تستثنوف أيها الرافضة؟

ٍب ناقشهم ُب أكل ٢بم ا١بزورُ ,ب ٙبرًن ا١بزور ,قاؿ ":ولقد جعل الرب -سبحانو٫ -بر ا١بزور من
أعظم ما تقرب بو إليو ,وابتغي بو الفوز لديو "ُ .ب ذبح الضحايا وا٥بدايا ,أفضل شيء تذبح ا١بزور ,ليش؟
لكثرة ٜبنو ,وكثرة ٢بمو ,أنفع للفقراء ,أفضل من الشاة ,وأفضل من البقرة؛ و٥بذا قاؿ سبحانو:



. )ٖ(           
ٍب قاؿ" :وجعل جزاء من انتهك حجو بأعظم احملارـ ,وىو الوطء ,أف ينحر البدف" .يعِب :اهلل -
سبحانو وتعاىل -أوجب على من حج ,وفعل ٧بظورا من ٧بظورات اإلحراـ ...

 - 1سورة النحل آية .13 :
 - 3سورة النحل آية .13 :
 - 2سورة الحج آية .25 :
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معلوـ إف اإلنساف إذا أحرـ ُب ا٢بج ٰبرـ عليو تسعة أشياء كما ورد :أخذ شيء من الشعر ,وتقليم
األظفار -إف كاف رجبل -وتغطية الرأس ,ولبس ا٤بخيط ,والطيب ,والصيد ,وعقد النكاح ,ومباشرة ا٤برأة,
وا١بماع .أعظمها ا١بماع ,ىذه كلها ٧برمة على احملرـ حٌب ٰبل من إحرامو .
أعظمها ا١بماع وأشدىا ,فإذا جامع احملرـ وىو ٧برـ ,قبل التحلل األوؿ يعِب :قبل أف يرمي ٝبرة العقبة,
وجب عليو أربعة أشياء :األمر األول :فسد ا٢بج .و األمر الثاني :وجب عليو أف يكمل ا٢بج الفاسد.
واألمر الثالث :وجب عليو أف يقضيو ُب العاـ ا٤بقبل .واألمر الرابع :وجب عليو أف يذبح بعّبا -جزورا-
جزاءً.
ىذا معُب قوؿ ا٤بؤلف" :وجعل جزاء من انتهك حجو بأعظم احملارـ ,وىو الوطء ,أف ينحر البدف".
جعل من انتهك ا٢بج ,بأف انتهك اإلحراـ فجامع زوجتو ,وىو ٧برـ ,جعل جزاءه أف ينحر بدنو ٝ-ببل-
مع فساد ا٢بج ,ومع مضيو فيو ,وقضائو.
فكيف تقولوف أيها الروافض تبعا لليهود :إف ا١بزور حراـ ,واهلل أوجب على احملرـ الذي جامع زوجتو
قبل التحلل األوؿ ,أف يذبح ا١بزور؟ وأنتم ٙبرموف ا١بزور؟ واضح الرد عليهم " .وجعل جزاء من انتهك
حجو بأعظم احملارـ ,وىو الوطء ,أف ينحر البدف" .نعم.
تحريم الرافضة لبعض أنواع السمك على أىل البيت
وقاؿ إسرائيل بن أيب إسحاؽٞ :بلت جريا إىل منزؿ يزيد بن علي -رضي اهلل تعاىل عنوٍ -ب لقيتو من
الغد ,فقاؿ يل :لقد أعجبِب ذلك السمك ,ولقد بلغِب أف قوما ٰبرمونو ,ويدعوف ٙبرٲبو علينا ,أال فمن قاؿ
ذلك أو فعلو ,فعليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب

ىذا األثر عن إسرائيل بن إسحاؽ قاؿٞ :بلت جريا -ا١بِري :نوع من السمك -إىل منزؿ يزيد بن علي

 ,يزيد بن علي من آؿ البيت ,يزيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ٍ ,ب لقيتو من الغد يعِب:
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أىدى لو ,وكاف أىدى لو نوع جري من السمكٍ " ,ب لقيتو من الغد فقاؿ يل " فقاؿ من ؟ القائل
جاء َ
يزيد بن علي يقوؿ إلسرائيل :لقد أعجبِب ذلك السمك يعِب :إنو ٠بك طيب .

ٍب قاؿ :ولقد بلغِب أف قوما ٰبرمونو ,ويدعوف ٙبرٲبو علينا  ,علينا يعِب :أىل البيت٫ ,بن أىل البيت؛
ألف يزيد بن علي من أىل البيت؛ ألنو من ولد علي بن أيب طالب ,يقوؿ يزيد بن علي إلسرائيل :بلغِب أف
قوما ٰبرمونو ,من ىم ؟ الروافض  ,بلغِب أف قوما ٰبرمونو ,ويدعوف ٙبرٲبو علينا ٫ ,بن أىل البيت .
فمن خبث الرافضة أهنم ٰبرمونو ,وٰبرمونو على أىل البيت ,يقولوف :إنو حراـ على أىل البيت  ,أىل
البيت ما يأكلوف ا١بري .يزيد بن علي بن ا٢ب سْب من أىل البيت ,ينكر عليهم يقوؿ :بلغِب أف قوما
ويدعوف ٙبرٲبو علينا -أىل البيت -أال فمن قاؿ ذلك أو فعلو ,فعليو لعنة اهلل ولعنة البلعنْب.
ٰبرموف ا١بِري ّ
ليس حراما على أىل البيت وال على غّبىم  .نعم.

الرد على الروافض الذين يحرمونو على آل البيت
ِ
ي؟ فقاؿ إنو
وقاؿ ا٢بسن بن صاّب :قلت ١بعفر بن ٧بمد  يا بن رسوؿ اهلل  كيف رأيك ُب ا١بر ّ

لطعاـ يعجبِب ,ولقلما أتى علي وقت يفوتِب

ِ
ي  ,وىو نوع من السمك ,قاؿ ا٢بسن بن
أيضا ىذا أثر ,ال زاؿ ا٤بؤلف يناقش الرافضة ُب ٙبرٲبهم ا١بر ّ

صاّب :قلت ١بعفر بن ٧بمد :جعفر بن ٧بمد الصادؽ ,وىو من ولد علي بن أيب طالب ,من أىل البيت,
قلت :يا ابن رسوؿ اهلل ,كيف قاؿ لو يا ابن رسوؿ اهلل ؟ ألنو من سبللة فاطمة  ,فاطمة بنت الرسوؿ,
جعفر بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب .
ِ
ي؟ القائل ا٢بسن ,ماذا ترى؟ ا١بِري نوع من السمك؛
قلت لو :يا ابن رسوؿ اهلل ,كيف رأيك ُب ا١بر ّ
ألف الروافض ٰبرمونو ,فقاؿ " :إنو لطعاـ يعجبِب ,ولقلما أتى علي وقت يفوتِب " .يقوؿ :إين آكلو كثّبا,
آكل ا١بِري كثّبا ,ويقل تركي لو.
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ففيو الرد على من ٰبرمو على أىل البيت من الرافضة ,مشاهبة لليهود ,فيقوؿ :إف ىذا طعاـ يعجبِب,
وآكلو كثّبا ,وال يفوتِب ,قَل أف يفوتِب ُب يوـ إال آكل منو .فيو الرد على الروافض الذين ٰبرمونو على آؿ

البيت  .نعم.

إنكار األعمش على الرفضة تحريمهم لبعض أنواع السمك
أكلت اليوـ طعاما طيبا ,عرؼ الشيطاف طيبتو
وقاؿ أبو أسامة :خرج علينا األعمش ذات يوـ فقاؿ:
ُ

فحرمو على النػ ْوَكى ,قاؿ :قلت :ما ىو يا أبا ٧بمد؟ قاؿ :أكلت قريض جري.

نعم ,وأيضا ىذا فيو الرد على الروافض "قاؿ أبو أسامة :خرج علينا األعمش ذات يوـ فقاؿ :أكلت

اليوـ طعاما طيبا ,عرؼ الشيطاف طيبتو ,فحرمو على النػ ْوَكى" ,النوكى يعِب :ا٢بمقى كالرافضة" .قلت :ما
ىو يا أبا ٧بمد؟ قاؿ :أكلت قريض جري".
يعِب :ا١بِري ىو نوع من السمك ,قريض :إما شيء ٧بموس ,أنو شيء شواه من ا١بِري  ,أو نوعُ ٍ
أكل
من السمك ,نوع أكلة خاصة القريض ,ىذا القريض يعِب :أنو شواه وأنو أكلو مشويا .ا٤بقصود أف األعمش

ينكر على من حرمو قاؿ :إف الشيطاف حرمو على النوكى -ا٢بمقى -وىم الروافض  .نعم .
تفاضل الناس في األعمال وزيادة اإليمان ونقصانو
وصدقوا ٗبا أتت بو أئمتهم ,يتفاضلوف ُب ا٣بوؼ من اهلل
ومن السنة أف تعلم أف الذين شاىدوا النيب ّ 



والتعظيم والتبجيل ,لرؤيتهم الشواىد والدالئل ,وكذلك أىل اإلٲباف ُب التصديق ,يعلو بعضهم بعضا,

وكذلك وجود األعماؿ على قدر ما أُوطن ُب الصدور من العلم باهلل واإلٲباف.
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نعم  " .ومن السنة أف تعلم أف الذين شاىدوا النيب



وصدقوا ٗبا أتت بو أئمتهم ,يتفاضلوف ُب

ا٣بوؼ من اهلل  والتعظيم والتبجيل ,لرؤيتهم الشواىد والدالئل ,وكذلك أىل اإلٲباف ُب التصديق ,يعلو
بعضهم بعضا ".
ىذا فيو بياف معتقد أىل السنة وا١بماعة ,أف اإلٲباف يزيد وينقص ,وأف الناس يتفاضلوف ُب اإلٲباف
وا٣بوؼ من اهلل  الناس ليسوا على مرتبة واحدة ,الصحابة أعظم الناس إٲبانا  ,وأىل الطاعة أعظم الناس
إٲبانا ,فا٤بؤمن الذي يؤدي الفرائض ,وينتهي عن احملرمات ,ىذا إٲبانو كامل ,والعاصي الذي يفعل الكبائر,
ويقصر ُب واجباتو ,إٲبانو ناقص .
والذين شاىدوا النيب



أعظم الناس إٲبانا ,والذين صدقوا ٗبا أتت بو أئمتهم كذلك ,يتفاضلوف ُب

ا٣بوؼ من اهلل ,ويتفاضلوف ُب تعظيم اهلل وتبجيلو ,لرؤيتهم الشواىد والدالئل  .وكذلك أىل اإلٲبافُ ,ب
التصديق يعلو بعضهم بعضا ,أىل اإلٲباف يتفاضلوف ُب التصديق واإلٲبافُ ,ب التصديق بعضهم أقوى من
بعض ,تصديق أيب بكر وعمر أقوى من تصديق غّبٮبا.
وكذلك وجود األعماؿ ,يتفاضل الناس ُب األعماؿ ,ومن أكثر من األعماؿ الصا٢بة زاد إٲبانو" .على
قدر ما أُ ِ
وطن ُب الصدور" يعِب :على قدر ما تَػ َوطن ُب الصدور وثبت  ,على قدر ما توطن ُب الصدور
وثبت يزداد الناس إٲبانا ,من العلم باهلل واإلٲباف بو ,على قدر ما يثبت ُب الصدر من العلم باهلل واإلٲباف بو
يزيد اإلٲباف ,فإذا ثبت العلم باهلل واإلٲباف بو وقوي زاد اإلٲباف ,وإذا ضعف العلم واإلٲباف نقص وىكذا .
نعم .
زواج المتعة
ومن السنة أف يُعلم أف ا٤بتعة حراـ إىل يوـ القيامة .

نعم ,ا٤بتعة حراـ ,وا٤بتعة :ىي النكاح إىل أجل؛ ٢بديث علي   أف رسوؿ اهلل  هنى عن متعة

النساء يوـ خيرب  وُب حديث ٠برة  أف النيب  حرـ متعة النساء  وُب رواية  هنى عنها
ٖٜ٘
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وا٤بتعة معناىا :أف يتزوج امرأة إىل أجل يعِب :نكاح ا٤برأة إىل أجل ,يتزوجها أسبوعا أو شهرا أو سنة ,يتفق
معها .
كانت ُب أوؿ اإلسبلـ ,أبيحت ٍب حرمت ,أبيحت للضرورة ,احتاج الصحابة٤ ,با اشتدت عليهم
العزبة ُب األسفار أباح ٥بم النيب ا٤بتعةٍ ,ب حرمت ا٤بتعة ,هنى الرسوؿ عن ا٤بتعة يوـ خيرب إىل يوـ القيامة,
لكن الروافض باقوف على إباحتها  ,فالروافض يتزوجوف زواج ا٤بتعة ,يتزوج ا٤برأة أسبوعا أو شهرا أو شهرين
أو سنة ,يتفق معها .
ىذا حراـ وىو من الزنا -والعياذ باهلل -و٥بذا قاؿ :من السنة يعِب :من الواجب أف تعلم أف ا٤بتعة حراـ
إىل يوـ القيامة ,وىي نكاح ا٤برأة إىل أجل ,فقد أباح الروافض نكاح ا٤بتعة .نعم.
عمر يعامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني
وقد قاؿ عمر بن ا٣بطاب -رضي اهلل تعاىل عنو " :-ال أُتيت بناكح متعة ,قد علم بتحرٲبها ,إال رٝبتو
إف كاف ثيبا ,أو جلدتو إف كاف بكرا ".
نعم ,قاؿ عمر  " ال أوتى بناكح متعة " يعِب :بشخص تزوج نكاح ا٤بتعة " ,قد علم ٙبرٲبها" ىذا
قيد ,أما ا١باىل معلوـ " ,قد علم ٙبرٲبها إال رٝبتو إف كاف ثيبا ,أو جلدتو إف كاف بكرا "؛ ألنو ز ٍاف ,عاملو
معاملة الزاين .
الزاين إف كاف ثيبا قد تزوج ,ولو مرة ُب العمر ,يرجم با٢بجارة حٌب ٲبوت ,ولو مل يكن معو زوجة,
ويغرب عن البلد الٍب فعل فيها الفاحشة
ا٤بتزوج مرة ُب العمر  .والبكر الذي مل يتزوج ٯبلد مائة جلدةّ ,
عاما كامبل .
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فعمر  عامل من ينكح نكاح ا٤بتعة معاملة الزاين  ,قاؿ :ال أوتى بناكح متعة ,بشرط أف يكوف عا٤با,
عنده علم ,قد علم بتحرٲبها ,إال رٝبتو إف كاف ثيبا ,أو جلدتو إف كاف بكرا  ,يقوؿ تعاىل:

 

 )ٔ(         نعم .
توبة من ينكح نكاح المتعة
كنت تقدمت لرٝبتك .
وأٌب علي بن أيب طالب -رضي اهلل تعاىل عنو -برجل قد نكح متعة فقاؿ :لو َ

نعم ,أٌب علي برجل قد نكح متعة يعِب :لعلو تاب ,وقاؿ :لو كنت تقدمت لرٝبتك ,لكن من تاب

تاب اهلل عليو  .نعم .
شروط صحة النكاح
وال نكاح إال بويل وشاىدين ,وا٣باطب ىو ا٤بتزوج .
نعم ,ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ؛ لقوؿ النيب
عدؿ





ُب ا٢بديث:



ال نكاح إال بويل وشاىدي

وا٣باطب ىو ا٤بتزوج .النكاح ال يصح إال بوجود أربعة :الويل الذي يعقد ,والزوج ,وشاىدي

عدؿ .وُب ا٢بديث



أٲبا امرأة نكحت بغّب إذف وليها فنكاحها باطل باطل باطل



وُب ا٢بديث

اآلخر  ال تزوج ا٤برأة ا٤برأة ,وال تزوج ا٤برأة نفسها ,فإف الزانية ىي الٍب تزوج نفسها  نعم .
العدة الزمة لكل مطلقة

 - 1سورة النور آية .3 :

ٔٗ٘

اإلعانة العظمى

متوَب عنها زوجها مدخوؿ هبا
والعدة فرض من اهلل  الزمة لكل مطلقة أو ٨بتلعة مدخوؿ هبا ,وكل َ

أو غّب مدخوؿ هبا ,ال ينكر العدة على النساء إال مبتدع ٨بالف هلل ولرسولو ,راد لقو٥بما ,كافر بكتاب اهلل
.
العدة فرض لكل مطلقة أو ٨بتلعة مدخوؿ هبا  ,فرض عليها العدة؛ لقوؿ اهلل تعاىل :
     

(ٔ)

 

فبل بد لكل مطلقة أف تعتد ,إف كانت ٙبيض ثبلث حيض

      

حامبل فالعدة وضع ا٢بمل؛ لقوؿ اهلل تعاىل :

(ٕ)



وإف كانت ال ٙبيض ثبلثة أشهر ,وإف كانت

        

(ٖ)

عاـ ,حٌب ا٤بتوَب عنها ا٢بامل عدهتا وضع ا٢بمل ,كل مطلقة وكذلك ا٤بختلعة.
وىذا ّ

المختلعة :الٍب خالعت نفسها من زوجها ٗباؿ ,قالت :خالعِب وأعطيك كذا وكذا ,ىذه ال بد أف

تعتد ,والعدة ىذه ٢بق الزوج ,ولرباءة الرحم.
"وكل متوَب عنها زوجها مدخوؿ هبا أو غّب مدخوؿ ,ال بد أف تعتد" حٌب الٍب عقد عليها ومات
زوجها ,ال بد أف تعتدٖ ,ببلؼ ا٤بطلقة ,ا٤بطلقة إف كاف دخل هبا فعليها العدة ,وإف كاف مل يدخل هبا فبل
عدة عليها ,لقوؿ اهلل تعاىل:

          

. )ٗ(          
فا٤بطلقة قبل الدخوؿ ال تعتد ,وا٤بتوَب عنها قبل الدخوؿ أو بعد الدخوؿ ال بد من العدة ,إذف العدة
عامة ,للمتوَب عنها مدخوؿ هبا أو غّب مدخوؿ هبا ,وللمطلقة وللمختلعة ,وال يعفى من العدة إال ا٤بطلقة
قبل الدخوؿ.
 - 1سورة البقرة آية .337 :
 - 3سورة البقرة آية .337 :
 - 2سورة الطالق آية .3 :
 - 3سورة األحزاب آية .38 :

ٕٗ٘

اإلعانة العظمى

ولهذا قال المؤلف -رحمو اهلل" :-الزمة العدة ,فرض الزـ لكل مطلقة أو ٨بتلعة مدخوؿ هبا ,وكل
متوَب عنها زوجها مدخوؿ هبا أو غّب مدخوؿ هبا ,ال ينكر العدة على النساء إال مبتدع ٨بالف هلل ولرسولو,
راد لقو٥بما ,كافر بكتاب اهلل -عز وجل."-
من أنكر ذلك يػُبَػ ّْب لو النصوص من عند اهلل ,فإذا علم الدليل فإنو يكفر؛ ألنو مكذب هلل ,النصوص

واضحة  ,فإذف الذي ينكر العدة تُبْب لو األدلة من الكتاب والسنة ,فإذا بلغو الدليل وأصر فإنو ٰبكم
بكفره؛ ألنو مكذب هلل؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" : -ال ينكر ذلك إال مبتدع٨ ,بالف هلل ورسولو ,راد
لقو٥بما ,كافر بكتاب اهلل" يعِب :بعد قياـ ا٢بجة عليو .نعم.
التسمية عند أول الوضوء
ومن السنة اتباع رسوؿ اهلل



واالقتفاء ألمره ,واالقتداء هبديو ,واألخذ بأفعالو ,واالنتهاء إىل أمره,

وإكثار الرواية عنو ُب كل ما سنو واستحسنو وندب إليو ,وحرض أمتو عليو؛ ليتأدبوا بو ,فتحسن بذلك ُب
الدنيا آداهبم ,ويعظم عند اهلل قدرىم  .و٩با أمر بو وصحت بو الروايات ,استعماؿ ذكر اهلل ُ ب ا٤بواطن
وعند ا٢بركات ,مثل :التسمية عند أوؿ الوضوء .
نعم ,من السنة اتباع الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يعِب :من السنة الواجبة اتباع الرسوؿ -عليو
الصبلة والسبلـ -واالقتفاء ألمره ,واالقتداء هبديو ,واألخذ بأفعالو ,واالنتهاء إىل أمره؛ لقوؿ اهلل تعاىل :
 

 )ٔ(        ولقولو تعاىل :

    

(ٕ)

ولقولو -عليو الصبلة والسبلـ: -

فاجتنبوه ,وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم . 
 - 1سورة الحشر آية .6 :
 - 3سورة النساء آية .48 :

ٖٗ٘



   



إذا هنيتكم عن شيء

اإلعانة العظمى

ىذه السنة ,الواجب اتباع الرسوؿ ,واالقتفاء ألمره ,واالقتداء هبديو ,واألخذ بأفعالو ,واالنتهاء إىل أمره
 ,وإكثار الرواية عنو ُب كل ما سنو واستحسنو وندب إليو ,وحرض أمتو عليو؛ ليتأدبوا بو ,فتحسن بذلك
ُب الدنيا آداهبم .
نعم ,ال شك أف ا٤بقتدي بالرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـٙ -بسن آدابو ,ويعظم عند اهلل قدره ,و٩با
أمر بو ,وصحت بو الروايات استعماؿ ذكر اهلل ُ ب ا٤بواطن ,ذكر اهلل مطلوب ُب كل وقت ,ولكن ىناؾ
مواطن جاءت النصوص بذكر اهلل عندىا  ,ومن ذلك التسمية عند الوضوء ,عند أوؿ الوضوء .
التسمية عند الوضوء جاءت فيها أحاديث ,لكنها ال ٚبلو من ضعف ,كحديث   :ال وضوء ٤بن مل
يذكر اسم اهلل عليو  أحاديث ضعيفة ,كلها ال ٚبلو من مقاؿ؛ و٥بذا ذىب ا١بمهور إىل أف التسمية عند
الوضوء مستحبة  ,وذىب ا٢بنابلة إىل وجوب التسمية .
وقد ساؽ ا٢بافظ ابن كثّب -رٞبو اهلل -األحاديث ُب آية الوضوء ,وىي أحاديث كثّبة ,لكنها ال ٚبلو
من مقاؿ ,لكن قاؿ ":إف بعضها يشد بعضا" األحاديث وإف كانت ضعيفة -أحاديث التسمية عند
الوضوء -لكن يشد بعضها بعضا؛ و٥بذا ذىب اإلماـ أٞبد ُب رواية إىل أهنا واجبة  ,وا١بمهور على أهنا
مستحبة ,لو ترؾ التسمية فبل حرج ,مستحبة ألف األحاديث -وإف كانت كثّبة -فإهنا ال ٚبلو من ضعف .
ومن ذىب إىل أف الروايات يقوي بعضها بعضا ,ويشد بعضها بعضا ,كا٢بنابلة وغّبىم ,ذىبوا إىل
وجوب التسمية .نعم .
المبالغة في االستنشاق
وا٤ببالغة ُب االستنشاؽ.
ا٤ببالغة ُب االستنشاؽ ىذه سنة؛ لقوؿ النيب ُ ب حديث لقيط بن صربة   :وبالغ ُب االستنشاؽ
إال أف تكوف صائما  وا٤بضمضة واالستنشاؽ ال بد منهما ُب الوضوء وُب الغسل  .نعم .

ٗٗ٘

اإلعانة العظمى

الدعاء عند غسل األعضاء
والدعاء ٗبا روي عنو عند غسل األعضاء.
ىذا ليس بصحيح ,ليس لو أصل ,الدعاء عند غسل األعضاء ما فيو دليل  ,يسوؽ بعضهم أحاديث
ُب ىذا ,يقوؿ :إذا غسل وجهو قاؿ :اللهم بيض وجهي يوـ تسود وجوه  ,وإذا غسل يده قاؿ :اللهم
أعطِب كتايب بيميِب .كل ىذا ال أصل لو ,ما ىو بثابت .
ال يثبت الذكر ُب الوضوء إال عند الوضوء ,عند البدء بالتسمية ,وىذه األحاديث فيها ضعف ,
وكذلك عند االنتهاء من الوضوء ,يشرع بعد أف تنتهي من الوضوء أف تقوؿ  :أشهد أف ال إلو إال اهلل
وحده ال شريك لو ,وأشهد أف ٧بمدا عبده ورسولو  كما ثبت ُب صحيح مسلم من حديث عمر
من قاؿ ذلك فتحت لو أبواب ا١بنة الثمانية



زاد الَبمذي بسند ال بأس بو





اللهم اجعلِب من

التوابْب ,واجعلِب من ا٤بتطهرين  الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء فقط .
أما الذكر عند غسل األعضاء -كما ذكر ا٤بؤلف -ال يثبت ,اللهم بيض وجهي يوـ تسود وجوه ,
اللهم أعطِب كتايب بيميِب  ,كل ىذه أحاديث ضعيفة ال تثبت .نعم .
التيامن في غسل أعضاء الوضوء ولبس الثياب
وأف يبدأ الرجل ُب غسل أعضائو ,ولبس ثيابو وخفو ونعلو ,وكل مبلبسو بيمينو ,وال يبدأ بيساره.
نعم ,ىذا السنة  ,السنة أف يبدأ باليمْب؛ ٢بديث عائشة عند مسلم  كاف النيب
ُب تنعلو وترجلو وطهوره ,وُب شأنو كلو





يعجبو التيمن

فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمْب ,وإذا لبس ثوبو يبدأ باليد

اليمُب ,وإذا لبس نعلو يبدأ باليد اليمُب ,وا٣بلع بالعكس ,إذا خلع يبدأ باليسرى ,إذا خلع ثوبو يبدأ
باليسرى وىكذا .نعم.

٘ٗ٘

اإلعانة العظمى

األكل والشرب باليمين
وكذلك األكل باليمْب والشرب كذلك ,وتركهما بالشماؿ .
نعم األكل باليمْب واجب ,وكذلك الشرب ,ال ٯبوز األكل بالشماؿ ,ثبت أف النيب   أكل عنده
رجل بشمالو فقاؿ لو :كل بيمينك .فقاؿ :ال أستطيع .فقاؿ :ال استطعت- .قاؿ الراوي -فما رفعها إىل
فيو  شلت يده ُب ا٢باؿ عقوبة.
أكل بيده اليسرى فقاؿ لو :كل بيمينك .فقاؿ :ما أستطيع .وىو كذاب ,فدعا عليو الرسوؿ قاؿ :ال
استطعت .دعاء فقبلت دعوة الرسوؿ فشلت يده ُب ا٢باؿ .قاؿ الراوي :فما رفعها إىل فيو؛ عقوبة عاجلة,
نعوذ باهلل .ٯبب األكل باليمْب ,والشرب باليمْب ,وتركهما بالشماؿ يعِب :ترؾ األكل بالشماؿ .نعم.
االستنجاء بالشمال وتركو باليمين
واالستنجاء بالشماؿ ,وتركو باليمْب .
نعم ,االستنجاء بالشماؿ ,وال ٯبوز االستنجاء باليمْب؛ ٤با ثبت ُب ا٢بديث الصحيح عن النيب
أف النيب هنى أف يستنجي الرجل بيمينو





هنى النيب عن االستنجاء باليمْب ,والنهي للتحرًن ,فاالستنجاء

يكوف باليد اليسار  .نعم .
دخول الخالء برجلو اليسرى
وإدخالو رجلو اليسرى عند دخوؿ ا٣ببلء ,وقولو -بعد ذكر اسم اهلل :-اللهم إين أعوذ بك من ا٣ببث
وا٣ببائث.

٘ٗٙ

اإلعانة العظمى

نعم ,إذا دخل بيت ا٣ببلء يقدـ رجلو اليسرى ,وإذا خرج يقدـ رجلو اليمُب ,عكس ا٤بسجد ,
وا٤بسجد إذا دخل يقدـ رجلو اليمُب ,وإذا خرج يقدـ رجلو اليسرى ,وإذا دخل ا٢بماـ يقدـ رجلو اليسرى
ويقوؿ :باسم اهلل .
وباسم اهلل ىذه ليست ثابتة ,ولكن من النصوص العامة ,لكن عند دخوؿ ا٢بماـ الثابت  اللهم إين
أعوذ بك من ا٣بُب ِ
ث وا٣ببائث  ىذا ثابت ,وا٣بُبُث :ذكراف الشياطْب ,وا٣ببائث :إناثهم .فإذا أراد أف
ُ
يدخل ا٢بماـ يقدـ رجلو اليسرى ويقوؿ  :اللهم إين أعوذ بك من ا٣ببث وا٣ببائث  وقاؿ :باسم
اهلل ,ىذا من األدلة العامة  .نعم .
الخروج من الخالء برجلو اليمنى
وإخراج الرجل اليمُب إذا خرج ,وقولو  :ا٢بمد هلل الذي أذىب عِب األذى وعافاين



نعم ,السنة إذا خرجت من ا٢بماـ ,ٱبرج عكس ا٤بسجد ,عند الدخوؿ ٱبرج الرجل اليسرى ,وعند
ا٣بروج ٱبرج رجلو اليمُب ,عكس ا٤بسجد  ,ويقوؿ:



ا٢بمد هلل الذي أذىب عِب األذى وعافاين

ىذا ضعيف ,ىذا ثابت رواه ابن ماجة بسند ضعيف ,لكن الثابت أف يقوؿ:
خرج قاؿ غفرانك



يعِب :أسألك غفرانك  ,أما زيادة





غفرانك

 



إذا

ا٢بمد هلل الذي أذىب عِب األذى وعافاين

 ىذا رواه ابن ماجة بسند ضعيف ,فبل يشرع ,إ٭با الذي يشرع أف يقوؿ :غفرانك .نعم .
سنن الفطرة سنن الفطرة
واستعماؿ العشر الٍب قيل إهنا من الفطرة ,وىي سنة أبينا إبراىيم ,وىي ٟبس ُب الرأس ,وٟبس ُب
البدف ,فأما اللواٌب ُب الرأس :فا٤بضمضة واالستنشاؽ والسواؾ وقص الشارب والفرؽ  ,وأما اللواٌب ُب
البدف :فاالستنجاء وا٣بتاف وحلق العانة وتقليم األظافر ونتف العطفْب.
٘ٗٚ

اإلعانة العظمى

نعم ,استعماؿ العشر الٍب قيل إهنا من الفطرة ,ىذا جاء ُب ا٢بديث ُب صحيح مسلم وغّبه  عشر
من الفطرة  وذكر منها -وا٢بديث لو روايات ٨بتلفة -ذكر منها:



ا٤بضمضة واالستنشاؽ والسواؾ

وقص الشارب  وُب بعضها  وغسل الرباجم  والرباجم :عقد األصابع .
وإعفاء اللحية ,وقص الشارب ,وا٣بتاف ,وحلق العانة ,ونتف اإلبط ,وتقليم األظفار  ,ىذه العشر من
الفطرة ,بعضها واجب وبعضها مستحب ,ا٤بؤلف قاؿٟ :بس ُب الرأس ,وٟبس ُب ا١بسد .
التي في الرأس :ا٤بضمضة واالستنشاؽ ,واجبة ُب الوضوء وُب الغسل  ,والسواؾ مستحب  ,وقص
الشارب واجب ,وإعفاء اللحية كذلك واجب ,ما ذكره من إعفاء اللحية  ,والفرؽ يعِب :يفرؽ شعر الرأس
يعِب :إذا كاف لو شعر رأس يفرؽ شعر الرأس ,ٯبعلو فرقتْب ,يكوف خط ُب الوسط يفرقو ,ىذا ال أذكر أنو
من الفطرة ,لكن ا٤بعروؼ بد٥با إعفاء ال لحية ,ما أذكر ُب ا٢بديث أنو ذكر الفرؽ من الفطرة ,إ٭با ترؾ
ا٤بؤلف إعفاء اللحية ,إعفاء اللحية من الفطرة الواجبة .
واللواتي في البدن :االستنجاء ىذا واجب ال بد منو ,وا٣بتاف كذلك ,وحلق العانة كذلك ,وتقليم
األظفار ,ونتف العطفْب ,يعِب :اإلبطْب  ,وجاء ُب حديث أنس



أف النيب وقت ُب تقليم األظفار,

وحلق العانة ,ونتف اإلبط  ,وقص الشارب ,أال يَبؾ أكثر من أربعْب ليلة  إذا أخرىا أكثر من أربعْب
فهو أقلو مكروه كراىة شديدة .
قص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار وحلق العانة ,ال تَبؾ أكثر من أربعْب ليلة ُ ,ب حديث أنس
 وقت لنا رسوؿ اهلل



ُب قص الشارب ,ونتف اإلبط ,وحلق العانة ,وتقليم األظفار ,أال يَبؾ ذلك

أكثر من أربعْب ليلة   .نعم .
تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرىا إذا خرج


ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلي اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,أما بعد.
٘ٗٛ

اإلعانة العظمى

قاؿ -رٞبو اهلل -تعاىل:
و من السنة تقدًن الرجل اليمُب عند دخوؿ ا٤بسجد ,وتأخّبىا إذا خرج ,وقولو عند الدخوؿ:



اللهم صل على ٧بمد النيب وسلم ,واغفر يل ذنويب ,وافتح يل أبواب رٞبتك  وإذا خرج مثل ذلك إال أف
يقوؿ  :وافتح يل أبواب فضلك





ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد ,وعلى آلو وصحبو أٝبعْب ,أما بعد.
فهذا من السنة ,تقدًن الرجل اليمُب عند دخوؿ ا٤بسجد ,وتقدًن الرجل اليسرى عند ا٣بروج ,وكذلك
من السنة أف يصلي على النيب  ويقوؿ عند الدخوؿ  :اللهم افتح يل أبواب رٞبتك  وعند ا٣بروج
يقوؿ:



اللهم افتح يل أبواب فضلك



وا٤بناسبة ُب ىذا ,أنو عند الدخوؿ يطلب رٞبة اهلل ,وعند

ا٣بروج يبتغي من فضل اهلل ,انتهت العبادة ,كما قاؿ اهلل -سبحانو وتعاىل:-

   

. )ٔ(        
وىذا ثابت من حديث أيب ٞبيد الساعدي ,وأيب أسيد أف النيب  قاؿ  :إذا دخل أحدكم ا٤بسجد
فليقل :اللهم افتح يل أبواب رٞبتك ,وإذا خرج فليقل :اللهم إين أسألك من فضلك



رواه مسلم

والَبمذي ,وىذا من السنن ا٤بستحبة .نعم.
المشي إلى الصالة بسكينة ووقار
ومن السنة الوقار ُب ا٤بشي ,والسكينة عند ا٤بشي إىل الصبلة.
نعم ,ىذا السنة ,أف ٲبشي اإلنساف بوقار ,والسكينة إذا مشى إىل الصبلة؛ ألنو ٲبشي إىل أداء العبادة,
فهو ُب حكم ا٤بصلي؛ و٥بذا منهي عن التشبيك بْب أصابعو .نعم.
 - 1سورة الجمعة آية . 11 :

ٜ٘ٗ

اإلعانة العظمى

النهي عن فرقعة األصابع عند الصالة
وأال يفرقع الرجل أصابعو إذا أراد الصبلة .
نعم ,كذلك ال يفرقع اإلنساف أصابعو ,وال يشبك أصابعو٤ ,با ثبت ُب حديث كعب بن عجرة قاؿ:
٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ   :إذا توضأ أحدكم ٍب خرج عامدا إىل ا٤بسجد -أو إىل الصبلة -فبل يشبك
بْب أصابعو ,فإنو ُب صبلة  يعِبُ :ب حكم ا٤بصلي .
أما إذا انتهت الصبلة فبل بأس ,إذا رجع وانتهت الصبلة ,فبل بأس من التشبيك بْب األصابع ,
والفرقعة كذلك ,ال ينبغي لئلنساف أف يفرقع األصابع؛ ألف ُب ذىابو إىل ا٤بسجد ُب حكم ا٤بصلي  .نعم .
النهي عن تشبيك األصابع عند الصالة
وال يشبك يديو فيها .
نعم ,ال يشبك يديو للحديث؛ ٤با سبق ُب ا٢بديث



فبل يشبك بْب يديو

ا٤بصلي ,أما إذا انتهت الصبلة فبل بأس ,ولو كاف ُب ا٤بسجد؛ ٤با ثبت أف النيب





ألنو ُب حكم

٤با صلى إحدى

صبلٌب العشي سلم من ركعتْبٍ ,ب ذىب إىل خشبة ُب مؤخرة ا٤بسجد ,فاتكأ عليها ,وشبك بْب أصابعو
كأنو غضباف



يعتقد أنو ٛبت الصبلة ,وباقي ركعتْب ,فدؿ على أنو إذا انتهى من الصبلة فبل بأس

بالتشبيك ,إ٭با ىذا قبل الصبلة .نعم.
الخشوع في الصالة وترك العبث فيها
ويَبؾ العبث فيها ,وااللتفات ,وترؾ العبث با٣باًب واللحية ,ودواـ ا٣بشوع ,والنظر إىل موضع السجود.

ٓ٘٘

اإلعانة العظمى

نعم  ,كل ىذا مشروع ,ترؾ العبث ُب الصبلة ,والعبث الكثّب ,وا٢بركات الكثّبة إذا توالت وكثرت,
تبطل الصبلة عند أىل العلم ,وكذلك االلتفات



اختبلس ٱبتلسو الشيطاف من صبلة العبد



االلتفات بالرأس ,إذا التفت بالرأس ,إف كاف ٢باجة فبل بأس ,كأف يسمع وجبة وينظر.
وقدـ الناس أبا بكر ,وجاء النيب
مثل ما ثبت أف النيب ٤  با ذىب يصلح بِب عوؼ وتأخر ّ ,

جعل الناس يصفقوف ,وكاف أبو بكر ال يلتفت ,فلما أكثروا من التصفيق التفت ,فإذا النيب  فتأخر





ىذا ٢باجة ,االلتفات بالرأس.
أما إذا التفت با١بسم حٌب استدبر القبلة ,تبطل الصبلة ,االلتفات با١بسم ال ٯبوز ,لكن االلتفات
بالرأس ,بالعنق فقط للحاجة ,ال بأس ,ولغّب ا٢باجة ال ينبغي.
وترؾ العبث با٣باًب واللحية ,كل ىذا منهي عنو ,ودواـ ا٣بشوع ,ينبغي لئلنساف أف ٱبشع بقلبو
وجوارحو ,والنظر إىل موضع سجوده كذلك مأمور بو ,السنة أف ينظر إىل موضع سجوده  ,وُب التشهد إىل
سبابتو ,حٌب ولو كاف يشاىد الكعبة ُب ا٤بسجد ا٢براـ  ,فاألفضل النظر إىل موضع سجوده  .قاؿ بعض
العلماء :ينظر إىل الكعبة ,والصواب والسنة أنو ينظر إىل موضع سجوده ,حٌب ولو كاف ُب ا٤بسجد ا٢براـ.
نعم.
وضع اليمين على الشمال في الصالة
ووضع اليمْب على الشماؿ ٙبت السرة ,كفعل علي  وأمره بذلك.
ىذا ضعيف ,ا٢بديث ىذا ضعيف ,حديث علي




من السنة ُب الصبلة وضع الكف ٙبت السرة

ىذا ضعيف ,والصواب ما ثبت فيو من حديث وائل بن حجر ,أنو يضع اليمْب على الشماؿ

ويضعهما فوؽ صدره ,ىذا السنة ,ىكذا يضعهما على الصدر ,أما وضعهما ٙبت السرة ىذا ضعيف ,وىو
مذىب عند ا٢بنابلة ,أنو يضع اليمْب على الشماؿ ٙبت السرة وىذا استدلوا ٕبديث علي  من السنة
وضع الكف ٙبت السرة  لكن ىذا ضعيف.
ٔ٘٘

اإلعانة العظمى

والصواب ما ثبت ُب حديث وائل بن حجر ,أنو من السنة وضع يده اليمُب على اليد اليسرى على
صدره  ,قاؿ  :صليت مع رسوؿ اهلل  فوضع يده اليمُب على يده اليسرى على صدره  نعم.
الجهر ب "آمين" عند قول اإلمام "وال الضالين"
وا١بهر بػ " آمْب " عند قوؿ اإلماـ " :وال الضالْب " ,ومد الصوت هبا
نعم ,ىذه السنة ,ا١بهر بػ "آمْب" ىذا سنة ,وجاء ُب ا٢بديث أف اليهود حسدونا ,حسدونا على قولنا
خلف اإلماـ " آمْب"  ,وآمْب معناىا :اللهم استجب  ,واألحاديث ُب ىذا صرٰبة
فآمنوا ,فإنو من وافق تأمينو تأمْب ا٤ببلئكة غفر لو ما تقدـ من ذنبو





إذا أمن اإلماـ

ىذا رواه البخاري ومسلم

وأصحاب السنن ,فهو سنة أف يقوؿ" :آمْب" ,وٲبد الصوت هبا؛ ليوافق تأمينو تأمْب ا٤ببلئكة .نعم.
العلم وذكر اهلل تعالى في المسجد وترك الخوض وحديث الدنيا
وكثرة ذكر اهلل



وذكر العلم ُب ا٤بسجد ,وترؾ ا٣بوض والفضوؿ وحديث الدنيا فيو ,فإف ذلك

مكروه ,وقد رويت فيو أحاديث غليظة صعبة ,وطرؽ جياد صحاح ورجاؿ ثقات منها ...
ن عم ,ذكر اهلل ُب ا٤بسجد ,وذكر العلم ُب ا٤بسجد مطلوب ومشروع؛ لقوؿ اهلل تعاىل :
 )ٔ(        وقولو -سبحانو وتعاىل: -

  

    

 )ٕ(      وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  : -ما اجتمع قوـ ُب بيت من بيوت اهلل,

 - 1سورة النور آية .25 :
 - 3سورة النور آية .26 :

ٕ٘٘

اإلعانة العظمى

يتلوف كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم ,إال نزلت عليهم السكينة ,وغشيتهم الرٞبة ,وحفتهم ا٤ببلئكة ,وذكرىم
اهلل فيمن عنده  رواه مسلم ُب صحيحو .
فهذا مشروع ,الذكر والعلم ُب ا٤بسجد ,وكذلك ترؾ ا٣بوض والفضوؿ وحديث الدنيا ُب ا٤بسجد ,كل
ىذا ال ينبغي ,وىو مكروه أف ٱبوض اإلنساف ُب حديث الدنيا ,مكروه لكن الشيء القليل قد يعفى عنو .
يقوؿ ا٤بؤلف " :رويت فيو أحاديث غليظة صعبة ,بطرؽ جياد صحاح ورجاؿ ثقات منها ...نعم .
كراىية الجلوس في المسجد والخوض في أمور الدنيا
منها ما رواه عبد اهلل بن مسعود عن النيب

أنو قاؿ:



ا٤بساجد ,أمامهم الدنيا ,ال ٘بالسوىم فليس هلل فيهم حاجة



يكوف ُب آخر الزماف قوـ ٯبلسوف ُب



ىذا رواه الطرباين من حديث ابن مسعود ,ينظر ُب سنده ,لكن ا١بلوس ُب ا٤بساجد ,وا٣بوض ُب
الدنيا ,ال شك أنو مكروه .نعم.
من عالمات الساعة الحديث في أمور الدنيا في المساجد
ومنها ما روى عبد اهلل بن عمرو أنو قاؿ:
فيهم مؤمن ,حديثهم الدنيا



ال تقوـ الساعة حٌب ٯبلس الناس ُب ا٤بساجد ,ليس



نعم ,و ىذا ال أعلم صحة ا٢بديثٰ ,بتاج إىل البحث عن سنده .نعم .
حديث الدنيا وأىلها في المساجد

ٖ٘٘

اإلعانة العظمى

ومنها ما قالو ا٢بسن" :سيأٌب على الناس زماف ٯبلسوف ُب ا٤بساجد حلقا حلقا ,حديثهم الدنيا ,ال
٘بالسوىم فإف اهلل  قد تركهم من بْب يديو" ,فهذا كلو من حديث الدنيا وأىلها ُب ا٤بساجد.
نعم ,وىذا من قوؿ ا٢بسن ,وال شك أف ا٣بوض ُب حديث الدنيا ُب ا٤بسجد مكروه وال ينبغي؛ ألف
ا٤بساجد بنيت للصبلة والذكر ,وتعليم العلم ,لكن الشيء القليل قد يعفى عنو .نعم.
البيع والشراء في المسجد
والبيع والشراء با١بداؿ وا٣بصومة .
نعم ,وىذا منهي عنو ُب ا٤بسجد .نعم.
إنشاد الضالة والشعر والغزل ورفع الصوت في المسجد
وإنشاد الضبلؿ ,وإنشاد الشعر والغزؿ ,ورفع الصوت ,وسل السيوؼ وكثرة اللغط.
نعم ,ىذا منهي عنو ,البيع والشراء ال ٯبوز ُب ا٤بسجد ,وكذلك إنشاد الضالة ,و٥بذا ثبت ُب ا٢بديث ,
حديث أيب ىريرة  إذا رأيتم ا٤ببيع يبتاع ُب ا٤بسجد فقولوا :ال أربح اهلل ٘بارتك  ,وإذا رأيتم من ينشد فيو
ضالة فقولوا :ال ردىا اهلل عليك  معاملة لو بغّب قصده.
الذي ينشد الضالة يُدعى عليو :ال ردىا اهلل عليك  ,والذي يبيع ويشَبي يقاؿ :ال أربح اهلل ٘بارتك,

فإف ا٤بساجد إ٭با بنيت ٤با بنيت لو ,ما بنيت ا٤بساجد ٥بذا ,إلنشاد الضبلؿ ,وكذلك إنشاد الشعر.

ىذا فيو ت فصيل ,إف كاف الشعر فيو ٧بظور فهذا ٩بنوع ,أما الشعر السليم الذي ال بأس بو فبل ٲبنع؛
ألف حساف بن ثابت  كاف ينشد الشعر ُب مسجد النيب  وال ِ
ينكر عليو.

ٗ٘٘
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ثبت أف حساف كاف ينشد الشعر ُب ا٤بسجد ,بعد وفاة النيب
قد كنت أنشد فيو ,وفيو من ىو خّب منك ,يعِب :النيب





فلحظو عمر كأنو ينكر عليو ,فقاؿ:

فسكت عمر .إنشاد الشعر الطيب الذي فيو

مثبل :بياف ا٢بق ,ورد الباطل ,ورد البدع ,ىذا مطلوب ,وكذلك النظم ىذا ال بأس بو.
أما الشعر الذي فيو ىجاء أو غزؿ ,أو قلب ا٢بق بالباطل ,وتلبيس ا٢بق بالباطل ,ىذا ٩بنوع ,وكذلك
الغزؿ ُب النساء ,وصف النساء ,ما ينبغي ُب ا٤بسجد ,ورفع الصوت ُب ا٤بساجد ,وسل السيوؼ ,وكثرة
اللغط ,كل ىذا منهي عنو؛ ٢بديث جبّب بن مطعم  ال تسل السيوؼ ,وال النبل ُب ا٤بساجد ,وال ٰبلف
باهلل ُب ا٤بساجد  وإف كاف ا٢بديث ُب سنده ضعف ,لكن كل ىذا ليس ٧ببل للمسجد ,سل السيوؼ,
ورفع الصوت ,وكثرة اللغط .نعم.
دخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب إلى المسجد
ودخوؿ الصبياف والنساء واجملانْب وا١بنب ,واالرتفاؽ با٤بسجد ,واٚباذه للصنعة والتجارة كا٢بانوت,
مكروه كلو ,والفاعل لو آٍب؛ لنهي رسوؿ اهلل  وتغليظو على فاعلو.
نعم ,دخوؿ الصبياف وا لنساء ُب ا٤بسجد ال بأس بو ,دخوؿ النساء ال بأس بو ,كانت النساء يصلْب
مع النيب  الصلوات ا٣بمس وا١بمعة ُب ا٢بديث  أف النيب  كاف يصلي الفجر ,ويصلي معو نساؤه,
متلفعات ٗبروطهن ,ما يعرفهن أحد من الغلس



لكن بشرط أف ٚبرج ا٤برأة متسَبة متحجبة ,ليست

متطيبة ,وليس عليها ثياب تلفت أنظار الرجاؿ  ,تعمل بالضوابط الشرعية.
وكذلك األطفاؿ إذا كانوا ال يلهوف ال بأس ,ثبت أف ا٢بسن وا٢بسْب كانا يدخبلف ا٤بسجد مع النيب
 وكانا يرٙببلنو إذا سجد ,وُب ا٣بطبة أيضا ,كذلك جاء إليو ا٢بسن ,وأخذه النيب  وثبت أف أمامة بنت
زينب ,بنت ابنتو زينب  كاف يصلي بالناس ,وكاف إذا قاـ ٞبلها وإذا سجد وضعها  لكن إذا كاف
الصيب الطفل يؤذي ,لو أصوات أو كذا ,أو يلوث ا٤بسجد ,ال ينبغي اإلتياف بو ,لكن لو جاء بدوف اختيار
اإلنساف فبل بأس ,لو جاء ُ +ب مؤخرة ا٤بسجد ,وكاف ال يؤذي فبل بأس.
٘٘٘

اإلعانة العظمى

واجملانْب وا١بنب ,ا١بنب ال يدخلوف ا٤بسجد ,ا١بنب منهي ,قاؿ اهلل تعاىل:
       

    

 )ٔ(      ا١بنب

وا٢بائض ما يدخل ا٤بسجد ,إال يعرب من باب إىل باب ال بأس ,أما ا١بلوس فبل.
واالرتفاؽ :أي االتكاء على مرفق يده ,كونو يتكئ على مرفق يده ىذا ٰبتاج إىل دليل ,كونو يتكئ
على مرفق يده ,ولو اتكأ على مرفق يده وا٤بسجد ما فيو أحد فبل أعلم ُب ىذا مانعا.
واٚباذه للصنعة ,نعم ,اٚباذه للصنعة -ا٤بسجد -للنجارة أو للحدادة ,ال ,ا٤بسجد ليس لو ,والتجارة
كا٢بانوت يعِب :ٯبعلو دكاف يبيع ويشَبي و +و  +ال ال ,ىذا ٩بنوع ,مكروه كلو ,يعِب :كراىة ٙبرًن٩ ,بنوع
ٲبنع من ىذا ,والفاعل لو آٍب؛ لنهي رسوؿ اهلل  وتغليظو على فاعلو  ,ا٤براد بالكراىة التحرًن.
و٩با هنى عنو الرسوؿ  وغلظ على فاعلو ...نعم.
مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد
و٩با هنى عنو الرسوؿ  وغلظ على فاعلو  أف يباشر الرجل الرجل ُب ثوب واحد  ليس بينهما
غّبه .
نعم ,يباشر الرجل الرجل يعِبُ :ب االضطجاع ,يضطجع ويأخذ ٔبنبو رجل ,وٲبس اللحم اللحم,
ٕبيث يفضي إىل الرجل؛ لقوؿ النيب

 

ال يفضي الرجل للرجل ُب ثوب واحد



يعِب :ما بينهما

شيء ,ٲبس اللحم اللحم ,ويضطجعاف ُب النوـ ,ىذا منهي عنو؛ ألنو يؤدي إىل الشر والفساد والفتنة.
نعم.
لعن المتجردين في إزار واحد
 - 1سورة النساء آية .32 :

٘٘ٙ
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ولعن أيضا ا٤بتجردين ُب إزار
ا٤بتعريْب ,ا٤بتجرد يعِب :ىي التعرية من الثياب  ,يكونا متجردين االثنْب ,ويكوف عليهما ثوب واحد٤ ,با
فيو من كشف العورة  .نعم .
النهي عن المكامعة
وهنى عن ا٤بكامعة :وىو أف يتعرى الرجبلف ُب ثوب واحد.
نعم ,ىذه ا٤بكامعة أف يتعرى الرجبلف ُب ثوب واحد ,يعِب :يضطجعاف ويكوف عليهما ثوب واحد,
مثل  +وما أش بو ذلك ,قطعة واحدة٤ ,با فيو من التعري ,ىذا ٧برـ؛ ألنو ٯبب على اإلنساف أف يسَب عورتو
,حٌب ولو مل يكن عنده أحد ,من السرة إىل الركبة .نعم.
نهي الرجل أن يتعرى في بيت أو غيره
وهنى أف يتعرى الرجل ُب بيت أو غّبه.
نعم ,كوف اإلنساف يتعرى  +++يعِب :يكوف عاريا ,ولو كاف ما عنده أحد ,ال ٯبوز ,ٯبب سَب العورة.
نعم.
النظر إلى عورة الغير
أو ينظر إىل عورة أحد غّبه.
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نعم ,كذلك ٢بديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده  احفظ عورتك إال من زوجك ,أو ما ملكت
ٲبينك ,فقاؿ :أرأيت إذا كاف القوـ بعضهم ُب بعض؟ قاؿ :إف استطعت أال يراىا أحد -يعِب عورتك -فبل
يراىا ,قاؿ :أرأيت إف كاف أحدنا خاليا؟ -يعِب ليس عنده أحد -قاؿ :اهلل أحق أف يستحيا منو  رواه
أبو داود ,فبل ٯبب لئلنساف أف يكشف عورتو ,ولو كاف وحده ,ولو ما عنده أحد ,فالواجب سَب العورة.
نعم.
حديث الرجل بما يحدث بينو وبين أىلو
وأف ٰبدث الرجل ٗبا ٱبلو بو مع امرأتو.
نعم ,ىذا ٧برـ ,كوف اإلنساف يتحدث ٗبا ٰبصل بينو وبْب أىلو -زوجتو -من الكبلـ أو ا١بماع ,ىذا
نشر السر ,ىذا سر بْب الزوجْب ,ىذا ٧برـ ,من القبائح ,ىذا ما يفعلو إال األراذؿ من الرجاؿ ,الذين ليس
عندىم خلق وال دين ,كوف اإلنسا ف ٰبدث ٗبا فعل مع أىلو ,وٗبا قالت لو ,وٗبا قاؿ ٥با ,ىذا -والعياذ
باهلل -منهي عنو ,نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
وُب ا٢بديث فيها أف النيب َمثل ىذا قاؿ:



إ٭با مثل اإلنساف الذي يتكلم مع أىلو ,وٰبدث ٗبا كاف

بينهما ,مثل ذلك كمثل شيطاف لقي شيطانة ُب الطريق ,فغشيها والناس ينظروف  مثلو مثل شيطاف لقي
شيطانة فغشيها :جامعها ,والناس ينظروف ,ىذا الذي سَبه اهللٰ ,بدث ٗبا حصل بينو وبْب أىلو ,ىذا ما
يفعلو إال األراذؿ من الرجاؿ .نعم.
النهي عن الخذف
وأف ٱبذؼ الرجل با٢بجر ,ويرمي با٤بدر ُب األمصار.
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نعم ,أف ٱبذؼ الرجل  ,كوف اإلنساف ٱبذؼ ا٢بصاة با٢بجر ,وىي الٍب تكوف بْب اإلصبعْب يرميها؛
ألهنا قد تصيب العْب وتفقؤىا  ,وا٤بدر يعِب :الشيء ا٤بدور من الطْب مثل ا٢بجر ,يرمي بو ُب األمصار
يعِب :بْب الناس ,ىذا منهي عنو.
ُب حديث عبد اهلل بن مغفل قاؿ  :هنى النيب
العدو ,وإ٭با يفقأ العْب ,ويكسر السن





عن ا٣بذؼ وقاؿ :إنو ال يقتل الصيد ,وال ينكأ

وعبد اهلل بن مغفل رأى بعض أقاربو ,بعض الصبياف يرمي

با٢بجر ,ىكذا بْب إصبعو ,فنهاه وقاؿ :النيب  هنى عن ىذا ,ال تقذفو ,ال ٚبذؼ ىكذا.
ٯبعل ا٢بصاة بْب إصبعيو ٍب يرميها ىكذا ,تقفز ,سواء كاف من حجر أو من مدر  ,ا٤بدر طْب مدور,
فنهاه وقاؿ :النيب هنى عنها ,وقاؿ:



إهنا تفقأ العْب ,وتكسر السن



إذا أصابت العْب فقأهتا ,وإذا

أصابت السن كسرهتا ,وال تفيد ال تفيد ُب شيء ,ال تؤثر ُب العدو ,وال تصيد الصيد ,لكن ضررىا واضح
النفع ,ما فيها نفع ,الصيد ال تصيده ,والعدو ال تؤثر فيو ,ولكن فيها ضرر واضح ,وىو فقأ العْب ,وكسر
السن.
ٍب رآه بعد ذلك ٱبذؼ ,فهجره وقاؿ :أخربؾ أف رسوؿ اهلل  هنى عن ا٣بذؼٍ ,ب ٚبذؼ ,ال أكلمك
أبداٍ .ب ىجره ,فيو ىجر من ترؾ السنة ,ومن خالف النصوص ,فبل ٯبوز لئلنساف أف ٱبذؼ با٢بجر .نعم.
اليمين الكاذبة
وهنى عن اليمْب الكاذبة.
نعم ,اليمْب الكاذبة منهي عنها ,وىي اليمْب الغموس -والعياذ باهلل -تغمس صاحبها ُب اإلٍبٍ ,ب ُب
النار ,وال سيما إذا اقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم ,قاؿ اهلل تعاىل:
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 )ٔ(      وُب ا٢بديث  من حلف على ماؿ امرئ مسلم بغّب حق,
لقي اهلل وىو عليو غضباف  نعم.
بيع الثمر قبل بدو صالحو
وأف تباع الثمرة حٌب تزىو.
نعم ,ىذا منهي عنوُ ,ب ا٢بديث  أف النيب  هنى أف تباع الثمرة حٌب تزىو . 
وُب اللفظ اآلخر  :هنى النيب



أف تباع الثمار حٌب يبدو صبلحها  ؛ ألهنا قبل بدو الصبلح

وقبل الزىو معرضة لآلفات  ,فكيف يبيع شيئ ا وىو قد تصيبو اآلفة ٍب ٱبسر ا٤بشَبي ؟ ٖببلؼ ما إذا بدا
الصبلح  ,وبدا الزىو ,فإنو ُ-ب الغالب -تقل اآلفات ,تسلم من اآلفات .نعم.
بيع الكلب والقرد والخنزير
وعن بيع الكلب والقرد وا٣بنزير.
أما بيع الكلب ففيو نص صريح ُب حديث ابن مسعود  :هنى النيب عن ٜبن الكلب ,ومهر البغي,
وحلواف الكاىن . 
ٜبن الكلب  ,ومهر البغي :الزانية ,وحلواف الكاىن  ,فيعطى على كهانتو٠ُ ,بي حلوانا؛ ألنو يأخذه
حلوا بغّب تعب ,أجرة الكهانة :حلواف.
ومهر البغي :يعِب :أجرة الزانية على زناىا ,ىذا سحت.

 - 1سورة آل عمران آية .66 :

ٓ٘ٙ

اإلعانة العظمى

"وٜبن الكلب" ,الكلب ال يباع ولو كاف كلب صيد ,لكنو يهدى وال يباع .والقرد وا٣بنزير كذلك ,كل
ىذه ,...ا٣بنزير ٧برـ مثل الكلب  ,وكذلك القرد ,ال تباع ,ليس ٥با ٜبن فهي ٧برمة.
اللعب بالنرد والشطرنج
ولعب النرد والشطرنج.
كذلك اللعب بالنرد والشطرنج ىذا منهي عنو ,وىم نوع من القمار ,جاء ُب أحاديث ٙبرًن النرد
والشطرنج وا٤ببلىي ,وأف أصحاب الشطرنج أكذب الناس ,وىو نوع من القمار .نعم.
الخلوة بالمرأة األجنبية
وأف ٱبلو الرجل بامرأة غّب ذات ٧برـ.
كذلك إذا خبل الرجل بامرأة غّب ذات ٧برـ فالشيطاف ثالثهما  ,لقولو   ال ٱبلوف أحدكم بامرأة
فإف الشيطاف ثالثهما - والعياذ باهلل ,-ٱبلو هبا ُب بيت واحد ,أو ُب سيارة واحدة  ,أو ُب ا٤بصعد -
مصاعد ُب العمارات -كل ىذا خلوة٧ُ ,برـ ,ال بد أف يكوف معهما ثالث .إذا كاف معهم ثالث تزوؿ بو

ا٣بلوة وال فيو ريبة فبل بأس.

أما إذا كاف فيو ريبة ولو مائة ,ولو اثنْب أو ثبلثة فسقة فيو ريبة ٱبشى الشر منهما ,ما تزوؿ ا٣بلوة,
لكن تزوؿ ا٣بلوة إذا كاف معهم ثالث وليس ىناؾ ريبة ,ىذا إذا كاف ُب البلد ,إذا كاف امرأتاف ركبا مع رجل
ال بأس إذا ما كاف فيو ريبة ,أو رجبلف وامرأة ال بأس ,أما رجل وامرأة فمحرـ.
أما السفر ىذا ال ٯبوز إال مع ٧برـ ,لكن ُب البلد ال بأس إذا كانوا ثبلثة ,وليس ىناؾ ريبة .نعم.
فال تزكوا أنفسكم
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وأف يقوؿ الرجل  :ال نزاؿ ٖبّب ما بقيت لنا.
نعم ألف ىذا فيو تزكية لئلنساف " ,ال نزاؿ ٖبّب ما بقيت لنا" واهلل تعاىل يقوؿ :

  

 )ٔ(   و ىو مدح لو ,أمر بإحثاء الَباب ُب وجو ا٤بداحْب .نعم.
قول الرجل ما شاء اهلل وشئت
وما شاء اهلل وشئت
نعم  ..وىذا من احملظورات الشركية  ,لقوؿ النيب



ُب حديث حذيفة



ال تقوؿ  :ما شاء اهلل

وشئت ولكن قولوا :ما شاء اهلل وحده  ىذا شرؾ  ,شرؾ أصغر  ,التشريك بْب ا٣بلق وا٤بخلوؽ با٤بشيئة
 .نعم .
الحلف بغير اهلل
وأف ٰبلف الرجل بغّب اهلل.
نعم  ,وىذا أيضا شرؾ أصغر ٢ ,بديث عمر أف النيب  قاؿ:



إف اهلل ينهاكم أف ٙبلفوا بآبائكم

فمن كاف حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت  ؛ و٢بديث  :من حلف بغّب اهلل فقد كفر أو أشرؾ
وىو من الشرؾ األصغر .نعم.
حد الشفرة والشاة تنظر إليو
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وأف ٰبد الشفرة والشاة تنظر إليو.
نعم ىذا من األشياء ا٤بكروىة ٰبد الشفرة أي السكْب  ,وىو يذبح الشاة  ,وىي تنظر إليو ؛ ألف ىذا
يؤ٤بها  ,وجاء ُب حديث ابن عباس أف النيب



قاؿ :



مر رجل على رجل وىو واضع رجلو على

صفح ة شاة ,وىو ٰبد شفرتو  ,وىي تلحظ إليو ببصرىا  ,قاؿ  :أفبل قتلها ىذا



أو يريد أف ٲبيتها

ميتتْب؟ نعم.
إعالم األجير بأجرتو قبل استعمالو
وأف يستعمل األجّب حٌب يعلم كم أجرتو؟
وىذا ...كونو يُعلم األجّب بأجرتو فأحسن ,حٌب ما يكوف بينهم نزاع وال شقاؽ ,وجاء ُب حديث فيو

ضعف:



أعطوا األجّب أجره قبل أف ٯبف عرقو



وىذا ا٢بديث فيو ضعف ,أما حديث:



إذا

استأجر أحدكم أجّبا فليعلمو أجرتو  ىذا ٰبتاج إىل ثبوت السند ,كونو يعلم أجره فهو أحسن؛ ألف ىذا
فيو قطع للنزاع ,لكن لو عمل عنده ومل يعلمو أجرتو كم ,وىو يعلم أنو سيعطيو ما يطلبو فبل بأس .نعم.
النهي عن النجش
وعن النجش :وىو أف يزيد الرجل ُب السلعة وليست من حاجتو.
النجش :ىو أف يزيد ُب السلعة وىو ال يريد شراءىا ,يزاود ُب السلعة
النجش" بإسكاف ا١بيمْ ,
"وعن ْ

حٌب يضر ا٤بشَبي أو ينفع البائع ,السلعة يزيد فيها وىو ما يريد شراءىا ,لكن يريد أف ينفع البائع حٌب يزيد
ٜبنو ,أو يريد أف يضر ا٤بشَبي ,واحد يريد أف يشَبيو فيضره ,يرفعو عليو.
ىذا حراـ؛ ألنو٤ ...با فيو من إيغار الصدور؛ وألنو من أسباب العداوة والبغضاء.
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النجش :مأخوذ من ٪بش الصيد إذا أثاره عن مكانو ,وىذا كأنو يثّب السلعة ,النجش ُب الصيد :إذا
و ْ

أثار الصيد فهذا ٪بش ,أثار عن مكانو ,وىذا الناجش الذي يزيد ُب السلعة كأنو أثار السلعة ورفعها .نعم.
لحوم الجاللة وألبانها وبيضها

وعن أكل ٢بوـ ا١ببللة وألباهنا وبيضها من اإلبل والبقر والغنم والدجاج ,وقيلٙ :ببس اإلبل أربعْب
يوما ,والبقر ثبلثْب يوما ,والغنم سبعة أياـ ,والدجاج ثبلثة أياـ.
نعم  ..هنى عن أكل ٢بم ا١ببللة  ,ا١ببللة  :ىي الٍب تأكل العذرة تأكل النجاسات  ,يقاؿ٥ :با
ا١ببللة  ,ال يؤكل ٢بمها وألباهنا حٌب ٙببس وتطعم الطعاـ الطيب  ,حٌب يزوؿ ا٣ببيث  ,فسواء ا١ببللة من
طعم طعاما طيبا حٌب يزوؿ ا٣ببث من
اإلبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج الٍب تأكل النجاسة ىذه ٙببس وتُ َ
اإلبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج .

أما قولو ٙ" :ببس اإلبل أربعْب يوما  ,والبقر ثبلثْب يوما  ,والغنم سبعة أياـ  ,والدجاج ثبلثة أياـ" ىذا
ٰبتاج إىل دليل ُ ,ب حديث ابن عمر  :كاف إذا ذبح دجاجة حبسها ثبلثة أياـ .ىذا من فعلو  ,لكن
التحديد بأربعْب يوـ لئلبل  ,والبقر ثبلثْب يوما  ,والغنم سبعة أياـ  ,والدجاج ثبلثة أياـ ىذا ٰبتاج إىل
دليل .
لكن ا٤بهم أهنا ٙببس وتطعم طعاما طيبا حٌب يزوؿ ما ُب بطنها من ا٣ببث .
بيع الغرر
وهنى عن بيع الغرر.
كذلك بيع الغرر هنى عنو ++النيب  والغرر كل ما فيو غرر وجهالة  ,كالشيء الغّب معلوـ  ,أف يبيع
شيئا غّب معلوـ  ,مثل أف يؤمن على شيء  ,أو يبيع سلعة غّب معلومة الثمن  ,فيو ضرر ٤ ,با فيو من الغرر
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 ,أو يبيع شيئا ٦بهوال  ,أو يبيع سلعة وىوال يعلم ٜبنها  ,أو مقدار الثمن أو مقدارىا أو وصفها  ,ىذا كلو
منهي عنو ٤با فيو من غرر.
بيع السمك ُب ا٤باء كذلك فيو غرر ,كذلك بيع شيئ ٦بهوؿ ُب الدكاف ىذا من الغرر .نعم.
بيع ما ال يملك وما ليس عنده
وبيع ما ال ٛبلك  ,وبيع ما ليس عندؾ وعن شرطْب ُب بيع.
نعم  ..كل ىذا جاء ُب ا٢بديث  ,قوؿ النيب   ال ٰبل سلف وبيع  ,وال شرطاف ُب بيع وال ربح
ما مل يضمن  ,وال بيع ما ليس عندؾ  رواه عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده.
فبل ٯبوز لئلنساف أف يبيع السلعة وىو ال ٲبلكها  ,بعض الناس إذا جاء أحد يشَبي باع واشَبى معو
ٍب يذىب ويشَبي السلعة من السوؽ  ,ىذا ال ٯبوز  ,لكن تعده إذا ما كاف عندؾ السلعة تقوؿ :تأتيِب ُب
وقت كذا ٍب تشَبيها  ,أما أف تبيع معو وتشَبي وتأخذ العربوف وأنت ما اشَبيت السلعة فهذا حراـ .
ال تبع ما ليس عندؾ  ,وال يبيع اإلنساف شيئا ال ٲبلكو  ,وكذلك هنى عن الشرطْب ُب البيع ٤با فيو ...
ألنو يفضي إىل النزاع والشقاؽ  ,أما الشرط بالواحد فبل بأس .
ألف جابر ُ ب الصحيحْب  باع على النيب ٝببل واشَبط ٞببلنو إىل ا٤بدينة  فهو بيع وشرط .
أما الشرطاف ففيهما خبلؼ  ,قيل  :إف ا٤براد الشرطاف يعِب غّب الصحيحْب  ,وقيل  :ولو صحيحْب ؛
٤با أهنما يفضياف إىل النزاع  .نعم .
ضرب وجو الدابة
وعن ضرب وجو الدابة  ,وعن السمة فيو.
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نعم ىذا منهي عنو  ,كونو يضرب الدابة ُب وجهها أو اآلدمي  ,ال تضرب الوجو وال تقبح إال ُب البيت
 ,ال ٯبوز لئلنساف أف يضرب الوجو  ,يضرب آدميا أو زوجتو أو الدابة فالوجو منهي عنو ؛ ألف الوجو ٦بمع
احملاسن  ,والضرب يؤثر فيو  ,أقل شيء يؤثر فيو .
فبل ٯبوز لئلنساف أف يضرب وجو إنساف أو دابة أو حيواف  ,وعن السمة فيو  :يعِب الوسم ٯبعل ُب
الوجو  ,يعِب العبلمة الٍب يُعلم هبا أف ىذا البعّب أو البقرة أهنا للقبيلة الفبلنية  ..وسم  .السمة  :الوسم ,

فيسمها مثبل ُب الفخد أو ُب الظهر أو ُب األذف ُب الغنم  ,أما الوسم ُب الرأس ال  ,ال وسم ُب الرأس أو

ُب الوجو ؛ ألف ىذا يؤثر عليها .نعم .
ولذلك  هنى النيب  عن الضرب ُب الوجو وعن الوسم ُب الوجو  ورواه اإلماـ مسلم .
البصق في وجو اإلنسان
وأف يبصق ُب وجو إنساف.
كذلك البصق فيو -فبل شك -؛ ألف ىذا من اإلىانة .نعم.
ال تمنع المرأة زوجها الفراش
وأف ٛبنع ا٤برأة زوجها الفراش.
نعم ىذا منهي عنو ُب ا٢بديث :



إذا دعا الرجل امرأتو إىل فراشو فلم تأت فبات غضباف عليها

لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح  متفق عليو  ,رواه الشيخاف ,فبل ٯبوز للمرأة أف ٛبنع زوجها الفراش .نعم.
قول الرجل ما ال يفعل

٘ٙٙ

اإلعانة العظمى

وأف يقوؿ الرجل ما ال يفعل  ,وأف يعد فيخلف.
نعم ..كل ىذا منهي عنو  ,إذا وعد أخلف  ,ىذا من صفات ا٤بنافقْب العملية  :آية ا٤بنافق ثبلث
 :إذا حدث كذب  ,وإذا وعد أخلف . 
"وأف يقوؿ الرجل ما ال يفعل" كذلك ينبغي لئلنساف أف يقوؿ شيئا فعلو .نعم.
حفظ السر
وأف ٰبدث بسر أخيو.

نعم ؛ ألف ىذا من األمانة  ,وُب ا٢بديث   :ال إٲباف ٤بن ال أمانة لو  ,وال ِدين ٤بن ال عهد  ىذا

من السر  ,إذا استحفظك أخوؾ على سر فعليك أف ٙبفظ السر  ,وُب حديث أنس :



أف النيب



أرسلو ُب حاجة ٍ ,ب جاء إىل أمو ,فقالت لو :ما الذي أبطأ بك؟ قاؿ :بعثِب النيب ػ  ػ ُب حاجة -وأنس
كاف صغّبا  ,ىاجر النيب  وىو ابن عشر سنْب -فقالت  :ما حاجة رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ ألمو  :إهنا سر ,
فقالت :ال ٙبدث بسر رسوؿ اهلل    -نعم فبل ٰبدث بالسر  ,نعم .
النهي عن اإلسراف واإلقتار
وعن اإلسراؼ واإلقتار.
نعم ..اإلسراؼ  :الزيادة ُب النفقة عن ا٢باجة  ,واإلقتار  :البخل ومنع النفقة الواجبة  ,كل منهما
مذموـ  ,كبل الطرفْب ذميم  ,فبل يبذر اإلنساف وال يبخل ُب الواجب  ,قاؿ تعاىل :

٘ٙٚ

   

اإلعانة العظمى

 )ٔ(        ولكن بْب ذلك

     

 )ٕ(        وسط بْب اإلسراؼ وبْب التقتّب  .نعم.
الحزن للدنيا والفرح لها
وأف ٰبزف للدنيا ويفرح ٥با.
نعم  ..ال ينبغي لئلنساف ..ألف الدنيا فانية  ,ال ينبغي لئلنساف أف ٰبزف للدنيا وال أف يفرح هبا  ,بل
يكوف فرح اإلنساف وحزنو ٤با يكوف ُب دينو ا٤بتعلق بدينو  ,يكوف من أجل الدين  ,يفرح بفضل اهلل بتعليم
العلم بالقرآف  ,بتوفيقو للعمل الصاّب ٰ ,بزف للمصيبة ُب الدين  ,قاؿ تعاىل :

   

 )ٖ(         نعم.
خروج الزوجة إلى العرسات والنياحات
وأف يطيع عرسو ُب ا٣بروج إىل العرسات والنياحات.
نعم وىذا أيضا" ...أف يطيع عرسو" يعِب زوجتوُ ,ب ا٣بروج ُب العرسات واألعراس ,يعِب ٝبع عرس:
وىو طعاـ الوليمة ,والنياحات يعِب :إذا استأذنت زوجتو أف ٚبرج إىل األعراس -وىو طعاـ الوليمة -و
النياحة فبل يطيعها.

 - 1سورة اإلسراء آية .38 :
 - 3سورة الفرقان آية . 56 :
 - 2سورة يونس آية .47 :

٘ٙٛ

اإلعانة العظمى

ىذا فيو تفصيل :إذا كاف الزواج ليس فيو اختبلط ,وليس فيو منكر مع التحفظ ,وليس فيو أغاف وال
منكرات وال سهر فبل بأس .وأما ا٣بروج للنياحة ٩بنوع ,النياحة حراـ ,وىو أف تذىب للنياحة تبكي مع
حاؿ فبلف؛ ألنو مات ميتهم ىذا ٧برـ ,ليس لو أف يطيعها.
وأما اإلذف ٥با ُب الوليمة والزواج ىذا فيو تفصيل :إف كاف فيو ٧بظور أو يؤدي إىل ترؾ واجب أو إٮباؿ
بيتها فبل ,وإف كاف ما فيو ٧بظور وكاف من أقارهبا فبل بأس.
خروج الزوجة إلى الحمامات
وا٢بمامات وأف يطيعها ُب ىواىا.
وكذلك أيضا يأذف ٥با أف تذىب إىل ا٢بمامات ؛ لقوؿ النيب   من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر
فبل يدخل حبيبتو ا٢بمامات



وجاء ُب ا٢بديث اآلخر :



من كاف يؤمن باهلل واليوـ واآلخر فبل

يدخلن ا٢بماـ إال بإزار . 
والمراد بالحمامات :ا٢بمامات الٍب تؤجر ُب الشوارع ,وأصلها كانت ...أصل ا٢بمامات كانت قدٲبا
ُب الشاـ تؤجر ,يكوف فيها ماء حار وبارد ,يستأجر اإلنساف ,وأحيانا يكوف عند اإلنساف واحد يدلكو
ويغسل جسمو؛ و٥بذا جاء ُب ا٢بديث  :من كاف يؤمن باهلل واليوـ واآلخر فبل يدخلن ا٢بماـ إال بإزار
 يعِب إزار يسَب ما بْب السرة والعورة ؛ ألف معو واحد يدلكو  ,فبل يكشف عورتو .
وكذلك ا٤برأة ال يأذف ٥با أف تدخل ا٢بماـ ,ا٢بمامات الٍب تؤجر ُب الشوارع؛ ألنو قد يكوف فتنة ,وقد
تكوف غّب ٧بفوظة ا٢بمامات ,أما ا٢بماـ الذي ُب البيت فغّب مراد ىذا ,كوف اإلنساف يدخل ا٢بماـ الذي
ُب بيتو ىذا ما يسمى ٞباما ,يسمى مكانا للوضوء ,لكن ا٢بمامات ا٤براد هبا ا٢بمامات الٍب كانت تؤجر,
قوؿ النيب   من كاف يؤمن باهلل واليوـ واآلخر فبل يدخلن ا٢بماـ إال بإزار  ىذا من أعبلـ النبوة ,
قالو -عليو الصبلة والسبلـ -قبل أف تفتح الشاـٍ ,ب فُتحت ووجد فيها ا٢بمامات.

ٜ٘ٙ

اإلعانة العظمى

مثل كونو



وقت ا٤بواقيت  ,وقت ألىل الشاـ :ا١بحفة ,وىو مل يسلموا بعد ذلك ,ىذا من أعبلمو

أهنم سيسلموف وٰبجوف فيكوف ىذا ميقاهتم.
طاعة الزوجة في ىواىا
وأف يطيعها ُب ىواىا.
نعم ..كذلك أف يطيع زوجتو ُب ىواىا إذا كاف ٨بالفا للشرع.
عدم طاعة المرأة في كل ما تريد
قاؿ :وإف أطاع امرأتو ُب كل ما تريد أكبْتو على وجهو ُب النار.

ىذا ٰبتاج إىل ثبوت ,لكن كونو يطيعها ُب كل شيء حٌب ُب ا٤بعاصي ىذا ٩بنوع ,أما إذا أطاعها ُب

أمر مباح وال ٧بظور فيو فبل بأس ,كاف النيب  لينا رفيقا ,وكاف إذا ىويت عائشة شيئا ىويو ,يطيعها -عليو
الصبلة والسبلـ -الشيء الذي ال ٧بظور فيو ,ليس على اإلطبلؽ.
ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وأف يطيعها ُب عقوؽ والديو  ,وقطع رٞبو  ,ومواساة أخيو ُب اهلل.
نعم ليس لو أف يطيع زوجتو ُب عقوؽ الوالدين ,ألف ىذا طاعة ُب معصية ,إذا أمرتو بعقوؽ والديو فبل
يطيعها ,أو قطع رٞبو أو هنتو ,قالت :ال تواس أخاؾ فبل يطيعها؛ ألف ىذا منكر ,فليس لو أف يطيعها ُب
ا٤بعصية  ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق  نعم.

ٓ٘ٚ

اإلعانة العظمى

خالفوىن ترشدوا
وقاؿ :خالفوىن ترشدوا ويبارؾ لكم.
فهذا ا٢بديث ال أصل لو ,يقوؿ احملشي :ال أصل لو ,فبل يثبت ىذا ا٢بديث" :خالفوىن ترشدوا ويبارؾ
لكم" لكن ىذا فيو تفصيل ,إف أمرتو ُب ا٤بعصية فيخالفها ,وإف أمرتو ُب الطاعة فيوافقها ,وإذا أمرت ُب أمر
مباح فينظر فيو.
معاشرتها بالمعروف وال يضرىا
وهنى عن ضرارىن واالعتداء عليهن.
نعم ..قاؿ اهلل تعاىل:
  

(ٕ)



     

(ٔ)

وقاؿ:





فبل ٯبوز لئلنساف أف يضار زوجتو ,وال أف يعتدي عليها ,بل ٯبب عليو أف يعاشرىا

با٤بعروؼ وٰبسن إليها ,وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :خّبكم خّبكم ألىلو وأنا خّبكم ألىلي  نعم.
العدل والتسوية في القسمة بين الزوجات
وأمر بالعدؿ والتسوية ُب القسمة بينهن.
نعم ىذا واجب :العدؿ بْب الزوجات ,وال ٯبوز لئلنساف إذا كاف لو زوجتاف فكثر أف ٯبور على
إحداٮباُ ,ب ا٢بديث:



من كاف عنده امرأتاف فلم يعدؿ بينهما جاء يوـ القيامة وشقو ساقط  وُب

لفظ   :وأحد شقيو مائل . 
 - 1سورة الطالق آية .5 :
 - 3سورة النساء آية .18 :

ٔ٘ٚ
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فيجب العدؿ بْب الزوجتْب والزوجاتُ ,ب أربعة أمورُ :ب النفقة ,والكسوة ,والسكُب ,والقسم .أربعة
أمور ,النفقة واحدة ,والكسوة واحدة ,والسكن (البيت واحد) ,والقسم ,كل واحدة ٥با ليلة ,يناـ عندىا
ليلة ,ولو كانت حائضا أو نفساء٥ ,با ليلة ,وال يشَبط ا١بماع ,ا٤بهم البيتوتة ,يبيت عندىا ,أما ٧ببة القلب
وما ينشأ عن الوطء وا١بماع فهذا ال ٲبلكو اإلنساف؛ و٥بذا كاف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يعدؿ ُب
ىذه األمور ويقوؿ  :اللهم إف ىذا قسمي فيما أملك فبل تلمِب فيما ٛبلك وال أملك . 
أذية الجاره
وهنى عن أذى ا١بار.
نعم ُ ..ب ا٢بديث النيب -صى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر فبل يؤذي
جاره  نعم ,ىذا من األمور احملرمة أف يؤذي جاره .نعم.
التطاول والطعن في األنساب
وعن التطاوؿ والطعن ُب األنساب ,وا٥بمز والغمز.
نعم ..التطاوؿ ُب األنساب ,وعيب األنساب ,والتفاخر باألحساب ,كل ىذا من أمور ا١باىليةُ .ب
ا٢بديث



هنى النيب



عن أربع ُب أمٍب من أمر ا١باىلية ال يَبكوهنم :الفخر باألحساب  ,والطعن ُب

األنساب ,واالستسقاء بالنجوـ ,والنياح على ا٤بيت . 
وكذلك ا٥بمز واللمز :العيب ,والغمز :اإلشارة باليد أو بالعْب ,يشّب بيده أو بعينو ألخيو ,يعِب ٰبتقره,
ىذا حراـ ,ليس لك أف ٙبتقر أخاؾ ,قد خّب منك عند اهلل ,وال يلمزه أو يعيبو بنسب أو بقلة ماؿ أو ما

ٕ٘ٚ
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أشبو ذلك ,أو يشّب إليو باليد أو بالعْب يستهزئ بو ,قاؿ تعاىل:
وقاؿ تعاىل :



      

(ٔ)

. )ٕ(           
المملوك ال يكلف من العمل ما ال يطيق

وشتم ا٤بماليك وضرهبم وأمر أف يطعمهم ٩با يأكل ويكسوىم ٩با يلبس  ,وال يكلفهم من العمل ما ال
يطيقوف.
نعم ..ا٤بماليك :العبيد الذين ٲبلكهم اإلنساف ,العبد يشَبيو ٗبالو ,يُباع ويُشَبى ,وٯبب اإلحساف
إليهم ,وال ٯبوز شتم ا٤بماليك وال ضرهبم وال إيذاؤىم ,ويطعمهم ٩با يأكل ,ىذا ىو األفضل ,ويكسوىم ٩با
يلبس ,وال يكلفهم من العمل ما ال يطيقوف؛ ٤با ثبت ُب الصحيحْب :أف النيب  قاؿ أليب ذر  :يا أبا
ذر إنك امرؤ فيك جاىلية ٤ با عّبه .
وقاؿ :



إخوانكم خولكم  ,جعلهم اهلل ٙبت أيديكم -يعِب األرقاء -فمن جعل اهلل أخاه ٙبت

يده فليطعمو ٩با يأكل  ,ويلبسو ٩با يلبس  ,وال يكلفو من العمل ماال يطيق  ,فإف كلفو ما يغلبو فليعنو عليو
.
واألفضل أف اإلنساف يكسو عبده مثل كسوتو ,ويطعمو ما يطعم ,ىذا ىو األفضل ,لكن ٯبوز لو أف
يلبس أحسن منو ,وٯبوز لو أف يأكل طعاما خاصا أحسن  ,لكن األفضل أف يساويو.
كاف أبو ذر-رضي اهلل عنو -لو غبلـ لو حلة مثل حلتو  ,استفاد من نصيحة النيب
ا٤بملوؾ  ,واآلف ما فيو ٩باليك عبيد  ,وىذا يدؿ على ضعف ا٤بسلمْب.

 - 1سورة الهمزة آية .1 :
 - 3سورة القمم آية . 11-11 :

ٖ٘ٚ



٤با عّب ىذا

اإلعانة العظمى

مٌب يوجد ا٤بماليك؟ يوجدوا إذا قوي ا٤بسلموف ,وجاىدوا ُب سبيل اهلل ,وقاتلوا األعداء ,وغنموا وسبوا
الذراري والنساء ,صاروا أرقاء ,صاروا عبيدا لنا ,ويتناسلوف ويصّبوف عبيدا رجا٥بم ونسائهم .
لكن ما فيو عبيد ما فيو جهاد -نسأؿ اهلل أف يقيم َعلَم ا١بهاد -لو مثبل انتصر الشيشاف على الروس

وغنموىم يصّبوف عبيدا لنا وأرقاء يباعوف ويشَبوف  ,ويصّب فيو عبيد  ,لكن ما فيو عبيد  ,فوجود العبيد
يدؿ على قوة ا٤بسلمْب ,ووجود ا١بهاد  ,إذا مل يوجد العبيد يدؿ على ضعف ا٤بسلمْب ,وأف ما فيو جهاد ,
نسأؿ اهلل أف يرفع علم ا١بهاد  .نعم .
العفو عن المملوك إذا أذنب
وأف يعفو عنهم ولو أذنبوا ُب اليوـ سبعْب ذنبا.
يعِب ينبغي لئلنساف أف يعفو عن ا٤بماليك ,وىذا ..ذكر حديثا عن النيب أف رجبل قاؿ للنيب   كم
اعفو عن ا٣بدـ ؟ قاؿ :كل يوـ سبعْب مرة ٰ بتاج إىل نظر ُب سنده .
الطمأنينة في الصالة
وهنى أف ينقر الرجل ُب صبلتو كنقر الديك.
نعم ..ىذا منهي عنو أف ينقر اإلنساف نقرا كنقر الديك أو نقر الغراب ,ىكذا  :اهلل أكرب ,اهلل أكرب ,ما
يطمئن ,ال بد من الطمأنينة ُب الركوع والسجود وا٣بفض والرفع ,بعض الناس يصلي الصبلة ُب طرفة عْب,
اهلل أكرب ,اهلل أكرب٠ ,بع اهلل ٤بن ٞبده ,ىذا نقر الغراب.
ال بد أف تطمئن ُب ركوعك وسجودؾ ,حٌب يعود كل مفصل إىل موضعو  ,و٤با دخل رجل والنيب


ُب ا٤بسجد وصلى ركعتْب ونقر صبلتو كنقر الغراب قاؿ :ارجع وصل فإنك مل تصل  ,فرجع الرجل

فصلى مثل صبلتو ,فقاؿ لو :ارجع وصل فإنك مل تصل  ,حٌب فعل ىذا ثبلثا
ٗ٘ٚ



فعلمو وأرشده إىل

اإلعانة العظمى

الطمأنينة ,قاؿ:



إذا قمت إىل الصبلة فكرب ٍ ,ب اقرأ ما تيسر معك من القرآفٍ ,ب اركع حٌب تطمئن

راكعاٍ ,ب ارفع حٌب تطمئن قائماٍ ,ب اسجد حٌب تطمئن ساجداٍ ,ب ارفع حٌب تعتدؿ جالساٍ ,ب افعل ذلك
ُب صبلتك كلها  نعم.
الطمأنينة عند الرفع من الركوع
وأف يسجد قبل أف يرفع رأسو من الركوع.
نعم ىذا إذا سجد قبل أف يرفع رأسو من الركوع معناه ما رفع  ,تركت ركنا وىو الرفع من الركوع  ,تبطل
الصبلة إذا ترؾ ركنا من أركاف الصبلة .نعم.
عدم افتراش الرجلين في السجود واإلقعاء
وأف يفَبش ذراعيو ُب السجود كافَباش الكلب  ,وأف يقعي كإقعاء القرد.
نعم ىذا منهي عنو ,كوف اإلنساف يفَبش ذراعيو ُب السجود ,ال بد أف ٯباُب عضديو عن جنبيو ,وبطنو
عن فخديو.
وأف يقعي كإقعاء الكلب ,ا٤بعروؼ كإقعاء الكلب ,وىو أف يلصق الرجل وأليتيو باألرض وينصب ساقيو
وٯبعل يديو خلفو ,ىذا إقعاء الكلب.
أما إقعاء القرد ٰبتاج إىل دليل ,ا٤بعروؼ ُب ا٢بديث  :النهي عن اإلقعاء كإقعاء الكلب  نعم .
عدم مسابقة اإلمام في أفعالو
وأف يرفع رأسو ويضعو قبل اإلماـ

٘٘ٚ
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نعم ..؛ ألف ىذا من ا٤بسابقة  ,قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إين إمامكم  ,فبل تسبقوين ُب الركوع
وال ُب السجود  ,وال باالنصراؼ . 
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :



إ٭با جعل اإلماـ ليؤًب بو  ,إذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا  ,وإذا

سجد فاسجدوا  ,وإذا قاؿ٠ :بع اهلل ٤بن ٞبده قولوا  :ربنا ولك ا٢بمد  ,وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
أٝبعوف  نعم.
عدم موافقة اإلمام في الركوع والسجود
أو يشاركو ُب فعلو.
كذلك ا٤بوافقة م كروىة  ,اإلنساف ال يوافق اإلماـ وال يتقدـ عليو وال يتأخر عنو  ,فعندنا ثبلث
حاالت :
ا٢بالة األوىل :أف يتقدـ على اإلماـ  ,يسبقو بركن أو ركنْب ىذا يبطل الصبلة إذا كاف عن عمد  ,وإذا
كاف ناعسا أو غافبل فإنو يعود ويأٌب ببعد اإلماـ .
ا٢بالة الثانية :أف يوافق اإلماـ  ,يركع ويسجد معو  ,ىذا مكروه .
ا٢بالة الثالثة :أف يتأخر عنو كثّبا  ,بعض الناس ٯبلس واإلماـ يقرأ الفاٙبة وىو جالس ُب السجود
يدعو  ,يقرأ الفاتاحة وىو جالس  ,أو ٯبلس فيسَبيح بعضهم وىو ليس بو علة  ,شاب ليس ٗبريض وال
كبّب السن  ,حٌب يقرأ اإلماـ الفاٙبة  ,حٌب يقرب من الركوع ُب صبلة الفجر  .ىذا يبطل الصبلة؛ ألنو
ترؾ القياـ مع القدرة .
وا٢بالة الرابعة :ا٤بتابعة  ,وىي أف تأٌب بأفعالك بعد أفعاؿ اإلماـ  ,ا٤بسابقة ٩بنوعة تؤدي إىل إبطاؿ
الصبلة  ,التأخر كثّبا كذلك  ,ا٤بوافقة مكروىة  ,ا٤بتابعة ىي السنة  ,تأٌب بأفعالك بعد أفعاؿ اإلماـ .
إذا رفع رأسو من الركوع قبل اإلمام
٘ٚٙ
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وقاؿ :أما ٱبشى الذي يرفع رأسو قبل اإلماـ أف ٰبوؿ اهلل رأسو رأس ٞبار.
نعم ..وىذا حديث ثابت رواه الشيخاف  :أما ٱبشى الذي يرفع رأسو قبل اإلماـ أف ٰبوؿ اهلل رأسو
رأس ٞبار  ىذا وعيد  ,وُب اللفظ اآلخر  أو ٯبعل رأسو رأس كلب  نسأؿ اهلل السبلـ والعافية.
من رفع أو وضع قبل إمامو
وقاؿ :من رفع أو وضع قبل إمامو فبل صبلة لو.
ىذا ٰبتاج إىل ثبوت  ,فهذا فيو تفصيل  :إذا رفع أو وضع قبل اإلماـ وسبقو بركن وكاف متعمدا بطلت
الصبلة  ,وإف كاف ناعسا أو ناسيا يعود ويأٌب بو بعده وصبلتو صحيحة .
االحتكاك في الصالة
وهنى عن االحتكاؾ ُب الصبلة.
نعم ..ذكر ىذا عن سعيد بن جبّب أنو قاؿ ٟ  :بس ينقصن من الصبلة :االلتفات واالحتكاؾ



االحتكاؾ فيو تفصيل  :إذا كاف مضطرا إىل االحتكاؾ فبل بأس  ,لكن االحتكاؾ من دوف حاجة ىذا
عبث .
غسل باطن قدمو بباطن كفو اليمنى مرة بعد مرة
وهنى أف يغسل باطن قدمو بباطن كفو اليمُب مرة بعد مرة.
ال أعلم أف ىذا ثابت واحملشي يقوؿ :لعل ىذا إ٭با ىو لتكرًن اليمْب.
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التثاؤب والنفخ
وعن التثاؤب والنفخ.
التثاؤب إ٭با جاء فيو ..ليس فيو النهي ؛ ألف التثاؤب ليس باختيار اإلنساف  ,لكن جاء :
تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع





إذا

يكظم :يعِب يضع يده على فمو ٱبفف الصوت  ,لكن منع

التثاؤب ليس باختيار اإلنساف .
والنفخ كذلك منهي  ,كوف اإلنساف ينفخ ُب الطعاـ وُب الشراب .
تقليب الحصى ومسح الجبهة في الصالة
وتقليب ا٢بصى فيها  ,وأف ٲبسح جبهتو من الَباب قبل أف يسلم.
نعم ..يقلب ا٢بصى وىو ُب الصبلة ؛ ألف ىذا من العبث  ,وكذلك مسح ا١ببهة من الَباب قبل أف
يسلم منهي عنو  ,وإ٭با ٲبسح جبهتو إذا سلم .
رفع البصر إلى السماء في الصالة
وأف يرفع بصره إىل السماء ُب الصبلة.
نعم ..وىذا منهي عنو ُب ا٢بديث



++لينتهن أقواـ عن رفع أبصارىم إىل السماء ُب الصبلة أو

لتخطفن أبصارىم  رواه مسلم ُب صحيحو .
إغماض العينين في السجود
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وأف يغمض عينيو ُب السجود.
كذلك ىذا منهي عنو  ,كونو يغمض عينيو  ,وجاء ُب ما يدؿ على أنو هنى عن إغماض العينْب وأنو
من فعل اليهود  ,فبل ينبغي لئلنساف أف يعود  ,..لكن بعض الناس يقوؿ :أخشع لو إذا أغمض عينو ,
لكن يعود نفسو  ,إال إذا كاف أمامو شيء يؤذيو أو صور أو مشاىد تشوش عليو فبل بأس  ,وإال فإنو ال
ينبغي لو أف يغمض عينيو .
القراءة في الركوع
ويقرأ ُب الركوع.
وىذا منهي عنو  ,وُب صحيح مسلم :



هنيت أف أقرأ القرآف راكعا أو ساجدا



ففي الركوع

عظموا فيو الرب  ,ما يُقرأ فيو  ,ليس ُب الركوع وال السجود قراءة  ,ففي الركوع تعظيم الرب  ,والسجود

دعاء.

كف الشعر أو الثوب في الصالة
ويكف شعرا أو ثوبا.
كذلك منهي عنو :



هنيت أكف شعرا أو ثوبا ُب الصبلة



ال يكف شعره وال ثوبو  ,بعض

الناس يكف ثوبو٘ ,بده مثبل يفصل ذرعانو ىكذا  ,ال اترؾ الثوب  ,أو ىكذا  ...اسجد بثوبك وشعرؾ ,
أو إذا كاف الشعر يرفع الشعر ىكذا  ,اترؾ الشعر  ,اسجد بثوبك وشعرؾ  ,ال ٘بعل ىكذا وال تفصل
ثيابك ىكذا  ..الكمْب  , ..بل عليك ىكذا تسجد بثيابك وشعرؾ  .نعم.
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السدل واشتمال الصماء
وعن السدؿ واشتماؿ الصماء.
السدؿ :كونو يسدؿ ثوبو ويرخيو  ,واشتماؿ الصماء :أف يتجلل بثوب واحد  ,يعِب يكوف عاريا وٯبعل
عليو قطعة كاملة مثل الشرشف  ,وٯبعلها عليو ثوبا واحدا  ,يعِب :ثوب واحد ليس عليو غّبه  ,ما ٙبتو
سراويل وال ثياب.
اشتماؿ الصماء عند أىل اللغة ا٤بنهي عنو ؛ بأنو يؤدي إىل احتباس النفس  ,ٯبعل نفسو ُب ثوب واحد
كأنو كيس  ,فبل يتنفس  ,فيؤدي الحتباس النفس  ,وعند احملدثْب يفسروف اشتماؿ الصماء  :أف يشتمل
بثوب واحد  ,قطعة واحدة ليس عليو ثوب مثل الشرشف  ,ويكوف عاريا ليس عليو إزار وال رداء وال سرواؿ
 ,فإذا حرؾ يديو ظهرت العورة  ,فنُهي عن اشتماؿ الصماء  ,أما إذا كاف عليو سرواؿ والعورة مستورة فبل

حرج .

فاشتماؿ الصماء عند أىل اللغة يفسرونو :بأف يشتمل بثوب واحد كالكيس ,يؤدي إىل احتباس النفس
وٱبتنق  .وأىل ا٢بديث يفسروف اشتماؿ الصماء :أف يشتمل بثوب واحد ليس عليو سرواؿ  ,فإذا حرؾ يده
أو أراد أف يتناوؿ شيئا ظهرت العورة  ,فتظهر عورتو للناس  ,أما إذا كاف عليو سراويل أو ثوب ٙبتو ىذا ما
فيو ٧بظور .
حل اإلزار في الصالة
وأف يصلي ٧بلوؿ اإلزار  ,إذا لػم يكن على قميصػو رداء ومن ٙبتو إزار.
وىذا النهي عنو  ...كونو ٧بلوؿ اإلزار ال أعلم فيو حديثا  ,إذا مل يكن عليو قميص  ,وكذلك يكوف
 ...يصلي ٧بلوؿ اإلزار ,ىذا فيو تفصيل :إذا كانت تظهر العورة فهذا ٩بنوع  ,إذا كاف ما عليو إال إزار
وحل اإلزار وتظهر العورة فهذا ٩بنوع  ,أما إذا كاف عليو قميص أو سرواؿ أو ٙبتو رداء فبل حرج.
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الصالة في ثوب يصف البشرة
وأف يصلي ُب قميص رقيق ليس ٙبتو غّبه.
نعم ..إذا صلى ُب ثوب رقيق يصف البشرة فبل ٯبوز ؛ ألف البشرة تُرى من ورائها  ,أما إذا كاف
القميص رقيقا ال تُرى لوف البشرة ٞ-برهتا -من ورائو فبل بأس  ,أو كاف عليو سرواؿ أو ثوب آخر فبل حرج

.

تخطي رقاب الناس في الصالة
وأف يتخطى الناس ُب الصبلة.
وىذا منهي عنو  ,ثبت ُب ا٢بديث النيب هنى عن التخطي  ,و٤با رأى النيب رجبل يتخطى قاؿ :



اجلس فقد آذيت وآنيت  فبل يتخطى رقاب الناس؛ ألف ىذا فيو أذية .
سد الفرجة في الصف األول
وأف يقوـ الرجل ُب الصف الثاين ولو ُب الصف األوؿ فرجة.
وىذا ٰبتاج إىل دليل  ,لكن كونو يسد الفرجة ىذا مشروع  ,لكن كونو يُنهى أف يكوف ُب الصف الثاين

ولو ُب الصف األوؿ فرجة  ,األحاديث جاءت ُب إٛباـ الصف األوؿ فاألوؿ  ,وإذا وجد فرجة فلو أف
يسدىا  ,أما إذا مل يسدىا فبل بأس ,وكونو يسدىا أفضل ؛ و٥بذا جاء ُب ا٢بديث فضل من سد الفرجة .
اعتماد الرجل على الحائط في الصالة
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وأف يعتمد الرجل على ا٢بائط ُب الصبلة.
نعم  ..ليس لئلنساف أف يعتمد على ا٢بائط  ,وال على عصا إال إذا كاف كبّب السن أو مريضا فبل بأس
أف يتكئ على ا٢بائط  ,أما إذا كاف صحيحا وليس بو علة فبل يتكئ وىو قائم ُب الصبلة  ,ال على ا٢بائط
وال على العصا  ,ال يعتمد على القياـ بشيء  ,القياـ أال يعتمد على شيء  ,يقوـ بنفسو .
أماكن منهي عن الصالة فيها
وأف يصلي الرجل ُب ا٢بماـ ,ومعاطن اإلبل ,وقارعة الطريق ,وا٤بقربة ,واجملزرة ,وا٤بزبلة ,وفوؽ ظهر بيت
اهلل ا٢براـ.
نعم ..ىذا األمور السبعة جاءت ُب أحاديث النيب



ُب حديث ابن عمر



أف النيب



هنى أف

يُصلى ُب سبعة مواطنُ :ب ا٤بزبلة ,واجملزرة ,وا٤بقربة ,وقارعة الطريق ,وا٢بماـ ,و أعطاف اإلبل ,وفوؽ ظهر

بيت اهلل . 

"الحمام" ألنو ٧بل لبلغتساؿ واختبلط الناس.
"ومعاطن اإلبل" وىو األماكن الٍب مباركها عند ا٤باء وُب الرباح؛ ألهنا قد تأتيو وتؤذيو.
"وقارعة الطريق" ألنو مكاف للناس قد يؤذيو أحد  ,وقد ٲبر عليو ويلهيو أحد ؛ ألنو مكاف للطريق
وليس مكانا للصبلة.
"والمقبرة" ألف الصبلة فيها من وسائل الشرؾ ,منهي عنها ,هنى النيب



قاؿ:



ال ٘بلسوا على

القبور وال تصلوا إليها . 
"والمجزرة والمزبلة" "اجملزرة"؛ ٤با فيها من الدماء وىو وسيلة لتنجيس ثيابو  ,وكذلك ا٤بزبلة.
"وفوق ظهر بيت اهلل" يعِب فوؽ الكعبة؛ ال يصلي فوؽ الكعبة الفريضة؛ ألنو مل يستقبل ٝبيعها ,بل
استقبل بعضها ,وكذلك ُب داخل الكعبة ,ال تصح؛ ألنو إ٭با استقبل جزءا منها ,ىذا قرره كثّب من الفقهاء.
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وقيل ..احملققوف على أنو ال بأس بالصبلة داخل الكعبة ,ا١بمهور على أف الصبلة داخل الكعبة أو
فوقها ال تصح الفريضة ,تصح النافلة  ,والصواب أنو ال بأس.
انصراف الرجل من الصالة وىو شاك فيها
وأف ينصرؼ الرجل من الصبلة وىو شاؾ فيها.
ىذا ..إذا انصرؼ الرجل وىو شاؾ البد أف يسجد السهو  ,إف كاف عنده غلبة ظن يبِب على غلبة
الظن ويتمم صبلتو ويصلي ركعتْب  ,وإف كاف ليس عنده غلبة ظن يبِب على اليقْب  ,وىو األقل ويسجد
سجدتْب ٤ ,با ُب حديث أيب سعيد :



إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى؟ ثبلثا أـ أربعا فليطرح

الشك ولينب على ما استيقن ٍب يسجد سجدتْب قبل أف يسلم . 
ىذا إذا كاف الشك ...ما عنده غلبة ظن  ,أما إذا كاف عنده غلبة ظن فإنو يبِب على غلبة الظن ٍب
يسلم ٍب يسجد سجدتْب  ,على ما جاء ُب حديث ابن مسعود  :فليتحر الصواب ولينب عليو ٍب يسلم
ٍب ليسجد سجدتْب بعد أف يسلم . 
فإذا كاف عنده غلبة ظن فالسجود يكوف قبل السبلـ  ,وإف كاف ليس عنده غلبة ظن فالسجود قبل
السبلـ  ,إف كاف عنده غلبة ظن فالسجود بعد السبلـ  ,وإف كاف ليس عنده غلبة ظن يبِب على اليقْب
ويكوف السجود قبل السبلـ  ,ىذا ما ُب حديث أيب سعيد وحديث ابن مسعود .
ما يحرم من الزينة
ضَرب ٥با  ,والواصلة وا٤بستوصلة :وىي الٍب
ولعن  الوامشة وا٤بستومشة :وىي الٍب تضرب ا٣بضرة وتُ ْ
ف ٥با  ,والواشرة وا٤بوتشرة :وىي
تشد القرامل وتُ َشد ٥با ,والنامصة وا٤بتنمصة :وىي الٍب تنتف الشعر ويػُْنتَ ُ

الٍب تفلج األسناف وتُػ ْفَلج ٥با.
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نعم ..كل ىذه ا٤بعاصي لعن النيب  فاعلها فدؿ على أهنا من الكبائر.
فعل هبا  ,وىي أف يشق ا١بلد
"الوامشة وا٤بستومشة"  ,الوامشة  :الٍب تفعل الوشم  ,وا٤بستومشة  :الٍب يُ َ
وٯبعل فيو كحل ..حفرة ُب ا١بلد ُٯبعل فيو نوع من الكحل من ا٣بضرة وتبقى مستمرة ,
وتُغرس فيو إبرة ُ

ىذا يقاؿ لو  :وشم  ,وبعضهم ٯبعلوف الوشم ُب صورة طّب  ,أو ُب صورة صقر  ,ٯبعلوهنا منذ الصغر ,

يشق ا١بلد ٍب ٯبعل فيو الكحل ىذا  ,وٱبتلط بالدـ وال يزوؿ أبدا .
ىذا ملعوف  ,الفاعل وا٤بفعوؿ بو  ,الوامشة الفاعلة  ,وا٤بستومشة ا٤بفعوؿ هبا الوشم .
"والواصلة و ا٤بستوصلة"  ,الواصلة  :الٍب تصل الشعر  ,وا٤بستوصلة الٍب يفعل هبا ,تصل شعرىا بشعر
آخر أو بغّبه  ,وىي الٍب تشد القرامل يعِب أطراؼ الشعر .
"والنامصة وا٤بتنمصة"  ,النامصة  :الفاعلة  ,وا٤بتنمصة ا٤بفعوؿ هبا  ,وىي الٍب تأخذ من الشعر  ,تنتف
الشعر.
"والواشرة وا٤بوتشرة " الواشرة :الٍب تفلج األسناف للحسن ٘ ,بمل ٙ ..بك األسناف حٌب يكوف فتحات
تفلج األسناف .
بْب األسناف للجماؿ  ,فالواشرة ملعونة وا٤بستوشرة ا٤بفعوؿ هبا ملعونة  ,وىي الٍب ّ
وضع المرأة ثوبها في غير بيت زوجها
وقاؿ النيب   أٲبا امرأة وضعت ثوهبا ُب غّب بيت زوجها فقد ىتكت سَبىا ا٤بستور بينها وبْب رهبا
.
ىذا ا٢بديث ٰبتاج ُ ..ب صحتو نظر  ,واحمل شي يقوؿ :إنو رواه أبو داود من عائشة  ,وىذا فيو تفصيل
وٱبشى عليها من أف يراىا أحد أو تتكشف
 :وىو إذا وضعت ثوهبا ُب غّب بيت زوجها إف كاف فيو ريبة ُ
عند األجانب فهذا ال ٯبوز  ,أما إذا كانت مستورة ُب ُب مكاف فيو سَب وليس ىناؾ ٧بظور  ..ىذا
ا٢بديث ٰبتاج إىل ثبوت .
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آداب األكل
و٩با أدب بو أمتو  وندهبم فيو إىل معايل األخبلؽ ومكارـ األفعاؿ هنيُو
يدي أخيو ,أو أف يأكل من ذروة القصعة ,وقاؿ  :وإف الربكة تنزؿ ُب وسطها 


أف يأكل الرجل ٩با بْب

نعم ..ىذا من اآلداب  :أف يأكل الرجل ٩با بْب يديو , ..هنى أف يأكل الرجل ٩با بْب يدي أخيو ,
اإلنساف يأكل ٩با يليو  ,أما أف يأكل من بْب ٩بن ٔبواره ,يأخذ من حافتو فهذا مناؼ لآلداب .
وكذلك يأكل من ذروة القصعة  ,أي وسط الطعاـ  ,وسط الصحن  ,إ٭با يأكل ٩با يليو  ,وُب "إف
الربكة تنزؿ ُب وسها" ىذا ٰبتاج إىل ثبوت .
غسل اليد قبل الطعام وبعده
وأمر بغسل اليد قبل الطعاـ وبعده وقاؿ  :إنو ينفي الفقر.
ىذا فيو األمر بغسل اليد قبل الطعاـ وبعده  ,ىذا ُب ثبوتو نظر ٰ ,بتاج إىل ثبوت  ,لكن كونو يغسل
يده من باب النظافة ال بأس  ,أما كوف النيب أمر بذلك قبل الطعاـ وبعده فهذا ٰبتاج إىل ثبوت.
أما قولو  :إنو ينفي الفقر فهذا ال يصح ,ليس بصحيح  ,كونو يغسل اليد قبل الطعاـ وأنو ينفي الفقر
فهذا ليس بصحيح.
أما غسل اليد قبل الطعاـ وبعده ىذا إذا وجد ُب اليد يعِب ما ٰبتاج إىل غسل فبل بأس ,إذا كانت غّب
نظيفة فبل بأس ,وإف كانت نظيفة وترؾ الغسل فبل حاجة إىل الغسل ,وكذلك بعد الطعاـ ال بد من غسلها
وإزالة الدسومة والدىاف وال سيما إذا أراد الصبلة ,أما كونو ينفي الفقر فهذا ليس عليو دليل.
الوضوء قبل الطعام وبعده
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وقاؿ أيضا :أٲبا قوـ أدمنوا الوضوء قبل الطعاـ وبعده إال أذىب اهلل بذلك عنهم الفقر.
وىذا ليس بصحيح  ,الوضوء قبل الطعاـ وبعده ليس لو عبلقة بالفقر والغُب  ,الفقر بيد اهلل والغُب بيد
اهلل .
ما يسقط من الطعام
وأمر أف يأكل الرجل ٩با ينتثر ٙبت ا٣بواف  ,وقاؿ  :من أكل ذلك نفي عنو الفقر وعن ولده ا٢بمق.
وىذا ليس بصحيح  ,لكن اإلنساف إذا سقطت اللقمة  ..جاء ُب ا٢بديث:



إذا سقطت لقمة

أحدكم فليمط ما هبا من األذى وليأكلها وال يدعها للشيطاف . 
أما كونو إذا أكل ينفي عنو الفقر وينتفي عن ولده ا٢بم ىذا ليس بصحيح  ,وليس عليو دليل  ,ال
يثبت ىذا .
نوم الرجل وىو أغمر اليد
وهنى أف يناـ الرجل وىو أغمر اليد.
"هنى أف يناـ الرجل وىو أغمر اليد" يعِبُ :ب يده طبلء من الورس  ,ىذا ٰبتاج إىل ثبوت  ,وا٢بديث
الذي   ..من ناـ وُب يده غمر ومل يغسلو فأصابو شيء فبل يلومن إال نفسو ُ ب صحة ا٢بديث نظر
ٰ ,بتاج إىل نظر.
الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب
وأف يطعم ويناـ وىو جنب .
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نعم ..ىذا جاء ُب ا٢بديث :أف عمر  قاؿ   :أيناـ أحدنا وىو جنب ؟ قاؿ  :نعم إذا توضأ



توضأ وضوءه للصبلة ٍب يناـ .
وكذلك يستحب لو إذا أراد أف يأكل ويشرب وىو على جنابة يتوضأ وضوءه للصبلة  ,وإف ترؾ فبل
حرج  ,لكن النوـ ىذا  ..أشدىا النوـ  ,يعِب مكروه كراىة شديدة  ,كوف اإلنساف يناـ وىو على جنابة إال
أف يتوضأ وضوءه للصبلة  ,يستنجي ويتوضأ وضوءه للصبلة ٍب يناـ ٤ ,با ثبت ُب صحيح البخاري  :أف
عمر  قاؿ   :يا رسوؿ اهلل  :أيناـ أحدنا وىو جنب ؟ قاؿ  :نعم إذا توضأ . 
الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام
وكاف ٰبب ٤بن أراد أف يناـ أو يأكل وىو جنب أف يتوضأ وضوءه للصبلة .
نعم  ..كما ثبت ُب حديث البخاري  ,متأكد الوضوء للجنب  ,وكذلك النوـ واألكل والشرب
يستحب لئلنساف أف يتوضأ .
النهي عن القران بين التمرتين
وهنى  عن القراف بْب التمرتْب ؛ وذلك ٤با يدخل على فاعل ذلك من سوء ++ا٤بآكلة .
نعم..



هنى رسوؿ اهلل



أف يقرف الرجل بْب التمرتْب حٌب يستأذف أصحابو



يعِب  :يأكل

ٛبرتْب  ,يرفع ٛبرتْب ُب وقت واحد  ,أو إذا كاف عنب يأخذ حبتْب ويأكلهما سويا  ,إ٭با يأخذ واحدة
واحدة ٛ ,برة واحدة  ,ما ٯبمع بْب ٛبرتْب وال بْب حبتْب من العنب إال أف استأذف أصحابو  ,إذا استأذف
أصحابو فبل بأس ُ ,ب ا٢بديث   :هنى رسوؿ اهلل
 رواه مسلم .

٘ٛٚ



أف يقرف الرجل بْب ٛبرتْب حٌب يستأذف أصحابو
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النهي عن النظر للقمة مؤاكلو
وأف ينظر الرجل إىل لقمة مؤاكلو .
ىذا ٰبتاج إىل دليل  ,كونو هنى عن كونو ينظر إىل لقمة مؤاكلو  ,لكن ال شك أف ىذا من حسن
اآلداب أف اإلنساف يأكل ٩با بْب يديو  ,وال ينظر إىل غّبه.
تغطية الثريد
وكاف ٰ بب أف يغطى الثريد  ,وقاؿ  :إف الربكة تنزؿ فيو .
ىذا ٰبتاج إىل ثبوت  ,كونو يغطى الثريد  ,الثريد طعاـ ..خبز فيو ٢بم  ,كاف ٰبب أف يغطى الثريد ,
وقاؿ :إف الربكة تنزؿ فيو  ,ىذا ٰبتاج إىل دليل  ,وال نعلم دليبل ثابتا فيو استحباب ىذا .
النهي عن أكل الطعام حارا
وهنى عن أكلو حارا .
ىذا جاء ُب حديث فيو ضعيف :



أبردوا بالطعاـ  ,فإف الطعاـ ا٢بار غّب ذي بركو



لكو

حديث ضعيف عند أىل العلم  ,وعل ى ىذا فبل بأس  ,اإلنساف إذا استطاع أف يأكلو حارا فبل بأس  ,وإذا
مل يستطع صرب حٌب يربد  ,بعض الناس ال يناسبو إال ا٢بار.
النهي عن الشرب من فم السقاء
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وهنى



عن الشرب من فم السقاء ؛ وذلك ألف الشارب من فيو ال يعلم ما داخلو  ,وقيل :إف رجبل

شرب من سقاء صطيح ة وكاف فيها حية  ,فلم يعلم هبا حٌب دخلت حلقو  ,وقيل أيضا :إف الشرب من فم
السقاء يغّب رٰبو .
نعم الشرب من فم السقاء منهي عنو   ,النيب -عليو الصبلة والسبلـ -هنى عن اختناث األسقية ,
وأف يشرب من أفواىها  رواه مسلم .
يعِب يأٌب القربة ٍب يشرب من فمها  ,وإ٭با ا٤بشروع لو أف يصب ُب إناء ٍب يشرب  ,أما أف يأخذ فم
القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنو  ,ىذا ا٢بديث  :هنى عن اختناث األسقية . 
وا٤بؤلف يقوؿ :إف رجبل شرب وكاف ُب داخل القربة حية  ,فخرجت ا٢بية ودخلت ُب حلقو  ,يعِب:
إنو قد ٱبرج الدواب وبعض ا٢بشرات وبعض ا٥بواـ  ,وقد يكوف فيو أيضا بعض ا١براثيم أو العيداف فتدخل
إىل حلقة فيتضرر  ,ينبغي لئلنساف أف يصب ا٤باء من القربة .
اآلف عندنا ما فيو قربة  ,صارت ثبلجات اآلف  ,لكن ُب األوؿ كاف الناس عندىم القرب  ,وقد
يرجعوف إىل القرب  ,ا٤بقصود أنو ال يشرع لئلنساف أف يشرب من فم القربة  ,منهي عن ىذا  ,بل يصب
ُب إناء ٍب يشرب.
النهي عن تعريس المسافر على قارعة الطريق
ومن هنيو  أف يػُ َعّرس الناس على قارعة الطريق؛ وإ٭با ذلك ألف قارعة الطريق مدرجة الناس وا٥بواـ
ا٤بارة ٍ ,ب إف النائم ال يدري ما يطرقو فيو  ,وهنى أف يتغوط على قارعة
وا١بن ؛ وألف ذلك يضيق على ّ

الطريق .

نعم ..التعريس  :ىو نزوؿ ا٤بسافر آخر الليل السَباحة  ,يسمى تعريسا  ,يقاؿ :عرس ا٤بسافر :إذا نزؿ
ُب آخر الليل لبلسَباحة والنوـ  ,يسمى تعريسا  ,فا٤بسافر منهي أف يناـ ُب قارعة الطريق ؛ وإ٭با ذلك ألف
قارعة الطريق مدرجة الناس وا٥بواـ وا١بن  ,يبتعد عن وسط الطريق .
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مثل ىذا ا٣بطوط اآلف  ,ما يناـ ُب ا٣بط ؛ ألف قد تأٌب سيارة وتدىسو  ,وكذلك ُب األوؿ ٤با كانت
األسفار على اإلبل  ,الطريق الذي تطرقو بالليل يبتعد عنو ؛ ألنو مدرجة الناس وا٥بواـ والسباع وا١بن  ,إ٭با
يبتعد عن الطريق ويناـ ويس َبيح ُب مكاف آمن ؛ وألنو أيضا إذا ناـ ُب الطريق ضيق على الناسٍ ,ب إف
النائم ال يدري ما يطرقو فيو .
وكذلك هنى أف يتغوط على قارعة الطريق  ,نعم ىذا حراـ  ,ستأٌب فيو األحاديث  ,يتغوط  :يعِب
يقضي حاجتو ُب الطريق ؛ ألف ىذا يقذر على الناس ,ويطؤه الناس بأرجلهم ويلعنونو .
النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم
وقاؿ :



اتقوا ا٤ببلعن  ,قالوا :وما ا٤ببلعن ؟ قاؿ :التغوط على الطرقات



ويقاؿ :إف األقذار

والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر .
وُب لفظ  اتقوا ا٤ببلعن الثبلث  ,قالوا :يا رسوؿ اهلل وما ىي ؟ قاؿ  :الذي يتخلى ُب طريق الناس
وظلهم . 
ا٤بعُب :أف من يتخلى ُب طريق الناس ويلعنونو  ,وليس ا٤براد أمر باللعن  ,بل ا٤بعُب أف الناس إذا وجدوا
من يتخلى -يقضي حاجتوُ -ب الطريق أو ٙبت الشجرة أو ُب الظل لعنوه .


اتقوا ا٤ببلعن الثبلث



يعِب اتقوا ما ٯبلب اللعن ويتسبب ُب اللعن  ,أما قوؿ ا٤بؤلف :إف

األقذار و العذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر ,ىذا ال نعلم لو أصبل .
النهي عن التغوط تحت شجرة مثمرة
وهنى أف يتغوط الرجل ٙبت شجرة مثمرة  ,وذلك أف ٜبرة رٗبا سقطت على العذرة أو بقرهبا فتعافها
النفس فضاعت .
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نعم ىذا جاء ُب حديث ابن عمر :




أف النيب -



 -هنى أف يتخلى الرجل ٙبت شجرة مثمرة

؛ ألنو قد تسقط الثمرة فتقع على النجاسة  ,وكذلك من يريد أف ٯبِب من الثمرة إذا وجد النجاسة

يتأذى  ,فبل ٯبوز لئلنساف أف يقضي حاجتو ٙبت الشجرة ا٤بثمرة .
النهي عن الجماع تحت شجرة مثمرة
وهنى أف ٯبامع الرجل ٙبت شجرة مثمرة .
ىذا ال أعلم لو دليبل .
النهي أن يتمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة
وأف يتحدث ا٤بتغوطاف  ,وأف يتكلم الرجل وىو ُب ا٣ببلء  ,أو يتكلم وىو ٯبامع  ,أو ينظر إىل فرج
امرأتو عند ا١بماع  ,أو تنظر ىي إىل مثل ذلك منو  ,أو يتمسحا ٝبيعا ٖبرقة واحدة .
نعم ..ىذه األشياء  :أف يتحدث ا٤بتغوطاف  ,نعم ىذا جاء ُب ا٢بديث النهي   :إذا تغوط الرجبلف
فليتوارى كل منهما عن صاحبو وال يتحدثاف  ,فإف اهلل ٲبقت على ذلك  يقضي حاجتو  ,والثاين يقضي
حاجتو  ,وكل واحد يتحدث مع اآلخر  ,ال ..ال يتكلم حٌب يقضي حاجتو وىو ُب ا٣ببلء  ,أو من داخل
ا٢بماـ وىو يبوؿ او يتغوط ال يتكلم إال للضرورة .
"أو يتكلم وىو ٯبامع" كذلك  ,ٯبامع زوجتو "أو ينظر إىل فرج امرأتو عند ا١بماع  ,أو تنظر ىي إىل
مثل ذلك" ىذا ٰبتاج إىل دليل  ,وال أعلم دليبل ثابتا ُب ىذا  ,وا٢بديث ىذا " :إذا جامع أحدكم زوجتو
فبل ينظر إىل فرجها فإف ذلك يورث العمى" ال يصح ا٢بديث  ,ليس بصحيح .

ٜٔ٘
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وكذلك "أف يتمسحا ٝبيعا ٖبرقة واحدة" ال أعلم ٥بذا دليبل  ,كونو يتمسح ىو وزوجتو ٖبرقة واحدة,
ال أعلم ُب ىذا مانع ٰ ,بتاج إىل دليل  ,وال أعلم ُب ىذا مانع  ,إذا كاف خرقة واحدة أو فوطة واحدة
يتمسح هبا ىو وزوجتو فبل حرج  ,ال أعلم ُب ىذا مانعا .
النهي عن القيام للقادم إال الوالد والعالم
ومن هنيو



أف يقوـ الرجل للرجل إال إىل أبيو ,أو للرجل العامل  ,أو إىل اإلماـ العادؿ  ,وهنى أف ٰبب

الرجل أف يُقاـ إليو .

هنى النيب  أف يقوـ الرجل للرجل ُب حديث   :من أحب أف يتمثل لو الرجاؿ قياما فليتبوأ مقعده

من النار



أف يقوـ الرجل للرجل  ,إال إذا كاف للسبلـ  ,أف يقوـ ليسلم عليو فبل بأس  ,أو للرجل العامل

الكبّب  ,أو لئلماـ العادؿ  ,أو للوالد فبل بأس .
وهنى أف ٰبب الرجل أف يقاـ إليو ٤با جاء ُب ا٢بديث   :من أحب أف يتمثل لو الرجاؿ قياما فليتبوأ
مقعده من النار



مثبل ُب بعض اجملالس إذا دخل واحد قاموا احَباما وجلسوا  ,ىذا منهي عنو  ,لكن

إذا قاـ للسبلـ عليو ال بأس  ,فالقياـ لو ثبلث حاالت :
ا٢بالة األوىل :أف يقوـ ليسلم عليو  ,ىذا ال بأس  ,كالنيب ؟؟صلى؟اهلل؟عليو؟وسلم؟؟  إذا دخلت
عليو فاطمة قاـ إليها وصافحها  ,وإذا دخل عليها قامت إليو وصافحتو . 
والثانية  :أف يقوـ لبلحَباـ  ,إذا جاء وال يسلم  ,إذا دخل قاموا  ,وإذا جلس قعدوا  ,ىذا منهي عنو ,
مكروه كراىة شديدة .
الثالثة :أف يقوـ على رأسو وىو جالس  ,ىذا منهي عنو قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ++  : -كدتوا
أف تفعلوا كما تفعل األعاجم  ,يقفوف على رءوس ملوكهم وىم جلوس . 
جزاء من أحب أن يتمثل الناس لو قياما
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وقاؿ   :من أحب أف يتمثل لو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار . 
نعم ..ىذا وعيد ٤بن أحب أف يقوـ الناس لو .

وقاؿ  :من قاـ ليقوـ الناس لقيامو مل ينظر اهلل إليو
ىذا  ..ال أعلم صحة ىذا ا٢بديث ٰبتاج إىل ثبوت .نعم.
النهي عن تعظيم صاحب الدنيا
وقاؿ  من عظم صاحب دنيا فكأ٭با عظم األصناـ .
ىذا ال أعلم أنو ثابت  ,وال أظنو أف يصح  .نعم .

وقاؿ  من دخل على صاحب دنيا فتضأضأ لو ذىب ثلثا دينو .
وىذا كذلك ٰبتاج إىل دليل ,وال أعلم صحتو .
النهي عن النفخ في الطعام والشراب
ومن آدابو   هنيو أف ينفخ الرجل ُب طعامو أو شرابو . 
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نعم ىذا ثابت  ,ال ينفخ اإلنساف ُب الطعاـ والشراب  ,وإ٭با يديره  ,ولو كاف حارا يصرب أو يديره .
نعم.
إذا سقطت اللقمة من يده فليأخذىا وليأكلها
وقاؿ



من سقطت اللقمة من يده فليأخذىا وليأكلها أو ليطعمها غّبه  ,وال يَبكها للشيطاف

.
نعم ..وا٢بديث األوؿ :فيو أنو هنى أف يتنفس ُب اإلناء أو ينفخ فيو  ,ىذا حديث ثابت  ,وُب ا٢بديث
الثاين :



من سقطت اللقمة من يده فليأخذىا وليأكلها أو يطعمها غّبه وال يَبكها للشيطاف  ىذا

سبق  ,أف النيب قاؿ   :إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما هبا من األذى وليأكلها وال يدعها للشيطاف
 نعم.
صفة أكل النبي للتمر
وكاف  يأكل التمر ويطنوا  ,وم عُب ذلك أف يتناوؿ التمر بباطن يده  ,ويأخذ النواة بظاىر أصابعو ,
فهذه اآلداب وما أشبهها .
نعم ..ىذا يعِب كونو يأكل التمر ويطنوا  ,هنى الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -أف يأكل التمر ويطنوا
 ,يعِب إذا تناوؿ التمر بباطن يده  ,ويأخذ النواة بظاىر أصبعو  ,ذكر ُب ا٢باشية عن عبد اهلل بن ٞبيد من
حديث عبد اهلل بن ا٤بغفل أف النيب  كاف يضع النوى على ظهر أصبعو.
ىذا ٰبتاج إىل دليل  ,يعِب هنى أف يأخذ التمر بباطن يده  ,ويطنوا  :يأخذ النواة بظاىر اإلصبع  ,ىذا
ال أعلم ثبوت ىذا  ,وال أظنو يصح  .نعم األمر ُب ىذا واسع ,يأكل التمر يأخذه بيده بباطن يده أو
بأصابعو  ,بأصبعو  :كونو يضع النواة على ظهر األصبع ال أعلم ُب ىذا مانعا .
ٜٗ٘

اإلعانة العظمى

على خليفة المسلمين التحلي بهذه اآلداب
فهذه اآلداب وما أشبهها ٩با يطوؿ بذكرىا الكتاب  ,من آدابو وأمره وهنيو واجب على ا٣بليفة .
خليفة ا٤بسلمْب وإمامهم  ,ىذه اآلداب ٯبب على خليفة ا٤بسلمْب وإمامهم أف يتأدب هبا  ,ويتأدب
هبا الناس  ,ويقتدي بو الناس فيها  .نعم .
طاعة الخليفة
واجب على ا٣بليفة استعما٥با  ,والبحث عنها  ,واالتباع لو فيها  ,وا٤بصّب إىل طاعتو  ,واألخذ بسنتو .
ألنو ٯبب طاعة اإلماـ ُب طاعة اهلل  ,إ٭با اإلماـ ٯبب طاعتو إذا أمر بطاعة اهلل  ,وُب األمور ا٤بباحة ,
أما ا٤بعاصي فبل يطاع فيها أحد  .نعم.
العقول تدعوا للعمل باآلداب
ألف العقوؿ تدؿ عليها  ,ونفس العاقل تنازع إليها  ,وُب ذلك كلو أدب ونظافة ووقاية من ا٤بكاره .
يعِب :ىذه فوائد ىذه اآلداب  ,ويقوؿ فيها" :العقوؿ تدؿ عليها  ,ونفس العاقل تنازعو فيها  ,وُب ىذا
كلو آداب ونظافة ووقاية من ا٤بكاره" نعم ؛ و٥بذا ينبغي العمل هبذه اآلداب  .نعم.
ما ذكر من اآلداب ليس على سبيل الحصر
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حضرنا  ,وما قرب من ذكره ٩با ال غُب بالناس من علمو  ,وال بد ٥بم من
وقد  ++دثرنا من ذلك ما َ

استعمالو  ,و٩با تكثر ا٢باجة إليو  ,وال يعذر من جهلو وقصر ُب طلبو .

يعِب يقوؿ ا٤بؤلف :ىذه اآلداب الٍب ذكرناىا قاؿ" :ما حضرنا" :ىناؾ شيء فات علينا ما حضرنا ,
وكذلك "ما قرب ذكره" من األشياء الٍب ٰبتاجها الناس وال يستغنوف عنها  ,ال بد أف يعلموىا وال بد ٥بم
أف يستعملوىا .
"و٩با تكثر ا٢باجة إليو"  ,وال يعذر ا١باىل  ,وال يعذر من جهلو وقصر ُب علمو  ,ذكرنا ىذه اآلداب
 ,فجزاه اهلل خّبا  ,ورٞبو اهلل ؛ حيث ألف ىذا الكتاب الذي أفاد فيو ونفع فيو ا٤بسلمْب .
نسأؿ اهلل أف ينفعنا وإياكم ٗبا نقوؿ ونسمع  ,ونسألو -سبحانو وتعاىل -أف يعلمنا ما ينفعنا  ,وأف
ينفعنا ٗبا علمنا  ,ونسألو -سبحانو وتعاىل -أف يرزقنا ٝبيعا بالعلم النافع والعمل الصاّب والثبات على دين
اإلسبلـ .
وصلى اهلل على ٧بمد وآلو وصحبو والتابعْب .

القسم الرابع في ذكر البدع والمحدثات
النياحة واالستماع إليها
 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب .
أما بعد .قاؿ -رٞبو اهلل: -
و٫بن اآلف ذاكروف بعقب ىذا ما ابتدعو الناس وأحدثوه ٩با ال أصل لو ُب كتاب اهلل  ,وال جاء ُب أثر ,
وإف كاف الفاعل لو غّب مباي ن للدين  ,وال خارجا عن ٝبلة ا٤بسلمْب  ,فإنو قد أتى بإحداثو ما مل يأذف اهلل
فيو ىذا فيو .
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فمن ذلك ما حرمو رسوؿ اهلل  وغلظ فيو  ,النياحة ,واالستماع إليها  ,وقاؿ :إهنا من عمل ا١باىلية
 ,وقاؿ  :كسب النائحة من السحت  ,ولعن النائحة ُب موضع آخر  ,وقاؿ ابن عمر :النياحة حراـ
واستماعها بدعة.
وقد قاؿ إبراىيم  :كسب الغناء و النياحة من السحت.
 وا٢بمد هلل رب العا٤بْب  ,وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو
أٝبعْب .
أما بعد..
فهذا ىو القسم الرابع من أقساـ الكتاب  ,يذكر فيو ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -البدع واحملدثات ُب الدين ,
ويذكر طوائف البدع  ,وكذلك وأ٠باء أىل البدع وأعياهنم  ,والتحذير منهم  ,والتحذير من البدع وا٤ببتدعْب
.
و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" : -و٫بن اآلف ذاكروف بعقب ىذا"  :يعِب بعقب بعد ما سبق من الكبلـ
 ,حينما ساؽ ا٤بؤلف القسم األوؿ :النصوص واآلثار ُب التحذير من البدع ٍ ,ب القسم الثاين :ساؽ مسائل
االعتقاد ٍ ,ب ُب القسم الثالث :ساؽ ا٤بسائل الفقهية .
ُب ىذا الرابع يقوؿ ا٤بؤلف٫" :بن اآلف ذاكروف بعقب ىذا ما ابتدعو الناس وأحدثوه ٩با ال أصل لو ُب
كتاب اهلل " إذف ىذا الشيء ا٤ببتدع ىو احمل َدث.

البدعة :ىي احملدث ُب دين  ,ما ابتدع واحدث ُب دين اهلل ٩با ال أصل لو ُب كتاب اهلل وال جاء فيو

أثر .
كل ما ابتدع ُب الدين وأحدث ٩با ال أصل لو ُب الكتاب العزيز و ال ُب السنة ++ا٤بنتحرة فإنو يسمى
٧بدثا .
"وإف كاف الفاعل لو غّب ٨بالف للدين وال خارجا م ن ٝبلة ا٤بسلمْب " :يعِب البدعة  , ..ال نقوؿ :إف
صاحب البدعة ٱبرج من الدين وٱبرج من ٝبلة ا٤بسلمْب  ,بل ىو عاص إال إذا كانت بدعة مكفرة .
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"فإنو قد أتى بإحداث ما مل يأذف اهلل فيو" ىذا فيو ٧بذوؼ  ,تقديره فإنو قد أتى بإحداث ما مل يأذف
اهلل فيو بدعة  ,ىنا جواب " إف" "فإنو قد أتى بإحداث ما مل يأذف اهلل فيو" التقدير  :أتى بدعة وحدثا ُب
الدين .
ٍب قاؿ " :فمن ذلك"  ,أتى باألمثلة  ,يعِب ا٤بؤلف يقوؿ ٫ :بن نذكر البدع  ,والبدعة  :ىي الٍب ال
أصل ٥با ُب كتاب اهلل  ,وا٤بؤلف اآلف أدخل بعض ا٤بعاصي ُب البدع  ,بعض العلماء يرى تسمية بعض
ا٤بعاصي بالبدع ؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف ٩" :با ال أصل لو ُب الكتاب وال ُب السنة" .
بعضهم يقوؿ :البدعة ىي ا٢بدث ُب دين اهلل  ,وبعضهم يدخل ا٤بعاصي  ,كل ما خالف الكتاب
والسنة فهو بدعة  .فعلى ىذا تدخل ُب ا٤بعاصي ؛ و٥بذا ساؽ ا٤بؤلف ىنا كثّبا من ا٤بعاصي و٠باىا بدعة .
قاؿ  :وإف كاف الذي يفعل البدعة ال ٱبرج من الدين  ,وال يكفر  ,وال ٱبرج عن ٝبلة ا٤بسلمْب إال أنو
قد أتى معصية كبّبة " ,فإنو قد أتى بإحداث ما مل يأذف اهلل فيو" بدعة  ,تقدير بدعة  ,ىنا فيو سقط أو
جواب ٧بذوؼ تقديره فإنو قد أتى بإحداث ما مل يأذف اهلل فيو بدعة .
فمن ذلك :ما حرمو رسوؿ اهلل  وغلظ فيو  ,إذف أدخل ُب البدع احملرمات الٍب حرمها النيب ٍب غلظ
فيها  ,فهي داخلة ُب البدع على ما ذىب إليو ا٤بصنف  ,وعلى ما عليو بعض العلماء .
فمن ذلك ما حرمو الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -وغلظ فيو  ,إذف احملرمات كثّبة  ,منهيات
و٧برمات  ,كلها أدخلها ُب البدع  ,ومن ذلك النياحة واالستماع إليها  ,وقاؿ :إهنا من عمل ا١باىلية .
النياحة :ىي رفع الصوت بالبكاء على ا٤بيت .
ويدخل ُب النياحة أيضا ندب ا٤بيت وتعداد ٧باسنو  ,ينوح ويقوؿ  :كاف كذا وكاف كذا  , ..كاف
يطعمنا وكاف يسقينا  ,وكاف يشَبي لنا وكاف وكاف  , ..يعدد احملاسن .
ويدخل أيضا ُب النياحة لطم ا٣بد  ,وشق الثوب  ,ونتف الشعر  ,ويدخل ُب النياحة كما سيأٌب
االجتماع ُب بيت ا٤بيت  ,وصناعة الطعاـ للناس .
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فا٤بؤلف يقوؿ .. :بدأ أوال بالبدعة األوىل :النياحة  ,واالستماع إليها  ,وقاؿ  :إهنا من عمل ا١باىلية ,
كاف ا١باىليوف ىم الذين ينوحوف  ,وجاء ُب ا٢بديث الوعيد على النائحة  ,قاؿ النيب   النائحة إذا مل
تتب قبل موهتا تقاـ يوـ القيامة وعليها سرباؿ من قطراف ودرع من جرب



يعِب النائحة إذا مل تتب

تسربل  ,يعِب سرباؿ من قطراف كأنو لباس  ,ودرع من جرب ٍ ,ب تشعل فيو النار حٌب يكوف اشتعاؿ النار
فيو أشد  ,أشد من لو اشتعلت النار با١بسم  ,إذا طلي ا١بسم قطراف وجرب  ,أو طلي مثبل بالغاز فإنو
يكوف االشتعاؿ أشد .
وُب ا٢بديث عن  : ..صوتاف ملعونا ُب الدنيا واآلخرة  :ا٤بزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة  رنة:
ي عِب صوت النائحة  ,النياحة عند ا٤بصيبة  ,وقاؿ  :كسب النائحة من السحت  .نعم النائحة ُ ..ب
ا١باىلية كانوا يستأجروف من ينوح  ,يستأجر امرأة تنوح  ,وإىل اآلف يوجد ُب بعض اجملتمعات يستأجروف
من ينوح ,إذا جاء ميت يستأجر النساء  ,تأٌب تنوح كذبا.
ىذه النائحة تنوح كذ با تبكي وتصيح لكي تأخذ أجرة فقط  ,إ٭با ليس ٥با شأف  ,كانوا ُب ا١باىلية
ىكذا  ,كانت ا٤برأة تساعد صاحبتها ؛ و٥بذا ٤با أخذ النيب  كما ُب صحيح مسلم  : -أخذ النيب



على النساء أال ينحن  ,قالت امرأة :يا رسوؿ اهلل ,إال على فبلف فإهنم ساعدوين وأريد أف أساعدىم - 
يعِب تريد أف تكافئهم  ,إهنا جاءت بكت عندىا فهي تريد أف تبكي عندىا  -فاستدناىا النيب  وقاؿ
 :كسب النائحة من السحت . 
إذف ىي من عمل ا١باىلية  ,النياحة ىي من عمل ا١باىلية  ,وإنو من احملرمات ومن الكبائر ؛ ألنو
توعد عليو بالوعيد الشديد  ,وكسبها -النائحة الٍب تأٌب وتستأجر -سحت  :حراـ .
وُب ا٢بديث   :أربعة ُب أمٍب من ا١باىلية ال يَبكوهنم  :الفخر ُب األحساب  ,والطعن ُب األنساب
 ,والنياحة على ا٤بيت  ,واالستسقاء بالنجوـ  ىي من أمر ا١باىلية .
ولعن النائحة ُب موضع آخر  ,جاء ُب حديث أيب سعيد :



لعن النيب  النائحة وا٤بستمعة



رواه أبو داود والبزار والطرباين  ,وقاؿ ابن عمر " :النياحة حراـ واستماعها بدعة" النياحة حراـ ,أخذىا من
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النصوص  ,النيب  -  -هنى عنها  ,واستماعها بدعة  ,كوف اإلنساف يستمع للنائحة يكوف ىذا من البدع
يعِب معصية ٠ ,باىا بدعة ؛ ألهنا معصية .
وقد قاؿ إبراىيم النخعي  :كسب الغناء والنياحة من السحت  ,ا٤بغِب كسبو سحت حراـ  ,والنائحة
الٍب تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حراـ .

وأٌُِبَ عمر ابن ا٣بطاب  بنائحة فتتعتعت فبدا شعرىا  ,فقيل لو  :يا أمّب ا٤بؤمنْب إنو قد بدا شعرىا ,

فقاؿ  :أبعدىا اهلل  ,إهنا ال حرمة ٥با  ,قيل وملَ ؟ قاؿ  :ألهنا تأمر با١بزع  ,وقد هنى اهلل  عنو  ,وتنهى

عن الصرب  ,وقد أمر اهلل  بو  ,وتأخذ الدراىم على دمعتها  ,وتبكي بشجو غّبىا  ,وٙبزف ا٢بي وتؤذي
ا٤بيت .
ِ
ٌب عمر
نعم  ..ىذا األثر ذكره ا٤بؤلف ىنا  ,ومل ٱبرجو احملشي " :أُ َ



بنائحة فتتعتعت" يعِب كانت

تتلكع  ,تَبد ُب الكبلـ  ,صار ُب كبلمها تردد  ,تقطع " ,فبدا شعرىا" ظهر شيء من شعرىا " ,فقيل لو :
يا أمّب ا٤بؤمنْب ,إنو قد بدا شعرىا  ,فقاؿ  :أبعدىا اهلل"  ,يعِب ىذه النائحة.
أيضا كذلك "ال حرمة ٥با  ,قيل  :ومل ؟ قاؿ :ألهنا تأمر با١بزع  ,وقد هنى اهلل  عنو  ,تأمر با١بزع ؛
ألهنا تنوح  ,تامر با١بزع يعِب تدعو إىل ا١بزع بفعلها  ,وتنهى عن الصرب ؛ ألف فعلها ينهى عن الصرب وقد
أمر اهلل  بو  ,وتأخذ الدراىم على دمعتها  ,على بكائها  ,وتبكي بشجو غّبىا" يعِب ٕبزف غّبىا ال ناقة
فيها وال ٝبل  ,إ٭با تبكي بشجو غّبىا " ,وٙبزف ا٢بي  ,وتؤذي ا٤بيت " ؛ ألنو جاء ُب ا٢بديث   :أف
ا٤بيت يعذب ببكاء أىلو عليو  نعم.
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وقاؿ ابن عوف  :أتيت الكوفة فرأيت رجاال يندبوف على الطريق  ,فسألت عن ذلك  ,فقيل يندبوف
ا٢بسْب  فأتيت إبراىيم فأخربتو بذلك فقاؿ  :اليزاؿ أىل الكوفة ُب إحداث البدع ُب كل عاـ حٌب يصّب
ا٢بق فيهم بدعة .
نعم ..وىذا جاء عن نافع بن عوف يقوؿ  " :أتيت الكوفة فرأيت رجاال يندبوف على الطريق"  ,يعِب
يبكوف  ,فسألت عن ذلك  ,فقيل :يندبوف ا٢بسْب" ىذا بدأ من دىر طويل  ,البكاء على ا٢بسْب ,
الشيعة والرافضة يندبوف ا٢بسْب م نذ زمن بعيد  ,يندبوف ا٢بسْب على الطريق  ,يبكوف عليو  ,ومات قبل
فَبة  ,فقيل" :يندبوف ا٢بسْب -رضي اهلل عنو "-قاؿ ابن عوف " :فأتيت إبراىيم" لعل إبراىيم يفهم ذلك
"فأخربتو بذلك فقاؿ  :ال يزؿ أىل الكوفة بإحداث البدع ُب كل عاـ حٌب يصّب ا٢بق فيهم بدعة" .
وىذا من إبراىيم فيو  :أف النياحة والندب من البدع ٠ ,باه بدعة  ,قاؿ " :ال يزاؿ أىل الكوفة
بإحداث البدع ُب كل عاـ" على اعتبار أف ا٤بعاصي من البدع  .نعم.
استعمال القينات والغناء
ومن البدع استعماؿ القينات ,واستعماؿ الغناء  ,وقاؿ ابن مسعود :الغناء ينبت النفاؽ ُب القلب كما
ينبت ا٤باء البقل .
نعم ..ومن البدع استعماؿ القينات  ,القينات ٝ :بع قينة وىي ا٤بغنية  ,فاستعماؿ القينات واشَباء
ا٤بغنيات حٌب تغِب ىذا من البدع ؛ ألنو من ا٤بعاصي الكبار ُ ,ب حديث أنس أف النيب  قاؿ   :من
قعد إىل قينة يستمع منها صب اهلل ُب أذنو اآلنك يوـ القيامة  وىو الرصاص ا٤بذاب .
فاستعماؿ القينات وىي ا٤بغنيات من البدع  ,والواجب على اإلنساف أف يتقي اهلل



وأال يستعمل

القينات وا٤بغنيات  ,وأف ينكر عليهم  ,واستعماؿ الغناء من ا٤بنكرات أيضا  ,فإنو من ٥بو ا٢بديث ؛ و٥بذا
فسر ابن مسعود



٥بو ا٢بديث بالغناء  ,جاء عن ابن مسعود أنو سئل عن قوؿ اهلل تعاىل:
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 )ٔ(          فقاؿ :الغناء واهلل الذي ال إلو إال ىو
أقسم بأف ٥بو ا٢بديث ىو الغناء  ,فدؿ على أنو ٧برـ  ,وقاؿ ابن مسعود   الغناء ينبت النفاؽ ُب
القلب كما ينبت ُب ا٤باء البقل  وىذا رواه أبو داود والبيهقي لكن بدوف "كما ينبت ُب ا٤باء البقل" .
ورواه البيهقي موقوفا عن ابن مسعود أيضا  ,قاؿ  :وال يصح رفعو  ,وُب رواية :
النفاؽ ُب القلب كما ينبت ا٤باء الزرع





الغناء ينبت

فدؿ على أف الغناء ٧برـ  ,ما داـ أنو ينبت النفاؽ دؿ على

ٙبرٲبو  .نعم.
النظر في النجوم واالستدالل بها على المغيبات
ومن البدع النجوـ ,والنظر هبا واالعتصاـ  ,بل ىو طرؼ من الشرؾ وادعاء لعلم الغيب  ,وكل ذلك
منهي عنو مثل النجوـ .
نعم" .من البدع النجوـ"  :يعِب النظر ُب النجوـ واالستدالؿ هبا على ا٤بغيبات  ,أو االعتقاد أهنا سبب
 ,ىذا من البدع  ,وُب ا٢بديث   :من يقتبس شعبة من النجوـ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
.
كونو ينظر ُب النجوـ ويستدؿ هبا على دعوى علم الغيب  ,أو يستدؿ باجتماعها وافَباقها  ,فهذا
طرؼ ..يقوؿ ا٤بؤلف " :بل ىو طرؼ من الشرؾ وادعاء لعلم الغيب  ,وكل ذلك منهي عنو" مثل النجوـ .
ادعاء علم الغيب شرؾ  ,شرؾ أكرب وخروج من ا٤بلة  ,كوف اإلنساف ينظر ُب النجوـ ويعتصم هبا ,
يعِب يعتقد أهنا مؤثرة  ,أو يدعي بعلم الغيب أو أهنا سبب  ,كل ىذا من احملرمات الشركية .
والتنجيم على ثالثة أقسام :
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القسم األول  :ادعاء أف النجوـ فاعلة ٨بتارة  ,وأهنا مؤثرة  ,وأف ا٢بوادث العرضية مركبة على تأثّب
النجوـ والروحانيات  ,ىذا شرؾ أكرب باهلل العظيم  ,وىو الشرؾ ُب الربوبية  ,وىو شرؾ الصابئة وىم الذي
بعث إليهم و  ..عليو الصبلة والسبلـ  ,ىذا شرؾ أكرب  ,أعظم من شرؾ أىل ا١باىلية  ,كونو يدعي أف
النجوـ مؤثرة .
القسم الثاني :أال يدعي أف النجوـ مؤثرة  ,ولكن يدعي بعلم الغيب  ,فيستدؿ باستماع النجوـ
وافَباقها واتصا٥با وطلوعها وغروهبا  ,يستدؿ هبا على علم الغيب  ,على نزوؿ ا٤بطر أو على غبلء األسعار,
أو على قيا ـ الدوؿ أو على زوا٥با  ,أو على موت عظيم أو والدة عظيم  ,ينظر ُب النجوـ فإذا اجتمعت أو
افَبقت أو طلعت أو غربت  ,قاؿ  :سيحصل غبلء السعر أو استدؿ بو على أنو سيحصل غبلء ُب
األسعار  ,أو على نزوؿ ا٤بطر  ,ىذا أيضا كفر أكرب ومدعي علم الغيب .
القسم الثالث :أف يستد ؿ بالنجوـ على معرفة القبلة  ,جهة القبلة ومعرفة فصوؿ السنة  ,ومعرفة
أوقات البدر والزرع وىذا يسمى بعلم التسهيل  ,وىذا جائز ال بأس بو ُب أصح قوؿ العلماء  ,علم
التسهيل  ,وأما النوعاف األوالف يسمياف علم التأثّب  ,يعتقد أف النجوـ مؤثرة بذاهتم  ,أو يدعي هبا علم
ا لغيب ىذا شرؾ أكرب  ,القسم الثالث علم التسهيل وىو أف يستدؿ بالنجوـ على معرفة القبلة  ,يعرؼ أف
النجم القطب ٪بم ثابت من جهة الشماؿ فإذا عرؼ جهة ا٤باؿ ٙبدد بقية ا١بهات  ,يستدؿ هبا على
الطريق ُب السفر ُب الليل ُب الرب أو ُب البحر  ,معرفة الطرؽ  ,معرفة أوقات البدر وأوقات الزرع وما أشبو
ذلك ىذا ال بأس بو ُب أصح قوؿ العلماء  ,ومع ذلك فقد منعو بعض العلماء  ,كره قتادة بن دعامة
السدوسي تعلموا منازؿ القمر  ,ومل يرخص فيو ابن عيينة  ,ذكره حرب الكرماين عنهما  ,ورخص ُب تعلم
ا٤بنازؿ اإلماـ أٞبد وإسحق بن رىوية وىو قوؿ ا١بمهور وىو الصواب ,ال بأس ُب تعلم ا٤بنازؿ ٤بعرفة القبلة
أو معرفة الطرؽ  ,االىتداء للطرؽ ُب السفر أو ُب ا٢بضر  ,ومعرفة فصوؿ السنة وأوقات البدر والزرع  ,ىذا
ال بأس بو على الصحيح  ,فا٤بؤلف يقوؿ  :بدع النجوـ والنظر فيها واالعتصاـ إليها بل ىو طرؼ من
الشرؾ وادعاء لعلم الغيب وكل ذلك منهي عنو مثل النجوـ  ,كما سبق .
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القيافة والتكهن والزجر

والقيافة والتكهن والزجر والتطيب  ,وقد قاؿ



من أتى كاىنا أو عرافا فصدقو فقد كفر ٗبا أنزؿ

على قلب ٧بمد   وقاؿ :



من اقتبس شعبة من النجوـ فقد اقتبس شعبة من الشرؾ من زاد زاد

 وقاؿ علي ابن أيب طالب :



أحذركم علم النجوـ إال ما يهتدى بو ُب ظلمات الرب والبحر  ,فإف

ا٤بنجم كالساحر  ,والساحر كالكاىن  ,والكاىن كافر والكافر ُب النار . 
نعم والقيافة والتكهن والزجر من البدع  ,القيافة نوعاف  ,قيافة النسب  ,وقيافة األثر  ,قيافة النسب
ىذا ال بأس ُب ذلك وىو أف يعرؼ الشبو  ,بعض الناس يكوف عندىم معرفة بالشبو  ,ينظر ُب شبو
اإلنساف فيعرؼ الدـ ويعرؼ أف ىذا من القبيلة الفبلنية أو أف ىذا ابن ٥بذا الرجل  ,وىو ال يعرفو  ,ألنو
عند حس القيافة معرفة الشبو  ,إذا رأى اثنْب ولو كاف ال يعرفها عرؼ أف ىذا ابن ٥بذا  ,أو ىذا أب ٥بذا ,
أو ىذا أخ ٥بذا أو ىا من قبيلة ىذا  ,ىذا ال بأس بو  ,ىذا يسمى القيافة  ,قيافة النسب ومعرفة الشبو ,
ومنو قيافة ٦بزز ا٤بدرجي حْب نظر إىل أقداـ أسامة بن زيد وزيد ابن حارثة ػ رضي اهلل عنهما ػ وقد التحفا
قطيفة وغطا رؤوسهما وجسمهما وعريت األرجل األربعة  ,ىو ال يعرؼ فلما مر وراء ىذه األرجل كاف زيد
أبيض وأذف أسامة أسود  ,فرجبلف سودا ورجبلف بيضاء  ,وقد التحما بقطيفة ومل يبدو إال األرجل وال
يدري  ,فلما مر قاؿ  :إف ىذه األرجل بعضها من بعض  ,فسر النيب  ودخل على عائشة وتربؾ أسارير
وجهو  ,وقاؿ  :أمل ترين اجملزز ا٤بدرجي  ,جاء آنفا وقاؿ إف ىذه األرجل بعضها من بعض  ,وكاف بعض
الناس يطعنوف ُب نسب أسامة  ,قالوا ىذا فيو شك  ,ىذا أسود وىذا أبيض كيف يكوف ىذا  ,فكاف
الناس يطعنوف  ,فلما جاء ٦بزز ا٤بدرجي وكاف مشهورا بالقيافة وقاؿ  :إف ىذه األرجل بعضها من بعض
سر النيب



ودخل على عائشة تدرؾ أسارير وجهو وقاؿ  :أمل ترين اجملزز ا٤بدرجي  ,دخل آنفا وقاؿ إف

ىذه األرجل بعضها من بعض  ,فاعتمد الرسوؿ  القيافة قيافة النسب  ,وزاؿ الشكوؾ عند بعض الناس
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ا٤بشككوف ُب نسب أسامة من أبيو زيد  ,ألف ىذا من أىل القيافة  ,فمعروؼ القيافة وأثبت نسبو منو ,
وأف ىذه األرجل بعضها من بعض  ,ىذه قيافة النسب  ,والثاين قيافة األثر الٍب يدعي هبا علم الغيب ,
ينظر ُب األثر ُب الرجل يعِب موطأ الرجل موطأ رجلو  ,ويستدؿ هبا ويدعي بو علم الغيب  ,وىذه ىي
ا٤بمنوعة  ,القيافة األثر الٍب يدعي هبا علم الغيب  ,ينظر ُب األثر  ,أثر ا٤بشي  ,أثر مشي اإلنساف  ,ينظر
ُب أثر ا٤بشي  ,ويدعي أف ىذا فبلف وىذا فبلف  ,وأنو يدعي هبا علم الغيب  ,فهذه ىي الٍب من البدع
ومن أعماؿ ا١باىلية  ,وكذلك التكهن  ,التكهن فعل الكهانة  ,والكاىن ىو الذي ٱبرب عن مغيبات ُب
ا٤بستقبل  ,أو ٱبرب ع ما ُب الضمّب  ,ويدعي علم الغيب  ,أو الذي ٱبط ُب الَباب وُب الرمل يقاؿ لو
عراؼ  ,أو يضرب با٢بصى والودع  ,وىو الذي ينظر ُب الكف أو ينظر ُب الفنجاف كل ىؤالء كهاف ,
يدعوف علم الغيب  ,إذا ادعى علم الغيب فإف ىذا فإنو يكوف مشرؾ ويكوف كافر  ,والكاىن ىو الذي لو
رعي من ا١بن  ,ٱبطره فيدعي علم الغيب وٱبرب عن مغيبات ُب ا٤بستقبل ومعو رعي من ا١بن يأتيو  ,وقيل
ىو الذي ٱبرب عما ُب الضمّب  ,والعراؼ الذي يدعي معرفة هنور ا٤بقدمات ويستدؿ هبا على ا٤بسروؽ
ومكاف الضالة  ,وا٤بنجم الذي ينظر ُب النجوـ فيدعي علم الغيب .
والرماؿ الذي ٱبط ُب الرمل  ,ىو الذي يفتح الكتاب وٰبضر ا١بن  ,ىو الذي يقرأ ُب الفنجاف أو ُب
الكف  ,كل ىؤالء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار ىم كفرة لكن بطرؽ متعددة  ,إف كاف دعواه علم
الغيب كلها يدعونو  ,إف كاف يدعي العلم بالغيب بالنظر ُب النجوـ يسمى منجم  ,وإذا كاف عن طريق
اإلخبار عن غيب ُب ا٤بستقبل ٠بي كاىنا  ,وإف كاف عن طريق معرفة ا٤بسروؽ ومكاف الضاؿ ٠بي عرافا ,
وإف كاف عن طريق الضرب با٢بصى وا٣بط ُب الرمل ٠بي عراؼ  ,وكلهم يدعوف علم الغيب  ,كلهم كفرة ,
والزجر كذلك الزجر يعِب زجر الطّب  ,يزجر الطّب وىو العيافة و يتشائم هبا أو يتأمل  ,كذلك التطيب
والتشاؤـ با٤برئيات أو ا٤بسموعات  ,وأصل التشاؤـ بالطيور وىو العيافة  ,و العيافة زجر الطّب وكاف أىل
ا١باىلية يتطّبوف  ,فإذا أراد أحدىم سفرا زجر الطّب فإذا طار جهة اليمْب فيأمن وذىب إىل سفره  ,وإذا
طار جهة الشماؿ تشاءـ  ,كذلك إذا أراد زواجا أو ٘بارة يزجر الطّب  ,والذي يأٌب من األماـ يسمى
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الناطح و النطيح  ,والذي يأٌب من ا٣بلف يسمى القاعد والقعيد  ,وكاف بعض العرب مشهورين بالعيافة
وزجر الطّب  ,فإذا كاف اإلنساف ال يعرؼ العيافة يأٌب إىل واحد من ىذه القبيلة ويقوؿ ازجر يل الطّب ,
اعمل يل عيافة  ,لشهرهتم هبذا  ,و٥بذا يقوؿ الشاعر ا١باىلي :

خبير بنو رىب فال تقم الغيم
مقال ة رىب ي إذا الطير مرة
خبّب بنو رىب عنده خربة هبذه العيافة وزجر الطّب  ,فبل تلغي مقالتهم إذا زجروا الطّب وأخربوؾ على
الطريقة ا١باىلية  ,فالقيافة والتكهن وزجر الطّب والتطّب والتشاؤـ أصلو التشاؤـ بالطيور  ,ويشمل التشاؤـ
با٤برئيات وا٤بسموعات باألمكنة واألزمنة  ,كل ىذا يدخل ُب التطّب  ,ال ٯبوز لئلنساف أف يتطّب وال أف
يتشاءـ ال بالطيور وال باألماكن وال باأل٠باء وال باأللفاظ وال بالبقاع  ,وقاؿ

 

من أتى كاىنا أو

عرافا فصدقو فقد كفر ٗبا أنزؿ اهلل على قلب ٧بمد   ا٤بؤلف ػ -رٞبو اهلل -ػ أتى هبذا اللفظ  ,وعرؼ
ُب ا٢بديث



من أتى عرافا فسألو عن شيء ال تقبل لو صبلة أربعْب يوما  وُب ا٢بديث اآلخر



من أتى كاىنا فصدقو فيما يقوؿ فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد  ا٤بؤلف ُب سياقو ىنا قاؿ  :فقد كفي ٗبا
أنزؿ على قلب ٧بمد  ,وقاؿ  من اقتبس شعبة من النجوـ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
ا٤بعروؼ ُب ا٢بديث زاد ما زاد  ,ا٤بؤلف بزيادة ومن زاد  ,ا٤بعروؼ ُب ا٢بديث
النجوـ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد







من اقتبس شعبة من

يعِب كلما اقتبس من النجوـ وزاد ُب علم النجوـ فقد

زاد ُب الشرؾ والعياذ باهلل  ,وقاؿ علي بن أيب طالب ( :



أحذركم علم النجوـ إال ما يهتدى بو إىل

ظلمات الرب والبحر فإف ا٤بنجم كالساحر  ,والساحر كاىن والكاىن كافر  ,والكافر ُب النار



ىذا مل

ٱبرجو احملقق  ,فيو التحذير من علم النجوـ  ,واستثُب ما يهتدى بو ُب ظلمات الرب والبحر وىذا ىو علم
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التسهيل كما سبق  ,قاؿ  :ا٤بنجم كالساحر إذا كاف يدعي علم الغيب فهو كالساحر  ,وكل من الساحر
والكاىن كافر  ,والكافر ُب النار  .نعم .
خضب الرجل لحيتو ورأسو بالسواد
ومن البدع أف ٱبضب الرجل ٢بيتو ورأسو بالسواد  ,أو يأخذ من عارضيو  ,أو يطوؿ شاربو وقد قيل
أوؿ من خضب بالسواد فرعوف  ,و قيل إنو خضاب أىل النار  ,وأمر  بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب .
نعم يقوؿ ىو ومن البدع أف ٱبضب الرجل ٢بيتو ورأسو بالسواد  ,يعِب إذا شاب ٱبضب ٢بيتو ورأسو
بالسواد  ,يعلم من البدع على ما ذىب إليو بعض العلماء من إدخاؿ ا٤بعاصي ُب البدع كما ذكر ا٤بؤلف إف
كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع  ,فقاؿ  :إف من البدع أف ٱبضب الرجل ٢بيتو ورأسو بالسواد
 ,جاء ُب ا٢بديث



أف والد أبا بكر أبا قحافة جيء بو إىل رسوؿ اهلل

فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :غّبوا ىذا وجنبوه السواد





ورأسو و٢بيتو كالسغامة ..

بعض العلماء قالوا  :وجنبوه السواد مدرج ُب

ا٢بديث  ,والصواب أهنا ليست مدرجة  ,وجاء أيضا ُب ا٢بديث الوعيد على من ٱبضب بالسواد  ,أنو ُب
آخر الزماف يأٌب قوـ ٱبضبوف كحواصل الطّب ال يرٰبوف رائحة ا١بنة  ,من العلماء من تكلم ُب ا٢بديث ,
والصواب أف ا٣بضاب بالسواد ٩بنوع  ,والعلماء ٥بم قوالف ُب ىذا كما ذكر ابن القيم ػ -رٞبو اهلل -ػ ُب زاد
ا٤بعاد منهم من أجاز ا٣بضاب بالسواد  ,ونقل ىذا عن بعض السلف  ,نقل عن ا٢بسن وا٢بسْب وأهنم
خضبوا بالسواد  ,والقوؿ الثاين ا٤بنع وىو الصواب  ,أنو ال ٯبوز ا٣بضاب بالسواد  ,ولكن ٱبضب با٢بناء ,
با٢بمرة كا٢بناء أو بالصفرة أو با٢بناء والكتم  ,ٱبلط بينهم الكتم أسود وا٢بناء أٞبر  ,فإذا خلطهما صار
بْب ا٢بمرة والسواد  ,وصار يضرب إىل ا٢بمرة  ,وىذا ىو األفضل أف يقوـ با٢بناء والكتم  ,وجاء عن أيب
بكر ( ++أ نو خضب با٢بناء والكتم وكذلك عمر وغّبه  ,فاألفضل أف ٱبضب با٢بناء والكتم  ,يكوف
يضرب إىل ا٢بمرة  ,بْب السواد وا٢بمرة  ,يضرب با٢بمرة أما بالسواد خالص فبل  ,الصواب أنو ٩بنوع  ,أو
ٱبضب با٢بمرة خالصة  ,أو بالصفرة  ,إما با٢بناء والكتم فيكوف يضرب إىل ا٢بمرة  ,بْب السواد وا٢بمرة ,
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أو با٢بمرة أو بالصفرة  ,أما السواد ا٣بالص فالصواب أف ٩بنوع وإف أجازه بعض العلماء  ,وا٢بديث ُب ىذا
واضح  ,قوؿ النيب  :غّبوا ىذا وجنبوه السواد  ,لكن بعضهم قاؿ  :إف وجنبوه السواد مدرجة ليست من
كبلـ النيب  وكذلك حديث أٞبد والوعيد الشديد على من ٱبضب بالسواد  ,فإذف افتعالو من البدع وىو
من ا٤بعاصي  ,أف ٱبضب الرجل ٢بيتو ورأسو بالسواد  ,أو يأخذ من عارضيو نعم ىذا معصية ألف ىذا من
اللحية  ,اللحية ما نبت على الذقن والعارضْب  ,أو يطوؿ شاربو  ,ألف النيب  أمر بإحفاء الشارب  ,سبق
ُب أحاديث الفطرة  النيب  وقت لنا ُب األخذ من الشارب وتقليم األطراؼ ونتف األبط وحلق العانة
أال يَبؾ أكثر من أربعْب ليلة  وقتها لنا رسوؿ اهلل



أال يَبؾ أكثر من أربعْب ليلة  ,فإذا طوؿ شاربو

وزاد ىذا من البدع .
قولو وقد قيل أو من خضب بالسواد فرعوف وقيل إنو خضاب أىل النار ىذا جاء بصيغة التمرير ليس
عليو دليل  ,وأمر رسوؿ اهلل  بإعفاء اللحة وإحفاء الشوارب ىذا ثابت  ,رواه البخاري ُب صحيحو  ,أمر
 أعفوا اللحاء  وُب لفظ أرخوا  ,أرجوا  ,وفروا  ,أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية  ,ليخاؼ
ا٤بشركْب  ,خالفوا اجملوس  ,إال على أف حلق اللحية وإطالة الشارب التشبو باجملوس والتشبو با٤بشركْب ,
وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو ٧بمد ابن حزـ قاؿ  :أف إعفاء اللحية فرض واجب  ,وإحفاء
الشوارب كذلك  ,ٯبب على اإلنساف أف يقص شاربو وال يَبكو أكثر من أربعْب ليلة  .انتهى .
كذلك ٯبب على اإلنساف أف يقص شاربو وال يَبكو أكثر من أربعْب ليلة .إذا أخر ىذه األربعة :تقليم
األظافر ,نتف اإلبط ... ,أكثر من أربعْب ليلة ففي كل األحواؿ الكراىة الشديدة  ....نعم .
التزعفر والخضاب بالحناء للرجال
ومن البدع أف يتزعفر الرجل أو ٱبضب يده با٢بناء .
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نعم ,ىذا من البدع ,أف يتزعفر الرجل ,وأف يتزعفر يعِب :يفعل الزعفراف ُب ثوبو وبدنو ,يصبغ ثوبو أو
بدنو بالزعفراف.
وجاء ُب ا٢بديث النهي عن لبس ا٤بزعفر وا٤بعصفر ,أي لبس الثوب ا٤بصبوغ بالزعفراف أو العصفر .ثبت
ىذا ُب حديث عبداهلل بن عمرو ,قاؿ  :رأى علي النيب  -  -ثوباف معصفراف ,فقاؿ :أمك أمرتك
هبذا؟!  وُب رواية أنو قاؿ  :ىذه من ثياب الكفار فبل تلبسها  إال على أهنا من لباس الكفار أو
أهنا من لباس النساء .
كذلك ا٤بزعفر ,ال ينبغي اإلنساف أف يتزعفر؛ ألف ىذا من خصائص النساء ,ال يلبس الثوب ا٤بزعفر,
ال يتزعفر ُب ثوبو وال ُب بدنو ,ال يلبس الثوب ا٤بزعفر وال ا٤بعصفر.
ا٤بزعفر :ا٤بصبوغ بالزعفراف ,وا٤بعصفر :ا٤بصبوغ بالعصفر األٞبر ,يشبو لباس النساء؛ و٥بذا هنى النيب -
 - أف يتزعفر الرجل أو ٱبضب يده با٢بناء؛ ألف ىذا فيو تشبها بالنساء  .نعم .
إسبال الرجل إزاره على عقبيو
ومن البدع أف يسبل الرجل إزاره ,وىو السراويل علي عقبيو ,وقاؿ النيب   :-  -ال ينظر اهلل



إىل ا٤بسبل إزاره من ا٣بيبلء . 
نعم" ,من البدع أف يسبل الرجل إزاره"  .ىذه من ا٤بعاصي" ,وىو السراويل على عقبيو" والصواب أف
ىذا عاـ ليس خاصا بالسراويل ,ال ٯبوز للرجل أف يَبؾ ثوبو ينزؿ ٙبت الكعب ,سواء كاف سرواالً أو
بنطلوناً أو ثوبا ,أو مشلح ,عاـ .
قاؿ النيب   :-  -ال ينظر اهلل  إىل ا٤بسبل إزاره من ا٣بيبلء  كأف ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -رواه
با٤بعُب ,ا٢بديث ا٤بعروؼ  :ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبو خيبلء  وُب اللفظ اآلخر  :من جر ثوبو
خيبلء مل ينظر اهلل إليو  وىذا وعيد شديد ,وإذا جر إزاره ولو لغّب ا٣بيبلء فهو ٧برـ .
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ا٢بديث اآلخر حديث البخاري:



ما أسفل من الكعبْب ففي النار

يسبل إزاره  .ثبت ُب صحيح مسلم أف النيب



قاؿ:





جعل الوعيد شديداً ٤بن

ثبلث ال يكلمهم اهلل وال يزكيهم و٥بم عذاب

أليم :ا٤بسبل إزاره ,وا٤بنفق سلعتو با٢بلف الكاذب ,وا٤بناف ٗبا أعطى



دؿ ذلك على أف اإلسباؿ من

الكبائر سواء كاف من ا٣بيبلء أو لغّب ا٣بيبلء .
لكن إذا كاف للخيبلء يكوف أشد ,عقوبتو أشد؛ لقوؿ النيب   :-  -من جر ثوبو خيبلء مل ينظر
اهلل إليو  وإف كاف لغّب ا٣بيبلء فهو متوعد هبذا ا٢بديث  :ما أسفل من الكعبْب ففي النار  ففي
ا٢بديث:



ثبلث ال يكلمهم اهلل :ا٤بسبل إزاره ...



وجاء ُب ا٢بديث اآلخر:



أزرة ا٤بؤمن إىل

نصف الساؽ ,وال لوـ عليو فيما بينو وبْب الكعبْب  أو كما جاء عن النيب .-  -
فاألفضل إىل نصف الساؽ ,وال حرج ُب أف ينزؿ إىل الكعب ,إىل حد الكعب .فإذا كاف إىل نصف
الساؽ يشق على اإلنساف ,أو ينتقده بعض الناس فبل بأس أف ينزؿ إىل قرب الكعب  .نعم .
النظر في كتب العزائم والعمل بها
ومن البدع النظر ُب كتب العزائم والعمل هبا وادعاء كبلـ ا١بن واستقدامهم وقتل بعضهم .
قى الشركية
نعم" ,من البدع ومن ا٤بعاصي النظر ُب كتب العزائم والعمل هبا" العزائم والتعزًن يعِب :الر َ
الرقى الشركية ,أو
الٍب يستخدـ هبا ا١بن .فبل ٯبوز لئلنساف أف ينظر ُب كتب العزائم والطبلسم ,والتعازًن و َ
الٍب ال يعلم معناىا؛ ألهنا قد تكوف بأ٠باء الشياطْب ,تكوف بأ٠باء الشياطْب أو بأ٠باء ا١بن ,فبل ٯبوز
إلنساف أف ينظر ُب كتب العزائم ,وال أف يعمل هبا وال أف يرقي هبا؛ ألهنا عزائم شركية ,قد تكوف رموزا
بأ٠باء ,تكوف رموزا أو بلغة غّب مفهومة ,فالواجب ا٢بذر .
والرقية الشرعية ال بد فيها من ثالثة شروط:
الشرط األول  :أف تكوف الرقية بآيات من القرآف ,أو بأدعية نبوية ,أو بأدعية مباحة.
الشرط الثاني :أف تكوف بلساف عريب ,بكبلـ مفهوـ.
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الشرط الثالث :أف يعتقد أهنا سبب ,والشفاء بيد اهلل.
إذا وجدت ىذه الشروط صارت الرقية شرعية ,فالتعازًن ىذه والعزائم ليس ُب ىذه الشروط ليست
بكتاب اهلل وال باألدعية ا٤بباحة وإ٭با ىي بعزائم .
العزائم :مناداة أل٠باء ا١بن وأ٠باء الشياطْب برموز غّب مفهومة ,وبلغة غّب مفهومة " .وادعاء كبلـ ا١بن
واستخدامهم وقتل بعضهم" يعِب :بعض ا١بن .كل ىذا من البدع ,وال ٯبوز لئلنساف أف ينظر ُب كتب
العزائم وال أف يدعي أنو يكلم ا١بن أو أنو يستخدمهم أو يقتل بعضهم؛ ألف ىذا من الشعوذة ومن الكهانة
ومن السحر .
إذاً الساحر والكاىن ىو الذي يستخدـ ا١بن ,ويكوف بينو وبْب ا١بِب عقد أف يشرؾ باهلل ,ال بد أف

يشرؾ باهلل ,يفعل الشرؾ والكفر ٍب ٱبدمو ا١بِب ,ٱبربه عن ا٤بغيبات ,يعطيو بكذا ,يأتيو بكذا ,يطيعو
فيستجيب ٤بطالبو ُب لطم كذا ,أو ُب خروج كذا ,لكن بعد أف يفي بالشروط ,وىو الشرؾ باهلل ,أعوذ
باهلل!! نعم.
تعليق التمائم والتعاويذ من غير ٍ
حاجة
حاجة أو ٍ
ٍ
علة ٙبدث بصاحبها .
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غّب
حاجة أو ٍ
ٍ
علة ٙبدث بصاحبها"  .التمائمٝ :بع ٛبيمة
نعم " .من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غّب
 .والتميمة :ىو ما يعلق على األطفاؿ ُب رقبة الطفل أو ُب يده ,يراد هبا دفع ا٤برضً ,إذا تكوف سببا ُب
دفع ا٤برض .
وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على األطفاؿ لدفع العْب أو لدفع ا١بن .كل ما يعلق فهو من
التمائم ,يعلق ُب رقبة الطفل أو ُب يده ,أو الرجل أو ا٤برأة لدفع العْب يعتقد أهنا سبب ,فهذا من التمائم .
قد ثبت ُب ا٢بديث الصحيح أف النيب -



 -قاؿ   :من تعلق ٛبيمة فبل أًب اهلل لو ,ومن تعلق

َوَد َعةً فبل ودع اهلل عليو  وقاؿ  :إف الرقَى والتمائم والتولة شرؾ . 
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ورخص بعض العلماء ُب تعليق التميمة إذا كانت من القرآف ,وىو مروي عن ابن مسعود وعبد اهلل بن
عمرو بن العاص وٝباعة ,والصواب الذي عليو ا١بمهور ٝ-بهور الصحابة وٝبهور العلماء -ا٤بنع من
مطلقا ,سواء كانت من القرآف أو من غّب القرآف؛ ألف النصوص عامة ومل ٚبصص:
التمائم ً
والتمائم والتولة ِشرؾ  ومل يتم ٚبصيص ا٢بديثٖ ,ببلؼ الرقى فجاء ما ٱبصصها ,قاؿ -عليو الصبلة


إف الرقى

والسبلـُ -ب ا٢بديث اآلخر  :اعرضوا علي رقاكم ,ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا . 
أما التمائم فلم يأٌب ما ٱبصصها ,فالتميمة ٩بنوعة مطلقاً ,النصوص عامة؛ وألف تعليق التميمة من
القرآف وسيلة إىل تعليق التميمة من غّب القرآف ,وألف تعليق التميمة من القرآف وسيلة إىل امتهاهنا ,وقضاء
ا٢باجة وىي عليو .فالصواب ا٤بنع مطلقاً .

حاجة أو ٍ
ٍ
علة ٙبدث بصاحبها" والصواب منع
قولو" :ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غّب

التمائم مطلقاً ,سواء ٕباجة أو بغّب حاجة .النصوص عامة .نعم.
اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها
ومن البدع إتباع النساء للجنائز ,ولطم ا٣بدود فيها ,ومشي الرجاؿ حفاةً منسلْب بْب أيديها .
نعم ,ومن البدع أو من ا٤بعاصي إتباع النساء للجنائز ,فقد قاؿ  -  -وثبت ُب حديث أيب ىريرة:
 لعن اهلل زائرات القبور ,وا٤بتخذين عليها ا٤بساجد والسرج  فإتباع النساء للجنائز وزيارة القبور ٩بنوع,
وا٢بكمة من ذلك -واهلل أعلم -أف ا٤برأة ضعيفة ال تتحمل ,قد تبكي ,وقد يفتًب هبا الرجاؿ بصوهتا
وٚبتلط بالرجا ؿ؛ فلهذا هنى النيب النساء عن إتباع ا١بنائز ,ومنعت ا٤برأة من زيارة القرب  لعن اهلل زائرات
القبور . 
وكذلك لطم ا٣بدود ىذا من النياحة كما سبق ,لطم ا٣بد وشق ا١بيب ونتف الشعر كل ىذا من
النياحة" ,ومشي الرجاؿ حفاة منسلْب بْب يديها" يعِب :مسرعْب ,مشي الرجاؿ حفا ًة مسرعْب بْب يدي
ا١بنازة .
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حفاة
"مشي الرجاؿ"  :ا٤بشي وإتباع ا١بنازة للرجاؿ ىذا سنة مشروعة ,لكن ا٤بؤلف قاؿ :مشي الرجاؿ ً
منسلْب يعِب مسرعْب بْب يديها لعل ا٤بقصود ا٢بفاة ,يعِب :أف ىذا مشروع ,وأنو ٲبشي خلفها حافياً مع
اإلسراع .إف كاف ىذا ا٤بقصود فهذا ليس عليو دليل ,كونو ٲبشي حافياً .
السنة أف ٲبشي أو يركب  .الركباف يكونوف أماـ ا١بنازة ,وا٤بشاة خلفها .قاؿ العلماء :يسن أف يكوف
الركباف أمامها وا٤بشاة خلفها  .و٥بم ُب ىذا واسطة .
ا٤بقصود أف الرجاؿ يشرع ٥بم إتباع ا١بنائز سواء كانوا مشاة أو ركباناً  .أما كوهنم ٲبشوف حفاة مسرعْب
ويعتقدوف أف ىذا من السنة فهذا ليس عليو دليل  .نعم .
الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن
ومن البدع :الصراخ ,ولطم ا٣بدود ,وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآف ,فهذا ٩با أحدثو الناس
وابتدعوه .
نعم ,ىذا من البدع :ا لصراخ ولطم ا٣بدود سواء أف ىذا من النياحة  .النياحة رفع الصوت بالبكاء .
سبق ا٢بديث  :النائحات إذا مل تتب قبل موهتا تقاـ يوـ القيامة وعليها سرباؿ من قطراف ودرع من جرع
 ولطم ا٣بد يعِب :التسخط من قضاء اهلل وقدره ,ىذا من النياحة .
وشق ا١بيب والثوب ونتف الشعر كل ىذا من النياحة ,ومن ا٤بعاصي ,فشق الثوب والصراخ ولطم ا٣بد
ونتف الشعر كل ىذا من النياحة ومن ا٤بعاصي.
قوؿ ا٤بؤلف" :وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآف فهذا ٩با أحدثو الناس وابتدعوه" ىذا قد يفعلو
بعض الصوفية ,بعض ضعفاء البصائر إذا استمع القرآف والذكر ,بعضهم يغمى عليو حٌب ُٰبمل ,وبعضهم
يشق ثوبو ,إذا استمع الذكر يشق ثوبو ىذا من البدع ,ىذا ٩با أحدثو الناس وليس لو أصل؛ و٥بذا قاؿ
ا٤بؤلف إف ىذا من البدع  ...تشقيق الثياب عند استماع القرآف  .فهذا ٩با أحدثو الناس وابتدعوه  .نعم .
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وقاؿ أنس بن مالك  :وعظنا رسوؿ اهلل  -  -موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوف
فصرخ صارخ من جانب ا٤بسجد ,فقاؿ النيب -



 :-من ىذا الذي يلبس علينا ديننا ؟ إف كاف صادقاً

فقد شهر نفسو ,وإف كاف كاذباً فمحقو اهلل . 
وىذا ضعيف ُب سنده يوسف بن عطية مَبوؾ ,لكن ُب حديث ثابت أنو قاؿ  :وعظنا رسوؿ اهلل
 موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوف ,وقلنا :يا رسوؿ اهلل ,كأهنا موعظة ُم َودع فأوصنا ,قاؿ :
أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإف تأمر عليكم عبد  إىل آخر ا٢بديث .

ىذا ا٢بديث معروؼ ,أما ىذا ا٢بديث الذي فيو أنو صرخ صارخ من جانب ا٤بسجد ,فقاؿ النيب



(من ىذا الذي يلبس علينا ديننا ؟ إف كاف صادقاً فقد شهر نفسو وإف كاف كاذباً فمحقو اهلل) وىذا
َ
ا٢بديث ضعيفُ ,ب سنده مَبوؾ ,ىو ضعيف جداً ال يصح االحتجاج بو ,وا٤بؤلف أراد أف يبْب أف
الصراخ عند ٠باع الذكر أنو من البدع  .نعم ,ذاؾ ا٢بديث ضعيف جدا ,نعم .

وقاؿ الفضيل بن عياض :وعظ موسى بن عمراف  قومو فشق رجل ثوبو ,فأوحى اهلل -تبارؾ وتعاىل-
إىل موسى  قل لو إف كاف صادقاً فليشق يل عن قلبو .
ىذا من أخبار بِب إسرائيل ال يعوؿ عليو؛ و٥بذا قاؿ الذىيب :إنو حديث باطل .قوؿ الفضيل" :وعظ
موسى بن عمراف -عليو السبلـ -قومو فشق رجل ثوبو فأوحى اهلل -تبارؾ وتعاىل -إىل موسى -عليو
السبلـ -قل لو :إف كاف صادقاً فليشق يل عن قلبو.
الفضيل بن عياض بينو وبْب موسى -عليو السبلـُ -دىور وأزمنة تنقطع دوهنا أعناؽ ا٤بطي ,موسى أوؿ

أنبياء بِب إسرائيل ,وفضيل بن عياض متأخر؛ و٥بذا كاف من آثار بِب إسرائيل ال يعوؿ عليو ,نعم .
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وقاؿ ابن ا٤ببارؾ  :ىؤالء الذين يَصعقوف عند استماع الذكر تُقعدىم على ا١بدراف العالية ,وتقرأ عليهم

وتنظر ىل يَبدوف!.

وصنف من الناس يظهروف التقشف اٚبذوا االستماع إىل القصائد واالجتماع على ذلك سنة ٥بم؛ ليلهوا
بذلك أنفسهم ويطربوا قلوهبم ,وفيهم من يرقص ويصفق بيديو وٱبرؽ ثيابو ,ويقولوف ُب قيلهم  :قاؿ اهلل



وقالت ا٢بوراء ,وقاؿ الويل شيئاً مل يقل اهلل وال جاء ُب أثر وال سنة ,ومل تقلو حوراء ,وال قالو ويل ,وىذا
مبتدع كذب وزور.
وٰبرموف ا٤بكاسب وا٤بعيشة ,ويروف اإل٢باؼ ُب ا٤بسألة والكدية,
وصنف آخر يظهروف الزىد والعبادةُ ,
يدعوف الشوؽ واحملبة ,وسقوط ا٣بوؼ والرجاء ,وىذا مبتدع كلو.
وا٤بدعي لو مقيت ٩بقوت عند أىل العلم وا٤بعرفة؛ ألف اهلل  قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على
حكم الكتاب والسنة إىل أف تقوـ الساعة ,وحرـ ا٤بسألة والكدية مع الغُب عنهما ,وأٝبعت العلماء ال
خبلؼ بينهم أف اهلل  قد افَبض على ا٣بلق ا٣بوؼ والرجاء  ,وأنو دعا عباده إليو بالرغبة والرىبة.
ومن البدع احملدثة الٍب ليس ٥با أصل ُب كتاب وال سنة تشبهوا فيها بأفعاؿ ا١باىلية واجتماعهم,
والتحالف بينهم على التعاضد وال تناصر ,وىذا مبتدع مكروه ,وكانت ا١باىلية تفعلو ,فأذىبو اهلل
باإلسبلـ وهنى عنو على لساف نبيو  وقاؿ النيب   ال حلف ُب اإلسبلـ ,وأٲبا ٍ
حلف كاف ُب ا١باىلية



فما زاده اإلسبلـ إال تأكيدا . 
ىذا األثر عن ابن ا٤ببارؾ -رٞبو اهللُ -ب بياف أفعاؿ الصوفية وأقوا٥بم ,وأهنم أقساـ وأنواع ,وذكر ابن
ا١بوزي ُب (تلبيس إبليس) عن ابن سّبين أف عبد اهلل بن عمرو -بسنده -مر برجل ساقط من العراؽ,
فقاؿ :ما شأنو؟ فقالوا :إذا قرئ عليو القرآف يصيبو ىذا ,قاؿ :إنا لنخشى اهلل  وما نسقط.
يقوؿ عبد اهلل ا٤ببارؾ -رٞبو اهلل -اإلماـ الزاىد ا٤بعروؼ" :ىؤالء الذين يصعقوف عند استماع الذكر"
يعِب :أف ىؤالء فعلهم ٨بالف للسنة ,فعلهم بدعة ,والصحابة أحسن منهم حاالً  .وما كانوا يصعقوف ,وما
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كانوا يغشى ويغمى عليهم ,وإ٭با حصل ىذا ُب ا٤بتأخرين ُب أىل الكوفة ُب التابعْب وغّبىم ,الواحد يصعق
ويغشى عليو ويغمى عليو ويسقط كما قاؿ شيخ اإلسبلـ -رٞبو اهلل.-
أما الصحابة ما كانوا ىكذا ,كانوا أثبت قلوباً ,عندىم ثبات وىم أخشى هلل من ىؤالء ,فكاف الواحد
منهم كما قاؿ اهلل يوجل قلبو عند ذكر اهلل ويزيد إٲباناً عند تبلوة القرآف كما قاؿ اهلل تعاىل :

 

             

. )ٔ(    
ومل يكن الواحد منهم يغشى عليو وال يصعق وال يغمى عليو ,بل كاف عندىم ثبات مع قوة إٲباهنم,
كانت توجل قلوهبم عند ذكر اهلل ,ويزدادوف عند تبلوة القرآف ,أما ا٤بتأخروف وبعض التابعْب ُب الكوفة وُب
غّبىا عندىم ضعف وعدـ ثبات ,فكاف الواحد منهم يصعق إذا ٠بع القرآف ,وقد يغمى عليو ,وقد ٲبوت
بعضهم ,قد ٰبمل.
أيضا -الصوفية ,إف الصوفية بعضهم يصعقوف عند ٠باع الذكر ,وبعضهم يصعق عند
و يفعل ىذا ً -
٠باع األنغاـ ا٢بسنة وا٤بزمار ,عند األنغاـ وا٤بزمار ,وكذا يصعق ,ىذا من أفعاؿ الصوفية؛ و٥بذا قاؿ ابن
ا٤ببارؾ -رٞبو اهلل" :-ىؤالء الذين يصعقوف عند استماع الذكر" جرب معهم اآلف أقعدىم على جدار ٍ
عاؿ,
واقرأ عليهم القرآف ,انظر ىل يصعقوف أو ال يصعقوف!! اجعلهم فوؽ ا١بدارٍ ,ب اقرأ عليهم القرآف ليعلم أنو
سيسقط وٲبوت.
قاؿ" :تقعدىم على ا١بدراف العالية وتقرأ عليهم ,وتنظر ىل يَبدوف إف كانوا صادقْب" تقعدىم على
ا١بدراف العالية وتقرأ عليهم وتنظر ىل يَبدوف ,يعِب :يسقطوف إف كانوا صادقْب.
وصنف آخر من الصوفية يظهروف التقشف ,يتخذوف التقشف والزىد ,اٚبذوا االستماع إىل القصائد,
واالجتماع على ذلك سنة ٥بم؛ ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوهبم ,يروف أف االستماع للقصائد يتخذونو
عبادة ودين.
 - 1سورة األنفال آية .3 :
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استماع الغناء عند الصوفية يروف أف يتدينوف هبذا ,ويظهروف الزىد ويتخذوف االستماع إىل القصائد
واالجتماع سنة ٥بم "ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوهبم ,وفيهم من يرقص إذا ٠بع األنغاـ ا٢بسنة" يرقص
ويصفق بيديو وٱبرؽ ثيابو.
ويقولوف ُب قيلهم :قاؿ اهلل



ُب قيلهم ُ ...ب غنائهم ,قاؿ اهلل



وقالت ا٢بوراء ,وقاؿ الويل,

فهم ُب طرهبم وغناىم :قاؿ اهلل ,وقاؿ الويل,
يقولوف شيئاً مل يقلو اهلل ,ىم يتقولوف على اهلل -والعياذ باهللُ -
وقالت ا٢بوراء "يقولوف شيئاً مل يقلو اهلل ,وال جاء ُب أثر أو ُب سنة ,ومل تقلو حوراء وال قالو ويل" وىذا

مبتدع وكذب وزور.
وىؤالء الشباب اآلف ُب الصحوة وغّبىم ٘بدىم اآلف يسمعوف األناشيد ,يقولوف :األناشيد اإلسبلمية,
األناشيد اإلسبلمية! من أين جاءت األناشيد اإلسبلمية ؟ ما فيو أناشيد ,إف كانت القصيدة طيبة ,يقرأىا
واحد والباقي يستمعوف ,إف كانت القصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأىا.
أما ٝباعة ينشدوف ,ىذا ما يفيد ,ما يستفيد اإلنساف ,من جهة الطرب يطرب ينظر مٌب يرفعوف
الصوت ومٌب ينزلوف الصوت ,وال سيما أنو إف تطورت ا٢باؿ ُب ىذه األناشيد صارت تلحن كتلحْب
الغناء ,حٌب إنك ال تفرؽ بينها وبْب تلحْب الغناء ,فيها تأوىات.
وأحياناً ينشد واحد ,وأيضاً يتأوه ويغِب ,ىكذا استدرجهم الشيطاف ,فصاروا يفعلوف مثل فعل الصوفية
 .وصاروا يطربوف مثل ما ذكر ,يطربوف وال يغمى عليهم أف يكوف أحدىم يصفق ليس ببعيد ىذا٘ ,بدىم
يطربوف ويلهوف أنفسهم ,جاءىم الشيطاف من ىذه الناحية .
أنا أنصح ىؤالء الشباب أال يستمعوا لؤلناشيد ىذه ,وليس ىنا أناشيد إسبلمية ,ىذه األناشيد صوفية,
أيضا -القصيدة إذا
كاف ا لصحابة يقرأ الواحد القرآف وىم يستمعوف ,ويقرأ ا٢بديث وىم يستمعوف ,ويقرأ ً -
كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع يستفيد إذا كانت معانيها طيبة ومفيدة حٌب يستفيد.

أما ٝباعة ينشدوف ,ما حصلت الفائدة وىو مقصود الفائدة ومقصود ا٤بعاين ,ليس ا٤بقصود الطرب وال
سيما إذا كانوا يلحنوهنا  ...يلحنوف تأوىات .
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الذي ينبغي للشباب أف يعرضوا عنها  ...عن ىذه األناشيد ,وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأ واحد
بصوت عادي بدوف تلحْب ال ٝباعي ,فاألناشيد إ٭با ىي عند الصوفية .
"وصنف آخر من الصوفية يظهروف الزىد والعبادة ,وٰبرموف ا٤بكاسب وا٤بعيشة" ٰبرموف ا٤بكاسب
وا٤بعيشة ٘ .بدىم يعيشوف على الصدقات ,منعزؿ وال يكسب ويدعي الزىد والعبادة ,واهلل -تعاىل -أباح
ا٤بكاسب ,يتكسب بالبيع والشراء ,يعمل ُب حرفة ,كاف النيب -



 -يرعى الغنم ,وكاف داود  -عليو

نيب إال رعى الغنم . 
السبلـ  -حداداً ,ونوح -عليو السبلـ ٪ -باراً  ,وما من ٍ

والصحابة كانوا يعملوف وٰبرثوف ,ويبيعوف ويشَبوف ,والعلماء وغّبىم ال يزالوف يبيعوف مكاسب ا٤بعيشة

مطلوبة ,لكن الصوفية ٰبرموف ا٤بكاسب وا٤بعيشة ,ويظهروف الزىد ويروف اإل٢باؼ ُب ا٤بسألة ,والكدية شدة
اإل٢باؼ ,يلحف ُب ا٤بسألة والسؤاؿ ,اإل٢باؼ ُب ا٤بسألة منهي عنو   .ال يزاؿ الرجل يسأؿ حٌب يأٌب
يوـ القيامة وما ُب وجهو مذعة ٢بم . 
"من سأؿ الناس" إذا كثر فإ٭با ٲبثل ٝبرة  ,ويدعوف الشوؽ واحملبة ,الصوفية يدعوف الشوؽ واحملبة,
وسقوط ا٣بوؼ والرجاء ,ما فيو خوؼ وال رجاء ,يدعوف احملبة  ,ىذا باطل.
ا٤بسلم يعبد ربو با٢بب وا٣بوؼ والرجاء؛ و٥بذا قاؿ العلماء :من عبد ربو با٢بب وحده فهو زنديق ,ومن
عبده با٣بوؼ وحده فهو حروري من ا٣بوارج ,ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ,ومن عبده با٢بب
وا٣بوؼ والرجاء فهو مؤمن موحد.
ىؤالء يدعوف أهنم يعبدوف اهلل با٢بب فوقو وحده ويسقطوف ا٣بوؼ والرجاء ,وىكذا يقولوف ,وىذا
مبتدع كلو  .وا٤بدعي لو مقيت ٩بقوت عند أىل العلم وا٤بعرفة؛ ألف اهلل  قد أباح الكسب والصناعة
والتجارة على حكم الكتاب والسنة إىل أف تقوـ الساعة كما سبق ,وحرـ ا٤بسألة و ِ
الكدية ,يعِب :اإل٢باؼ

ُب ا٤بسألة مع الغُِب عنها ,فبل ٯبوز لئلنساف أف يسأؿ واهلل قد أغناه.

ٙٔٛ

اإلعانة العظمى

وأٝبعت العلماء ال خبلؼ بينهم أف اهلل
تعاىل -عن أنبيائو ورسلو:



قد افَبض على ا٣بلق ا٣بوؼ والرجاء كما قاؿ اهلل -

          

بعد أف يدعوا رهبم خوفاً وطمعاً ,وقاؿ:

(ٔ)

       

. )ٕ(        
أما ىؤالء الصوفية يقولوف :ما فيو خوؼ وال رجاء ,ما نعبد اهلل با٣بوؼ وال بالرجاء .يؤثر عن رابعة
العدوية أهنا قالت  :ما عبدت اهلل خوفا من ناره ,وال طمعا ُب جنتو فأكوف كأسّب السوؽ ,ولكن عبدتو
حباً لذاتو وشوقاً إليو ,ىذا تذكره كتب الوعظ عن رابعة العدوية ,ىذا باطل ,ىذه زندقة ,يُعبد اهلل با٢بب

وا٣بوؼ والرجاء .

أما قو٥با :ما عبدت اهلل خوفاً وال طمعاً إ٭با عبدتو حباً لذاتو ,ىذه زندقة؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :ال
خبلؼ بْب العلماء أف اهلل  افَبض على ا٣بلق ا٣بوؼ والرجاء ,وأنو دعا عباده إليو بالرغبة والرىبة" رغباً
ورىبا.
ومن البدع احملدثة الٍب ليس ٥با أصل ُب كتاب وال ُب سنة التشبو بأفعاؿ ا١باىلية ُب اجتماعاهتم
والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر ,وكانت ا١باىلية تفعلو فأذىبو اهلل



باإلسبلـ ,وهنى عنو على

لساف نبيو . 
وقاؿ النيب



ال حلف ُب اإلسبلـ ,وأٲبا حلف كاف ُب ا١باىلية فما زاده اإلسبلـ إال تأكيدا



ا٤براد -يعِب -حلف التوارث ,ما فيو حلف توارث ,لكن التعاضد والتناصر وا٤بؤاخاة فهذا مطلوب .
كوهنم يتعاضدوف و يتناصر ا٤بؤمنوف

    

(ٖ)



مثل ا٤بؤمنوف ُب توادىم

وتراٞبهم وتعاطفهم كمثل ا١بسد الواحد   ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا  فالتعاضد
 - 1سورة األنبياء آية .81 :
 - 3سورة اإلسراء آية .46 :
 - 2سورة الحجرات آية .11 :

ٜٙٔ

اإلعانة العظمى

وا لتناصر ونصر ا٤بظلوـ وإظهار ىذا مطلوب ,أما أحبلؼ ا١باىلية فكلها باطلة؛ و٥بذا قاؿ النيب -



-

 ال حلف ُب اإلسبلـ ,وأٲبا حلف كاف ُب ا١باىلية فما زاده اإلسبلـ إال تأكيدا . 
يعِب  :ما فيو نصرة وإعانة وإظهار للحق ىذا مطلوب ,وأما أحبلؼ ا١باىلية فإهنا باطلة .وفق اهلل
ا١بميع لطاعتو ,وصلى اهلل وسلم على نبينا ٧بمد .
الشهادة ألحد بالوالية وأنو من أىل الجنة
قاؿ -رٞبو اهلل :-والشهادة بدعة ,والرباءة بدعة ,والوالية بدعة ,والشهادة :أف يشهد ٍ
ألحد ِ٩بن مل

ِ
يأت فيو خرب أنو من أىل ا١بنة أو النار ,والوالية :أف يتوىل قوماً ويتربأ من آخرين ,والرباءة :أف يربأ من قوـ
ىم على دين اإلسبلـ والسنة .
نعم  .  .قاؿ ا٤بؤلف ىنا " :والشهادة بدعة ,والرباءة بدعة ,والوالية بدعة" ىذه من البدع ,وفسر
الشهادة "بأف يشهد ٍ
ألحد ِ٩بَن مل يأت فيو خرب أنو من أىل ا١بنة أو النار" .

ال يُشهد ألحد بعينو أنو من أىل ا١بنة إال ٗبا شهدت لو النصوص :كالعشرة ا٤ببشرين با١بنة ,وا٢بسن,
وا٢بسْب ,وثابت بن قيس بن مشاس ,وعكاشة بن ٧بصن ,وعبداهلل بن سبلـ ,وغّبىم ِمن َمن ثبت لو ُب
النصوص.
وكذلك ُب النار ال يُشهد إال ٤بن شهدت لو النصوص :كأيب ٥بب وأيب جهل ,ومن ُع ِرؼ أنو مات
شهد لو بالنار ,ويشهد للكفار بالنار عموما :اليهود
على الشرؾ ,وقامت عليو ا٢بجة ,وعلى الكفر يُ َ

شهد لو إال بدليل .
والنصارى والوثنيْب ,ويشهد للمؤمنْب با١بنة عموماً ,لكن ا٤بُعْب من أىل ا١بنة ال يُ َ
وا٤بعْب كذلك من الكفار إال إذا عرؼ أنو مات على الشرؾ وعلى الكفر ,وقامت عليو ا٢بجة ,يشهد
لو بالكفر ,ويشهد عليو بالنار  .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

ٕٓٙ

اإلعانة العظمى

"والشهادة :أف يشهد ٍ
ألحد ِمن َمن مل يأت فيو خرب أنو من أىل ا١بنة أو النار  . .والوالية :أف يتوىل

قوماً ويتربأ من آخرين ,الوالء وا٢بب ُب اهلل والبغض ُب اهللُ ,ب أف يوايل من وااله اهلل ,ويعادي من عاداه
اهلل .

أما أف يتوىل قوما ويتربأ من آخرين با٥بوى والتعصب ,أو ألجل الدنيا أو ألجل البدع ,أو ألجل مشاركة
٥بم ُب البدع فهذا التويل ,ىذا باطل ,لكن التويل وا٤بواالة والوالء والرباء من أوثق ُعَرى اإلٲباف .وىو أف يوايل

من وااله اهلل ,ويعادي من عاداه اهلل ,يوايل ا٤بؤمنْب ولو كانوا بعيدين عن السنن ,ويعادي الكفار والفاسقْب
ولو كانوا من األقربْب .

والرباءة" :أف يربأ من قوـ ىم على دين اإلسبلـ والسنة" ,كذلك تربأ من قوـ ىم على دين اإلسبلـ
أفعلت
وعلى السنة ,ىذه من البدع ,يقولوف :من البدع أف يأخذ السلطاف الرجل فيضربو ويعاقبو فيقوؿ:
َ
أصنعت كذا؟ حٌب يسقطو ,يسمى ىذا من البدع ,ىذا من ا٤بعاصي ,ىذا من الظلم أف يأخذ
كذا؟
َ

بشيء قد أنكره ,نعم .
السلطاف الرجل ويضربو حٌب يسقطو ,أو حٌب يقر ٍ
إنشاد الشعر في المساجد

ومن البدعة أف يأخذ السلطاف الرجل فيضربو ويعاقبو فيقوؿ :أفعلت كذا ؟ أصنعت كذا حٌب يسقطو,
ومن البدع التغبّب ُب ا٤بساجد .
نعم ,من البدع التغبّب ُب ا٤بساجد :إنشاد القصائد واستماع القصائد ُب ا٤بساجد كما يفعلو الصوفية .
ُسئل اإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل -عن االستماع للقصائد فقاؿ  :أكرىو فهو بدعة وال ٯباؿ سوء ,وروى عنو
أبو ا٢بارث أنو قاؿ :التغبّب بدعة ,فقيل لو :إنو يرقق القلب ,فقاؿ :ىو بدعة .وُب رواية بدعة ٧بدثة .أنو
هنى عن االستماع ,فالتغبّب ُب ا٤بساجد :إنشاد القصائد ا٤بنكرة ,واستماع القصائد ا١بماعية وما أشبو ذلك,
ىذا من فعل الصوفية.

ٕٔٙ

اإلعانة العظمى

لكن إذ ا كاف ىناؾ أشعارا مفيدة و٠بعها فبل بأس ,إنشاد الشعر ُب ا٤بساجد  .الشعر الطيب الذي ال
٧بظور فيو ,وقد ثبت أف حساف  كاف ينشد الشعر ُب ا٤بسجد وجاء عمر  فرأى حساف ينشد فلحظو
كنت أُنشد  .يعِب أنشد ُب ا٤بسجد وفيو من ىو خّب منك ,يعِب:
كأنو ينكر عليو -فقاؿ حساف قد ُرسوؿ اهلل -  -فسكت عمر . 
فإنشاد القصائد إذا كاف واحد ينشدىا ,وىي قصيدة طيبة ومفيدة ال بأس ,والباقي يستمعوف ,أو يقرأ
القرآف والباقي يستمعوف ,أو يقرأ ا٢بديث والباقي يستمعوف .
أما القصيدة الٍب فيها غزؿ أو تشبيب ,أو لبس ا٢بق بالباطل ,فهذا ال ٯبوز ال ُب ا٤بسجد وال ُب غّبه,
وكذلك القصائد ا١بماعية كما يفعل الصوفية ,كل ىذا من البدع ,نعم .
ركوب النساء السروج
وركوب النساء السروج ,وركوب الرجاؿ سروج النمور .
نعم ,من البدع ركوب النساء السروج ,السرو ج ٝ :بع سرج وىو رحل الدابة .السرو ج ٝ :بع سرج,
وىو رحل ا لدابة ,وأسرجها أي :وضع عليها السرج .ا٤برأة تركب ُب سرج الدابة ُ ...ب رحل الدابة ىذا فيو
تشبو بالرجاؿ؛ ألف ا٤برأة تكوف بارزة بادية ,واألصل أف ا٤برأة تكوف ُب ا٥بودج ُب البعّب ..
ا٥بودج عن ٲبينو ومشالو ٨بتفية عن الرجاؿ ,لكن كوهنا تركب ُب السرج ُب رحل الدابة بارزة للناس ىذا
من البدع؛ ألف فيو من ا٤بعاصي ٤با فيو من التشبو بالرجاؿ.
الرجل ىو الذي يركب ُب السرج على رحل الدابة ,و ا٤برأة تكوف ُب ا٥بودج  .ا٥بودج يكوف عن ٲبينو
وعن مشالو ,كانت النساء تكوف ُب ا٥بودج مستورة ,فا٥بودج يكوف عن ٲبْب البعّب وعن يساره معروؼ مرتفع
تكوف فيو ا٤برأة؛ و٥بذا كانت عائشة ُب أسفارىا تكوف ُب ا٥بودج ,وىناؾ بعض الناس ُوكلوا ٰبملوف ا٥بودج,

ٰبملونو ويضعونو على البعّب.

ٕٕٙ

اإلعانة العظمى

وُب بعض الغزوات راحت تقضي حاجتهاٍ ,ب أركبوا ا٥بودج يظنوف أهنا فيو ٣بفتها ,ومل يفقدوىا ٍب تركها
ا١بيش ,وتكلم أىل اإلفك حينما تكلموا ٤با جاء صفواف بن ا٤بعطل متأخرا وأناخ البعّب وأركبها.
ا٤برأة تكوف ُب ا٥بودج ٨بتفية ,أما كوهنا تكوف فوؽ السرج ىذا معناه أف تكوف بارزة للرجاؿ ,تكوف فوؽ
الرحل تكوف مثل الرجل .تكوف بارزة للرجاؿ متشبهة بالرجاؿ . .
وكذلك "ركوب الرجاؿ سروج النمور" ٝبع ٭ب ر  ...من جلود النمور ,قولو" :ٯبعل الرحل من جلود
النمور" ,ألف ىذا فيو زي األعاجم ,و٤با فيو من الزينة وا٣بيبلء؛ و٥بذا هنى عن ركوب سروج النمر  .الرجاؿ
يركبوا السرج ,سرج عادي من جلد عادي .
أما ما يكوف من جلود النمور ىذا فيو تشبو باألعاجم ,وفيو خيبلء ,كما أف ا٤برأة ال تركب ُب سرج ولو
كاف عاديا؛ ألهنا تكوف بارزة .وإ٭با تكوف ُب ا٥بودج ,فالرجل يركب ُب السرج ,لكن ال يكوف السرج من
النمور ,فإذا كاف من النمور فإنو منهي عنو؛ ٤با فيو من زي األعاجم والتشبو باألعاجم ,نعم .
اتخاذ آنية الذىب والفضة
واٚباذ آنية الذىب والفضة .
نعم" ,اٚباذ آنية الذىب والفضة" ىذا ال ٯبوز؛ ألف النيب  -  -هنى عن اٚباذ آنية الذىب والفضة,
وعن الشرب ُب أواين الذىب والفضة قاؿ:



ال تشربوا ُب آنية الذىب والفضة ,وال تأكلوا ُب

صحافهما؛ فإهنا ٥بم ُب الدنيا ولكم ُب اآلخرة



يعِب :للكفرة ,وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ: -



الذي يشرب ُب آنية الذىب والفضة إ٭با ٯبرجر ُب بطنو نار جهنم . 
وليس لئلنساف أف يتخذ الذىب ُب األواين ,وال ُب ا٤ببلعق وال ُب كأس يشرب هبا ,ال الرجل وال ا٤برأة,
وال ُمكحلة يكحل هبا عينيو ,وال قلم وال نظارة ال الرجل وال ا٤برأة ,لكن ا٤برأة تستعمل الذىب ُب التحلي
ُب يديها ُب حلقها ُب أذنيها ُب ساعديها وُب رجليها .ال بأس تتحلى وتتجمل بالذىب والفضة والساعة ال

بأس هبا .
ٖٕٙ

اإلعانة العظمى

أما استعما٥با أواين الذىب والفضة فهذا ال ٯبوز ,وال للمرأة أو نظارة الذىب ال ٯبوز أو قلم أو
مكحلة ,ال ٯبوز ,إ٭با تتحلى فقط  .وكذلك الرجل ليس لو أف يستعمل ىذه األواين ,وال يستعمل وال
يتحلى إال خاًب الفضة ,نعم .
لبس الحرير والديباج للرجال
ولبس ا٢برير والديباج .
كذلك لبس ا٢برير والديباج ىذا ٧برـ على الرجاؿ ,وإ٭با يباح للنساء؛ ألف النيب  كما ُب حديث
حذيفة هنى عن لبس ا٢برير والديباج وا١بلوس عليهما ,رواه البخاري وابن ا١بارود ,وُب ا٢بديث اآلخر:



أحل الذىب وا٢برير إلناث أمٍب وحرـ على ذكورىا  أو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  .نعم.
البناء على القبور وتجصيصها
ومن البدع البناء على القبور و٘بصيصها ,وشد الرحاؿ إىل زيارهتا .
نع م ,ىذا من البدع ومن وسائل الشرؾ "البناء على القبور و٘بصيصها" ٢بديث جابر   :هنى رسوؿ
اهلل -صلى اهلل وسلم -أف ٯبصص القرب ,وأف يُقعد عليو وأف يبُب عليو . 

فتجصيص القبور والبناء عليها ,ووضع القباب وجعل الرياحْب والزىور والورود ,والكتابة عليها ,كل ىذا

من احملرمات ,ومن البدع ومن وسائل الشرؾ .
وكذلك شد الرحاؿ إىل زيارة القرب أي :السفر ,يسافر من بلد إىل بلد لزيارة القرب ,ىذا منهي عنو؛
لقوؿ النيب   ال تشد الرحاؿ إال إىل ثبلثة مساجد :ا٤بسجد ا٢براـ ,ومسجدي ىذا ,وا٤بسجد األقصى
.

ٕٗٙ

اإلعانة العظمى

لكن إذا كاف ُب البلد فبل بأس أف تزورُ ,سنت زيارة القبور للرجاؿ ,أما أف تسافر فبل حٌب قرب النيب

لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النيب



فإذا زرت ا٤بسجد ,وصليت فيو ركعتْب ,فإنك تسلم على النيب




وعلى صاحبيو  .نعم.
إعظام الموت
ومن البدع إعظاـ ا٤بوت ,وٚبريق الثياب عند نزولو ,وتسويد األبواب ,وجز النواصي ,وا١بلوس على
باب ا٤بيت بعد الدفن ,واٚباذ أىلو طعاما ٤بن أتاىم ,ومبيت الناس عندىم .
نعم ,ىذا من البدع ,من البدع إعظاـ ا٤بوت يعِب :حٌب يكوف فاعلو معَبض على قدر اهلل ,ساخط
على قضائو ,والواجب على ا٤بسلم إذا نزلت مصيبة أف يقوؿ :
ُب مصيبٍب ,واخلفِب خّبا منها . 
قاؿ اهلل تعاىل:



إنا هلل وإنا إليو راجعوف ,اللهم أْ ُجرين

            

. )ٔ(              
أما كونو يعظم ا٤بوت بأف ٱبرؽ الثياب عند نزولو ,ىذا من النياحة ,ويسود األبواب ىذا من النياحة,
جز النواصي ,كل شعره ,ٯبز ناصيتو تسخطا على قضاء اهلل وقدره ,وا١بلوس على باب ا٤بيت بعد الدفن
"واٚباذ أىلو طعاما ٤بن أتاىم"  :يصنعوف الطعاـ ٤بن يأتيهم ىذا من النياحة .
ومبيت الناس عندىم كما قاؿ جرـ بن عبد اهلل البجلي قولو :كنا نعد االجتماع عند ا٤بيت وصنعة
الطعاـ من النياحة ,نعم.
قراءة القرآن واألذان باأللحان
 - 1سورة البقرة آية .146-144 :

ٕ٘ٙ

اإلعانة العظمى

ومن البدع قراءة القرآف ,واألذاف باأل٢باف ,وتشبيهها بالغناء ,ومن البدع ٙبلية ا٤بصاحف وزخرفة
ا٤بساجد وتطويل ا٤بنابر .
نعم ,من البدع قراءة القرآف واألذاف باأل٢باف ,وجاء ُب حديث أنو من أشراط الساعة أف يتخذ القرآف
مزامّب  ,قراءة القرآف واألذاف باأل٢باف يلحن تلحينا يشبو الطرب ىذا منهي عنو ,لكن ٙبسْب الصوت ىذا
مطلوبٰ ,بسن صوتو بالقرآف من دوف تلحْبٰ ,بسن األذاف من دوف تلحْب ,وٰبسن الصوت.
وثبت ُب حديث الرباء  :أف النيب
منو عليو الصبلة والسبلـ



وقاؿ:





قرأ ُب العشاء بالتْب والزيتوف ,قاؿ :فما ٠بعت صوتا أحسن

حسنوا أصواتكم بالقرآف



أو



حسنوا القرآف بأصواتكم

 ىذا مطلوب .
ٙبسْب لكن من دوف تلحْب ,وكذلك األذاف إذا كاف األذاف حسنا من دوف تلحْب ال بأس .
أما التلحْب الذي يشبو الغناء فهو مكروه؛ و٥بذا ثبت ُب صحيح البخاري أف عمر بن عبد العزيز -
رٞبو اهلل -قاؿ ٤بؤذف لو أذ ْف أذانا ٠بحا وإال فاعتزلنا٠ ,بح :ما فيو شيء من تعسف.
بعض ا٤بؤذنْب ٘بده يؤذف يقوؿ( :اهلل آه .آه .آه ..آه ) ..كل ما ٯبيء صوت :آه  ..آه  ..آه حي
على الصبلة حي على الصبلة آه  ..آه  ..آه كل ما جاء صوت يأٌب صوت ىذا تلحْب يشبو تلحْب الغناء
ىذا مكروه.
وبعض الناس يقلد ا٤بؤذنْب يظن أف ىذا حسن يقلدىم ,ىذا ال بأس بو :اهلل أكرب اهلل اكرب  ..أشهد
أف ال إلو اهلل  ..أشهد أف ٧بمدا رسوؿ اهلل ...
أما كونو كلما جاء يأٌب صوت ىذا تلحْب ,وكذلك -أيضا -قراءة القرآف مثل بعض ا٤بقرئْب (مدات
طويلة وسكنات طويلة تطويل وتلحْب) لكن ٙبسْب الصوت ال بأس مثل أئمة ا٢برـ وما أشبههم وىذا من
ٙبسْب الصوت .
أما مثل ا٤بقرئْب الذي يطوؿ ساكنة طويلة  .ٲبكن السكتة تكوف دقيقتْب أو ثبلثة واآلية ٲبدىا  .ٲبد
صوتو ثبلث دقائق وىو ٲبدىا ىذا تلحْب ,ىذا من البدع قراءة القرآف واألذاف باأل٢باف.
ٕٙٙ

اإلعانة العظمى

لكن مطلوب ٙبسْب الصوت؛ و٥بذا قاؿ ا٤بؤلف" :من البدع قراءة القرآف واألذاف باأل٢باف وتشبيهها
بالغناء ,ومن البدع ٙبلية ا٤بصاحف".
"ومن البدع ٙبلية ا٤بصاحف" يعِب :ا٤بصاحف ٰبليها بالذىب ,ىذا من البدع ,أيضا اإلسراؼ ما
داعي ,ما داعي إىل ٙبلية ا٤بصاحفٙ ,بليها بالذىب وٙبليها بالفضة كل ىذا ال أصل لو .نعم.
وزخرفة المساجد وتطويل المنابر
وزخرفة ا٤بساجد وتطويل ا٤بنابر .
نعم  .كذلك زخرفة ا٤بساجد منهي ,وىذا من أشراط الساعة حٌب يتباىى الناس ُب ا٤بساجد ,وقاؿ
بعضهم ما معناه أنو قاؿ ُب بناء ا٤بسجد :ابْ ِن ا٤بسجد -يعِب -بناءً قويا ,وال ٙبمر وال تصفر ,يعِب :اترؾ
الزخرفة الزائدة ,ال ينبغي زخرفة ا٤بساجد ,وتطويل ا٤بنابر إطالة فاحشة ,وإ٭با يكوف بقدر ا٢باجة ,نعم.
أخذ األجرة على األذان واإلمامة
ومن البدع :أخذ األجرة على األذاف ,واإلمامة ,وتعليم القرآف ,وتغسيل ا٤بوتى .
نعم" ,ومن البدع :أخذ األجرة على األذاف واإلمامة ,وتعليم القرآف ,وتغسيل ا٤بوتى" يعِب :يُستأجر
إماـ يصلي بالناس ,أو مؤذف يصلي بالناس ,ىذا استئجار ٩بنوع ,أو يستأجر إنسانا ٰبج؛ ىذا أخذ أجرا
القَرب أجر.
القَرب ال يؤخذ عليها أجر ,ال يؤخذ على ُ
على القرىب ,و ُ

واألذاف عبادة فبل يؤخذ ال يؤخذ عليو أجرة ,واإلمامة عبادة ال يؤخذ عليها أجرة ,وكذلك -أيضا-

ا٢بج عبادة ال يؤخذ عليو أجرة؛ و٥بذا سئل اإلماـ أٞبد عن رجل يقوؿ :أصلي بكم رمضاف بكذا وكذا
درٮبا ,فقاؿ- :أسأؿ اهلل العافية -ومن يصلي خلف ىذا ؟!ىذا كونو يُستأجر.

ٕٙٚ

اإلعانة العظمى

أما الرواتب من بيت ا٤باؿ ىذا ليس من األجرة ,كونو يعطي ا٤بؤذف راتب بيت ا٤باؿ ,أو اإلماـ أو رجاؿ
ا٢بسبة ,وا٥بيئة والقضاة ,وا٤بعلمْب وا٤بتعلمْب ,ىذه أرزاؽ من بيت ا٤باؿ.
وكذلك إذا أعطي إعانة من غّب شرط ,ومن غّب مشارطة ىذا ال بأس بو ,وإف كاف األفضل كوف
اإلنساف يتربأ ,ىذا أفضل األخذ من بيت ا٤باؿ ال بأس بو ,لكن ا٤بشارطة ,يقوؿ -مثبل :-أنا أصلي بكم
كل شهر بكذا وكذا ,شارط أىل ا٢بي ,وأؤذف الشهر بكذا وكذا بأجرة ,أو ال أحج إال بكذا وكذا ,ىذا
٩بنوع .
و٥بذا قاؿ شيخ اإلسبلـ -رٞبو اهلل :-ىناؾ فرؽ بْب من ٰبج ليأخذ ,ومن أخذ ليحج .حج ليأخذ أو
أخذ ليحج؟ إحداٮبا ٩بنوعة واألخرى جائزة ,أخذ ليحج و ح ج ليأخذ ,حج ليأخذ الدراىم أو أخذ
الدراىم ليحج ,أيهما ا١بائزة؟ نعم أخذ ليحج ىذا ال بأس ,أخذ ا٤باؿ ليحج بو ,ليتوصل بو إىل ا٢بج؛ ألنو
عنده رغبة ,ولو شوؽ إىل ا٤بشاعر ولكن ما عنده استطاعة ,فهو يأخذ الدراىم ليتوصل هبا إىل ا٢بج,
ويقضي ا٢بج عن أخيو ا٤بسلم ويستفيد ما زاد من العبادات.
أما حج ليأخذ معناه :ما حج إال ليأخذ الدراىم ,ىذا ىو الذي قاؿ فيو شيخ اإلسبلـ :ٱبشى أف
يكوف داخبلً ُب قولو -تعاىل:-

          

                 

. )ٔ(      
فالقاعدة أف العبادات ال تؤخذ عليها أجرة ,العبادات هلل ,ما تؤخذ أجرة على األذاف ,وال على اإلمامة,
وال على ا٢بج ,وال على األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر.
أما مسألة التعليم كما قاؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -فأخذ األجرة على األذاف واإلمامة عرفناه ,لكن األرزاؽ
عطى من دوف أجرة ,من دوف مشارطة ال
من بيت ا٤باؿ  ...رزؽ من بيت ا٤باؿ والرواتب واإلعانات الٍب تُ َ

بأس هبا.

 - 1سورة هود آية .15- 14 :

ٕٙٛ

اإلعانة العظمى

أما تعليم القرآف فالصواب أنو ال بأس بأخذ األجرة عليو؛ ٤با ثبت ُب صحيح البخاري أف النيب  قاؿ
أجرا كتاب اهلل  ألف اإلنساف قد -يعِب -ينشغل عن كسبو ألوالده .
  :إف أحق ما أخذًب عليو ً

تغسيل ا٤بوتى كذلك ال بأس بأخذ األجرة عليو إذا مل يوجد من يتربع ,فبل بأس بأخذ األجرة؛ فثبت ُب
حديث عثماف بن العاص أنو قاؿ   :يا رسوؿ اهلل ,اجعلِب إماـ قومي ,قاؿ  :أنت إمامهم ,واقْػتَ ِد
أجرا . 
بأضعفهم ,واٚبذ مؤذنًا ال يأخذ على أذانو ً
و٥بذا قاؿ الَبمذي :العمل على ىذا عند أكثر أىل العلم ,كرىوا أف يأخذ على األذاف أجرا ,واستحبوا

للمؤذف أف ٰبتسب ُب أذانو ,ال شك أف ىذا أفضل ,يتربأ ,لكن إذا أخذ من بيت ا٤باؿ ال حرج ,أو
عطى من قِبل احملسنْب من دوف اشَباط ا٤باؿ  ...نوع ا٤بشارطة ,نعم.
إعانات تُ َ
البراءة من كل اسم خالف السنة
ومن السنة وٛباـ اإلٲباف وكمالو :الرباءة من كل اسم خالف السنة ,وخرج عن إٝباع األمة ,ومباينة أىلو
و٦بانبة من اعتقده ,والتقرب إىل اهلل ٗ بخالفتو ,وذلك مثل قو٥بم :الرافضة والشيعة .
نعم " .ومن السنة وٛباـ اإلٲباف وكمالو :الرباءة من كل اسم خالف السنة ,وخرج عن إٝباع األمة"
يعِب :من السنة ومن اإلٲباف وكمالو أف تتربأ من األ٠باء احملدثة الٍب ٚبالف السنة ,وٚبرج عن إٝباع األمة,
"وتباين أىلها" يعِب :تبتعد عنهم ,و٘بانب من اعتقدىا ,وتتقرب إىل اهلل



ٗبخالفتها ,مثل أيش؟ مثل

الرافضة وا٣بوارج.
كل ىذه األ٠باء تبتعد عنها ,وتتربأ إىل اهلل منها ,وتتباعد عن أىلها ,و٘بانب من اعتقدىا ,وتتقرب إىل
اهلل ٗ بخالفتها ,مثل قوؿ الرافضة والشيعة .
الشيعة :اسم عاـ لكل من يتشيع ألىل البيت :لعلي وأىل بيتو ومن واالىم ,فهم طبقات.
ذكر أىل ِ
الفرؽ أهنم أكثر من أربع وعشرين طبقة ,أعبلىم  ...أعلى طبقة وأشدىم النصّبية الذين
قالوا :إف اهلل حل ُب عليٍ ,ب يليهم ا٤ب َخطئة الذين خطئوا جربيل وقالوا :إف جربيل أرسلو اهلل إىل علي
ُ
كفر ىؤالء .
فأخطأ ,وأوصلو إىل ٧بمد؛ َ
ٕٜٙ

اإلعانة العظمى

ٍب الرافضة الذين رفضوا زيد بن على ا٢بسْب ٤با ترحم على الشيخْب أيب بكر وعمر٤ ,با سألوه عنهما,
قاؿ :ٮبا وزيري جدي رسوؿ اهلل فرفضوه ,فقاؿ :رفضتموين ,رفضتموين؛ فسموا :الرافضة .
وكانوا قبل ذلك يسموف ا٣بشبية؛ ألهنم كانوا ال يقاتلوف إال با٣بشب ,ال يقاتلوف بالسيف حٌب ٱبرج
ا٤بهدي ,و٠بوا الرافضة ,وىم يعبدوف آؿ البيت ,ويسبوف الصحابة ويكفروهنم ,ويزعموف أف القرآف غّب
٧بفوظ ,ما بقي إال الثلث.
نعم ,فالواجب على ا٤بسلم أف يتربأ من الرافضة ,ومن الشيعة ,نعم.
من فرق أىل البدع الجهمية والمعتزلة والحرورية
وذلك مثل قو٥بم :الرافضة ,والشيعة ,وا١بهمية ,وا٤برجئة ,وا٢برورية ,وا٤بعتزلة ,والزيدية ,واإلمامية,
وا٤بغّبية ,واإلباضية ,والكيسانية ,والصفرية .
كل ىذه من الفرؽ م ن فرؽ أىل البدع ,ا١بهمية :أتباع جهم بن صفواف الذي ظهر ُب أوائل ا٤بائة
الثانية ,وا١بهم تتلمذ على ا١بعد بن درىم أوؿ من ابتدع نفي الصفات ُب اإلسبلـ ,وكاف ذلك ُب أوائل
ا٤بائة الثانية.

وكاف مؤدب مرواف ا٢بِمار آخر خلفاء بِب أمية والذي أنكر صفتْب فقط ,أنكر أف اهلل اٚبذ إبراىيم

خليبل ,وأف اهلل كلم موسى تكليما ,بس كلمتْب صفتْب لكن ترجع إىل ىاتْب الصفتْب ٝبيع الصفات؛ ألنو
حينما نفى ا٣بِلة واحملبة قطع الصلة بْب اهلل وبْب خلقو.
وكذلك ٤با أنكر التكليم

      

(ٔ)

أنكر كبلـ اهلل ,وأنكر النبوة

والرسالة ,يعِب :كلها بالكبلـ  ,النبوات والرساالت والشرائع؛ فلهذا قتلو خالد بن عبد اهلل القسري أمّب
ا٤بشرؽ والعراؽ بواسط ,بفتوى من علماء أىل زمانو ,وىم كانوا من التابعْب.
 - 1سورة النساء آية .153 :

ٖٓٙ

اإلعانة العظمى

فأتى بو وكاف يصلي بالناس ا١بمعة والعيدين ,أتى بو يوـ العيد ,وأٌب بو مكتفا ,مكتف ومربط ا١بعد
بن درىم ,وجعلو ٙبت أصل ا٤بنرب ,وخطب فقاؿ ُب آخر ا٣بطبة بعد الصبلة :ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم؛
فإين مضح با١بعد بن درىم؛ ألنو زعم أف اهلل مل يتخذ إبراىيم خليبل ,ومل يكلم موسى تكليماٍ ,ب نزؿ
وأخذ السكْب وذٕبو ذبح الشاة والناس ينظروف ,فشكره العلماء وأثنوا عليو ,وُب ذلك قاؿ ابن القيم ُب
الكافية الشافية:

ول ذا ضح ى بج عد خ الد
القس ري ي وم ذبائح القربان
إذ ق ال إبراىي م لي س خليال
ك ال وال م وس ى كليم الداني
ش كر الضحي ة ك ل صاحب سنة
لل و درك م ن أخ ي قرب ان وال شك أف ىذا ضحية يفوؽ أجرىا على الضحايا؛ ألف ىذا قطع دابر
الشر والفساد ,قطع للفتنة ,قطع للبدع ,ولكن مع األسف أف ىذا الرجل قبل أف يقتل اتصل بو شخص
يقاؿ لو :جهم بن صفواف وأخذ عنو عقيدتو ُب الصفات ,وتوسع ُب ىذه العقيدة ,ونشرىا بْب الناس,

ٖٔٙ

اإلعانة العظمى

فنسبت عقيدة الصفات إليو فقيل ٥بم :ا١بهمية ,وا١بهم بن صفواف قيد اهلل من يقتلو وىو سلم بن أحوص
أمّب خراساف قتلو أيضا.
وسلسلة نفي الصفات تتصل باليهود وبا٤بشركْب وبالصابئة ,فا١بهم أخذ عن ا١بعد ,وا١بعد أخذ عن
أباف بن ٠بعاف ,وأباف بن ٠بعاف أخذ عن طالوت ,وطالوت أخذ عن لبيد بن األعصم اليهودي الساحر
الذي سحر النيب  فصارت عقيدة نفي الصفات تتصل باليهود .
حراف ,وفيها صابئة مشركوف فصارت عقيدة نفي الصفات تتصل باليهود
وكاف -أيضاُ -ب أرض ّ
والصابئة وا٤بشركْب والوثنيْب -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -وا٤برجئة سبق أف ا٤برجئة طائفتاف ,بل أربع
طوائف ,لكن ا٤برجئة ا٤براد با٤برجئة :الغبلة ,وىم أتباع جهم بن صفواف أيضا .
تزعمهم ا١بهم وىم الذين يقولوف :إف اإلٲباف معرفة الرب بالقلب ,وا١بهل كفر الرب بالقلب ,فعلى
ذلك األعماؿ الواجبات ليست واجبات ,واحملرمات ليست ٧برمات ,يكفي ا٤بعرفة ,ويقوؿ :ىو مؤمن كامل
اإلٲباف إذا عرؼ ربو.
وا٢برورية ىم ا٣بوارج نسبة إىل بلدة تسمى حروراء ُب العراؽ ٘بمعوا هبا ,وا٣بوارج عقيدهتم يكفروف
ا٤بسلمْب با٤بعاصي ,إذا فعل اإلنساف الكبّبة والذنب كفر وارتد -والعياذ باهلل.-
والصحابة عاملوىم معاملة ا٤ببتدعة ,ومن العلماء من كفرىم ,وفيهم نصوص ُب الصحيحْب ما يقرب
من عشرة أحاديث ,والنيب  قاؿ  :ٲبرقوف من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية



وىم أىل عبادة وشجاعة ُب النهار ,وىم ُب الليل عباد يتعبدوف ,وُب النهار أسود شجعاف ,ولكن
عندىم ىذه العقيدة ا٣ببيثة .
وا٤بعتزلة :أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الذين أثبتوا األ٠باء هلل ,وأنكروا الصفات ,ويقولوف :إف
ٍ
ومعاص ,ىم مبتدعة .
العبد ٱبلق فعل نفسو ,والعباد خالقوف ألفعا٥بم طاعات
والزيدية :طائفة من الشيعة ,وىم مبتدعة ,وىم أخف طوائف الشيعة ,و٥بم فرؽ ,ست فرؽ ,من
الزيدية مبتدعة يفضلوف علي على عثماف ,لكنهم ال يعتقدوف ما اعتقده الرافضة.
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واإلمامية :ىم الرافضة٠ ,بوا اإلمامية ألهنم يقولوف بإمامة اثِب عشر إماما كما سبق أف ذكرناىم,
ووصى عليهم النيب



ويسموف االثِب عشرية ,ويسموف الرافضة ,ويسموف ا١بعفرية ,كل ىذه أ٠باؤىم:

إمامية ,اثِب عشرية ,رافضة .
وا٤بغّبية :ىذه -أيضا -طائفة منهم ,يقاؿ إهنم أصحاب ا٤بغّبة بن سعيد العجلي ,وىم طائفة من
الشيعة ,ادعى اإلمامة و٠بوا ا٤بغّبية نسبة إىل ا٤بغّبة بن سعيد العجلي .
واإلباضية :طائفة من ا٣بوارج ينتسبوف إىل عبد اهلل بن أباض ,والكيسانية :كذلك طائفة منهم,
أصحاب كيساف موىل أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب  طائفة من الشيعة وىم يقولوف بتناسخ األرواح,
وبا٢بلوؿ والرجعة -والعياذ باهلل. -
وىم طائفة من الغبلة يقولوف :علي يرجع ألصحابو ,ويقولوف با٢بلوؿ :إف اهلل حل ُب علي ,وبالتناسخ
فلهم أعماؿ كفرية ,نعم.
من فرق أىل البدع الصفرية
وا٢برورية ,وا٤بعتزلة ,والزيدية ,واإلمامية ,وا٤بغّبية ,واإلباضية ,والكيسانية ,والصفرية.
الصفرية :كذلك طائفة من ا٣بوارج نسبة إىل زياد بن األصفر ,طائفة من ا٣بوارج ,وىناؾ األزارقة منهم,
نعم ,كل ىؤالء ٯبب على ا٤بسلم أف يتربأ منهم ,نعم.
من فرق أىل البدع الشراة والقدرية والمنانية
والشراة ,والقدرية ,وا٤بنانية ,واألزارقة ,وا٢بلولية وا٤بنصورية ,والواقفة ,ومن دفع الصفات والرؤية .
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نعم  ,الشراة :يقوؿ ابن حزـ :إنو مل ٯبدىا ,والشراة لعلهم طائفة من ا٣بوارج يسموف الشراة؛ ألهنم
يزعموف أهنم اشَبوا أنفسهم وباعوىا هلل ,ىم يقولوف:



     

. )ٔ(   
والقدرية ىم ا٤بعتزلة ,معتزلة ُب صفات القدرية ,يقولوف :إف العباد خالقوف ألفعا٥بم ,وا٤بؤمن إذا فعل
ا٤بعاصي خرج من اإلٲباف ويدخل ُب الكفر.
وا٤بنانية كذلك طائفة من ا٤بعتزلة ,واألزارقة طائفة من ا٣بوارج أصحاب نافع بن األزرؽ ,وا٢بلولية -
حل ُب علي أو ُب غّبه ,فا٢بلولية الذين يقولوف :إف اهلل حل ُب بعض
أيضا -ىؤالء كفار يقولوف :إف اهلل ّ
٨بلوقاتو ,ىؤالء كفرة -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية. -

وا٤بنصورية :أصحاب أيب منصور العجلي ,يقولوف :إف الرسل ال تنقطع أبدا ,وا١بنة رجل ,والنار رجل,
يقولوف  :ا١بنة رجل أُمرنا ٗبواالتو ,والنار رجل أُمرنا ببغضو.
والواقفة :ىم الذين توقفوا فقالوا :ال نقوؿ :القرآف ٨بلوؽ وال غّب ٨بلوؽ ,ىؤالء كفرىم بعض العلماء.
"ومن دفع الصفات والرؤية" يعِب :من رد الصفات والرؤية ,وىذا يشمل ا٤بعتزلة وا١بهمية ,كل دفعوا
الصفات ,يعِب :أنكروا الصفات ,وأنكروا رؤية اهلل ُب اآلخرة ,كل ىؤالء ٯبب على ا٤بسلم من أف يتربأ
منهم ,نعم .
بعض فرق المبتدعة تخرج من الدين
وىوى متبع ,فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قارهبا أقواؿ
ومن كل قوؿ مبتدع ,ورأي ٨بَبعً ,

رديئة ,ومذاىب سيئةُٚ ,برج أىلها عن الدين ومن اعتقدىا عن ٝبلة ا٤بسلمْب .
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يعِب :يقوؿ :ٯبب عليك أف تتربأ من ىؤالء ا٤ببتدعة ,وتربأ من كل قوؿ مبتدع ,كل قوؿ ليس لو أصل
ُب الشرع تربأ منو ,وكل رأي ٨بَبع ليس لو أصل ُب الشرع تربأ منو ,وكل ىوى متبع يتبع اإلنساف ُب ىواه
اجتنبو.
ٍب قاؿ " :فهذه كلها وما شاكلها" يعِب :ىذه الفرؽ الٍب عدىا ,وما يتفرع منها أو قارهبا ,كلها أقواؿ
رديئة ,ومذاىب سيئة ال شك ٱبرج "أىلها من الدين ,ومن اعتقدىا عن ٝبلة ا٤بسلمْب" وىذا فيو تفصيل.
الصواب أف بعضها ٱبرج من الدين ,وبعضها بدعة ال ٱبرج من الدين ,ليس كلها ٚبرج من الدين,
بعضها ٚبرج من الدين مثل ا١بهمية ,ومثل غبلة القدرية ,أخرجهم العلماء من االثنٍب والسبعْب فرقة ,وأما
بعضها مثل الزيدية ما ٱبرجوف من الدين ,مبتدعة ليس كلها ٚبرج من الدين.
وقوؿ ا٤بؤلف ىنا ليس ٔبيد ,قوؿ" :إهنا كلها ٚبرج من الدين ومن اعتقدىا من ٝبلة ا٤بسلمْب" بل ىذا
فيو تفصيل :بعضها ٚبرج من الدين كالٍب بدعتهم تكوف كفرية ,توصل للكفر وبعضهم أىل بدعة ,نعم .
مذاىب وفرق الضالل يقولون على اهلل ما ال يعلمون
و٥بذه ا٤بقاالت وا٤بذاىب رؤساء من أىل الضبلؿ ومتقدموف ُب الكفر وسوء ا٤بقاؿ ,يقولوف على اهلل ما
ال يعلموف ,ويعيبوف أىل ا٢بق فيما يأتوف ,ويتهموف الثقات ُب النقل ,وال يتهموف آراءىم ُب التأويل.
قد عقدوا ألوية البدع ,وأقاموا سوؽ الفتنة ,وفتحوا باب البلية ,يفَبوف على اهلل البهتاف ,ويتقولوف ُب
كتابو بالكذب والعدواف ,إخواف الشياطْب ,وأعداء ا٤بؤمنْب ,وكهف الباغْب ,وملجأ ا٢باسدين.
ىم شعوب وقبائل وصنوؼ وطوائف ,أنا أذكر طرفا من أ٠بائهم وشيئا من صفاهتم؛ ألف ٥بم كتبا قد
انتشرت ومقاالت قد ظهرت ال يعرفها الغِر من الناس ,وال النشء من األحداث ٚبفى معانيها على أكثر
من يقرأىا.
ولعل ا٢بدث يقع إليو الكتاب لرجل من أىل ىذه ا٤بقاالت قد ابتدأ الكتاب ٕبمد اهلل والثناء عليو,
واإلطناب بالصبلة على النيب ٍ ب أتبع ذلك بدقيق كفره ,وخفي اخَباعو وشره.
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ويظن ا٢بدث الذي ال علم لو ,واألعجمي والغمر من الناس أف الواضع لذلك الكتاب عامل من
العلماء أو فقي و من الفقهاء ,ولعلو يعتقد ُب ىذه األمة ما يراه فيها عبدة األوثاف ,ومن بارز اهلل وواىل
الشيطاف .
ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -ىذا من نصحو ,ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -يقوؿ :ىذه ا٤بقاالت ,وىذه الفرؽ ,وىذه
ا٤بذاىب الٍب ٠بعت ٥با رؤساء  :جهم بن صفواف رئيس ا١بهمية ,ومثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء
رؤساء ا٤بعتزلة ,مثل معبد ا١بهِب وغيبلف الدمشقي ىؤالء من رؤساء القدرية.
يقوؿ :ىذه ا٤بقاالت وىذه ا٤بذاىب ٥با رؤساء من أىل الضبلؿ ,ومتقدموف ُب الكفر وسوء ا٤بقاؿ,
احذرىم ٥بم أقواؿ كفرية ,يقولوف على اهلل ما ال يعلموف ,يعِب ا٤بذاىب الكفرية الٍب أصحاهبا كفرة ,أما
ا٤بذاىب الٍب ال تصل إىل الكفر فليسوا كفرة.
وا٤براد ا٤بذاىب الٍب تصل إىل الكفر ,يقوؿ٥ :بم متقدموىم ُب الكفر وسوء ا٤بقاؿ" ,يقولوف على اهلل ما
ال يعلموف ,ويعيبوف أىل ا٢بق فيما يأتوف" ,يعيبوف أىل السنة ويتهموف الثقات ُب النقل؛ ولذلك ما يقبلوف
النصوص ُب السنة  ,وال يتهموف آراءىم ُب التأويل.
"قد عقدوا ألوية البدع ,وأقاموا سوؽ الفتنة" ىذه حا٥بم" ,وفتحوا باب البلية" بسبب إقامتهم للبدع,
يفَبوف على اهلل البهتاف  ,ىذا يفَبوف ويقولوف أهنم على ا٢بق ويضللوف أىل السنة" ,ويتقولوف ُب كتاب اهلل
بالكذب والعدواف ,إخواف الشياطْب ,وأعداء ا٤بؤمنْب ,وكهف الباغْب ,وملجأ ا٢باسدين ,وىم شعوب
وقبائل وصنوؼ وطوائف".
ٍب قاؿ ا٤بؤلف :أنا أذكر طرفا من أ٠بائهم ,وشيئا من صفاهتم؛ ألف ٥بم كتبا وقد انتشرت ومقاالت قد
ظهرت" يعِب :أذكر شيئا من صفاهتم حٌب ال يغَب اإلنساف ,ال يعرفها الغِر من الناس ,الغر الذي مل ٯبرب
األمور يغَب هبم ,وال يعرؼ كتبهم ,وال بضبللة وال بدعة.
"وال النشء من األحداث" النشء من األحداث يعِب الشاب الذي ُب مقتبل عمره ,والذي بدأ يطلب
العلم يغَب بكتبهمٚ ,بفى معانيو على أكثر من يقرؤىا.
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"ولعل ا٢بدث" يعِب :النا شئ من الشباب" ,يقع إليو الكتاب لرجل من أىل ىذا ا٤بقاالت" يعِب :من
البدع "قد ابتدأ الكتاب ٕبمد اهلل والثناء عليو واإلطناب ُب الصبلة على النيب  فيغَب" لو فتح كتاب من
أىل البدعة وٯبد فيو ا٢بمد هلل ,والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهللٍ ,ب يذكر وصوؼ النيب  يغَب ,يقوؿ:
ىذا كتاب طيب.
يقوؿ :ال تغَب هبذاٍ" ,ب اتبع ذلك بدقيق كفره ,وخفي اخَباعو وشره" ,يقوؿ :ال تغَب هبذا قد يبدأ
الكتاب ٕبمد اهلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ٍب يتبع ذلك بالكفر ا٣بفي الدقيق ,كن على حذر
"فيظن ا٢بدث" يعِب الناشئ الشاب الصغّب الذي ال علم عنده.
"واألعجمي والغمر من الناس" :الذي مل ٯبرب األمور من الناس يظن أف الواضع لذلك الكتاب عامل
من العلماء ,أو فقيو من الفقهاء ,وىو إيش؟ وىو مبتدئ بسبب أنو اغَب؛ ألنو بدأ با٢بمد هلل والصبلة
والسبلـ على رسوؿ اهلل ,وذكر صبلة النيب  قاؿ :ىذا كتاب جيد ,ىذا وضعو عامل والذي وضعو ملحد
.
ولعل الواحد من رؤساء الضبلؿ وا٤بتقدمْب ُب الكفر وسوء ا٤بقاؿ يعتقد ُب ىذه األمة ما يراه ُب عبدة
األوثاف ,يعتقد فيو أىل السنة وا١بماعة أهنم مشركوف زمن بارز اهلل ,وواىل الشيطاف ,نعم .
من رؤساء أىل البدع الجهم بن صفوان
فمن رؤسائهم ا ٤بتقدمْب ُب الضبلؿ منهم ا١بهم بن صفواف الضاؿ ,وقد قيل لو وىو بالشاـ :أين تريد؟
فقاؿ :أطلب ربا أعبده ,فتقلد مقالتو طوائف من الض ّبلؿ ,وقد قاؿ ابن شوذب :ترؾ جهم الصبلة أربعْب
ليلة على وجو الشك
نعم  ,من رؤساء أىل البدع جهم بن صفواف ,وقلت لكم :تتلمذ على ا١بعد بن درىم أوؿ من قاؿ
بنفي الصفات ُب اإلسبلـ ,ىو ا١بعد بن درىم ٍب أخذه عنو ا١بهم فنشرىا وتوسع فيها فنسبت إليو
ا١بهمية.
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ا١بهمية ىم الذين ينفوف الصفات واأل٠باء وىم من ا٤بتقدمْب ,وقد قيل لو وىو بالشاـ  :أين تريد؟
الضبلؿ.
قاؿ :أطلب ربا أعبده فتقلد مقالتو طوائف من ّ
ويقاؿ :إنو ناظر قوما من السمنية ُب ا٥بند ال يؤمنوف إال با٢بسية :السمع والبصر والشم واللمس
والذوؽ فقط ,فناظروه وقالوا لو ,للجهم :ربك ىذا الذي تعبده ىل رأيتو بعينك؟ قاؿ :ال ,قالوا :ىل ٠بعتو
بأذنك؟ قاؿ:ال ,قالوا :ىل حسستو بيديك؟ قاؿ:ال ,قالوا :ىل مشمتو بأنفك؟ قاؿ :ال ,قالوا :ىل ذقتو
بلسانك؟ قاؿ :ال ,قالوا :إذف ىو معدوـ.
فشك ُب ربو وترؾ الصبلة أربعْب يوماٍ ,ب نفث الشيطاف ُب ذىنو أف اهلل موجود وجودا ذىنيا ُب
الذىن ,فأثبت وجود اهلل ُب الذىن ,وسلب عنو ٝبيع األ٠باء والصفات -نعوذ باهلل. -
وقد قاؿ ابن شوذب :ت رؾ جهم الصبلة أربعْب يوما؛ ألنو شكٍ ,ب بعد ذلك نفث الشيطاف ُب ذىنو
أف اهلل موجود وجودا ذىنيا ,نعم.
من أتباع الجهم بن صفوان
ومن أتباعو وأشياعو :بشر ا٤بِِريسي ,وا٤برداد ,وأبو بكر األصم ,وإبراىيم بن إ٠باعيل ابن علية ,وابن أيب
دؤاد ,وبرغوث ,وربالويو ,واألرمِب ,وجعفر ا٢بذاء ,وشعيب ا٢بجاـ ,وحسن العطار ,وسها ا٢بوار ,وأبو
لقماف الكافرُ ,ب ٝباعة سواىم من الض ّبلؿ .
نعم  .ىؤالء من أتباع ا١بهم ومن أشياعو ,يعِب ا٤بوالْب لو :بشر ا٤بريسي ,بشر ا٤بريسي ىذا تنسب إليو
طائفة يقاؿ ٥با :ا٤بريسية ,وىو جهمي ,يقوؿ :إنو معتزيل ولكنو جهمي  ,فطائفة ا٤بريسية جهمية على
طريقة ا١بهم ,ينكروف األ٠باء والصفات.
وكذلك من أتباعو ا٤برداد ,ىذا يسمى عيسى بن صبيح ونسبو أبو موسى ا٤برداد ,وأبو بكر األصم -
أيضا -ىذا من ا٤بعتزلة الكبار.
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وإبراىيم بن إ٠باعيل ابن علية ,يقوؿ ا٤بؤلف :ال ٘بب ترٝبتو ,ولعلو إبراىيم بن إ٠باعيل ابن علية من
ا٤بعتزلة ,وأبوه من احملدثْب إ٠باعيل ابن علية ,وابنو معتزيل.
وابن أيب دؤاد ىذا من أكابر ا٤بعتزلة ىذا أحد القضاة ىو ٍ
قاض ,رئيس القضاة ُب زمن ا٤بأموف من
ا٤بعتزلة ,وىو الذي امتحن اإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل.-
وبرغوث ىذا ٧بمد بن عيسى يلقب بالربغوث كاف على مذىب النجار معتزيل من ا٤بعتزلة.
وربالويو واألرمِب كل ىذا أ٠باء من ا٤ببتدعة ,من رؤساء ا٤ببتدعة ,وجعفر ا٢بذاء من أئمة ا٤بعتزلة أيضا,
وشعيب ا٢بجاـ -أيضا -من ا٤بعتزلة ,وحسن العطار ,وسهل ا٢برار ما ضبطو الشارح.
لضبلؿ ,وأبو لقماف الكافر ُب ٝباعة سواىم من الضبلؿ ,ا٤بؤلف وصفو
كل ىؤالء من رؤساء ا ّ
بالكافر ,لعل لو أعماال كفرية ,كل ىؤالء ٯبب على ا٤بسلم أف يبتعد عنهم ,وأف يبتعد عن آرائهم ,نعم.
العلماء يرون ىذه الفرق من أئمة الكفر ورؤساء الضاللة
ُب ٝباعة سواىم من الضبلؿ  ,وكل العلماء يقولوف فيمن ٠بيناىم أهنم أئمة الكفر ورؤساء الضبللة .
نعم ,يقوؿ :أنا ما استقصيت ,بل ىناؾ غّبىم ,ىؤالء وغّبىم اجتنبهم ؛ فهم أئمة الكفر ورؤساء
الضبللة ,وكل العلماء يروف أهنم من أئمة الضبلؿ ,نعم.
من رؤساء الضالل معبد الجهني وغيالن القدري
ومن رؤسائهم -أيضا -وىم أصحاب القدر معبد ا١بهِب ,وغيبلف القدري ,وٜبامة بن أشرس ,وعمرو
بن عبيد ,وأبو ا٥بذيل العبلؼ ,وإبراىيم النظاـ ,وبشر بن ا٤بعتمرُ ,ب ٝباعة سواىم أىل كفر وضبلؿ ُيعم.
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ومنهم ا٢بسن بن عوقة بن عبد الوىاب ا١ببائي ,وأبو العنبس الصمّبي ,ومن الرافضة ا٤بغّبة بن سعيد,
وعبد اهلل بن سبأ ,وىشاـ الفوطي ,وأبو الكروس ,وفضيل النقاشي ,وأبو مالك ا٢بضرمي ,وصاّب قبة ,بل
ىم أكثر من أف ٰبصوا ُب كتاب ,أو ٰبووا ٖبطاب .
ىؤالء -أيضا -من رؤساء الضبلؿ ,معبد ا١بهِب ىذا أوؿ من تكلم ُب القدر ,معبد ا١بهِب بالبصرة,
وكذلك غيبلف الدمشقي كبلٮبا من رؤساء القدرية .
أوؿ من تكلم ُب القدر معبد ا١بهِب بالبصرة ,وغيبلف الدمشقي ,فهما من القدرية ,يقوؿ :إنو من
أصل نصراين ,معاصر للدولة األموية ,وا٤بقصود أهنم من رؤساء القدرية ,وٜبامة بن األشرس من ا٤بعتزلة
أيضا.
وعمرو بن عبيد ىذا ىو مؤسس مذىب ا العتزاؿ ,عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأبو ا٥بذيل
وفرع ا٤بذىب وبناه على األصوؿ
العبلؼ شيخ ا٤بعتزلة ُب القرف الثالث ,وىو الذي شرح مذىب ا٤بعتزلةّ ,
ا٣بمسة وألف ٥بم كتابْب.
أصوؿ ا٤بعتزلة ا٣بمسة  ,بُب الكتاب على األصوؿ الٍب ىي  :التوحيد والعدؿ  ,وا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب ,
وإنفاذ الوعيد ,واألمر با٤بعروؼ ,والنهي عن ا٤بنكر ىذه أصوؿ الدين عند ا٤بعتزلة .
أصوؿ الدين عند أىل السنة :اإلٲباف باهلل ,ومبلئكتو ,وكتبو ورسلو ,واليوـ اآلخر والقدر .
أصوؿ ا٤بعتزلة :التوحيد ,والعدؿ  ,وا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب وإنفاذ الوعيد ,واألمر با٤بعروؼ ,والنهي عن
ا٤بنكر .
وأصوؿ الرافضة أربعة:التوحيد ,والعدؿ ,والنبوة ,واإلمامة ,ىذه أصوؿ الدين عند الرافضة.
عمرو بن عبيد ىذا من رؤساء ا٤بعتزلة ,وواصل بن عطاء ٮبا اللذاف أسسا مذىب االعتزاؿ ,وأبو ا٥بذيل
العبلؼ ىذا شيخ ا٤بعتزلة ,والذي شرح ا٤بذىب وفرع ,وبُب الكتاب وبُب ا٤بذىب على الكتاب ,وصنف ٥بم
كتابْب ,وإبراىيم النظاـ من ا٤بعتزلة -أيضا -ولو أعماؿ ولو أقواؿ كفرية .
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وبشر بن ا٤بعتمر -أيضا -من كبار ا٤بعتزلة يقوؿ ا٤بؤلف ُ" :ب ٝباعة سواىم أىل كفر وضبلؿ يعم"
ومنهم ا٢بسن بن عبد الوىاب ا١ببائي ,ىذا شيخ ا٤بعتزلة ,من شيوخ ا٤بعتزلة ,كاف أبوه -أيضا -من شيوخ
ا٤بعتزلة ,وأبو العنبس الصبّبي من ا٤بعتزلة أيضا.
ومن الرافضة ا٤بغّبة بن سعيد ,وعبد اهلل بن سبأ اليهودي ا٢بمّبي اليمِب ,دخل ُب اإلسبلـ نفاقا ُب
زمن علي



وادعى أف عليا مظلوـ ,طلبو علي لقتلو ففر ,عبد اهلل بن سبأ دخل ُب اإلسبلـ نفاقا ,وىو

انتسب إليو طائفة السبئية الذين عبدوا عليا.
وىشاـ الفوطي أيضا شيعي ,وأبو الكروس شيعي ,وفضيل النقاش شيعي ,كلهم من الشيعة ,وأبو مالك
ا٢بضرمي شيعي ,وصاّب قبة شيعي ,كل ىؤالء ٯبب على ا٤بسلم أف يبتعد عن آرائهم وبدعهم وضبل٥بم .
يقوؿ ا٤بؤلف " :بل ىم أكثر من أف ٰبصوا ُب كتاب أو ٰبووا ٖبطاب"  ,أىل البدع ورؤساؤىم بل
الكثّبوف ,ما تستطيع أف ٙبويهم ُب كتاب وال ٙبصيهم ,ال ٰبويهم خطاب ,وال ٰبصيهم كتاب لكثرهتم؛
فابتعد عنهم ,لكن ىذا ذكرت أمثلة ٥بم  ,ىذه أمثلة لرؤسائهم وكبارىم ,نعم.
ذكر أئمة البدع ليتجنبهم الحدث ومن ال علم لهم بو
ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب ا٢بدث ومن ال علم لو ِذكرىم  ,و٦بالسة من يستشهد بأقوا٥بم,
ويناظر بكتبهم ,ومن خبائثهم ومن يظهر ُب كبلمو الذب عن السنة والنصرة ٥با وقولو اخبث القوؿ ,ابن
ُكبلب وحسْب النجار وأبو بكر األصم وابن علية أعاذنا اهلل وإياؾ من مقالتهم .
نعم يقوؿ ا٤بؤلف -رٞبو اهلل" :-أيضا ذكرت لك طرفا من أئمتهم ليتجنب ا٢بدث ومن ال علم لو
ذكرىم"  ,ا٢بدث يعِب :الناشئ الشاب يتجنب بدعهم وضبلالهتم" ,وليحذر ٦بالسة من يستشهد بقو٥بم"
.
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الذي يستشهد بقوؿ أىل البدع على الناس فإنو ٰبرـ وال ٯبالسهم ,فإذا رأى من يستشهد بأقواؿ أىل
البدع أو يناظر بكتبهم فإف عليو أف ٯبتنبهم ,و٥بذا قاؿ اإلماـ أٞبد -رٞبو اهلل :-ال ٘بالس صاحب كبلـ
وإف ذَب عن السنة؛ فإنو ال يؤوؿ إىل خّب .
ْ
فعلى ا٢بدث والناشئ والشاب أف يبتعدوا عن أىل البدع ,وإذا رأى من يستشهد بكبلمهم أو يناظر
بكتبهم أف ٰبذرىم .
يقوؿ ا٤بؤلف :ومن ُخبثائهم -ىذا من كبلمو -ومن خبثاء أىل البدع ومن يظهر ُب كبلمو الذب عن
السنة ,والنصرة ٥با وكونو أخبث القوؿ -ابن كبلب ,وحسْب النجار.
يقوؿ :من ا٣ببثاء الذين يُظهروف ُب كبلمهم الذب عن السنة والنصرة للسنة وقو٥بم من أخبث القوؿ

ابن ُكبلب ىذا ,وابن كبلب يقاؿ :عبد اهلل بن سعيد بن ُكبلب  ...بعضهم مثبل كبلب ُكبلب لقوة حجتو

وعارضتو ,يقاؿ :عبد اهلل بن كعب القطاف أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية ٍب جاء أبو ا٢بسن
األشعري وأخذ عنو ,وحسْب النجار أيضا ا١بربية ,وأبو بكر األصم من ا٤بعتزلة -أيضا -وابن علية ,لعلو
مر َ,األوؿ إبراىيم بن إ٠باعيل ابن علية .
األوؿ إبراىيم الذي ّ
ٍب يقوؿ مالك -رٞبو اهلل : -أعاذنا اهلل وإياكم من مقالتهم ,ىذا من نصحو  .سأؿ اهلل لنفسو ولك
أيها القارئ وا٤بستمع ,يقوؿ" :أعاذنا اهلل وإياؾ من مقالتهم ,وعافانا وإياؾ من شرور مذاىبهم" .
خاتمة
أعاذنا اهلل وإياؾ من مقالتهم ,وعافانا وإياؾ من شرور مذاىبهم ,وأحيانا على اإلسبلـ والسنة ,وأماتنا
على ذلك وحشرنا عليو ,وال بدؿ ما بنا وبك من نِ َع ِمو وفواضل مننو ,وال أخبلنا من حسن عوائدىم,
وٝبيل فضائلو.
وجعلنا وإياؾ من ا٢بافظْب ٢بدوده ,القائمْب ٕبقوقو ,ونفعنا وإياؾ ٗبا علمنا واستعملنا بو ,عمبل صا٢با
متقببل مرضيا.
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وحشرنا وإياؾ ُب زمرة نبيو وأصحابو ,آمْب ,إنو ا٤بؤمل فيما يرجى ,والصاحب ُب الشدة والرخا,
وا٢بمد هلل أوال وآخرا.
وصلى اهلل على نبيو باطنا وظا ىرا ً .ب كتاب "الشرح واإلبانة على أصوؿ السنة والديانة" وا٢بمد هلل
رب العا٤بْب وصلى اهلل على ٧بمد النيب األمي وآلو .
نعم ,وىذا دعاء ُب اآلخر ,ىذا من نصح ا٤بؤلف -رٞبو اهلل -دعا اهلل وسألو واستعاذ باهلل من الشرور
والفًب والبدع  ,قاؿ" :أعاذنا اهلل وإياؾ من مقالتهم" ,من مقالة ىؤالء ا٤ببتدعة وعافانا وإياؾ من شرور
مذاىبهم نسأؿ اهلل أف يقبل ذلك ,وأحيانا على اإلسبلـ والسنة.
نسأؿ اهلل أف يتقبل ذلك" ,وأف ٰبيينا على اإلسبلـ والسنة ,وأف يعيذنا من مقالة أىل البدع ,وأف
يعافينا من شرورىم" -وأماتنا على ذلك -يعِب :على اإلسبلـ والسنة  .اللهم أمتنا على اإلسبلـ والسنة
وحشرنا عليو ,وال بدؿ ما بنا وبك من نعمو وفواضل مننو" يعِب :أف نسأؿ اهلل أف ال يبدؿ ما بنا من النعم
"وال أخبلنا من حسن عوائدىم" كرمو -سبحانو وتعاىل -وٝبيل فوائده ".
"وجعلنا وإياؾ من ا٢بافظْب ٢بدوده" ا٢بافظوف ٢بدوده ىم الذين يؤدوف فرائض اهلل ,وينتهوف عن
معاصي اهلل "القائمْب ٢بقوقو" يؤدوف حقوؽ اهلل" ,ونفعنا وإياؾ ٗبا علمنا واستعملنا بو عمبل صا٢با متقببل
مرضيا" اللهم آمْب.
"وحشرنا وإياؾ ُب زمرة نبيو وأصحابو إنو ا٤بؤمل فيما يرجى -سبحانو وتعاىل -والصاحب ُب الشدة
وال رخاء"ٍ ,ب قاؿ :وا٢بمد هلل أوال وآخرا" افتتح رسالتو با٢بمد وختمها با٢بمد" ,وصلى اهلل على نبيو باطنا
وظاىرا" .
"ًب كتاب الشرح واإلبانة على أصوؿ السنة والديانة وا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل على ٧بمد النيب
األمي وآلو" لو قاؿ :وأصحابو وسلم كاف أحسن ,لو ختم قولو صلى اهلل على ٧بمد النيب األمي وآلو
وصحبو ,واآلؿ يدخل الصحابة ,آلو :أتباعو على دينو يدخلوف ُب الصحابة ,لكن لو ٝبع بينهم لكاف
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أحسن حٌب يصلي على الصحابة مرتْب :مرة دخو٥بم ُب آلو ,ومرة هبم  .وأيضا يزيد (وسلم)( :صلى اهلل
على ٧بمد النيب األمي وآلو وصحبو وسلم) .
وفق اهلل ا١بميع لطاعتو ,ورزؽ اهلل ا١بميع العلم النافع والعمل الصاّب وثبت اهلل ا١بميع على ا٥بدى.
ونسأؿ اهلل للجميع الثبات على دينو واالستقامة عليو ونسأؿ اهلل العلم النافع والعمل الصاّب .
فيو أسئلة؟
س  :أحسن اهلل إليكم وأثابكم شيخنا ,ىذا سائل يقوؿ :يقوؿ البعض :إف أقواؿ السلف ُب ىذه
الفرؽ واآلراء والبدع ال ٯبوز تنزيلها اليوـ وإطبلقها على ا٤بخالفْب للسنة ,فهل ىذا صحيح؟
ج  :كل من اتصف هبذه البدع ينز٥با ُب ىذا الزماف حكمو حكمو البدع ليست منقطعة ,لكل قوـ
وارث ىي موجودة ,كل ىذه البدع موجودة ,نعم .
س  :وىذا سائل يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ,ىل فنيت ىذه الفرؽ الٍب ذكرىا ا٤بؤلف ,أـ ما زالت باقية؟
ج  :ال  ,ال زالت موجودة  ,الروافض اآلف بْب أيديكم وبْب أظهركم يعيشوف ,وا٣بوارج كذلك بينهم,
وا٤بعتزلة موجودوف ,وا١بهمية موجودوف ,وا٢بلولية موجودوف الذين ىم أكثر الناس ,واالٙبادية موجودوف
و٥بم مؤلفات ,و٥بم أتباع ,و٥بم كتب تؤلف وتطبع طباعة ورؽ صقيل وطباعة جيدة و٥با ٧بققوفُ ,ب كل
قوـ وارث نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم  ,وىذا سائل يقوؿ  :فضيلة الشيخ ,نرجو من فضيلتكم التكرـ بذكر أشهر
أ٠باء أىل البدع ا٤بوجودين اليوـ وكتبهم ُب ىذا الزماف ,وجزاكم اهلل خّبا؟
ج  :كما ٠بعت اآلف أشهر البدع الروافض ,وا٣بوارج ,وا٤بعتزلة ,والقدرية ,واالٙبادية ,وا٢بلولية,
والصوفية ,كل ىؤالء موجودوف ,نعم .
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا سائل من الكويت يقوؿ :ىل يدخل ا٢بارث احملاسيب ضمن احملذر منهم
؟
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ج  :الظاىر أف ا ٢بارث احملاسيب من الصوفية ,لكن لو كبلـ ٰبتاج إىل تأمل ٰ ...بتاج إىل مراجعة,
شيخ السبلـ ذكره ابن القيم ٰبتاج إىل مراجعة حالو وما قيل عنو ,نعم.
س  :أحسن اهلل إليكم ,ىذا يقوؿ  :ىل ٯبوز التعاوف مع أىل البدع ُب سبيل ٙبقيق ا٤بصاّب العامة؟
ج  :كما ٠بعت من النصوص الٍب ساقها ا٤بؤلف ٯبب ا٢بذر منهم والبعد عنهم ,وعدـ ٦بالستهم
ومؤاكلتهم ,وعدـ اتباع جنائزىم ,وعدـ عيادة مريضهم كما ٠بعتم النصوص ,ال يعاد ا٤بريض منهم ,وال
تتبع ا١بنازة ,عن بعض السلف ٤با عاد مريضا من أىل البدع ىجره ,و٤با اتبع جنازة ىجره فكيف تتعاوف
األجرب ,إال على وجو النصيحة
الصحيح
معهم وىذه حا٥بم؟ نعم  .ابتعد عنهم ال يعدونك كما يعدي
ُ
َ
إذا كنت تنصحهم وتؤثر عليهم فالدين النصيحة ,نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم  ,ىذه سائلة من تركيا تقوؿ :ما حكم الطواؼ على القبور بنية أين ال أدعو
صاحب القرب ,ولكن من أجل الربكة ,ونيٍب طيبة؟
ج  :من طاؼ بالقرب ليتقرب لصاحب القرب فهذا شرؾ ,شرؾ أكرب ,وإف كاف يطوؼ ال للقرب لكن
يطوؼ هلل ,يظن أنو ال بأس بالطواؼ صارت بدعة ,فالذي يطوؼ حوؿ القرب إف كاف يتقرب لصاحب
القرب فهذا شرؾ ,كفر أكرب ,وكذلك من دعا صاحب القرب أو ذبح لو أو نذر لو ,أما إذا طاؼ بالقرب هلل
يقوؿ :يظن أنو ما فيو مانع  ,يطوؼ على القرب هلل  ,ما عبد صاحب القرب ,عبَ َد اهللَ ,لكن الطواؼ على

القرب بدعة ,فيكوف مبتدعا .

س  :وىؤالء شيخنا يعِب كثّب من األخوة -جزاىم اهلل خّبا -على الشبكة -يعِب -يرسلوف السبلـ
عليكم والشكر لكم ,ويدعوف لكم على ما قدمتم ,ويسألوف اهلل أف يكوف ما قدمتموه ُب ميزاف حسناتكم
وجزاكم اهلل خّبا .
ج  :وعليكم السبلـ ورٞبة اهلل وبركاتو  ,نسأؿ اهلل لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينو ,والعلم
النافع والعمل الصاّب .
س  :أحسن اهلل إليكم ,وىذا سائل يقوؿ :من ىم األحباش ؟ وىل ٘بوز الصبلة خلفهم ؟
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اإلعانة العظمى

ج  :األحباش طائفة ُب لبناف ٥بم -أظن -أعماؿ كفرية  ,أنا ال أعرؼ تفصيلهم -يعِب -كما ينبغي,
وىم معروفوف -أظن -لدى كثّب من اإلخواف ٥بم أعماؿ كفرية ,وإذا كاف ٥بم أعماؿ كفرية فبل تصح
الصبلة خلفهم ,نعم.
س  :وىذا يقوؿ  :فضيلة الشيخ ,ىل تعترب ا٣بطب الٍب تكوف بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وتعداد
٧باسنهم من النياحة؟
ج  :البكاء إذا كاف بدمع العْب وحزف القلب فبل بأس بو ,وإذا كاف بالنياحة والعويل والصياح فهذه
نياحة .قاؿ النيب ُ ب ا٢بديث الصحيح:



إف اهلل ال يعذب بدمع العْب وال ٕبزف القلب ,وإ٭با يعذب

هبذا أو يرحم ,وأشار إىل لسانو  رواه البخاري ُب الصحيح.
فإذا كاف بالصياح والعويل والندب فهذا ٩بنوع ,أما الرثاء فهذا شيء آخر ,رثاء العلماء وذكر ٧باسنهم
وفضائلهم على وجو ليس فيو نياحة ال حرج ُب ىذا ,لكن عند ا٤بوت كونو ينوح ويبكي ويعدد ٧باسن
ا٤بيت ,ويضرب صدره ويشق جيبو ,ويلطم خده ىذا من النياحة والسخط على قضاء اهلل وقدره .
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