التحذير من البدع

مقدمة الشارح
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،

الحمد هلل على اإلسبلـ والسنة والعافية .

قاؿ شيخ اإلسبلـ  :ىذه أركاف السعادة  ،كلما كاف حظ اإلنساف منها أكمل  ،كاف حظو من السعادة

والكماؿ أوفر  ،اإلسبلـ والسنة والعافية .

أيها اإلخوة في اهلل  ،إنما بعثت الرسل وأنزلت الكتب حتى ترد الناس إلى األمر األوؿ الذي خلقو اهلل من

أجلو  ،فإف اهلل  لما أنزؿ آدـ إلى األرض  ،أنزلو على التوحيد  ،وعلى السنة التي يرضاىا ويحبها من عباده ،

وكاف ا ألمر فيو ىكذا  ،وفي أوالده  ،وفي ذريتو عشرة قروف  ،ألف سنة  ،وىم على الطريقة المرضية  ،قد يحصل
منهم معاص ؛ كالقتل الذي حصل في أبناء آدـ  ،أما طريقتهم وسنتهم فإنها التي يرضاىا اهلل  ثم لما ضعف

نور النبوة وأخذ العلماء يذىبوف ؛ استغل الشيطاف ىذه الفرصة كعادتو في كل جيل  ،فاقترح على أحد األجياؿ

بدعة  ،وىذه البدعة ىي الصور  ،وجاءىم إما في صورة وحي أو في صورة إنساف ؛ صورة آدمي  ،وقاؿ بعدما

مات قوـ صالح منهم  :لو صورتم لهم صورا -تأملوا يا إخواني -ىذه أوؿ بدعة حصلت في الدنيا  -لو صورتم

صورا وعلقتوىا  ،والقصد حسن  ،ليس كل مبتدع قصده السيئة  ،بعض البدع خلفها الزنادقة  ،ال يؤمنوا بالدين ،
لكن بعض البدع خلفها أناس اجتهدوا اجتهادا  ،فقاؿ  :صوروا الصور حتى إذا رأيتم صور الصالحين تذكرتوىم

وعبدتم اهلل  ،اجتهدتم  ،نشطتم في العبادة .

كما لو جاءنا اآلف وقاؿ  :ضعوا صور مثبل علماءكم الصالحين  ،مثل صور الشيخ عبد العزيز بن الباز وابن

عثيمين  ،ضعوىا في مجالسكم وأماكنكم  ،حتى كلما تذكروف الصور تذكروا ما كانوا عليو من الخير ومن الدعوة

إلى اهلل ومن العلم  ،فتنشطوف بالعبادة  .بدأ بهذه البدع .

ثم الشيطاف طويل النفس  ،أعطاه اهلل  مما يعيش إلى يوـ وقت معلوـ  ،لما مات العلماء أيضا ضعف نور

النبوة جدا  ،وجاء الجيل الذي بعدىم وليس عندىم علماء  ،قاؿ  :إف من قبلكم كانوا يعبدوف ىذه الصور  ،فبدأ

الشرؾ  ،فلما بدأ الشرؾ بعث اهلل النبيين مبشرين ومنذرين  ،فالرسل كلها إنما ترد الناس إلى األمر األوؿ  ،وأتباع
الرسل وورثة الرسل إنما يهدوف الناس دائما لؤلمر األوؿ  ،الشيطاف يستهوي الناس أف يتركوا الصراط  ،أف يتركوا

الطريق  ،الحق ثقيل والباطل خفيف .
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ولذلك فإف اهلل  يقوؿ         :
     
وقاؿ تعالى :

()2

()1

يعني على التوحيد  ،

؛ منهم من آمن ومنهم من كفر .

               

                 
وقاؿ تعالى :

  

   



()4

()3

يعني تفسر اآليات السابقة أي  :فاختلفوا 

 

                 
                  

          

()5

فالرسل إنما بعثت لترد الناس لؤلمر األوؿ  ،نوح والنبيين من بعده  ،كما قاؿ تعالى  ،ىو أوؿ رسوؿ  ،ثم لما

ختمت النبوة والرسالة بمحمد 

فإف العلماء ىم ورثة األنبياء  ،أعظم ما يهمهم رد الناس لؤلمر األوؿ  ،كلما

جاء انحراؼ يقوـ ورثة األنبياء ويردوف الناس لؤلمر األوؿ  ،وال يظنوف أف ىذا األمر يسير  ،ىذا شاؽ ؛ ألف فطاـ
الناس عن عاداتهم وعما تعودوه وعظموه أو ما يفعلوه كبراؤىم أو آباؤىم أو أمراؤىم أمر شديد  ،لكن يوطن

اإلنساف نفسو  ،ما في أحد يسلم في ىذا الطريق  ،حتى رب العزة سبحانو وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح

  :ما أحد أصبر على أذى يسمعو من اهلل  سبحانو وتعالى  ،ما في أحد أصبر على أذى يسمعو من اهلل ،
إنهم لن يضروه  ،الضرر غير األذى ؛ 

    



()6

لكنو يرزقهم ويعافيهم ويخلقهم

فينسبوف إليو الصاحبة والولد ويقولوف  :يد اهلل مغلولة  ،ولذلك من سل ك طريق المرسلين ال يطمع بالسبلمة من
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الناس  ،يروى أف موسى عليو السبلـ قاؿ  :يا رب  ،أسألك أف ال يشتمني الناس وال يسبوني  .قاؿ  :يا موسى ،
ىذا أمر لم أجعلو لنفسي  ،أنا أرزقهم وأخلقهم وأعافيهم  ،ويقولوف  :يد اهلل مغلولة  ،إف اهلل فقير ونحن أغنياء ،

ال يطمع اإل نساف في ىذا األمر  ،ولكن عليو بالسنة  ،عليو برد الناس لؤلمر األوؿ  ،وليصبر  ،وبالحكمة وبالرفق
وبالصدؽ وإخبلص النية  .على قدر النية يكوف التوفيق  ،تكوف معونة  ،فبل بد من ىذا األمر .

واآلف خاصة وفي كل عصر أعظم الجهاد ىو الجهاد إلقامة الدين  ،وإنما شرع القتاؿ  -وىو من الجهاد -

إلقامة الدين  ،لتكوف كلمة اهلل ىي العليا  ،فاآلف أعظم الجهاد أف تنصر السنن ،أف تنصر سنة النبي  ميراث
النبوة  ،قدر استطاعتك  ،إف كاف عندؾ علم تُعلم  ،ما عندؾ علم تبلغ ما قاؿ العلماء .

والنبي عليو الصبلة والسبلـ بيّن أف ىذه األمة ستفترؽ على ثبلث وسبعين فرقة  ،لن نستطيع أف نمنع ىذا

االفتراؽ  ،ىذا أمر حاصل قطعا  ،ولكن علينا أف نسعى أف نكوف من الفرقة الناجية  ،وأف نبيّن ما ىي الفرقة
الناجية كما بيّن الرسوؿ   من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي  فهو من الفرقة الناجية .
والكتب  -كتب السنة  -كثيرة  ،كتب بينت السنة  ،منها الكتب الستة ؛ البخاري ومسلم  ...بينوا السنة ،

وفيها أبواب تبين السنة في العقائد  :االعتصاـ  ،مثبل في صحيح البخاري كتاب االعتصاـ  ،كتاب التوحيد ،

كتاب النهي عن الحيل  ،ىذا كلو من بياف السنة  ،كتاب العلم  ،كتاب اإليماف  ،كلها في البخاري  ،وفي مسلم
وفي ابن ماجو وفي الدارمي وفي غيرىا  ،وفي كتب أخرى بينت من انحرؼ عن السنة  ،وبينت طريقة السلف ؛

تعاملهم  ،من أتى بابتداع أو بانحراؼ .

ومن أشهر ىذه الكتب ثبلثة في التاريخ  :كتاب ابن الرحالة  ،وكتاب أبي بكر الطرطوشي من علماء األندلس

( :الحوادث والبدع)  ،وكتاب أبي شامة أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ( :الباعث على إنكار البدع
والحوادث) .

ىذه ألفت أساسا لبياف االبتداع والنهي عن البدع .

وفيو كتب ألفت لتعدد المحدثات والبدع ،وكذلك كتاب االعتصاـ للشاطبي  ،حاوؿ أف يبين ما ىي البدعة ،

وىذا أمر ال بد منو  ،تمييز ما ىي السنة وما ىي البدعة  ،وحاوؿ واجتهد ووضح وقرر .

وكتاب أيضا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ؛ فإف فيو فصوال نافعة في بياف البدع ،

لكن ىذا الكتاب الذي بين أيديكم ىو من أنفعها :

أوال :ألنو من كتب القروف الفاضلة المفضلة  ،وىذا يا إخواني ملمح عظيم مهم  ،كتب القروف الثبلثة ينبغي

لئلخوة االىتماـ بها والعناية بها  ،وأصحاب الدورات العلمية نشرىا  ،وأصحاب المساجد االنتباه لها  ،لكن
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يعني ىؤالء يكفيهم تزكية الرسوؿ 

لهم عندما قاؿ   :خير القروف قرني  ،ثم الذين يلونهم  ،ثم الذين

يلونهم . 

نور النبوة عندىم أوضح وأعظم  ،والكبلـ عندىم واضح  ،كلما توالى القروف يكثر الكبلـ ويقل العلم  ،لكن

بشرط أف تقرأ ىذه الكتب على عالم أو طالب علم يعرؼ المحكم والمتشابو فيها  ،ويعرؼ الكبلـ الجيد ،
الحديث الموضوع والحديث الصحيح ؛ ألف اهلل أثنى على عباده فقاؿ  :
    

    

()1

قد يأتيك قوؿ ليس بحسن تتبعو  ،فبل بد من عالم ...يحاط بكل الكتب  ،يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل في
النونية  :قد يأتيك قوؿ ليس بحسن تتبعو  ،فبل بد م ن عالم ...يحاط بكل الكتب  ،يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل في

النونية :

والجهل
نص

من

داء

القرآف

قاتل
أو

من

وشفاؤه
سنة

أمراف

وطبيب





في

ذاؾ

التركيب

العالم

متفقاف

الرباني



الذي يذىب يقرأ الكتب بدوف شيخ يعلم ويقوؿ  :ىذا من المحكم وىذا من المتشابو  ،وىذا لو وجو ،

وىذا تأويلو كذا  -قد يهلك  .مثل الذي يذىب إلى الصيدلية ويطلب أدوية بدوف ما يصف لو الطبيب  ،قد

يأخذ دواء يقتلو  ،قد يأخذ دواء يضره  ،ال بد من طبيب كما قاؿ ابن القيم  :الذي يذىب يقرأ الكتب بدوف

شيخ يعلم ويقوؿ  :ىذا من المحكم وىذا من المتشابو  ،وىذا لو وجو  ،وىذا تأويلو كذا  -قد يهلك  .مثل

الذي يذىب إلى الصيدلية ويطلب أدوية بدوف ما يصف لو الطبيب  ،قد يأخذ دواء يقتلو  ،قد يأخذ دواء يضره ،

ال بد من طبيب كما قاؿ ابن القيم :
...........................

وطبيب
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ذاؾ

العالم

الرباني
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فهذا الكتاب من أنفس الكتب :

أوال  :ألنو من كتب القروف الفاضلة  ،وألنو مسند في أسانيد  ،يبين لك  ،ستأتي معنا إف شاء اهلل أحاديث

ضعيفة  ،بعضها قد يكوف موضوعا  ،لكن على طريقتهم أف من أسند فقد برئ من العهدة  ،إذا قاؿ لك  :ىؤالء

رجالي  ،برئ من العهدة على طريقتهم .

وابن وضاح إماـ من أئمة الدين  ،فلوال محمد بن وضاح ىذا وبقي بن مخلد ما كاف في األندلس حديث ،

ىم الذين جاءوا إلى المشرؽ في عهد اإلماـ أحمد ومن قبلو وطلبوا ودرسوا  ،ثم نقلوا الحديث إلى ببلدىم ،

وىذا فضل العالم  ،فضل طالب العلم الذي يرحل ويأخذ العلم ويأخذ النور ثم يذىب إلى ببلده وينشر  ،يبلغ
النور ؛ نور النبوة  .الوحي ليس من كبلـ البشر  ،ليس مثل الثقافات والفلسفة والمنطق  ،ىذه كثير من الظلمات
 ،ىذا وحي نزؿ بو جبرائيل على قلب محمد  ليكوف من المنذرين .

فبقي بن مخلد ومحمد بن وضاح أخذوا الحديث ونشروه في األندلس  ،يقوؿ المؤرخوف  :لوال محمد بن

وضاح وبقي بن مخلد ما كاف في األندلس حديث  .نشروا الحديث ىناؾ  ،نشروا اآلثار  ،نشروا السنن .
وىو إماـ  ،ولد في آخر القرف الثاني سنة  ، 911ومات في أواخر القرف الثالث سنة . 782

وىذا الكتاب فيو ثبلثمائة وبضعة عشر أثرا  ،إف شاء اهلل إذا مد اهلل في األعمار نأخذىا أثرا أثرا  ،ثبلثمائة

وبضعة عشر أثرا على عدة أصحاب بدر  ،وفيها أمر عظيم  ،فيها أشياء أو كثير منها قد يسمعها المرء ألوؿ مرة

عن السلف  ،وىذا بسبب تقصيرنا  ،دائما في كتب المتأخرين  ،دائما في كتب المعاصرين  ،في كتب المتأخرين

 ،كتب القروف الثبلث ة يندر من يهتم بها وينشرىا  .صحيح قد يكوف فيها أشياء متشابهة  ،لكن تعرض على أىل
العلم  ،يذىب الشيخ إلى راسخ في العلم ويسأؿ عن ىذه المتشابهات ويبلغ إخوانو  ،يبلغ ينشر  ،لكن أف تترؾ

نهائيا مع ما فيها من النور وما فيها من الوضوح  ،وما فيها من السهولة وعدـ التكلف  ،وأنا أوصيكم جميعا

برسالة ابن رجب ( :فضل علم السلف على علم الخلف)  ،فقد شفى وكفى  ،بين أف ىناؾ فرقا شاسعا بين علم
السلف وعلم الخلف  ،وىي رسالة صغيرة  ،ومتأكد على من أراد أف يسلك ىذا الطريق وىو طريق العلم بأف

يقرأىا وأف يتدبرىا وأف يقرأىا مرارا أيضا حتى يعرؼ الفرؽ  ،حتى ما يذىب عمره وىو يجرب ويقرأ كذا واألمر

قريب منو  ،قريب المأخذ .

روي عند بعض السلف أف الشيطاف جمع جنوده فقاؿ  :كيف حالكم مع بني آدـ ؟ فقالوا  :يا أبا مرة ،

أىلكناىم بالذنوب وأىلكونا باالستغفار وببل إلو إال اهلل  ،كلما بنينا من المعاصي ذنوبا ىدموىا باالستغفار  ،ونحن
وإياىم في سجاؿ  ،نحن نحثهم ونزين لهم الذنوب والمعاصي ثم إذا فرحنا بما حصلنا منهم ىدموىا باالستغفار
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وببل إلو إال اهلل ؛ بالتوحيد  .فقاؿ الشيطاف عندما علم ىذه المشكلة التي تحصل قاؿ  :ألحدثن فيهم أشياء ال

يستغفروف منها  .فبث في ال ناس ىذه األىواء  ،يركز فيها اإلنساف ويسعى ويجتهد وينشر ويحسب أنو يحسن

صنعا وىو ضاؿ  ،كما أخبر النبي عليو الصبلة والسبلـ  ،وىذا خطورة البدع  ،العاصي ذليل ويدري أنو ليس على

وفق الشريعة وأنو مخطئ  ،لكن خطورة البدع والمحدثات أف صاحبها يسعى فيها وىو على غير الجادة  ،ولذلك
النبي  يقوؿ عن الفرقة الناجية   :من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي . 

وال يطفئ الفتن والجدؿ واالفتراؽ والبغضاء بين أىل اإلسبلـ عموما واإلشراؾ خصوصا  ،ال يطفئ ىذا الرد

والرد المقابل وكثرة الجدؿ وكثرة ...ىذه تزيد األمر  ،يطفئها تعليم الناس السنن  ،بياف السنن ؛ فإف الناس إذا

عرفوا السنة عرفوا من ىو عليها ومن تركها  ،وتبينوا  ،قد بعض الناس يؤتى من قبل الجهل  ،ما يحسن  ،فما مثل

تعليم السنن ينشر النور ؛ نور النبوة  ،ويسكن ىذا الجدؿ وىذا الفرقة وىذه البغضاء .

فيو بعض الناس ما يريد أنك تخبره بالحق مغالبة  ،يأنف أنو مغلب على الحق  ،يريد أنو يكتسب الحق

بنفسو  ،يعرؼ الحق  ،فأنت بين السنن حتى تنطق الحجة  ،يهلك من ىلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة  ،أما
ىذه المغالطة وىذه النقاشات وىذه الردود غالبا ما تفضي إلى خير .

والطرطوشي يقوؿ في مقدمة كتابو يقوؿ  :وجدت البدع نوعين  :نوع يعلم الناس أنو بدعة  ،خاصة في زماف

معين أو مكاف معين  ،قالوا  :ىذا لنشتغل بو  .يعني يعلم الناس أف ىذه بدعة  ،قالوا  :ىذا نشتغل بو  ،مثاؿ :

ىنا مثبل في ىذه الببلد يعلم الناس أف االحتفاؿ بالمولد النبوي من البدع  ،ما فعلو الصحابة وال الخلفاء

الراشدوف  ،فيعني صرؼ األوقات لنشره عند الناس يدروف أنو بدعة ىذا حسن  ،لكن يقوؿ الطرطوشي  :والنوع
الثاني ما ال يعلم الناس أنو بدعة  ،يظنوف أنو سنة  ،قاؿ  :وىذا سوؼ أتكلم فيو  ،الذي يظن الناس أنو سنة وىو

بدعة  ،أما اللي العامة معك يعترفوف بأف ىذا بدعة خبلص فرغ من األمر  ،وىذا أمر مهم  ،ولذلك السلف كانوا
يصبروف  ،يبينوف للناس ولو خالف أىواءىم  ،ما يأتوف للناس بما يحبوف فيبينوف لهم .

يذكر عن الشعبي وغيره من أئمة السنة أنهم إذا كانوا بالشاـ حدثوا بفضائل علي  ،يعني فضائل معاوية قد

تشبعوا منها وىم قد يزيدىم غلوا  ،وإذا كانوا في العراؽ حدثوا بفضائل معاوية 

يرغموف الناس  ،يخبروىم

السنة وإف رغبوا  ،ال بد  ،وإذا كانوا بالبصرة حدثوا بفضائل علي  ،وإذا كانوا بالكوفة حدثوا بفضائل عثماف ،

فكانوا يخبروف الناس وإف كاف الناس ما يرضوف  ،ال بد يعرفوف السنة ويجيئوف إف شاء اهلل  ،وأسرعهم فيئا

أكبرىم قلبا .
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التحذير من البدع

فبل نطيل في ىذه المقدمة  ،ونسأؿ اهلل 
اللهم اىدني وسددني  .يقوؿ النبي  يوصي بهذا الدعاء   :قل  :اللهم اىدني وسددني  قالوا  :تذكر
أف يمنحنا وإياكم العلم والسداد والفقو  ،كل إنساف يقوؿ :

بالهداية ىداية الطريق  ،وتذكر بالسداد سداد السهم .

تذكر إذا كنت في صحراء واىتديت إلى الطريق ونجوت وغيرؾ ضل عن
يعني إذا قلت  :اللهم اىدني ّ
الطريق وىلك حتى تعرؼ عظم ىذا الدعاء  :اىدني  .وال يوجد دعاء أنفع من ىذا الدعاء ؛ ولذلك وضعو اهلل

في الفاتحة  ،الفاتحة أـ القرآف  ،السبع المثاني وضع اهلل فيها       :
من بين كل األدعية ؛ ألنو ال يوجد دعاء للمسلم أنفع من  :
 

()2

      

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين      ،

يعرؼ الحق ويتركو  ،

  



()4

()1

اختاره

()3

أىل الهوى ،

أىل الجهل  .تقولو كل ركعة وكل نفس وكل طرفة عين أنت

محتاج إليو .

ال نريد أف نطيل في المقدمة ألف عندنا أكثر من ثبلثمائة أثر نريد تعليقات يسيرة عليها في كل ليلة والوقت

يعني يمضي  .نعم.
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باب اتقاء البدع
٭تمل ىذا العلم من كل خلف عدكلو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ،كصل كسلم على رسوؿ اهلل  ،قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ،كبو نستعُت .باب اتقاء البدع.
حدثنا أصبغ بن مالك  ،قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن كضاح  ،قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد بن أيب
مرمي  ،قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى  ،قاؿ  :حدثنا إٝتاعيل بن عياش  ،عن معاف بن رفاعة
السبلمي  ،عن إبراىيم بن عبد الرٛتن العذرم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   ٭تمل ىذا العلم من
كل خلف عدكلو  ،ينفوف عنو ٖتريف الغالُت كانتحاؿ ا١تبطلُت كتأكيل اٞتاىلُت . 

ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذا األوؿ أصبغ بن مالك من تبلميذ ابن وضاح  ،ثم ذكر ابن وضاح وشيخو ابن أبي مريم ىذا ،

وشيخ شيخو أسد بن موسى  ،وىذا الذي سيكثر عنو الرواية  ،ليس عنو مباشرة وإنما عن محمد بن سعيد ىذا ،

وىذا الذي يسمونو أسد السنة  ،أسد بن موسى ىذا يسمونو أسد السنة  ،كاف حريصا على نشر السنن  ،وىو

جده الخليفة  ،ىذا أسد بن موسى بن إبراىيم بن الوليد بن عبد الملك بن مرواف  ،جده إبراىيم بن الوليد تولى

الخبلفة زمانا يسيرا ثم خلعو مرواف بن محمد  ،لكنو كاف مهتما بالعلم ونشر السنن  ،وسيأتينا كبلـ حسن اآلف .

إسماعيل بن عياش معروؼ عندكم وىو الشامي  ،وشيخو ىنا شامي ؛ معاف بن رفاعة السبلمي  .وإبراىيم بن

عبد الرحمن العذري  ،غالب التشكيبلت التي عندكم في نسختي وفي نسختكم التشكيل الحركات كثير منها

ليس صحيحا  ،ال في ضبط الرجاؿ وال في المتن  ،لكن سننبو على بعض التصحيفات والباقي نتركو .

ىذا الحديث أوال من حيث الصحة كثير من أىل الحديث يضعف ىذا الحديث  ،لكن اإلماـ أحمد ،

واإلماـ أحمد من أىل الصنعة  ،بل ىو من أخص أىل الصنعة ؛ ألف المصطلح كاف في السابق أىل صنعة  ،ىي

كل حديث عندىم يعتبرونو بضاعة مستقلة  ،يعتبروف بو ويقروف ويعرضوف  ،ثم فيما بعد دخل فيو غيرىم من
األصوليين والفقهاء فكثر فيو االختبلؼ  ،فاإلماـ أحمد من األوائل اللي يعرؼ الصحة والضعف  ،سأؿ مهنى بن

يحيى  ،يقوؿ  :سألت أحمد بن حنبل عن حديث معاف بن رفاعة عن إبراىيم بن عبد الرحمن العذري ىذا 

يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو  فقلت لئلماـ أحمد  :كأنو غير صحيح  .فقاؿ  :ال  ،بل ىو صحيح .
واإلماـ أحمد تصحيحو يعني في مقاـ عاؿ ؛ ألنو كما قلت ىو صاحب صنعة  ،فقلت  :ممن سمعت أنت ؟ قاؿ

 :من غير واحد  .قلت  :من ىم ؟ قاؿ  :حدثني بو مسكين وغيره إال أنو يقوؿ  :معاف عن القاسم بن عبد
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التحذير من البدع
الرحمن  .وقاؿ اإلماـ أحمد  :معاف بن رفاعة ىذا ال بأس بو في الشامي  ،وإسماعيل بن عياش إذا حدث عن

أىل بلده ال بأس بو .

المقصود أف معناه صحيح  ،ونسبتو إلى النبي  اإلماـ أحمد يقوؿ  :صحيح  ،وغيره من أىل العلم خاصة
المتأخرين مثل الدارقطني وغيره يضعفو  ،وأما المعنى فهو صحيح  يحمل ىذا العلم من كل خلف عدولو

 ينتقي اهلل  من جيل العدوؿ  ،وىذا منة من اهلل واصطفاء يقوؿ اهلل 
  

()1

والعلم ىو الرسالة         ،

()2



   

وأقرب القلوب للعلم ىو القلب

الطاىر من الهوى  ،المتواضع للحق ؛ ألف الكبر ىو بطر الحق وغمط الناس  ،كلما كاف القلب متواضعا للحق
ومنقادا ومستسلما ىذا يكوف العلم انحداره إليو أسرع من السيل  ،ولذلك يروى أف موسى قاؿ اهلل لو كما في

أخبار بني إسرائيل  :أتدري يا موسى لم اخترتك؟ قاؿ  :ال يا رب  .قاؿ  :ألني نظرت في قلوب العباد فوجدت
قلبك أكثر تواضعا للحق وللخلق  .فساؽ اهلل إليو النبوة .

ىذا العلم يحملو من كل خلف عدولو  ،من كل جيل يفتح اهلل على ناس يحملوف ىذا العلم  ،ماذا يفعلوف ؟

ينفوف عن ىذا الدين تحريف الغالين  ،يأتي الناس عندىم غلو ويحرفوف  ،فينفوف عنو  ،يعني يأخذوف الدين
صافيا ويحرصوف أف ينتقل إلى من بعدىم صافيا  ،كلما جاء في الدين شائبة نفوىا  ،كلما جاء في الدين قذر

أخرجوه  ،ىذا جهاد عظيم  ،ىذا ميراث الرسوؿ .

 وانتحاؿ المبطلين  يأتي مبطل ينتحل  ،بم عنى يدعي أنو من أىل الدين واإلسبلـ وينتحل  ،وقد

حصل كثيرا في اإلسبلـ  ،فينفوف عنو انتحاؿ المبطلين وتأويل الجاىلين  ،يأتي من يحمل الكبلـ على غير
محاملو  ،فهم ينفوف ىذا عنو  ،فهذا بدأ بو ىذا المعنى وىو معنى عظيم  .نسأؿ اهلل أف نكوف جميعا من ىؤالء

أو محبين لهم أو نسعى بطريقتهم أف نكوف من ىؤالء العدوؿ .

يجاىدوف لكي ينفوا عن دين اهلل تحريف الغالين وانتحاؿ المبطلين وتأويل الجاىلين  ،لذلك اإلماـ أحمد

اختار ىذا الحديث وجعلو في مقدمة رسالتو الصغيرة المنسوبة إليو  ،ونسبتها صحيحة (الرد على الجهمية) فقاؿ

 :الحمد هلل ا لذي جعل في كل خلف عدولو ينفوف عن دين اهلل  .وذكر ىذا  ،وذكر كبلما حسنا أكثر من كبلـ

عمر الذي سيأتي  .نعم.
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الكبلـ ُب سند اٟتديث إىل النيب 
قاؿ  :كحدثنا أسد بن موسى  ،قاؿ  :حدثنا الوليد بن مسلم  ،قاؿ  :حدثنا إبراىيم بن عبد
الرٛتن العذرم عن ثقة عنده من أشياخو  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ   :٭تمل ىذا العلم من
كل خلف عدكلو  ،ينفوف عنو انتحاؿ ا١تبطلُت كتأكيل اٞتاىلُت كٖتريف الغالُت . 
ػػػػػػػػ

نعم  ،السند ىذا السابق إال أف فيو الوليد بن مسلم وىذا مشهور ؛ ألنو صاحب تدليس وىنا صرح

بالتحديث  ،والحديث عموما روي عن تسعة من أصحاب النبي  منهم معاذ وأبو أمامة وأبو ىريرة وعبد اهلل بن
عمر وعلي بن أبي طالب وعبد اهلل بن مسعود وجابر بن سمرة وعبد اهلل بن عباس  ،روي عن تسعة من أصحاب
النبي  ولعل الطرؽ كما قاؿ اإلماـ أحمد يشد بعضها بعضا  ،والمعنى صحيح  ،الكبلـ في الطرؽ إنما ىو في
النسبة إلى النبي  نعوذ باهلل أف نقولو ما لم يقل  ،عليو الصبلة والسبلـ  ،وأما المعنى فهو صحيح  .نعم .

10

التحذير من البدع

أىل العلم يدعوف من ضل إىل ا٢تدل
حدثنا أسد  ،قاؿ  :حدثنا رجل يقاؿ لو  :يوسف ثقة  ،عن أيب عبد اهلل الواسطي  ،رفعو
إىل عمر بن ا٠تطاب أنو قاؿ :اٟتمد هلل الذم امنت على العباد بأف ٬تعل ُب كل زماف و
فًتة من
الرسل ،بقايا من أىل العلم يدعوف من ضل إىل ا٢تدل  ،كيصربكف منهم على األذل.
ػػػػػػػػ
صبِ ُروف أنا قلت لكم التشكيل يعني فيو إشكاالت  ،ويصبروف منهم على األذى  ،يدعوف َمن ضل إلى
يَ ْ
الهدى ويصبروف منهم على األذى  ،يعني على طريقة المرسلين  ،يدعوف للهدى ويصبروف  ،ولذلك أىل السنة
ىم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق  ،فيهم رأفة وفيهم حلم  ،وفيهم حزـ  ،ال تظن أف حلمو أنو سيترؾ

الطريق أو سيترؾ المبدأ  ،ىو في حزـ بالنسبة لبللتزاـ بالحق والثبات عليو  ،لكن فيو حلم على الناس وحكمة

ورأفة حتى يهتدي الناس أو تقوـ الحجة  .نعم.
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أىل العلم ك٭تيوف بكتاب اهلل ا١توتى كيبصركف بكتاب اهلل أىل العمى
ك٭تيوف بكتاب اهلل ا١توتى  ،كيبصركف بكتاب اهلل أىل العمى  ،كم من قتيل إلبليس قد
أحيوه  ،كضاؿ تائو قد ىدكه  ،بذل وا دماءىم كأموا٢تم دكف ىلكة العباد  ،فما أحسن أثرىم على
الناس  ،كما أقبح أثر الناس عليهم.
ػػػػػػػػ

نعم يقوؿ  :إنو كم من قتيل إلبليس قتلو الشيطاف بالشبهات والبدع والشهوات قد أحيوه بإذف اهلل  ،وكم من

ضاؿ تائو عن الطريق قد ىدوه  ،بذلوا دماءىم وأموالهم دوف ىلكة العباد  ،فما أحسن أثرىم على الناس  ،وما

أقبح أثر الناس عليهم  .نعم.
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منزلة أىل العلم عند اهلل 
ف الدى ًر إىل يػوًمنا ىذا باٟت ً
)ربك(
ك٨توىا فما نى ًسيىػ يهم ىربك ،كما ىك ى
دكد ىٍ
يػى ٍقتيلوهنم ُب ىسلى ً ٍ
ي
ىٍ
اف ى
ً
ً
صر ىعٍنهم فىًإنػ يه ٍم ُب ىمٍن ًزلىوة ىرفً ىيع وة،
دل ،كأى ٍخبىػىر ىع ٍن يح ٍس ًن ىم ىقالىتهم ،فبل تىػ ٍق ي
صى
نىسيٌان ،ىج ىعل قى ى
ص يهم يى ن
الو ًض ىيعةي.
ٍ
كإف أى ى
صابىػٍتػ يه يم ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،يقوؿ  :إف اهلل  ما نسيهم  ،وجعل قصصهم ىدى وجعلهم قدوة  ،وأخبر عن حسن مقالتهم ،

ولذلك جاء شخص يشتكي إلى أبي بكر بن عياش إماـ من أئمة الحديث المشهور فقاؿ  :يا أبا بكر  ،إف أناسا
من أىل البدع واألىواء يجلسوف في المسجد  ،ويجلس الناس لهم  .فقاؿ  :من جلس للناس جلس الناس لو .

أي شخص سيجلس للناس ويلتزـ سيحضر الناس عنده  ،حتى لو يفتح باب بيتو واشتهر يأتيو الناس .قاؿ  :من
جلس للناس جلس الناس لو  ،ولكن أىل السنة يموتوف ويحيي اهلل ذكرىم  ،لهم نصيب من قوؿ اهلل  لنبيو

وقدوتهم  :

   



()1

يكوف لهم نصيب من قوؿ اهلل  :

   

وأىل البدع يموتوف ويموت ذكرىم  ،لهم نصيب من قوؿ اهلل        :



()2

()3

كل من جالس الناس ونشر عندىم بدعا أو انحرافات يبتر اهلل ذكره  ،سيبتر كتبو ويبتر كبلمو ؛ ألف اهلل توعد

 ،وعد نبيو بأف شانئك وشانئ دينك وشانئ سنتك ىو األبتر .

فلذلك يقوؿ  :وإف أصابتهم الوضيعة وىم أحياء  ،إال أف اهلل جعلهم في منزلة رفيعة  ،جعلهم قدوة  ،جعلهم

منارات وأعبلما  ،مثلما نحن اآلف بعد قروف وآالؼ السنين وأسماؤىم حية في ألسنة رطبة  ،نقوؿ  :سفياف ،

ونقوؿ  :الليث  ،ونقوؿ  :األوزاعي  ،ونقوؿ  :أحمد  ،ونقوؿ  :الشافعي  ،فما مات من الصحابة ومن بعدىم

نقوؿ  :اإلماـ أحمد  ،ابن تيمية  ،ابن عبد الوىاب  ،يجعل اهلل لهم ذكرا  ،يرفع اهلل ذكرىم  ،لذلك يقوؿ شيخ

اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ  :كل ما توعده اهلل لنبيو مما ال يختص بو فإنو لو وألتباعو إلى يوـ القيامة  ،حتى النصر

 1سورة الشرح آية .4 : 2سورة الشرح آية .4 :3 -سورة الكوثر آية .3 :
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بالرعب  ،ومن ذلك ىاتاف اآليتاف ؛ أتباعو 
    

()2

   

نعم.

 1سورة الشرح آية .4 :2 -سورة الكوثر آية .3 :
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()1

ومبغضيو ومبغضي سنتو 



التحذير من البدع

إف هلل عند كل بدعة كيد هبا اإلسبلـ كليا من أكليائو يذب عنها
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا رجل عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ كيوسف بن أسباط  ،قاال :قاؿ عبد
اهلل بن مسع ود  :إف هلل عند كل بدعة كيد هبا اإلسبلـ كليا من أكليائو يذب عنها كينطق
بعبلمتها  ،فاغتنموا حضور تلك ا١تواطن كتوكلوا على اهلل .
قاؿ ابن ا١تبارؾ  :ككفى باهلل ككيبل.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

وكفى باهلل وكيبل  ،ىذا األثر العظيم يا إخواف  ...بعض اآلثار تنتقى تنتخب  ،يعني تكوف حكما  ،ىذا الذي

يقصم ظهور البدع  ،ليس الجدؿ والردود والمغالبة والبغضاء  ،ال  .يقوؿ  :إف هلل عند كل بدعة كيد بها اإلسبلـ

وليا من أوليائو يذب عنها  -عن السنة  -وينطق بعبلمة البدعة  ،إما أف يكوف ىو عالما أو طالب علم أو يتعلم
ويبلغ  ،ينشر  ،ىذا الذي يقصم ظهور البدع  .رضي أىل البدع وأىل األىواء منذ السلف األوؿ  ،رضي من أىل
السنة بالجدؿ والخصومات والمراء  ،وسيأتينا كبلـ كثير وآثار عظيمة جدا عن طريق التعامل  ،لكن أما لو أف كل

صاحب سنة تعلم كتاب من كتب السنة ونشر فيو  ،بلغو فيمن عنده ؛ انتشرت السنة وماتت البدع .

ولذلك يقوؿ  :فاغتنموا حضور تلك المواطن  ،ىذه المواطن العظيمة  -مواطن الجهاد  -وتوكلوا على اهلل .

ال تنظروا في األسباب  ،أىل البدع يعتمدوف على األسباب  ،ىذا سبب عندي كذا وىذا سبب عندي كذا ...

لكن أنتم اعتمدوا على اهلل 

ابذلوا السبب وتوكلوا على اهلل دائما أىل السنة ال يعتمدوف على األسباب ،

وغالب الناس ال تنظر إلى فعلهم يعتمدوف على األسباب  ،ويفعلوف أفعاال يظنوف أنها تحقق مرادىم  ،يعتمدوف

عليها  ،ال  ،ابذؿ السبب وتوكل على اهلل .

فقاؿ عبد اهلل بن المبارؾ  ،وىو واهلل لمن نشر السنة أبو عبد الرحمن  ،قاؿ  :وكفى باهلل وكيبل  .نسأؿ اهلل

أف نكوف جميعا منهم أو من محبيهم .

ىذا الذي ينشر السنن  ،ىذا الذي يميت الخبلؼ  ،ىذا الذي يقصم ظهور البدع  ،ولنتعلم السنة وننشرىا

في الناس  ،ونصبر على ما يأتينا .

أسد كما تقدـ وعبد اهلل بن المبارؾ إماـ  ،ويوسف بن أسباط إماـ  ،يوسف بن أسباط عنده الخشية والتقوى

 ،ولما سئل اإلماـ أحمد قاؿ  :يوسف ليس عنده كثير علم  .قاؿ  :معو أصل العلم وىو الخشية  ،ىو الخشية

من اهلل 

 .وعبد اهلل بن مسعود وحذيفة وسلماف وأبو الدرداء  ،ىؤالء عندىم علم الصحابة  ،وعاشوا في

العراؽ  ،إال أبا الدرداء في الشاـ  ،عاشوا في العراؽ وعاصروا الفتن  ،ولذلك ىم خبراء في الفتن وفي الحوادث
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وفي البدع وفي المحدثات  ،وكبلمهم ينتقى وينتخب  ،بالذات عبد اهلل بن مسعود وحذيفة وسلماف  ،أمر عجيب

 ،ستجد عندىم كلمات في المفصل  ،تقع في المفاىم  .نعم.
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ألف أرد رجبل عن رأم سيئ أحب إيل من اعتكاؼ شهر
حدثنا أسد  ،قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن خازـ  ،عن حنظلة بن عبد الرٛتن  ،عن عبد الكرمي
أيب أمية  ،قاؿ  :ألف أرد رجبل عن رأم سيئ أحب إيل من اعتكاؼ شهر.
ػػػػػػػػ

نعم  ،اهلل المستعاف .عبد الكريم ىذا أبي أمية يسمونو ابن أبي المخارؽ  ،مشهور  ،من أىل الحديث .

محمد بن خازـ ىذا الضرير أعمى أبو معاوية  ،ىذا أوثق الناس في شعبة  ،محمد بن خازـ ىذا أوثق الناس في

شعبة  .والكبلـ لعبد الكريم  ،يقوؿ  :ألف أرد رجبل عن رأي سيئ أحب إليو من اعتكاؼ شهر  .يعني اعتكاؼ

شهر عبادة قاصرة بينو وبين اهلل  ،لكن ىذا أنقذت بو مسلم   ،ألف يهدي اهلل بك رجبل واحدا خير لك من

حمر النعم  ؛ ألف ترد رجبل عن بدعة أو عن ىوى أو عن رأي سيئ فإف ىذا أمر عظيم  .نعم.
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ال يقبل اهلل من ذم بدعة صبلة كال صياما
حدثنا أسد  ،عن أيب إسحاؽ اٟتذاء  ،عن األكزاعي قاؿ :كاف بعض أىل العلم يقوؿ  :ال
يقبل اهلل من ذم بدعة صبلة كال صياما  ،كال صدقة كال جهادا  ،كال حجا كال عمرة  ،كال صرفا
كال عدال.
ػػػػػػػػ

نعم  .ىذا يا إخواني من الكبلـ أيضا المتشابو  ،يحتاج إلى معرفة معناه  ،ذكر األوزاعي اإلماـ عن بعض أىل

العلم أف اهلل ال يقبل من صاحب بدعة صبلة وال صياما  ،وال صدقة وال جهادا  ،وال حجا وال عمرة  ،وال صرفا

وال عدال  ،فمعناه إما أف يكوف صاحب البدعة بدعتو مكفرة  ،أف يكوف صاحب البدعة بدعتو مكفرة ؛ كبدعة
الجهمية وبدعة الرافضة الذين ليسوا الشيعة عند السلف  ،الرافضة وغبلة في كثير من أىل البدع  ،ىؤالء خرجوا

من اإلسبلـ             ،

()1

ولو كانوا يظهروف اإلسبلـ ،

مثل المنافقين في عهد النبي . 

أو يكوف  -المعنى اآلخر الحسن  -أو يكوف معنى كبلمو أنو ابتدع بنفس  ..ىذا يعني تعرفوف شروط قبوؿ

العمل  :اإلخبلص والمتابعة  ،يكوف نية صحيحة وأف يكوف على الطريق  ،على السنة  ،فلو فعل صبلة على غير
السنة  ،أو حجا على غير السنة  ،أو صدقة على غير السنة  ،فإف اهلل ال يقبلها ،
         

     

()2

أما أف يُؤخذ على ظاىره أف كل من ابتدع فإف اهلل ال يقبل منو صرفا وال عدال  ،ال  ،ولذلك حتى أىل السنة

في حديث االفتراؽ اللي قالو النبي   كلهم في النار  قالوا  :كلها موعودة بالنار  ،بمعنى أف ىذا من
نصوص الوعيد  ،أف اهلل توعدىم بالنار  ،لكن قد يعفو ؛ ألنو لما سئل عبد اهلل بن المبارؾ  :ىل الجهمية من

ىؤالء الفرؽ الثبلث والسبعين ؟ قاؿ  :ال  ،الجهمية ليست من ىذه األمة أصبل  ،النبي  يقوؿ   :ستفترؽ
أمتي  فمعناه أف ىذه الفرؽ إف بعضها في النار موعود من  ...فيعفو اهلل  أما الجهمية كما ذكر ابن القيم
 1سورة الفرقان آية .23 :2 -سورة الكهف آية .111 :
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وغيره أنهم كفرىم خمسمائة عالم  ،ذكر بعضهم البخاري في  : ...أما الجهمية كما ذكر ابن القيم وغيره أنهم

كفرىم خمسمائة عالم  ،ذكر بعضهم البخاري في : ...
ولقػد تقلد كفرىم خمسوف في


عشر


من

العلماء

في

بلدانهم

يعني خمسوف في عشر خمسمائة  ،نعم  ،ىذا أقوؿ لكم  :لما عرض ىذا الكتاب على الراسخين في العلم

 ،قيدت الفوائد  ،يعني فيو متشابو  ،لو شخص مثبل يقرأ بعض كبلـ السلف السابق ويأخذه على ظاىره  ،قد

يعني يخطئ في الفهم نعم.
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كل ٤تب للسنة يشمئز قلبو من البدعة
ككانت أسبلفكم تشتد ألسنتهم عليهم  ،كتشمئز منو قلوهبم  ،ك٭تذركف الناس بدعتهم.
ػػػػػػػػ

نعم  .ىذا صحيح  ،كانت أسبلفكم واهلل تشتد ألسنتهم عليهم  ،وإف كانوا ال يحقدوف عليهم كما قاؿ عبد

اهلل بن المبارؾ وغيره  ،قالوا  :واهلل نحن أرحم بهم من أصحابهم ومن آبائهم وأمهاتهم  ،نحن نردىم عن رأي

سيئ يهلكهم ويهلك الناس بسبيلهم  ،فهو إف كاف اشتد بلسانو إال أف قصده الرحمة  ،وخاصة  -سيأتي اآلف

كبلـ األوزاعي  ،وىذا العالم نقل عنو األوزاعي  -خاصة بعض أىل البدع الذين تميزوا بشيء زائد  ،كانت تشتد
ألسنتهم عليهم وتشمئ ز منهم قلوبهم  .ما في شك كل محب للسنة يشمئز قلبو من البدعة  ،وإف صغرت ،
سيأتينا أف قوما قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءىم  ،وكاف أوؿ بدعتهم أنهم كانوا يسبحوف على الطريقة الغير
صحيحة  ،ثم قاؿ عمرو بن سلمة  :رأيت عامة أولئك ِ
الحلَق يقاتلوف يوـ النهرواف مع الخوارج .

فاإلنساف إذا كاف في قلبو مبدأ االقتراح على اهلل  ،أو أف الدين ما كمل  ،أو أنو ال بد من ىذا الشيء  ،ىذا

أمر شديد  ،فلذلك تشمئز قلوبهم منهم ويحذروف الناس بدعتهم  ،البدعة  ،أما صاحب البدعة سيأتي إلى
التفصيل  .نعم.
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تأكؿ كأخطأ كلكنو مستًت ببدعتو ما ينشرىا
قاؿ  :كلو كانوا مستًتين ببدعتهم دكف الناس ما كاف ألحد أف يهتك عنهم سًتا  ،كال يظهر
عورة اهللي أكىل باألخذ هبا  ،كبالتوبة عليهم.
منهم ن

ػػػػػػػػ

نعم  .ولو كانوا مستترين ببدعتهم  ،لو كاف شخص تأوؿ وأخطأ  ،ولكنو مستتر ببدعتو ما ينشرىا  ،وال يتكلم

 ،اجتهد وأخطأ  ،فإف ىذا ما قاؿ  ..لو كانوا ىكذا ما كاف ألحد أف يهتك عليهم سترا  ،وال يظهر منهم عورة ،

اهلل أولى باألخذ بها  ،وبالتوبة عليهم  ،وقد حصل من علماء المسلمين من ال يسلم من بدعة  ،ابن حزـ لم

يسلم من البدعة  ،ابن عبد البر إماـ من األئمة لم يسلم من البدع  ،ابن حجر  ،لكن ىؤالء كانوا معظمين

للنصوص  ،معظمين للنصوص  ،وجدنا كبلمهم أنهم يحبوف النص ويعظمونو  ،لكنو أراد التأوؿ فأخطأ  ،ىذا يقاؿ

 :ىذا خطأ .

أما الشخص الذي أوال ال يعظم النص  ،مثل أئمة البدع ؛ بشر المريسي وأمثالو وعمرو بن عبيدة  ،ما يعظم

النص وال يحبو أصبل  ،ىذا ال يمكن أف يكوف مثل ىذا  ،بعض الناس يقوؿ  :ليش تنكروف على ىؤالء وتتركوف

ىؤالء وعندىم بدع؟ ال  ،ىناؾ فرؽ  ،إذف الفرؽ الجوىري تعظيم النصوص  ،إذا وجد شخص يعظم النص

ويحبو  ،ولكنو أخطأ في تأويلو  ،فإنو يبين الخطأ  ،ولكن صاحبو معذور .

ولذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بين أف حتى مجتهد قاعدة االجتهاد والخطأ مجتهد  ،حتى في األصوؿ ،

لكن بهذا الشرط  ،وانظروا في تفصيل كبلمو في منهاج السنة في المجلد الخامس  ،بين أف حتى الذي يخطئ
في المسائل العقدية أنو قد وىناؾ فرؽ بين اإلثم والخطأ  ،يقاؿ  :ىذا خطأ  ،لكن بينو وبين اهلل قد يعفو اهلل
 عنو .

إذف الفرؽ األوؿ تعظيم النص  ،الفرؽ الثاني مسألة االستتار والمجاىرة  ،فيو فرؽ بين المستور والمجاىر ،

شخص بينو وبين نفسو يعني يظن أف ىذا حق  ،وشخص أل مجاىر  ،ىذا فرؽ .
وفرؽ ثالث بين الداعي إلى بدعتو وغير الداعي .

فإذا عرفت مثل ىذه الفروؽ التي نقلها أىل العلم يتبين لك لماذا يشددوف على أناس ويتساىلوف مع أناس ،

وىذا نص عليو حتى عبد اهلل بن المبارؾ  ،قالوا  :يا أبا عبد الرحمن  ،لماذا تجرب على قوـ ؟ لماذا تترؾ أناسا ،

وفبلف  -سموه  -تشدد عليو ؟ قاؿ  :ألم تره رأسا ؟ قاؿ عبد اهلل بن المبارؾ  :ألم تره رأسا  .رأس تسنم ىذا
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األمر  ،فأصبحنا بين أمرين ؛ إما مصلحة اإلسبلـ العامة  ،والذب عن دين اهلل وتصفيتو ونفي القذر عنو  ،وإما

مصلحة الشخص ىذا وعرضو  .تتقدـ مصلحة اإلسبلـ العامة  .نعم .

فلما أخذكا هبا ككثرت دعوهتم كدعاهتم إليها.
ػػػػػػػػ

ال  ،ىذا فيو نقل عن نسخة  ،والنسخة ىنا أصح  ،العبارة الصحيحة ( :فأما إذا جهروا بها)  .بدؿ (فلما

أخذوا بها) ىذا تصحيف ( ،فأما إذا جهروا بها) أو (إذ جهروا بها)  ،وىذه في النسخة األخرى الظاىرية  ،وىذا

األصح  .تعدؿ عندكم ( ،فأما إذا جهروا بها) أو (إذ جهروا بها )  .نعم .
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نشر العلم حياة كالببلغ عن رسوؿ اهلل رٛتة
فأما إذ جهركا هبا ككثرت دعوهتم كدعاهتم إليها  ،كنشر العلم حياة  ،كالببلغ عن رسوؿ اهلل
 رٛتة يعتصم هبا مؤمن أك تكوف حجة على مصر ملحد.
ػػػػػػػػ

نعم  .فأما إذا جه روا بالبدع وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها خبلص أصبح أىل السنة ال بد من البياف  ،لو

كانوا مستورين ما حد ىتك عليهم سترا  ،وال حد  ..لكن إذا كثرت دعوتهم ودعاتهم للبدعة أوجب اهلل 

على أىل السنة أف يبينوا الدين ؛ ألنهم لو تساىلوا أصبح الدين تَ َشو َه  ،ونقل إلى من بعدنا غير صاؼ .

قاؿ  :فنشر العلم حياة  .ما داـ أنو ظهرت البدع نشر العلم حياة  ،والببلغ عن رسوؿ اهلل رحمة  ،يعتصم

بها مؤمن ؛ تكوف عصمة لمؤمن  ،أو حجة على مصر ملحد ؛ يعني إذا بلغت لن تخلو من أحد أمرين ؛ إما مؤمن
يعصمو اهلل  ويغفر لو  ،وإما مصر ملحد تقوـ الحجة عليو  .نعم.

ونختم بهذا يعني آخر أثر ىذا الذي سيذكره األخ نعم ما نريد نطيل عليكم.

كأخربين ٤تمد بن كضاح عن غَت كاحد  ،أف أسد بن موسى كتب إىل أسد بن الفرات.
ػػػػػػػػ

ىذا أسد بن موسى تقدـ اللي ىو أسد السنة  ،وأسد بن الفرات أيضا ىذا من مشاىير المالكية  ،وأبوه من

أعياف الجند  ،أبوه كاف من قواد الجيوش  ،وأسد بن الفرات درس على طبلب اإلماـ مالك  ،ثم ذىب وأخذ عن
أىل الرأي في العراؽ  ،ثم رجع بمسائل كثيرة من مسائل أىل الرأي  ،وعرضها على ابن وىب تلميذ اإلماـ مالك

 ،وأراد أف يُػبَػين فيها  ،فرفض اب ن وىب الكبلـ في الرأي  ،فعرضها على ابن القاسم فأجابو  ،أجابو إجابات
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عليها  ،ثم ذىب بها إلى المغرب ؛ القيرواف  ،وسميت عند المالكية اآلف األسدية  ،نسبة إلى أسد بن الفرات ،

ثم جاء سحنوف  ،لما انتشرت ىذه ىناؾ جاء سحنوف إلى عبد الرحمن بن قاسم وىو من أخص تبلميذ اإلماـ

مالك  ،وبي َن ىذه اإلجابات  ،فرأى فيها أشياء تنكر  ،فأجاب سحنوف عبد الرحمن بن قاسم فيما سمي اآلف
بالمدونة الكبرى لئلماـ مالك  ،ستة مجلدات  ،ثم أمر عبد الرحمن بن قاسم أسد بن الفرات أف يعرض نسختو

على نسخة سحنوف ويعدؿ الخطأ  ،يقاؿ  :إف أسد رفض ىذا التعديل  ،فأصبح المشهور عند المالكية ىي
المدونة الكبرى ىذه  ،وىي نفيسة جدا ؛ ألف فيها مذىب اإلماـ مالك وآراءه واجتهاداتو  ،يعني في النصوص ،

بياف النصوص .

فالمقصود أف كلهم  ..أسد بن موسى مشهور بالسنة  ،وأسد بن الفرات أيضا مشهور بالسنة ونشر السنة ،

ولذلك كبلـ أسد بن موسى عنو اآلف تسمعوف  .نعم.
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إغاظة أىل البدع عبادة مستقلة
ً ً
ً ً
ً
اؾ اهللي ًم ٍن
صالً ًح ما أى ٍعطى ى
أىل ببلد ىؾ م ٍن ى
ٍاعلىم يا أي ىخي إ٪تىا ىٛتىلٍت على الكتىاب إليك ما ذى ىكىر ي
ً
إنٍ ً
ً
ك ً٦تٌا أىظٍهر ً
ك ألى ٍى ًل البً ىد ًع ،كىكثٍرةً ًذ ٍك ًرىؾ ى٢تيم،
عيبً ى
كح ٍس ًن ىحال ى
صاف ى
ىٍ ى
ت م ىن السنة ،ك ٍ
ى
اس ي
ك الن ى
ً
بإظهار ىعٍيبً ًهم كالط ٍع ًن
كشد بك ظى ٍهىر أى ٍى ًل السن ًة كقىػواؾ عليهم
كطىعنًك ىعلىٍي ًهم ،فىػ ىق ىم ىع يه يم اهللي بك ى
عليهم ،فىأى ىذ٢تم اهلل بذلك كصاركا ببدعتهم مستًتين.
ػػػػػػػػ

نعم  .الكتابة  ،إذا إنساف عرؼ شخصا صاحب سنة ينشر السنة مكالمتو ومكاتبتو وتقويتو  ،ىذه سنة كانت

من السلف  ،ىذه سنة حسنة من السلف .

انظر ىذا أسد بن موسى أيضا  ،وأسد بن الفرات أيضا في المغرب يقوؿ  :لما سمعت أف اهلل أعطاؾ ..

سمعت من أىل ببلدؾ أف اهلل أعطاؾ اإلنصات وحسن حالك وإظهارؾ للسنن  ،وعيبك ألىل البدع  ،وكثرة

ذكرؾ لهم وطعنك عليهم  ،إني كتبت لك ىذا الكتاب  .ىذه سنة حسنة تكوف بين أىل السنة دائمة  ،وال يوجد

مواالة حقيقية وحب حقيقي إال بين أىل السنة ؛ ألف يجمعهم التوحيد  ،تجمعهم السنة  ،ما تجمعهم األىواء ،
وال تجمعهم البغضاء .

صاحب السنة كما قاؿ سفياف  :إذا سمعت من صاحب سنة في المشرؽ أو في المغرب فأرسل إليو بالسبلـ

؛ فإف صاحب السنة عزيز غريب  ،فتجد أف بينهم مودة حقيقية  ،تجد بينهم مودة ومحبة ؛ ألف جمعهم شيء
واحد وىو السنة  ،والسنة ال تختلف  ،أما أىل األىواء ال  ،كما قاؿ إبراىيم  :
         

()1

     

فالمودة والنصرة لصاحب السنة .

ثم ذكر مبلمح طيبة  ،يقوؿ  :إف كبلمك ىذا قمع اهلل بك البدع وأىل البدع  .وىذا المقصود ،المقصود أف
يبقى الدين عزيزا والبدع مقموعة  ،ىذا ملمح  ،وىذه عبادة  ،ىذه عبادة مستقلة  ،اهلل  إيش يقوؿ ؟ يقوؿ:
      

()2

فقط وجودؾ في مكاف يغيظ الكفار حسنا لك  ،كذلك إغاظة -
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ليس الكفار  -إغاظة أىل البدع عبادة مستقلة  ،ىذه عبادة  ،فقاؿ  :قمعهم اهلل بك  ،ىذا كما قاؿ  :الشيخ
فبلف اعتد بو من أفضل األعماؿ .

إذف ىذا أوال  ،وقاؿ تعالى عن المهاجر  :


()1

            

مراغما لمن ؟ للكفار ؛ ألنو إذا ىاجر أرغم أنوفهم  ،رغم إنو تارؾ ببلدىم لهم  ،لكن ىذا إرغاـ لهم كما

فعلوا لما خرج النبي 

منهم وضعوا مائة من اإلبل لمن يأتي بو حي أو ميت  ،طيب ىو اآلف خرج منكم ،

ترككم  ،لكن ىذا إرغاـ لهم .

فالمقصود من الملمح األوؿ ىو أف قمع البدع ىذه عبادة  ،والملمح الثاني ( :وشد اهلل بك ظهر أىل

السنة)  ،كل إنساف يتكلم ويشد اهلل بهم ظهور أىل السنة ويقويهم  ،ويثبت قلوبهم  ،ىذا عبادة  ،وذكر ىذا

أيضا اآلجري في بداية الشريعة  ،كتب من أسباب تأليفو لكتاب الشريعة أف أشد ظهور أىل السنة وأف أقويهم

حتى يقووف في نشر السنن  .نعم.
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إقامة كتاب اهلل كإحياء سنة رسوؿ اهلل  ىذا من أعظم اٞتهاد
فأبشر أم أخي بثواب ذلك  ،كاعتد بو من أفضل حسناتك من الصبلة كالصياـ  ،كاٟتج
كاٞتهاد  ،كأين تقع ىذه األعماؿ من إقامة كتاب اهلل كإحياء سنة رسولو . 
ػػػػػػػػ

نعم العبادات القا صرة ليست مثل عبادات المتعدي  ،العابد ليس مثل العالم  ،فقيو واحد أشد على الشيطاف

من ألف عابد  ،العابد ىذا لو  ،بينو وبين اهلل 

لكن العالم يجاىد لنفع متعد  ،ىذا أفضل وأعظم  ،

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف . 

وذكر
فيقوؿ  :أين تقع ىذه األعماؿ  -العبادات  -على عظمها من إقامة كتاب اهلل وإحياء سنة رسولو َ . 

الجهاد ىنا بمعنى القتاؿ ؛ ألف الجهاد يشمل الجهاد بالسيف والجهاد بالقلم والجهاد باللساف  ،كلو جهاد ،

وذكر الجهاد ىنا بمعنى القتاؿ ؛ ألف
وآيات الجهاد تشمل ىؤالء كلهم  ،وأعظم المجاىدين ىم العلماءَ . :
الجهاد يشمل الجهاد بالسيف والجهاد بالقلم والجهاد باللساف  ،كلو جهاد  ،وآيات الجهاد تشمل ىؤالء كلهم

 ،وأعظم المجاىدين ىم العلماء:
ِ
ومداد ما تجري
يػا


طػالبي

علم

بو

النبي

أقبلمهػم
محمد

أزكػى

مػا


وأطهر
أنتػم

من

دـ

وسػواكم

الشهداء
بس ِ
ػواء

والنبي  فرؽ بين الجهاد والقتاؿ  ،فقاؿ عن الحج   :جهاد ال قتاؿ فيو  وأنتم الحظوا في القرآف
إذا جاءت آيات القتاؿ وآيات الجهاد  ،ىنا أحيانا يطلق الخاص يراد بو العاـ  ،أو العكس  ،ىنا قولو  :الحج
والجهاد يعني القتاؿ وإال فإف إقامة كتاب اهلل وإحياء سنة رسوؿ اهلل  ىذا من أعظم الجهاد  ،ىذه من أعظم
الجهاد  ،ىذه مهمة الرسل  .نعم.
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من أحيا شيئا من سنيت كنت أنا كىو ُب اٞتنة كهاتُت
قد قاؿ رسوؿ اهلل   من أحيا شيئا من سنيت كنت أنا كىو ُب اٞتنة كهاتُت 
كضم بُت أصبعيو  .كقاؿ   :أٯتا داع دعا ىذا فاكتبها عليو كعملو مثل أجر من تبعو إىل يوـ
القيامة  فمن يدرؾ يا أخي أجر ىذا بشيء من عملو  .كذى ىكىر أيضا أف هلل عند كل..
ػػػػػػػػ

(وذُكِ َر) ىذه اجعلها (وذُكِ َر) ىذا من كبلـ ابن مسعود  ،تقدـ قبل قليل بسند صحيح  .نعم.
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هلل عند كل بدعة كيد هبا اإلسبلـ كليا هلل يذب عنها كينطق بعبلمتها
كذكر أيضا أف هلل عند كل بدعة كيد هبا اإلسبلـ كليا هلل يذب عنها كينطق بعبلمتها.
ػػػػػػػػ

قولو( :ذََك َر) يعني مرفوعة  ،لكن ال تصح  ،إنما صحت من كبلـ ابن مسعود  .نعم.
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ادع للسنة حىت يكوف لك ألفة كٚتاعة
فاغتنم يا أخي ىذا الفضل  ،ككن من أىلو ؛ فإف النيب  قاؿ ١تعاذ حُت بعثو إىل اليمن
كأكصاه كقاؿ :ألف يهدم اهلل بك رجبل خَت لك من كذا ككذا  ،كعظم القوؿ فيو  ،فاغتنم ذلك
كادع إىل السنة ؛ حىت يكوف لك ُب ذلك ألفة كٚتاعة يكونوف مقامك إف حدث بك حدث ،
فيكونوا أئمة بعدؾ  ،فيكوف لك ثواب ذلك إىل يوـ القيامة كما جاء األثر.
ػػػػػػػػ

نعم  .كبلـ حسن  ،ىذه الرسالة من أحسن الرسائل بين أىل العلم  ،فيقوؿ  :اغتنم ذلك  ،اغتنم  ،وكل

إنساف يتأمل بهذا الكبلـ  ،فإنما العلم بالتفكر والتأمل وتقليب الكبلـ  ،اإلنساف إف شاء اهلل يسأؿ اهلل أف يكوف

مثل ىؤالء  ،يسلك اهلل في سبيلو  ،فهو يرسل لو ىذه الرسالة يشد ظهره  ،يقوؿ  :اغتنم ذلك وادع إلى السنة ،

وأنت على خير  ،والذي تعملو ىذا من أعظم األعماؿ  ،ىذا إذا وصلت إلى صاحب السنة خاصة في  ..يكوف

صاحب السنة دائما غريبا  ،ويكوف يسمع أذى كثيرا  ،ويأتيو معارضات من القتل فما دونو  ،فإذا كتب لو أخوه

بمثل ىذا الكبلـ يقوى .

ثم قاؿ  -أيضا ملمح طيب  -قاؿ :ادع للسنة حتى يكوف لك ألفة وجماعة  ،انظر إلى أناس على مثل

طريقتك وعلمهم السنن  ،علمهم القرآف  ،علمهم تحريم البدع  ،لماذا ؟ قاؿ  :حتى لو حدث بك حدث ؛ أتاؾ

أمر اهلل  ،مت أو قتلت  ،يقوموف مقامك  ،فإذا قاموا مقامك كاف لك أجر ذلك إلى يوـ القيامة  ،يعني كل ما
يعلمونو يكوف في من سن لهم ىذا الطريق وعلمهم .

ولذلك فإف النبي عليو الصبلة والسبلـ كل عمل يعمل أىل اإلسبلـ إلى يوـ القيامة ىو في ميزاف النبي 
ىو الذي دلنا عليو  ،ىو والحق ...أحدا بمثل أعمالو . 
فانظروا إلى ىذه المبلمح بين علماء السنة  ،مثبل ما ذكر قبل قليل نية قمع البدع  ،ونية نشر السنة  ،ونية

تقوية أىل السنة وشد ظهورىم  ،ىذا كلو عبادات  ،ومثبل أف يكوف الشخص يعلم السنن حتى لو حصل لو شيء

 ،خاصة أنو كاف في القي رواف  ،وكاف الغربة شديدة  ،بعيدين عن البلداف واألمصار  ...التي فيها الحديث ونور
النبوة  ،فيقوؿ  :لو حدث بك حدث يكوف بعدؾ أناس يرفعوف ىذه الراية  .نعم.
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الدعوة إىل اهلل على بصَتة كنية كحسبة
اعمل على بصَتة كنية كحسبة.
ػػػػػػػػ
ثبلثة أشياء  :اعمل على بصيرة ونية وحسبة         ،

()1

ىذه النية  ،أف أقوؿ

 :أدعو إلى اهلل  ،ال بد لكل مرة  ،لكل ثانية  ،لكل دقيقة االتجاه بنفسي كما قاؿ السلف  :ما رأينا أشد من

الجهاد النية  ،تتقلب علينا كأنها تنبت على لوف آخر  ،كما قاؿ سفياف وغيره  ،يقوؿ  :كأنها تنبت على لوف آخر
 ،كلما أتيناىا من ىنا أتت من ىنا .

ويقوؿ  :أشد شيء على الشيطاف تخليص النية ؛ ألنو يعلم أف ىذا العمل ليس لو فيو نصيب  ،فبل بد أف
تكوف النية       ،

()2

الثاني    

()3

على طريقة المرسلين  ،وال بد للدعوة إلى اهلل

 ،للدعوة إلى السنة  ،ال بد من بصيرة  .اآلف من الخطأ  ،العبارات الخطأ المشهورة أف يقولوا  :الدعوة لكل أحد
 ،وىذا ال بد أنو يعرؼ المعنى  ،أما على ظاىرىا فخطأ  ،الدعوة ليست لكل واحد وإنما الدعوة لمن عنده

بصيرة ؛ كما قاؿ اهلل            
    

()4

وقاؿ  

   

()5

العلم قبل القوؿ والعمل  ،الدعوة من العمل  ،الدعوة والجهاد والعبادة والحسبة كلها ال بد فيها من بصيرة ،

أما أف تقوؿ  :كل أحد يدعو  ،ال .
 1سورة يوسف آية .118 : 2سورة يوسف آية .118 : 3سورة يوسف آية .118 : 4سورة يوسف آية .118 :5 -سورة محمد آية . 19 :

31

التحذير من البدع
وقاؿ اهلل               

()1

متى ينذروا

قومهم ؟ إذا تفقهوا في الدين  ،الداعي بمعنى العالم  ،الدعاة ىم العلماء  ،ىم اللي يبينوف للناس طرؽ الدعوة ،

ويبينوف للناس الخطأ والسنة .

إذف سيقوؿ شخص  :طيب قوؿ النبي   بلغوا عني ولو آية  معناه أف الصغير والكبير والمرأة

والجاىل والعامي كلهم .

نقوؿ  :ىناؾ فرؽ بين التبليغ والببلغ وبين الدعوة  ،الببلغ لكل واحد  ،إذا عرفت شيئا بلغ  ،أما أف تدعو

قد تدعو إلى بدعة وأنت ال تدري  ،قد تدعو على جهل  ،وأنا أضرب لكم مثبل  :الفتوى ليست لكل أحد ،
أليس كذلك ؟ وإنما الفتوى ألىل العلم ،طيب تبليغ الفتوى كوني آتي إلى أناس من أقاربي أو من معارفي أو

أصحابي وأقوؿ  :ىذه فتوى للشيخ ال راسخ فبلف  ،شو قلت الدليل كذا  ،ال أنا ما أدري  ،أنا مبلغ  ،ىذه فتوى
 .ىذا لكل أحد  ،أما الفتوى ليست إال للعالم  ،وكذلك الدعوة ،الدعوة لمن عنده بصيرة  ،وتبليغ الدين إذا

عرفت آية بلغ  ،عرفت معناىا بلغ  ،أو تبلغ اللفظ  ،تحفظ القرآف  ،تعلمو   ،بلغوا عني ولو آية  تبينوا
الحديث بلفظو  ،فينبغي امتثاؿ ىذا  ،كونو واهلل الدعوة لكل أحد على المعنى  ،بعض اإلخواف يقوؿ  :ال يقصد

بهذا المعنى  ،يوافقنا في المعنى لكن نختلف في العبارة  ،أما إذا كاف يقصد أف الدعوة لكل أحد بمعنى كل

إنساف يجتهد ويفعل ما يشاء  ،سينفتح باب البدع  ،فإذف قاؿ  :بصيرة ونية وحسبة  .الحسبة يعني أف تحتسب ،
اؤمر بالمعروؼ وانو عن المنكر واصبر على ما أصابك  ،البد من ىذه الثبلث .نعم.
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الراسخوف ُب العلم كرثة األنبياء
فَتد اهلل بك ا١تبتدع ا١تفتوف الزائغ اٟتائر  ،فتكوف خلفا من نبيك . 
ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذا أعظم منصب  ،أعظم منصب بعد النبوة وراثة النبوة  ،ولذلك ال يعدؿ العلماء أحد الراسخين في

العلم ؛ ألنهم يقوموف مقاـ األنبياء  ،ورثة األنبياء             ،
()1

العلماء ما  ...أحد الراسخين في العلم  ،بل إف الصديقين  ،أغلب الصديقين ىم من العلماء  ،ىم من

العلماء  ،يقوؿ اهلل 



   

()2

            

الصديقية ال يعدلها شيء .

قاؿ  :فتكوف خلفا من نبيك . 

وابن رجب ذكر ملمحا طيبا  ،قاؿ في قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ   :أوؿ زمرة يدخلوف الجنة

سبعوف ألفا  ،ىم أفضل ىذه األمة  ،وجوىهم كالقمر ليلة البدر  ،متماسكوف  ،ال يدخل أولهم حتى يدخل
آخرىم  فقاؿ ابن رجب في رسالتو في فضل العلماء  ،قاؿ  :وأرجى الناس أف يكونوا من ىؤالء الزمرة ىم
العلماء ؛ ألنهم كانوا في الدنيا للناس كالقمر ليلة البدر فيجازيهم اهلل من جنس أعمالهم  ،فيدخلوف الجنة كالقمر

ليلة البدر  ،كما قاؿ ابن القيم عن العلماء  ،قاؿ :

ولػوالىم كػػانت  -يعػني الدنيػا  -ظػبلما

بأىػلها

ول ػ ػػوالىم


كػ ػػادت

تميػ ػػد

بأىلهػ ػػا

ولك ػ ػػنهم

ولك ػ ػػن


نعم.
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فيه ػ ػػا

رواسػ ػػيها

ب ػ ػػدور

وأوتادىػ ػػا

وأنجػ ػػم

ىػ ػػم

التحذير من البدع

التحذير من اٗتاذ أخ أك جليس أك صاحب من أىل البدع
فأحي كتاب اهلل كسنة رسولو  ؛ فإنك لن تلقى اهلل بعمل يشبهو  ،كإياؾ أف يكوف لك
من أىل البدع أخ أك جليس أك صاحب.
ػػػػػػػػ

وإياؾ أف يكوف لك من أىل البدع أخ أو جليس أو صاحب  .نعم.
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من جالس صاحب بدعة نزعت منو العصمة
كككً ىل إىل نفسو  ،كمن مشى
فإنو جاء األثر :من جالس صاحب بدعة نزعت منو العصمة  ،ي

إىل صاحب بدعة مشى ُب ىدـ اإلسبلـ.
ػػػػػػػػ

نعم  .ىذا أمر شديد  ،من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منو العصمة ووكل إلى نفسو ؛ ألف الفتنة من

استشرؼ لها استشرفتو  ،ومن اعتصم باهلل وابتعد عن مواطن الفتن ينجو  ،ومن ذىب يجالس أصحاب البدع

ويسمع شبهاتهم فإنو يخرج من عصمة اهلل ويوكل إلى نفسو  ،ومن وكل إلى نفسو طرفة عين ىلك  ،من أمن اهلل
 سيأتينا كبلـ سفياف  -من أمن اهلل على دينو طرفة عين سلبو إياه    

()1

        

فالوقاية خير من العبلج  ،ال تذىب للفتن وال تجالس أىل البدع  ،وإنما دع أىل

العلم يسمعوف كبلمهم ويردوف عليهم  ،إذا عرفت أف ىذا الشخص داع للبدعة وينشرىا فبل تذىب إليو وال

تجالسو  ،فإنو قد  . .وسيأتينا كبلـ جيد لسفياف الثوري  ،يقوؿ  :لم تسلم من إحدى ثبلث  :إما أف يراؾ غيرؾ

فيفتن  ،وإما أف يقع بقلبك شيء من الزيغ فتهلك  ،وإما أف تقوؿ  :واهلل ما أبالي  ...وأنا واثق من نفسي .

فيخشى أف تُسلب دينَك ؛ ألنو ال يأمن مكر اهلل إال القوـ الخاسروف .

وقاؿ الحسن البصري رابعة قاؿ  :وإما أف يمرض قلبك  ،بدؿ ما كاف سليما  ،والحق واضح عندؾ  ،سمعت

ىذه الشبهات فمرض قلبك  ،فالوقاية خير من العبلج .

وكذلك من مشى إلى صاحب بدعة مشى في ىدـ اإلسبلـ  ،صاحب البدعة يهدـ اإلسبلـ  ،السنة واضحة ،

ويأتي يُحدث بدعا تهدـ الدين  ،فإذا أنت مشيت إليهم أنت أعنت على ىدـ اإلسبلـ .

ولذلك ذكروا عن بعض السلف من العلماء أنو كاف مع شيخو فمروا بشخص من أىل الكبلـ  ،من مشاىير

أىل الكبلـ  ،فشيخو قَػب َل رأس ىذا الشخص وقاؿ  :ىذا إماـ  ،وىذا من أئمة الدين  ،وىذا كذا  .ثم ذىبوا .
التلميذ رجع من عند شيخو وذىب إلى ىذا الشخص وجالسو  ،وعلقت بقلبو كثير من البدع اللي عنده  ،فلما

جاء شيخو يعنفو يقوؿ  :كيف تقع في البدع ؟ كيف تركت السنة ؟ قاؿ  :أنت السبب  .قاؿ  :سبحاف اهلل كيف ؟
لت رأسو  ،وقلت  :ىذا كذا وىذا
قاؿ  :تذكر لما كنت أنا وإياؾ ومررنا على فبلف  -أبي بكر الباقِبلني  -وقب َ
1 -سورة األعراف آية .99 :
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كذا  ،منذ أف سلمتك في بيتك ذ ىبت إليو وجالستو  ،فأنت الذي تسببت على ىذا  ،فالمقصود أنو من مشى

إلى صاحب بدعة مشى في ىدـ اإلسبلـ  .نعم.
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ما من إلو يعبد من دكف اهلل أبغض إىل اهلل من صاحب ىول
كجاء  :ما من إلو يعبد من دكف اهلل أبغض إىل اهلل من صاحب ىول.
ػػػػػػػػ
نعم  .قاؿ تعالى       :

()1

1 -سورة الفرقان آية .43 :
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اللعنة من رسوؿ اهلل  على أىل البدع
كقد كقعت اللعنة من رسوؿ اهلل  على أىل البدع  ،كأف اهلل ال يقبل منهم صرفا كال عدال
 ،كال فريضة كال تطوعا  ،ككلما ازدادكا اجتهادا كصوما كصبلة ازدادكا من اهلل بعدا.
ػػػػػػػػ

نعم  .وىذا أيضا أمر خطير  ،كلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصبلة ازدادوا من اهلل بعدا  ،نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة  ،مثالهم مثاؿ شخص كاف على الطريق ثم انفرط في الطريق  ،فإنو كلما يتوغل في طريقو الذي اخترعو

كلما ازداد بعدا عن الط ريق المستقيم  .كلما يتوغل كلما يبتعد  ،فهو يجتهد وىو إنما يزداد ابتعادا .

وأيضا فإف العبادة إذا لم تثمر في القلب االستسبلـ واالنقياد والخضوع  ،فإنها تثمر عكسو  ،العبادة إذا لم

تصل إلى القلب فإنها تثمر العجب والتيو والكبر واإلدالؿ على اهلل بالعمل  ،وىذا الذي وقع فيو الخوارج  ،فإف

النبي عليو الصبلة والسبلـ قاؿ   :تحقروف صبلتكم عند صبلتهم  ،وصيامكم عند صيامهم  ،يقرءوف القرآف
 لكن ىذه العبادات لم تصل إلى قلوبهم  ،إما فقد اإلخبلص أو فقد المتابعة  ،فأصبح توالي العبادات ؛
يتهجدوف ويصلوف  ،ثم جاءىم عبد اهلل بن عباس  ،وجدىم ...بالقرآف دوي كدوي النحل  ،ووجد في جباىهم

مثل ركبة العنز من كثرة السجود ... ،جباىهم وأيديهم  ،يتعبدوف  ،لكن نسأؿ اهلل العافية على غير الطريق ،

فأصبحت ىذه العبادات ليس فقط ما نفعتهم  ،بل أضرتهم ىنا  ،لماذا ؟ ألنو يشعر أنو مصل متهجد صائم قائم

 ،فإذا ما  ...تثمر عندىم ىذا التيو والعجب واإلدالؿ على اهلل بالعمل  ،والكبر على الحق  ،واحتقار الخلق
وتكفيرىم وقتالهم  ،كما حصل منهم  ،فيحذر اإلنساف  ،كل عبادة يراقب ىل ىي أثمرت في قلبو الخضوع

واستسبلـ النصوص  ،ىذا ىو ثمرة العبادة  ،الخوؼ والخشية  ،وأال يخشى ويهاب .نعم.
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التحذير من ٣تالسة أىل البدع
فارفض ٣تلسهم كأذ٢تم كأبعدىم كما أبعدىم اهلل كأذ٢تم رسوؿ اهلل  كأئمة ا٢تدل بعده.
ػػػػػػػػ
نعم  .وىذه خاتمة رسالتو ىذه  .يقوؿ  :افعل كما فعل رسوؿ اهلل  وأئمة الهدى بعده  ،لن يصلح آخر

األمة إال ما أص لح أولها  ،ال يقوؿ شخص  :سآتي بأمر أحسن  ،ال  .ىذا ىو ختاـ ىذه الرسالة الطيبة من األسد

إلى األسد  ،فنسأؿ اهلل 

أف يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأف يفقهنا في دينو وأف يهدينا ويسددنا ،

وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد .

نأخذ بعد األسئلة وننتهي إلى العاشرة والربع  ،ال نجاوزه إف شاء اهلل  ،خمس دقائق أو عشر ،نعم.
أسئلة كثيرة تسأؿ عن الكتاب وتحقيقاتو وشروحو.

الكتاب  -سلمكم اهلل  -لو ثبلث طبعات  :طبعة شامية  ،وطبعة مصرية  ،وطبعة كويتية  ،الشامية ىي األولى

 ،طبع قبل سبعين سنة أو أكثر  ،طبع في دمشق عاـ 9941ىػ  ،قديم جدا  ،بتحقيق أحمد دىماف  ،وىو -

جزاه اهلل خيرا  -يعني حريص ؛ حقق سنن الدارمي  ،وحقق  ..لكن ىو يعني فيو أخطأ كثيرة جدا ىذا  ،ولكنو

حسن .

ثم طبعو أخ كويتي اسمو بدر البدر في طبعة أيضا أخرى  ،ولكن أيضا فيها أخطاء  ،ال من حيث الضبط ،

وال من حيث التخريج  ،وال من حيث مقابلة النسخ .

وأيضا حقق شخص ثالث مصري وىو األخ عمرو عبد المنعم سليم  ،وىي أيضا تشبو الطبعات السابقة ،

فهو يحتاج إلى مقابلة نسخ وضبط للنص  ،كل النسخ الثبلثة فيها سقط وفيها تصحيف  ،أو فيها تشكيل

حركات غير صحيح  ،والتحقيقات أيضا ليست بتلك القوة  ،فهو إلى اآلف ما خدـ ىذا الكتاب العظيم .

وأنا سألت كثيرا من اإلخوة في قسم العقيدة ىنا وفي غير الرياض  :ىل ىو ذو رسالة علمية ؟ ما أحد أفادني

إف فيو رسالة علمية  ،فالكتاب لم يخدـ خدمة يعني تليق بو  ،وىو من كتب السنة .

ىذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوىاب كاف يكثر النقل منو  ،وأنتم اللي لو عناية بكتب الشيخ محمد

تجدوف دائما  :خرجو الوضاح  ،قاؿ ابن الوضاح  ،خرجو ابن وضاح  . . .دائما .

وكذلك األئمة بعده  ،في كتاب فضل اإلسبلـ  ،كتب كثيرة ينقلوف عنو  ،عن كتاب ابن وضاح ىذا  ،فلو قدر

عظيم عندىم  ،لكن كما قل ت  :لم يخدـ  ،ىذه ثبلث تحقيقات  ،وأنا لم أر شيئا يعني  ...ال األخ الشامي وال
األخ المصري وال األخ الكويتي  ،ما رأيت يعني أنو تحقيق شاؼ  ،ال من حيث ضبط النص  ،وال من حيث
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التحقيق  ،واالعتماد على كبلـ المتقدمين في الكبلـ على األحاديث  ،لكن مع مقابلة النسخ لديهم بعض

األخطاء  .نسأؿ اهلل أف يهيئ لو من يخدمو خدمة تليق بو  .نعم.

س :أحسن اهلل إليك  ،ذكرت أبو بكر الباقبلني  ،فهل ىو من أىل البدع ؟ يقوؿ  :سمعت أف عمر 
قبلو بين عينيو.

ج :ال األخ وىم يعني يظن الباقبلني  . .الباقبلني ما أدرؾ عمر  .يقوؿ  :عمر قبل الباقبلني بين عينيو .

األخ وىم  ،لكن الباقبلني ذكره ابن تيمية وغيره من أئمة الكبلـ  ،وإف كاف لو ردود على النصارى ومناظرات
مشهورة وعلى اليهود  ،لكن بالنسبة لآلراء االعتقادية التي عنده تخالف أئمة السلف في كثير من األشياء  ،وىو

اشتهر بالرد على النصارى  ،ولو المناظرات الشهيرة معهم  ،وىو صاحب جدؿ  ،وصاحب سرعة بديهة  ،ذكر

شيخ اإلسبلـ ذكر كثيرا عنو يعني نعم.

س :أحسن اهلل إليك :ذكرت فرقا بين الشيعة والرافضة عند السلف  ،نريد التوضيح ؟

ج :الشيعة عند السلف اللي كانوا في العراؽ كاف عندىم مسألة تفضيل علي على عثماف  ،بعضهم قد يعني

يفضل علي على الشيخين مثبل  ،ىذا غاية ما يصلوف إليو  ،أما مسألة أف القرآف ناقص  ،مسألة أف الصحابة
ارتدوا كلهم إال سبعة  ،مسألة التدين بلعن الصحابة والبراءة منهم  ،ومسألة أف جبريل أخطأ في الرسالة  ،ىذه

أشياء ال يقوؿ بها أحد من أىل اإلسبلـ أصبل .

إن ما الشيعة التي يتكلموف عنهم ىم الذين خرجوا بعد مقتل علي  ،وأيضا مقتل الحسين  .وأكثر ما اشتهروا

في الكوفة  ،كاف فيو تشيع  ،بدأ التشيع يسيرا  ،حتى بعض السلف كاف يفضل عليا على عثماف  ،ثم انقرض ىذا
المذىب  ،وىو الصحيح تفضيل عثماف كما قاؿ ابن عمر  :كنا نقوؿ والنبي  حي  :أفضل األمة بعده أبو بكر
 ،ثم عمر  ،ثم عثماف  ،ثم نسكت  ،ما في شك أف عثماف أفضل  ،فكاف فيهم ىذا الشيء  ،ثم بعضهم زاد ،

وىذا ليس من السلف  ،زاد مسألة تفضيلو على الشيخين  ،فقط ىذا الذي ...يصلوف إليو  ،ىذا التشيع الذي

كاف يعرؼ  ،يعني الغلو في محبة آ ؿ البيت وتفضيلهم على غيرىم  ،وىذا الذي ىو من الثبلث وسبعين فرقة ،

أما كما قلت لكم الذين ال يجتمعوف معنا في القرآف  ،إذا احتججت عليهم بالقرآف يقولوف  :القرآف ناقص ،

وكتب السنة عندنا ال يعترفوف بها البخاري ومسلم وإلى آخره  ،ما يعترفوف بها  ،يقولوف  :عندنا كتب أخرى ،

الصحابة كلهم مرتدوف إال سبعة  ،وينبني على ذلك أف ما نقلو الصحابة ليس بصحيح !

ىذا كيف يجتمع معنا ؟! حتى ال يوجد أرض مشتركة تجمعنا معو  ،ال قرآف وال سنة يوافقونا  ،فالتلفظ

المنحرؼ الغالي ىذا ال يتكلم مع أىل السنة  ،ىذا كما ابن المبارؾ  :ليس من ىذه األمة أصبل  ،جميع الرافضة

ليسوا من ىذه األمة أصبل  .نعم.
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س :أحسن اهلل إليك  ،يقوؿ :بعض األسانيد ابتدأت بقولو  :حدثنا محمد بن وضاح.

ج :تعرفوف طريقة الكتب  ،يعني ىذا الكتاب أُخذ باإلسناد إلى التلميذ  ،ثم أخذ إلى أصبغ ىذا  ،يعني أوؿ

الكتاب  ..ىذه طريقة الكتب  ،أصبغ بن مالك ىذا ىو سمع ىذا الكتاب كامبل عن محمد بن وضاح ثم كتبو ،

فيقوؿ النساخ :حدثنا حدثنا إلى أف قالوا  :حدثنا أصبغ بن مالك اللي ىو التلميذ  ،قاؿ  :حدثنا محمد بن

وضاح  ،ثم ساقوا الكتاب كامبل  ،ىذه طريقة معروفة عند أىل التصنيف  .نعم.
.

س :أحسن اهلل إل يك ،ىل للبدعة شروط أو عبلمات تعرؼ بها  ،بعض الناس يفعلونها عن طريق حسن النية

ػ ماذا ؟
ػ يقوؿ :ىل للبدعة شروط أو عبلمات ؟

ج :واهلل يا إخواني مسألة تمييز البدعة من السنة ىذه أىم مسألة كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،قاؿ :

وأىم مسألة في ىذا الباب تمييز السنة عن البدعة  ،ونحن إف شاء اهلل سنذكر ضوابط في ىذا ؛ ألف فيو بعض
الناس وسعوا السنة فأدخلوا فيها بدعا  ،وفيو بعض الناس وسعوا البدعة فأدخلوا فيها سننا  ،وكل أئمة السنة

حاولوا  ،وبعضهم مكمل بعض  ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في االقتضاء ذكر ضوابط جيدة تحتاج إلى من يكملها
ويوضحها  ،الشاطبي في االعتصاـ ذكر ضوابط جيدة في تمييز ما ىي البدعة  ،وإف شاء اهلل سنبين ىذا ،

وأحسن تعريف للبدعة ىو تعريف النبي 

في حديث عائشة   :من أحدث  ىذا الشرط األوؿ ،

أحدث  ،أمر جديد   ،في أمرنا ىذا  ىذا الشرط الثاني أف تكوف اإلحداث في الدين  ،النبي  أمره
ليس بدنيا  ،أحدثوا في الدنيا ما شئتم  ،كنتم تركبوف الجماؿ اركبوا سيارات  ،كنتم توقدوف  ..أوقدوا بالكهرباء ،

ىذه أحداث في أمركم أنتم ؛ ألنو قاؿ   :أنتم أعلم بشئوف دنياكم . 

لكن قاؿ   :أحدث في أمرنا ىذا  ما ىو األمر اللي تميز بو النبي  عن غيره ؟ الدين .
إذف أحدث اخترع ابتدع في أمرنا ىذا  ما ليس منو  ىذا الشرط الثالث  ،يعني ما ليس منو يعني ال

يدؿ على إحداثو ال دليل خاص وال دليل عاـ ؛ ألنو قد يكوف الذي يقولو فيو دليل خاص  ،فبل تكوف بدعة ،

تكوف سنة  ،وقد يكوف لو دليل عاـ  ،وىذا لو تف اصيل عند  . .فإذف ىذا ىو الشروط التي يطلبها السائل  :

من أحدث  الشرط األوؿ  في أمرنا ىذا  الشرط الثاني  ما ليس منو فهو رد  أي مردود

عليو .
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والرواية األخرى تبين أصناؼ البدعة  ،في الرواية ىذه  من أحدث  وفي الرواية الثانية   :من

عمل عمبل ليس عليو أمرنا  فالرواية األولى ىي في البدعة األصلية  ،اإلحداث  ،والرواية الثانية ىي في
البدعة الوصفية  ،الوصفية يعني ليس ىو الذي أحدث لكنو عمل بها .

وكذلك ليس إحداثا فإنما غُيرت بمعنى ذكر اهلل 

ليس إحداثا  ،لكن كونو في زماف معين ومكاف معين

وىيئة معينة وااللتزاـ ب ذلك ىذه بدعة  ،يأتيك شخص ويقوؿ  :كيف تنكر عليهم؟! ىؤالء يقرءوف القرآف! نقوؿ :
يقرءوف القرآف على ىيئات المبتدعة .

واضح ىذا؟ فإذف  من أحدث  أتى بأمر جديد   ،من عمل  قد يكوف األمر سنيا لكنو

عملو عمبل ليس عليو أمرنا  ،إما في زمانو أو في مكانو أو في قدره أو في كيفيتو أو في سببو أو في جنسو  ،ستة

أشياء  ،ىذا فهو رد.

وإف شاء اهلل  ،لعل إف شاء اهلل نذكر فيها  ...يعني ضوابط جيدة  ،ألف أىم شيء ىذا الكتاب وكتاب

الطرطوشي وكتاب ابن وضاح فيو مبلمح طيبة لكن تمييز ما ىي البدعة يحتاج إلى ضبط  ،وأحسن من كتب من

المعاصرين فيها كتاب صغير اسمو معرفة قواعد البدع  ،لؤلخ محمد بن حسين الجزاني أو الجازاني  ،وىذا كتاب
جيد الصراحة  ،جمع كبلـ ابن القيم وابن تيمية وابن الشاطبي  ،وىو لو رسالة دكتوراة اسمها معالم أصوؿ الفقو

عند ابن تيمية وابن القيم  ،فهو مختص بابن تيمية وابن القيم  ،وطبعت البن الجوزي حديثا  ،وأنا رأيت الكتاب
من أفضل ما رأيت في تمييز البدعة عند المعاصرين  ،اسمو معرفة قواعد البدع لمحمد بن الحسين الجازاني أو

الجزاني  .نعم.

س :أسئلة تدور حوؿ :ىل ىناؾ بدعة سيئة وحسنة ؟ وقوؿ عمر في صبلة التراويح  :نعمت البدعة ىذه .

ج :ىذه ت حتاج ىذه إلى يعني كبلـ طويل  ،إف شاء اهلل يكوف لها مجاؿ  ،أما كوف فيو بدعة حسنة وسيئة فبل

؛ لقولو عليو الصبلة والسبلـ   :كل محدثة بدعة  ،وكل بدعة ضبللة  البدعة الشرعية  ،كل بدعة فهي

ضبللة  ،فليس ىناؾ بدعة حسنة وال سيئة .

وأما إذا كاف من حيث اللغة أنها تسمى بدعة لغة  ،ولكن ليست اللغة البدعة التي نريدىا  ،فقد يكوف ىناؾ
شيء ُى ِج َر ثم أُحيي  ،فيظنو الناس أنو إحداث وىو ليس إحداثا  ،أما البدعة فإف كلها ضبللة وكل ضبللة في
النار  ،بل أشد من ذلك مثل العز بن عبد السبلـ والقرافي قسموا البدعة على األحكاـ الخمسة  ،قالوا  :فيو
بدعة واجبة  ،وفيو بدعة مستحبة  ،وفيو بدعة محرمة  ،وفيو بدعة مكروىة  ،وفيو بدعة مباحة  ،ىذا خطأ  ،رد

عليهم الشاطبي بقوة في موافقاتو في االعتصاـ قاؿ  :خطأ  ،ىذا كلو من الترؼ العلمي للتصديق  ،قد نتفق في

المعنى لكن ىذا خطأ  ،ىذا خطأ تقسيم األصناؼ الخمسة  ،كل بدعة ضبللة .
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وأما فعل عمر وكذا فلو محمل عند السلف وىو المعروؼ  ،أف قوؿ  :نعمت البدعة  ،يعني  :إف كانت ىذه

بدعة فنعمت البدعة من حيث اللغة  ،كما قاؿ ابن رجب  ،وانظر إلى كبلمو في جامع العلوـ والحكم  ،كبلـ ابن
رجب  ،عمر لم يبتدع  ،القياـ في رمضاف واالجتماع لو كاف في عهد النبي  وكاف ىناؾ مانع لبلستمرار وىو
خشية أف يفرض  ،فلما زاؿ المانع أحيا عمر السنة من جديد  ،فقط  .نعم.
س :أسئلة تدور حوؿ ما يفتتح بو بعض البرامج من تبلوة لكتاب اهلل  أو طلب من أحد األشخاص يقرأ
القرآف في أوؿ فقرة أو إذاعة أو ما إلى ذلك ؟

ج :واهلل ىذه يكرىها كثير من العلماء المعاصرين الراسخين في العلم  ،مسألة أف يلتزـ في كل برامج أو

حفل أف يقرأ آيات من القرآف لتعطير المجلس ما أنزؿ القرآف لهذا ؛ إنما أنزؿ القرآف للتدبر  ،للعمل  ،حتى لو

وصل  ...يكره القراءة في الطرقات  ،يعني وىو يمشي أو في أماكن ال تليق بالقرآف  ،قاؿ اإلماـ مالك  :ما

أحسن ىذا  .سمع من أفتوا بو  ...قاؿ  :ما أحسن ىذا .

القرآف إنما أنزؿ للتدبر      

()1

لماذا    

()2

وكونو للتعطير

 ،تعطير المجلس  ،أو كونو للتطريب  ،أو كونو للطرب يعني التنعم بالنغمات أو بحسنو  ،ال  ،القرآف يحيي األمم
 ،فكثير من العلماء أنكر ىذا  ،وقاؿ  :ال  ،كل حفل وكل ىذا يؤتى بالقارئ يقرأ وىم ال يستمعوف وال يتعظوف .

واهلل أعلم  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد .
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو

وصحبو أجمعين  ،أما بعد ،

من الفوائد التي مرت معنا باألمس أوال :تعريف البدعة  ،وتقدـ أف أفضل تعريف لها ىو تعريف النبي 

فقد قاؿ   :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  فهذه ثبلثة قيود  ،إذا توفرت ىذه الشروط
الثبلثة أصبح األمر بدعة:

األمر األوؿ  :أحدث  ،بمعنى ابتدع اخترع ابتكر  ،أتى بشيء جديد  ،ىذا معنى اإلحداث  ،قد يكوف

اإلحداث في األصل أحدث عبادة أو شيئا جديدا من أصلو  ،وإف شاء اهلل عندما نقرأ نبين كل بدعة ينكرىا

السلف  ،نبين ما ىي األقساـ .
 1سورة ص آية .29 :2 -سورة ص آية .29 :
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وقد يكوف اإلحداث في الوصف  ،بمعنى أف العبادة مشروعة  ،ولكنو أحدث فيها وصفا جديدا  ،بمعنى

قيّدىا بالزماف  ،وىي لم تكن مقيدة  ،أو قيدىا بمكاف أو بعدد أو بكيفية معينة  ،أو كانت العبادة مطلقة وجعلها

ملزمة  ،التزـ  ،المقصود أنو غير في ىيئة العبادة  ،ىذا يعتبر أيضا إحداثا  .ىذا القيد األوؿ .

والثاني  :قولو عليو الصبلة والسبلـ   :في أمرنا ىذا  أي  :في الدين ؛ ألف أمر النبي  ىو الدين

 ،وليس الدنيا ،الدنيا  أنتم أعلم بأمور دنياكم  وإنما ىو الدين   .في أمرنا ىذا  ىذا القيد الثاني
 ،إذا كاف اإلحداث في الدين  ،العبادة  ،في نظاـ اإلسبلـ العاـ في  ، ..ىذا ىو  ،أما في أمور الدنيا ما في بأس

.

وكذلك في الحديث اآلخر قولو   :كل محدثة  ىذا بدعة  ،وقولو عليو الصبلة والسبلـ  :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  ،وإياكم ومحدثات األمور  يعني محدثات األمور
في السنة نفسها  ،سنتي أو سنة الخلفاء الراشدين  ،محدثات األمور فيها .

والقيد الثالث  :قولو عليو الصبلة والسبلـ   :ما ليس منو  بمعنى أف ىذا اإلحداث ال يدؿ عليو

دليل  ،ال خاص وال عاـ  ،ليس لو دليل  ،فإذا توفرت ىذه الشروط الثبلثة فاألمر بدعة  ،فهو رد .

وىذا الحديث من أركاف الدين  ،وىذا الحديث يدور عليو اإلسبلـ  ،بعضهم يعتبره نصف اإلسبلـ ،

والنصف الثاني  إنما األعماؿ بالنيات  ؛ ألف اإلسبلـ إخبلص ومتابعة  ،واألعماؿ بالنيات في اإلخبلص
 ،وحديث عائشة في المتابعة .

والفرؽ بين الروايتين أف الرواية األولى  :من أحدث  تدؿ أصبل على البدعة األصلية  ،والرواية الثانية

  :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد  تدؿ البدعة اإلضافية أو الوصفية  ،عمل عمبل  ،قد ال يكوف
ىو أحدث ولكنو عمل ىذا العمل وىو مخالف لما عليو أمرنا  ،وىو اإلسبلـ .

ىذا من أىم الفوائد التي تقدمت باألمس ألف بعض إخوانكم يريد تقييد الفوائد .

وذكرنا أيضا أف الرسل إنما بعثت حتى ترد الناس لؤلمر األوؿ  ،الناس كلهم كانوا على التوحيد عشرة قروف ،

فأوؿ ما بدأ الخلل عندىم ببدعة  ،والبدع بريد الكفر  ،أوؿ ما بدأ الخلل في بني آدـ ببدعة  ،وىي بدعة الصور

وتعليق الصور  ،أحدثها الشيطاف فيهم لما ذىب العلم كما قاؿ ابن عباس  ،وىذا أيضا من الفوائد ؛ أف البلد أو

الزماف الذي يكوف فيو علم وفيو نور للنبوة ال يستطيع الشيطاف أف يحدث فيو  ،وستروف اآلف كيف فعل العلماء
 ،وستروف آثارا في ىذا الكتاب تشرح صدور المؤمنين وتبين لهم المنهاج الصحيح .
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والمقصود قاؿ ابن عباس  :لما ذىب العلم ... -دروس العلم  -وذىب العلماء  ،أحدث الشيطاف فيهم

ىذا األمر  ،ثم بعد ذلك يحدث الشرؾ في الجيل الذي بعدىم  ،فعند ذلك بعث اهلل الرسل مبشرين ومنذرين ؛

حتى يردوا الناس لؤلمر األوؿ  ،األمر األوؿ .

وذكرنا أف الشيطاف قاؿ  :إف بني آدـ أىلكوني باالستغفار  ،وأىلكتهم بالذنوب  ،وسأبث فيهم أمرا ال

يسعوف فيها ويجتهدوف ويركضوف ويسارعوف ويجمعوف  ،وىم ضالوف ،
يستغفروف منو  .فبَث فيهم ىذه األىواء ْ ،

ال يستغفروف  ،ال يستغفروف منو  ،نعوذ باهلل من ....

وكذلك من الفوائد التي مرت معنا قوؿ عبد اهلل بن مسعود  :إف هلل عند كل بدعة كِيد بها اإلسبلـ وليا من

أوليائو ينطق بعبلمتها ويذب عن السنة  .فاغتنموا حضور تلك المواطن  ،وتوكلوا على اهلل  ،فهذا ىو الذي
يذىب البدع ويحيي السنن  :نشر الدين  ،نشر السنن  ،ترؾ الجدؿ والمراء والخصومات والبغضاء  ،ىذه من
أىم ما تقدـ  ،والباقي موجود  ،إف شاء اهلل اآلف نبين على طريقة الفوائد يعني من أراد التقييد  .نعم.
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باب ال يكوف بدعة

فضل البلد أك الزماف الذم يكوف فيو عامل
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل:
باب  :ال يكوف بدعة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح  ،قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد  ،قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى  ،قاؿ
 :حدثنا ركح  ،قاؿ  :حدثنا أبو إسحاؽ  ،عن حارثة بن مربد  :إف الناس نودم فيهم بعد ليلة
 ،أنو من صلى ُب ا١تسجد األعظم دخل اٞتنة  ،فانطلق النساء كالرجاؿ  ،حىت امتؤل ا١تسجد
قياما يصلوف .
قاؿ أبو إسحاؽ  :إف أمي كجدٌب فيهم  .فأٌب ابن مسعود فقيل لو  :أدرؾ الناس  .قاؿ  :ما
٢تم ؟ قيل  :نودم فيهم بعد ليلة أنو من صلى ُب ا١تسجد األعظم دخل اٞتنة  .فخرج ابن
مسعود يشَت بثوبو  :كيلكم اخرجوا ال ت عذبوا  ،إ٪تا ىي نفخة من الشيطاف  ،إنو مل ينزؿ كتاب
بعد نبيكم  ،كال ينزؿ بعد نبيكم  .فخرجوا .
كجلسنا إىل عبد اهلل فقاؿ  :إف الشيطاف إذا أراد أف يوقع الكذب انطلق فتمثل رجبل ٍ ،ب
يلقى آخر فقاؿ لو  :أما بلغك ا٠ترب ؟ فيقوؿ الرجل  :كما ذاؾ؟ فيقوؿ  :كاف من األمر كذا
ككذا  ،فانطلق فحدث أصحابك  .قاؿ  :فينطلق اآلخر فيقوؿ  :لقد لقيت رجبل إين ألتو٫تو
أعرؼ كجهو  ،زعم أنو كاف من األمر كذا ككذا  ،كما ىو إال الشيطاف.
ػػػػػػػػ

ىذا أيها اإلخوة من اآلثار التي تنتخب وتنتقى  ،كاف ابن مسعود في الكوفة  ،كاف مسؤوال في الكوفة عن

بيت الماؿ  ،ثم كاف أميرا وعالما ومفتيا  وأرضاه  ،وىو من فقهاء أصحاب النبي  . فالناس نودي فيهم
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بعد نومة  ،إما نومة القيلولة يعني قبل الظهر  ،أو نومة قبل الفجر مثبل  ،جاء الشيطاف وألقى فيهم  ،تمثل

ألحدىم وقاؿ  :كذا وكذا  ،أف من صلى في الجامع الكبير في الكوفة دخل الجنة  .انظروا كيف يعني ىو الناس
حديثي عهد بالنبوة في وقت النبوة  ،لكن كما سيأتي اآلف أف الشيطاف يستخف الناس بهذه البدع .

أف من صلى بالمسجد الجامع األعظم  ،الذي نسميو نحن اآلف الجامع الكبير  ،يعني أكبر مسجد في

البلد ،في الكوفة  ،من صلى فيو دخل الجنة  ،فذىب الناس الرجاؿ والنساء  ،خاصة أىل الجهل والعامة  ،يقوؿ

أبو إسحاؽ السبيعي  ،وىو أحد رواة ىذا األثر  ،يقوؿ  :إف أمي وجدتي فيهم معهم  ،فأتي ابن مسعود فقيل لو :
أدرؾ الناس  ،فقيل لهم أخبروه بالخبر  ،فخرج عليهم ابن مسعود يشير بثوبو  ،من كثرة الناس يشير بثوبو ويقوؿ
 :ويلكم  ،اخرجوا ال تعذبوا  .حتى خرجوا  ،ثم قاؿ  :إنما ىي نفخة الشيطاف  ،إنو لم ينزؿ كتاب بعد نبيكم ،

وال ينزؿ بعد نبيكم  ،األمر فرغ منو  ،يعني أين األصوؿ ؟ أين نشر السنن عند الناس ؟ لو كاف الناس يعرفوف ىذا

يعني قد تأصل فيهم  ،يعرفوف من أين أتى ىذا ؟ أف من صلى في مسجد الكوفة دخل الجنة  ،والكوفة لم تبن إال
بعد النبي  أصبل إنما مصرىا عمر  ،فيقوؿ  :من أين لم ينزؿ كتاب بعد نبيكم  ،ثم رجعوا خرجوا وجلسوا عند
عبد اهلل بن مسعود  ،فقاؿ  :إف الشيطاف إذا أراد أف يوقع الكذب انطلق فتمثل رجبل  ،يتمثل رجبل  ،كما حصل

في دار الندوة  ،تمثل وشاركهم لما أرادوا إخراج النبي  ثم يلقى آخر ويقوؿ :أما بلغك الخبر  ،ما دريت  ،ما
علمت  ،فيقوؿ  :وما ذاؾ ؟ فينشر فيو ما يريد  ،ثم تنتقل الخبر ىكذا إشاعات حتى يقوؿ إذا سئل أولهم قاؿ :

إني لقيت رجبل أتوىمو وال أعرؼ وجهو  ،يعني ما أتأكد منو  ،وزعم أنو كاف من األمر كذا وكذا  ،وما ىو إال
الشيطاف .

في ىذا األثر فوائد عظيمة :

الفائدة األولى  :فضل البلد أو الزماف الذي يكوف فيو عالم  ،يا إخواني تأملوا في ىذا  ،فضل البلد الذي

يكوف فيو عالم  ،أو الزمن الذي يكوف فيو عالم  ،فقيو واحد أشد على الشيطاف من ألف عابد ؛ ألف العالم يكوف
 ...النبوة  ،ويتخذ الشيطاف عدوا  ،كلما أحدث الشيطاف شيئا قاـ العالم وىدـ ما بناه ىذا الشيطاف  ،فانظروا
ىنا ابن مسعود ماذا فعل ؛ خرج وقاؿ  :اخرجوا ال تعذبوا  ،ويلكم  .لو لم يكن عندىم عالم انتشرت ىذه

البدعة وتأ صلت  ،وشب عليها الصغير  ،ومات عليها الكبير  ،وأنتم الحظوا البلد اللي يكوف فيو عالم راسخ في
العلم تقل فيو البدع  ،تقل فيو المشتبهات  ،يقل فيو الجدؿ والخبلؼ  ،يعني يكوف مرجعا للناس  ،يكوف من

أوتاد األرض  .الفائدة األولى  :فضل البلد أو الزماف الذي يكوف فيو عالم  ،يا إخواني تأملوا في ىذا  ،فضل
البلد الذي يكوف فيو عالم  ،أو الزمن الذي يكوف فيو عالم  ،فقيو واحد أشد على الشيطاف من ألف عابد ؛ ألف

العالم يكوف  ...النبوة  ،ويتخذ الشيطاف عدوا  ،كلما أحدث الشيطاف شيئا قاـ العالم وىدـ ما بناه ىذا الشيطاف
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 ،فانظروا ىنا ا بن مسعود ماذا فعل ؛ خرج وقاؿ  :اخرجوا ال تعذبوا  ،ويلكم  .لو لم يكن عندىم عالم انتشرت

ىذه البدعة وتأصلت  ،وشب عليها الصغير  ،ومات عليها الكبير  ،وأنتم الحظوا البلد اللي يكوف فيو عالم راسخ

في العلم تقل فيو البدع  ،تقل فيو المشتبهات  ،يقل فيو الجدؿ والخبلؼ  ،يعني يكوف مرجعا للناس  ،يكوف من
أوتاد األرض .

ولػوالىم


كادت

تلوذ

بأىلها ولكن


رواسيها

وأوتادىا

ىم
ُ

ولذلك يقوؿ ابن عباس في آخر حياتو  ،يقوؿ  :إني ألظن أف الشيطاف ال يتمنى أحد يموت في الدنيا كما
يتمنى موتي  ،يقوؿ ابن عباس  ،قيل  :لم يا أبا عباس ؟ قاؿ  :كلما يحدث بدعة في مشرؽ األرض أو مغربها

كتبوا إلي فبينت لهم وجو األمر  ،فهدمت ما بنى  .فلو خير الشيطاف اآلف  :من أفضل واحد تتمنى أف يموت

قاؿ  :ابن عباس  .ألنو يهدـ ما يبني .

ىذا أثر العالم  ،وأنتم الحظوا الفرؽ بين البلداف التي يكوف فيها عالم أو طالب علم  ،والبلداف الخالية من

العلم  ،تجدوف أف الشبهات والبدع واألىواء والخبلؼ والجدؿ يكثر في البلداف التي ليس فيها عالم  ،ولذلك
يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :كل أمصار المسلمين خرج منها بدع إال المدينة النبوية ؛ لكثرة ما فيها من نور

النبوة وأبناء الصحابة  ،الكوفة خرج منها بدع كثيرة  ،مثل بدعة التشيع  ،الرافضة  ،والبصرة خرج منها أيضا

بدعة القدر واالعتزاؿ وغيرىا  ،والشاـ خرج فيو بدع  ،ومصر خرج فيو بدع  ،أما دار الهجرة المدينة فإنها منذ

العصر األوؿ ما خرج منها بدع  ،ال يعرؼ فيو بدعة نشأت في المدينة ؛ لكثرة العلم الذي فيها  ،وكثرة نور النبوة

الذي بقي فيها وأبناء الصحابة .

ىذه الفائدة األولى  :فضل العالم أو فضل حتى الزمن  ،تجدوف مع وجود العلماء الراسخين تقل البدع  ،تقل

االختبلفات  ،تقل المشتبهات  ،معهم نور يفصلوف بينهم وبين الناس  ،معهم فرقاف  ،وإذا ذىب العلماء اتخذ

الناس رءوسا جهاال  ،وانتشرت البدع واألىواء .

الفائدة الثانية :أف الشيطاف قد يتمثل على شكل بشر  ،وقد يوحي وحيا  ،قد يتمثل بشرا ويلقى الناس  ،وقد

يوحي وحيا  ،يعني كما قاؿ تعالى              :
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()1

وقاؿ تعالى          :

()2

يوحي وحيا  ،كما أف عباد اهلل

الصالحين تنطق السكينة على ألسنتهم  ،كما قاؿ علي  :كنا نظن أف السكينة تنطق على لساف عمر  .يعني

المبلئكة تسدده .

فكذلك أولياء الشياطين  ،تنطق الشياطين على ألسنتهم  ،تتخذىم مطايا وىم ال يعلموف  ،ولذلك لما قالوا

البن عباس  :إف المختار بن أبي عبيد يدعي أنو يوحى إليو فقاؿ  :صدؽ  .فارتاب بعض الناس يظنوف ابن عباس
اختلف عنده شيء  ،قاؿ  :صدؽ  ،يوحى إليو  .ثم تبل ىذه اآلية  :
     

()3

     

اآلف يمكن الشيطاف في عصرنا ما عاد يحتاج أنو يتمثل بشرا  ،جاء اهلل لو

باإلنترنت  ،وجاء اهلل برسائل الجواؿ  ،ممكن ىو على لوحة المفاتيح يكتب بحوثا ويكتب فتاوى وينشرىا وال
حد يقوؿ  :من أين ىذه  .بحوث أبو فبلف وأبو فبلف وما أحد يدري  ،ىذه فرصة للشيطاف ىذه  ،يبث في الناس

ىذه األىواء  ،قبل سنتين في آخر يوـ من ذي الحجة جاءتنا رسائل بالجواؿ  :ننصحكم بصياـ آخر يوـ من

السنة حتى يقفل الملف على صياـ  .وانتشرت  ،ال وإذا جاءتك رسالة انشر حتى تكسب أجرا  ،حتى وصلت
إلى عالم ثم ردىا عليهم وقاؿ  :من نشرىا فإنو مبتدع ويساعد على البدعة  ،من أين لكم ىذا ؟! وكذلك في

اإلنترنت اآلف .

والمخرج إف ىذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوف دينكم  ،إذا ما أتاؾ العلم من شخص تعرؼ نسبو في

العل م  ،من أين أخذ علمو واشتهر بالسنة  ،وال تأخذ من مجاىيل  ،قد يكوف شيطانا كما قاؿ ىنا ابن مسعود في

آخر األثر  ،يقوؿ  :إف الشيطاف يتمثل بشرا ويقوؿ للشخص  :انطلق وحدث أصحابك  ،حتى إف الشخص يقوؿ

 :رأيت رجبل أتوىمو وما أعرؼ وجهو  ،وإنما ىو الشيطاف .

وفيو أيضا ق اؿ ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم قاؿ  :إف الشيطاف يتمثل في صورة الرجل  ،فيأتي القوـ

ويحدثهم بالكذب فيتفرقوف  ،مثل ىذا األثر  ،وىذا في مقدمة صحيح مسلم .

وقاؿ عبد اهلل بن عمرو في مقدمة صحيح مسلم أيضا  ،وىذه المقدمة بعض أىل العلم يرى أنها في درجة

الصحيح  ،وبع ضهم يقوؿ  :ال  ،في مقدمة صحيح مسلم قاؿ عبد اهلل بن عمرو  :إف سليماف بن داود عليو
السبلـ أوثق شياطينو في البحر  ،يوشك أف تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا  ،شياطين سليماف أوثقها  ،قاؿ :
 1سورة األنعام آية .112 : 2سورة األنعام آية .121 :3 -سورة األنعام آية .112 :
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يوشك أف تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا وتكتب لهم بحوثا  ،وتنشر فيهم فتاوى  ،وىم ال يدروف مصدرىا

 ،فاإلنساف يأخذ الدين ممن عرؼ نسبو في الدين .

الفائدة الثالثة  :مسارعة الناس للباطل ؛ لخفتو عليهم  ،وثقل الحق عليهم  ،الناس يسارعوف دائما في الباطل

 ،الباطل خفيف والحق ثقيل  ،الحق ثقيل  ،ولذلك ىنا انطلقوا كلهم خاصة النساء والصبياف  ،وىذا أكثر ما يتبع

الدجاؿ من ىؤالء النساء والضعفاء واألعراب والجهلة  ،ىؤالء ىم اللي يتبعوف الدجاؿ  ،ما عندىم نور من نور

النبوة  ،فيكثروف سواد أىل البدع  ،فالناس يسارعوف في الباطل حتى يأتيهم من يردىم .

الفائدة الرابعة  :أف بعض الناس يتصرؼ وكأف النبي  لم يبعث بعد  ،من تصرفاتو تفهم أنو ما يدري أف
النبي بعث وأف األمر انتهى وختم  ،فتجد أنو يحدث العبادة أو في الدعوة أو في الجهاد أو في غيره  ،تقوؿ  :يا
أخي  ،محمد بعث  والدين أكمل وختم .

ولهذا قاؿ ابن مسعود ىنا  :إنو لم ينزؿ كتاب بعد نبيكم ولن ينزؿ  ،انتهى األمر  ،وإنما عليكم بما قد نزؿ

واكتمل .

والفائدة الخامسة  :عدـ التهاوف في المحدثات  ،ولو كاف ظاىرىا الخير  ،وأصحابها نيتهم الخير  ،اآلف

ىذه ظاىرة خير أنهم يجتمعوف في المسجد ويصلوف ويقرءوف ونيتهم الخير  ،يريدوف الجنة  ،ومع ذلك شدد

عليهم ابن مسعود  ،أخذ يشير بثوبو ويقوؿ  :ويلكم اخرجوا ال تعذبوا .

وىذه الفائدة السادسة قولو  :اخرجوا ال تعذبوا  ،حتى لو كنت تصلي وجالس في المسجد قد تعذب  .قولو

 :اخرجوا ال تعذبوا  .قد تعذب ألنك اآلف تغير نظاـ اإلسبلـ  ،تأتي بأشياء محدثة نعم .

واآلف قصة أخرى البن مسعود  ،وابن مسعود ىو كما قلت مرارا ابن مسعود وحذيفة خبراء في الفتن

والمحدثات واألىواء  ،لو أف شخصا يتتبع آثارىم وكبلمهم ىذا جيد  ،وقد كانت محاضرة في ىذا المسجد قبل

سنوات طويلة لفضيلة الشيخ صالح آؿ الشيخ اسمها عهد ابن أـ عبد  ،جمع فيها بعض اآلثار عن ابن مسعود

جيدة  .نعم.
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البدعة ُب الذكر
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نعم ،لتضلن ضبلال بعيدا ،ىذا أيضا أثر عظيم من آثار ابن مسعود في العراؽ  ،والعراؽ بلد فتن كما أخبر

النبي عليو الصبلة والسبلـ  ،يكثر فيو المحدثات وتكثر فيو الفتن  ،فكاف ابن مسعود في جهاد عظيم .

ىذا ال يحتاج أف نكرره ؛ رجل أوؿ شيء بنى مسجدا بظهر الكوفة  ،ىذا أوؿ األمر ويريد أف يفعل فيو

المحدثات فأمر ابن مسعود بالمسجد فهدـ  ،وىذه الفائدة األولى :
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الفائدة األولى أف ابن مسعود ىنا ىدـ مشروعا خيريا ألف أساسو البدعة  ،ىذا مشروع خير ػ مسجد ػ لكنو

ىدمو ؛ ألف أساسو البدعة حتى ال يأتي شخص مثبل ويقوؿ  :أنتم تهدموف مشاريع خيرية  ،إذا كانت على غير

السنة ينبغي أف تعود للسنة وال يحتج على الشخص بقولهم  :إف ىذا مشروع خير ،ىذا ابن مسعود ىدـ مسجدا

 ،بل النبي  ىدـ مسجدا وىو مسجد الضرار  ،أمره اهلل 

من فوؽ سبع سماوات أف يهدـ ىذا المسجد

ويحرؽ خشبو وال يستفاد منو ؛ ألنو بني على غير سنة  ،على غير طريقة .

فالفائدة األولى أنو ىنا ىدـ ىذا المسجد  ،مع أ ف المسجد ىو من أفضل ما يتقرب بو إلى اهلل ؛ ألنو على

البدعة .

والفائدة الثانية أنو لما بلغو أنهم يجتمعوف في ناحية من مسجد الكوفة ػ اآلف ىدـ مسجدىم فرجعوا إلى

المسجد األعظم  ،الجامع الكبير ػ ما في الكوفة إال ىو  ،وأخذوا يجتمعوف يسبحوف تسبيحا معلوما  ،يجتمعوف
دوائر وحلقا ويقولوف  :كبروا مائة  ،سبحوا مائة  ،ىللوا مائة  ،على ىذا الذي قلت لكم  :البدعة اإلضافية .

التسبيح من يقوؿ  :إف التسبيح منكر ؟ التسبيح سنة  ،التسبيح عبادة  ،لكنهم أضافوا وأحدثوا فيو ىيئات ليست

من السنة  ،االجتماع وقولو بصفة مجتمعة  ،وكوف شخص يقوؿ  :سبحوا مائة  ،ىللوا مائة  ،كل ىذا لم يفعلو
أصحاب النبي . 

فلبس برنسا وانطلق إليهم فجلس :البرنس كما تعرفوف في أحاديث الحج ؛ ال يلبس المحرـ القميص وال

البرنس أو البرانس ؛ ىو ثياب المغاربة اآلف  :الثوب الذي يكوف غطاء الرأس ملتصقا بو  ،اآلف أكثر ما يكثر عند
المغاربة ؛ ثوب وغطاء الرأس ملتصق بو  .قد أتى ابن مسعود وغطى رأسو بهذا البرنس  ،وىم كانوا كثرا ما عرفوه
 ،جلس بينهم لماذا ؟ حتى يتثبت  ،ىذه الفائدة الثانية التثبت ما كل ما ينقل إليك صحيحا  ،ما كل ما ينقل لك

صحيحا ،قد ينقل لك خطأ ،خطأ من األساس  ،كذب  ،وقد يكوف الناقل ما فهم  ،أو ما أدرؾ  ،أو فهم األمر
على غير وجهو  ،أو لسوء أوتي من قبلو ىو  :فلبس برنسا وانطلق إليهم فجلس :البرنس كما تعرفوف في أحاديث
الحج ؛ ال يلبس المحرـ القميص وال البرنس أو البرانس ؛ ىو ثياب المغاربة اآلف  :الثوب الذي يكوف غطاء

الرأس مل تصقا بو  ،اآلف أكثر ما يكثر عند المغاربة ؛ ثوب وغطاء الرأس ملتصق بو  .قد أتى ابن مسعود وغطى
رأسو بهذا البرنس  ،وىم كانوا كثرا ما عرفوه  ،جلس بينهم لماذا ؟ حتى يتثبت  ،ىذه الفائدة الثانية التثبت ما كل

ما ينقل إليك صحيحا  ،ما كل ما ينقل لك صحيحا ،قد ينقل لك خطأ ،خطأ من األساس  ،كذب  ،وقد يكوف

الناقل ما فهم  ،أو ما أدرؾ  ،أو فهم األمر على غير وجهو  ،أو لسوء أوتي من قبلو ىو :
الفهم
من
وكم من عائب قوال صحيحا وآفتػو
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فماذا فعل ابن مسعود ؟ لبس البرنس ألنو يعرؼ أنهم لو رأوه من بعيد وعرفوا أنو ابن مسعود كفوا عن

بدعتهم  ،يعرفوف أنو سينكر عليهم  ،فماذا فعل؟ لبس البرنس ودخل بينهم حتى سمع بأذنو ماذا يفعلوف  ،ثم
رفع البرنس وقاؿ  :أنا أبو عبد الرحمن اللي تخافوف منو  ،ىذا ابن مسعود  ،ثم أنكر عليهم  .بماذا أنكر عليهم؟

الفائدة الثالثة  :أف البدع أولها صغير ؛ ى ؤالء أوؿ بدعتهم ىذا الشيء  ،يجتمعوف في المسجد ويقولوف :

سبحوا مائة  ،ىللوا مائة كبروا مائة  :وآخر بدعتهم  :كما قاؿ عمرو بن سلمة في الحديث الذي أخرجو الدارمي

في سننو في المقدمة قاؿ  :ولقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوـ النهرواف مع الخوارج  ،عامة ىؤالء اللي
يسبحوف ويكبروف مائة  ،يطاعنوننا يوـ النهرواف مع الخوارج  .البدع إذا جاءت في القلب خبلص أولها صغير

وآخرىا ما ال نهاية  ،حتى أىل النهرواف من ىم الذين لم يرجعوا مع ابن عباس لما أقنعهم يعني ىم الذين استمروا

إلى آخر األمر  ،فيقوؿ عمرو بن سلمة الجرمي قاؿ  :عامة أولئك الحلق منهم  ،في البدع ىكذا  ،تحارب ولو
كاف الشخص يقوؿ  :لما ننكر عليهم  ،دعهم يسبحوف ويهللوف  ،أل جاء ابن مسعود وشدد عليهم.

والفائدة الرابعة ػ وىذه من أعظم الفوائد ػ  :االحتجاج دائما بفعل أصحاب النبي 
أصحاب النبي  ؛ ألف أصحاب ال نبي عليو الصبلة والسبلـ ؛ أوال  :ىم أبر األمة قلوبا  ،وأعمقهم علما ،

االحتجاج بفعل

وأقلهم تكلفا  ،كما قاؿ ابن مسعود .

واألمر الثاني  :قد يحتج شخص ويقوؿ  :ىذا الفعل لم يوجد المقتضي لو في عهد النبي  يعني السبب ما
وجد في عهد النبي  نحن اآلف حدث عندنا شيء  ،أو يقوؿ  :وجد المقتضي في عهد النبي  ولكن وجد
مانع يمنع من إقامة ىذا الفعل  ،أما إذا استمر األمر بعد وفاتو عليو الصبلة والسبلـ وعمل أصحابو على خبلفو ،

فهذا يدؿ على أف من أحدث على خبلؼ فعلهم فإنها بدعة  .وىذه الحكمة من قولو عليو الصبلة والسبلـ عن

الفرقة الناجية  :من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي  ،لماذا قاؿ  :أصحابي ؟ ألف أصحابو ىم تكملة لو
عليو الصبلة والسبلـ  ،أي شبهة أي شيء لم يفعلو أصحابو  ،أي فعل لم يفعلو أصحابو معناه أنو ليس من الدين

 .وىذا يا إخواني ىذا السبلح األعظم الذي تجابهوف بو أىل البدع  ،أي بدعة قل  :ىل فعلها أصحاب محمد ؟

لذلك ابن مسعود ما قاؿ  :ىل فعلها رسوؿ اهلل 
النبي  كاف يريد فعلها لكن يخشى أف تفرض على األمة مثبل  ،يريد أف يفعل ىذه الحلق لكن أف يخشى أف
تفرض على األمة  ،كاف يوجد فيو مانع  ،لكن ػ طيب ػ مات النبي  ختم الوحي أكمل الدين  ،ىل فعلها أبو
مع أنو أولى وأعظم  ،لكن قد يحتج عليو مثبل يقاؿ  :أف

بكر  ،ىل فعلها عمر ؟ ولذلك اآلف انظر في الرد على البدع  ،ما في رد أقوى من ىذا الرد دائما  .إذا جاء

المولد مثبل  ،أقوى رد ػ حتى لو قالوا  :واهلل ىذا الفرح بالنبي 
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وىذا مولده  ،ىل فعلو أبو بكر؟ ىل فعلو
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عمر؟ ىل فعلو عثماف؟ ىل فعلو الصحابة؟ احتفظوا دائما بهذا  ،ولذلك قاؿ  :أنتم بين أمرين إما أنكم أفضل من

أصحاب محمد  ،أو أنكم مبتدعة  ،ىل يوجد خيار ثالث ؟ ما يوجد خيار ثالث  ،إما أنكم فعلكم ىذا أفضل من

أصحاب محمد ألنكم اكتشفتم واخترعتم أو إنكم مبتدعة  .دائما قل ىذا  ،في أي محدث في الدين قل ىذا
األمر.

الفائدة الخامسة :قولهم  :نحن قوـ نذكر ربنا ،نحن نحفظ القرآف  ،نحن نصلي  ،دائما يحتجوف بكبلـ

يعني مزخرؼ جيد  ،يعني يريدوف استمالة المنكر عليهم  ،لماذا تنكر علينا نحن قوـ نذكر ربنا كيف تنكر علينا ،

أنتم تذكروف رب كم على غير السنة  ،اذكروه على السنة  ،ال يثقل عليكم الحق فتميلوف للباطل  .فبل يفت في
المن ِكر إذا قيل لو  :كيف تنكر ىذا الخير ؟ ىؤالء يحفظوف القرآف  ،ىؤالء يذكروف اهلل  ،ىؤالء يفعلوف
عضد ْ

كذا  ،قل  :يكوف على السنة  ،إذا حفظ القرآف على غير طريقة أصحاب محمد 

أفضل من الصحابة أو يفتتح باب ضبللة.نعم.
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فيقاؿ لهم  :إما أنكم

التحذير من البدع

االتباع خَت من االبتداع
حدثنا أسد عن أيب ىبلؿ قاؿ  :حدثنا قتادة عن حذيفة بن اليماف قاؿ :اتبعوا آثارنا كال
تبتدعوا  ،فإف أصبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا  ،كإف أخطأًب فقد ضللتم ضبلال بعيدا.
ػ ػػػػػػػ

نعم  ،وىذا أيضا كل كبلمهم يدور على  ، ...اآلف تأتينا آثار كلها نفس الطريقة  :يا أيها الناس  ،يا أمة

محمد  ،شبابا وشيبا  ،اتبعوا آثار الصحابة في الدين  ،لن يصلح آخر األمة إال ما أصلح أولها  ،فإف فعلتم ذلك

واهلل لقد سبقتم سبقا بعيدا  ،وإف تركتم طريقهم وجرتم يمينا أو شماال  ،في أي أمر  ،فقد ضللتم ضبلال بعيدا.

ولذلك تعرفوف األثر الذي عن سفياف الثوري  ،وىو أثر حسن جميل يعني ينتخب وينتقى ويحفظ  :أف رجبل

قاؿ  :يا أبا عبد اهلل ػ سفياف الثوري ػ سبقونا الصحابة سبقونا بالعمل ال نستطيع أف نلحق بهم  ،نحن على آثارىم
على حمير دبرة ػ عرجاء ػ يعني يتصور األمر تصوير حسي يقوؿ  :كأنهم في طريق بعيد ونحن خلفهم على حمير

عرجاء دبرة ػ فيها الدبر ػ فماذا قاؿ سفياف الثوري ؟ قاؿ  :ما أحسنها إذا كانت على الطريق  ،لو كانت عرجاء ،

لو كانت دبرة  ،إذا كانت ماسكة في الطريق ما أحسنها ستصل اليوـ أو غدا  ،المشكلة لو كانت خيبل سريعة
ولكنها تركت الطريق وجارت يمينا وشماال  ،إلى أين تؤدي بك ؟ فقاؿ سفياف  :ما أحسنها إذا كانت على الطريق

 ،فهذا قوؿ سفياف  ،وقوؿ حذيفة  ،وقوؿ عبد اهلل بن مسعود  :يا معشر القراء  ،يا أمة محمد  ،يقوؿ حذيفة :

اتبعوا آثارنا ػ أصحاب محمد ػ اجعلونا أئمتكم  ،إف كنتم تزعموف أنكم تهتدوف بنا وتقتدوف بنا  ،وال تبتدعوا ػ ال
تحدثوا في الدين ػ ال صغيرا وال كبيرا  ،فإف فعلتم سبقتم سبقا بعيدا  ،كما يقوؿ السلف  :اقتصاد في سنة خير

من اجتهاد في بدعة  .كونك على الطريق وعلى السنة ػ ولو كاف عندؾ تقصير ػ أحسن من اجتهاد في بدعة  ،ولنا
مثل بالخوارج  ،صبلتهم وصيامهم وقراءتهم  ،وما نفعتهم.
نعم.
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معرفة علماء األمة كفضلهم
حدثنا أسد عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ عن عبد اهلل بن عوف عند إبراىيم قاؿ:
ػػػػػػػػ

شوفوا كيف األسماء ىؤال ء الذين ينبغي أف تكوف أسماؤىم حية في أذىاننا وأذىاف ناشئتنا  ،ىؤالء ىم سلفنا

 ،ىم الذين نحبهم ونتوالىم  ،أسد بن موسى أسد السنة  ،عبد اهلل بن المبارؾ  ،عبد اهلل بن عوف  ،إبراىيم ىذا

ىو النخعي .نعم.
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ا٠تَت ُب اتباع السلف
حدثنا أسد عن عبد اهلل بن ا١ت بارؾ عن عبد اهلل بن عوف عن إبراىيم قاؿ :قاؿ حذيفة بن
اليماف  :اتقوا اهلل معشر القراء  ،خذكا طريق من كاف قبلكم  ،كاهلل لئن استقمتم لقد سبقتم
سبقا بعيدا  ،كلئن تركتموه ٯتينا كِشاال لقد ضللتم ضبلال بعيدا.
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا أبو ىبلؿ عن قتادة عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ  :اتبعوا آثارنا كال
تبتدعوا فقد كفيتم.
ػػػػػػػػ

كفيتم  ،وانتهى األمر  ،عليكم بالعمل  ،كفيتم  ،ترككم على مثل البيضاء ليلها كنهارىا  ،الطريق واضح ،

آخره الجنة  ،الصراط المستقيم        

()1

في عبادتك  ،في دعوتك  ،في

جهادؾ  ،في حسبتك ؛ أمرؾ بالمعروؼ ُ ..ك ِفيت انتهى األمر  ،فقط اعمل بما أمامك .نعم.

1 -سورة األنعام آية .153 :
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أثر العلماء على الناس
حدثنا أسد عن ٤تمد بن خازـ عن األعمش عن إبراىيم عن ٫تاـ بن اٟتارث قاؿ :كاف
حذيفة يدخل ا١تسجد فيقف على اٟتلق فيقوؿ :يا معشر القراء اسلكوا الطريق  ،فلئن
سلكتموىا لقد سبقتم سبقا بعيدا  ،كلئن أخذًب ٯتينا كِشاال لقد ضللتم ضبلال بعيدا.
ػػػػػػػػ

نعم كل كبلمهم على ىذا  ،في نسخة  " :ولئن جرتم يمينا وشماال " .نعم.
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االتباع حصن للمسلم من االبتداع
حدثنا أسد عن ٭تِت بن عيسى عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب عبد الرٛتن
السلمي قاؿ :قاؿ عبد اهلل بن مسعود  :اتبعوا كال تبتدعوا فقد كفيتم  ،كل بدعة ضبللة.
ػػػػػػػػ

نعم  ،كل الكبلـ يدور على ىذا  ،قد كفيتم كل بدعة ضبللة  ،وفي نسخة " :فقد كفيتم كل ضبللة " بدوف

بدعة يعني ؛ قد كفيتم كل ضبللة إذا اتبعتم ولم تبتدعوا فقد كفيتم كل ضبللة ،نعم.
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بياف فضل العلماء على األمة
حدثنا أسد عن ٭تِت بن عيسى عن األعمش عن إبراىيم عن ٫تاـ بن اٟتارث قاؿ :أتانا
حذيفة ُب ا١تسجد فقاؿ  :يا معشر القراء اسلكوا الطريق فواهلل لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا
بعيدا  ،كلئن أخذًب ٯتينا كِشاال لقد ضللتم ضبلال بعيدا.
ػػػػػػػػ

نعم كبلـ جميل حسن  ،ىذا من أعظم الكبلـ الذي ينفع المؤمن  ،اسلكوا سبيلنا  ،يقولوىا للصحابة  ،ال

تحدثوا في أي شيء  ،والقراء ليسوا ىم الفقهاء  ،القراء طلبة العلم  ،يعني علمهم أقل  ،قد يكوف عنده علم
لكن ما عنده فقو  ،ما وصل إلى العمق  ،ما رسخ  ،كما قاؿ ابن مسعود  :إذا أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة
 ،قالوا  :متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قاؿ  :إذا كثرت قراؤكم  ،وقلت فقهاؤكم  .فالقراء يحسن يقرأ وعنده

معلومات  ،لكنو ما وصل إليو العلم ػ الفقو ػ فهم ما يقولوف  :يا معشر العلماء أو الفقهاء  ،ىؤالء يعرفوف  ،لكن :
معشر القراء  ،طبلب العلم  ،اسلكوا الطريق  ،لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن جرتم يمينا وشماال لقد

ضللتم ضبلال بعيدا .نعم.
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التغليظ على ا١تبتدعة
حدثنا أسد عن عامر بن يساؼ عن ٭تِت بن أيب كثَت قاؿ :قاؿ حذيفة بن اليماف :اتبعوا
سبلنا - ،ىذا أيضا خطأ ،اتبعوا سبيلنا ،كما ٢تم إال سبيل كاحد صراط كاحد ،نعم  -اتبعوا
سبيلنا ،فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا  ،كلئن خالفتمونا لقد ضللتم ضبلال بعيدا.
ػػػػػػػػ

حدثنا أسد عن عبد اهلل بن رجاء عن عبيد اهلل بن عمر عن سيار أبي الحكم أف عبد اهلل بن مسعود ُحدث أف

أناسا بالكوفة يسبحوف بالحصى في المسجد  ،فأتاىم وقد كوف كل رجل منهم بين يديو كومة حصى قاؿ  :فلم
يزؿ يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وىو يقوؿ  :لقد أحدثتم بدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب

محمد علما . 

ىذا من الحكمة في الدعوة لم يزؿ يحصبهم حتى أخرجهم من المسجد  ،ىذا حكمة في الدعوة ؛ ألف ىذا

إحداث يحتاج إلى شدة قليبل  ،يعني بعض األمور يا إخواف خاصة األمور الجاىلية وأمور اإلحداث تحتاج إلى

شدة حتى تزوؿ  ،كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيم ية  :إف المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضهما بعضا  ،وأحيانا
بعض الوسخ يحتاج إلى خشونة يحتاج إلى خشونة حتى يخرج  ،يعلق  ،ولذلك النبي  يشدد في األشياء التي

تعلق في النفوس  ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ في الحديث الذي في السنن  :من تعزى بعزاء الجاىلية

فأعضوه بهن أبيو وال تكنوا  يعني ىذا إنكار شديد أف تقوؿ  :عض بهن أبيك  ،لكن ال بد من ىذا  ،حتى
تزوؿ ىذه العوالق التي دائما تبقى في الناس .

لكن يلحظ ىنا فائدة ؛أف ابن مسعود كاف لو والية  ،كاف لو حق اإلنكار باليد  ،انتبهوا يا إخواف  ،ابن

مسعود كاف ىو والي الكوفة  ،لو الحق أف يحصبهم بالحصى  ،أما تأتي أنت اآلف تحصبهم بالحصى  ،ما لك
حق تنكر عليهم باليد ىكذا  ،إال إذا كاف فعلك ما يترتب عليو فتنة وتحملت ما يأتيك  ،ىانت نفسك عندؾ في
ذات اهلل  ،ولكن ال تبدأ بهذا حتى تنكر عليهم باللساف  ،فإذا رفضوا وأردت أف تنكر عليهم باليد وضربوؾ أو
فعلوا بك شيئا أنت أخذت بالعزيمة  ،بسي بشرط أف ال يكوف ينبني على فعلك فتنة للناس  .كما فعل ابن

مسعود نفسو  ،لما كاف مستضعفا  ،اآلف ىو صاحب والية  ،لكن لما كاف مستضعفا في مكة قاؿ  :واهلل ألسمعن

قريشا القرآف وإف رغمت أنوفهم ،فأخذ يسمعهم القرآف فضربوه حتى أدموه  ،ىذا ىانت نفسو عنده في ذات اهلل
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 ،لكن ىنا كاف لو والية فحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد  ،مع إنهم كانوا يسبحوف ويهللوف  ،لكن

يدري أف ىذا يجر أمرا عظيما يهدـ الدين  ،ما يهدـ الدين مثل البدع والمحدثات .

وانظروا إلى القاعدة  :لقد أحدثتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب محمد علما  .ىذه يجعلها اإلنساف دائما

مع ىذه القاعدة  .أي محدث في أمر الدين ؛ في العبادة يقوؿ  :إما أنك أفضل من أصحاب محمد إذا كاف ما

فعلوىا  ،أو أحدثت بدعة ظلما ،نعم.
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تعظيم فعل الصحابة
حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد عن حرملة عن ابن كىب قاؿ :حدثٍت ابن سلماف قاؿ :بلغنا عن
عبد اهلل بن مسعود أنو رأل أناسا يسبحوف باٟتصى فقاؿ :آهلل ٖتصوف  ،لقد سبقتم أصحاب
٤تمد علما  ،أك لقد أحدثتم بدعة ظلما.
ػػػػػػػػ

نعم .في الرواية األخرى أنو قاؿ  :عدوا سيئاتكم  ،وأنا ضامن أال يضيع من حسناتكم شيء أعلى اهلل

تحصوف  ،لقد سبقتم أصحاب محمد  ،شوؼ دائما يركزوف على فعل الصحابة ألنو ىو الذي يبين فعل النبي 
ويبين ما نسخ منو وما لم ينسخ فعل أصحاب محمد .نعم.
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طرؽ اإلسناد ُب الكتب
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ:
ػػػػػػػػ

ىذا اللي يقولوف :أصبغ بن مالك  ،تعرف وف طريقة الكتب أحيانا يختصر السند وأحيانا يأتي بو من األوؿ ،

فأصبغ الذي روى الكتاب عن محمد بن وضاح يقوؿ  :حدثني محمد بن وضاح .نعم.
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التحذير من القصاص كبدعهم
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ :حدثنا أسد بن موسى عن ٭تِت بن
عيسى عن األعمش عن بعض أصحابو قاؿ :مر عبد اهلل برجل يقص ُب ا١تسجد على أصحابو
كىو يقوؿ  :سبحوا عشرا كىللوا عشرا  ،فقاؿ عبد اهلل  :إنكم ألىدل من أصحاب ٤تمد  أك
أضل  ،بل ىذه بل ىذه يعٍت أضل.
ػػػػػػػػ

نعم مر عبد اهلل برجل يقص ػ وسيكوف لنا إف شاء اهلل وقفات مع القصص والقصاص ومتى بدأ وما ىو األمر

المحدث فيو ؛ ألنو ستأتي آثار كثيرة عن أىل القصص ػ لكن ىنا يقوؿ  :إنو مر برجل يقص في المسجد  ،جمع

ناسا ويقص عليهم ويقوؿ لهم  :سبحوا عشرا  ،ىللوا عشرا  ،فقاؿ لو ىذه الكلمة  :إما أنكم أىدى من أصحاب
محمد أو أضل  ،ثم قاؿ  :بل ىذه ب ل ىذه  ،لن تكونوا أىدى من أصحاب محمد فأنتم أضل منهم ،أضل بهذه

البدعة التي أحدثتموىا ،نعم.
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من بدع الذكر
حدثنا أسد عن ٤تمد بن يوسف عن األكزاعي عن عبدة بن أيب لبابة  ،أف رجبل كاف ٬تمع
الناس فيقوؿ  :رحم اهلل من قاؿ كذا ككذا مرة سبحاف اهلل  ،قاؿ  :فيقوؿ القوـ  ،فيقوؿ رحم اهلل
من قاؿ كذا ككذا مرة اٟتمد هلل  ،قاؿ  :فيقوؿ القوـ  ،قاؿ  :فمر هبم عبد اهلل بن مسعود فقاؿ
 :لقد ىديتم ١تا مل يهتد لو نبيكم أك أنكم لتمسكوف بذنب ضبللة.

ػػػػػػػػ

نعم .أوؿ شيء كلمة "يجمع الناس" ىذه أوؿ ملمح  ،أنو يجمع الناس ويكوف فيهم خطيبا أو يكوف فيهم

قاصا  ،ىذا أوؿ فتنة  ،وسيأتي لها كبلـ .

واألمر الثاني أنو يقوؿ  :رحم اهلل من قاؿ مائة مرة  :سبحاف اهلل فيقولوف  :رحم اهلل من قاؿ كذا  ،يحدث

أمرا ما فعلو الصحابة  ،فقاؿ عبد اهلل بن مسعود  :لقد ىديتم لما لم يهتد لو نبيكم  .ىذا احتماؿ  ،أو إنكم

تمسكوف بذنب ضبللة  ،وىي الثانية قطعا  ،إذا كاف أصحاب محمد مثبل يحفظوف القرآف خمسا خمسا أو عشرا

عشر آيات  ،ال يجاوزونهن حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل  ،حتى يقع في قلوبهم  ،وىكذا بعده  .ثم نأتي

نحن مثبل نقوؿ  :ال نغير ىذه الطريقة فيقاؿ  :إما إنا أحسن منهم  ،أو اكتشفنا شيئا أحسن منهم  ،أو مفتتحو

باب ضبللة .نعم.
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تصحيح خطأ ُب كبلـ األكزاعي
حدثنا أسد عن ٤تمد بن يوسف قاؿ  :سألت األكزاعي عن القوـ يقولوف ٚتيعا فيقوؿ
بعضهم لبعض  :قولوا خَتا  ،قاؿ ليفعل.
ػػػػػػػػ

ىذه خطأ قاؿ  :ال يفعل أو ال يفعلوا  ،يعني ال يفعل البعض ىذا أو ال يفعلوا .نعم.
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النهي عن مشاركة أىل البدع
قاؿ :ال يفعلوا  ،فإف أبوا عليو فليقم عنهم.
ػػػػػػػػ

نعم نفس الكبلـ يقوؿ  :يكونوا جميعا متجمعين  ،وواحد يقوؿ  :قولوا كذا قولوا كذا مثل اللي تقدـ فماذا

قاؿ األوزاعي ؟ قاؿ  :ال ال ،ال يفعلوا ذلك  ،يكفيهم ما كاف عليو الصحابة  ،فإف أبوا عليو فليقم عنهم  ،ال
يجلس معهم حتى لو كاف ظاىر فعلهم خيرا ال يجلس معهم  .كل ىذا حرص من الصحابة ومن بعدىم على أف

يبقى الدين صافيا  ،الدين ىذا ال يكوف فيو قذى  ،ال يكوف فيو شوب  ،والشيطاف ىو قتاؿ وجهاد بين الشيطاف
بين العلماء وأىل العلم  ،الشيطاف يحدث حتى يغلب القذى الصفاء فيصبح الدين مشوىا فيما بعد  ،ىذا أعظم

ربح لو والعلماء يحاربونو  ،دائما يردوف المحدث  ،يردونو حتى يبقى الدين صافيا  ،حتى إنو يطيب لمن بعدىم

أنو صافي  ،ولذلك اهلل 
   

()2

يقوؿ  :

   



()1

ىذا خبر صادؽ ما الفائدة؟ قاؿ  :

عادوه  ،حاربوه  ،جاىدوه  ،وأعظم الجهاد في مسألة الشرؾ والبدع  ،ىذا أعظم الجهاد

 ،فانظر كيف الحرب بين الشيطاف وما يحدث في أمة محمد وبين العلماء  ،أما إذا فقد العلماء صفا الجو

للشيطاف يحدث ويأتي بهذه المحدثات .
نعم .

عدلوا أي خطأ حتى تبقى النسخة اللي معكم مقابلة ؛ ألني قابلت ىذه النسخة على عدة نسخ  ،لما رأيت

كل المحققين الثبلثة ما حد حققحققأحد حقق النضصننبلببمنبمأحد حقق النص قابلتو  ،فأي خطأ تعدلونو حتى

تبقى نسخكم يعني معدلة  ،ال يفعل أو ال يفعلوا ىذه خطأ .نعم.

 1سورة فاطر آية .6 :2 -سورة فاطر آية .6 :
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تصحيح خطأ
حدثنا أسد عن جرير بن حازـ عن الصلط بن هبراـ قاؿ  :مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح
ْتصى  -أل بدكف التنوين ْتصى ٍ -ب مر
تسبح تسبح بو فقطعو كألقاه ٍ ،ب مر برجل يسبح
ن
برجل يسبح ْتصى فضرب برجلو ٍب قاؿ - :فضربو -فضربو برجلو ٍب قاؿ  :لقد سبقتم . -
ػػػػػػػػ

أل  ،ىذه خطأ  ،ىذه تحذفونها "سبقتم" كلها خطأ  ،لقد ركبتم  ،وبعدىا  ،ولقد غلبتم أو  ،فإذف ىذا األثر

فيو أربعة أخطاء  :تنوين حصى  ،وضرب ىي ضربو  ،وقولو  " :لقد سبقتم " " ركبتم " ىذه خطأ ؛ لقد ركبتم ،

وقولو  :ولو قد غلبتم أو لقد غلبتم .نعم اقرأه :ثم مر برجل .
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بياف رجاؿ اٟتديث
ٍب مر برجل يسبح ْتصى فضربو برجلو ٍب قاؿ  :لقد ركًبتم بدعة ظلما أك لقد غلبتم
أصحاب ٤تمد  علما  ،كحدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا موسى بن معاكية عن عبد
الرٛتن بن مهدم عن سفياف عن سلمة بن كهيل عن أيب الزىراء قاؿ  :جاءين سيد بن ٧تدة إىل
عبد اهلل فقاؿ:

ػػػػػػػػ

سفياف ىنا سفياف الثوري .أىل الحديث إذا قالوا :سفياف قد يحتمل سفياف بن عيينة أو سفياف الثوري فكيف

تعرؼ؟ تعرفو من طبلبو أو من شيوخو أو من السند إذا كاف كوفيا أو إذا كاف مكيا  ،فعبد الرحمن بن مهدي ىذا
من أخص طبلب سفياف الثوري عبد الرحمن بن مهدي  ،ووكيع بن جراح  ،يحيى بن سعيد القطاف  ،ىؤالء كلهم

أصحاب سفياف فهذا سفياف الثوري  ،مثل لو قاؿ لك  :عبد اهلل  ،من الصحابة إف كاف السند كوفيا فهو عبد اهلل

بن مسعود  ،خاصة إذا روى عنو علقمة أو األسود أو مسروؽ  ،أو عبيدة أو غيرىم اللي مختصين بعبد اهلل  ،وإذا
قاؿ  :عبد اهلل والسند مكي  ،فهو ابن عباس  ،خاصة إذا روى عنو عكرمة أو مجاىد أو طاوس أو أمثالهم  ،وإذا

قاؿ  :عبد اهلل  ،والسند مدني فهو عبد اهلل بن عم ر  ،خاصة إذا روى عنو عبد اهلل بن دينار أو نافع أو أمثالهم

ممن أخذ عن عبد اهلل بن عمر  .ىذا اختصار عند أىل الحديث .نعم.
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التأكد من البدعة قبل إنكارىا
قاؿ :جاء أسيد بن ٧تدة إىل عبد اهلل  ،فقاؿ - :ىذا عبد اهلل بن مسعود ،نعم -إين تركت
ُب ا١تسجد رجبل يقوؿ  :سبحوا ثبلٙتائة كستُت  ،قاؿ  :قم يا علقمة فاشغل عٍت أبصار القوـ.
ػػػػػػػػ

فاشغل بالكسر ،ىذه خطأ ،نعم .قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوـ  ،ىذا أيضا من باب التأكد  ،ولو أف

كل شخص ما يبدأ بإنكار حتى تأكد مثل فعل ابن مسعود ىذا حسن  ،ىذا جيد  ،فهناؾ لبس برنسا  ،وىنا إيش

يقوؿ ؟ ألف الحلقة إذا جاءىم شخص -خاصة إذا جاءىم علقمة -مشهور من طبلب ابن مسعود  ،ستنصرؼ
األبصار إليو إلى علقمة  ،فيدخل عبد اهلل بن مسعود في الحلقة وىم ال يشعروف  ،ىذه سياسة من ابن مسعود ،

قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوـ ؛ يعني خذ عني األبصار حتى أدخل معهم واسمع بأذني ،نعم.
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قاعدة ُب التعامل مع أىل البدع
قم يا علقمة فاشغل عٍت أبصار القوـ فجاء فقاـ عليهم فسمعهم يقولوف فقاؿ  :إنكم
لتمسكوف بأذناب ضبللة  ،أك إنكم ألىدل من أصحاب ٤تمد  أك ٨تو ىذا.
ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذا القاع دة العامة اللي يحفظها كل شخص  ،كل ما رأى محدثة قاؿ  :أنتم أماـ خيارين ؛ إما أنكم

أىدى من أصحاب محمد  ،أو تمسكوف بأذناب ضبللة  .وعلقمة مشهور  ،علقمة بن قيس النخعي  ،من أمثل

أصحاب عبد اهلل  ،ومن أعلمهم وأتقاىم وأزىدىم  ،ولو أف كل ما مر معنا من ىؤالء األعبلـ نحفظ سيرتو ونقرأىا

تحيا القلوب  ،السير جند من جند اهلل  ،موسى بن معاوية  ،وعبد الرحمن بن مهدي  ،وسفياف الثوري  ،وسلمة

بن كهيل  ،كل ىؤالء أئمة  ،تقدـ جرير بن حازـ ،نعم.
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أ٫تية ضبط النص ُب اٟتديث
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ :حدثنا زىَت بن عباد عن يزيد بن عطاء عن رجاء بن أيب عياش
قاؿ  :سألت اٟتسن عن النظاـ من ا٠ترز كالنول ك٨تو ذلك يسبح بو فقاؿ - :اٟتسن البصرم
ىذا ،نعم - .مل يفعل ذلك أحد من نساء النيب  كال ا١تهاجرات  ،فبلغٍت أف ابن مسعود مر
على رجل كىو يقوؿ ألصحابو  :سبحوا كذا  ،ككربكا كذا  ،كىللوا كذا  ،قاؿ ابن مسعود  :على
اهلل تعدكف  ،أك على اهلل تسمعوف.
ػػػػػػػػ

ىذه خطأ ،أو على اهلل تحصوف " على اهلل تعدوف أو على اهلل تحصوف ،قد كفيتم باإلحصاء والعدة "  ،وأىم

شيء في التحقيق ضبط النص  ،نحن ال نريد تخريج األحاديث  ،أمرىا سهل  ،لكن ضبط النص " أو على اهلل

تحصوف " نعم.
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اإلنكار على من سبح با١تسبحة
قاؿ ابن مسعود :على اهلل تعدكف أك على اهلل ٖتصوف  ،قد كفيتم اإلحصاء كالعدة  ،قاؿ
أباف  :فقلت للحسن  :فإف سبح الرجل كأخذ بيده  ،قاؿ  :ال أرل بذلك بأسا.
ػػػػػػػػ

نعم  ،إذا سبح الرجل وعقد بيده ىذا الذي ال يشك فيو  ،وأما إذا وضع نظامة في خرز أو نوى  ،فهذا كما

قاؿ الحسن  :لم يفعلو أحد من المهاجرات أو من نساء النبي  ؛ ألف ىذا أغلب ما يكوف عند النساء  ،وىذا
من وسائل العبادة  ،ىذه ليست عبادة نفسها  ،يعني قد يكوف تسبيح على السنة  ،لكن وسائل العبادة مثل العد

بالتسبيح  ،ومثل ضبط الصفوؼ  ،ىذه بعض العلماء يقوؿ  :ال يدخلها البدعة  ،وبعضهم يقوؿ  :بلى تدخلها
البدعة  ،وقد يكوف القوؿ الثاني أقرب ؛ ألف ابن مسعود في األثر السابق إنما أنكر عليهم كوسيلة عبادة  ،لو

فرضنا أنهم فقط لم يجتمعوا وإنما شخص يقوؿ  :عدوا كذا  ،أو أحصوا كذا  .فالمقصود أف ىذا تركو أفضل .
وأفضل األدلة وأقوى األدلة ىو قوؿ الحسن  :لم يفعلو أحد من نساء النبي  وال المهاجرات .نعم.
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اجتماع أىل البدع
حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن يونس بن عبيد قاؿ :كانوا ٬تتمعوف فأتاىم  ،اٟتسن
فقاؿ لو رجل  :يا أبا.
ػػػػػػػػ

"كانوا يجتمعوف " ىذا ىو الملمح " كانوا يجتمعوف " يعني اجتماع على غير سنة  ،لم يكن يفعلها أصحاب

النبي  نعم.
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مضاىاة البدع للشرع
كانوا ٬تتمعوف  ،فأتاىم اٟتسن فقاؿ لو رجل  :يا أبا سعيد ما ترل ُب ٣تلسنا ىذا ؟ قوـ من
أىل السنة كاٞتماعة ال يطعنوف على أحد ٬ ،تتمعوف ُب بيت ىذا يوما كُب بيت ىذا يوما  ،فنقرأ
كتاب اهلل كندعوا ربنا كنصلي على النيب  كندعوا ألنفسنا كلعامة ا١تسلمُت  ،قاؿ  :فنهى
اٟتسن عن ذلك أشد النهي.
ػػػػػػػػ

مع ىذا التحسين  ،يعني ىؤالء حسنوا كبلمهم أحسن تحسين  ،لو مر علينا خبلص الواحد ينهار مع ىذا ؛

يا أبا سعيد  ،ما تقوؿ في مجلسنا ىذا ؟ قوـ من أىل السنة والجماعة ال يطعنوف على أحد  ،لكن العالم ما

تمشي عليو أكثر األمور ىذه  ،يدري قوـ من أىل السنة والجماعة ال يطعنوف على أىل أحد ما نغتاب أحد وال
نتكلم في أحد  ،نجتمع ف ي بيت ىذا يوما وفي بيت ىذا يوما  ،نقرأ كتاب اهلل وندعوا ربنا  ،ونصلي على النبي



وندعوا ألنفسنا ولعامة المسلمين  ،فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي  ،لماذا ؟ ألنو سئل اإلماـ أحمد عن

ىذا ػ يعني إذا اجتمعوا وأخذوا يدعوف ػ فقاؿ اإلماـ أحمد  :ال بأس إذا لم يكن عن عمد ولم يكثروا  .ىذا في
مسائل اإلماـ أحمد  ،يعني لو أنهم ىكذا جلسوا في مجلس  ،وبعدين دعوا وأمنوا وىم يعني بدوف تقصد ودوف

تحري ولم يكثروا  ،ال بأس كما قاؿ اإلماـ أحمد  ،أما إذا كاف في بيت ىذا يوما وفي بيت ىذا يوما ونقرأ ثم

ندعوا جميعا ونؤمن  ،ندعوا للمسلمين ويوضع على شكل مقنن  ،ىذا ىو الخطأ ونهى عنو أشد النهي  ،ويا
إخواني إف شاء اهلل سنذكر يعني بعد الدرس بس أىم شيء نأخذ كثيرا من اآلثار حتى نقطع شيئا نذكر خصائص
البدعة  ،وتعريفها  ،وضوابط البدعة  ،والشيء اللي يخرج منها ويدخل فيها  ،والفرؽ بينها وبين المعصية ،

وا لفرؽ بينها وبين المصلحة المرسلة  ،فالبدعة ال تظنوف البدعة أنها باطل محض  ،أل ،ىي تضاىي المشروع  ،ال
بد أف يكوف في ىذا األمر  ،إنها تضاىي الشرع  ،فهؤالء ىم يأتوف بأشياء تضاىي المشروع  ،لكنو نهى عن ذلك

؛ ألنو يؤدي إلى إخبلؿ في الدين  ،فانظروا كيف من الفوائد :

أوال  :تحسين البدعة بكبلـ مثل ىذا كبلـ مزخرؼ -نفعل كذا وما فعلنا كذا -دائما تسمع كثيرا  ،إذا لم

يكن على السنة  ،ويزخرفوف لك بالقوؿ .
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واألمر الثاني  :أف العلماء ىم أعقل الناس  ،ما تأخذىم األمور  ،يعني ىم أرحم بهؤالء  ،يريدوف أف يردوىم
إلى السنة  ،يردوىم إلى ما كاف عليو النبي  وأصحابو .
واألمر الثالث  :أف أصحاب محمد لم يفعلوا ىذا  ،لم يجتمعوا في بيت ىذا يوما وفي بيت ىذا يوما يقرأوف

ثم يرفعوف أيديهم ويدعوف  ،وىذه وإف كاف األمر صغيرا إال أنو سيؤدى إلى أمر كبير كما تقدـ .

واألمر الرابع  :أف اإلماـ أحمد لم ا سئل عن ىذا  ،أجازه بشرطين ؛ قاؿ  :ال بأس إذا لم يكن عن عمد ،

ولم يكثروا  .إذا كاف عفوا ىكذا  ،يعني جلسنا في مجلس وقلنا  :ندعوا ألنفسنا إلخواننا المستضعفين في أي
مكاف  ،ندعوا للمسلمين ونؤمن  ،ما فيو بأس  ،بس بشرط أال يكوف عمدا  ،يعني تحري  ،أننا نجتمع عند فبلف

وفبلف وندعوا ىكذا  ،وأال نكثر في االجتماعات بحيث أنها تكوف تنتقل إلى شيء يجزـ أو شيء مقنن  ،يكوف

عفوا ىكذا نعم.
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التحذير من أعياد أىل البدع
حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن أباف بن أيب عياش قاؿ  :لقيت طلحة بن عبيد اهلل بن
قريظ ا٠تزاعي فقلت لو  :قوـ من إخوانك من أىل السنة كاٞتماعة ال يطعنوف على أحد من
ا١تسلمُت ٬ ،تتمعوف ُب بيت ىذا يوما كُب بيت ىذا يوما  ،ك٬تتمعوف يوـ النَتكز كا١تهرجاف
كيصوموهنما  ،فقاؿ طلحة  :بدعة من أشد البدع  ،كاهلل ٢تم أشد تعظيما للنَتكز كا١تهرجاف من
غَتىم ٍ ،ب استيقظ أنس بن م الك  ،فرقيت إليو فسألتو عما سألت طلحة  ،فرد علي مثل قوؿ
طلحة كأهنما كانا على ميعاد.

ػػػػػػػػ

نعم .وىذا يفسر أيضا السابق  ،ربما أنهم نفسهم لما أنكر عليهم الحسن ذىبوا يسألوف أصحاب محمد 

لكن ىم ذكروا ىنا أيضا أشياء جديدة  ،وىذا دائما.

الفائدة األول ى  :أف البدع تتوسع  ،شوؼ ىنا أخرجوا شيئا جديدا  ،وأنهم كانوا يجتمعوف يوـ النيروز ويوـ

المهرجاف  ،وىذه من أعياد الفرس  ،من أعياد المجوس -وال زالت موجودة -ويصومونهما  ،يقولوا  :نريد أف
نصوـ ىذه األعياد حتى نخالف أولئك  ،يتعمدوف ويلزموف أنفسهم بأنهم يصوموف يوـ النيروز ويوـ المهرجاف ،

فقاؿ طلحة  :بدعة من أشد البدع  ،رغم أنهم إيش قالوا ؟ قالوا  :قوـ من إخوانك من أىل السنة والجماعة  ،ال

يطعنوف على أحد من المسلمين  ،يعني حسنوه في البداية  ،سكت حتى انتهوا ثم قاؿ  :بدعة من أشد البدع ،

وقاؿ لهم الحسن البصري  ،وكاف أن س بن مالك نائما  ،فلما استيقظ سألوه فقاؿ  :بدعة من أشد البدع  ،كأنهما
كانا على ميعاد  .الفائدة األولى  :أف البدع وإف صغرت ستؤدي إلى شر عظيم .

والفائدة الثانية  :أف الصحابة يخرجوف كلهم من مشكاة واحدة  ،لو تسأؿ أي واحد منهم  ،كلهم كبلمهم

واحد ؛ ألنهم نور النبوة اللي يتلقوه واحد.

والفائدة الثالث ػ وىي مهمة جدا  :ذكرىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " أف

الشخص قد يفعل أفعاال  ،المحرؾ لو فيها وجود أعياد مبتدعة  ،حتى قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :يوجد مثبل

عيد الكفار  ،فيقوؿ الرجل لعيالو  :ال ن طعمكم في ىذا العيد غدا أو األسبوع القادـ  ،حتى ال أعطيكم في نفس
العيد  .قاؿ  :ىذه بدعة لماذا ؟ قاؿ  :ألف المحرؾ لو على إطعامو أو على التوسعة عليو ىو وجود العيد  ،لوال

وجود العيد المبتدع ىذا ما فعل ىذا  ،مثل اآلف  ،لو انتشر ػ ال قدر اهلل ػ عيد الكفار سواء عيد رأس السنة أو
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عيد الميبلد  ،فيقوؿ شخص لعيالو  :لن أذىب بكم مثبل للتوسعة  ،أو التمشية  ،أو أوسع عليكم في نفس عيد

الميبلد  ،بعده بأسبوع  ،لماذا بعده بأسبوع جعلت الرابط ىو ىذا العيد ؟ فقاؿ  :ال وإنما أف يوسع لهم في أعياد

المسلمين حتى يقطعهم عن االستشراؼ لغي رىا األضحى والفطر ويوـ الجمعة وأياـ التشريق  ،حتى يقطع قلوبهم
عن االستشراؼ لغيرىا  ،فإف رضوا فبها ونعمت  ،وإف لم يرضوا فبل حوؿ وال قوة إال باهلل  ،ومن أسخط أىلو
برضا اهلل  وأرضى أىلو عليو  .ىذه عبارة شيخ اإلسبلـ في اقتضاء الصراط المستقيم .

ىنا لماذا يصوم وف النيروز والمهرجاف ؟ يقولوف  :بسبب وجود عيد الفرس في ىذا اليوـ  ،ما حملهم على

الصياـ إال وجود العيد ولذلك إيش قاؿ طلحة بن عمير ؟ قاؿ  :واهلل لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجاف من

أولئك أو من غيرىم  .خالفوا الكفار مطلقا  ،ولذلك البدعة قد تؤدي إلى بدعة أخرى  ،لما ابتدع الرافضة
الصياح في يوـ عاشوراء الصياح وضرب الوجوه ومثل ما تروف من ىذا النواح  ،جاء قوـ من أىل السنة وقالوا :
يشرع في يوـ عاشور التوسعة على العياؿ وشراء لهم يعني عنادا ألولئك  ،تلك بدعة منكرة  ،وىذه بدعة أيضا .

وأيضا وضعوا أحاديث ال تصح  ،قالوا  :يوـ عاشوراء مثل الرافضة يشددوف على أنفسهم ويضربوف أنفسهم ،
نحن نتعمد في كل عاشوراء أف نوسع العياؿ ونفرحهم  ،ىذا خطأ  ،كل ىذا خطأ وىذا خطأ  ...دائما أف ردة

الفعل من البدعة قد تؤديك إلى بدعة أخرى  .الزـ الطريق والزـ الوسط .
نعم.
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عدـ ٗتصيص يوـ هلل
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا ٛتاد بن سلمة عن ثابت البناين قاؿ  :حدثٍت من ٝتع حطاف بن
عبد اهلل أف أبا موسى قاؿ لصاحب لو  :تعاؿ حىت ٧تعل يومنا ىذا هلل  ،فواهلل لكأف رسوؿ اهلل
 شهدنا قاؿ  -فواهلل ىذه زائدة ُب نسختكم كأهنا زائدة ىي ُب النسخة الثانية ما ىي
موجودة ،اٟت لف ىذا  " ،حىت ٧تعل يومنا ىذا هلل لكأف رسوؿ اهلل شهدنا " .نعم  -تعاىل حىت
٧تعل يومنا ىذا هلل  ،لكأف رسوؿ اهلل  شهدنا  ،قاؿ  :فمنهم من يقوؿ  :تعاؿ حىت ٧تعل
يومنا ىذا هلل  ،كمنهم من يقوؿ  :تعاؿ حىت ٧تعل يومنا ىذا هلل  ،فما زاؿ يرددىا حىت ٘تنيت أين
غبت ُب األرض.
ػػػػػػػػ

ىذا َ ،م ْن صاحب أبو موسى ىذا  ،أبو موسى عاش في الكوفة  ،وصاحب لو من أصحاب النبي 

من

تظنونو ؟ ابن مسعود ،ىذا ابن مسعود  ،يقوؿ أبو موسى البن مسعود  :تعاؿ حتى نجعل يومنا ىذا هلل بمعنى

ننقطع عن الدنيا ونجلس في المسجد ونجعل ىذا يومنا هلل  ،فأنكر عليو ابن مسعود  ،ثم قاؿ في المرة األخرى

لصاحبو قاؿ  :ومنهم من يقوؿ  ،يعني وما باؿ أقواـ  ،ومنهم من يقوؿ  :تعاؿ حتى نجعل يومنا ىذا هلل  ،ومنهم
من يقوؿ  :تعاؿ حتى نجعل يومنا ىذا هلل  ،يكررىا حتى قاؿ أبو موسى  :فما زاؿ يرددىا حتى تمنيت أني غبت

في األ رض  ،انظر كيف اإلنكار اإلنكار اإلنكار على المحدثات  ،رغم أف القصد اآلف طيب أف نجعل اليوـ ىذا
هلل  ،قد يحصل ،بعض الشباب يقوؿ  :إيش رأيكم نجعل اليوـ ىذا في المسجد ما نذىب وال نأتي  .ىذا قد

يؤدي إلى شيء أعظم ،وفيو من الفوائد :

أوال  :البعد عن الرىبانية واال نخبلع من الدنيا نهائيا  ،يعني ولو كاف في شيء مؤقت  ،وسيأتي األثر اللي

بعده أيضا يقوي ىذا  .اهلل 
  

()1

إيش قاؿ عن النصارى ؟ 

      

يعني ولكن كتبنا عليهم أف يبتغوا رضواف اهلل        ،

 1سورة الحديد آية . 27 :2 -سورة الحديد آية . 27 :
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أنهم ابتدعوىا ما رعوىا حق رعايتها  ،دائما يبتدع البدعة ما يرعاىا حق رعايتها  .وفيو أيضا الحذر من اإلحداث
مطلقا  ،حتى لو صغر أو كبر  ،حتى لو كاف الذي اقترح عليك شخص لو مكانةولو فضل بين لو ىذا األمر ،

لكن إذا بينت أماـ العامة ال تسمو باسمو .

ىذه أيضا الفائدة الثالثة  :أنو لما بين للناس ما سمى باسمو  ،قاؿ  :ومنهم من يقوؿ  :تعاؿ حتى نجعل يومنا

ىذا هلل  .نعم  ،لكن صاحب الكلمة عرؼ أنو المقصود قاؿ  :تمنيت أني غبت في األرض .
نعم .نأخذ الحديث األخير ونختم بو.

81

التحذير من البدع

ال رىبانية ُب اإلسبلـ
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا مركاف بن معاكية قاؿ  :أخربنا سعيد اٞتيىريٍ ًرم عن عبد اهلل بن غالب

قاؿ   :اجتمع قوـ فقالوا ٧ :تعلو يوما قد غاب شره نذكر اهلل فيو  :فأتاىم النيب  فقاؿ :
ما أجلسكم ؟ قلنا  :يا رسوؿ اهلل ٧تعلو يوما غاب شره كنذكر اهلل فيو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل  بيده
" يوما غاب شره  ،يوما غاب شره  ،انتشركا لضياعكم " . 
ػػػػػػػػ

ىذا الحديث  ،أما المعنى فهو صحيح  ،وأما النسبة إلى النبي 

تابعي  ،فيكوف الحديث مرسبل .

أنو قالو  ،ففيو أف عبد اهلل بن غالب

إذا جاء من ط ريق آخر أف عبد اهلل بن غالب سمى الصحابي  ،أو أبهم الصحابي ،أىم شيء اللي حدث

صحابي  ،لو قاؿ  :حدثني فبلف من الصحابة أو أحد أصحاب محمد ولم يسمو  ،ما يضر ،جهالة الصحابة ال
تضر  ،كلهم عدوؿ  ،لكن نخشى أنو سمع من تابعي مثلو فقط .

وأما سعيد الجريري ىذا وإف كاف ا ختلط لكن رواه ػ سيأتينا رقم أربعة وثبلثين ػ أنو رواه عن سفياف الثوري

نفس ىذا األثر  ،وسفياف ممن روى عن سعيد قبل االختبلط  ،فبل يوجد في ىذا األثر بالنسبة للنسبة للنبي 
أما المعنى فهو صحيح ىذا اللي يدؿ عليو فعلو عليو الصبلة والسبلـ كما سنبين اآلف  ،لكن أف تجزـ بأف النبي

اهلل  قالو  ،تحتاج إلى أف ترى عبد اهلل بن غالب يعني أف الحديث مرسل تعرفوف أف المرسل ال يرفع للنبي 
 .ما معناه ؟ يقوؿ أنو اجتمع قوـ وقالوا  :نجعل ىذا اليوـ يوما غاب شره  .مثل صاحب ابن مسعود قبل قليل

نجعلو يوما غاب شره  ،نجلس في المسجد  ،ال يكوف فيو شر وال يكوف فيو منكر وال يكوف فيو سيئات  ،فأتاىم
النبي  يعني ػ على افتراض أنو صحيح  ،أف عبد اهلل بن غالب أخذه من الصحابة ػ فقاؿ  :انتشروا لضياعكم ،
يوـ غاب شره  ،يوـ غاب شره  ،انتشروا لضياعكم  .أنكر عليهم  ،المعنى صحيح  ،أف النبي  ال يريد ىذا
األمر  ،ولم يكن الصحابة يفعلونو .

جاء في الصحيحين أف أبا ىريرة قاؿ  :أما إخواني من المهاجرين لما قالوا  :إف أبا ىريرة يكثر من الحديث

وىو متأخر اإلسبلـ  ،قاؿ  :إنكم تقولوف  :أبا ىريرة أكثر وأكثر  ،واهلل الموعد اهلل الموعد  ،ثم بين السبب ،

قاؿ  :أما إخواني من المهاجرين فقد أشغلهم الصفق في األسواؽ  ،تجار يعملوف في أمر دنياىم ويعملوف ألمر
دينهم  ،لكن ليس عندىم رىبانية  ،وأما إخواني من األنصار فقد اشتغلوا في مزارعهم وحوائطهم  ،وأما أبو ىريرة
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فقد لزـ النبي 
أشغلهم عن النبي  الصفق في األسواؽ  ،واألنصار العمل في بساتينهم .

بشبع بطنو  ،وحضر إذ غابوا  ،وحفظ إذ نسوا  .فالمقصود قولو ىنا أف المهاجرين كانوا

وكذلك عمر لما لم يعرؼ سنة االستئذاف قاؿ  :اهلل المستعاف  ،أشغلني عنو الصفق في األسواؽ  .أبو بكر

 لما مات النبي عليو الصبلة والسبلـ أين كاف ؟لم يكن موجودا كاف بالعالية  ،كاف عند أىل زوجتو بالعالية ،
كانوا ينتشروف  ،لم يكن عندىم ىذا التكلف .
عمر  كما في البخاري أيضا أنو كاف اتفق ىو وجار لو من األنصار وىو عتبة بن مالك أف ينزؿ جاره يوما
ويأتي المغرب فيخبره بما نزؿ من الوحي وما جاء من األخبار  ،وينزؿ عمر يوما  .ىذه كانت طريقتهم  ،انتشروا

لضياعكم  ،الرىبانية ىذه ممنوعة في اإلسبلـ  ،ولذلك عثماف بن مظعوف استأذف النبي 

بالتبتل ػ يعني

االنقطاع عن الدنيا ػ فلم يأذف لو  ،قاؿ سعد ابن أبي وقاص  :ولو أذف لو الختصينا ؛ ألننا نستطيع أف نجمع بين

ىذه الغرائز وبين االنقطاع للعبادة  ،لك ن ىذه كلها ليست من اإلسبلـ  .فالمعني ىذا صحيح تدؿ عليو اآلثار

كلها أف النبي عليو الصبلة والسبلـ ال يريد منهم أف يجتمعوا في المسجد ويتركوا ضياعهم ويتركوا تجارتهم

ويتركوا أوالدىم  ،ىذا ال يريده  ،ولذلك قاؿ  :انتشروا لضياعكم  .وىذا يؤيد كبلـ ابن مسعود السابق .

نقف عند ىذا األثر  ،ونسأؿ اهلل  أف يمنحنا وإياكم الفقو في الدين  ،وأف يعلمنا ما ينفعنا  ،وصلى اهلل
وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد .

ما يتعلق بالقصاص إف شاء اهلل في الغد يعني فيو آثار كثيرة عن القصص ،نعم .

س :أحسن اهلل إليكم .كثير من األسئلة تأتي عن استغفار بعضهم  ،وتحديد وقت معين بعد الصبلة كمن

يسبح ألف تسبيحة وبعد المغرب ألفي تسبيحة؟

ج :إذا كاف لوحده ما فيو بأس  ،إذا كاف لوحده ويقوؿ  :أسبح اهلل  أحمد اهلل  ،أثني على اهلل  ،لوحده
ليس ىناؾ اجتماع ليس ىناؾ ىيئة معينة  ،وإنما يعني يجاىد نفسو على أف يسبح ما فيو بأس  ،البأس ىو تغيير

ىيئة العبادة إما باجتماع  ،أو بمكاف معين أو زماف معين  ،أو كانت العبادة مطلقة فقيدىا وألزـ نفسو بها  ،ىذا

ىو اإلحداث ،نعم .

س :أيضا أحسن اهلل إليكم كثير من األسئلة تسأؿ عن التسبيح بالمسبحة.

ج :المسبحة تقدـ ما فيو  .نعم .

س :في المسجد الحراـ يكثر التسبيح والذكر بصوت جماعي فما حكم ىذه الصورة؟

ج :ىذه لم يفعلها أصحاب محمد 

مباشرة  ،يعني تكررت اآلثار التي تغني عن غيرىا ؛ يقاؿ لهم  :إما

أنكم أىدى من أصحاب محمد  ،أو ممسكو بذنب ضبللة أو يثبتوف أف أصحاب محمد يفعلوف ىذا  ،فقط ىذا
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ى و الذي دائما ترد بو على المحدثات ؛ أف تقوؿ  :ىل فعلو أصحاب محمد ؛ يجتمعوف ويقولوف بذكر جماعي
ويرفعوف أصواتهم ؟ إذا فعلوىا ائتوا بالدليل  ،إذا لم يفعلوىا أنتم بين خيارين إما أف أنكم أحسن منهم أو إنكم

مفتتحو باب ضبللة  ،وىي الثانية كما قاؿ ابن مسعود  :بل ىذه بل ىذه  .نعم .

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :كيف نجمع بين النهي في ىذه اآلثار عن االجتماع وبين األحاديث التي تحث

على االجتماع على الذكر مثل ما " جلس قوـ " إلى آخر الحديث؟

ج :نعم ما جلس قوـ  ،ىذا في التعليم أف ىؤالء يجتمعوف ويبينوف يعني الدين ويبينوف يتدارسوف كتاب اهلل

ويحفظونو بينهم ،لكن ىذه كلها ستأتي غدا في القصص  .ىو اإلشكاؿ في مسألة القصص ومتى حدث ولماذا

أنكر القصص؟ لكن أف يوضع ىيئة معينة للعبادة بمعنى ذكر معين أو صياـ يوـ معين أو صبلة يوـ معينة ىذا تغيير
للعبادة  ،ىذا عمل عمبل ليس عليو أمرنا  ،أما االجتماع في المسجد لتدارس كتاب اهلل وقراءتو وبياف معانيو دوف

إحداث شيء معين يلتزموف بو ىذا من أمرنا  .النبي عليو الصبلة والسبلـ إيش قاؿ في البدعة ؟ قاؿ " :ليس
عليو أمرنا " انظر في األمر اللي كانوا عليو فهو السنة  ،ىم كانوا يجتمعوف في المسجد عند النبي  ويسمعوف

م نو العلم  ،ىذا عليو أمرنا  ،أما أف نجتمع على الذكر أو على صياـ يوـ أو نجتمع في يوـ ىذا أو في يوـ ىذا

ونجعل شيئا ،ىذا ليس عليو أمرنا  ،فإذف الفاصل ما بين النبي 

فهو سنة  ،لم يفعلوه ليس بسنة  .نعم .

ىل عليو أمرنا ؟ ىل فعلو أصحاب محمد ؟

س :يقوؿ أحسن اهلل إل يكم :نحن شباب نشغل أوقاتنا في طاعة اهلل المجازة ونكتب جدوال نضم فيو

األعماؿ اليومية من السنن والنوافل ونكتب جدوال شهريا بأعماؿ الشهر كصياـ يوـ االثنين والخميس فهل نحن

على خطأ؟

ج :الجدوؿ ىذا إذا كاف إلزاما فإف ىذا تغيير للعبادة  .السنة ػ وىي السنة ػ إذا جاءت على شكل إلزاـ فإنها

تغيير لها  .سيأتينا إف شاء اهلل آثار أف أبا بكر وعمر وابن عباس تركوا األضحية لما خشي الناس أف يعتقدوا أنها

واجبة  ،تركوا األضحية  ،وقد ورد فيها من اآلثار ما فيها  ،لكن ألنهم منظور إليهم تركوىا حتى ال يعتقد الناس

أنها واجبة  .مثبل اآل ف في ىذه السنين األخيرة غالب الناس يعني مثل صياـ ست من شواؿ أصبح اآلف عند
الناس كأنو واجب إلى اآلف ما وصلوا إلى ىذه المرحلة ،لكن مع تكراره وعدـ ترؾ الناس لو البتة وكل صغير ينشأ

سيأتي زماف يظنوف أف الواجب على المسلم ستة وثبلثوف يوما ؛ شهر رمضاف وست من شواؿ واجبة  ،فهنا ليس
عامة الناس  ،المتبوع المنظور إليو المقتدى بو قد يترؾ صياـ ست من شواؿ ويفطر شواؿ كلو من أجل أف يدري

الناس أف ىذا ليس بواجب  ،ولذلك عمر لما كاف على المنبر وقرأ آية السجدة نزؿ وسجد  ،لما جاءت جمعة

أخرى وقرأ آية السجدة وتهيأ الناس للسجود لم يسجد وقاؿ  :إف اهلل لم يفرضها علينا إال أف نشاء .
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دائما إذا رأيت الناس انحرفوا إما سنة سيجعلونها واجبة  ،أو عادة سيجعلونها ملزمة  ،ىنا يجب الوقوؼ لهم

 ،فالمقصود ىذا الجدوؿ إذا كاف يلزـ الشباب بأنهم يصوموف ويقوموف ليل ويجتمعوف  ،ىذا خطأ  ،وأما إذا كاف

تذكيرا أف يقاؿ للمسلم  :لو تصوـ مثبل ثبلثة أياـ من كل شهر  ،ال تنس قياـ الليل  ،بدوف إلزاـ  ،بدوف ىيئة
اجتماع  ،ىذا ما فيو بأس  .نعم .

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :بعض الرسائل تقوؿ وحد الدعاء على كذا في يوـ كذا في وقت كذا.

ج :ىذا أيضا من الخطأ  ،وحدوا الدعاء في الساعة الفبلنية لفبلف  ،وحدوا  ،ىذا من الخطأ  ،ىذا يجر إلى

شر أعظم  ،الدعاء مفتوح ال توحد  ،وال توقت ال بزمن وال بمكاف  ،وإنما ذكرىم  ،قل  :ادعوا إلخوانكم ،

ادعوا للمستضعفين  ،ادعوا لكذا  .نعم .

س :بعض اللوحات التي في الشوارع أو في المكاتب اذكروا اهلل  ،أو سبحاف اهلل أو صل على محمد ؟

ج :ىذا تذكير  ،ىذه ما أعرؼ فيها بأسا إذا قاؿ  :اذكر اهلل  ،سبح اهلل  ،ال تنس ذكر اهلل  ،أنا ما أعرؼ

فيها بأسا  ،ىذه ليس فيها تغيير لنظاـ الدين أو ىيئة الدين  .نعم.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :أين أجد قوؿ شيخ اإلسبلـ  :إف جميع البلداف قد دخلها البدع إال المدينة؟

ج :نعم ىذه في الفتاوى ذكرىا في الفتاوى  ،وذكرىا في االستقامة  ،وذكرىا في اقتضاء الصراط المستقيم

الكبلـ ىذا يكرر دائما  ،يقوؿ إف كل أمصار المسلمين خرجت منها بدع إال المدينة النبوية  ،وأيضا في رسالة
جيدة في المجلد العشرين من الفتاوى وأصوؿ الفقو اسمها  :تفضيل مذىب أىل المدينة  ،ذكر المسائل التي
أفتى فيها أىل المدينة وىي الراجحة وعدىا  ،وىي أكثر المسائل التي كاف يرجحها ىو ىي من قوؿ مالك ،نعم .
س :أحسن اهلل إليك  :يقوؿ أجلس في يوـ الجمعة بعد العصر أتحرى ساعة اإلجابة في كل جمعة.

ج :ما فيو بأس ىذا عليو أمرنا  ،قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :إنو ال يوافقها عبد يصلي سأؿ اهلل شيئا إال

أعطاه فقاؿ أبو ىريرة لعبد اهلل بن سبلـ :كيف تقوؿ إنها بعد العصر وقد نهينا عن الصبلة بعد العصر؟ فقاؿ :ألم
يقل النبي  إف العبد ال يزاؿ في صبلة ما داـ ين تظر الصبلة ؟ فالمقصود إذا كنت وحدؾ تتحرى الخير ما فيو

بأس ،المشكل إذا كاف على ىيئة اجتماع أف نتفق أننا نجتمع عصر الجمعة ونجلس في المسجد ونفعل كذا
ونفعل كذا بحيث يرانا الناس ،ومع الزمن يصبح ىذا الشيء سنة ،المقصود انتبهوا لهذا الملمح تغيير نظاـ الدين

 ،الدين يكوف على ما كاف عليو النبي  وأصحابو ،الفرقة الناجية من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي،
ال نغير شيئا من نظاـ الدين  ،ىذا ىو المقصود ىذا ىو الملمح األساسي في البدعة ،ما كاف على مثل ما أنا عليو

اليوـ وأصحابي فهؤالء ىم الناجوف ،اللي يغير ما كانوا عليو ىو وأصحابو ىذا بداية البدع .نعم .
س :أحسن اهلل إليك  :مسجد ضرار لماذا لم يهدمو النبي  ؟
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ج :ىدمو وحرقو أراد أف يصلي فيو فأنزؿ اهلل 



     

                
أحد يقوؿ  :أردت أنا السوء  ،قل  ،حتى المنافقوف يقولوف  :إف أردنا ويحلفوف 




()2

النبي 

()1

ما فيو

   

                  

()3

فحرقو

وىدمو وحتى أنهم كانوا يقدموف شابا من أبنائهم يصلي بهم ،ىذا الشاب لما جاء في خبلفة عمر

ورشح للوالية قاؿ عمر  :ال واهلل ال نوليك وأنت كنت تصلي بمسجد الضرار ،قاؿ  :يا أمير المؤمنين كنت شابا
غر ووالدي ىو اللي قدمني ما كنت معهم ،فلما عرؼ صدقو واله  .ىدمو النبي  وأنكر عليهم حتى عمر في

خبلفتو أنكر على من كاف معهم ،نعم .

س :أحسن اهلل إليك  :يقوؿ نحن شباب نجتمع لحفظ القرآف ومراجعتو ومدارستو ويسمع بعضنا لبعض فما

حكم ىذا الطريقة؟

ج :ىذا عليو أمرنا  ،ىذا فعلهم عليو أمرنا حفظ القرآف  ،لكن يكوف على ما كاف عليو أصحاب النبي 
خمس آيات أو عشر آيات ال يجاوزونهن حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل  ،وكما قاؿ عبد اهلل بن عمر :

عرفنا اإليماف قبل أف نحفظ القرآف أو نقرأه  ،فلما قرأن ا القرآف ازددنا إيمانا  ،قليبل قليبل  ،واعرؼ يا أخي أف
اآليات واألحاديث إنما ىي في فضل من تعلم القرآف وعلمو وليس من حفظ فقط  ،الفضل إنما ىو فيمن تعلم

القرآف وعلمو  ،ولذلك أنا أقوؿ إلخواني دائما  :بداية من االسم  ،المفروض وإف كاف االسم ال يغير  ،لكن حتى

نبي ن أف المفروض أف تكوف حلقات تعليم القرآف  .الحفظ المجرد ىذا ليس قصدا  ،العشرة المبشروف ما فيو

أحد حفظ القرآف في الصدر كامبل إال عثماف بن عفاف ،ال أبو بكر وال عمر وال علي وال غيرىم  ،وإنما كاف

القرآف عندىم معلوما  ،يعرفونو ويعرفوف أحكامو ويهتدوف بو ،فإذا كاف الحفظ على حساب التعلم والهدي

والفائدة ال  ،ىذا أولى .

ويقوؿ أنس في البخاري :ما جمع القرآف في عهد النبي  يعني حفظو كامبل إال أربعة :معاذ وسالم  ...أبي
حذيفة وأبي بن كعب وأبو زيد ،قالوا :من أبو زيد؟ قاؿ :أحد أعمامي ،ىذا في البخاري  ،فالمقصود أف الصحابة
 1سورة التوبة آية . 117 : 2سورة التوبة آية . 117 :3 -سورة التوبة آية . 118 :
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عرفوا من القرآف ليتدبروا آياتو فكانوا يأخذوف قليبل قليبل حتى ال يأتيك حافظ القرآف وىو لم يتمثل القرآف ،نعم
.

س :أحسن اهلل إليك  :يقوؿ إني أقوؿ ألبنائي الصغار سبحوا مائة أو عشرا على وجو التعليم فهل ىذا يدخل

فيها؟

ج :ال يقوؿ ىذا ،يقوؿ :سبحوا ،ال يحدث شيئا يعني ال يقنن شيئا يظن الصغار أف ىذا من اإلسبلـ ،تقدمت

اآلثار في ىذا ،نعم .

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :نحن مجموعة من الشباب نتفق على صياـ يوـ اإلثنين ويتم اإلفطار و ...اإلفطار

عند أحدنا؟

ج :ىذا أنكره أيضا ،أنكره مالك يعني التزاـ كل اثنين نصوـ ونفطر أل  ،يعني يخشى أف تنتقل السنة إلى

واجب يخشى ىذا األمر  ،وإنما من أراد أف يصوـ يصوـ ال يجعل شيئا مرتبا  .ىذا أنكره مالك وحكاه

الطرطوشي في كتابو ،وحتى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ :ال يفعل شيء من النوافل على ىيئة المداومة إال السنن

الرواتب ،ال تداوـ على شيء حتى يظن أف ىذا راتب ،حتى صبلة الضحى وغيرىا إال الوتر والسنن الرواتب ىذه
تداوـ عليها ،أما الباقي مثبل الركعات اللي قبل العصر تفعلها أحيانا وتترؾ أحيانا ،الضحى تفعلها أحيانا وتترؾ

أحيانا ،أو تفعلها ثم تترؾ ،أما المداومة ىذه تكوف لما جاء فيو الشرع بالمداومة وىي الرواتب والوتر وأمثالها،
نعم .

س :أحسن اهلل إليك :ورد عن بعض أزواج النبي عليو السبلـ أنها سبحت بالحصى فأتى النبي عليو الصبلة

والسبلـ ولم ينكر عليها وإنما علمها دعاء فقاؿ :قولي سبحاف اهلل وبحمده عدد خلقو ورضا نفسو .

ج :ال اللي  ...............ما ذكر أنها كانت تسبح بالحصى وإنما كانت في مصبلىا بعد الفجر ،وذىب

النبي اهلل 

بعد ما طلعت الشمس وذىب إلى سوؽ المدينة ورجع وقد ارتفعت الضحى ورجع وىي في

مصبلىا ،قاؿ :ال زلتي في مصبلؾ منذ أف تركتك؟ قالت :نعم ،قاؿ :لقد قلت بعدؾ كلمات ىن أفضل مما قلت

منذ الغداة ،سبحاف اهلل وبحمده عدد خلقو ورضا نفسو وزنة عرشو ومداد كلماتو .أثر فقط عن أبي ىريرة أنو كاف
عنده نوى يسبح بو أو حبل فيو عقد يسبح بو .
انتهى أحسن اهلل إليك.

صلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى

آلو وصحبو أجمعين ،سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم آدـ وإبراىيم

علمنا ويا مفهم سليماف فهمنا.

فيو بعض الفوائد والتنبيهات على الكتاب عموما وعلى الدعوة والمسائل التي تقدمت معنا نقولها بوجو سريع

ثم نبدأ بالدرس.

أوؿ الفوائد ىي قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ :إف خير الكبلـ كبلـ اهلل وخير الهدي ىدي محمد  خير
الهدي ىدي محمد  أحسن الهدي ىدي محمد  الكلمة ىذه عظيمة  ،أف اإلنساف يتأملها دائما ،ال أقوؿ
أنك إذا رأيت ىدي مبتدعة أو ىدي فساؽ أو غيرىم فإف ىدي محمد أحسن منهم أل ،ىذا أمر واضح  ،لكن
أحيانا يشكل على بعض اإلخوة يعني وىو إف شاء اهلل غير مشكل ،إنو يأتي يقوؿ عن السلف وعن األكابر حتى

ولكنها يحفظ لهم قدرىم وال يقاؿ خير الهدي ىدي محمد 

مثبل ينقل عن بعض السلف مثل اإلماـ أحمد

وغيره أنو إذا رأى يهوديا ونصرانيا  -إذا صحت  -أغمض عينيو مثبل يقوؿ :إني ال أطيق أف أنظر إلى وجهو ،وىو
يكذب اهلل رسولو ،فيقاؿ لهذا الكبلـ  :خير الهدي ىدي محمد  ما كاف يغمض عينيو إذا رآىم  ،كاف يذىب
إلى بيوتو يزورىم ويعودىم ويأكل عندىم مع أنو لم يكن أحد أشد بغضا لهم منو . 

بعض السلف مثبل حتى من األ كابر تجد أنو يتكلم عن الزواج وأنو يفرؽ شعب القلب وأنو بدؿ ما يكوف

الهم ىما واحدا هلل ،أف الزواج كذا قاؿ  :إف ىذا الكبلـ يعني أنت لمحت ملمحا لكن خير الهدي ىدي محمد
            

()1

بعض السلف من األكابر حتى يتكلم عن

العياؿ وأنو ال ينبغي أف يقبل كبلـ صحاب العياؿ وإنو كذا ،ويقاؿ أيضا :خير الهدي ىدي محمد . 

وعلى ىذا فقس ،ستجد اللي يقرأ في السير سير الصالحين وسير السلف يجد أشياء لكن ينبغي أف يكوف

عنده الميزاف وىو أنو دائما يتذكر أف خير الهدي ىدي محمد 

ألنو أحيانا ينقل آثار عن سفياف الثوري وال

عن األئمة ؛ وعن الحسن البصري  ،ويجد بعض الناس يقوؿ  :كيف ىذا؟ فإذا صحت يقاؿ ىذا خطأ وما فيو
أحد معصوـ وخير الهدي ىدي محمد  ،دائما تذكر ىذا الشيء ثم بعد محمد  القرف األوؿ.
يا إخواني انتبهوا ال قرف األوؿ اسم ومسمى ،اسمو القرف األوؿ وىو في المركز األوؿ ،يعني إذا جاءنا ىدي

القرف الثالث مثل عصر اإلماـ أحمد وما في طبقتو وخالف شيئا مما كاف في ىدي القرف األوؿ يقاؿ ىذا ىو

المركز الثالث وذاؾ المركز األوؿ ،ىم القرف األوؿ ونور النبوة فيهم أقوى ،والنبي 
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الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  ،فلذلك ما في أحد مثل القرف األوؿ أصحاب محمد 

والتابعين ،ثم الذين

يلونهم القرف الثاني طبقة ابن المبارؾ وسفياف وسفياف وأمثالهم  ،ثم الذين يلونهم طبقة اإلماـ أحمد ومن كاف في

عصره  ،فأيضا ىذا من معرفة الترتيب أف الهدي ينظر ىكذا  ،ولذلك إذا رأيت العباد في العصر األوؿ خاصة

عباد الحجاز تجد أنهم أقرب إلى الهدي النبوي  ،أقرب إلى ىدي محمد 

من حيث االعتماد على روح

العبادة من حيث عدـ مشادة الدين ومغالبتو ،يعني قد تقرأ في سير بعض الصالحين خاصة من عباد العراؽ أنو

مثبل اخضر جلده من كثرة القياـّ ،وال إنو كاف يفعل كذا ّوال إنو كاف يفعل كذا  ..يقاؿ خير الهدي ىدي محمد،
واآليات واضحة واألحاديث واضحة  :القصد القصد تبلغوا  ،وىكذا  ،ىذا األوؿ  ......... ،دائما إذا قيل :

خير الهدي ىدي رسوؿ اهلل  ال تتصور إف الخير من الفساؽ والخير من المبتدعة  ،ىذا مقطوع بو  ،لكن إذا
جاءؾ ىدي أو سيرة عن سفياف الثوري أو عن اإلماـ أحمد أو الشافعي أو مالك أو األئمة األعبلـ أئمة الدين،

بل حتى إف الصحابة إذا بلغك أف أبا ىريرة 
خير الهدي ىدي رسوؿ اهلل  ىذا أفضل وأعظم وأوكد ،ولذلك يقوؿ ابن عباس :يوشك أف تنزؿ عليكم
حجارة من السماء .لما كاف أبو بكر  وعمر ينهوف عن المتعة في الحج لمصلحة رأوىا حتى ال يخلو بيت اهلل
يتوضأ إلى منكبو قل  :ولكن أبو ىريرة كاف يستتر بهذا  ،قل

من طائف  ،بعض الناس ظن أف المتعة ما ىي محرمة وأف الشيخين إنما فعلوىا سياسة  ،يعني ما يقصدوف إلغاء

شيء من الدين  ،المقصود أف بعض الناس جاء البن عباس يقوؿ  :ىذا فعل أبي بكر وعمر فقاؿ  :يوشك أف
تنزؿ عليكم حجارة من السماء  ،انظروا كيف التعويل على الهدي النبوي ،يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من

السماء ،أقوؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل وتقولوف  :قاؿ أبو بكر وعمر ؟ وىم من أفضل الناس بعد األنبياء .

ويقوؿ اإلماـ أحمد  :عجبت لقوـ عرفوا اإلسناد وصحتو ويذىبوف إلى رأي سفياف  ،وسفياف من ؟ واإلماـ

أحمد يقوؿ ىو أكبر في القلب ال يعدلو عندي أحد.

أيضا الملحظ الثاني والفائدة الثانية وىي مهمة للغاية  :أف بعض الناس بعض طبلب العلم يأخذوف من

السلف ملمحا واحدا  ،قد يختاروف آثارا لهم في شيء واحد ويغفلوف عن سيرتو بكاملها  ،يعني مثبل اآلف ىذا

الكتاب في إنكار البدع  ،فنأخذ مثبل نسمع آثارا عظيمة في إنكار البدع  ،إنكار البدع عن السلف ىذا أمر

عظيم ،فقد يأتي شخص ما يختار من سيرة الصالحين ىؤالء إال فقط الشدة على أىل البدع  .قد يختلف ىو في

شخصيتو  ،ولذلك ال بد أف تقرأ سيرة النبي 

بعامة  ،سير الصالحين بعامة  ،سير الصحابة يعني مثبل ىؤالء

اللي أنكروا على أىل البدع ترى لهم سيرا أخرى في صبلة الليل في التهجد  ،في العبادة في الدعوة إلى اهلل 

في الغزو وال جهاد  ،في أشياء أخرى ،تؤخذ سيرتهم كاملة ،ليس فقط  ، ......يعني ىذا الكتاب مثبل ىو

مخصص لبياف البدع والرد عليها والتعامل معها وىذا حق  ،لكن ال نفهم أف ىذا ىو السلف فقط  ،ىذا الجانب
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من سيرتهم  ،ال  ،لهم جوانب أخرى  ،ولذلك حتى تكتبوا شخصية العبد ال بد أف يقرأ السيرة كاملة ،يقرأ سير

الصحابة حتى يتوازف  .الصحابة زكوا بالجهاد وزكوا بالدعوة وزكوا بالحسبة وزكوا بالعبادة وزكوا بالعلم  ،زكاىم اهلل
 بهذه األشياء.
فكونك مثبل دائما تختار اآلثار التي أنت تريد  ،وتترؾ آثارا كثيرة عن السلف عن نفس الشخص  .اإلماـ

أحمد تجد لو آثارا في عبادتو  ،تجد آثار في رفقتو  ،وتجد لو آثارا في الشدة على المبتدعة  ،فإذا أخذت
بشكل كامل تتوازف أنت  ،أما إذا أخذت فقط ما نقل عن أحمد في الشدة على المبتدعة وتترؾ الباقي قد يكوف

عندؾ أنت اختبلؿ  ،تكوف عندؾ شدة أكثر مما كاف عندىم وىكذا كل شيء  ،كما قاؿ تعالى :
     

()1



إذا نقلت اعرؼ قل إف ىذا جزء من شخصيتو  ،ولكن ىو كاف يفعل

كذا ويفعل  ،ولذلك ما فيو شيء أحسن في فهم النصوص ىذه من قراءة السير ،سيرة النبي  وسير الصحابة ،

تقرأوىا بشكل متكامل تنتفع بإذف اهلل  ،ولذلك كتب السنة لما كانت كاملة ؛ يعني تقرأ في البخاري العلم
واإليماف واألحكاـ والفتن والمغازي واالعتقاد  ،تجد أنك تتكامل  ،تقرأ كل شيء  ،فتجد أنك عرفت إيش كاف
عليو  ،عرفت ىدي النبي  مع أزواجو مع الكفار مع أصحابو مع كيف األحكاـ كيف  ...ولذلك تجريد العلوـ
إنما أيريد بها فقط التقريب لطالب العلم  ،يعني كوننا نخرج أحاديث األحكاـ إنما أريد فيها  ...وأف تكوف قريبة

المأخذ ،وإال فإف العلم يتكامل إذا أخذت السنن ،قرأت الترمذي كامبل بما فيو من األحكاـ والعلم واإليماف
والعقائد والفتن وأحاديث الساعة والرقائق واألخبلؽ  ،ما فيو شيء نزؿ ...إال الكتب الستة  ،ىذه الكتب ىي
أصبل تخصصت في شيء معين ال بد أف تضاؼ إلى غيرىا .

كذلك الفائدة الثالثة وىي أيضا مهمة للغاية أف التبديع يا إخواني والتكفير والتفسيق ىو حق هلل ليس لنا ،

ىو حق هلل  ،يعني ىذا الكافر أو ىذا الم بتدع ىو في الحقيقة لم يظلمك أنت لم يأخذ شيئا منك لكنو اعتدى
على حرمة الدين ،فأف تبين خطأه في حدود .فيو بعض الناس عندما يرى مبتدعا كأف الحق حقو ىو حتى يشتد

عليو ،أحيانا يكوف فيو رائحة انتقاـ  .يا أخي ىذا ليس حقا لك  ،التكفير ليس حقا لك أنت  ،ىو حق هلل  ،اهلل



ىو ىذا حقو ؛ وىو أف الناس يعبدونو ،وىذا كفر جحد حق اهلل  وابتبلؾ اهلل  أف تبين الكفر تبين

البدعة تبين الضبلؿ ابتبلؾ اهلل 

بأف لك طريقة في التعامل مع الكفار ،أما أف تعتقد أف الحق لك أنت  ،ال

بد أنو قد يجرؾ ىذا إلى تكفير من لم يكفر  ،وكثير من اللي تجاوزوا مسألة التبديع أو التكفير أو التفسيق يلمح
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عندىم أنو يظن أف الحق لو ىو  ،ال بد أف يبدع ويكفر  ،ال بد أف تبين حق اهلل أف ىذا اعتدى أف ىذا أخطأ

ولكن تلتزـ بالنصوص حتى ال تزوغ .

كذلك من الفوائد أنو يوجد متشابو يوجد مشكل في القرآف في السنة في اآلثار التي تمر علينا  ،يوجد

متشابو ىذا المتشابو أوؿ ابتبلء لك أف تؤمن بو في القرآف والسنة أوال أف تؤمن بالمتشابو  ،ابتبلء  ،االبتبلء
األوؿ أف تؤمن بو كما قاؿ الراسخوف في العلم          :

()1

سواء عرفنا وجهو أو ما

عرفنا وجهو ،أوؿ شيء كما قالوا  :نعمل بمحكمو ونؤمن بالمتشابو  ،ثم حلل المتشابو ىذا قد يتأتى لك وقد ال
يتأتى  ،يوجد بعض المتشابو ال يستطيع أحد أف يعرؼ تأويلو  ،كما اهلل تعالى         :
وقاؿ تعالى          :

()3

()2

سيأتي يوـ من األياـ يحصل تأويلو  ،مثبل وجو

اهلل  وصورة اهلل  وكيفية صفات اهلل  ىذه ال يمكن ألحد في الدنيا أف يعرفها  ،لكن يوـ يأتي تأويلو ،
يوـ يروه أىل الجنة بأبصارىم  ،ىناؾ وضح ىذا األمر  ،متى تقوـ الساعة ؟ من المتشابو وال يمكن ألحد أف

يعرفها  ،الروح من المتشابو وال يمكن ألحد أف يعرفها  ،وىكذا .

فيو بعض المتشابو يعرفو أىل العلم  ،فيو بعض المتشابو يعرؼ مع الزمن  ،يعني أنت أىم شيء أنك تدري

أف ىذا متشابو ثم تتركو للزمن  ،سينحل عندؾ أو على األقل تموت وأنت مؤمن بهذا المتشابو وىذا أمر مهم ،

يعني كوف اإلنساف يظن أنو يشترط أف يحل كل متشابو أو مشكل قد ال يتأتى لو ىذا الشيء ،إنما ىو كما بين اهلل

أف الراسخوف في العلم أكثر  ...ىم اللي يعرفوف يردوف المتشابو إلى المحكم .

بقي فقط مسألة تقدـ معنا  :ال يقبل اهلل من صاحب بدعة صياما وال صبلة وال صدقة وال جهادا وال حجا وال

عمرة وال صرفا وال عدال وبينا فيها بعض الوجوه .

فيو وجو آخر أيضا ىو مما ذكره أىل العلم  ،وىو أف القبوؿ ىنا ىو القبوؿ الذي ينبني عليو الحسنات

وتكفير السيئات ،يعني القبوؿ قبوالف :

قبوؿ بمعنى اإلجزاء ؛ إبراء العهدة  ،قبل اهلل صبلتك إذا أتيت بالطمأنينة واألركاف والشروط  ،خبلص

الصبلة مقبولة بمعنى أنك ال تعيدىا مرة أخرى .
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والقبوؿ الثاني  :اللي ىو القبوؿ الذي يترتب عليو آثار ىذه الصبلة ،ال يكتب للعبد إال ما عقل منها من

تكفير الحسنات وزيادة اإليماف والنهي عن الفحشاء والمنكر  ،ىذا قبوؿ آخر  .فقد يأتي شخص يقاؿ ال يقبل

اهلل صبلتك  ،مثبل من أتى كاىنا أو عرافا وصدقو ال تقبل لو صبلة أربعين يوما ،إيش معنى تقبل؟ يعني ما يصلي،

إذا ما صلى كفر  ،ولكنو يصلي وال يجد لها ثوابا  ،عقابا لو على ىذا الفعل  ،ىو يصلي حتى يخرج من العهدة ،

لكنو ال يجد لها ثوابا  ،وكذلك مدمن الخمر  ،وكذلك العبد اآلبق حتى يعود إلى سيده  ،والمسبل إذا صح

حديثو ال يقبل صبلتو بمعنى ىذا  ،كذلك ال يقبل اهلل من صاحب البدعة العبادة بمعنى أنو المقتضي لؤلجر أتى

بو ،يعني ىو فعل أشياء تقتضي األجر الصبلة والصياـ والحج  ،ثم قاـ مانع أقوى من ىذا المقتضي  ،وىو

البدعة ،فأصبح المانع أقوى من المقتضي  ،فهو يفعل ىذه العبادات قد تبرأ عنده العهدة لكن ال يجد لها

حسنات يوـ القيامة  .إذا كاف المفلس الذي اعتدى على حقوؽ العباد تؤخذ حسناتو يوـ القيامة فما بالك

بالمبتدع الذي اعتدى على حرمة الدين وأراد تضييع الدين وتغييره .

وأيضا التأويل الرابع وىو أنها من نصوص الوعيد إذا صحت عن النبي  وتترؾ على ما ىي عليو  ،أعظم

وقعا في النفوس.

وآخر تنبيو في الدرس السابق يعني بعض اإلخوة استشكل مسألة  :لماذا اللي يجتمعوف في بيت ىذا يوما

وفي بيت ىذا يوما يعني ما ننكر عليهم غير ما ذكرنا من المسائل التي تهم الدين وأف الصحابة لم يفعلوه  .فيو
مسألة ذكرىا عمر بن عبد العزيز وىي مهمة ونقلها باإلسناد الدارمي في مقدمة السنن  ،يقوؿ عمر بن عبد العزيز

 :ما اجتمع قوـ سرا دوف المسلمين إال كاف على تأسيس ضبللة ،ما اجتمع قوـ من أىل الديانة أو من أىل العلم
عن المسلمين سرا إال كاف على تأسيس ضبللة  ،وقاؿ أيضا  :ما ضاع العلم إال إذا كاف سرا  ،بمعنى أف العلم

أيها اإلخوة إذا كاف في المساجد كما ىو طريقة الصحابة ومن بعدىم والنبي  واألنبياء ومن بعدىم  ،إذا كاف

في المساجد يحقق ىذا عدة فوائد :

أوال أف المسجد مفتوح بيت اهلل يحضر الصغير والكبير والمرأة والشيخ  ،اآلف أكثر االتجاه الشباب

الشباب الشباب طيب باقي المجتمع  ،أليس لهم حق في التعليم ؟ الصغار والنساء والشيوخ  ،ىؤالء إذا كاف
العلم في البيوت إذا كاف في االستراحات مثبل  ،إذا كاف في المجالس الخاصة ما يستطيعوف أف يحضروا فيموت
العلم  ،لذلك بعض العلماء من المعاصرين ومن غيرىم ال يلقي علما إال في المساجد  ،المساجد مكاف مفتوح

يحضره كل طبقات المجتمع  ،يستفيدوف ينتفعوف ،ىذه واحدة .
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الثانية :أف المساجد يحضر من دعي ومن لم يدع  ،المسجد من يقوؿ لك  :لماذا حضرت ؟ لكن إذا كاف

الدرس في استراحة أو في بيت أو في منزؿ خاص أل  ،اإلنساف يتمنى العلم ويريد الفائدة لكن ما يستطيع أف

يدخل بيت أحد  ،ىكذا يموت العلم .

الثالثة :أف الشخص إذا أخطأ في المسجد فالمكاف مفتوح  ،كل الحاضرين ينقلوف خطأه وينقلوه للراسخين

في الع لم ليبينوا الخطأ ويدفن وىو حي وىو صغير  ،لكن لو أف قوما صدروا شخصا منهم شابا أو أكبر منهم

وأخذوا ػ كما قاؿ الحسن لما أنكر عليهم ػ في بيوتهم وىم يعتقدوف أف ىذا طالب علم جيد وكذا وأخطأ أخذ

يخطئ في الدين ويحدث  ،من يرد عليو ؟ وىم منبهرين بأف ىذا ىو طالب علم أو ألقي في روعهم أف ىذا طالب
علم جيد من يرد عليو ؟ من يبين خطأه ؟ ىنا تحدث البدع  ،ولذلك ىذا الملحظ لحظو عمر بن عبد العزيز

والحسن البصري وغيرىم  ،قالوا  :ال ،نهوا عن ذلك أشد النهي  ،إنما العلم في المساجد  ،النبي عليو الصبلة

والسبلـ ما كاف في البيت يجلس في ب يت يأتونو يتخصص الناس بعلم  ،يجلس في المسجد بعد أف تطلع
الشمس يجلس في المسجد يسألونو عن الدين ،اهلل  قاؿ  :
      

()1

       

إذا تبين ىذا يفهم لماذا أنكر طلحة بن عبيد اهلل ىذا

الخزاعي وأنس بن مالك والحسن البصري  ،لماذا أنكروا عليهم ىذا االجتماع في البيوت للعلم  ،كما قاؿ عمر
بن عبد العزيز  :لن ترى قوما يتساروف يتناجوف بأمر دوف العامة إال كاف على تأسيس ضبللة ،لو كاف ىذا األمر

شرح وأمر من الدين ما تناجوا بو دوف العامة  ،ما جعلوا في البيوت وفي االستراحات  ،في األماكن التي ال يصل

إليها أحد ،إنما العلم الحمد هلل تنشرح لو الصدور يلقى عند الناس كلهم  ،ما تخاؼ أحدا ىذا علم.

ىذا المبلمح  .إذف كونهم عندىم مساجد وأنا يا إخواني أوصيكم بهذا  ،من أعطاه اهلل علما أو صدر هلل

 أو يعني في قد يأتي في بلده في جماعتو اجعل أكثر أو أغلب النشاط العلمي في المسجد ،يحضر الصغير
ويحضر الكبير  ،إذا أخطأ الشخص ينقل الكبلـ ألىل العلم يبينوف خطأه ويرجع بإذف اهلل إذا كاف يريد الحق .إذا

أراد شخص الفائدة وا هلل في المسجد ما أحد يرده  ،أما إذا كاف كل واحد منا دروسو في البيوت وفي
االستراحات وفي األماكن  ،يذىب العلم  ،يموت ىكذا .نعم اقرأ.
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التشديد على القصاص
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .قاؿ ا١تصنف  -رٛتو اهلل تعاىل : -حدثنا أسد قاؿ حدثنا بقية عن
٤تمد بن عبد ا لرٛتن عن جعفر بن ٤تمد عن أبيو عن علي بن أيب طالب أنو خرج يوما إىل
مسجد الكوفة كرجل يقص ،حولو أناس كثَت فضربو بالدرة  ،فقاؿ رجل  :أتضرب رجبل يدعو
إىل اهلل كيذكره بعظيم  -كيي ىذكير بعظيم ىذه أصح  ،يعٍت يي ىذكير مثبل بالنار ،كيذكر بعظيم ،نعم-
فقاؿ رجل  :أتضرب رجبل يدعو إىل اهلل كيي ىذكير بعظيم ؟ فقاؿ إين ٝتعت خليلي أبا القاسم 

يقوؿ  :سيكوف من أميت قوـ يقاؿ ٢تم القصاص ال يرفع ٢تم عمل إىل اهلل ما كانوا ُب ٣تالسهم
تلك.
ػػػػػػػػ

نعم .أما فعل علي فهذا ثابت عنو أنو كاف يخرج القصاص من مسجد الكوفة لما كاف ىو الخليفة وكاف في

الكوفة  ،وقد يضرب بالدرة  ،يعني ألنو الوالي لو حق اإلنكار باليد  ،والرجل احتج عليو قاؿ  :كيف تضرب رجبل
يدعو إلى اهلل ويذكر بعظيم  ،ولو ردود أخرى غير ىذه  ،أما الحديث بالنسبة إلى النبي  فبل ،يحتاج إلى شيء

آخر  ،ولم يرد أو يثبت عن النبي 

تسمية المبتدعة إال الخوارج  ،أحاديثهم في الصحيحين  ،أما كثير من

أحاديث اللي فيها الرافضة وفيها القدرية وفيها  . . .ىذه ما ثبتت ،وىذا الحديث فيو بقية  ،وىذا مدلس ؛ بقية

بن الوليد  ،يقوؿ أىل الحديث  :أحاديث بقية ليست نقية  ،فكن منها على تقية  ،كن منها على حذر  ،خاصة

إذا عنعن وقاؿ  :عن محمد قد يكوف ىناؾ شيخ تالف قبل محمد  ، ...فعلى كل حاؿ ال يثبت ىذا الحديث .

أما فعل علي ثابت ،ونحن سنذكر بإذف اهلل ما جاء في القصص ولماذا نهي عنو  ،وما ىو القصص المنهي عنو ،

اآلف إف شاء اهلل نعم.

95

التحذير من البدع

اإلنكار على أىل البدع
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ حدثنا موسى بن معاكية القرشي قاؿ حدثنا عبد الرٛتن بن
مهدم عن ٛتاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرٛتن بن بكرة قاؿ  -ابن أيب بكرة  -عن
عبد الرٛتن بن أيب بكر قاؿ  -ابن أيب بكرة  -عن عبد الرٛتن بن أيب بكرة قاؿ :كنت جالسا
عند األسود بن سريع ككاف ٣تلسو ُب مؤخر ا١تسجد اٞتامع فافتتح سورة بٍت إسرائيل حىت بلغ (
ككربه تكبَتا ) فرفع أصواهتم الذين كانوا حولو جلوسا فجاء ٣تالد ُ -ب اإلسقاط "رفعوا أصواهتم
" كىذا الصحيح فرفعوا أصواهتم ،نعم -فرفعوا أصواهتم الذين كانوا حولو جلوسا فجاء ٣تالد بن
مسعود يتوكأ على عصا فلما رآه القوـ قالوا مرحبا مرحبا اجلس ،قاؿ  :ما كنت ألجلس إليكم
كإف كاف ٣تلسكم حسنا  ،كلكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكره ا١تسلموف  ،فإياكم كما أنكر
ا١تسلمُت.
ػػػػػػػػ

فإياكم وما أنكره المسلموف ،ىذا حتى فيها لحن " أنكر المسلمين " فإياكم وما أنكره المسلموف .
كاف األسود بن سريع في آخر المسجد الجامع في الكوفة وافتتح سورة بني إسرائيل اللي ىي اإلسراء ،فلما

بلغ آخر السورة 

                   

    

()1

رفعوا أصواتهم  ،الذين كانوا حولو جلوسا بالتكبير  ،رفعوا أصواتهم بالتكبير كلهم ،فجاء

مجالد بن مسعود السلمي صحابي من أصحاب النبي  يتوكأ على عصا  ،شيخ كبير فلما رآه القوـ قالوا :مرحبا
مرحبا اجلس ،معهم ،قاؿ  :ما كنت ألجلس إليكم وإف كاف مجلسكم حسنا ،فيو يقرأ القرآف ولكنكم صنعتم

قبيل  -يعني قبل قليل  -شيئا أنكره المسلموف فإياكم وما أنكره المسلموف  ،إياكم وما أنكره المسلموف؛ إلف
ىذا ما فعلو أصحاب محمد  أنهم يرفعوف التكبير بعد ىذا .
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فيو من الفوائد اإلنكار على الصغير والكبير من المحدثات  ،يمكن لو أحد منا حضر ىذا الموقف قاؿ  :ما

يحتاج أف أنكر عليهم أمرا سهبل ،ىذا مجالد جاء يتوكأ على عصا ورحبوا بو قالوا :اجلس ،قاؿ  :ما كنت أجلس

وإف كاف مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم شيئا أنكره المسلموف  ،إياكم وما أنكره المسلموف  ،ينكر  ،فلو أف كل
واحد منا عنده ىذه الروح مسألة الحرص على الدين وعدـ اإلحداث فيو وعدـ الدخوؿ فيو بقي الدين صافيا.

وفيو المسألة الثانية الفائدة الثانية :حرص أصحاب النبي 

على بقاء الدين صافيا ،يعني ىذا جاء يتوكأ

على عصا  ،قاـ واجتهد وىو شيخ كبير من أجل أمر نحن نراه صغيرا ؛ أنهم كبروا بعد قراءة السورة كلهم رفعوا
أصواتهم كلهم  ،قد يقاؿ  :اهلل يهديهم مثبل  ،لكن ىذا قاـ يتوكأ على العصا حتى وقف على رءوسهم  ،ولما
رحبوا بو قالوا :اجلس ،قاؿ  :ما أنا بجالس ما كنت ألجلس  ،ثم بين لهم  ،ىذا ىو الهدي الصحيح  ،ىو

اإلنكار ألف األمر قد يبدأ صغيرا ثم يكبر نعم.
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عدـ التهاكف بالبدع
كحدثٍت عن موسى عن ابن مهدم عن ٛتاد بن سلمة عن ٛتيد أف قوما قرأكا السجدة فلما
سجدكا رفعوا أيديهم كاستقبلوا القبلة  ،أنكر ذلك عليهم مورؽ العجلي ككرىو.
ػػػػػػػػ

نعم مورؽ من القرف األوؿ مورؽ العجلي م ن القرف األوؿ ،كرىو لما قرأوا السجدة وقاموا رفعوا أيديهم

وأخذوا واستقبلوا القبلة فقاؿ  :ما ىذا ؟ ىذا إحداث  ،الشيطاف حريص  ،الشيطاف إذا ظفر من بني آدـ بالبدع

بردت عدواتو في المعاصي ألف البدع أشد ،يدخل يدخل ىذا الشيء ثم يدخل صغيرا ويكبر  ،خطوات الشيطاف

 .فأنكره عليهم .نعم.
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تصحيح خطأ مطبعي
كحدثٍت عن موسى عن ابن مهدم عن سفياف عن أيب سناف عن عبد اهلل بن أيب ا٢تذيل عن
عبد اهلل بن ا٠تباب قاؿ.
ــــــــــــــــ

أؿ ىذه زائدة ؛ عبد اهلل بن خباب بن األرت .نعم.
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التحذير من بدع ا٠توارج
عن عبد اهلل بن خباب قاؿ  :بينما ٨تن ُب ا١تسجد ك٨تن جلوس مع قوـ نقرأ السجدة
كنبكي  ،فأرسل إيل أيب فوجدتو قد احتجز معو ىراكة لو ،فأقبل علي فقلت  :يا أبت ! مايل
خارج اآلف.
مايل ؟! قاؿ  :أمل أرؾ جالسان مع العمالقة ؟ ٍب قاؿ  :ىذا قرف ه

ػػػػػػػػ

نعم ىذا قرف خارج اآلف  ،يعني الخوارج  ،النبي 

أخبر الصحابة أنو يخرج من القروف تلو القروف كلما

يأتي جيل  ...يخرج قرف من الخوارج فقاؿ  :ىذا قرف خارج اآلف يعني الخوارج  .عبد اهلل بن خباب كاف في

المسجد مع قوـ يقرأوف مجتمعين نفس اللي أنكر عليهم ابن مسعود ويبكوف  ،فأرسل إليو أبوه  ،واألثر بعده بيّن
أيضا  ،فلما جاء عبد اهلل بن خباب إلى أبيو وجده قد احتجز ىراوة يعني عصا فأخذ يضرب ابنو ،وابنو كبير ،قاؿ
 :يا أبت مالي مالي؟ قاؿ  :ألم أرؾ جالسا مع العمالقة ؟ العمالقة من التعملق يعني المتنطعين المتكلفين  ،ىذا

معناه  ،التعملق ىو التعمق والتكلف والكبر يؤدي إلى الكبر  .وىذا وصف دقيق لهم العمالقة وصف دقيق؛ ألف
ىؤالء الخوارج الذين ىذه بدايتهم فعبل كاف بينهم تكلف وتنطع وكبر  ،كبر على الحق  ،يعني أصحاب محمد

قريبوف منهم وما رجعوا لهم وسألوىم وما استفتوىم بل ىم كانوا ال يروىم شيئا كبر  ،كبر على الحق وكبر على

أىل العلم اللي في زمانهم  .وىذه طريقة الخوارج في قديم العصر وحديثو  ،وعندىم تنطع وتشدد  ،وسبحاف اهلل

العظيم ىؤالء اللي كاف يجلس معهم عبد اهلل بن خباب ويبكي معهم ىم اللي ذبحوه  ،وىذا سبب قتاؿ علي لهم

 .عبد اهلل بن خباب نفسو وجدوه قادما من جهة الفرات فأوقفوه قالوا  :أي حد  ...من الرجاؿ كفرناه ،قاؿ :ما
أكفر ،قالوا :كفر ،قاؿ :ما أكفر ،ىؤالء أنفسهم فأتوا بو على شاطئ الفرات فذبحوه حتى خرج دمو مستطيرا في
النهر كما قاؿ الذي شاىده حتى ال يتفرؽ في الماء  ،وكانت معو امرأتو حامل فبقروا بطنها  ،وىذا ىو الذي قاؿ

علي  :إما أف تأتوني بقاتل عبد اهلل بن خباب أو قاتلناكم  ،فقاتلهم  ،انظر كيف كاف معهم ويبكي معهم ولكن

عندىم كبر عندىم تعملق  .عمالقة يعني أىل عملقة .ىذا صحابهم نفسو كانت نهايتو على أيديهم نسأؿ العافية

والسبلمة  .فانظر كيف  ،واألثر اللي بعده يبين ىذا  ،ثم ذك ر أحدىم كاف معهم وتركهم يقوؿ  :ثم بعد ما قتلوا
عبد اهلل بن خباب وبقروا بطن امرأتو وأخرجوا جنينها ذىبوا إلى حائط ذمي فقالوا للذمي :إنا استحرمنا أف نأكل

من بستانك شيئا حتى نستأذنك ،وكاف الذمي رأى ما فعلوا فقاؿ  :سبحاف اهلل تستحلوف دـ ابن صاحب نبيكم

وتفعلوف ب امرأتو ،وأنا بستاني تستحرموف أف تأكلوا منو شيئا إال بإذني  ،ىذا نسأؿ اهلل العافية التنطع والتشدد
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والتكلف كما أخبر النبي عليو الصبلة والسبلـ  ،حتى صبلتهم وقراءتهم وصيامهم ما نفعهم  ،نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة  ،ما مثل السنة شيء ولو كاف فيو تقصير ما مثل السنة شيء ،نعم .األثر اللي بعده يبينو ونذكر الفوائد

بعد األثر اللي بعده .نعم.
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اٞتمع بُت النصوص ا١تتعارضة
كحدثٍت عن موسى عن ابن مهدم عن زياد بن مسلم عن صاحل أيب ا٠تليل قاؿ  :مر خباب
بابنو كىو مع أناس ٬تادلوف ُب القرآف.
ػػػػػػػػ

يجادلوف في القرآف ،يجادلوف في القرآف  ،دائما يا إخواني اآلثار ما تتضح إال إذا جمعت  ،واألحاديث ما

تتضح إال إذا جمعت بعضها على بعض  ،واآليات كذلك  ،قد فيو شخص مثبل يقرأ األثر األوؿ  :يقرأوف السجدة
ويبكوف لماذا أنكر عليهم ؟ اجمع النصوص تتضح لك وجهها  ،ىذه قاعدة نفسية عند أىل العلم  ،أنك ما

يتضح لك األمر إال أف تجمع النصوص .يقوؿ اإلماـ أحمد  :واهلل إني ألعجب ممن يقرأ الحديث من وجو واحد
ويقوؿ  :فهمتو  ،واهلل إنا نقرأ من ستة وجوه وسبعة وجوه حتى يظهر لنا وجهو  ،تكوف الرواية األخرى تفسر ىذه

 ،وىذه تفسر ىذه  ،فهناؾ يقوؿ  :ىم يقرأ وف السجدة ويبكوف  ،ىنا بين شيئا آخر وىو أنهم يجادلوف في
القرآف  ،ثم أيضا إذا أنكر عليهم عبد اهلل بن خباب في آخر األثر يطلع شيء ثالث ىو أخطر وأخطر ،نعم،

يجادلوف في القرآف.
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دعول تغَت األحواؿ بتغَت الزماف
فانقلب غضباف فأعد لو سوطا أك خطاما أك نسعة فلما انقلب الفىت كثب عليو من غَت أف
يأتيو فضربو ضربا عنيفا  ،فلما رأل اٞتد من أبيو قاؿ  :قد علمت أنك إ٪تا تريد نفسي فعلى
ماذا ؟ فما رد عليو شيئا فجعل يضربو فقاؿ  :يا أبت قد أرل أنك تريد نفسي فمو  ،قاؿ  :أمل
أرؾ مع قوـ ٬تادلوف ُب القرآف  ،قاؿ يا أبت إين ال أعود ،فكاف إذا مر هبم يدعونو قاؿ  :فيقوؿ
 :ال إال أف تقبلوا مٍت ما قبل أيب من نيب اهلل  ،قاؿ فيقولوف لو  :إنو قد كاف بعد النيب  أمور
أك أحداث.
ػػػػػػػػ

اهلل أكبر ما أكثر ما تسمع ىذه الكلمة  ،لما أنكر عليهم وقاؿ  :لن أعود معكم حتى تقبلوا مني ما قبل أبي
من نبي اهلل  وىو السنة واالنقياد ،فلما رأوا ويأسوا أنو لن يعود معهم قالوا  :إنو قد حدثت بعد النبي  أمور

وأحداث  ،تغير الواقع وتغيرت األشياء والناس تغيروا  ،فنحتاج أف نغير  ،ما أكثر ما يحتج بين الناس ىذا ،كل ما

قاؿ لهم الصالحوف مثبل  ،أو من أنكر عليهم شيئا  :يا إخواني ىدي محمد أفضل ،ىدي رسوؿ اهلل أكمل ،ىدي

الصحابة أكمل  ،قالوا :تغير الوضع حدثت بعد النبي 
خطبة الجمعة  ،ىدي النبي  ما تطيل  ،ال تقصر التقصير المخل وال التطويل الممل  ،وإنما كانت خطبتو
قصدا وصبلتو قصدا بقدر ما ينفع الناس ،فقالوا  :في عهد النبي  كاف الذكر كثير وكذا  ،اآلف الناس عندىم
أمور وأحداث  ،تغير الشيء  ،تقوؿ مثبل  :ال تطل

ملهيات ال بد أف نطيل  ،تغير الوضع  ،سبحاف اهلل .وىذا الشيء يعود على قصدىم بالبطبلف ،واإلطالة ما تؤدي

إلى فائدة  ،تؤدي إلى النسياف ،العكس  ،وىكذا قس  .يقولوف  :تغير إنو حدثت بعد النبي  أمور وأحداث.
فانتبهوا  ،حدثت أشياء في الدنيا  ،أما الدين ىو الدين الذي أصلح أوؿ األمة ىو اللي يصلح آخرىا .
فيو من الفوائد :

أوال  :إنكار خباب  على ابنو وإنكاره ىنا باليد ألنو لو والية على ابنو  ،ضربو ضربا عنيفا .
وفيو من الفوائد  :طهارة قلوب الصحابة وأبنائهم  ،واستسبلمهم للنصوص  ،لما وعظو أبوه انتهى مباشرة ،

وأمرىم أف يقبلوا منو ما قبل أبوه من النبي 

وىو السنة واالنقياد " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من

بعدي " .
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وفيو من الفوائد ما ذكره العواـ بن حوشب من السلف قاؿ  :ألف أرى ابني عيسى مع أصحاب البرابط -

يعني العود والموسيقى واألشربة والباطل  -أحب إلي من أف أراه مع أىل األىواء الذين يخاصموف في القرآف
ويجادلوف ،وإف كاف ىؤالء واضحي الفسق وىؤالء يتزيوف بزي أىل الديانة  ،وىم أىل أىواء وأىل بدع ومحدثات

 .يقوؿ  :ابني أنا أتمنى أف يكوف مع أىل السنة ومع العلماء ،لكن لو خيرت بأف يكوف مع فساؽ أو مع أشخاص
مثل ىذا الصنف يعني يجادلوف في القرآف ويخاصموف ويبتدعوف ،أحب إلي أف يكوف مع الفساؽ ألف الفاسق

يدري أنو مخطئ ال يغير الشرع .

وفيو من الفوائد :حجة المبتدعة قديما وحديثا  ،الذين يبتدعوف يقولوف  :إنو حدث بعد النبي 
وأحداث  ،ىذه قالوىا للصحابي في عهد الصحابة  ،حدثت بعد النبي  أمور وأحداث تغير الوضع تغير الواقع
أمور

 ،مع أف اهلل  يقوؿ         :

()1

بقاؿ :بل يكثر  ،فلما قاموا قالوا  :للحذيفة ىل عمر يعرؼ من الباب ؟ قاؿ  :نعم  ،إني حدثتو حديث ليس

في األغبلط  ،فقالوا  :من الباب ؟ قالوا  :عمر  ،عمر نفسو ىو الباب الذي بين أمة محمد وبين الفتن  ،فكاف
عمر يخشى من الفتن  ،فسمع  ،كتب عامل لو  ،إف عندنا قوـ يستمعوف ( استماعا يعني  :مخترع مبتدع )

ويفعلوف أشياء من التسبيح  ،ثم يدعوف المسلمين لؤلمير فخشي عمر أف يكوف ىذا البداية .

الفائدة الثانية  :أف بداية البدع تكوف صغيرة  ،وفعبل فراسة عمر صدقت  ،ىؤالء الذين قاتلوا في النهرواف

بدءوا باالستماع بالمساجد على شكل حلقات ذكر  ،ثم انتهى أمرىم إلى القتاؿ في النهرواف  ،كما تقدـ في
األثر  ،فراسة عمر صدقت  فكاف يخشى أنهم ىم  ،فقاؿ  :أقبل وأقبل الذين معك  ،فلما دخلوا كاف مجهز
األسواط فضرب أميرىم  ،فقالوا :يا المؤمنين لسنا الذين تعني لسنا من الخوارج الذين تخاؼ  ،ىو عرؼ قصده
 ،أولئك قوـ يأتوف من قبل المشرؽ  ،يعني  :كاف ىؤالء كانوا في الجزيرة وفي الحجاز ليسوا بجهة العراؽ ،

وعمر خشي من ىذا .نعم .
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القصص كالقصاص
حدثنا ٤تمد بن كضاح  ،عن يعقوب بن الكاذب  ،عن عيسى بن يونس  ،عن بن أيب ليلى
 ،عن اٟتكم بن عتبة بن عتيبة قاؿ  :سألت عبد الرٛتن بن أيب ليلى عن قصص  ،فقاؿ :
أدركت أصحاب ٤تمد  يتجالسوف ك٭تدث ىذا ٔتا ٝتع  ،ك٭تدث ىذا ٔتا ٝتع  ،فأما أف
٬تلسوا ٢تم
ػػػػػػػػ

خطيبا فبل .

نعم  ،ىذا بداية الكبلـ عن قصص والقصاص  ،يقوؿ  :سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القصص  ،فقاؿ

 :أدركت أصحاب محمد  جاء في سيرة عبد الرحمن بن أبي ليلى  ،أنا أدركناه عشرين ،أنا أدركناه عشرين من
الصحابة  ،قاؿ  :يتجالسوف ويحدث ىذا بما سمع وىذا بما سمع  ،أما أف يجلسوا لهم خطيبا فبل  ،بمعنى في

الوعظ ليس في التعليم  ،ىذا من الفوائد  ،المقصود ىنا التعليم القصص الوعظ .

يعني  :لم يكن أصحاب محمد يكوف واحد ىو الذي يعظهم ،ويذكر يجلسوف خطيبا  ،وإنما كل واحد يذكر

ما سمع  ،أما التعليم فبل  ،كاف ىناؾ ما يجلس للتعليم منهم ويستمع إليو الناس  ،كما جلس معاذ في الشاـ

وجلس الفقهاء في المدينة وفي غيرىا .

القصص  :أيها اإلخوة أمره مهم في مسألة فهمها  ،القصص من حيث ىي يعني من حيث نفس القصص ،

ما فيو بأس إذا كانت على السنة  ،اهلل  يقوؿ لنبيو        :

()1

لكن

لماذا اآلف سيأتينا آثار كثيرة في النهي عن القصاص وعن القصص  ،ومن ىم القصاص المذموـ ؟ ،وما ىو
القصص المذموـ ؟ وما الحكمة لماذا نهي عن ىذا القصص ؟ ومتى حدث ؟

القصص المذموـ  :ىو مثل ما قاؿ  :عبد الرحمن بن أبي ليلى  ،أوؿ ما بدأ أف يجلس شخص ىو الذي يعظ

ويذكر ويحاضر في غير التعليم  ،ىذا واحد فيكن فتنة لو  ،يكوف فتنة لو ىذا الشيء  ،ولذلك سيأتينا  ،يُقرأُ
عليكم اآلف آثار أف عمر قاؿ  :ىو الذبح بمعنى إذا كاف ىذا الشخص ىو الذي يعظ الناس ويذكرىم  ،قاؿ  :ىو
1 -سورة األعراف آية .176 :

105

التحذير من البدع
الذبح  ،وقاؿ لتميم الداري  :أنت تريد أف تقوؿ  ...تعرفوني  ،ىذا ...الملمح ىذا ذكره  ،المعنى سيقوؿ للناس

اتجهوا لي  ،ثم ينبني على ىذا  ،يتولد من ىذا أف ىذا القاص إذا تصدر وأخذ ىو الذي يعظ الناس ويذكرىم ،

قد يذكرىم بالقرآف والسنة فبل يجد ىذا  .كما قاؿ معاذ  ،سيأتينا أثرؾ  ،أني أقوؿ أقرأ كتاب اهلل فبل يستمعوف ،
أقرأ السنة فبل يستمعوف سأحدث لهم أشياء  ،فإياكم وما أحدث وما ابتدع  ،يقوؿ القاص يقوؿ  :ال بد أف

يحضروا عندي ال بد أف يكثروا  ،ال أريدىم أف ينصرفوا  ،طيب القرآف والسنة ما تكفيهم.

فأوؿ ما بدأ في عصر الصحابة أحاديث أىل الكتاب أدخلوىا  ،ثم توسعوا فيو  ،ثم اتسع الخرؽ على الراقع

أخذ القصص يتوسع يتوسع حتى انحرؼ نهائيا  ،فاآلف تمر آثار تفسر لماذا السلف سمهوىم البدع ؛ أصبح

القاص يتكلم في كل شيء إال في ما ينفع  ،يعني  :انظر اآلف كبلـ ىذا المناوي ذكره  ،يعني ال بد أف نعرؼ ىذا
الفقو .

يقوؿ المناوي :القاص ىو الذي يقص على الناس  ،ويعظهم ويأتي بأحاديث ال أصل لها سبب توسعو في ىذا

أنو يريد الناس أف يتبعوه  ،يريد الناس أف يسمعوه  ،قاؿ :يعظ وال يتعظ  ،ويختاؿ ويرغب في جلوس الناس إليو ،
ويعرض في قصصو من الزيادة والنقصاف  ،وىو مستهدؼ أو مستهدؼ لكيد الشيطاف  ،فهو يقوؿ لو الشيطاف:

أما تنظر إلى الخلق ىم موتى  ،لماذا ال تنقذىم من المعاقب بنصحك ووعظك ؟ وقد أنعم اهلل عليك بقلب بصير

 ،ولساف دلك  ،فكيف تكفر نعمة اهلل عليك ؟ وتتعرض لسخطو  ،وتسكن عن إشاعة العلم  ،ودعوة الخلق فبل
يزاؿ يستدرجو بلطائف الحيل حتى يشتغل بوعظ الناس .

ثم يدعوه للتزين لهم والتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الفصاحة  ،ويقوؿ :إف لم تفعل ذلك سقط وقع كبلمك

في قلوبهم انظر كيف يجر بعضها إلى بعض.

أولها :أف ىو الذي يعظ الناس يكوف خطيبا  ،يعني يقوـ في الناس  ،وىو الذي يعظ  ،ثم يأتيو الشيطاف

ويقوؿ :أنت اآلف الذي  ......فعل اهلل بك كذا وكذا  ،ثم إذا رأى الناس ينصرفوف أخذ يتوسع يتوسع  ،قاؿ :إف
لم تفعل ذلك سقط وقع كبلمك من قلوبهم  ،ولم يهتدوا إلى الحق  ،فبل يزاؿ يقارف ذلك  ،فهو في أفنائو يؤكد
في قلبو شوائب الرياء  ،ولذة الجاه  ،والتعزز على الناس  ،والنظر إليهم بعين االحتقار  ،حتى يجره إلى المقت ،

والهبلؾ نعوذ باهلل من الخذي اآلف.

ىذا ىو المشكلة  ،إذا الملمح األوؿ تكتبونو في مسألة القصاص:

المسألة األولى :الفتنة عليو ىو الفتنة عليو  ،إذا كاف بمكة كما كاف أصحاب محمد يتجالسوف  ،ىذا يحدث

ما سمع  ،وىذا يحدث ما سمع ما كاف فيهم شخص ىو الذي يعظ ىو الذي يذكر  ،وىذه ليست بمسألة العلم
 ،مسألة التعليم ال  ،كانوا يجلسوف إلى الشوارع ويجلسوف في المسجد ويجتمع الناس عندىم أحيانا ويعلمونهم،

106

التحذير من البدع
(فإذا المسألة األولى أنو فتنة على القاص نفسو ) إذا شهر نفسو أنا الواعظ  ،أنا القاص  ،أنا المذكر يكوف فتنة لو

.

واآلف ىذه يفسرىا كبلـ السلف الذي سأقرأ عليكم آثار كثيرة ؛ ألف ىذه مسألة مهمة التمييز بين المشروع

فيها والممنوع.

المسألة الثانية :أف تصدير الشخص وكونو ىو الواعظ ىو المذكر  ،قد يقوؿ :إني أقرأ عليو كتاب اهلل ما أجد

الناس  ،يعني الناس يعرفوف كتاب اهلل ينصرفوف عني ،أقرأ عليهم السنة ما يجلسوف  ،إذا ال بد أف آتيهم بأشياء

ترغبهم  ،ترغبهم  ،فكاف أوؿ من بدأ عبيد بن عمير  ،أوؿ قاص في اإلسبلـ عبيد بن عمير قبل تميم الداري ما

كاف يقص القصص ىذا  ،وإنما كاف يذكر الناس أذف لو عمر بعد ألي كما سيأتي في اآلثار  ،أف يذكر الناس يوـ

الجمعة قبل دخوؿ الخطيب  ،يذكرىم فقط ،يعظهم ثم يدخل عمر  ،أما القصص الذي  ...كاف أوؿ واحد عبيد

بن عمير وكاف يقص بالقرآف والسنة ولكن يدخل أخبار أىل الكتاب .

وسيأتي أثر عن ابن عباس  ،وىو أعمى  ،جاء حتى وقف على حلقة عبيد بن عمير  ،وىذا كلو موجود في

ابن وضاح  ،انجرى في األمر حتى أصبح مع القروف القصص ىذا ابتعد عن الهدي وال زاؿ إلى عصرنا الحاضر.

الملمح الثالث :أنو خبلؼ العلم  ،يصد الناس عن العلم  ،كما قاؿ الشافعي في "التخبير"  ،التخبير كاف

ذكر  ...وعظ لكن كاف يعذر بهذا التخبير  ،كاف موجودا في المدينة وفي العراؽ  ،فلما سأؿ عليو الشافعي قاؿ:
شيء أحدثتو الزنادقة  ،ثم قاؿ :يصدوف بو الناس عن القرآف  ،القصص يصد الناس عن العلم  ،ولذلك يقوؿ

ميموف بن مهراف  ،وىذا أيضا ملمح مهم  ،يقوؿ :ما أمات العلم إال القصاص  ،يجالس الرجل أحدىم سنة فبل
يتعلق منو بشيء  ،ويجالس العالم يجلس العالم جلسة واحدة فبل يقوـ حتى يتعلق منو بعلم  ،انظروا كيف المنزع
ىنا  ،في أف يقوؿ القاص تجالسو سنة ما تخرج بشيء  ،وأما العالم تجلس معو جلسة واحدة تخرج بفوائد كثيرة

من الوحي  ،ىذا إذا الملمح الثالث .

ولعل مع قراءة اآلثار يتبين أيضا شيء من كبلـ السلف  ،وبعض العلماء يزيد شيئا رابعا  ،وىو تنظيم القصص
أف يكوف فيو شيء محدد في يوـ محدد  ،ومكاف محدد واجتماع  ،يقوؿ  :ىذا محدث وإف النبي  كاف

يتخوؿ الناس بالموعظة يتخوؿ  ،ابن مسعود كاف يقص كاف يعظ أىل الكوفة في الغالب عشية الخميس أو كذا ،

فقالوا :يا أبا عبد الرحمن إنا نشتهي حديثك كل يوـ -انظر كيف يشتهي الحديث  -فقاؿ :إني أعلم ذلك

ولكني أتخولكم بالموعظة كما كاف النبي  يتخولنا بالموعظ خشية السأـ علينا  ،فقالوا  :كونوا محددوا مواعظ

موقتو مقننة  -يكوف فيها سئاـ على الناس وتؤدي إلى خبلؼ المقصود.
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اآلف يوجد قصص كثير تصرؼ الناس عن العلم  .مثبل  :قصص األطباء يكوف محاضرات قصص كلو  ،إف

يكوف مثبل في غرفة العمليات يوجد كذا ويوجد كذا  ،وفي شخص  ،تروح المحاضرة كلها قصص  ،ىذا ىو
القصص الذي يقولونو السلف يصد الناس عن العلم .قصص مثبل البلعبين :يكوف العب واىتدى وقاؿ كنا :

ورحنا وآتينا وجئنا وكذا  ،قصص .

قصص الفنانين :اآلف إذا التزـ بعض الناس ما يفرؽ بين العلماء والدعاء  ،كل من اىتدى وأصلح اهلل شأنو

يُدعى أنو الداعية  ،ىذا خطأ كما قلنا باألمس.

العلم الدعوة ال بد لها من بصيرة  ،من القصص مثبل قصص التائبين يكثر فيها الكذب  ،ابتداء من كتاب

التوابين وينسبو البن قدامة إلى عصرؾ في الحاضر  ،يقوؿ :واهلل تاب فبلف  ،وبعدين مات  ،ونفضنا يدينا من
القبر وجاء فبلف  ،وأشرطة كاملة وكتب كلها قصص عن التائبين  ،وكثير منها كذب  ،كثير منها  ،وبل في قصص
مشهورة  ،وبعضكم يدري ، ...واكتشف أنها كذب  ،كل القصة مصنوعة من أولوىا إلى آخرىا  ،وتعرؼ إنو ما

حصل  ،يعني :ىذا كلو قصص .

أحيانا القصص يكوف قصصا سياسيا  ،وكما قلنا قبل قليل  ،الملمح أف الناس يستمعوف  ،والحق ثقيل إذا

قلت :أال أشوؼ الدروس العلمية  ،كبار العلماء ( ابن باز وابن عثيمين) وكاف يحضر عندىم عشرين  ،ثبلثين ،
أربعين  ،لكن إذا جاء مثل القصص ىذا يحضر بالمئات ؛ ألف الشيء خفيف على الناس  ،فمثبل  :القصص

السياسي حدث كذا وحدث كذا والدولة الفوالنية سوت كذا  ،وفبلف سوى كذا  ،وكل الكبلـ ىكذا كل الكبلـ
ىكذا  ،صحيح كل ىذا يقولو أىل العلم ألولي األمر من العلماء واألمراء أنهم يعرفوف ما يحدث للناس  ،ويعرفوف

المصالح  ،كما قاؿ تعالى :

               

       

()1

ىذا أيضا من القصص يصدوا الناس عن العلم  ،تجلس سنة

كاملة ما تعلقت بشيء  ،إال متابعة األحداث ىذا الحوادث .

والقصص ما تنتهي  ،كلها كل ىذا يسمى القصص  ،تجد بعض الكتب بعض األشرطة بعض الجلسات غالبها

قصص  ،ثم أيضا قد يخترع فيو يزاد وينقص فيو  ،فهذا كما قاؿ ابن ميموف المؤمنوف  ،تجالس أحدىم عشرين
سنة ما تتعلق بشيء  ،وتجلس للعالم جلسة واحدة فتخرج وقد استنارة بصيرتك عرفت الوحي  ،أقرأ عليكم

بعض اآلثار حتى يتضح الصورة  ،حتى ال ننكر القصص المشروع :وىو تخوؿ الناس بالموعظة  ،تخوؿ الناس

بالموعظة  ،اقصص القصص  ،أو ما في القرآف والسنة من القصص المفيدة النافعة في الوحي.
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والقصص الممنوع الذي ينبغي أف ينتهي وىو االعتماد عليو  ،وتكثيره بأي نوع كاف  ،ىذا فبلف حصل كذا

وقصصهم كثيرة  ،والمشكلة أف غالب الموجود اآلف في السوؽ من ىذا الجنس من القصص ىذا  ،يصد الناس

عن العلم .

يقوؿ الحارث بن معاوية الكندي  :إنو ركب إلى عمر بن الخطاب فسألو عمر  :ما أقدمك ؟ قاؿ :ما أتيت

إال ألسألك عن ثبلث خصاؿ  ،ثم سألو عن القصص  ،قاؿ  :إنهم أرادوني على القصص أرادوني أف أكوف قاصا

في المدينة  ،فقاؿ عمر :ما شئت ( وانظر إلى كلمة ما شئت بمعنى أف فيو شيئا مسموحا)  ،وىو التذكير قاؿ :يا

أمير المؤمنين إنما أردت أف أنتهي إلى قولك  ،أنا ما جئت مسافرا ؛ إال علشاف تبتلي في المسألة  ،فقاؿ عمر:

أ خشى عليك أف تقص فترتفع عليهم في نفسك  ،يا إخواني تأملوا العلم بالفهم  ،ما ىو الملمح عند عمر ىنا ؟

أخشى أف تقص تكوف أنت الشيخ  ،وأنت الواعظ وأنت الداعي  ،وأنت  ،فترتفع عليهم في نفسك  ،ثم تقص
فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا ؛ فيضعك اهلل تحت أقدامهم يوـ القيامة  ،نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة.

إذا ىذا ملمح عن عمر بن دينار أف تميم الداري استأذف عمر في القصص ؛ فأبى أف يأذف لو  ،ثم استأذف

فأبى  ،ثم استأذف فأبى  ،ثم قاؿ  :لو إف شئت وأشار بيده أنو الذبح  ،بمعنى أنو خطر عليك على دينك ،

كأنو ...قاؿ  :تميم الذي يعظ الناس تميم الذي يذكر الناس  ،ىذا من نفس الملمح فتنة على القاص نفسو ،
والقصص غير التعليم .

الثالثة :ينوي العالم المنافق ...وقاؿ الرسوؿ  ،إذا أخطأ يبين خطأه  ،يبين خطأه وإذا كاف ما عنده شيء ما

يقولو  ،ما يقوؿ على اهلل بغير علم  ،لكن القاص قد يأتي بكذب كما قلنا قبل قليل.

الثالثة :قاؿ  :اختلف األعمش  ،يقوؿ األعمش اختلف أىل البصرة في القصص فسألوا أنس بن مالك:

أكاف النبي  يقص ؟ قاؿ :ال  .وعن عقبة بن حريث أف ابن عمر جاء رجل قاص وجلس في مجلسو ،فأمره ابن
عمر أف يقوـ  ،فرفض فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة ،أف يأتي فيقيمو  ،فأقامو  ،وىذا موجود عند موجود

عند ابن وضاح. ...

وقاؿ أبو إدريس الخوالني :؛ ألف أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أف أرى قاصا يقص  ،إذا

لماذا ىنا يقوؿ ؛ ألف القصص يصرؼ الناس عن العلم  ،يقوؿ :ألف أرى في المسجد نارا تشتعل أىوف علي من
أف أرى قاصا يقص ؛ ألف القاص عندىم مبتدع  ،القاص  :ىو الذي يصرؼ الناس عن الوحي  ،يصرؼ الناس عن
التعلم  ،وأحياف يصرح يقاؿ لو  :أنت لست في سن التعليم ،ال تذىب إلى المشائخ ال تقرأ العلم انتظر اآلف،

ركز على األشياء التربوية ،دعك من العلم ،العلم ليس اآلف يصرؼ الناس عن العلم  ،ىذا خطأ  ،ولذلك قاؿ :
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أبو إدريس الخوالني :ألف أرى في ناحية المسجد نارا تتأجج أىوف علي من أف أرى قاصا يقص ما الملمح ىنا ؟

أف القاص يصرؼ عن العلم .

قلت للثوري  :يقوؿ زمرة  :أنستقبل القاص بوجوىنا  ،قاؿ  :ولوا البدع ظهوركم قاؿ  :ىذا معنى في ابن

وضاح.

إذا الثوري يقصد قاصا معينا الذي يخترع ويبتدع  ،يقوؿ  :نستقبلو  ،قاؿ  :ال أعطيو ظهوركم ىذا قدره ،

وقاؿ عاصم بن أبي النجود كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ،ونحن غلمة أنفاء

 ،فيقوؿ ال تجالس -أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ علي بن أبي طالب من كبار التابعين  ، -يقوؿ عاصم

بن أبي النجود يقوؿ  :كنا نأتيو ونحن صغار  ،نطلب عنده القرآف ،فكاف يقوؿ لنا :ال تجالسوا القصاص وال
يجالسنا من يجالس القصاص واتقوا القصاص  ،إذا بدأ االنحراؼ عندىم ،لماذا يقوؿ للصغار ؛ ألنو يصرفهم عن

العلم  ،ىذا القصص يصرفهم عن العلم .

وعن خباب بن األرت أف النبي عليو الصبلة والسبلـ قاؿ   :إف بني إسرائيل لما ىلكوا قصوا  قاؿ :

في النهاية إما أنهم اتكلوا على القوؿ وتركوا العمل  ،فكاف ىذا سبب ىبلكهم  ،أو العكس :أنهم تركوا العمل

وأخلدوا إلى القصص .

وقاؿ اإلماـ أحمد  -انتبهوا إلى ىذه  -قاؿ اإلماـ أحمد  " :أكذب الناس القصاص والسؤاؿ  -الشحاذين

يعني  " -يكوف ىذا أكذب فئتين رأيتهم القصاص والسؤاؿ  ،ثم قاؿ اإلماـ أحمد  :وما أحوج الناس إلى قاص

صدوؽ يتبع السنة  ،ويذكر الموت وعذاب القبر  ،فقيل لئلماـ أحمد  :أكنت تحضر مجالسهم ؟ قاؿ :ال ما

كنت أحضر واضح  ،وف ي رواية أخرى أنو قاؿ  :ما أنفعهم للنساء والصبياف لوال أف عامتهم يحدثوف بالكذب ،
لوال أف عامتهم يحدثوف بالكذب  ،كثير من القصص ىذه ليست صحيحة.

وقاؿ اإلماـ مالك :إني ألكره القصص في المسجد وال أرى أف يجلس إليهم ،وإف القصص بدعة  ،وليس

على الناس أف يستقبلوىم كالخطيب  ،وكاف ابن المسيب وغيرىم يتخلفوف والقاص يقص  ،كاف سعيد بن

المسيب إذا قاـ القاص يقص خرج من المسجد تركو .

وقاؿ ميموف بن مهراف ال يخطأ القاص (ثبلثا) ىذه اآلثار يا إخواني مع تجمعها تبين لنا الصورة  ،ما ىو

القصص الممنوع قاؿ :ال يخطئ القاص ثبلثا إما أف يسمي القوؿ بما يهزؿ دينك  ،يزين الكبلـ وتفاصح  ،ويبين

الجنة والدين ضعيف  ،الدين يقلب ، ...ولذلك يقوؿ النبي 
بلسانو  ،كما تتخل البقرة في لسانو" .
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الذي يتكلم في الببلغة والفصاحة والعلم والمعرفة ويجمع الكبلـ والدين يذىب  ،أو أف يعجب بنفسو  ،أو

أف يأمر بما ال يفعل  ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة يأمر الناس وال يفعل .

وقاؿ أبو قبلبة  :نفس الحديث السابق ما أمات العلم إال القصاص ،تجالسهم سنة وال تتعلق بشيء  ،وقاؿ

النبي عليو الصبلة والسبلـ  ،الحديث صحيح  ،ىذا مفروض أنو يقدـ  (:دخل عوؼ بن مالك مسجد حمص ،

عوؼ من الصحابة  ،فإذا جماعة على رجل  ،فقاؿ  :ما ىذه الجماعة  ،قالوا :ىذا كعب األحبار يقص على

الناس قاؿ :يا ويحو أما بلغو قوؿ النبي   ال يقص إال ثبلثة  :أمير  ،أو مأمور  ،أو أحمق متكلف مراء 
ال يقص إال ثبلثة أمير؛ ألف األمير ال يريد رفعة على الناس ىو أصبل حصل الرفعة باإلمارة فيقص يعظ  ،أو مأمور

ألنو أصبل مجبور مكلف من األمير  ،أو الثالث أحمق  ،قاؿ في رواية  :أو مراء أو مختاؿ أو متكلف؛
لينصب ...نفسو ،وىو لم ينصب ...يعظ الناس ويأمر وينهى إال الوعظ الذي يأمر بو  ،إذا كاف عالما مثبل ،

ويعظ الناس يذكرىم ،كما كاف  :ابن مسعود أو كاف ليس على شكلو أف يوصي بنفسو ،كما تقدـ في حديث بن
أبي ليلى  ،يحدث ىذا ويحدث ىذا  ،وذلك لما طلبوا من ابن سرين أف يقص  ،قاؿ :أنا لست أميرا وال مأمورا

وأخشى أف أكوف أنا األحمق  ،يقوؿ في الحديث والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح  ،أنو ال يقص إال

أمير أو مأمور أو أحمق متكلف ،أو مراء

فقاؿ البن سيرين  :قص علينا في البصرة فقاؿ أنا لست أمير وال مأمور ما بقي إال أف أكوف أحمقا .يقوؿ .
وعن  ...السمالي  :أف عبد الملك بن مرواف سألو عن القصص  ،فقاؿ :إنها محدثة ومن أمثل ما أحدثتم ،

ولكن النبي  قاؿ  :ما أحدثت أمة بدعة إال نزع مثلها من السنة  انتبهوا يا إخواني ما تأتي أمر جديد
ال تظن أف ىذا الجديد إنو إضافة إلى الدين  ،ترى على حساب غيره  ،اآلف مثبل خطب الجمعة ضعف االىتماـ

بها ال من الخطباء وال من الناس لماذا ؛ ألنو حدثت أمور أشياء تصد عن الجمعة .

دروس أىل العلم التي ىي منار الدين  ،ىي إقامة الدين ضعف االىتماـ بها لماذا ؛ ألف الشباب وجدوا شيئا

يغنيهم  ،كما قاؿ ابن تيمية في األعياد إذا كاف ىناؾ أعياد مبتدعة خبلص الناس ما عدوا يهتموا بالعيد واألضحى

 ،انظر اآلف الناس في ال فطر نائمين أكثرىم كل فطر نائمين  ،ولو حمى واحد ما يهتموف بالعيد ما في ذاؾ اإلقامة

لشعائر الدين  ،لماذا عندىم أشياء أغنتهم.

فكذلك ىذا ال تظن أنو يقوؿ لماذا ىذا مشروع خير  ،إف يكوف قصص  ،وإف يكوف فيو مثبل مواعظ ،

ومحاضرات وأشياء ليست على السنة ،فيقاؿ  :انتب و ىذه ليست جديدة  ،ىي تأكل من حساب السنة  ،من
حساب خطب الجمعة  ،واالعتناء بها  ،من حساب دروس أىل العلم  ،من حساب الذكرى التي ليست  ، ...أنا

أعظك وأنت عظني  ،وأذكرؾ وتعالى بنا نؤمن ساعة  ،ىكذا كاف أصحاب محمد . 
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قاؿ أبو عبيد  :التمسك بالسنة خير من إحداث البدع ،وقالت عائشة لقاص بالمدينة - :انتبهوا يا إخواني -

قالت لقاص بالمدينة ثبلثا :إما أف تتابعني عليها أو أكتب إلى الخليفة ،قاؿ  :بل أتابعك يا أـ المؤمنين  ،قالت :

إياؾ والسجع في الدعاء ؛ فإف النبي  وأصحابو ال يفعلوف ذلك  ،إذا جئت تدعو ال تسجع  ،ال تتكلف النبي
 كاف بعض دعواتو فيها السجع غير متكلف   ،اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع
ونفس ال تشبع  ىذا لم يقصده  ،أما التكلف في السجع سواء في القرآف في الصبلة  ،أو في غيرىا  ،مثل

ما انتشر يعني من كتب الوعظ ( اللهم ارحمنا إذا ارتخت اليداف  ،ولبس اللساف  ،وشخصت العيناف وقامت

القدماف) ىذا يمكن أف يبطل الصبلة ىذا  ،إنما يقوؿ  :اللهم نجنا من عذاب النار ،وأدخلنا الجنة  ،قالت :

إياؾ والسجع في الدعاء  ،وقص على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين بدوف تحديد  ،وال تكثر عليهم فتملهم ،

ىذا واحد  ،الثانية  -انتبهوا يا إخواني يعني غالبكم أو كثير منكم محتاج إليو عند قومو .

والثالثة قالت :وألجزينك تأتي القوـ وىم في حديثهم فتقطع عليهم حديثهم وتغمهم بحديثك  ،يعني تقوؿ :

اسكتوا أنا سأتحدث  ،ولكن أنصت  ،فإف حدوؾ ...وأمروؾ واشتهوا كبلمك  ،تحدث  ،وإذا رأيت منكرا أنكر
 ،أما أف تجبرىم على القصص ال  ،ىذا مهم مثبل اآلف في األفراح واألعراس كاف النبي  وأصحابو ما يفعلوف
ىذا  ،يعني الناس في اجتماع  ،وإذا رأيت منكر أنكر  ،أو ال تحضر ،وإذا كاف الناس مستمعين ما رأوا شيئا

مكاف بعيد  ،وىذا يحدث ىذا وأخبارىم كذا  ،تقوؿ :اسكتوا أنا سأعظكم اآلف  ،وأذكركم  ،ولذلك قاؿ ابن

عباس لعكرمة في البخاري نفس كبلـ عائشة قاؿ  " :إياي وإياؾ أف تأتي الناس في حديث وتسكتهم وتتكلم  ،إف

أمروؾ واشتهوا كبلمك تحدث وإال فاسكت" .

وقاؿ :كاف أبو عبد اهلل مسلم بن جندب قاص ألىل المدينة  ،فكاف مجلس سعيد بن المسيب قريبا منو ،

فقاؿ  :لو كاف لي على ىذا األعرابي جاه في السلطاف لم أزؿ أضربو حتى أخرجو من المسجد  ،يقوؿ سعيد بن

المسيب ؛ ألف مجلس علم سعيد بن المسيب ولج عندىم وأخذ يحدث  ،ويأتي بالبدع ويقص  ،ويأتي بأخبار
أىل الكتاب  ،ويأتي باألباطيل  ،يقوؿ  :أنا ما في يدي شيء ،لو في يدي شيء لضربت ىذا األعرابي  ،حتى

أخرجتو من المسجد  ،واستأذف تميم عمر في القصص فقاؿ :يا تميم ىل تريد أف تقوؿ أنا تميم فاعرفوني ؟ ىذا

أيضا ملحظ مهم .

وكاف سالم يقوؿ كاف أبي ابن عمر يلفى ...خارجا من المسجد فيقوؿ :واهلل ما أخرجني من المسجد إال

صوت قاصكم ىذا  ،يقوؿ :إلي طلعني صوت ىا القاص.
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وأيضا يقوؿ أبو معمر :رأيت سيارا ألبي الحاكم يستاؾ على باب المسجد  ،وقاص يقص داخل المسجد ،

قلت  :يا أبى الحاكم الناس ينظروف إليك  ،القاص يقص وأنت في الخارج قاؿ  :أنا في سنة أستاؾ وىم في

بدعة ؛ ألنهم أحدثوا يعني أتوا بقصص مبتدع .

وآثار كثيرة تقرب من ثبلثين أو أربعين أثرا في كتاب اسمو " تحذير الخواص من أكاذيب القصاص"

للسيوطي وفيو كبلـ كثير عن السلف في ىذا  ،فإذا نخلص بفائدة أف القصص إذا كاف على السنة ذكرى بدوف

شيء مرتب  ،ويعني شيء محدد من حيث إف ال بد مواعظ  ،وىكذا وىكذا ونأتي للناس ال  ،وإنما يتخلوف

بالموعظة  ،ىذا ال بأس بو إذا كاف بالقرآف والسنة ال بأس بو  ،إنما نُهي عن القصص؛ ألجل أنو فتنة على القاص
إذا اتخذ خطيبا ونصب  ،أما ىذا القاص إذا اتخذ خطيبا قد يجره ذلك إلى أف يقوؿ الثانية أف يقوؿ الناس ما

سمعوا منا قرآف ال بد أف ي حدث لهم  ،ال بد أف يأتي بأشياء يستغربونها يستطرفونها  ،وأيضا أف يصد عن العلم ،

يصد عن العلم ،وأنا أطلت فيها ؛ ألف المسألة مهمة وتحتاج إلى مثل ىذا التطويل  ،بس نقرأ أثر ونسمع األسئلة

كلها تقدمت الكثير من اآلثار تقدمت نعم .
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الشدة على القصاص كمن ٬تلس إليهم
حدثنا ٤تمد بن كضاح عن موسى بن عثيمُت بن معاكية  ،قاؿ  :حدثنا عمر بن ىاركف ،
عن الضحاؾ  ،قاؿ  :رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص كمن ٬تلس إليهم.
ػػػػػػػػ

كاف عمر ما يسجن العلماء  ،إذا في فرؽ بين القصاص والعلماء  ،عمر كاف يسجن القصاص أو ينهاىم عن

الجلوس  ،لكن عمر ما يسجن العلماء  ،وعمر إذا روي أنو اتخذ قاصا إنما اتخذ قاصا ليعظو  ،ويذكره بالسنة

نعم .
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عدـ االستماع إىل القصاص
حدثنا بن كضاح  ،عن أيب أيوب الدمشقي سليماف بن بنت شرحبيل  ،قاؿ :حدثنا زمرة بن
ربيعة  ،قاؿٝ :تعت سفياف الثورم  ،كسألو عمر  -عمر بن العبلء اليماين -فقاؿ :يا أبا عبد اهلل
استقبل القاص ؟ فقاؿ :كلوا البدع ظهوركم .
ػػػػػػػػ

نعم ىذا سفياف الثوري يقوؿ إذا كانت بدعة ال تستقبلها بوجهك ليس مثل الخطيب ،الخطيب في سنة ،

خطيب الجمعة ،وإنما أعطو ظهرؾ يقوؿ  ،نعم .
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إبعاد القصاص ٣تالس أىل العلم
حدثٍت ٤تمد بن كضاح  ،عن عبد اهلل بن ٤تمد  ،قاؿ  :حدثنا شبابة قاؿ  :حدثنا شعبة
قاؿ  :حدثنا عقبة بن خريف قاؿ ٝ :تعت ابن عمر كجاء رجل قاص فجلس ُب ٣تلسي ،فقاؿ
لو ابن عمر  :قم من ٣تلسنا.
ػػػػػػػػ

 -جلس في مجلس ابن عمر -ابن عمر يجلس في المسجد النبوي ويعلم الناس السنة  ،فجاء القاص

وجلس في مجلسو  ،نعم .
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االستعانة بالسلطاف ُب إنكار البدعة
فأىب أف يقوـ فأرسل ابن عمر إىل صاحب الشرطة  ،أقم القاص  ،قاؿ  :فبعث إليو فأقامو.
ػػػػػػػػ

نعم .فيو من الفوائد االستعانة بالسلطاف في إنكار البدع إذا رأيت بدعة  ،وليس لك اإلنكار  ،باليد فاستعن

بالسلطاف في إنكار البدع مثل اآلف  ،يفتوف في الصحف  ،من ىؤالء الكثير منهم المخرجين  ،أو منافقين ما

تستطيع اكتب للسلطاف أف أسكتوا ىؤالء  ،أف أسكتوا ما يفسدوا على الناس دينهم  ،وغيرىا أي بدع تراىا أكتب

إلى السلطاف  ،أنكر بلسانك  ،بين للناس أما أنك تقيمو  -ابن عمر ما يستطيع يقيمو بالقوة -أرسل إلى صاحب
الشرطة أرسل لنا شرطي يقيم ىذا عنا  ،ىذا فعل ابن عمر في االستعانة بالسلطاف في إنكار البدع .

السلطاف إنما مهمة اإلمامة ىي حفظ الدين  ،وحماية الثغور  ،والجمعة  ،واألعياد  ،فهذا من حفظ الدين أف

يكتب إليو  ،وليس في ىذا تثريب  ،كما فعل ابن عمر نعم  ،إذا كانت بدعة واضحة قاؿ  :العلماء أنها بدعة ،

نعم .
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إخراج أىل البدع من ا١تساجد
حدثنا ٤تمد بن كضاح  ،عن عبد اهلل بن ٤تمد قاؿ  :حدثنا شريك  ،عن إبراىيم  ،عن
٣تاىد  ،قاؿ :دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر  ،فقاؿ لو  :قم فأىب أف يقوـ  ،فأرسل إىل
صاحب الشرطة فأرسل إليو شرطي  ،فأقامو كٝتعت  ،ابن كضاح يقوؿ ُب قصاص :ال ينبغي ٢تم
أف يبيتوا ُب ا١تساجد كال يًتكوا أف يبيتوا فيها .

ػػػػػػػػ

نعم يقوؿ ابن وضاح نفس صاحب ابن أبي عبد اهلل محمد بن وضاح يقوؿ  :ال ينبغي لهم أف يبيتوا في

المساجد ،وال يتركوا أف يبيتوا فيها خاصة ؛ ألف في عصرىم بدأ القصص قريب جدا من السنة  ،ثم أنا قلت لكم

دائما الشيطاف يرضى في المرحلة األولى أف تكوف السنة إال شيئا بسيطا  ،يعني إما تنظيم لها أو كذا  ،ثم تنحرؼ
ً
تنحرؼ تبدي زاوية انحراؼ تكبر ،ما وصلت عصر ابن وضاح في القرف الثالث  ،إال والقصاص شيء آخر  ،فيو
اللي أنكر ...وقاؿ ولوىم ظهوركم  ،فقاؿ :ال يتركوا يأتي يعظ الناس وىو جاىل  ،بعض الناس اآلف  ،إذا

صاحبهم أحد قالوا قم ذكر الناس  ،تكلم يقوؿ  :أنا جاىل أنا ما استقمت معكم إال قبل يومين أو ثبلثة ... ،

تقولوا تكلم عظ الناس ىو يقوؿ افتح فمك ويرزقك اهلل افتح فمك  ،ويرزقك اهلل تكلم واهلل يلهمك  ،ما ىدـ
الدين إال بهذا  ،ما ىدـ الدين إال بهذا           

()1

أخاؼ أف آمرىم

بالبدع  ،فبل بد  ،ولذلك مثل ىؤالء قاؿ ابن وضاح  :ال يتركوا في المساجد  ،وال يناموا فيها  ،إذا كاف يتنقلوا

بين األمصار نعم .

1 -سورة يوسف آية .118 :

118

التحذير من البدع

نشأة القصص ا١تذموـ
حدثنا ٤تمد بن كضاح  ،عن موسى بن معاكية قاؿ  :حدثنا بن مهدم  ،عن سفياف  ،عن
عبيد اهلل  ،عن نافع قاؿ  :مل يقص على أىل النيب  كال أيب بكر كال عمر كال عثماف كأكؿ ما
كنت القصص حُت كانت الفتنة.
ػػػػػػػػ
نعم القصص المحذور الذي كثر فيو ىذا  ،ما كاف في عهد النبي  وال أبي بكر  ،وال عمر  ،وما من قوؿ
إال ىؤالء  ...إال ىذا ،فلما قتل عثماف خرجت البدع  ،البدعة متى ولدت ؟ في مقتل عثماف  في عهد النبي



ما كاف ىناؾ بدع إال أشياء يسيرة ،مثل الذين قالوا نترؾ النساء وال نأكل اللحم ونقوـ  ،ىذه تعتبر بدعة ،

أنكرىا النبي  في وقتها  ،لكن الدين كلو قائم  ،والنور  ،النبوة واضح .

وكذلك في عهد ال شيخين في عهد عثماف في أوؿ  ،ثم لما قتل عثماف تفرقوا ،خرجت الخوارج خرجت

الشيعة وخرج غيرىم ،فيقوؿ  :لم يقص لما كاف نور النبوة قويا  ،فلما قتل عثماف وكانت الفتنة بدأ القصص
المحذور  ،فأخذوا بعض اليهود الذين أسلموا يقصوف على الناس أخبار أىل الكتاب  ،وتوسع الناس في أخبار

أىل الكتاب  ،وتوسعوا في المبلحم ،توسعوا في أخبار الفتن  ،وما سيحصل في آخر الزماف ،وىذا اشتهر بو أىل

الشاـ ،أنهم انصرفوا إلى الفتن  ،والمبلحم وما يكوف في آخر الزماف ،وكذا نعم.

طيب اليوـ طولنا عليكم لكن مسألة القصص يعني لعلنا ننتهي منها بهذا البياف  ،نسأؿ اهلل  أف يوفقنا
وإياكم لما يحبو ويرضاه  ،وأف يدلنا على الخير ،ويرزقنا اتباع السنة ونحن ال نريد اإلطالة ؛ ألف اإلخواف عندىم
درس بعد الفجر ،إذا كاف في سؤاؿ أو سؤالين في الموضوع  ،أو كذا وحتى األسئلة الباقية  ،إذا كانت في

الموضوع في الغد باقي آثار  ،عن القصص أيضا.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ  ،كيف نجمع بين ما ذكر وبين ما ذكر ورفع عند أىل السلف كابن الجوزي وغيره

؟
ج :كما قلت أحسن ىدي ىدي محمد  أحسن ىدي ىدي محمد  ثم القرف األوؿ  ،ثم القرف الثاني

 ،ثم القرف الثالث ىذا أحسن ىدي  ،نعم .
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س :يقوؿ مثبل  :ىو داخل في القصص ،ما يكوف بعد الصبلة من قياـ بعضهم ،والوعظ  -بعد إيش  -بعد

الصبلة بالوعظ .

ج :إذا كاف موعظة شخص يقوـ يعظ الناس بدوف تحديد شيء معين  ،ويعظهم بالكتاب والسنة ،بالقرآف

والسنة ،بالوحي  ،يذكرىم  ،والناس يشتهوف حديثو ليس ىذا ىو المحذور  ،إنما المحذور ما تقدـ  ،نعم .
أي نعم  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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زمن البدع
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل  ،كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل نبينا ٤تمد عليو كعلى آلو
كصحبو كسلم كمن كااله.
قاؿ ا١تصنف -رٛتو اهلل تعاىل : -كحدثٍت ٤تمد بن كضاح ،قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد ،
قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى ،قاؿ  :حدثنا قيس بن الربيع  ،عن أيب سناف ىرار بن مرتاف عبد
اهلل بن أيب الفضيل ا٢تمذم  ،قاؿ :كنا جلوسا مع عبد اهلل بن خباب بن األرت  ،كىو يقوؿ
سبحوا كذا ككذا  ،كاٛتدكا كذا ككذا  ،ككربكا كذا ككذا  ،قاؿ  :فمر خباب فنظر إليو ٍ ،ب أرسل
إليو فدعاه فأخذ السوط  ،فجعل يضرب رأسو بو  ،كىو يقوؿ :يا أبتاه فيما تضربٍت ؟ فقاؿ  :ما
ال مارقة ىذا قرف الشيطاف قد طلع  ،أك قد بزغ.
ػػػػػػػػ

نعم  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو أجمعين .
أثر خباب وابنو تقدـ معنا  ،وما فيو كل الفوائد التي فيو ذكرت فيما سبق  ،نعم .
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الفرؽ بُت القصاص كالقراء
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا أبو ىبلؿ قاؿ  :حدثنا معاكية بن قرة قاؿ  :كنا إذا رأينا الرجل
يقص قلنا  :ىذا صاحب بدعة  ،حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد  ،عن خبللة بن ٭تِت  ،عن ابن كىب
 ،عن ابن عوف قاؿ  :كاف ٤تمد بن سَتين يقوؿ ُب أصوات القرآف ٤تدث.
ػػػػػػػػ

نعم ىذا محمد بن سيرين  ،يقوؿ في أصوات القرآف محدث  ،يعني قراءة القرآف  ،باأللحاف  ،أو بالتطريب

على غير طريقة العرب  ،ولحوف العرب وأصواتها  ،وىذا سيأتي اإلشارة لو المزيد بذلك؛ ألف ذكر في ضمن
اآلثار التي في القصص  ،يريد أف ينتهي منها أي  ،ونذكر بعض اإلشكاالت التي صارت من اإلخوة  ،وبعض

األسئلة التي لم يجب عليها باألمس  ،فهذا أصوات القرآف قراءة القرآف  ،وحفظو والتفقو فيو لو الحديث اآلف

إف شاء بعد ما تنتهي اآلثار التي في القصص ؛ ألنو ذكره ابن وضاح -رحمو اهلل  -في ضمن اآلثار التي في

القصص  ،وذلك للتشابو بين القصاص وكثير من القراء  -قراء القرآف  -الذين لم يفقهوه .

وأيضا أف بعض القراء يقص في الدعاء  ،وسيأتينا آثار  ،وكذلك عند الطرطوشي وغيره أنهم يقصوف في

الدعاء  ،تقدـ أيضا بالبارحة إنو يذكر في الدعاء أشياء يكوف فيها تعد من ىذا السجع المحدث  ،ومن ىذا

الوعظ ،يعني أحيانا وعظ داخل الدعاء  ،يذكر أشياء مثبل عما يحدث داخل القبور ويستطرد في ذلك  ،فهذا
سيأتينا اآلف ذكر بعض اآلثار التي فيو  ،نعم .
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سبب ىبلؾ بٍت إسرائيل
حدثنا ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا موسى بن معاكية ،عن عبد الرٛتن بن مهدم ،عن
سفياف  ،عن األجلف  ،عن ابن أيب فضيل  ،عن عبد اهلل بن خباب  ،عن لبيب قاؿ  :إ٪تا
ىلكت بٍت إسرائيل حُت قصوا.
ػػػػػػػػ

نعم  .ىذا تقدـ ال بارحة أيضا  ،إنما ىلكت بنو إسرائيل حين قصوا  ،لما تركوا الحق ؛ ألنو ثقيل عليهم

حملوا التوراة  ،ولم يحملوىا  ،لجأوا إلى الباطل  ،إلى التسلية ؛ ألنو خفيف اهلل  سمى القرآف ثقيبل  :
     



()1

والنبي عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ   :لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذو القذة بالقذة  نعم  ،واآلف

يأتي بعض األسئلة التي بالبارحة عن القصص المشروع منو والممنوع  ،لكن اآلثار كلها على ذا النوع من القصص

 ،ىو الذي ذكرناه باألمس ونعيد إف شاء اهلل بعد ما تنتهي اآلثار التي في القصص  ،لكن ىذا أثر عظيم  ،إنما
ىلكت بنو إسرائيل حين قصوا  ،لما تركوا كتاب ربهم  ،وما جاء بو أنبياءىم ولجأوا إلى ىذه األخبار  ،انتقلت

إلى بعض ىذه األمة  ،والتوسع في أخبار بني إسرائيل  ،وما حصل لهم قاؿ  :ىذا كاف من أسباب ىبلكهم  ،كما

قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ   :إف أوؿ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء  وىذه األمة ستتبع سننهم
حذو القذة بالقذة  ،قالوا  :يا رسوؿ اهلل اليهود والنصارى قاؿ  :فمن  ،نعم.
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اإلنكار على القصاص
حدثنا موسى  ،عن ابن مهدم  ،عن سفياف  ،عن ٫تاـ بن اٟتارث التيمي قاؿ ١ :تا قص
إبراىيم التيمي أخرجو أبوه من داره كقاؿ  :ما ىذا الذم أحدثت ؟
ػػػػػػػػ

نعم لما قص إبراىيم التيمي  -إبراىيم بن يزيد التيمي  ،وأبوه أيضا من أئمة السنة  ،أبوه عالم وعابد ابن يزيد

التيمي  ،فلما اشتغل إبراىيم بالقصص ؛ مع إف إبراىيم من العباد أخذ يقص  ،عند بني إسرائيل  ،ويذكر بعض

القصص أخرجو أبوه من داره  ،وىذا من اإلنكار  ،ىذا من اإلنكار  ،وقاؿ  :ما ىذا الذي أحدثت يشدد عليو

حتى يعود إلى السنة نعم.
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جزاء القصاص
كحدثنا عن موسى  ،عن ابن مهدم  ،عن جعفر بن فرقاف قاؿ ٝ :تعت ميموف بن مهراف
يقوؿ :القاص ينتظر مقت اهلل.
ػػػػػػػػ

نعم القاص الذي يقص عن البدع  ،ويشغل الناس عن الوحي  ،ويتعاظم في نفسو  ،أنو ىو الذي يعظ الناس،

وىو الذي يذكر الناس  ،الناس محتاجة إليو كما ذكرنا باألمس ،ىذا ينتظر مقت اهلل  ،نسأؿ اهلل العافية نسأؿ اهلل

أال يمقتنا  ،إذا عظم اإلنساف في نفسو  ،وتكبر على الحق  ،ورأى أف الناس كلهم ينتظروف كبلمو  ،ينتظر مقت
اهلل  ،وإنما أىل السنة يدرسوف القرآف يدرسوف السنة  ،يدرسوف الحديث  ،يدرسوف اآلثار  ،ينشروف السنن  ،ال

يروف أف الناس أنهم يتعاظموف  ،على الناس أو يتكبروف عليهم  ،من رأى أف نفسو كبيرة مع أنو صغير نسأؿ اهلل

العافية والسبلمة نعم.
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اختصار السجود كرفع األيدل كالصوت ُب الدعاء
كحدثنا موسى عن ابن مهدم  ،عن ٫تاـ بن ٭تِت  ،عن قتادة  ،عن سعيد بن ا١تسيب
كمورؽ قاؿ  :يكره اختصار السجود كرفع األيدم كالصوت ُب الدعاء.
ػػػػػػػػ

نعم سعيد بن المسيب  ،أو المسيب ىذا من أفضل التابعين  ،إف لم يكن أفضلهم  ،وىو إماـ أىل المدينة ،

وكاف أشبو الناس بالصحابة 

ورحم أبا محمد  ،ومورؽ العجلي من أىل العراؽ أيضا من العباد سئل عن

اختصار السجود  ،اختصار السجود ىو أف يتعمد اإلنساف اآليات التي فيها سجدة ويسجدىا اختارىا ،يجلسوف

ثم يقرءوف السجدة التي في اإلسراء ويسجدوف ،السجدة التي في مريم ويسجدوف ىكذا  ،يختاروف يتعمدوف ىذا
محدث  ،ىذا محدث ما فعل النبي  وال أصحابو  ،وإنما كانوا يقرءوف القرآف كلو فإذا مرت سجدة سجدوا ،
واضح  ،وىذا موجود بعض العامة ىداىم اهلل ،تجده يجلس في المسجد ويسجد بكثرة  ،فإذا سألتو ...ويلو

ينتقل يذىب اآلية التي فيها سجدة فيسجد  ،وىذا خطأ ىذا محدث .

وبعض الناس يظن أف قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة إنما من أجل السجدة  ،فإذا طالت عليو سورة

السجدة اختار آيات فيها السجود  ،وىذا أيضا خطأ  ،وبعض الناس بالعكس يقرأ السورة فإذا أوشك على
السجدة ركع  ،يقوؿ  :ألني أخشى أني يعني أشق على الناس يسجدوف  ،وأنا رأيت بعض الناس يقرأ سورة النجم

فإذا بلغ :

               

      

()1

يركع يترؾ اآلية األخيرة يقوؿ  :إني إذا قرأتها سأسجد  ،ثم أقوـ  ،ثم

أركع  ،ال الصحيح أف السجود ليس بواجب ،ليس بحتم كما قاؿ  ،أما أف تتعمد أف تتركها ىذا مثل الذي يتعمد

أف يقرأىا ،أو يقرءوف العلق  ،وال ي قرءوف آخرىا ،وبعض األئمة  ،أيضا يهجر السورة التي فيها سجدة طواؿ السنة
 ،يقوؿ  :حتى ال أشق على العامة  .ىذا خطأ أيضا  ،تجد كثير من الناس يقوؿ ما نسمع سورة 
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()1

و      

()2

وأمثالها ما نسمعها إال في رمضاف  ،أما باقي السنة ما

تقرأ  ،يعني يخشوف من السجود  ،ال بد أف يعلموا الناس السنن أمره سهل  ،يسجد ثم يقوـ ثم يركع.

وأما رفع األيدي فاأليدي ثابت في الدعاء  ،أما االستماع على ىيئة االستماع ورفع الصوت  ،ورفع األيدي

ىكذا  ،أو رفعو في ال خطب ىذا لم يثبت  ،أما مسألة اإلنساف إذا دعا يرفع يديو ىذا فيو أحاديث كثيرة ذكرىا
أمور مجموعة من عدة طرؽ قرابة المائة   ،إف اهلل يستحي من عبده إذا رفع يديو أف يردىا صفرا  ومن

ىذا الجنس كثير .

لكن الذي أنكروا أنهم كانوا يستمعوف  ،ثم يرفعوف األيدي  ،ويرفعوف الصوت بالدعاء  ،ىذا لم يفعلو النبي

 وأصحابو وخير الهدي ىديو 

فمسألة اإلنساف إذا دع يرفع يديو  ،ىذا فيو أصل ثابت  ،أما مسألة

االجتماع  ،ثم رفع األيدي في أثناء االستماع  ،ورفع الصوت ىذه مختلفوف  ،نعم.
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قراءة سَت السلف جند من جنود اهلل
كحدثٍت أيب موسى  ،عن ابن مهدم  ،عن أيب بكر بن عياش عن ا١تغَتة  ،عن إبراىيم أنو
كاف يكره أف يقتصر السجدة.
ػػػػػػػػ

نعم  .ابن المهدي عبد الرحمن المهدي العالم اإلماـ  ،الذي ىو من شيوخ اإلماـ أحمد  ،ويحبو  ،ويعظمو ،

ومن طبقة وكيع بن الجراح ويحيى بن السيد القطاف  ،وأمثالهم ومن طبلب سفياف الثوري  ،وشعبة وأمثالهم  ،وأبو
بكر بن عياش أيضا من أئمة السنة  ،واشتهر بالقراءة والحديث  ،وإف كاف في القراءة أكثر  ،وىو من طبلب

عاصم بن أبي النجود  ،وعاصم بهدلو  ،والمغيرة بن مقسم أيضا من أىل العلم في الكوفة  ،وإبراىيم النخعي من

ا لطبقة الثانية من طبلب ابن مسعود  ،أخذ عن طبلب ابن مسعود  ،أخذ عن األسود وأخذا عن علقمة ومسروؽ

وأمثالهم  ،كل ىؤالء أئمة قراءة سيرىم كاملة من جند اهلل 
تعالى          :

قراءة سير الصالحين  ،من جند اهلل  ،كما قاؿ

()1

وقراءة السيرة كاملة ال نأخذ فقط مثبل إنكارىم على البدع  ،ونترؾ سيرتهم في العبادة  ،وسيرتهم في األمر

بالمعروؼ والنهي عن المنكر  ،وسيرتهم في العلم وسيرتهم في نشر السنن  ،وسيرتهم  .فربما أنا نزيد وننقص

نأخذ سيرىم كاملة  ،وأعظم منها سير الصحابة  ،وأعظم منها سير األنبياء  ،نعم.

1 -سورة يوسف آية .111 :
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اختصار سجود القرآف
كحدثٍت أبو موسى  ،عن ابن مهدم  ،عن أيب سليماف  ،عن يزيد الرشك يزيد بن الرشك -
يزيد بن رشك ىذه كلمة فارسية معٌت الرشك  :كبَت اللحية نعم.-
عن يزيد الرشك  ،عن خالد األثبجي ...بن أخي صفواف بن ٤ترز قاؿ  :كنا ُب مسجد
ا١تدينة كقاص لنا يقص علينا فجعل ٮتتصر سجود القرآف فيسجد كنسجد معو.

ػػػػػػػػ

نعم انظر المبلمح دائما تفكروا في اآلثار واعرفوا من أين تؤتى  ،يعني ال تقرأ األثر فقط قراءة سطحية  ،تأمل

لماذا ينكر  ،انظر دائما كل اآلثار التي مرت معنا يكوف قاص مبلزما للجهل ومبلزما لئلحداث  ،والسبب إف
أصبح ىو المصدر  ،وعلى جهل  ،فدائما اإلحداث يأتي من قبلهم  ،ولذلك شددوا عليهم السلف  ،ىنا قاص

يقص  ،ثم ابتكر لهم اختصار سجود القرآف  ،يقص عليهم  ،ثم يقرأ سجدة ،ويسجد ويسجدوف  ،ثم يقوـ يقص

ويقرأ سجدة  ،ويسجدوف  ،نعم ،ولذلك كما قاؿ  :اإلماـ أحمد أكذب الناس السؤاؿ والقصاص  ،نعم .
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من فوائد اإلنكار على أىل البدع
إذ جاء شيخ فقاـ علينا فقاؿ :ألف كنتم على شيء إنكم ألفضل من أصحاب رسوؿ اهلل
 فمضى فسألنا عنو فقلنا من ىذا الشيخ ،فقالوا :ىذا عبد اهلل بن عمر.
ػػػػػػػػ
نعم   -وأرضاه  -قيل من فوائد اإلنكار  ،اإلنكار إذا رأيت محدثة صغيرة أو كبيرة أنكر حتى تموت

وىي صغيرة قبل أف تكبر  ،وفيو من الفوائد دائما التركيز على فعل أصحاب محمد 
لفعل النبي  ىم الذين أعلم الناس بفعلو ما الذي يتبع فيو  ،وما المنسوخ  ،وما ىو الذي فعلو على وجو
العادة ،ولذلك كل اآلثار التي مرت معنا يحتجوف بفعل أصحاب محمد  وىم يأخذوف من الحديث من كاف
؛ ألنهم ىم االمتداد

على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي واهلل  إيش يقوؿ       :
()1

أثنى عليو بإطبلؽ  ،ثم قاؿ     :

()2

بماذا ؟    

()3

أثنى عليهم بتقييد ،

اللي يتبع الصحابة بإحساف إحسانا في العلم وإحسانا في العمل  ،إحسانا في العلم يعني ... :عليو وإحسانا في

العمل اتباعهم  ،نعم .
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غربة ا٠تلف عن كتب السلف
كحدثٍت عن موسى بن مهدم  ،عن إسرائيل  ،عن أشعث بن أيب الشافعة يعٍت األسود بن
ىبلؿ  ،قاؿ  :كاف رجل يقص فأتى ابن مسعود  ،فأيٌب فأيٌب ابن مسعود  ،كىذا اآلٌب ىو أنا
فأٌب ابن مسعود  ،كاف رجل يقص فأٌب ابن مسعود  ،فقيل لو فجاء كجلس ُب القوـ فلما ٝتع
م ا يقولوف  ،قاـ فقاؿ :أال تسمعوف  ،فلما نظركا إليو قاؿ  :تعلموف أنكم ألىدل من ٤تمد 
كأصحابو  ،أك أنكم لتمسكوف بطرؼ ضبللة.
ػػػػػػػػ
يخرج من مشكاة واحدة  ،وىو ما تعلموه من النبي  إنكم ألىدى

نعم  .كل كبلـ أصحاب محمد 
من محمد وأصحابو  أو إنكم ما تمسكوف بطرؼ ضبللة  ،ألف اهلل أخر اإلنكار فيتركونو ،حتى لو كاف في فعل
خير ظاىر خير دعوة  ،أو قصص  ،أو وعظ يعدلوف الناس يردوىم إلى السنة.
فيو أيها اإلخوة من المسائل قبل أف تدخل في الباب الذي بعده فيو .

أوال :أف كتب األقدمين كتب السلف كتب القروف الثبلثة  ،تثير أسئلة  ،وأنتم الحظتم ىذا ، .........

وتسير أسئلة كثيرة والسبب ليس فيها  ،السبب فينا نحن أنها مهجورة منذ زماف طويل  ،كتب المتأخرين كل

اإلشكاالت التي فيها طرحت  ،ثم طرحت ،وكتبت وبينت  ،وعرفها القريب والبعيد والصغير والكبير؛ لكثرة

التركيز عليها  ،أما كتب األقدمين فإنها مهجورة  ،نادرة ال تدرس في الجامعات  ،وال تدرس في الدورات إال نادرا
وال تدرس في الدروس إال نادرا ،ولذلك أصبحنا يعني في غربة عنها  ،إذا قرأنها مثل ما تروف  ،وأنا قلت إلى آخر

الكتاب كل اآلثار غالب اإلخوة ربما أوؿ مرة يسمع ىذه اآلثار  ،فإثارة األسئلة كونك تثير األسئلة ىذا حق ،
تسأؿ ما من ىم القصاص الذي يقصدونو السلف ما ىي أصوات القرآف ىذا حق  ،ىذا أوؿ التصحيح .

أوؿ التصحيح  :ىو لو أنكم مثلهم من كاف على مثل ما أنا عليو أنا وأصحابي  ،ىو أنو نقرأ السنن وتزيل

اإلشكاالت  ،ونسأؿ ونرجع إلى أىل العلم  ،ويكوف فيها أخذ ورد وعطاء حتى يتضح الوجو ،ىذا ال يسوء أحد ،
أنها تثير  ،يعني  :بعض اإلخوة قد يحجم  ،بعض طبلب أىل العلم قد يحجم عن شرح كتب المتقدمين ؛ خوفا

من ىذه األسئلة  ،يعرؼ كتب وطريقتو ُوضحت وشرحت آالؼ المرات  ،فهو يقوؿ  :ىذا الطريق السهل  ،وىذه

تثير عن د الناس إشكاالت وأشياء  ،أو ما ىي ليست من جنس الذي يفتن الناس  ،بعض الكتب تفتن الناس ؛

131

التحذير من البدع
ألنك تحدثهم ماال يعقلوف لكن ىذا ال  ،ىذا فعل محمد وأصحابو  وكونو مهجرا زمانا طويبل ال يعنيو أف يترؾ
ويهجر ىذه من ناحية .

ومن ناحية أخرى في بعض اإلشكاالت التي جاءت باألمس  ،وضاؽ الوقت عنها ونذكر على سبيل

االختصار  ،ونمشي فيما تقدـ من الدروس .

بعض اإلخوة فهموا كبلـ شيخ اإلسبلـ عن المدينة النبوية المدينة النبوية  ،وأنو لم تخرج منها بدعة أف ىذا

إلى آخر الزماف أف ىذا إلى آخر الزماف ؛ ألف المدينة معصومة من البدع معصومة من الفتن  ،ىذا خطأ إف ما
عنى شيخ اإلسبلـ :إف في الصدر األوؿ كبلمو واضح كاف .

كاف يقوؿ :في الصدر األوؿ خرجت بدع من الكوفة ،ومن البصرة ومن الشاـ ومن مصر  ،أما المدينة النبوية

فيأتوف ببدعة من البدع ،ويقولوف :ىي خرجت من المدينة  ،ال التشيع وال االعتزاؿ وال القدر  ،وال الخوارج  ،وال

أي بدع .لماذا ؟ وذكر العلة  ،قاؿ  :إف نور النبوة كاف فيها قويًا ؛ وجود العلماء  ،وجود أبناء الصحابة  ،وكذلك

عامة أىل المدينة ىم حديث عهد بفعل النبي 

وبظهور الدين فيو  ،حتى إف اإلماـ مالك قاؿ  :عمل أىل

المدينة بضوابط محددة يحتج بو  ،يفهم بو النص ؛ ألنهم ما يعرفوش كانوا يصلوف المساجد قائمة على فعلو
وىم حديثوا عهد بذلك  ،وأما إذا ضعف نور النبوة ذىبت العلة إذا  ،ضعف نور النبوة في المدينة ،وفي غيرىا
ذىبت العلة تكوف ىناؾ بدعا يكوف ىناؾ تصوفا في المدينة  ،وغيرىا يكوف ىناؾ بدعا إذا ما كاف ىناؾ نور ...

والرفلي ...لؤلنبياء .

كذلك حديث الصورة أيضا  ،بعض اإلخوة يسأؿ إنا يعني في إشكاؿ ىل في مشابهة في حديث البخاري

قد يفك اإلشكاؿ قوؿ النبي   أوؿ زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر  أوؿ زمرة تدخل
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ،ىل ىم مشابهين ل لقمر من كل وجو ؟ ىل ىؤالء زمرة مثل القمر في استدارتو
وفي شكلو ال  ،لكن الصورة يعني في مشابهة من حيث اإلنارة من حيث اإلشراؽ من حيث كذا  ،فوجود الصورة
ال ينفي كذلك مثبل في القصاص ونحن ذكرناىا كثيرا  ،أنا باألمس ذكرنا تقريبا ثبلثين أو أربعين أثر ،ننتخب فقط

ثبلثة آثار ؛ تفك اإلشكاؿ.
األثر األوؿ  :أثر أبي قِبلبة قولو  :ما أمات بالعلم إال القصاص ،تجالس أحدىم سنة فبل تعلق منو بشيء ،

فإنما قصص وأحداث وأشياء ما تستفيد منها أشياء فكرية وثقافية ما تستفيد  ،وتجالس العالم جلسة واحدة ؛

فتخرج بوحي  ،آيات وتفسيرىا وأحاديث وآثار واضح  ،إذا وجد ىذا في الشخص فإنو من القصاص إذا كاف
يميت العلم ال يركز على الوحي  ،ال يشرح القرآف والسنة  ،فإنو من المحذور  ،ىذا أثر ينتخب  ،وينتقى يعني

يلخص كثيرا من اآلثار  ،قولو  :ما أمات العلم إال القصاص  ،تجالس أحدىم سنة فبل تعلق بشيء .
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واألثر الثاني  :أثر أحمد بن حنبل ،عندما قاؿ  :أكذب الناس القصاص والسؤاؿ  ،أنهم يتوسعوف في

الكذب يتوسعوف في المحدثات قالوا :وما أحوج الناس إلى قاص صدوؽ ؛ يذكر للناس باآلخرة  ،ما أحوج الناس

إلى قاص صدوؽ يذكرىم باآلخرة يعني بالوحي بالقرآف والسنة .

واألثر الثالث  :ق وؿ عمر عندما استأذف تميم في القصص قاؿ  :إنو الذبح وأشار إلى الحلق  ،وقاؿ  :أنت

تريد أف تقوؿ أنا التميم فاعرفوني ،بمعنى أف القصص يكوف فتنة على الشخص ،يكوف فتنة عليو .

وأيضا أثر رابع :وسيأتي معنا في ابن وضاح أف القصص يكوف بالكتاب والسنة  ،قصص الكتاب والسنة فيها

غنية سيأتينا عن ابن عباس ،وىو أعمى  ،يقف على عبيد بن عمير وىو أوؿ قاص في اإلسبلـ  ،ويقوؿ :يا عبيد

بن عمير اتل كتاب اهلل ،وذكر الناس اآلخرة بكتاب اهلل  ،وبالسنة فيها غنية  ،بعض اإلخوة يسأؿ عن القصص
تماما ؟ قصص مثبل واقعة في عصرنا تائب أو غيره فيقوؿ أىل العلم :إذا كاف تاب أو
الواقعي  ،يقوؿ :ىل يترؾ ً
شيء إذا كاف حقا ال يكوف مثلما قاؿ اإلماـ أحمد  :أكذب الناس  ،يكوف حقا .

واألمر الثاني :أف يكوف تابعا مغمورا في الوحي ،ال يكوف كل الكبلـ عن القصص ،ال يكوف يبين الوحي يبين

القرآف يبين السنة ثم إذا جاء استشهاد بقصو التابع تابع التابع ال حكم لو النادر ال حكم لو  ،أما أف يكوف ىو
األساس كل المحاضرات وكل المواعظ تدور على القصص ال ىذا ىو الذي حذر منو السلف .
فإذا القصص الواقعي :إذا كاف حقا وكاف تابعا مغمورا في الوحي فبل بأس بو .

عندنا إشكاؿ آخر أيضا أما مسألة خطبة الجمعة ىذه ال ينبغي فيها القصص خطبة الجمعة لها نظاـ محدد ،
ال ينبغي أف يزاد فيو وال ينقص  ،خطبة الجمعة شعيرة  ،كما قاؿ تعالى :
    

()1

     

كذلك بعض العلماء يكره الشعر فيها  ،ويكره القصص فيها  ،والحق تكوف بالوحي،

وقاؿ النبي   إف المبلئكة يكتبوف األوؿ فاألوؿ فإذا دخل الخطيب أغلقوا الصحف وجلسوا يستمعوف

 ماذا يستمعوف  ،القصص أو الشعر  ،يستمعوف ذكر اهلل جلسوا يستمعوف ذكر اهلل  ،فخطبة الجمعة لها نظاـ
محدد  ،الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -ملوا مبل كما جاء في الحديث  ،حديث صحيح ،يعني ثقل عليهم القرآف
من كثرة ما يقرءوف ويعملوف بو  ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل حدثنا يريدوف حديثا  ،فأنزؿ اهلل  :
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()2

  

إف كنتم تريدوف الحديث القرآف ىو
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الحديث  ،ثم ملوا مبل  ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل حدثنا حديثا دوف القرآف وفوؽ الحديث ،يعنوف القصص فأنزؿ اهلل
ماذا       :

()1

سورة يوسف       

()2

إيش

معنى أحسن القصص ىنا معنى أحسن القصص  ،يعني أحسن السمت كما قاؿ البخاري  ،يعني نسمتو أحسن
السمت  ،وإال فكما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :سورة يوسف ليست ىي أحسن القصص في القرآف من حيث

النزوؿ  ،سورة آدـ أعظم منها ؛ ولذلك سماىا اهلل سورة يوسف ما كررىا اهلل ،ذكرىا مرة واحدة  ،أما قصة آدـ
يكررىا اهلل قصة موسى يكررىا اهلل ،فهو أحسن القصص من حيث السرد  ،ىذا كل ما في القصص الواقع غير
الواقع  ،يفهم ىذا إذا كاف يميت العلم يصرؼ عن الوحي فيو كذب فيو توسع ،ىذا مذموـ  ،وأما إذا كاف مغمورا

في ا لوحي وىو حق  ،ىو األفضل واألعظم أف يتخوؿ الناس بالموعظة  ،وأف يركز على الوحي  ،قاؿ اهلل قاؿ
الرسوؿ.

المسألة الثانية :الدروس في البيوت أيضا يسأؿ عنها كثير من اإلخوة ،ىل ىي ممنوعة بإطبلؽ ؟

مر معنا أثر الحسن البصري ،وأنس بن مالك ،وطلحة بن عبيد اهلل الخزاعي فيقاؿ  :أيها اإلخوة إف األصل

في العلم المساجد األصل في العلم النشر  ،إيش معنى الببلغ  ،إيش معنى بلغ  ،الببلغ ىو النشر والمساجد
فيها البركة  ،وفيها الوضوح  ،لكن قد يكوف ىناؾ دروس في البيت  ،لكن بشرط يعني قد يكوف ىناؾ سبب مثل

درس ال يفقو العامة  ،أو عالم راس خ يضع درسا للقضاة  ،يريد العامة أف يحضروه حتى ال يتعلموا بعض الشيء
يعرفوف القضاء ماذا يعملوف  ،فيعرفوف شيئا مثبل  ،أو شيء ال تبلغو عقوؿ الناس  ،كما بوب البخاري على حديث
معاذ لما قاؿ لو  :أخبر الناس قاؿ  :ال تخبرىم فيتكلوا  ،قاؿ  :البخاري باب من خص بالعلم قوما دوف آخرين

قوما دوف آخرين.
خشية أف ال يفقهوه أو ال يفتنهم  ،قد يخص بالعلم ً

لكن ىناؾ فرؽ بين الخصوصية والسرية  ،عمر بن عبد العزيز يقوؿ  :تناجينا بأمر دوف العامة واهلل  يقوؿ

         :

()3

الخصوصية بعض اإلخوة يقولوف مثبل  :الشيخ ابن باز  -رحمو

اهلل  -كاف يدرس في البيت  ،ىذا حق ؟ كاف يدرس في البيت الحق الباب مفتوح  ،لو جاء شخص من العامة ،
أو ومن الخاصة وأراد أف يسمع ؛ يسمع ىذا خاص درس خاص يعني قد يكوف لو سبب  ،أما القضاة فيريدوف أف

ينفردوف بالشيخ ،أو مثبل ف ي بيت ناس يعني مستوى عالي ال يريد العامة ال يفقهوف لكن ليس سرا  ،ليس إذا
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جاءىم أحد أغلقوا الكتاب مثبل ،وقالوا أو غيروا الموضوع  ،واضح  .في فرؽ بين كونو خاص وكونو سر  ،األصل
:أف يكوف في المساجد  ،ال يلجأ إلي البيوت وغيرىا إال للحاجة  ،يكوف ىو الفرع ىو التابع ينبغي أف تتضح

ىذه الصورة .

إذا كاف مثبل طالب العلم كل دروسو في البيوت فقط  ،ليس لو دروس في المساجد ال ينشر العلم ال يبلغ
ىذا  ،على تأسيس ضبللة  ،إذا كاف ال يعرؼ إال البيوت ىذا ريبة ،ىذا ريبة اهلل  إيش قاؿ عن المنافقين قاؿ
              :

()1

يريدوف ىذه المغارات ىذه

السرية ،أما أىل الحق ما عندىم شيء تكتمونو عن الناس  ،وإنما يعلم المتشابو ويرد المحكم ،ويبين ويكوف
األصل وىو النشر يعرؼ الصغير والكبير من ،الباب مفتوح بيت اهلل ىذا ىو أصل السلف  ،كونو خاص ليس

بمعناه كونو سرا  ،إذا كانوا يتناجوف بأمر دوف العامة  ،إذا كاف عندىم أشياء سر ،إذا كانوا ال يريدوف أحدا أف

يدخل ،ىذا ريبة.

أما إذا كاف شخص قاؿ واهلل األصل عندي عالم  ،الشيخ عبد العزيز -رحمو اهلل  -قبل أف يموت كاف

يشرح في المساجد خمسة وعشرين كتاب في األسبوع  ،خمسة وعشرين كتاب كلهم من الوحي ،الكتب الستة،
والموطأ ،والمسند ،وأمثالو  ،واضح ىذا ،يعني لو قاؿ لك شخص  :واهلل الشيخ عبد العزيز كل جهده في البيوت
 ،نقوؿ  :كذبت كل جهده في المساجد  ،وال يكاد يذكر شيء في بيتو إال النادر لسبب ؛ لحاجة ىذا صح ىذا

حق  ،وليس سرا حتى الباب مفتوح  ،ولم إذا آتاىم أحد يغلقوه  ،ولذلك أىل البدع على طواؿ التاريخ ىم

يتناجوف بأمر دوف العامة  ،ال يظهروف إال إذا كاف الدولة لهم كما كاف في عهد اإلماـ أحمد  ،كانت الدولة لهم
والخليفة معهم  ،فهنا يؤوه شرىم  ،وإال فإنهم كما قاؿ عن المنافقين  ،أىل البدع ،ىم أىل النفاؽ  :
           



()2

أرجو أف تكوف الصورة اتضحت في دروس البيوت  ،األصل المساجد  ،ال يلجأ للبيوت إال لحاجة مثل أف ال

يفتن الناس أال  ...عقولهم ،وفي فرؽ بين الخاص والسري  ،في فرؽ بين النجوى  ،وبين االنفراد ؛ يعني ألجل
مصلحة  ،كما كاف النبي  ينفرد ىو وأبو بكر وعمر ليسمر عندىم لمصلحة المسلمين  ،وال يأتي شخص ثالث
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عن الحسن أنو قاؿ  :نحضر عند ىذا يوـ وعند ىذا يوـ ونقرأ كتاب اهلل ،ما
 ،الدوريات  ،يقوؿ في األثر الذي ّ
ىو وجو اإلنكار عليهم  ،لماذا أنكر الحسن وأنس بن مالك ،وطلحة بن عبيد اهلل ،على الذي يقوـ في البيوت .

أوال :لم يكن يفعلو النبي  وأصحابو سيرة واضحة  ،أنهم كانوا ما عندىم شيء في البيوت يتخصصوف بو
 ...بو .

األمر الثاني :وىو ملمح خطير  :ىو االنحياز عن المسلمين ىو أف الدروس التي تقوـ في البيوت يكوف

بداية انحياز عن الجماعة عن جماعة المسلمين  ،ما يحضر إلى أصحابنا وشبابنا ويكوف في البيوت ،
ويتخصصوف كما قاؿ عمر بن عبد العزيز " :يتناجوف بأمر دوف العامة " ىذا ىو الملح الذي خاؼ منو السلف ،

وروى أنو بداية بدعة  -االنحياز عن المسلمين  -أف يكوف ىناؾ شيخا  ،مثبل لو قاؿ شخص طيب النبي 
في دار األرقم بن أبي األرقم ،كاف عنده أشياء سر  ،فيقاؿ النبي  انحاز عن الكفار ما انحاز عن المسلمين ،
ال يوجد مسلم في مكة ممنوع من دخوؿ دار األرقم بن أبي األرقم  ،مفتوح للمسلمين أما الكفار ينحاز عنهم ؛

ألنو في وقت ضعف  ،وبعض أيضا ىؤالء الذين كانوا في البيوت  ،قد يكوف عندىم بدع إضافية سببت إنكار
السلف عليهم  ،مثل أنهم كانوا يتعمدوف صياـ أعياد الكفار ( النيروز والمهرجاف ) ومر ىذا معنا  ،ىذه بدعة

المحرؾ لهم على الصياـ ىو وجود عيد الكفار  ،أو يكوف عندىم مد األيدي ورفع األصوات بالدعاء  ،فيكوف
سبب إنكار السلف وجود أيضا بدع  ،وجود بدع عندىم .

وكذلك أيضا نفس الطريقة في الدروس السرية  ،يعني مر معنا أثر أبي موسى 

أنو لما رأى الحلق في

المسجد أنكر ىذا ب قلبو  ،وذىب إلى الوالي ابن مسعود  ،وأنكر لو كانت ىذه الحلق في البيوت من يدري عنهم
ستكوف حلق  ،ثم تتأسس  ،ثم تتأصل  ،ثم تقوى البدعة  ،وىي في البيوت  ،لكن لما وضعوا الحلق في

المسجد ىدمو ابن مسعود  ،ثم جاءوا في المسجد الجامع أنكر عليهم  ،ىذه الفائدة أف يكوف النشاط العلمي

نشاط الدعوة في المساجد  ،يعني إذا كاف ىناؾ خطأ يبينو أىل العلم  ...وينتهي.

ولذلك قاؿ  :أوؿ حديث في صحيح مسلم  ،لما حدثت بدعة القدر  ،وذىبوا إلى عبد اهلل بن عمر واكتنفوا

يحيى بن يعمر وصاحبو ،قاؿ  :إف عندنا قوما يتكثروف العلم  ،وأنهم يقولوف إف األمر أنف وال قدر ،فقاؿ عبد اهلل

بن عمر :أخبرىم أني منهم بريء  ،وذكر حديث جبريل .

فالنبي عليو الصبلة والسبلـ ال في الدوريات  ،وال في الدروس وال في العلم  ،لم تكن سيرتو سريو ،وأف

يتخصص بالعلم قوـ دوف آخرين  ،ال يعرؼ عنو سر إال أمر خاص مثل مسارتو لفاطمة رضي اهلل عنها  ،أو أمر
في مصلحة المسلمين العامة  ،وىو نادر مثل أبو بكر وعمر وقواد الجيوش  ،أو مثبل أسماء المنافقين  ،والذي

أمر اهلل أف يعاملهم بالظاىر  ،األسماء علم بها الحذيفة أشياء خاصة .
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ولذلك لما قالوا للنبي 

قالوا لماذا لم تشر لنا بعينك ثقة رجل قاؿ   :إنو ال ينبغي لنبي أف يكوف

عنده خائنة األعين  النبي ال ينبغي أف يكوف عنده خائنة األعين -يشير بعينو أو يفعل أشياء سرا أو يغمز

بعينو -ىذا ال ينبغي لنبي لماذا ؛ ألف النبي يجب أف يكوف في غاية الصدؽ  ،حتى تقبل الدعوة ويصدقوه الناس
ويأخذوف بجد  ،وغاية الصبر ،النبي عليو الصبلة والسبلـ يتمثل ىذا الصابرين الصادقين  ،غاية الصدؽ .

وىكذا لمن أراد أف تنجح دعوتو ال يكوف لو سر وعلن وظاىر وباطن  ،ال  ،يكوف صادؽ في الدعوة  ،وال

يكوف عنده خائنة أعين  ،وال تخصص أحد دوف أحد  ،ىذا بإذف اهلل تكوف على منهج المؤمنين على طريقة
األنبياء  ،وأحسن الهدي ىدي النبي . 

فهذه ىذه مسائل مسألة القصاص وانتهينا منها  ،ومسألة دروس البيوت وأيضا وضحت الصورة  ،وىذا غاية

ما عندي وما سألت عنو أىل العلم  ،ومسألة الدوريات التي في البيوت  ،وضحت الصورة  ،ومسألة المدينة وىل

ىم معصموف من البدعة ووضحت الصورة فيها ،وأيضا حديث الصورة وبينو أىل العلم.

بقي عندنا مسألة قوؿ ابن سيرين إف أصوات القرآف قاؿ  :إنها محدثة  ،وىذه التي يعني نقرأ في بعض اآلثار

 ،ثم نستمر في اآلثار  ،أصوات القرآف محدثة  ،كما قاؿ  :يقوؿ الطرطوشي سأنقل لكم بعض اآلثار من

الطرطوشي وأنا أحيل كم عليو في ىذه المسألة  ،وفي غيرىا كتاب نفيس  ،يقوؿ  :من البدع المحدثة في الكتاب
العزيز األلحاف والتطريب  ،التمويج والمد ىذا والتطريب على طريقة األعاجم  ،وىو كثير عندنا اآلف ،بل ىو يقاؿ
ىو األكثر اآلف أف ناسا يقرءوف القرآف على ليس على لحوف العرب  ،وإنما على لحوف األعاجم  ،آتانا التطريب
في اآلذاف والتطريب في القراءة  ،آتانا من قبل األعاجم  ،إما من الدوؿ التركية لما كاف لها ىذا  ،أو من اإلخوة

في الهند أو الباكستاف لما أتوا بتحفيظ القرآف وغيره  ،النبي عليو الصبلة والسبلـ الصحابة يقولوف كما تسمعوف

في اآلثار  :إ نما يقرأ القرآف على لحوف العرب وأصواتها ،بدوف تطريب بدوف تمويج وبدوف مد زائد وبدوف تكلف
 ،ىذا كلو مذموـ ىذا كلو مذموـ .

واآلف نقرأ اآلثار يقوؿ  :اإللحاف والتطريب قاؿ اهلل 



   



()1

أي فصلو

تفصيبل وبينو تبينا وترسل في و ترسيبل  ،وال تعجل في قراءتو  ،من قوؿ العرب  ...ثغر رتل إذا كاف مفلجا  ،رتل
كما قاؿ تعالى             :
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إيش قاؿ  :اهلل   
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()1

يعني على ىذا الصفة         

()2

فرقناه تفريقا  ،فصلناه تفصيبل  ،حتى

يثبت في الفؤاد  ،فإذا كاف ىذا في التنزيل فكذلك في التعلم ،خذ قليبل قليبل  ،رتلو ترتيبل يعني ،وكما قاؿ تعالى
في قراءة          :

()3

إذا كاف ىذا في القراءة تقرأ على مكث ،

فكيف في التعلم ؟ في التفكر فيو .

قاؿ اإلماـ مالك " :ال تعجبني القراءة باأللحاف ؛ ألنهم أوؿ ما بدأوا بالتطريب  ،ثم أصبح تطور أوؿ حتى

أصبح ىذا على األلحاف على ألحاف الموسيقى "  ،وذكر الطرطوشي أسماء لها وال زالت موجودة إلى اآلف  ،وقد
بعض الناس يدرسونها  ،ولها مواقع وتدرس  ،يقرأ القرآف على اللحن الموسيقي  ،انظر كيف البدع تبدأ صغيرة ،

ثم تأوؿ إلى ىذا األمر  ،قاؿ  :مالك ال تعجبني القراءة باأللحاف وال أحبها ال في رمضاف وال في غيره ؛ ألنو

يشبو الغ ناء ،ويضحك بالقرآف ؛ يقاؿ :فبلف أقرأ من فبلف  ،وبلغني أف الجواري يعلمن ذلك كما يعلمن الغناء ،
أترى ىذه من القراءة التي كاف يقرأ بها النبي  وأصحابو ؟ ال واهلل .

وسمع سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز في شبيبتو يطرب بالقرآف فأرسل إليو فنهاه  ،عن التطريب

فان تهى ،بمعنى اقرأه بدوف تكلف  ،مثل قراءة اآلف كبار السن عندنا إذا كاف يحسن القراءة  ،ىذه أقرب للسنة ،
من قراءتنا نحن الشباب  ،فهي سمة كبار السن ما يتكلف يقرأ القرآف بخشوع وبإطالة حروفو  ،وال يتكلف ال

يطرب وال يزيد وال ينقص .

وقاؿ إبراىيم النخعي :كانوا يكرىوف القراءة بالتطريب ،وكانوا إذا قرءوا القرآف قرءوه حدرا  ،مرسبل بحزف ،

ىكذا كانت قراءتهم حدرا مرسبل قريب بحزف  ،يعني العرب كاف قراءتهم التحزين التشويق  ،يعني بدوف  -يقرأ

بخشوع  ، -كما وصفوا قراءة الفضيل بن عياض قالوا :كانت قراءتو شهية حزينة كأنو يخاطب إنسانا  ،يعني إذا
جاء تعجب يتعجب  ،إذا جاء تخويف  ،يعني كأنو يخاطب إنسانا  ،يحركوف القلوب  ،وليس ىمو ما آخر السورة

 ،اآلف بعض القراءة كأف قراءة نحوي  ،فقط يقيم الحروؼ ويتنطع في مسائل المخارج ،وفي مسائل القلقة

واالستفاؿ  ،وال فيو ما تدري ما تشعر أف ىذا يعني يتدبر القرآف ويفهمو.

قاؿ حذيفة بن اليماف  :إذا قرأتم القرآف فاقرءوه بحزف  ،وال تجفوا عنو وتعاىدوه ورتلوه ترتيبل  ،وقاؿ محمد

بن سيرين  :أصوات القرآف محدثة ،وىذا ذكره ابن الوضاح باإلسناد .
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وقاؿ كعب  :ليقرأف القرآف أقواـ ىم أحسن أصواتا فيو من العازفات بعزفهن  ،ومن حداة اإلبل إلبلهم  ،ال

ينظر اهلل إليهم يوـ القيامة  ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

كما قاؿ حذيفة  :أقرأ الناس للقرآف منافق  ،أقرأ الناس للقرآف منافق ال يخلي منو ألف وال واوا ولكنو ال

يجاوز ترقوتو كما أخبر النبي  عن الخوارج.
قوما يتخذوف القرآف مزامير ،
وقاؿ أبو ذر الغفاري وعابث الغفاري سمعت النبي  يتخوؼ على أمتو ً
يقدموف الرجل يأمهم  ،ليس بأفقههم  ،وال أعلمهم  ،وإنما حتى يغنهم غناء  ،يقوؿ :أنت صوتك حسن جميل

ويطرب لهم حتى يتلذذوف بالسماع  ،ما يصل للقلوب  ،وإنما قصدىم أف يهزوف الرءوس ويستلذوف اللذة ،فقط

ن سأؿ اهلل العافية  ،وإنما الصوت الحسن يحمد إذا كاف معو خشوع معو تدبر  ،كما قاؿ أبو موسى لما قاؿ النبي



إنك أتيت مزمارا من مزامير آؿ داود  ،يعني صوتا  ،فقاؿ  :لو علمت حبرت لك تحبيرا بالخشوع بالتدبر،

وقاؿ عبد اهلل بن أحمد  :سألت أبي اإلماـ أحمد عن القراءة باأللحاف فقاؿ :محدث .

وقاؿ سلماف :خطبنا علي بن أبي طالب يوما فذكر خطبة طويلة  ،وذكر فيها فتنة قربها قاؿ فيها :تضيع

حقوؽ الرحمن ويتغنى بالقرآف ،ويجعل كالطرب واأللحاف .

ثم ذكر أصحاب األلحاف وأنهم حدثوا في القرف الرابع وسماىم حتى قاؿ :من ألحانهم النبقي والرومي

والحساني والمكي  ،ذكر أسماء كثيرة  ،أسماء ابتدعوىا قاؿ  :وإنما قاؿ :والتالي منهم السامع ال يقصدوف فهم
المعاني  ،وإنما اللذة والطرب  ،كقوؿ اهلل  يذـ قريش انتبهوا كقوؿ اهلل 
  



()1

     

ِ
ِ
ص ِديَةً  ،أصوات فقط ال يتعظوف ،وإنما نزؿ
ما َك َ
اء َوتَ ْ
اف َ
ص َبلتُػ ُه ْم ع ْن َد الْبَػ ْيت إِال ُم َك ً

القرآف ليتدبر آياتو  ،وتفهم معانيو وتحرؾ بو القلوب ويعمل بو  ،كما قاؿ تعالى  :
 



()2

وقاؿ تعالى  :

   



()3
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وقاؿ اهلل 


()4



 

وىذا يمنع أف يقرأ باأللحاف

التحذير من البدع
المشبهة لؤلغاني  ،لينالوا مد الخشوع وضد الخوؼ والوجل  ،وقاؿ تعالى :
         



()1

     

ليس فقط يعني كثيرا من العاطفة  ،أحيانا إذا

صاح مثبل القارئ  ،أو رفع صوتو يبكي الناس  ،اإلنساف تهيج عاطفتو  ،لكن ليس من القلب قاؿ واهلل  يقوؿ
               :

()2

ثم ذكر قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ   :ليس منا من لم يتغن بالقرآف  فقاؿ  :لفظ التغاني لو

معاني  :إما أف يكوف االستغناء بالقرآف  ،وىذا ىو تفسير سفياف الثوري  ،وأبي عبيد القاسم بن سبلـ  ،وىو من

أئمة اللغة ،وذكره البخاري في صحيحو  ،ليس منا من لم يستغن بالقرآف عن غيره ويفرح بالقرآف .

وإما أف يكوف التغني الجهر بو  ،وإما أف يكوف تحسين الصوت على لحوف العرب على طريقة العرب بدوف

تكلف  ،وذكر حديث أنس كيف كانت قراءة النبي 

مدا بسم اهلل الرحمن
في البخاري قاؿ ( :كاف يمد ً

الرحيم ،ويقف  ،يقوؿ  :يقف على الرحمن  ...الرحيم الحمد هلل رب العالمين)  ،حتى يتعظوف الناس  ،ثم ذكر

قوؿ عائشة :أف النبي عليو الصبلة والسبلـ كاف يقرأ السورة فيرتلها حتى تكوف أطوؿ من أطوؿ منها  ،يرتلها حتى

تكوف أطوؿ من أطوؿ منها .

وأما الذي ال ينبغي في قراءة القرآف قاؿ  :وىذا آخر ما ذكر قاؿ  :ومما ابتدعو الناس في القرآف من

محدثات البدع  ،االقتصار على حفظ حروفو دوف التفقو فيو .

روى اإلماـ مالك في الموطأ :أف عبد اهلل بن عمر مكث في سورة البقرة ثماف سنين يتعلمها  ،ثماف سنين

وىو يتعلم قاؿ  :العلماء يتعلم فرائضها وأحكامها وحبللها وحرامها ؛ ألف العلماء يقولوف في سورة البقرة :ألف
أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر  ،ىذه السورة الع ظيمة فسطاط القرآف  ،إذا كاف فيها ىذه اآلالؼ تحتاج
إلى سنين يتعلم ويعرفها  ،وكذلك ذكر قاؿ  :وىذا ىو حاؿ المقرئين في ىذه األعصر  ،تجد أحدىم يروي

القرآف بمائة رواية  ،ويثقف حروفو تثقيف قدح  ،وىو أجهل الجاىلين بأحكامو .

ومن ذلك حديث عبد اهلل بن مسعود قاؿ  " :إنكم في زماف كثير فقهاؤه قليل قراءه  ،تحفظ فيو حدود

القرآف وتضيع الحروؼ " :يعني ال يهتم بالحروؼ اىتماـ زائد " قليل من يسأؿ وكثير من يعطي  ،يبدءوف
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التحذير من البدع
أعمالهم قبل أىوائهم  ،وسيأتي على الناس زماف قليل فقهاؤه كثير قراءه تحفظ الحروؼ ،وتضيع الحدود كثير من

يسأؿ  ،وقليل من يعطي ،يبدءوف باألىواء قبل األعماؿ ".

وقاؿ الحسن البصري :إف ىذا القرآف قد قرأه عبيد وصبياف ،يقصد مملوكا لماذا قص المملوؾ ىنا ؛ ألنو

ليس عنده وقت ليتعلم ىو مشغوؿ بخدمة سيده  ،قاؿ  :ال علم لهم بتأويلو والصبي ؛ ألف السن ما يسمح بأف

يعرؼ المعاني  ،قاؿ  :ولم يأت األمر من قبل وجهو واهلل 
 

()1

يقوؿ :

    

وما تدبر آياتو إال اتباعو بالعلم  ،ما ىو واهلل بحفظ الحروؼ وإضاعة الحدود  ،حتى إف أحدىم

ليقوؿ  ،يقوؿ الحسن البصري :واهلل لقد قرأت القرآف ك لو ما أسقط منو حرفا  ،وواهلل لقد أسقطو كلو لماذا ؟ قاؿ
 :ال يرى القرآف لو في خلق وال عمل  ،وإف أحدىم ليقوؿ :إني ألقرأ السورة في نفس واحد  ،ما ىؤالء بقراء وال
ىؤالء بالعلماء  ،أىل الوعظ  ،متى كاف القراء يكونوف مثل ىذا  ،ال كثر اهلل في الناس أمثالو  ،يقوؿ الحسن

البصري .

وقاؿ الحسن أيضا :قرأ القرآف ثبلثة نفر إما رجل أعده  ، ...وإما رجل أقاـ حروفو وضيع حدوده ،والثالث

نسأؿ اهلل أف نكوف منهم  ،قاؿ  :ورجل قرأ القرآف فبدأ بأدوية القرآف  ،التي يعلمها فجعلها على داء قلبو  ،كل

دواء في القرآف يضعو على مرض قلبو  ،فهملت عينو وسهر نومو  ،وارتدى الخشوع بهم يسقي اهلل الغيث ،

وينفي العدو  ،ويدفع الببلء  ،واهلل لهذا الضرب في حامة القرآف أقل من الكبريت األحمر  ،الذي يدري من

اآليات أنها أدوية  ،وأف قلبو ونفسو فيو أمراض  ،والناس في أمراض  ،فيأخذ العبلج ويضعو على الدواء  ،ويظهر
فيو األثر يظهر فيو الخشوع  ،وقاؿ اهلل  في من يحفظ الكتب المنزلة من السماء  ،وال يعلم ما فيها وال يتعلم
وال يفقو  ،قاؿ          :
اهلل تعالى :

()2

األماني يعني  :قراءة فقط مثل ما قاؿ

              



()3

يعني في

قراءتو  ،بس أماني  ،قراءة بس يحفظوف القرآف بس ما يفقهوف  ،وىذا الذي سنتبع فيو سنن من كاف قبلنا  ،منهم

أميوف سماىم اهلل أميوف ال يعلموف ال كتاب إال أماني  ،قراءات فقط  ،كانوا يحفظوف التوراة ،وال يعلموف ما

استودع اهلل فيو من الحكم والعبر والمعاني  ،فوصفهم اهلل بذلك .
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التحذير من البدع
وقاؿ اهلل تعالى :

           



()1

مثل

الحمار الذي تحمل ىذه الكتب ؛ ألنو يحمل فقط لكنو ال يدخل قلبو ال يدخل جوفو  ،فشبو تالي القرآف من
غير أف يفهمو كمثل الحمار يحمل أسفارا ،فدخل في عموـ ىذا من يحفظ القرآف من أىل ملتنا  ،ثم ال يفهمو

وال يعمل بما فيو.
وأيضا قوؿ اهلل          
         

علي من قوؿ اهلل 
ّ

ىذه اآلية :

()3

()2

ما قاؿ :تقرءوا أو تحفظوا 



اف الثوري  :ليس في كتاب اهلل آية ىي أشد
يقوؿ ُس ْفيَ ُ

         



()4

قاؿ :

وإقامتها أي الفهم والعمل بها  ،وذكر آثارا طيبة وذكر آثارا طيبة .

فيا أيها اإلخوة  :نحن ال نقوؿ :إف الحفظ  ...إشارة للبدعة منكرة  ،لكن نقوؿ إنو ليس عليو عمل السلف

 ،وأحسن الهدي ىدي النبي 

وال يؤدي الغرض  ،مقصودنا من القرآف ليس أف تحفظو في شهر  ،ليس ىذا

المقصود  ،أنظر ابن عمر جلس ثماف سنين في سورة واحدة .

المقصود :أنا إذا رأينا قارئ القرآف كما قاؿ الحسن البصري :إذا رأيتو عرفتو من ىديو ومن خشوعو ومن ذلو

وم ن ابتسامتو  ،ال ينبغي أف يقرأ القرآف حتى يبلغ أثر ذلك عليو  ،أف نأخذ القليل القليل نتفقو فيو  ،نعمل بما
فيو ،ىذا أحسن  ،كلكم مجمعوف على أف ىذا ىو ىدي الصحابة.

كما قاؿ أبو عبد الرحمن السلمي  :كاف الذين يقرءوف القرآف ال يجاوزوف خمس آيات أو عشر حتى

يعلموف ما فيها من العلم والعمل ،وأحسن الهدي ىدي رسوؿ اهلل  نرضى إلى أنفسنا ما رضي اهلل لكتابو  ،لما
قاؿ الذين كفروا          :
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()5

لو حفظناه جملة واحدة لو أخذناه بسرعة فقاؿ

التحذير من البدع
اهلل  :ال       

()1

إذا أخذتو قليبل قليبل يثبت في فؤادؾ كل معنى يؤكد اآلية التي

بعده وكل عبرة تتأكد بما بعدىا  ،وتأخذ وتبني قليبل قليبل ،ورتلناه ترتيبل ،نسأؿ اهلل أف يهدينا على السنة وأف

يوفقنا لما ينفعنا وأف يفقهنا ويرزقنا اتباع سبيل من سلف .

أيها الق راءة كما قاؿ حذيفة عبد اهلل بن مسعود :اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم ،إف أخذنا بآثار من قبلنا سبقنا

بعيدا نعم .
بعيدا ،وإف تركنا الطريق يمينا وشماال ضللنا ضبلال ً
سبقا ً
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التحذير من البدع

باب كل ٤تدثة بدعة

كل بدعة ضبللة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى قاؿ :
حدثنا ٭تِت بن سليم الطائفي قاؿ ٝ :تعت جعفر بن ٤تمد ٭تدث عن أبيو  ،عن جابر بن عبد
اهلل قاؿ   :خطب النيب  الناس فحمد اهلل ،كأثٌت عليو ٍ ،ب قاؿ  :إف أفضل ا٢تدم ىدم
٤تمد  كشر األمور ٤تدثتها ككل بدعة ضبللة . 
ػػػػػػػػ

نعم اهلل أكبر كل كلمة من الكلمات الثبلثة يا إخواني اجعلوىا منهاجا لنا ،اجعلوىا دائما بين أعيننا كل

واحدة من الثبلثة ،إف أفضل الهدي ىدي محمد  إف أفضل الهدي ىدي محمد  ،وكما قلت البارحة ،وأقوؿ
ويقوؿ أىل العلم :ال نقصد أف ىديو أفضل من ىدي المبتدعة والفساؽ ،بل حتى لو جاءؾ من الصحابة ،لو

جاءؾ الصديق والفاروؽ ومن دونهم ،وىديهم يخالف ىديو فخير الهدي ىدي محمد ،لو نقلوا لك أخبارا  ،عن
سفياف الثوري ،وال عن أحمد بن حنبل ،وال ابن تيمية ،وال ابن عبد الوىاب ،وال من قبلهم ،وال من بعدىم،

والهدي يخالف ىدي محمد  ،أحسن الهدي ىدي محمد 
الناس على ىدي النبي  وليس أحد معصوما  ،دائما رد الناس إلى ىدي النبي  ىذه واحدة.
شر األمور محدثاتها في الدين ،ىا نقوؿ الدنيا النبي  يتكلم في الدين إنما بعث إلقامة الدين ليس إلقامة

مع أف ىؤالء أحرص  ،الذين سميتهم  ،أحرص

الدنيا ،شر األمور في الدين المحدثات.

الطريق واضح أمامنا أعبلـ وأمامنا عبلمات ،والصحابة سبقونا بس نمسك طريقهم فقط ال نحدث.
والثالثة  :كل بدعة ضبللة بدوف استثناء كل بدعة ضبللة ،ما في بدعة حسنة وال سيئة في الشرع ،أما في

اللغة  ،حتى السنة في  ،اللغة فيو سنة حسنة وفيو سنة سيئة من سن في اإلسبلـ سنة حسنة ،ومن سن في

اإلسبلـ سنة سيئة  ،سماه سنة سيئة السنة من حيث اللغة فيها سيئ وحسن ،والبدعة من حيث اللغة فيها سيئ

144

التحذير من البدع
وحسن ،أما في الشرع السنة كلها حسنة ،والبدعة كلها ضبللة ،ىذه تقيد وتفهم ،وتكرر حتى تكوف يقينا حتى

تكوف بعين عينيك دائما ىذه الثبلث  ،نعم .
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التحذير من البدع

حرص النيب على أمتو
كقاؿ حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا بقية  ،عن سليماف بن سليم  ،عن ٭تِت بن جابر الطائي ،
عن عبد الرٛتن بن عمرك السلمي  ،عن عرباض بن سارية السلمي قاؿ  :صلى بنا النيب 
صبلة الفجر فوعظنا موعظة بليغة ٍ ،ب قاؿ آخر موعظتو  :إياكم ككل بدعة فإف كل بدعة
ضبللة . 
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم 

موعظة بليغة كاف يتخولهم ،ىم كانوا يشتهوف كبلمو  ،يشتهوف كبلمو  ،يتمنوف أف عليو الصبلة

والسبلـ ما يسكت ،ومع ذلك كاف يتخولهم بالموعظة ،انظر الفرؽ بين ىذا القصص ،ولذلك لما وعظهم ىذه

الموعظة البليغة ذرفت منها العيوف ،ووجلت منها القلوب ،وقالوا  :يا رسوؿ اهلل كأنها موعظة مودع  ،وفعبل كاف
مودعا  فأوصنا فأوصاه وسيأتي  ،الحديث أطوؿ ىنا قاؿ  :إياكم وكاف مودعا  عليو الصبلة والسبلـ  ،وىو
أحرص الناس على أمتو    

()1

مودع سيذىب عن الدنيا بعد أياـ يسيرة ،فكاف يقوؿ وىو

مودع   :إياكم وكل بدعة ،فإف كل بدعة ضبللة ،إياكم ومحدثات األمور عليكم بسنتي  ،وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ  ما يكفي أنك تعرؼ السنة ،سيأتيك غربة مثل ىذا

الزماف  ،إذا ما وضعت السنة على األضراس وضغط عليها بقوة وقبضت على الجمر وال ،عضوا عليها بالنواجذ
ما قاؿ عبثا  ال بد من عض بالنواجذ على ىذه السنن سيأتي كثير بالقوؿ عليك ويقوؿ  :ال والناس درجوا على

ىذا وأنت كذا  ،اعرؼ السنة ثم عض عليها بالنواجذ ؛ تكوف من الذين اتبعوىم بإحساف إحساف في التعلم

وإحساف في العمل .نعم .
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التحذير من البدع

كل ٤تدثة بدعة
حدثنا أسد  ،عن ا١تسعودم عن معن قاؿ  :قاؿ  :عبد ا١تلك كل ٤تدثة بدعة.
ػػػػػػػػ

ىذا عبد اهلل ليس عبد الملك ىذا عبد اهلل بن مسعود  ،ىذا عندكم تصحيف عدلوا في نسخكم  ،ىذا عبد

اهلل وىؤالء من أبناء مسعود  ،قاؿ  :كل محدثة بدعة  ،نعم ىذه يغني عنها قوؿ النبي  نعم .
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التحذير من البدع

ٖتذير النيب أمتو من البدع
حدثنا أسد  ،عن سفياف بن عيينة  ،عن ىبلؿ الوزاف قاؿ  :حدثنا شيخنا القدمي عبد اهلل بن
عقيل  ،عن عمر أنو كاف يقوؿ :أصدؽ القيل قيل اهلل  ،كإف أحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد  فإف
شر األمور ٤تدثاهتا ،أال كإف كل ٤تدثة بدعة  ،ككل بدعة ضبللة ،ككل ضبللة ُب النار.
ػػػػػػػػ

نعم كاف النبي 

يذكرىا في جمعة ،يذكرىا دائما إف خير الكبلـ كبلـ اهلل ،خير الهدي ىدي محمد شر

األمور محدثاتها  ،كل جمعة مع أف ما كاف قدامهم المبتدعة بعض الناس يقوؿ إذا أنت كررت كبلما عن البدع

كأنك نفي من اللي قدامكوا مبتدعة نقوؿ ىذا يلزـ النبي 

اللي كاف في كل جمعة يقوؿ إياكم ومحدثات

األمور ما قدامو إال أبو بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة ،لكن لما يدري أف ىدـ الدين من ىذا الطريق.

فالتكرار ال يفهم منو أف المخاطب ىو الواقع بهذا الشيء  ،التكرار خوفا على المسلمين وكذلك عمر

وكذلك ابن مسعود  ،كلهم كل ما بدءوا الخطب يبدءوف بهذا  ،خير الكبلـ كبلـ اهلل خير الهدي ىدي محمد
 حتى ال ينحرؼ الناس شر األمور المحدثات  ،نعم .
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أصدؽ القوؿ قوؿ اهلل
حدثنا أسد  ،عن مهدم بن ميموف قاؿ  :حدثنا كاصل موىل أيب عيينة قاؿ  :دفع إيل ٭تِت
بن عقيل صحيفة  ،فقاؿ ىذه خطبة ابن مسعود أنو كاف يقوؿ كل عشية ٜتيس  :إ٪تا ىو القوؿ
كالعمل فأصدؽ القوؿ قوؿ اهلل  ،كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد  كشر األمور ٤تدثاهتا ،كإف كل
٤تدثة بدعة  ،ككل بدعة ضبللة.
ػػػػػػػػ

نعم كبلـ كلو مش كاة واحدة ،إنما ىو قوؿ وعمل أحسن الكبلـ القوؿ قوؿ اهلل ،وأحسن الهدي ىدي رسوؿ



وعبد اهلل بن عقيل يقوؿ اللي قبلو ىبلؿ الوزاف حدثنا شيخنا القديم  ،يعني أخذناه من قديم عبد اهلل بن

عقيل صحابي  :ىو الذي روى الحديث في جلود الميتة وغيرىا عبد اهلل بن عقيل الجهني  ،والعجب سبحاف اهلل

العظيم  ،أف ابنو ما استفاد من ىذا الحديث ،ابنو معبد الجهني أوؿ من أحدث القدر بدعة القدر ،وأف النبي 
يقوؿ  :كل محدثة بدعة ولكن نوح ابنو كافر ،ما يضر اإلنساف إذا بلغ       

1 -سورة القصص آية .56 :
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()1

نعم .
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أصدؽ اٟتديث كبلـ اهلل
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا ٛتاد بن سلمة  ،عن أيب ٚترة عن رياح النخعي قاؿ  :كاف ابن
مسعود ٮتطبنا كل ٜتيس فيقوؿ :إف أصدؽ اٟتديث كتاب اهلل كأحسن ا٢تدم ىدم ٤تمد 
ككل ك٤تدثة بدعة ،ككل بدعة ضبللة  ،كشر األمور ٤تدثاهتا .
ػػػػػػػػ

نعم كبلمو كلو واحد  ،ىذا قصص ابن مسعود كاف يقص عليهم كل خميس ىذا قصصو  ،ما عندي إال ىذا

إف أصدؽ الحديث كتاب اهلل ،وأحسن الهدي ىدي الرسوؿ ،عندكم كل محدث بدعة غير كل محدثة  ،اآلف

انظروا إلى خوؼ الصحابة من القصاص ،كيف يبدأ عندىم االنحراؼ أثر ابن معاذ ىذا عظيم نعم  ،وسيأتي أطوؿ
منو أيضا نعم .
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ٖتذير الصحابة من البدع
حدثنا أسد عن جعفر بن برقاف  ،عن الزىرم  ،عن أيب إدريس  ،عن يزيد عمَتة  ،عن معاذ
بن جبل قاؿ  :أكشك قائل من الناس يقوؿ  :قد قرأت القرآف كال أرل الناس يتبعوين ،ما ىم
ٔتتبعي حىت أبتدع ٢تم غَته  ،فإياكم كما ابتدع فإف كل مبتدع ضبللة.
ػػػػػػػػ

يقوؿ إنو سيأتي أطوؿ منو ،يقوؿ إنو يقوؿ قرأت القرآف والناس ما يتبعوني ال بد أف أحدث لهم  ،أما آتيهم

شيئا جديدا ،وال آتيهم قصصا حتى يتبعوني  ،قاؿ  :فإياكم والمبتدع ،إياكم ،واألثر الطويل سيأتي بطولو نعم ،

وأيضا أثر ابن مسعود ىذا عظيم وينتخب اآلتي  .نعم .
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اٟتث على العلم
حدثنا أسد قاؿ  :حدثنا ٛتاد بن سلمة ،كٛتاد بن زيد  ،عن أيوب  ،عن أيب قبلبة أف ابن
مسعود قاؿ  :عليكم بالعلم قبل أف يقبض  ،كقبضو ذىاب أىلو  ،عليكم بالعلم فإف أحدكم ال
يدرم مىت يفتقر إليو ،أك يفتقر إىل ما عنده ،كستجدكف أقواما يزعموف أهنم يدعوف إىل كتاب
اهلل ،كقد نبذكه كراء ظهورىم  ،عليكم بالعلم  ،كإياكم كالتبدع كالتنطع كالتعلق كعليكم بالعتيق.

ػػػػػػػػ

اهلل أكبر  ،ىذا أثر عظيم أثر عظيم ،نصح أبو عبد الرحمن فأبلغ في النصيح  ،عليكم بالعلم  ،العلم ىو
الوحي كما قاؿ اهلل لنبيو            :

()1

 ...اللي جاء للنبي 

إال الوحي نزؿ بو الروح األمين على قلبو ،والقرآف والسنة كلها وحي عليكم بالعلم قبل أف يقبض وقبضو ذىاب

أىلو ،قبض العلم ذىاب أىلو إف اهلل ال ينزع العلم انتزاعا  ،يموت الشيخ عبد العزيز بن باز مثبل وفي قلبو علم
عظيم جاء خبلؿ تسعين سنة  ،ثم يدفن علمو معو  ،ثم يموت اآلخر ،ويدفن علمو معو ،ويدفن الثالث ويدفن ،

ىكذا ذىب العلم  ،وال يزاؿ الناس بخير كما قاؿ :سلماف :ما بقي األوؿ حتى يتعلم منو اآلخر ،فإذا ذىب األوؿ
واآلخر ما تعلم منو ىنا ىلك الناس  ،ولذلك سأؿ رجل ابن عباس كيف يذىب العلم ؟ فسكت ابن عباس ،فلما

جاء دفن زيد بن ثابت قاؿ  :أين السائل ىكذا يذىب العلم ،ىذا زيد ذىب وعلمو كلو معو.

فعليكم بالعلم قبل أف يذىب  ،يذىب العلماء الراسخوف أىل الوحي أىل بالتحقيق أىل الفهم يذىبوف  ،ثم

تجدوف ما تجدوف أحدا  ،كما قاؿ  :بعض السلف يوشك أف الرجل يسمم راحلتو حتى تعقد من الشحم  ،ثم
يطوؼ في األمصار يبحث عن من يفتيو باألثر  ،عن من يفتيو بسنة ماضية ،قد أفتى بها الصحابة والتابعوف فبل

يجد إال الظن يفتونك بالظن ،نظن ويظهر لنا والظاىر والرأي والقياس فقط ،يقوؿ  :حتى تعود راحلتو نقظا يذىب
شحمها ما يجد أحدا .

وىذا أوشك في الزماف ىذا أف يأتي يذىب أىل اآلثار وأىل السنن وأىل العلم ،ويبقى أىل الرأي ،تجد في

فتاواه وفي علمو يجلس بالسنين ما تسمع منو آية أو حديث أو اعتماد على الوحي وإنما يذكر ىذا من باب

التطعيم فقط ،وأف األصل ىو الرأي والقياس انتبهوا  ،خذوا العلم  ،يقاؿ  :عليكم بالعلم فإف أحدكم ال يدري
1 -سورة البقرة آية .145 :
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متى يفتقر إليو ،نحن اآلف صغار قوـ ويوشك أف نكوف كبارا يذىب العلماء  ،ثم تبحث أمة فتجد ىذا أكثر واحد

عنده معلومات ،فيفتقر إليو ويفتقر إلى ما عنده فتفقهوا قبل أف تسودوا  .كما قاؿ عمر ورواه البخاري .

ما دمت اآلف في عافية لم تفت بفتوى ولم يحتاج الناس إليك  ،استغل ىذا الوقت واعلم أنو أعظم ما تنفع

بو أمة محمد أف تطلب العلم اآلف  ،قبل أف تسود  ،فإف أحدكم ال يدري متى يفتقر إليو  ،لما مات النبي 

جاء ابن عباس إلى ،وكاف ابن عباس عمره ثبلث عشرة سنة  ،جاء إلى صاحبو األنصاري قاؿ  :ىلم نطلب العلم
فقاؿ :عجبا لك ابن عباس تظن الناس سيحتاجونك وفيهم أبو بكر وعمر ومعاذ وأبي وفبلف وفبلف  ،فلما رآه

رفض تركو  ،فأخذ ابن عباس يطلب العلم مات أبو بكر احتاجوا لمن بعده  ،مات عمر  ،مات معاذ  ،مات أبي ،
مات فبلف  ،مات فبلف  ،من بقي بقي ابن عباس احتاجوا إلى ما عنده فجاء األنصاري ورأى ابن بعباس واألمة

كلها عليو يكتبوف من المشرؽ والمغرب والناس سلم البن عباس فقاؿ ىذا واهلل كاف أعقل مني .
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علم الصحابة
بن يع ىمٍيػىرىة ىع ٍن يم ىع ًاذ ً
عن أيب قىبلبىةى ىع ٍن يىز ىيد ً
اؿ كيػي ٍفىت يح
وف فًٍتػنىةه يى ٍكثػيير فيها ا١ت ي
بن ىجبى ول قى ى
اؿ :تى يك ي
ى
بَت ،فىػيىػ ٍقرأىيه الر يج يل ًسٌران فبل يػيتبى يع،
رآف حىت يػى ٍقىرأىيه ا١ت ٍؤًم ين كا١تىنافً يق كالر يج يل كا١ترأىية كالصغًَتي ك ى
الق ي
ي
الك ي
ى
ي
ي
بع - ،فيقوؿ ما أيتىبع ،بس التشكيل غَته ٬تعلوف الضمة على ا٢تمزة فيقوؿ ما أتبع،
فىػيىػ يق ي
وؿ :ما ات ى
يعٍت غريبة أنا قرأت ُب القرآف ليس يتبعوين ،ليس ،..ما يعظموين ،ألف القرآف يفتح.
ُب عهد النيب  ما كاف يقرأ القرآف إال قليل يعرفوف ،كما كاف ٬تمع أحد ٍب يفتح ،يفتح
حىت ينتشر ،نعم  -فيقوؿ :ما أتبع فواهلل ألىقٍػىرأىنوي ىعبلنًيىةن ،فىػيىػ ٍقىرأه ىعبلنًيىةن فبل يػيتبى ٍع ،فىػيىت ًخ ىذ ىم ٍس ًج ىدان
كيػبت ً
اب اهلل كال ًمن سن ًة رس ً
ع ىكبلمان لىٍيس ًمن كًتى ً
ضبللىةه،
د
وؿ اهلل  فىإي ي
ىٍى
اكم ىكإًياهي ،فىإهنا بً ٍد ىعةه ى
ى
ى ٍ
ٍ ي ىي
ضبللىةه ،ثىبلثان.
ضبللىةهً ،فإي ي
ىكإًي ي
اكم كإًياهيً ،فإهنا بً ٍد ىعةه ى
اكم كإًياهي ،فىًإهنا بً ٍد ىعةه ى
ػػػػػػػػ

ال إلو إال اهلل ،اهلل أكبر ،ما أعظم ما في قلوبهم من العلم والفراسة والنور ،ىؤالء الصحابة ،ال يمكن أف

يسبقهم أحد.

بعض النا س يظن ......كبلمهم كثير ما عندىم علم ،العلم كلو عندىم ،الكبلـ الكثير ىذا ال ينفع إال إذا

كاف  ...انظر كيف النور أوال التقوى اللي في القلوب ،اهلل 
()1

   

يقوؿ :

     

كلما تتقي اهلل يقوى الفرقاف في قلبك ،تفرؽ بو بين الحق والباطل ،بين السنة والبدعة،

بين الحبلؿ والحراـ.

الفرقاف محتاجينو اآلف ،طريقو التقوى.

والثانية 
  

             
()2

يجعل في قلبك نورا تعرؼ الحق والباطل.

 1سورة األنفال آية .29 :2 -سورة الحدي د آية . 28 :
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الصحابة رضي اهلل عنهم ىذا النور عندىم عظيم حتى إنهم يعرفوف بالبصيرة التي أعطاىم اهلل إياىا ،ومعرفتهم

بالسنن ،يعرفوف ماذا سيحصل ،يقوؿ :سيفتح القرآف وسيأتي ىؤالء ،وسبحاف اهلل كأنو يتكلم عن أزماف المسلمين

التي حصلت إلى زماننا ىذا.

يقوؿ ابن القيم :وكبلـ جميل في أعبلـ الموقعين يقوؿ :الصحابة كل جهدىم في أمرين :ماذا قاؿ اهلل ورسولو

وما معناه فقط.

كل جهدىم استفرغوا جهدىم كلو في ماذا؟ قاؿ اهلل ورسولو ،يتناقلوف الحديث واآلية وما معناىا ،فكيف

يكوف في قلبهم نور ؟

مثل الشمس ،ونحن  ...المتأخرين.
الصحابة ما كانوا يحتاجوف علم المصطلح أخذوا الوحي مباشرة ،ما يحتاجوف علم أصوؿ الفقو ،فهمهم فهم

عربي ،ما أدركتهم عجمة ،ما يحتاجوف إلى النحو ،لسانهم لساف عربي ،ما يحتاجوف إلى كثير مما أحدثو الناس.

فإذا كلهم ،اآلف يكوف في حتى أىل الحديث يكوف كثير منهم ال يصل إلى الوحي إال وقد تعبت ضعفت قواه من
ً

كثرة ما يصرفها في علوـ اآللة ،ولذلك خذ من علوـ اآللة الضروري ،واجعل كل جهدؾ في  ...ماذا قاؿ اهلل وما

معناه ،ماذا قاؿ النبي  وما معناه ،ماذا قاؿ الصحابة في اآلثار وما معناه.
اجعل كل جهدؾ ،ىذا ىو العلم ،ىذا ىو العلم .نعم.
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ٖتذير النيب أمتو من أىل البدع
اؿ :حدثىنا ً
بن يم ٍسلً وم ىعمن ىحدثىوي ىع ٍن قىػتى ىاد ىة ُب قولو تعاىل:
الول ي
ىحدثىنا أى ىس هد قى ى ى
يد ي
ى
 )1(      قاؿ :ال تىػٍبتى ًد يعوا.
اؿ :حدثىنا ابن ى٢تً
صبى ًحي
بلماف
س
نا
ث
د
ح
:
اؿ
ق
ة
يع
ى
ى
بن ىع ًام ور ىعن أيب يعثٍ ىم ى
ي
ى
ى
اف األى ٍ
ي ى
ى
ىحدثىنا أى ىس هد قى ى ى
ى
ي
قى ى ً
ابوف يَأْتُونكم بِبِ َدع
وؿ :إف رسوؿ اهلل  قى ى
ت أبا يىىريٍػىرىة يػى يق ي
وف َكذ َ
وف في أُمتي َدجالُ َ
اؿَ  :سيَ ُك ُ
اؿ :ىٝت ٍع ي




ِمن الح ِد ِ
اىم ال يَػ ْفتِنُونَ ُكم . 
يث لَ ْم تَ ْس َم ُعوا أَنْػتُم وال آبَاؤكم ،فَِإي ُ
اكم وإي ُ
َ َ
ػػػػػػػػ

نعم ىذا أخرجو اإلماـ أحمد في المسند ،ويقوؿ :الناس كذابوف يأتوكم ببدع من حديث يأتوكم بأشياء ما

تسمعوف عنها أنتم وال آباءكم ،فبل يفتنونكم انتبهوا لهم عليكم بالوحي ،أما إذا أتوا بسنن مهجورة ،أو أتوا
بأحاديث نسيت فبل يقاؿ :ما سمعنا بو نحن وال آباؤنا.
يقاؿ :التقصير منكم أنتم.

بعض الناس اآلف تأتيو بأحاديث في البخاري ومسلم ،يقوؿ :ىذا أوؿ مرة أسمعو ،يقاؿ :التقصير منك أنت.

أما إذا أتوكم ببدع من الحديث ،ابتدعوا ىم واخترعوا ليصرفوكم عن الوحي إياكم وإياىم ال يفتنونكم .نعم.

عبادة صاحب البدعة

1 -سورة النساء آية .171 :
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ً
ً
اؿً :
ىحدثىنا أى ىس هد قى ى
اجتً ىهادان
بن ىمٍي يم ى
ب البً ٍد ىعة ال يػىٍزىد ياد ٍ
وف ىع ًن اٟتى ىس ًن قى ى ى
اؿ :ىحدثىنا ىم ٍهدم ي
صاح ي
ً
كصبلةن إال ٍازىد ىاد ًم ىن اهللً بػي ٍع ىدان.
صيى ىامان ى
ػػػػػػػػ

            

()1

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

يقوؿ ابن كثير :أعجب الخلق ىؤالء الخوارج صبلة وصياـ وتعبد وجهاد وغزو ،ونسأؿ اهلل العافية األحاديث

فيهم شديدة.

يقوؿ اهلل عنهم يعني نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،نسأؿ اهلل العافية ،عليكم بالسنة عليكم بالسنة .صاحب

البدعة ما يزداد اجتهادا إال ازداد من اهلل بعدا؛ ألف صاحب البدعة في قلبو كبر ،لوما كاف في قلبو كبر اكتسب

السنة ورجع إليها ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

عمر 

لما ذىب إلى الشاـ مر براىب في صومعة قد اعتزؿ عن الناس طواؿ حياتو وىو يترىبن على

طريقة النصارى ،فناداه قاؿ :يا أيها الراىب ،فلما أطل عليو أخذ عمر يبكي والدموع تسيل على خده ،فقالوا :ما

لك يا أمير المؤمنين؟

قاؿ :ذكرت قوؿ اهلل          

()2

نسأؿ اهلل العافية ،ىذا اآلف انقطع من الدنيا منذ الصغر ال زوجات وال ملذات دنيا وال شيء ويترىبن ،فإذا

كاف سمع بالنبي 

وما آمن بو فإنو في النار 

      



()3

فاإلنساف

يخاؼ ،يخاؼ ،وال ينجيك وال يعصمك إال السنة  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  صاحب
البدعة كلما ازداد اجتهادا ازداد من اهلل بعدا ،ما في أحد سيغلب الخوارج األولين بالعبادة ،حتى النبي  يقوؿ
للصحابة :إذا رأيتموىم ستحقروف صبلتكم عند صبلتهم وصيامكم عند صيامهم وىم يزدادوف من اهلل بعدا،

للكبر الذي في قلوبهم على الحق وعلى أىل الحق.
نعم.
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رد عمل ا١تبتدع
كاف أىيوب السختًي ًاين يقوؿ :ما ٍازداد ً
ب بً ٍد ىع وة
صحابػيىنا قى ى
ىحدثىنا أى ىس هد قى ى
اؿ :ىحدثىنا أى ٍ
ىى ى
اؿ :ى ي
ٍى
صاح ي
ً
اجتًهادان إالٌ ٍازداد ًمن ً
بن حس و
ض أى ٍ ً
اف قاؿ :ال
اهلل بيعدان ،قى ى
كحدثىنا بػى ٍع ي
ٍى
ص ىحابنىا ىع ٍن ى ىشاـ ً ى
اؿ أى ىس هد :ى
ىى ى
يػ ٍقبل اهلل ًمن ص ً
اح ً و ً
بلة ،كال ىزىك ناة ،كال ىح ٌجان ،كال ًج ىهادان ،كال يع ٍم نرة ،كال
ص ن
ب بً ٍد ىعة صيىامان ،كال ى
ٍ ى
ىىي
ً
ص ٍرفان ،كال ىع ٍدالن.
ص ىدقةن ،كال عٍتقان ،كال ى
ى
ػػػػػػػػ

نعم وىذا سبق بياف وجهو ونقف عنده الليلة.

سبق بياف وجو وىو ،ذكرنا أربعة أوجو:

الوجو األوؿ :أف تكوف ىذه النصوص الوعيد فتترؾ ال تفسر ،يقاؿ :ال يقبل من صاحب بدعة صبلة وال

صياما إلى آخره ،وتترؾ كطريقة السلف في نصوص الوعيد  ......حتى تكوف أوقع في النفوس.

والثانية :أف المعنى أنو وإف صلى وصاـ تبرأ العهدة وتبرأ ذمتو من حيث الصبلة ،لكنو ال يؤجر عليها؛ ألنو

أتى بمقتضى األجر وىو العمل ،وقاـ مانع أعظم من المقتضي وىو البدعة ،فيكوف يصلي ويحج ويصوـ تبرأ

الذمة ،تسقط عنو ،أما أف يؤجر علي ها ،يأتي يوـ القيامة ما لو حسنات ،نسأؿ اهلل العافية .إذا كاف المفلس الذي
اعتدى على حرمة الخلق يأتي يوـ القيامة والناس يأخذوف حسناتو ،فكيف اللي بيعتدي على حرمة الدين وأحدث

فيو.

والثالثة :أف تكوف بدعة مكفرة ،وىذا يمكن ال يقصدونو؛ ألنهم يقصدوف صاحب بدعة ينسب إلى اإلسبلـ.

والرابعة :أف يكوف أحدث في نفس الصبلة أو في نفس العمرة أو في نفس الحج ،وشرط قبوؿ العمل

اإلخبلص والمتابعة ،إذا كاف العمل ليس على السنة ال يقبل.
ىذه األوجو في ىذا األثر وما جاء في معناه.

والنبي عليو الصبلة والسبلـ قاؿ عن المدينة في صحيح مسلم  :من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا

فعليو لعنة اهلل والمبلئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال . 
ىذا مثل ىذا.

الحدث الذي يقصده النبي  إما الحدث الفسق بأف يقتل فيها أو يهتك حرمة الحرـ ،أو الحدث البدعة،
والبدعة أشد ،فقاؿ النبي   ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال  ىذا شاىد لهذه اآلثار وصحتها.
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نعم ،نأخذ بعض األسئلة ونقف عند العاشرة والربع كما ىو العادة .نعم.

أحسن اهلل إليك ،كثير من األسئلة تسأؿ عن أثر رياح النخعي أنو نقل عن ابن مسعود أنو كاف يخطبنا كل

خميس.

نعم ثبت أنها ىذه الليلة.

كيف نوفق بينو وبين ىذا الحديث ؟

نعم نحن قلنا  .........ما كاف يقص بالبدع كما سمعتم  .........كل خميس :إف خير الكبلـ كبلـ اهلل

وخير الهدي ىدي رسوؿ اهلل ،واألمر اآلخر إنو عرؼ إف التخوؿ بالموعظة أنهم يجتمعوف في ىذا قد يكوف يوـ

الخميس يجتمعوف فيو ،أو أف يشتهوف الكبلـ ف يو أو أف يكوف يقرأ اللي عليو فيتخولهم بهذا ،ال يقصد أف يرتب
شيئا معينا .نعم.

أحسن اهلل إليك ،يريد أخ أشرطة أو كتبا تفيد عن كيفية قراءة القرآف وفهمو وتدبره وحفظو.

واهلل كتب السلف ،كتب السلف مثل ما قرأنا قبل قليل بعض اآلثار في كتاب الذكر للطرطوسي وما ذكره

أيضا ابن وضاح ،وطريقة السلف ،طريقة السلف تؤخذ من قراءة سيرىم وقراءة السنن الكتب الستة ،تعرؼ كيف

كانوا يقرءوف ،وأما الشيء المفرد ما أذكر عن الشيء المفرد في ىذا إال ما ذكر في كتب السنن والنهي عن

البدع .نعم.

أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :يا شيخ بحكم وظيفتي ال أستطيع أف أجتمع لطلب العلم ،بل نتذاكر آيات من

القرآف أو في شيء من العلم في بيوتنا لعدـ وجود الوقت.

نعم ذكرنا قبل قليل ىناؾ فرؽ بين الخاص وبين السر ،إذا كاف ىم لهم سبب إنهم يقرءوف في البيوت ،ولكن

ليس عندىم سر دوف العامة ،وال يختصوف بهذا دوف العامة فإنهم بشرط أف يكوف يقرءوف على ،يسمعوف مثبل

أشرطة ابن باز وابن عثيمين في الكتب ،يكوف عندىم عالم يخشى أف يخطئ الذي يدرسهم وىم في البيوت من
يبين خطأه وكيف ،تنشأ البدع ىكذا ،إذا ىناؾ مثبل الشيخ ابن باز وابن عثيمين في شرح الكتب وفي البيوت

 ......األمر ال يكوف سرا متناجيا من دوف العامة وبينا ىذا في أولو .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ورد في كتاب " معرفة قواعد البدع " أف المداومة على قراءة سورة السجدة في

فجر الجمعة واإلنساف يفضي إلى البدعة ،ما توجيهكم؟

صحيح ،ىذا صحيح ،بس يفعل من االقتداء بو .المداومة على السنة حتى تنقلو من كونو سنة إلى واجب

ىذا خطر ،واضح؟
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ىي سنة ،فإذا خشي من ىذه السنة أف يعتقد الناس أنها واجب ىنا يتوقف اإلنساف .إماـ المسجد إذا كاف

طواؿ السنة يقرأ السجدة واإلنساف في الفجر بحيث إف العامة قد ينشأ عندىم أنها واجب ،فهنا يتوقف ،كما

فعل عمر على المنبر قرأ سجدة ونزؿ وسجد ثم لما تهيأ إلى السجود المرة الثانية لم يسجد؛ قاؿ :إف اهلل لم
يفرضها علينا إال ما شاء.

أبو بكر وعمر تركوا األضحية مع أف األضحية أعظم شيء لماذا ؟

قالوا :نخشى أف الناس يظنوف أنها واجب ،وتركها ابن عباس ،كاف يذبح كل يوـ ،لما جاء يوـ النحر ما ذبح

مع عظم ما ورد فيو من األحاديث؛ ألنهم ينظروا إليو ويقتدى بو حتى يتناقل الناس أف ابن عباس ما ضحى ،فهي

إذا ليست واجبة .واضح ىذا؟

فإذا خشي على الناس أف السنة تنتقل إلى واجب يفعل؛ اآلف فيو شيء ،اآلف مثبل صياـ الست من شواؿ

سنة عظيمة ،لكن اآلف مداومة الناس مثبل في بعض ال بلداف ،مداومة الناس عليها كلهم مثبل بحيث لو ما صاـ
أحد ينكر عليو ،أو اقتربت من كونها واجب ،أو أف الصغير ينشأ ويظن أف الواجب عليو رمضاف وست من شواؿ،

يقوؿ بعض أىل العلم :ويفطر شواؿ كلو حتى يدري الصغار والكبار أنها سنة وليست واجبة ،ىذا ملمحهم

ومقصدىم ىنا.

أم ا إذا ما خشي ىذه الفتنة  ...السنن وخاصة المنظور إليو المقتدى بو ،كما فعل الشيخ رحمو اهلل ابن

عثيمين لما توفي أمر أف يكتب على بيتو إنو ال يفتح الباب وال يستقبل التعزية خبلص انتشر في الناس أف ىذا

فعل الشيخ أحيا شيء.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بعض الناس يضعوا القرآف أو األذاف نغمات للجواؿ؟

ىذا ليس من تعظيم شعائر اهلل يا إخواف ،وضع القرآف أو األذاف في الجواؿ أو في السنتراالت ليس من

تعظيم شعائر اهلل.

أوال -قد تنساه ويؤذف وأنت في مكاف نجس وىذا خطأ ،وأيضا إذا أذف ثم تقطع حتى ترد ،يقوؿ اهلل تقطع،

إذا جاءت آية تقطع ،ىذا ليس من تعظيم شعائر اهلل ،ىذا استهانة بالقرآف؛ فالقرآف لم يوضع وينزؿ حتى نضعو
نغمات جواؿ وال في سنتراؿ وال نفعل بو ىكذا            
()1

من تقوى القلوب ،حتى مر أثر مالك اللي سألو عن القراءة في الطرقات ،قاؿ :إف كاف شيئا يسيرا أو مراجعة

ال بأس ،أما إف يجعلو ديدنو يتفرج ىنا وىنا ويقرأ؟!
1 -سورة الحج آية .32 :
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القرآف يحتاج إلى أف نعطيو جد       ،

()1

فأنا أنصح اإلخواف ال يفعلونو ،وال يكوف وجود الفسق في المعازؼ في الجواؿ أف نذىب إلى أمر آخر وأف

نضع قرآف أو أذاف.

وكذلك أيضا من التطريب ،التطريب في األذاف أيضا ىذا محذور ،أف اإلنساف يؤذف األذاف السمح؛ يقوؿ

عمر بن عبد العزيز لما أذف المؤذف وأخذ يطرب ،يعني انظر طريقة اآلف التي حدثت للمسلمين بتقليدىم

األعاجم التطريب ىذا والتطويل ىذا ،فقاؿ عمر :أذف أذانا سمحا وإال اعتزلنا.

وابن عمر سمع أيضا رجبل يطرب في اآلذاف فقاؿ :لو سمعك عمر بن الخطاب لفك لحييك .فبل بد من

اتباع السنن وعدـ التكلف ،العرب ما كانت تعرؼ التكلف ولذلك نفع فيهم الدين ،يأخذوف األمر السمح

ويهتموف بالمعاني ال يهتموف بالصور .نعم.

أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :إذا ألقى شخص كلمة بعد الصبلة ثم دعا ورفع الناس أيديهم فهل في ذلك شيء؟

واهلل ما ىذا محدث ،إال إذا أتى بدليل أف الصحابة كانوا يفعلونو ،إذا كاف مثبل يرفعوف أيدىم في خطبة جمعة

أو في كلمة بعد الصبلة ما ثبت إال في االستسقاء فقط ،يأتي بالدليل أو يلتزـ السنة .نعم.

أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :أثر عن سعيد بن المسيب أنو صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ،وعن كثير من

التابعين أنو كاف يغشى عليهم في القرآف ،وعن شيء  ... ...يدخل الجنة الغفيرة ،ففعلوا أفعاال ما فعلها
الصحابة ،فكيف يكوف ىذا؟

أحسن الهدي ىدي محمد 

إذا ثبت أف أكثر القصص ليست  -ال تثبت أف فبلف سعيد وغيره يصلي

الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ،ىذا يعني يحتاج إلى إثبات عظيم دوف خلط  ،...ثم إذا ثبت فأحسن الهدي

ىدي محمد صلى اهلل عليو وسلم؛ كاف يناـ يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ :أما أنا ،يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ :
أما أنا فأقوـ وأناـ فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

وكذلك اللي يغشى عليو ىذا أحد أمرين :إما أف فيو ضعف ىو ،فيو ضعف في نفسو فبل يتحمل فيكوف ىذا

نقوؿ :ضعيف ،ما نقوؿ ىذه سنة وحسنة ،نقوؿ :ىذا ضعيف فيو مرض مثبل ،ضعيف ،وإما نقوؿ :يكذب كما

قاؿ ابن سيرين يقوؿ :اآلية بين يديو نضعو على الحائط ونقرأ عليو فإذا غشي عليو سقط من الحيط تبين أنو
صادؽ ،وإذا كاف واقفا ما سقط من الحيط تبين أنو يتصنع ،قد يحصل ىذا.

1 -سورة مريم آية . 12 :
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الصحابة رضي اهلل عنهم أكمل الناس علوما وأشدىم ثباتا ،كل ىذا الخشوع ما  ......الخارج يردوه للداخل

إلى القلوب ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ كاف من عظم خشوعو يرده للداخل فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل،

ىذا اللي  ...الناس ،أما كوف اللي يصرع واللي يغشى واللي يتمايل واللي يصيح ّوال ىذا ،ىذا ما كاف عند
الصحابة ،من عظم علومهم وقوة ثباتهم ،إال ما غلب عليو اإلنساف مثل عمر  لما قرأ :
  



()1

  

وسمع نشيجو من وراء الصفوؼ ،غلب عليو ،ما كاف يتكلف وحاشاه أبو حفص 

وأرضاه .نعم.

يقوؿ :ىل  ......أثر عائشة في نصيحتها للرجل بعدـ السجع في الدعاء؟

أيش يريد؟

أثر عائشة.
نعم نحن ذكرنا باألمس بعض اإلخوة يريدىا ،من يريدىا ستكوف عند األخ ،أوصتو بثبلث قالت :أيها القاص

ثبلثة ،إما أف تتابعني عليها أو أناجزؾ إلى األمير ،قاؿ :أتابعك يا أـ المؤمنين ،قالت :األولى إياؾ والسجع في

الدعاء ،إياؾ والسجع في الدعاء؛ بمعنى تتكلف السجع في الدعاء ،وإنما عليك باألدعية المأثورة.

والثانية قالت :ال تمل الناس ،ال تهمهم كل شوية واقف عندىم وتجبرىم ،ىذا يملهم ،حتى خبلؼ مقصود

الوعظ ،الوعظ إنما يشتهى ويتخوؿ حتى يقع في القلوب ،أما كل شوية تقوـ كل شوية تقوـ ،قالت  ...... :في
الجمعة يعني في األسبوع مرة أو مرتين تذكر الناس.

والثالثة :أنها قالت لو ،ىي قالت لو :وال تقاطعهم ،ال تأتيهم في حديث من حديثي وتسكتهم وتعظهم ،وإنما

إف حضرت فحدثهم وإف سكتوا أنصت ،كما قلنا ىذا يكثر في األعراس ،وىذا ىو الموجود في البخاري وصية

ابن عباس لعكرمة نفس ىذا الكبلـ وأمثالو.

يسأؿ ما اسم الكتاب الذي قرأت منو؟

اللي قرأت منو للطرطوسي ،الحوادث والبدع ألبي بكر الطرطوسي من علماء األندلس ،لكنو ىو المتوفى في

خمسمئة وثبلثين ،ىذا الكتاب يكمل كتاب ابن وضاح.

أحسن اهلل إليك ،السؤاؿ األخير عن التكبير الجماعي عند الفرح أو عند مناسبة معينة ،التكبير الجماعي ؟

التكبير الجماعي ،أحسن الهدي ىدي رسوؿ اهلل  دائما ىذا الجواب أحسن الهدي ىدي رسوؿ اهلل 
أما التسبيح الفردي بعض الناس يقوؿ :ىل أسبح مائة وأنا لوحدي أو أحمد مائة؟
1 -سورة يوسف آية . 86 :
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نقوؿ :ما ورد فيو التعداد ،مثل سبحاف اهلل وبحمده مائة مرة ىذا أحسن  ،وإذا كنت لوحدؾ ما فيو محذور،

المحذور ىو االجتماع  ......لغير  .......وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو

وصحبو أجمعين ،أما بعد.
فقد أثنى اهلل  في ىذه اآليات العظيمة في آخر سورة الفرقاف على عباد الرحمن أصحاب الغرفة ،نسأؿ

اهلل من فضلو ،والغرفة أيها اإلخوة ىي أعلى الجنة ،يقوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :إف أصحاب الجنة
ليتراءوف أىل الغرؼ كما تتراءوف الكوكب الدري الغابر في األفق من المشرؽ أو المغرب  يعني كما يقف

اإلنساف عل ى سطح األرض وينظر في أبعد نجم أو أبعد كوكب ،فكذلك أىل الجنة يتراءوف أىل الغرؼ ىكذا
 فقاؿ الصحابة :يا رسوؿ اهلل تلك منازؿ األنبياء ال يبلغها غيرىم ،قاؿ :بلى والذي نفسي بيده رجاؿ آمنوا
باهلل وصدقوا المرسلين  نسأؿ اهلل من فضلو ،إيماف خاص بتصديق خاص.

ذكر اهلل 

بعض صفاتهم الحسنة الجميلة في ىذه اآليات وبدأ بذكر أوؿ شيء أضافهم إلى نفسو أنهم

عباده.

واألمر الثاني :أضافهم إلى صفة الرحمة وأنهم ما نالوا ىذه المراتب العالية إال برحمة أرحم الراحمين سبحانو

وتعالى لو المن ولو الفضل في كل شيء؛ إذا دخل أىل ِ
الجنة الجنةَ يقولوف :
       

     

()1

فمن صفاتهم الحسنة التواضع للخلق ،يمشوف على األرض ىونا ليس تماوج وتضاعف كما يفعل الدراويش
المبتدعة ،وليس كبرا كما يفعل الجبارين وإنما يمشوف على األرض ىونا وإذا خاطبهم الجاىلوف قالوا سبلما،

يصبروف ال بد من الصبر كما فعل األنبياء.

ومن صفاتهم الحسنة المداومة على العبادة حتى يعطيهم اهلل النور الذي يمشوف بو ،يعطيهم اهلل البصيرة

يبيتوف لربهم سجدا وقياما.

ومن صفاتهم الحسنة التوسط في كل شيء حتى في اإلنفاؽ 
أعطاىم اهلل الوسط.
 1سورة األعراف آية .43 :2 -سورة الفرقان آية .67 :
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ومن صفاتهم الجميلة البعد عن الذنوب ورءوسها ثبلثة :الشرؾ وىو تعدي حقوؽ اهلل ،والقتل تعد على

حقوؽ اآلخرين والبغي عليهم ،قتل النفس بغير حق سواء نفس المؤمن أو الكافر الذي لم يؤمر اإلنساف بقتلو،

واألصل في الناس العصمة إال الكافر المحارب هلل ورسولو يرد دين اهلل 

أو المرتد ،والثالث الفواحش وىي

ذكر رأسها وىو الزنا.

وجمع اهلل 

في آية أخرى 

     

المنكرات العظيمة ،وإذا حصل منهم مسيء يتوبوف إلى اهلل 



()1

فهؤالء ال يفعلوف ىذه

وذكر اهلل أيضا من صفاتهم أنهم ال يشهدوف

الزور ال يحضروف مجالس الزور ،وأعظم الزور مجالس البدع مجالس الشبهات ،مجالس الشهوات سواء مجالس

حقيقية ،أو مجالس اقترابية مثل القنوات الفضائية ،ومواقع اإلنترنت التي فيها الزور ،ىذه ال يشهدونا وال
يحضرونها وال يدخلوف عليها ،ىؤالء أصحاب الغرفة مقامهم عالي ال بد أيضا أف تكوف أيضا أعمالهم عالية 
      

()2

إذا حصل إنهم يمر في طريقهم لغو يمروف مرور الكراـ ،اللغو فيما ال

ينفعك في دينك وال دنياؾ ،لغو ،مروا كراما.

ثم لما ذكر اهلل أنهم يتواضعوف للخلق ذكر أنهم يتواضعوف للحق ،ليس عندىم كبر على الحق فقاؿ تعالى:

            

()3

ليسوا من شر الدواب عند اهلل

الذين ىم الصم البكم الذين ال يعقلوف ،ىؤالء أعطاىم اهلل االنقياد واالستسبلـ والمسارعة ،إذا ذكر فقط بين لو

الحبلؿ من الحراـ السنة من البدعة ،الشرؾ من اإليماف ،ينقاد بسرعة ال يستعصي ،المؤمن مثل الجمل األلف

اللي لو خطاـ إذا قدتو إلى الحق ينقاد لك ،والمنافق يستعصي.

ىؤالء من صفاتهم الحسنة أنو إذا ذكر وعرؼ تبين لو وجو األمر ما يتأخر ما يتردد ،وكلما كاف اإلنساف أطهر
قلبا كاف أكثر مسارعة ،ولذلك فلما كاف الصديق أفضل ىذه األمة بعد نبينا كاف أسرع األمة إلى اإلسبلـ 

 1سورة النحل آية .91 : 2سورة الفرقان آية .72 :3 -سورة الفرقان آية .73 :

165



التحذير من البدع
                 

 


()1

أيضا صالحين مصلحين وأقرب الناس لهم.

   



()2

يقوؿ السلف :نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا ،لسنا أئمة في

الباطل لسنا نبتدع أل ،إنما ىي سلسلة نأتم بمن قبلنا ،ويأتي من بعدنا يأتم بنا ،نسأؿ اهلل أف نكوف كذلك كلنا ،
    

()3

نكوف حلقات في ىذه السلسلة المباركة على الصراط المستقيم ،فهؤالء

يجزوف الغرفة أعلى الجنة ،أعلى الجنة  إف أىل الجنة ليتراءوف أىل الغرؼ كما تتراءوف الكوكب الدري الغابر
في األفق من المشرؽ أو المغرب  كلما وقفت على سطح األرض ونظرت إلى النجوـ ونظرت إلى أبعد نجم
تتذكر أف أىل الجنة ىكذا يروف أىل الغرؼ ،وليسوا أنبياء فقط وإنما رجاؿ آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين.

فيا إخواني ىذا ىو العز ،وىذا ىو المنافسة ،وىذا ىو المسارعة في ىذا األمر ،لو أنفق اإلنساف حياتو كلها

ووقتو كلو في أف يسعى أف يكوف من أىل الغرفات فإف ىذا ىو الواجب عليو ،ىذا ىو عين العقل ،نسأؿ اهلل أف

نكوف كذلك ،فهي آيات عظيمة فيها ىداية لمن تدبرىا ،تكلم عنها الشيخ ابن سعدي  -رحمو اهلل  -في تفسيره
كبلما طيبا حسنا.

 1سورة الفرقان آية .74-73 : 2سورة الفرقان آية .74 :3 -سورة الفرقان آية .74 :
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قصص أىل الكتاب

ض
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  .قاؿ ا١تصنف  -رٛتو اهلل تعاىل  :-ىحدثىنا أى ىس هد قى ى
اؿ :ىحدثىنا بػى ٍع ي
ً
أىصحابًنىا عن ٍ ً
بن أيب ىعي و
بن ىعي و
اش ىع ٍن أىبىاف ً
يل ً
إسىرائً ًيل
اش ىع ًن اٟتى ىس ًن :أىف ىر يجبلن م ٍن بىًٍت ٍ
ٍ ى ىٍ
إٝتىاع ى
ابٍػتى ىد ى ً
ؼ ىذنٍػبىوي ىع ًم ىد إىل تػيٍرقيػ ىوتًًو فىػثىػ ىقبها فىأى ٍد ىخ ىل فيها
اس إليها فاتبً ىع ،كإنوي لى ٌما ىعىر ى
ع ب ٍد ىع نة فى ىدعا الن ى
ىحلى ىقةن يٍب ىج ىع ىل فيها ًس ٍل ًسلى نة يٍب أىٍكثػى ىق ىها ُب ىش ىجرةو فى ىج ىع ىل يبكي كيػى يعج إىل ربو ،فأكحى اهلل إىل نيب
أضل فىصار إىل الن ً
ار؟.
ى
ت لو الذم أصاب ،فكيف ىم ٍن ى
األمة :أالٌ تىػ ٍوبىىة لو ،ىذا قد ىغ ىف ٍر ي
تلك ٌ
ى
الفراء عن ع و
ىحدثىنا أى ىس هد عن أيب ىعٍب ًد الر ً
اف
وؼ األى ٍعىرًايب عن ىخالً ًد الربٍعًي قى ى
اؿ :ىك ى
ٛتن ىحدثىنا ى ى ٍ ى
ع بً ٍد ىع نة حىت
ُب بٍت إسر
اف ىم ٍغ يموران ك إنوي أىىر ىاد ا١ت ى
ائيل شاب قى ٍد قىػىرأى ي
ب كىك ى
اؿ كالشىر ى
الكتي
ؼ ،كإنوي ابٍػتى ىد ى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
قاؿ :إ٪تا
ؼ ،فىػلى ٍم يػىىزٍؿ كذلك حىت ىكثر تىػبىػ يعوي ،فىبينىا ىو كذلك على فىراشو ى
أى ٍد ىرىؾ هبا ا١ت ى
اؿ كالشىر ى
ى
قاؿ :فىػ ىع ًم ىد
.
يب
ر
إىل
ت
ب
ػ
ت
أين
لو
؟
ت
ع
د
ت
ػ
ب
ا
ما
يعلم
اهلل
س
ي
ل
ى
أ
،
ت
ع
د
ت
ػ
ب
ا
ما
وف
م
ل
ع
ى
يٍ ي
ي ٍى ى ٍ ي
ى
الن ي
اس ال يػى ٍ ى ي ى ٍى ى ٍ ي ىٍ ى
اؿ :ال أيطٍلً يق نفسي
فى ىخىر ىؽ تيرقيوتىوي فى ىج ىع ىل فيها ًس ٍل ًسلى نة يٍب أىٍكثػى ىقها إىل آسية من أك ًاس ىي ا١ت ٍس ًج ًد ،يٍب قى ى
ى
ً
يكوف فيهم من ييوحى إليو ،فأكحى اهلل إىل نيب
ائيل أف ى
حىت ييطٍل ىقٍت اهلل .ككاف ال يػى ٍع يدك بٍت إسر ى
ت
بالغ ما بػىلى ىغ ،كلكن كيف ًٔتى ٍن أى ٍ
ت لك ى
من أنبيائو :أنوي لو كاف ىذنٍػبيك فيما بيٍت كبينك لىغى ىف ٍر ي
ضلىٍل ى
ً ً ً
ك.
وب ىعلىٍي ى
م ٍن عبىادم فى ىماتيوا فى ىد ىخليوا الن ىار ،فبل أىتي ي
ػػػػػػػػ

ىذا فيو فوائد :األولى أف ىذا من القصص المذموـ وإف كاف فيو حق وفيو باطل ،لكن ىذا ىو الذي تكلم

عنو السلف إذا صح ىذا عن الحسن البصري وعن خالد الربعي تساىلوا في النقل عن أخبار أىل الكتاب ،ألف

فيو شيء يؤيده شرعنا في ىذا الكبلـ ،وفيو شيء ال يؤيده ىذا الشرع ،ولذلك لماذا نقوؿ :يقتصر على القصص
اللي في الكتاب والسنة؟
حتى أخبار بني إسرائيل التي قصها النبي  علينا تجدونها ال تخالف ىذه الشريعة.
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ىنا مثبل إنو بحت بالتوبة نهائيا عنو يغلق الباب عنو تماما ،ىذا ال يعرؼ في ىذه الشريعة ىذا من مبالغات

أىل الكتاب.

القصص الصحيحة ىي التي جاءت في الكتاب والسنة ،انظر في قصص النبي عليو الصبلة والسبلـ عن من

كاف قبلنا ،كلها ليس فيها شيء ينكر في ىذه الشريعة ،منها قصة أىل الغار ،واحد في بر الوالدين ،واحد في

العفاؼ ،واحد في األمانة ،كلها صحيحة.

وانظر عاقبة التوسع في القصص في أخبار أىل الكتاب يأتيكم مثل ىذا القصص ،فيو حق ،وفيو باطل ،فمما

فيو من الحق:

أوال -أف أىل البدع في الغالب نياتهم سيئة ،وىذا كبلـ السلف كلهم أف أىل البدع الذي يحدث البدع نيتو

سيئة ،ما تقوؿ :واهلل نيتي حس نة ،غالبا نيتو سيئة ،مثل ىذا أراد الماؿ والشرؼ ،ويدري مثل ما قاؿ معاذ إف

القرآف كل يقرأه ،أراد أف يحدث لهم حتى يناؿ فيهم الماؿ والشرؼ؛ والدليل على أف نياتهم سيئة قوؿ اهلل 
                   

()1

الذي ال

يكتفي بالنبي عليو الصبلة والسبلـ أسوة حسنة لو أنو ال يرجوا اهلل واليوـ اآلخر .واضح كيف استشهاد السلف
بهذه اآلية؟
ىذا استشهاد عزيز ونفيس ،قالوا :نياتهم سيئة؛ ألف اهلل يقوؿ :
     



()2

       

كل ما من ال يكتفي بالنبي عليو الصبلة والسبلـ أسوة فنيتو سيئة ال

يرجو اهلل واليوـ اآلخر ،وكذلك قوؿ اهلل         

()3

الذي ال يكتفي باتباع

النبي  وأصحابو ال يحب اهلل وإف ادعى ذلك.
فالغالب على أىل البدع أف نياتهم سيئة يريدوف الماؿ ،يريدوف الشرؼ يريدوف السلطة ،يردوف الحكم

يريدوف اإلشارة ،ىكذا ،غالبهم ىذا من ىذا الجنس ،يريد الماؿ والشرؼ ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ:

 ما ذئباف جائعاف أرسبل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على الماؿ والشرؼ لدينو  إذا كاف الرجل

 1سورة األحزاب آية .21 : 2سورة األحزاب آية .21 :3 -سورة آل عمران آية .31 :
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يحرص على الماؿ والشرؼ ذىب دينو تمزؽ أشبلء كما لو أطلقت ذئبين جائعين على غنم غاب رعاؤىا عنها

ليبل كما في األحاديث.

ومن الفوائد لذلك تقدـ معنا في القصص أف عمر وعلي يقولوف للقاص :أنت أبو اعرفوني ،يعني نيتك أف

تقوؿ للناس اعرفوني ،ىذه فائدة.

ومن الفوائد ما يوافق شرعنا ىذه القصة أف صاحب البدعة غالبا ال يوفق للتوبة ،ليس أف اهلل إذا تاب ال

يتوب عليو أل ،لكنو ال يوفق للتوبة ،والدليل قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ عن الخوارج  :يمرقوف من الدين
كما يمرؽ السهم من الرمية ثم ال يعودوف إليو  انتبهوا ،يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية ثم ال
يعودوف إليو ،قاؿ السلف :واهلل إف آخر الحديث أشد عليهم من أولو ،كلمة ال يعودوف إليو أشد من المروؽ من

الدين؛ ألف بعض األعراب ارتدوا في خبلفة أبي بكر ثم رجعوا ،بعضهم حسن إسبلمو واستشهد ،قتل في

المعارؾ ،لكن ىؤالء الذين الخوارج اللي ذكرىم النبي 

أنهم يمرقوف ثم ال يعودوف؛ ولذلك قاؿ السلف-

وسيأتي باب لهذا كامل -أف صاحب البدعة ال يوفق للتوبة في الغالب إال رجل متأوؿ معظم للنصوص قصده

الحق ،لكنو أ خطأ الطريق فهذا قريب أف يوفق ،أما رجل في قلبو االقتراح على اهلل واالبتداع واإلصرار على
البدعة ،كأنو يقوؿ :إف الدين ما كمل ،ىذا ما يوفق للتوبة.

وأما مسألة لو تاب أف اهلل ال يتوب عليو أل ،حتى الكفار ،بعض الصحابة ساعدوا أناسا من أىل مكة على

البقاء على الكفر وماتوا على الكفر ،ثم الصحابة أسلموا وحسن إسبلمهم ،أولئك يمكن ضلوا بسبب ىؤالء،

لكن ىذا ال يعني إنك إذا كنت في خطأ وتبعك ناس وماتوا على ذلك ثم ىداؾ اهلل إنك تحجب عنك التوبة ال

ال ،ىذا ليس صحيح.

وكذلك مما يخالف شرعنا إنو خرؽ ترقوتك ،الترقوة ىذا العظم الذي يكوف تحت الرقبة الذي قاؿ النبي 

 إف القرآف ال يجاوز تراقيهم  ىذا العظم يقولوف :إنو في القصص ىذا إنو خرؽ الترقوة ،وجعل فيها
سلسلة وربطها فيها في المسجد ،ىذا ال يأتي بو شرعنا ،ىذا من القصص فيو حق وفيو باطل .نعم.
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ٖتذير أيب ىريرة من أىل البدع
ً
و
و
ابن ك ٍى و
بلماف ً
بن
ب ى
قاؿٍ :
ابن ى٢ت ىيعةى عن ىس ى
أخ ىربين ي
بن ي٤تىمد ىع ٍن يس ٍحنيوف ىعن ً ى
اىيم ي
ىحدثىٍت إبٍػىر ي
ماف ربيب ً
وؿ :سيخرج قىػوـ ُب ً
آخ ًر الز ً
عبد ً
ا١تلك ً
ماف
اف أنوي ىًٝت ىع أبا يىر ى
بن ىم ٍرىك ى
ىع ًام ور عن يعثٍ ى
يرة يػى يق ي ى ى ٍ ي ي ٍ ه
وف بًبً ىد وع ًمن اٟت ًد ً
اكم كإًياىم ال
يث ىملٍ تى ٍس ىم يعوا بًًو أىنٍػتيم كال ي
آباؤكم ،فىًإي ي
وف ىكذابي ى
يىم ىدجالي ى
ى ى
يػى ٍفتًنيونى يكم.
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا ثابت عن أبي ىريرة ،ابن وىب أحد العبادلة األربعة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة فإنهم رووا عنو قبل أف

يحصل لو االختبلط ،وىذا ثابت عن أبي ىريرة وعن غيره تقدـ .ونحن في آخر الزماف ،نحن في آخر الزماف ،في
السنين الخداعة التي أخبر عنها النبي   أنها تكوف بين يدي الساعة بين يدي الدجاؿ ،يصدؽ فيها
الكاذب ويكذب فيها الصادؽ ،ويخوف بها األمين ،ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة -الرجل التافو

الفاسق يتكلم في أمر العامة  فسيخرج ،وخرج قوـ كذابوف يؤتوكم ببدع من الحديث ،بأشياء غريبة لم
تسمعوا بها أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياىم ال يفتنونكم ،عليكم بما كاف عليو الناس قبلكم .نعم .لم تسمعوا

عندكم في بعض النسخ بدوف أي سقط ىنا ،نعم ،صحح نعم.
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ٖتذير ابن عباس من البدع
بن يم ىع ً
ٛتن ً
اكيىىة ىعن ىعٍب ًد الر ً
بن ىم ٍه ًدم عن
بن ىكض و
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا يموسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ً
اؽ ً ً و
ًً
ابن ىعب و
بن يع ىم ٍوَت يػى يقص ،فىػ ىقا ىؿ للذم
إس ىح ى
ٍ
اس ىد ىخ ىل ا١تى ٍسج ىد اٟتىىر ىاـ ىك يعبىػٍي يد ي
بن ىسعيد ىع ٍن أىبيو أىف ى
امش يب حىت تىًقف ًيب عليو .فلما كقىف تلى اآليات اليت ُب سورة مرمي ٍب قاؿ :اتل كً
يقودهً :
اب
ت
ى
ٌ ى ى
ى
ي ى
ً
ع ُب ًد ً
ين اهلل.
كر اهلل ،ىكإًي ى
اؾ كالبً ىد ى
اهلل يا ابن يعمَت ،كاذٍ يكر ذ ى
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا أثر نفيس ،محمد بن وضاح يحدث عن موسى بن معاوية ىذا الذي يروي عنو عن عبد الرحمن بن

مهدي اإلماـ عن إسحاؽ بن سعيد ،وىذا إسحاؽ بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ،جده األشلق الذي
كاف واليا على المدينة ،وىم من بني أمية ،إسحاؽ بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص يحدث عن والده أف

ابن عباس دخل المسجد الحراـ وعبيد بن عمير يقص ،وعبيد بن عمير ىذا من أوؿ القصاص في اإلسبلـ ،فقاؿ
للذي يقوده :امش بي حتى تقف بي عليو ،كاف ابن عباس قد عمي في آخر حياتو ،فلما وقف تبل اآليات التي في
سورة مريم يقصد ابن عباس ،يقصد الراوي باآليات التي في سورة مريم أف ابن عباس قاؿ لو :يا عبيد بن عمير

اكتف بالقرآف واذكر في الكتاب ،اهلل  إيش قاؿ في مريم في سورة مريم :
   
ىذا قصص 

()1

    

ىذا قصص             

             

            

()4

إلى قولو :



()3

()2

ىذا قصص 
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()1

ىذا قصص ،يقصد اكتب الوحي؛ ألنو بدأ عندىم مسألة

أخبار أىل الكتاب.

فابن عباس وىو أعمى في آخر حياتو يقوؿ :يا عبيد بن عمير ،ووقف يتلو عليو ىذه اآليات من سورة مريم،

اتل كتاب اهلل يا بن عمير ،واذكر ذكر اهلل وإياؾ والبدع في دين اهلل.

عرفوا الصحابة بما أعطاىم اهلل من النور والفراسة أف القصص بداية حسنة ثم سيؤوؿ للبدع في دين اهلل،

فقاؿ :اكتف بالوحي ،اكتف بالوحي ،وتقدـ البارحة أف الصحابة لما سألوا النبي  القصص أنزؿ اهلل 



                 
()2

وأنزؿ سورة يوسف.
فأحسن القصص ما وجد في القرآف السنة وال يحيد عنها اإلنساف إال نادرا ،والنادر ال حكم لو .أما أف يكوف

بين ىذا القصص الواقعي أو القصص اللي عن أخبار أىل الكتاب أو ما في الكتب فهذا ىو الذي حذر منو

السلف ،وىذا األثر ينتخب ،يبين لماذا الصحابة حذروا من البدع ،ومن القصص.
نعم.
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ٖتذير النيب أمتو من ٤تدثات األمور
اؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
اؿ :ىحدثىنا أى ىس يد بن يموسى قى ى
بن ى٭تِت قى ى
اح قى ى
اؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن ىعي و
اف كأى ييب بى ٍك ًر ً
اش ىعن ىْت ًَت ً
بن ىعٍب ًد اهلل بن أيب ىم ٍرىىمي ىع ٍن
بن ىس ٍع ود ىع ٍن ىخالً ًد بن ىم ٍع ىد ى
إٝتاعيل ي
ي
اؿ :كعظىنىا رسوؿ اهلل  بػع ىد ص ً
اف ىع ٍن العًٍربى ً
ىخالً ًد ً
بلة الغى ىد ًاة
بن ىم ٍع ىد ى
اض بن ىساريىىة السلىمي قى ى ى ى
ىٍ ى
وف ككً
مو ًعظىةن بلً
وؿ اهلل! إف
ل
الق
منها
ت
ل
ج
ي
الع
منها
ت
ف
ر
ذ
ة
يغ
قاؿ ىر يج هل ًم ٍن أصحابًًو :يا ىر يس ى
وب ،فى ى
ي
ى
ى
ي
ى
ي
ن
ى
ٍ
ٍ
ي
ىٍ ى
يي ى ى
ى
يكم بِتَػ ْقوى ِ
ِ
اع ِةْ ،
ىذه ىم ٍو ًعظىةي يم ىود وع ،فى ىما تىػ ٍع ىه يد إلينا؟ ى
وإف َك َ
اف َع ْبداً
اهلل والس ْم ِع والط َ
قاؿ  :أُ ْوص ُ ْ َ

ِ
ِ
اكم وم ْح َدثَ ِ
ات األُ ُم ِ
وم ْن أَ ْد َرَك ْتوُ ِم ْن ُكم فعليو
ور فَإنها َ
َحبَشيّاً ،فإنوُ َم ْن يَِع ْ
ضبللَةٌَ ،
ش بَػ ْعدي يرى اختبلفاً كثيراً ،فإي ُ ُ
بِسنتِي وسن ِة ُ ِ ِ
اشدين الم ْه ِديينَ ،عضوا عليها بالن ِ
واج ِذ . 
ُ
الخلَ َفاء الر َ َ ّ َ
ُ
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا الحديث العظيم روا ه أىل الشاـ عن العرباض بن سارية :إسماعيل بن عياش من أىل الشاـ ،وبحير

بن سعد وخالد بن معداف ،وأيضا في الطرؽ األخرى رواه اإلماـ أحمد ،عن الوليد بن مسلم ،عن رجل ،عن الوليد
بن مسلم ،عن خالد بن معداف كلهم؛ ألف العرباض سكن عندىم في الشاـ ،وخالد بن معداف يرويو عن رجلين:

عبد الرحمن بن عمرو السلمي ،وحجر بن حجر ،أنهما ذىبا إلى العرباض بن سارية 
البكائين الذين أنزؿ اهلل فيهم :

             

          

كاف 

وكاف العرباض من

()1

من البكائين الذين تولوا حبا في الجهاد ومصاحبة النبي عليو الصبلة والسبلـ ،ولكن الفقر ،ما

يجد ما يحملهم عليو فذىبوا وأعينهم تفيض من الدمع منهم العرباض  فقاال لو عبد الرحمن وحجر للعرباض:

جئناؾ زائرين وعائدين ومقتبسين ثبلثا.

اإلنساف قد ينوي بفعل الخير ينوي أشياء كثيرة ،ينوي الصلة مثبل في نفس الزيارة ،وينوي عيادة ،وينوي

زيارة ،وينوي أمر بمعروؼ ،وينوي نصيحة فقالوا :جئناؾ زائرين ىذا أجر الزيارة ،وعائدين ىذا أجر العيادة ،كاف

مريضا ،ومقتبسين أجر طلب العلم  ،من سلك طريقا يلتمس فيو علما  ؛ فجمع اهلل لهم ثبلثة أجور

بالنية ،بالنية ،فأوصنا.
1 -سورة التوبة آية .92 :
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فقاؿ العرباض :ما عندي إال الوحي ،قاؿ :وعظنا رسوؿ اهلل 

بعد صبلة الغداة أي الفجر موعظة بلغية،

ىذا فيو فوائد.
الفائدة األولى :أف الوعظ يكوف بأشياء ،من ها أنو يكوف باألمر ،الوعظ بأوامر اهلل ،والدليل قوؿ اهلل  
      

()1

يعني ما يؤمروف بو ،ألنو سيبين أف الوعظ عند المتأخرين ليس ىو الذي

وف بِ ِو ،فالوعظ قد يكوف باألمر ،وقد يكوف الوعظ بالنهي ،والدليل قوؿ
وعظُ َ
عند الصحابةَ ،ولَ ْو أَنػ ُه ْم فَػ َعلُوا َما يُ َ
اهلل         
  

()3

()2

يعني ينهاكم ،وقوؿ اهلل لنوح :

    

يعني أنهاؾ أف تكوف من الجاىلين.

وقد يكوف الوعظ بالتخويف ،الترغيب والترىيب كما قاؿ قوـ ىود :
   

()4

      

وكما في الحديث  :يتخولنا بالموعظة  المقصود بو ىذا.

وقد يكوف الوعظ بتعليم السنن ،وإقامة الحجج كما قاؿ اهلل  لنبيو :
    

()5

     

بين لهم السنن وأقم الحجج عليهم ،وقل لهم في أنفسهم قوال بليغا.

ىذا كلو وعظ؛ ولذلك النبي عليو الصبلة والسبلـ كاف يعظ الصحابة باألوامر ،ويعظهم بالنواىي ،ويعظهم

بتعليم الس نن ،ويعظهم بتعليم العلم ،ويعظهم بالتخويف والترغيب والترىيب ،ما كاف يقتصر على شيء معين كما
ىو حاؿ المتأخرين ،المتأخرين ما يعرفوف من الوعظ إال فقط التخويف مثبل من النار ،وىذا يكوف جبن عندىم

وضعف ،ال يدري أف إذا علم الناس السنن وحذرىم من البدع الناس يواجهونو يحتاج صبر ،لعلو من الحبلؿ

والحراـ يواجهونو ،فيختار الطريق األسهل إف ما عندي فقط إال الذي ال يناقش فيو وىو التخويف والترىيب ،ىذه

دروشة ىذا ىدـ للدين ،الوعظ يكوف بالجميع.
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أركاف اإليماف ليست اليوـ اآلخر فقط ،اإليماف باهلل واليوـ اآلخر ومبلئكتو وكتبو ورسلو والقدر.

وأىل العلم يتأثروف بالقرآف كامبل ،أىل العلم يتأثروف بأسماء اهلل وصفاتو يمكن أكثر من عقابو ،ىذا مرتبة

عالية ،يبكي من أسماء اهلل وصفاتو ،ويتأثر ويخشع ويوجل أكثر من التخويف ،كما ذكر النبي عليو الصبلة
والسبلـ السبعة الذين يظلهم اهلل في ظلو  :رجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه  من خشية اهلل ورجائو ،أما
االقتصار على أشياء فقط من الدين ىذا قصص ىذا دروشة ضعف ،يجبن اإلنساف أف يواجو الناس ويبين لهم

السنن فيختار فقط أف يقص ىكذا.

فبل يفهم من ىذا الوعظ أف النبي 

فقط ،كاف يعظهم بكل شيء ،ىذا كلو في القرآف ىذه اآليات ،ىذا

اصطبلحهم؛ وعظ :يعني أمر ونهى وعلم وخوؼ ورغب ،الدين كلو سواء.

مثل اللي يصلوف في التراويح ال يخشعوف القرآف ،فإذا جاء الدعاء -خاصة إذا كاف الدعاء بالتلحين ورفع

الصوت والصياح والسجع -أخذوا يبكوف ،والقرآف ما يتأثروا بو ،ىذا ضعف ىذا ليس خشوع ىذا ،لو كاف ىناؾ
خشوع في القلب ،كاف خشع من القرآف الذي لو أنزلو اهلل على الجبل لرأيتو خاشعا متصدعا من خشية اهلل.

فإذا الوعظ يفهم ىكذا من الدين كلو ،وأىل العلم يعظوف بالدين كلو ،أما اللي يقوؿ :مثبل كتب العلم كتب
ً

العقيدة جافة كلها نصوص ،نبغَى أشياء ،ال ىذا ضبلؿ مبين.
الوعظ يكوف بالدين بتعليم السنن الدين كامبل 

      



()1

خذوا الدين كامبل ،ال تفرقوه ،وأبلغ الوعظ العلم واألمر والنهي.

فيو من الفوائد الثانية قولو  :موعظة بليغة  ليس معنى بليغة أنو عليو الصبلة والسبلـ -وحاشاه -أف

يتكلف التفاصح والتفيهق والسجع.

مثلما يفعل ...الناس أيضا اآلف ،كما أنهم حرفوا الوعظ ومفهوـ الوعظ ،حرفوا أيضا مفهوـ الببلغة ،خطيب

الجمعة أو القاص أو المحاضر تجده يتكلف الببلغة والتفاصح وجمع الكبلـ الوحشي والتفيهق ،ىذا كلو مذموـ

في الشرع  إف اهلل يبغض البليغ من الرجاؿ الذي يتخلل بلسانو كما تتخلل البقرة بلسانها  يعني يتعمد
التفاصح ،وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أبعدكم مني مجلسا يوـ القيامة الثرثاروف والمتشدقوف والمتفيهقوف

 ىذا كلو غير محمود ىذا دليل نفاؽ ،اإلسبلـ يسر ما فيو تكلف لكن يختار أحسن الكبلـ يختار أحسن
الحديث بدوف تكلف.

1 -سورة البقرة آية .218 :
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النبي عليو الصبلة والسبلـ كما جاء في السنن وأحمد أنو أمر رجبل يقوـ يعظ ،ينظر كيف يعظهم ،فأخذ

يتكلم ويشقق فقاؿ :اجلس اجلس ،تغير وجهو عليو الصبلة والسبلـ ............ ،فقاؿ :اهلل ربنا والقرآف كتابنا

وىذا نبينا ،رضينا ألنفسنا ما رضي اهلل لنا ورضيو لنا رسولو ،وسخطنا ما سخط اهلل لنا ورسولو ،فأخذ وجو النبي
عليو الصبلة والسبلـ يتهلل من ىذا الكبلـ المختصر ،وىذا معناه الببلغة ليس فيو تكلف.

اآلف حتى في بعض خطب الجمعة يتعمد السجع يتعمد نقل الكبلـ الطويل العريض بدوف وحي ،ىذا

الجفاؼ صحيح ،الكبلـ اللي ما فيو وحي جاؼ ناشف ما يصلح قلوب وال .القلوب مثل األرض ما يصلحها إال
المطر ،والمطر ىو الوحي .فالخطيب اللي تسمع منو خطبة طويلة ما فيها قاؿ اهلل قاؿ الرسوؿ قاؿ الصحابي ما

ىذه خطبة.

كذلك الثالثة قولو :ذرفت منها العيوف ووجلت منها القلوب ،ىذه طريقة الصحابة ،إيماف قوي وثبات

وطمأنينة وسكينة ،غاية ما عندىم تذرؼ العيوف والقلوب تخاؼ وتوجل من كبلـ النبي عليو الصبلة والسبلـ ،ما

كاف عندىم صياح وال كاف عندىم تكلف وال عندىم أشياء يظهرونها غير ما في قلوبهم -حاشاىم عن ذلك-

كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنو قاؿ :خطبنا النبي  خطبة ما سمعت مثلها قط حتى قاؿ  :لو

تعلموف ما أعلم لضحكتم قليبل ولبكيتم كثيرا  قاؿ :فغطى أصحاب رسوؿ اهلل 

وجوىهم ولهم خنين،

يعني اللي غلبو البكاء يسمع الصوت  ......من شدة ما يحاوؿ أف يغلب البكاء ،والبكاء يغلبو ،غطوا وجههم

ولهم خنين رضي اهلل عنهم ،ىم أكمل الناس ،أكمل الناس في مقامات الدين كلها وفي مقامات العلم رضي اهلل
عنهم وأرضاىم ،ما يعرفوف التكلف وال يعرفوف التصنع وال يعرفوف شيء ،عندىم اإليماف القوي ،فهنا يقوؿ:
ذرفت منها العيوف ووجلت منها القلوب ،واهلل  أثنى على المؤمنين قاؿ :

    

             

()1

وقولو ،الفائدة التي بعدىا :قولو ،قوؿ رجل من أصحابو :يا رسوؿ اهلل كأنها موعظة مودع ،أو إف ىذه وصية
مودع ،فيو فائدة عظيمة أف الصحابي  ......برسوؿ اهلل  وبكبلمو وبإشارتو ،رأوا ما لم َنر وعاينوا ما لم نعاين

وعايشوا ما لم نعايش ،حتى من نبض كبلمو ومن إشارتو فهموا أنها وصية مودع؛ فلذلك إذا أجمع الصحابة على

شيء فخبلفهم شر ،إذا فهموا شيء فهو الفهم ،وال يأتي من بعدىم عشر من أعشار ما عندىم من العلم؛ ألنهم

عرفوا التأويل  ............عجمة ال في األفهاـ وال في األلسنة ،أفصح الناس وأطهر الناس قلوبا ،وأوثق الناس

بالنبي 

يفهموف إشارتو يفهموف كبلمو ،فهنا فقط  ......راوي الموعظة قالوا كأنها موعظة مودع وىي في
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الحقيقة كانت موعظة مودع ،فأوصنا اعهد إلينا فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ،انظر اآلف وصية المودع ،وصية الذي
سيرحل عن الدنيا بعد أياـ قبلئل ،سيذكر أصوؿ الدين سيذكر ما يهم الناس ،ولذلك ىذا الحديث عظيم ينشر

في العامة والخاصة وينتقى ويشرح ويخطب بو.

قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :أوصيكم بتقوى اهلل ،ىذا اللي يصلح دنياكم وأخراكم أوصيكم بتقوى اهلل.

والتقوى أف تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب اهلل ،وتترؾ معصية اهلل على نور من اهلل ،تخاؼ عقاب

اهلل.

على نور ،أما تفعل طاعة ليس عليها نور وحي ىذه بدعة ،ال بد أف تكوف الطاعة عليها نور شيء ينورىا ،ما

ىو الذي ينور الطاعة؟

الوحي ،الدليل ،وأف يكوف  ...صالح.

ترجو ثواب اهلل وتترؾ المعصية على نور من اهلل تخاؼ عقاب اهلل ،ثم قاؿ :السمع والطاعة ،يا سبحانو اهلل!

لماذا أتى بالسمع والطاعة وىو مودع؟

السمع والطاعة لوالة األمور ،لماذا أتى بو ىنا؛ ألنو يعلم عليو الصبلة والسبلـ بما علمو ربو أف ىذا ىو الذي

يصلح دنياكم ،ىذا الذي يصلح دنياكم ،إذا ما أطعتموه تسفك الدماء تحصل الفوضى يحصل الشر العظيم ،فهو
عليو الصبلة والسبلـ وىو مودع يقرف تقوى اهلل بالسمع والطاعة ،كل من كاف قلبو طاىر يحب الوحي ......

يتأمل يتفكر لماذا أتى بالسمع والطاعة ىنا؟ ألف ىذا فيو صلح الدنيا واآلخرة وىذا يصلح الدنيا ،إذا تغلب اسمع
وأطع إال أف ترى كفرا بواحا اسمع وأطع إذا كنت تريد اهلل والدار اآلخرة ال تنازعهم في أمر دنياىم ،وأال ننازع

األمر أىلو ونقوؿ ا لحق ،ال نخاؼ في اهلل لومة الئم ،نقوؿ الحق بالطريق المرضي نجمع بين األمرين كما في
حديث عبادة  :بايعنا النبي  على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأف ال ننازع األمر
أىلو إال أف تروا كفرا بواحا وأف نقوؿ الحق حيثما كنا ال نخاؼ لومة الئم  األئمة أناس ينازعوف وإما أناس ال
يقولوف الحق ويخافوف لومة البلئم ،أما أىل اإليماف وسط ال ينازعوف األمر أىلو ،عندىم اآلخرة أدنى أىل الجنة،
وما فيهم دني من لو مثل الدنيا عشر مرات ،مثل ملك الدنيا عشر مرات ،والدنيا يسيرة ما عندىم ىذا الحرص

على السلطة على الملك وإف ظهر باسم الدين.

وأيضا ال يداىنوف يقوؿ الحق يكاتب ،يناصح ،يدعو ،قصده الحق ،ولذلك قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ

في خطبة عرفة في المجمع األعظم وقالها في منى قاؿ :ثبلث ،انتبهوا لهذا يا إخواني  :ثبلث ال يغل معهن

قلب مسلم  ىذه الثبلث ىذه إذا كانت في قلبك ما فيو غل ،وإذا كاف ليست في قلبك فيو غل:
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إخبلص العمل هلل :إذا كاف في قلبك إخبلص تريد اهلل والدار اآلخرة ما يكوف غل ،الغل متى يأتي التحاسد

متى يأتي البغي متى يأتي ؟ إذا أردنا الدنيا ،إذا أردنا الدنيا تحاسدنا وتباغضنا وتقاتلنا ،أما لو فرضنا كلنا يريد اهلل

والدا ر اآلخرة فواسع يسع الجميع ،لن يكوف ىناؾ غل إال إذا ذىب اإلخبلص ،حتى بين الدعاة حتى بين العباد
حتى بين المجاىدين ال يكوف غل إال إذا ذىب اإلخبلص ،إذا كاف ىناؾ إخبلص كلنا نريد اهلل على سنة رسوؿ

اهلل ال يكو ف غل ،ىذه تطرد الغل من القلب ،إخبلص العمل هلل.

والثا نية قاؿ :لزوـ جماعة المسلمين ،الذي ينحاز عن الجماعة بحزب أو بفرقة أو بتنظيم ،أو يعتزؿ في غير

وقت العزلة سيغل القلب عليهم ،يسيء الظن بهم ،أما إذا كاف مع الجماعة يد اهلل مع الجماعة ،دعوتو تحيط من

ورائو.

والثالثة :مناصحة من واله اهلل أمركم :ىذه تطرد الغل ،إذا ناصحتو تطرد الغل من قلبك ،لكن برئت ذمتك إف

قبل منكم ما قبل برئت الذمة ،من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ،ولكن من رضي وتابع ،فاحفظوىا يا

إخواني ،والسمع والطاعة وإف تأمر عليكم عبد وإف كاف عبدا حبشيا ،حتى لو كاف ما تكرىوف ،حتى لو كاف اللي

عليكم ليست فيو صفات اإلمامة ،حتى لو كاف ليس ..لكن تأمر فاسمع وأطع ما يصلح الناس إلى ىذا.

يقوؿ عمر ملخص ىذا كلو يقوؿ :ال إيماف إال بأمن ،ىل ىذا مسلم عند العقبلء كلهم ،كيف تذىب إلى مكة

تذىب إلى المسجد كيف تقيم دينك ،إال بأمن ،ىذه المقدمة مسلمة ،وال أمن إال بجماعة ،ىذه مسلمة مسلمة،

كيف يكوف أمن بدوف جماعة ،فوضى وأحزاب وقبائل ،وال جماعة إال بإماـ ،ىذا أيضا مقدمة مسلمة ،كلها عند
العقبلء يسلموف بها ،كيف يكوف جماعة ليس لهم رأس ،وال إماـ إال بسمع وطاعة ،ىذا أيضا مسلمة إذا كاف

إماـ ،وال يسمع لو ويطاع ما صار إماما .قاؿ :فأصبحت السمع والطاعة من اإليماف.

أربع مقدمات ونتيجة :ال إيماف إال بأمن ،وال أمن إال بجماعة ،وال جماعة إال بإماـ ،وال إماـ إال بسمع

وطاعة ،فيكوف السمع والطاعة من اإليماف؛ ألنو يقود إلى األمن كما قاؿ تعالى :
     

   

()1

 وإف كاف عبدا حبشيا  تعرفوف كبلـ العلماء فيو :يعني العبد الحبشي ال يولى لكن ىنا إما أف يتأمر

كما في رواية أنو قاؿ  :تأمر  يعني غلب ،إذا غلب اإلنساف واستوثق لو األمر خبلص يجب السمع

والطاعة لو ولو كاف فاقد الشروط ،لو كاف ليس قرشيا لو كاف ليس حرا يسمع لو ويطاع.
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والثانية ،الرواية الثانية  :وإف أمر عليكم عبد  مع أنها ليست لو لكن أمر عليك اسمع وأطع لو،

اسمع وأطع في المعروؼ إال أف تؤمر بمعصية.

والثالثة :قالوا إف ىذا على صفة المبالغة ،الوجو الثالث :قاؿ على صفة المبالغة يعني وإف كاف عبدا مثل قوؿ

اهلل        

()1

ليس للرحمن ولد لكن قل إف كاف للرحمن ولد فأنا أوؿ العابدين .ىذا

وجو ثالث ،وىي مختلفة في القوة.
والرابعة :أنو عبد باعتبار ما كاف ،مثل زينب لما أنفت من زيد بن حارثة مع أنو حر ،النبي  ما أعتقو لكنو
لحقو رؽ ،الناس يأنفوف مما لحقو رؽ أف يتولى عليهم باعتبار ما كاف ،لذا قاؿ اهلل  


()2

  

ىتكوف تعطي لليتيم مالو إال إذا بلغ الرشد ،إذا بلغ الرشد ما صار يتيما لهذا قاؿ اهلل :

  

()3

مع أنو في اآلية األخرى يقوؿ :

    

()4

 

         

باعتبار أنو كاف يتيما.

قاؿ  :فإنو من يعش منكم يرى اختبلفا كثيرا  اهلل المستعاف ،ىذه من عبلمات النبوة ،من يعش

منكم فسيرى االختبلؼ الكثير ،سيرى الفرؽ واألحزاب وافتراؽ الناس واالختبلؼ عما كاف الناس عليو في عهد
النبي  من اتباع السنة والجماعة سيرى اختبلفا كثيرا.
قاؿ النبي  واقع ،وأخبر أف األمة ستفترؽ على ثبلث وسبعين فرقة ووقع ،ىذا من عبلمات نبوتو . 
واالختبلؼ الكثير منذ أف مات عليو الصبلة والسبلـ عهد الشيخين بعده منذ أف قتل الناس عثماف وىم في

اختبلؼ كثير.

طيب ما الحل ما العبلج؟ قاؿ  :فإياكم ومحدثات األمور فإنها ضبللة  ىذا الحل إياكم ومحدثات

األمور ،ما يهدـ الدين مثل المحدثات ،عليكم بسنتي عليكم بسنتي  إياكم ومحدثات األمور  مع إف ما
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كاف في عهده محدثات أمور ما كاف في عهده بدعة ظاىرة يجتمع الناس عليها ،وىذا من األدلة ومن الفوائد

ومنها ..........

النبي عليو الصبلة والسبلـ يرد اآلف على المخالف اللي لم يأت وىم أىل البدع الظاىرين ،فكيف إذا كاف

بين ظهرانيك ما ترد عليو ما تبين ضبللو للناس .قاؿ   :ومن أدركتو منكم فعليو بسنتي  من الفوائد أيضا

أف الذي يزيل االختبلؼ ىو السنن تعليم السنن ،ىذا من الفوائد العظيمة ،عليكم بسنتي أف تمثلها ،وانشرىا في

الناس يزوؿ االختبلؼ.

واهلل لو بحثنا عن ألف طريق يزوؿ بو اختبلفنا وأحزابنا وأىواؤنا وبغضاؤنا ال يوجد إال اتباع السنة ،لن يجمع

ىذا إال اتباع السنن ،كثير من الناس كل مخلص اآلف يتأذى مما حصل ألىل اإلسبلـ عموما وللشباب خصوصا
والمنتسبين للخير من ىذه األحزاب وىذه الفرؽ وىذا التنافس باأللقاب وىذه القلوب المتفرقة ،واهلل ما يجمعها

إال السنة كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ،لن تجد حبل آخر ،تعليم السنن واالجتماع عليها ،توحيد الكلمة على

كلمة التوحيد واتباع النبي  ولذلك ما أطفأ الجدؿ وأطفأ الفرقة والفرؽ والتحزب والبغضاء مثل نشر السنن في

النا س ،كما قاؿ ابن مسعود في أوؿ الكتاب ،كل بدعة كيد بها اإلسبلـ ،فالولي الحقيقي ىو الذي يدرس السنن
ويبثها في الناس ىذا يطفئ ثائرة البدع.

 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  وفيها فائدة :قولو  الراشدين المهديين 

الرشد ضده الغي ،والهداية ضدىا الضبللة ،فهذا راشد ومهدي مهتد ،والرشد معناه صبلح القصد ،والهداية
معناىا صبلح العمل ،وضد الراشدين المغضوب عليو وضد المهتدين الضالين أىل الهوى وأىل الجهل ىؤالء

راشد مهتد كما وصف اهلل نبيو وقاؿ             :

()1

ما ضل

ضدىا الهداية وما غوى ضدىا الرشد ،فهو عليو الصبلة والسبلـ راشد مهتد ،وخلفاؤه راشدوف مهتدوف ،ومن
ترؾ طريقهم الصراط المستقيم فهو إما غاو من المغضوب عليهم من أىل الهوى يعرؼ الحق ويتركو يدري إف

ىذه سنة وىذه بدعة وىذا حق وىذا باطل ويتركو ىذا مثل اليهود غضب عليهم غاو ،وإما ضاؿ من الضالين

جاىل يدعو بجهل ويجاىد بجهل ويتعبد بجهل ويعلم الناس بجهل ويخبط ىكذا في الظلمات مثل النصارى.

ثم قاؿ الفائدة األخيرة قاؿ  :عضدوا عليها بالنواجذ  يعني أوال أنتم تمسكوا سيأتي أمور تجرفكم

كثيرا كما سيأتي اآلف ،والثانية ال تتساىلوا ،ال تتساىل في أمر السنة والبدعة ،كل شيء ممكن نتكلم فيو إال
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موضوع التوحيد موضوع السنة موضوع الدين ىذا ما فيو كبلـ ،ال يكوف أحدنا وحاشاكم ال يكوف اإلنساف مثل ما

قاؿ ابن المبارؾ:

أأخي إف من الرجاؿ بهيمة
في صورة الرجل السميع المبصر

فطن بكل مصيبة في مالو
ويصاب بدينو ال يشعر

الدين ما عنده مشكلة فيو يتنازؿ ،اهلل 

يقوؿ لنبيو       :

إنك تلين بس تلين شوي وىم يلينوف معك ،كما قالوا :اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة ،


()1

يتمنوف

   

  )2( عضدوا عليها بالنواجذ  وإف خالفكم الناس ال تتساىلوا بأمر السنن ّوال يموت الدين

ىكذا.

ىذه بعض الفوائد وىذا الحديث عظيم ،وكتب السلف فيو كتابات عظيمة ،وأنا أوصيكم بهذا الحديث

ونشره في الناس فإنو يطفئ بو البدع ويطفئ الفرقة واالختبلؼ الكثير الذي ذكره النبي  وأيضا اقرءوا كبلـ ابن

رجب عليو في جامع العلوـ والحكمة.
نعم.
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كصية عمر بن عبد العزيز بلزكـ السنة
اؿ :حدثىنا ي٤تمد بن سعً و
بن موسى عن أيب ىزيٍ ود
بن ىكض و
يد ى
قاؿ :ىحدثىنا أى ي
اح قى ى ى
ى ي ي ى
سد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ياف بن س و
ً
بن دلىيل ى ً
ض ًر ىع ٍن يع ىمىر ً
ب
بن ىعٍب ًد العز ًيز ى
عيد يى٭تدثينا ىع ًن الن ٍ
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ىٛتاد ً ي ٍ
ت يس ٍف ى ى ى
قاؿ :ىكىت ى
عامل هؿَق يسأىليو ع ًن األىىو ً
ب إليو :أىما بػى ٍعد - ،ىذا كتاب عمر بن عبد العزيز ٭تبو
ت
ك
ف
اء
ى
ى
ى
ىي ىٍ ي ى
ى
ى
ٍى
السلف كثَتا كيوصوف بو كنقلوه ،نقلو أبو داكد ُب السنن ُب آخر كتاب السنن كنقلوه ُب كتب
اآلثار كتب السنن ،عمر بن عبد العزيز إماـ ىدل عمر بن عبد العزيز إماـ ىدل .انظر الكبلـ
اٟتسن كتب رجل من عمالو يسأؿ عن القدر ُب سنن أيب داكد يسأؿ عن القدر فكتب ىذا
ً
ص ًاد ُب
الكبلـ اٞتميل انظركا كيف ،نعم  -فكتب إليو :أما بعد فىإين أىٍك ًص ى
يك بًتىقول اهلل كاالقت ى
ًً
كسن ًة ىر يسولًًو  - األكىل زائدة اتباع سنتو زائدة ،كاتباع سنة رسولو  نعم- .
أىٍم ًرًه ،كاتػبى ًاع يسنتو ي
ً
ً
كتى ً
ت بًًو يسنتيو كيكفوا يم ٍؤنػىتىوي - ،ىذه بعده " ٦تا " ىذه خطأ (
رؾ ما أى ٍح ىد ى
ث ا١ت ٍحدثيوف بػى ٍع ىده ٦تا ىجىر ٍ
ي
كترؾ ما أحدث احملدثوف بعدما ) ،عدلوا النسخ اللي عندكم ،بعدما جرت بو سنتو ككفوا مؤنتو،
ك
يقوؿ :اتبع السنة كاترؾ ما أحدث احملدثوف بعدما جرت بو سنتو ككفوا مؤنتو ،نعم - .فىعلىٍي ى
ً
بًليز ًكـ السن ًة فىًإهنا لى ى ً
اس مل يٍ٭ت ًدثوا بً ٍد ىعةن إالٌ كقد ىمضى قىػٍبػىلها ما
ك بًًإ ٍذف اهلل ع ٍ
ي
ص ىمةه ،ك ٍاعلى ٍم أف الن ى
ىو دلًيل عليها ً
كعٍبػىرةه فيهاُ - ،ب النسخ األخرل :أك عربة فيها ،دليل عليها أك عربة فيها ،نعم.
ي ى ه
ً
اختًبلفها ًم ىن ا٠تىطىًأ كالزلى ًل كاٟتي ٍم ًق كالتىػ ىعم ًق - ،ما ُب
 فىًإف السن ىة إً٪تا ىسنها ىم ٍن ىعل ىم ما ُب ٍخبلفهاُ ،ب اختبلفها ما ُب خبلفها ،السنة إ٪تا سنها من علم ما ُب خبلفها من ا٠تطأ كالزلل
كاٟتمق كالتعمق ،نعم - .فىار ً
الق ٍويـ ألىنٍػ يف ًسهم ،فىًإنػ يهم السابًيقوف كإهنم ىع ٍن
ك ما ىر ًض ىي بًًو ى
ض لنىػ ٍف ًس ى
ٍ ى
ًع ٍل وم كقىػ يفوا ،كبًبص ور نىافً وذ ىكفوا ،كى٢تيم ىكانيوا على ىك ٍش ً
ف األى يم ً
اف أحرل،
ض ول فيو لو ىك ى
ور أىقٍػ ىول ،كبًىف ٍ
ىى
ى
ى
ت :إ٪تاي ً
ث حدث بعدىم ما
اف ا٢تيىدل ما أىنٍػتيم عليو ،لىىق ٍد ىسبىػ ٍقتي يموىم إليو ،كلىئً ٍن قيػ ٍل ى
فىػلىئً ٍن ىك ى
أحد ى
ٍ
حدث بعدىم ،ىذا ىو
حدث
أى ٍح ىدثىوي إالٌ من اتبع ىغٍيػىر ىسبًيلهم  -عدؿ :كلئن قلت إ٪تا
ه
ى
حدث بعدىم فإنو ما أحدثو إال ،يعٍت مثلما تقدـ ُب قصة عبد
حدث ه
الصحيح ،كلئن قلت إ٪تا ى
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اهلل بن خباب قاؿ :إنو حدثت بعد النيب أمور كأحداث ،يعٍت إذا قلت :كاهلل تغَت الواقع حدثت
أشياء ،فيقوؿ لك عمر بن عبد العزيز :ما أحدثها إال من اتبع غَت سبيلهم ،كلئن قلت :إ٪تا
حدث
حدث بعدىم فإنو ما أحدثو إال من اتبع غَت سبيلهم ،نعم  -كلىئً ٍن قيػ ٍل ى
حدث
ه
ت :إ٪تاي ى
ى
ً
غب بًنىػ ٍف ًس ًو عنهم ،لىىق ٍد تى ىكلموا فيو ًٔتىا
حدث بعدىم ما أى ٍح ىدثىوي إالٌ من اتبع ىغٍيػىر ىسبيلهم ىكر ى
ي ٍك ً
كهنم يم ىقصهر - ،فما دكهنم من مقصر كما فوقهم من ٤تسر
كك
ي،
ف
ص يفوا ًمٍنو ما يى ٍش ًفي ،فما يد ى
ىى
ى
بالسُت ،فما دكهنم من مقصر بدكف ىاء الضبط من مقصر كما فوقهم من ٤تسر بالسُت،
كهنم من يم ىقصهر ،كما فىػ ٍوقىػ يهم من ي٤تىسهر ،لىىق ٍد قىصىر يدكهنم أىقٍػ ىو هاـ
كبعدين فسرىا ،نعم - .فما يد ى
ً
دل يم و
ستقيم.
فى ىج ىفوا ،كطى ىم ىح ىعٍنػ يهم ى
آخيركف فىػغىلىوا ،كإنػ يهم بػى ٍُت ذلك لىعلى يى ن
ػػػػػػػػ

نعم ،انظروا كيف النور الذي يقولو ألنو نتبع السنة  ورحمو .ىذا الكتاب كتاب نفيس عظيم القدر ثم ىو

طويل ،بعد ىذا قاؿ :وكتبت تسأؿ عن القدر على الخبير بإذف اهلل وقعت ،يرد إليو شبهة القدر ،فوائد عظيمة من

ترؾ ما أحدث الناس مما جرت بو السنة وكفوا مؤنتو ،ومن الفوائد أف لزوـ السنة عصمة بإذف اهلل تعصمك من

الزلل ،كل فقرة من الفقرات فائدة.

ومن الفوائد أف الناس لم يحدثوا بدعة إال قد مضى قبلها ما ىو دليل عليها أو عبرة فيها ،ولذلك كما قاؿ:

السنة سنها من علم ما في خبلفها من الخطأ والحمق والتعمق ،يعني ال تظنوف إف ىذا أمر اكتشفناه نحن ،كل

شيء تركوه إنو كما قاؿ :عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ،فالفائدة العظيمة االقتداء بالسلف في العمل وفي

الكف حتى الشيء اللي كفوا عنو كف عنو ،كفوا عن القصص كف عنها ،ال تظن أنك اكتشفت شيئا جديدا

يصلح الناس ( ،اعلم أنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ) تركوىا لماذا؟

قاؿ :ألنهم علموا ما في خبلفها من الحمق والتعمق والزلل والخطأ ،كفوا عن المسارعة في القرآف وإنما

يأخذوف القريب ،كف ال تظن أنك ستأتي بأحسن منهم ،إما أنك أىدى منهم أو أنك تركت سبيلهم كما تقدـ.

حدث تغير الواقع حدث أشياء جديدة ال بد من إحداث فسيقوؿ لك عمر بن عبد
وإف قلت :إنو حدث
ٌ
العزيز :ما أحدثها إال من اتبع غير سبيلهم ،يردوف الناس إلى الصراط ما فيو إال صراط واحد كما سيأتينا ،وىؤالء

السلف ما دونهم مقصر وما ف وقهم محسر ،قصر دونهم أقواـ فجفوا وغبل أقواـ يعني اتضح فوقهم فغلوا وإنهم
بين ذلك لعلى صراط مستقيم.
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ما أحسن كبلمهم ،ىذا الكبلـ يحفظ وينتقى ويعلم للصغار والكبار حتى ال يموت فيو حسن الكبلـ ،لو

إنساف يستخرج منو الفوائد انتهى اليوـ واإلنساف يستخرج فوائد من ىذا الكبلـ وكل كبلمهم سواء .نعم.
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صراط اهلل
يد بن زي ود ى ً
ً
ً
بن بػى ٍه ىدلىةى أنا أى ٍٝتى يع قًيل :يا أبا بى ٍك ور!
ىحدثىٍت أى ىس هد ى
قاؿ :ىحدثىنا ىسع ي ي ى ٍ
قاؿ :يسئ ىل ىعاص يم ي

ت قىولى ىو تعاىل:
أرأيٍ ى



           



()1

قاؿ:

ً
بن مسع و
ً
كخط يخطوطان عن
ود  ى
قاؿ :ىخط ىعٍب يد اهلل ىخطٌان يمستقيمان ى
ىحدثىنا أىبيو ىكائ ول ىع ٍن ىعٍبد اهلل ً ى ٍ ي
ًً
ِ
يل اهلل"
فقاؿَ  :خط رسوؿ اهلل  ىكذاَ ،
كخطيوطان عن ًِشىالًًو ى
فقاؿ َ
ىٯتينو ي
للخط المستقيم" :ىذا َسب ُ
وللخطُ ِ
ِ
وط التي َعن يمينِ ِو ِ
وش َمالِ ِو" :ىذه ُسبُ ٌل ُمتَػ َفرقةٌ ،على ُكل َس ٍ
بيل ُم ْشتَػ َر ٌؾ"
بيل منها َش ْي ٌ
ُ
ْ َ
طاف يَ ْدعُو إليو ،والس ُ

قاؿ
 كما ى

اهللي تعاىل :

             

      

()2

ػػػػػػػػ
نعم ،فوائد وكبلـ عظيم ،عاصم بن بهدلة ىو نفسو عاصم بن أبي النجود ،أبو النجود أبوه وبهدلة أمو ،مرة

ينسب ألبيو ومرة ينسب ألمو ،وىو إماـ في القراءة  ،وأما في الحديث فإف عنده في حفظو شيء ،وىذا أثر

محفوظ ومعروؼ .سألوه عن تفسير قوؿ اهلل 
  

()3



         

فذكر ىذا.

معنى ىذه اآلية      
     

()6

()4

مثل      

مثلها      
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()1

ومثلها 

()5

ىذا الفائدة األولى،
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()2

ومثلها        

()3

وىذه         

()4

فيو طرؽ جائرة ،وقصد السبيل على اهلل  من أراد اهلل فإنو على قصد السبيل يدلو على الخير ،ىذا معناه.
ثم خط عبد اهلل الخط المستقيم وخط خطوطا يمينو وخطوطا شمالو وقاؿ أف النبي عليو الصبلة والسبلـ ...

الخط ثم قاؿ للمستقيم ىذا سبيل اهلل ىذا الصراط المستقيم ،واحد ما عندنا إال صراط واحد ،ما عندنا إال
جماعة واحدة جماعة المسلمين              

()5

ما عندن ا إال حزب واحد ىم حزب اهلل ىم الغالبوف ،فمن أراد طرقا كثيرة ما فيو إال طريق واحد الباقي كلها باطلة،
وخط خطوطا عن يمينو وعن شمالو وقاؿ :ىذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطاف إنسي أو جني ،إما إنسي

قد يأتيك رجل كما قاؿ السبيل مشترؾ ،اشمعنا السبيل مشترؾ ،مشترؾ ىنا من الشرؾ يعني الطرؽ ىذه فيها
خطر مفخخة مشتركة ،كما جاء في رواية اآلجري أنو قاؿ :السبيل محتضر تحضره الشياطين ،ىذا معناه السبيل
مشترؾ يعني السبيل محتضر تحضره الشياطين على كل سبيل شيطاف ،إما من الرجاؿ وإما من الجن وإما من

اليهود ،شياطين يدعوه يقولوف ىلم يا عبد اهلل ىذا صراط اهلل ،فيقوؿ :فتمسكوا بحبل اهلل فإنو ىو كتاب اهلل ،ثم
قاؿ اهلل                 
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()6

نعم.
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الصراط ا١تستقيم
بن أيب ىعي و
بن ىعي و
اش ىع ٍن يم ٍسلً ًم ً
اش ىع ٍن أىبىاف ً
اف
ىحدثىنا أى ىس هد ق ى
بن أيب ًع ٍمىر ى
اؿ :ىحدثىنا ٍ
اعيل ي
إٝتى ي
و
ً
ً
ص ىحابًًو فقاؿ -
بن ىم ٍس يعود كىو قىائ هم يػى يقص على أى ٍ
بن يع ىمىر أتى ىعٍب ىد اهلل ى
األى ٍش ىع ًرم أف ىعٍب ىد اهلل ى
نعم ،لفظ القصص ىنا مثل لفظ الوعظ ليس القصص االصطبلحي ا١تتأخر مثل الوعظ ،الوعظ
تغَت معناه كالقصص تغَت معناه ،ابن مسعود إيش يقص على أصحابو يقوؿ :إف خَت الكبلـ
كبلـ اهلل كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد -كما تقدـ عنو -كشر األمور ٤تدثاتو ىذا قصص ما عندم
إال ىذا ،فلفظ القصص ىنا مثل لفظ الوعد ١تا جاء عند ا١تتأخرين أصبح مقصورا كىو عند
فقاؿ :يا أبا ىعٍب ًد الر ً
ٛتن! ما
الصحابة معناه األمر كالنهي كتعليم السنن كما ُب القرآف ،نعم - .ى
ً ًً
ً
كع ٍن يىس ً
ارًه
اط
ا١تستقيم؟ ى
الصر ي
قاؿ :تىػىرىكنا ي٤تىم هد ُ ب أدناه ىكطىرفيو ُب اٞتىنة ،ى
ي
كع ٍن ىٯتينو ىجو هاد ى ى
ً ًً
كع ٍن يىس ً
ارًه
ىج ىو ٌاد - ،جو ٌاد ٚتع جادة ،عن ٯتينو جواد كعن يساره جواد ،طرؽ  -ى
كع ٍن ىٯتينو ىجو هاد ى ى
ك الطيرًؽ
ىج ىو هاد ،ك عليها ًر ىج ه
اؿ يى ٍد يع ى
ك ،فى ىم ٍن أى ىخ ىذ ًمٍنػ يهم ُب تًٍل ى
ك ،ىىليم لى ى
وف ىم ٍن ىمر هبًًم :ىىليم لى ى
ود ً
ار ،كم ًن استػ ىقاـ على الط ًر ًيق األىعظى ًم انتهى بو إىل اٞتن ًة .يٍب تبل ابن مسع و
انٍػتىػه ً
ىذه
ٍ
ى ٍ
ي ى ٍي
ت بًو إىل الن ً ى ٍ ى ى
ى
اآلية  )1(        اآلية يكلٌها.
ى
ػػػػػػػػ
نعم ،اهلل أكبر ،ىذا أيضا أمر عظيم ،عبد اهلل بن عمر يسأؿ عبد اهلل بن مسعود ،عبد اهلل بن عمر أصغر منو،

ابن مسعود توفي في سنة ثبلث وثبلثين أو قريبا منها وأما ابن عمر تأخر إلى السبعين ،فوجده يعظ أصحابو فسأؿ
عبد اهلل بن عمر السؤاؿ الذي يريد أف ينتفع بو أصحابو قاؿ :يا أبا عبد الرحمن ،انظر إلى حسن كبلمهم مع

بعض ومحبتو لبعض رضي اهلل عنهم كما وصفهم اهلل :
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()1

يتحابوف وإيش اللي جمعهم ،واهلل ما عندىم أحزاب وال عندىم فرؽ وال عندىم تنابذ وال عندىم..

عندىم السنة ىي اللي جمعت قلوبهم.
    

()2

تقوؿ عائشة رضي اهلل عنها :واهلل إني كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على

سعد بن معاذ وأنا في غرفتي.

انظروا الرحمة اللي بينهم والمحبة ،تقوؿ :وأنا في الغرفة ولما قدموا سعد بن معاذ  ......عليو واهلل إني أميز

بكاء أبي بكر من بكاء عمر ،أعرؼ بكاء ىذا من بكاء ىذا من شدة ما بكوا عليو رضي اهلل عنهم.
    

()3

بينهم ألفة وبينهم محبة ما يكوف ىذا إال بالسنة ،ما يجمع الناس إال السنة ،إذا كاف

كل منا في حزب وكل منا في فرقة وكل منا لو رأي كيف نجتمع؟

! ال يمكن أف نجتمع ،ما يجمعنا إال التوحيد والسنة ونشرىا بين الناس ىي اللي تطفئ ىذه الثائرة .فيقوؿ :يا

أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟

ينتفع وينتفع أصحابو ،فقاؿ أبو عبد الرحمن ىذا الخبير الفقيو العالم الذي أوصانا النبي 
لكبلمو قاؿ :تركنا محمد  في أدناه وطرفو في الجنة ،إحنا في أوؿ الطريق وآخر الطريق الجنة ،وعن يمينو
باالستماع

الجواد كل جادة
جواد وىذه
ّ
اد وعن يساره ّ
جواد ال تظنوف األمر سهل إنو خبلص أمر ميسر ،ترى عن يمينو جو ّ
ّ

عليو رجاؿ يتزيوف بزي أىل العلم أو يتزيوف بزي الصبلح ،إذا كانوا على غير السنة ال تسمع لهم ،كل واحد

يقوؿ :ىذا الطريق ىلم لك ىلم لك ،لو أطعتهم قذفوؾ في النار.

ما الفرؽ؟ الفرؽ السنة ،تعرؼ من ىو اللي يدعوؾ إلى النار ويدعوؾ إلى الجنة.
قاؿ :فمن استقاـ على الطريق األعظم وقبض على الجمر وصبر واستعاف باهلل وتوكل على اهلل انتهى بها إلى

الجنة ،كما قاؿ تعالى :

     

السلف كثيرا وذكر من محبة السلف لو ما بآخر األثر .نعم.
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()4

نعم .وأيضا أثر أبي العالية ىذه يحبو
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التحذير من األىواء

ً
بن زي ود عن ع ً
اإلسبلـ ،فإذا
قاؿ أىبيو العالًيى ىة :تىػ ىعل يموا
قاؿ :ى
اص وم األى ٍح ىوًؿ ى
ىحدثىنا أى ىس هد ىع ٍن ىٛتاد ً ى ٍ ى ٍ ى
ى
اط ا١تست ً
اط ًِشاالن كال
و
فإن
يم،
ق
وه فبل تىػ ٍر ىغبيوا ىعٍنوي،
تىػ ىعل ٍمتي يم
اإلسبلـ ،كال يٖتىرفيوا الصىر ى
كعلىٍي يكم بالصىر ً ٍ ى
ى
ي
ي
ي
احبػهمً ،
اف علىي ًو أىصيحابو قىػبل أف يػ ٍقتيلوا ص ً
ً
كم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػى ٍف ىعليوا
ى ىي
ىٯتينان ،ىعلىٍي يكم ب يسنة نىًبي يكم كالذم ىك ى ى ٍ ٍ ى يي ٍ ى ى
احبػهمً ،
الذم فىػعليوا ،فىًإنا قى ٍد قىػرأٍنىا القرآف ًمن قبل أف يػ ٍقتيلوا ً
كم ٍن قىػٍب ًل أف يػى ٍف ىعليوا الذم فىػ ىعليوا
ص ىي
ى
ى
ى
ٍ
ى
ً
ً
األىو ًاء اليت تػيٍل ًقي بُت الن ً
ت
م
ٓت
ضاءى .ى
س ىع ىشىرىة ىسنى وة ،كإًي ي
ى
الع ىد ىاكىة كالبىػ ٍغ ى
قاؿ :فى ىحدثٍ ي
اس ى
ٍ
اكم كىذه ى
ى
ً
أنت
ص ىح .ى
بًًو اٟتى ىس ىن ى
ين فقالت :بأيب كأىلي ،ى
ص ىة ى
كحدثٍ ي
ت بو ىح ٍف ى
ص ىد ىؽ ىكنى ى
فقاؿ :ى
قاؿ :ى
بنت سَت ى
فقلت :ال .قالت :ىحدثٍوي بًًو.
ت هبذا يى٤تمدان؟ ي
ىحدثٍ ى
ػػػػػػػػ

نعم ،من فرحهم بهذا الكبلـ الطيب .أبو العالية أيضا من أفقو الناس اقرءوا سيرتو .حديث عن األمر األوؿ:

أبو العالية الرياحي كاف مولى المرأة وسيبتو أعتقتو وتركت والءىا لو فيقوؿ :أنا سائبة ،لكنو كاف يتعلم العلم وىو

الذي كاف يقوؿ :خذوا القرآف خمسا خمسا ،اقرءوا سيرتو ،فكاف يحرص على األمر األوؿ فيقوؿ :تعلموا

اإلسبلـ ،أوؿ شيء تعلموا الدين تعلموا السنن؛ ألنك ما تعرؼ المحق من المبطل والصادؽ من الكاذب واألمين
من الخائن والمغرض من المحق إال إذا عرفت السنة عرفت أىلها ،تعلموا السنن فإذا عرفتموىا ال ترغبوا عنها

عضوا عليها بالنواجذ ال تتساىلوا ،وعليكم بالصراط المستقيم فإنو اإلسبلـ وال تنحرفوا عنو ال يمينا وال شماال،

وعليكم بسنة نبيكم والذي كاف عليو أصحابو قبل أف يقتلوا صاحبهم يعني قبل أف يقتل عثماف 

ليس

الصحابة الذي قتلوه ،ولكن في رواية أخرى قاؿ :قبل أف يهيجوا على إمامهم فيقتلوه ،يعني ىؤالء الخوارج اللي
قتلوا عثم اف؛ ألف األمور كانت مجتمعة ،فلما قتل الخليفة وىو حذرىم قاؿ لهم  معاذ ...لهم قاؿ :واهلل لئن

قتلتموني ال تصلوف خلف إماـ أبدا بعدي ،وصدؽ 

واهلل ال تجتمع  ......بعدي واهلل ال تقاتلوف عدوكم

بعدي أبدا سواء ،فقاموا عليو وذبحوه....
فلما ذبح عثماف  ولدت ىذه الم ولودة الخبيثة وىي البدعة ،ولدت ثم ولد لها بنات ثم تكاثرت في األمة

تحقيقا لقدر اهلل السابق ستفترؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعين فرقة ،فيقوؿ :إذا أردتم األمر الواضح الخالص
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الصافي عليكم بما كاف عليو الناس في عهد النبي 

وعهد أبي بكر وعمر وعثماف قبل أف يقتلوه فتنبت ىذه

الفرؽ ،وال يعني أف غيرىم من الصحابة غيروا ،لكن أمر الناس العامة اختلف ،خرجت الخوارج وخرجت الروافض

وخرجت القدرية وخرج ىؤالء من قبل أف يفعلوا الذي فعلوه بخمس عشرة سنة .وإياكم وىذه األىواء التي تلقي

بين الناس العداوة والبغضاء.

إذا سألت ما الذي يلقي بين الناس العداوة والبغضاء ويجعلهم يتناحروف ويتفرقوف...؟

اعلم ،اعلم أنها األىواء ،لو كانوا عندىم إخبلص وصدؽ وسنة كانوا ال يكوف في قلوبهم غل ،الغل يأتي

بخبلؼ السنة.
علي :قاؿ إياكم وىذه األىواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ،كما قاؿ إبراىيم الخليل :
              

()1



يكفر بعضكم

البعض ويلعن بعضكم بعضا ،فلما حدث بو عاصم األحوؿ الحسن البصري فرح الحسن قاؿ :صدؽ ونصح،

صدؽ بكبلمو ونصح لهذه األمة ،قاؿ :وذىبت إلى حفصة بنت سيرين وحدثتها فقالت :بأبي وأىلي أفديو بأبي

وأىلي ،من حسن كبلمو.

انظروا فرح السلف بالحق إذا جاءىم ثم قالت لعاصم :ىل حدثت محمد؟ محمد من؟ محمد بن سيرين

اإلماـ ،قالت  :ىل حدثت بهذا الحديث؟ قاؿ :ال ،قالت :اذىب وحدثو بهذا الحديث ،من فرحهم بهذا الكبلـ

الطيب ،نسأؿ اهلل أف نكوف جميعا على ىذا الكبلـ .نعم.

1 -سورة العنكبوت آية . 25 :
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ىدـ اإلسبلـ
بني ىعيىػٍيػنى ىة ىع ٍن ي٣تىالً ًد ً
قاؿ ىعٍب يد اهلل
قاؿ :ى
بن ىسعيود ىع ٍن ىع ًام ور الش ٍعًيب ىع ٍن ىم ٍسيركؽ ى
ىحدثىنا يس ٍفيى ي
اف ي

 جاءكم ا٠تبَت اآلف جاءكم ا٠تبَت الف قيو العامل عبد اهلل بن مسعود ...... .العلم اللي عندالصحابة كٚتعوا بُت معاشر الفنت ُب العراؽ عاشوا ُب العراؽ كرأكا الشر فكبلمهم يأٌب ُب ا١تفصل
عاـ إالٌ كالذم بػى ٍع ىد يه ىشر ًمٍنوي ،ال أىقيوؿ
دائما سبحاف اهلل العظيم ،نعم - .ى
س ه
قاؿ ىعٍب يد اهلل  لىٍي ى
ً
صب ًم ٍن ىع واـ ،كال أىًم هَت ىخٍيػهر ًم ٍن و
اب يعلىمائً يكم
عاـ أىٍمطىير م ٍن ىع واـ ،كال ىع ه
ه
أمَت ،كلكن ىذ ىى ي
اـ أى ٍخ ى ي
ً
وف األيمور ً
ً
كخيى ً
بلـ ىكيػيثٍػىل يم.
اريكم يٍب ىٍ٭ت يد ي
بآرائ ًهم فىػييػ ٍه ىد يـ ٍ
اإلس ي
يس ى ي ى ى
ث أىقٍػ ىو هاـ يىق ي
ػػػػػػػػ

ما أحسن ىذا األثر ،ليس عاـ إال والذي بعده شر منو ىذا ثابت عن النبي  حيث أنس وغيره ،ثم قاؿ :ال

تظنوف أني يأتني شخص يقوؿ طيب عمر بن عبد العزيز أحسن من اللي قبلو ،كيف تقوؿ ما فيو عاـ إال واللي
بعده شر منو فقاؿ :أنا ال أقوؿ عاـ أمطر من عاـ وال عاـ أخصب من عاـ وال أمير خير من أمير ،ولكن علماؤكم

يذىبوف خياركم يذىبوف ،ما فيو شك إف الناس اللي كاف في عهد عمر بن عبد العزيز شر من قبلهم ،قبلهم كاف

الصحابة أفضل من ىؤالء ،خياركم علماؤكم أىل الدين أىل السنن أىل األثر يذىبوف ،ثم إذا ذىبوا أتوا رءوس

الجهاؿ ،يحدث أقواـ يقيسوف األمور بآرائهم حتى في الدين في الدعوة كل شيء يقيسوف بآرائهم ويخترعوف ،في

القرآف يقيسوف بها ويخترعوف ،في الجهاد يقيسوف بآرائهم ويخترعوف ،في العبادة يقيسوف بآرائهم ويخترعوف ،ما
عندىم أثر ما عندىم سنة .قاؿ :فيهدـ اإلسبلـ ويثلم ،يأتي إسبلـ جديد ليس ىو اإلسبلـ اللي بعث فيو محمد،

قاؿ :ىذا معنى :ليس عاـ إال والذي بعده شر منو ىكذا ،يموت العلم ويكثر الرأي والهوى فعليكم بالسنن .نعم.
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اٟتث على لزكـ ٚتاعة ا١تسلمُت
قاؿ :حدثىنا الولًيد بن مسلً
قاؿ :حدثٍت ابن جابً
و
و
ً
بن يعبىػٍي ًد
ر
س
ب
ٍت
ث
د
ح
:
قاؿ
ر
م
ى
ى
ى
ى
ي ى
ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى
ي ٍي ي
ى ي ي يٍ
ضرً
قاؿ :حدثىنا أبو ٍإد ًريس ا٠تىوالين أنو ىًٝتع ح ىذيػ ىف ىة بن اليم ً
وؿ اهلل!
ي
م
قاؿ :يا ىر يس ى
اف أنوي ى
ى
ى
ي ى ي ٍ ى ىى
اهلل اٟتى ٍ ى
ى
وف بًغى ًٍَت يسن ًيت  -ىل فيو سقط ىنا؟ معركؼ
ىل بػى ٍع ىد ىذا ا٠تىًٍَت ىشر؟ ى
قاؿ" :نػى ىعم ،قىػ ٍوهـ يىستىػن ى
اٟتديث :ىل بعد ىذا ا٠تَت شر؟ قاؿ :نعم ،قلت -ىذا السقط -قلت :ىل بعد ذلك الشر من
خَت؟ قاؿ :نعم كفيو دخن ،قلت :كما دخنو؟ معي؟ طيب ،قاؿ :نعم ،قلت :فهل بعد ذلك

الشر من خَت؟ قاؿ :نعم كفيو دخن ،قلت :كما دخنو؟ قاؿ :قوـ يستنوف بغَت سنيت اجملود ....
نعم كأيضا بعد " كيهتدكف بغَت ىديي " " ت عرؼ منهم كتنكر " كما ُب اٟتديث " تعرؼ منهم
لت:
وف بًغى ًٍَت يسن ًيت كيػى ٍهتى يدكف بًغى ًٍَت ىىديي" .ى
كتنكر " أيضا ،نعم - .ى
قاؿ" :نػى ىعم ،قىػ ٍوهـ يىستىػن ى
قاؿ :فىػ يق ي
ً
قاؿ" :نػى ٍعم ،يد ىعاةه على أبو ً
وه
ك ا٠تىًٍَت ًم ٍن ىشر؟ ى
فىػ ىه ٍل بػى ٍع ىد ذل ى
اب ىج ىهن ىم ،ىم ٍن أى ىجابىػ يهم إليها قى ىذفي ي
قاؿ" :فىػهم من أىل ًج ٍل ىدتًنا كيػتى ىكلم ى ً ً
ً
قلت:
ت :يا ىر يس ى
وف بًأىلٍسىنتنىا" ي
فيها" .قيػ ٍل ي
وؿ اهلل! ص ٍف يهم لىنىا .ى ي ى
ىى ي
ً
اـ
ت ذلك؟ ى
لت :فى ٍ
قاؿ" :تىػ ٍلىزيـ ىٚتى ى
اعةى ا١تي ٍسل ى
إف ىملٍ يى يكن ى٢تيم إً ىم ه
مُت كإً ىم ىام يهم" .قي ي
تأمرين إً ٍف أى ٍد ىرٍك ي
فى ىما ي
قاؿ" :فاعت ًزؿ تلك ً
"فاعتى ًزؿ
الفىرًؽ يكلها كأى ٍف تىػ ىعض بأصل  -كلو أف تعض  -ى
اعةه؟ ى
قاؿٍ :
ٍى
كال ىٚتى ى
ًً
ت كذلك".
ص ًل ىش ىجىروة حىت يي ٍد ًرىك ى
ك ا١تىٍو ي
ت كأىنٍ ى
تلك الفىرؽ يكلها كلو أى ٍف تىػ ىعض بًأى ٍ
نعم ،كعند أيب داكد كاٟتاكم زيادة  " :قلتٍ :ب ماذا؟ قاؿ :الدجاؿ ،قلتٍ :ب ماذا؟ قاؿ:
الساعة " ىذا عن أيب داكد كاٟتاكم.
ػػػػػػػػ

وىذا أيضا حديث عظيم خاصة في أوقات الفتن وأوقات الشرور ،إف النبي عليو الصبلة والسبلـ ،يقوؿ

حذيفة ،أيضا حذيفة كما قلت لكم حذيفة وعبد اهلل بن مسعود ىؤالء من أعلم الناس بهذه األشياء ،فقاؿ :

كاف الناس يسألوف عن الخير وكنت أسأؿ عن الشر مخافة أف يدركني ،قلت :إنا كنا في جاىلية وشر ثم جاء اهلل

بك وبهذا الخير ىل بعد ىذا الخير شر؟ قاؿ :نعم بعده شر ،قلت :بعد ذلك الشر خير؟ قاؿ :نعم وفيو دخن،

قلت :وما دخنو؟ قاؿ :قوـ يستنوف بغير سنتي ويهتدوف بغير ىدي  وفي رواية " :تعرؼ منهم وتنكر " يعني
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مرة يأتوؾ بسنة مرة يأتوؾ ببدعة مرة يأتوؾ بكبلـ حسن مرة بكبلـ سيئ ،يعني تأخذ بعض كبلمهم وتنكر بعض

كبلمهم  يستنوف بغير سنتي ويهتدوف بغير ىدي  قلت :فهل بعد ذلك الخير اللي فيو دخن يعني من

شر؟ قاؿ :نعم دعاة على أبواب جهنم ،والة ودعاة ،والة سبلطين وكذلك دعاة يدعوف ،من أجابهم إليها قذفوه
فيها ،قلت :يا رسوؿ اهلل صفهم لنا ،جلهم لنا ،قاؿ :ىم من بني جلدتنا ويتكلموف بألسنتنا ،ال تظنوف أنهم من

كوكب آخر أو من أناس آخرين منا قريب ،قلت :وما تأمرني إف أدركت ذلك؟ قاؿ :تلزـ جماعة المسلمين

وإمامهم ،حتى لو كاف اإلماـ كما تقدـ في الحديث يستن بغير السنة ويهتدي بغير الهدي الزـ الجماعة واإلمامة؛

الفرقة شر ،غير أنك ال تطيعو في معصية اهلل ،الزـ الجماعة واإلماـ حتى لو كاف كما قاؿ أنو يستن بغير سنتو

ويهتدي بغير ىديو.

كما كاف أم راء بني أمية يؤخروف الصبلة إلى أف يخرج وقتها وكاف الصحابة يصلوف خلفهم ،حتى ال يستن

بغير سنتو يلزـ الجماعة واإلماـ.

ما  ......في جماعة خير مما تحبونو في فرقة ،ىذه وصية من حفظها نجا من الفتن التي تموج كالبحر ،ومن

اعتزؿ عن جماعة المسلمين خاصة في ىذه األحزاب والفرؽ والتنظيمات ،وترؾ الجماعة وترؾ اإلماـ كما رأيتم
خرج عن الناس وقاتلهم ،ما ينجيك والنبي عليو الصبلة والسبلـ ذكر لك أنصح شيء وأفضل شيء الزـ جماعة

المسلمين وإمامهم ،في أوقات الفتن ،ثم اللي ما يكوف لهم إماـ وال جماعة قاؿ :اعتزؿ تلك الفرؽ كلها ولو أف
تعض ع لى أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك ............ .عظيم وأوصي اإلخواف بمعرفتو يعني
فقرة فقرة وقراءة ما ذكره السلف عنو.
نعم.

194

التحذير من البدع

اٗتاذ البدعة سنة
و
ابن مسع و
ىحدثىنا أى ىَ ىس هد ىع ٍن ي٤تىمد ً
ف أىنٍػتيم إذا
ود ى
قاؿ :ىكٍي ى
بن طىٍل ىحةى عن يزبػىٍيد اإليامي عن ً ى ٍ ي
ً
ف أىنٍػتيم إذا لبستكم
أىلٍبى ىسٍت يكم فٍتػنىةه  -إذا لبستكم فتنة ،ىذا جاء ُب ابن مسعود أيضا ،نعم  -ىكٍي ى
كهنا يسنةن إذا
فتنة يػى ٍهيريـ فيها ى
بَت  -يهرـ نعم  -ىكيىػٍن ىشأي فيها الصغًَتي ىٍٕت ًرم على الناس يىػت ًخ يذ ى
الك ي
يغَتت قيل :ىذا يمٍن ىكر.
ػػػػػػػػ

نعم ،والحديث يأتي  ...بطولو يقوؿ ابن مسعود :كيف بكم لبستكم فتنة يهرـ فيها الكبير ويشب فيها

الصغير ،يكوف المعروؼ فيها منكرا ،المعروؼ اللي كاف في عهد السلف يكوف منكر ،والمنكر يكوف معروؼ

والسنة بدعة والبدعة سنة ،حتى إذا غيرت البدعة صاح الناس وقالوا :غيرت السنة ،من كثرة ما ىي موجودة إذا

جاءت تغير قاؿ الناس :ىذا منكر فقاؿ :يا أبا عبد الرحمن متى ذلك؟

قاؿ :انظر كيف الفقو ،قاؿ ( :إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم ) يكثر اللي يقرءوف العلم ويأخذوف

الشهادات ويدرسوف ،لكن الفقو ومعرفة السنن ومعرفة الفهم عن اهلل وعن رسولو ومراد اهلل ورسولو يقلوف الفقهاء
والقراء يكثروف.

( وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم ) يكثر أىل اإلمارة وأىل المناصب ،لكن أىل األمانة اللي عنده أمانة يقل

في المناصب كلها الصغير والكبير يقل.

( وطلبت الدنيا بعمل اآلخرة ) الدنيا تطلب بالدنيا ،لكن يأتيك شخص يتزيا بزي اآلخرة وىو يريد الدنيا يريد

الجاه يريد المنصب يريد الشهرة يريد األتباع ،ما يأخذىا مثل الناس ،الناس يأخذوف الدنيا بالدنيا ،إذا طلب الجاه
يطلبو باإلمارة بالمغالبة ،إذا طلب الماؿ يطلبو بالتجارة ،يتزيوف بزي اآلخرة وبعمل اآلخرة وإنما قصدىم الدنيا،

يوىم الناس أنو يريد اآلخرة ويريد الدنيا ىنا يكوف .......

( وتفقو لغير الدين ) يطلب الفقو ويطلب العلم ،لكن لغير الدين ىنا ستنقلب األمور .نعم نأخذ أثرا أو أثرين

ونقف.
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إٍب من يأكم ٤تدثا ُب الدين
ً
ابن أيب
باب
بن يم ٍسلً وم الطائًفي ى
إحداث البً ىد ًع ىحدثىنا أى ىس هد ى
ي
قاؿ :أخربين ي
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ث َح َدثاً أو آوى ُم ْح ِدثاً فَػ َعلَْي ِو لَ ْعنَةُ اهلل والمبلئِ َك ِة
ىً٧ت و
قاؿ :بػىلىغٍت أىف رسوؿ اهلل  ى
يح ى
قاؿَ  :م ْن أَ ْح َد َ
فقاؿ عب يد الر ٍٛت ًن بن عو و
والن ِ
قاؿ  :أف
اث فيها؟ ى
ؼ :يا ىر يس ى
اإلح ىد ي
اس أَ ْج َم َ
وؿ اهلل! كما ٍ
عين  ى ىٍ
ي ىٍ

سن ُسنةَ
يُػ ْقتَ َل في غَْي ِر َحد  -أف يَقتل ،اإلحداث في المدينة أف يقتل في غير حد  -أف يقتل في غير حد أو يَ ُ
سٍ
وء لم تكن . 
ُ
ػػػػػػػػ

نعم ،أما أوؿ الحديث فهو في الصحيحين أف النبي عليو الصبلة والسبلـ قاؿ  :المدينة حرـ ما بين عير

إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليو لعنة اهلل والمبلئكة والناس أجمعين ال يقبل اهلل من صرفا وال

عدال يوـ القيامة  ىذا في الصحيحين ،وأما التفسير فهو في غير الصحيحين :قوؿ عبد الرحمن بن عوؼ :يا
رسوؿ اهلل ما اإلحداث فيها؟ قاؿ :أف يقتل في غير حد ،يقتل من لم يؤمر بقتلو ،ويسن سنة سوء لم تكن .ىذا
في المدينة أعظم وأعظم ،ألحد في الحرـ يحدث ويبتدع سنة سوء لم تكن .نعم.
بقي أثرين عن ابن مسعود في الجهاد نذكرىا ونختم بها .نعم.
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خركج ا١تبتدعة
قاؿ :حدثىنا ا١تباريؾ بن فىضالىةى ع ًن اٟتس ًن أىف رجبلن أتى أبا موسى األشعرم ً
كعٍن ىد يه
ىي
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى
ٌ
يى ى ي ى ى ى ى
ابن مسع و
ًً
فقاؿ أبو
ضبان هلل تعاىل فىػ ىقاتى ىل حىت قىتً ىل ،أين ىو؟ ى
ود ى
ت ىر يجبلن ىخىر ىج بً ىسٍيفو ىغ ى
فقاؿ :أىىرأيٍ ى
ي ى ٍي
فقاؿ ابن مسع و
و
ود :أيها ا١تفيت! سل ً
ب ٍأـ على بً ٍد ىع وة؟
موسىُ :ب اٞتىن ًة .ى
صاحبىك على يسنة ى
ٌ
ضىر ى
ىٍ ى
ي
ى
ٍ
ي
ي
قاؿ اٟتسن :فإذا ى ً
ضىربيوا بًأى ٍسىيافً ًهم على البً ىد ًع.
ى
بالق ٍوـ قى ٍد ى
ػػػػػػػػ

نعم ،نعم الخروج ،ىذا الكبلـ عن ابن مسعود دقيق ويروى عن ابن مسعود وحذيفة ،وىو أكيد القصة

واحدة ...ألف أبي موسى لم ......وىي أشبو عن حذيفة .األثر الثاني :نعم.
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اٞتهاد البد أف يكوف على السنة
عن ً ً
بن يعبىػٍي ود ً
ضالىةى ىع ٍن ييونيس ً
قاؿ :أى ٍخ ىربين أىبيو
ين ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن فى ى
ابن سَت ى
قاؿ :ىحدثىنا ا١تيبى ىاريؾ ي
ى
بن الي ً
ت
قاعد ى
بن يح ىذيٍػ ىفةى ى
ماف كأبو موسى األشعرم ه
فقاؿ :أىىرأىيٍ ى
قاؿ :جاءى ىر يج هل إىل يح ىذيٍػ ىفةى ً ى
يعبىػٍي ىد ىة ي
رجبلن ضرب بًسي ًف ً
ضبان هلل حىت قيتًل ،أين ىو ،أُب اٞتىن ًة أى ٍـ ُب الن ً
فقاؿ أبو موسىُ :ب
غ
و
ار؟ ى
ى
ى
ى ي ىى ى ىٍ
ى ى
قلت؟
وؿ؟ ى
استىػ ٍف ًه ًم الر يج ىل ىكأىفٍ ًه ٍموي ما تىػ يق ي
اٞتن ًة ،ى
قاؿ أبو موسى :يسٍب ىح ى
اف اهلل! ى
كيف ى
فقاؿ حذيفةٍ :
قاؿ :قيلت :رجل ضرب بًسي ًف ً
ضبان هلل حىت قيتًل ،أُب اٞتىن ًة أـ ُب الن ً
فقاؿ أبو موسىُ :ب
غ
و
ار؟ ى
ى
ى
ى
ي ى ي ه ىى ى ىٍ
ى
ً
بلث مر و
اف ُب
استىػ ٍف ًه ًم الر يج ىل ىكأىفٍ ًه ٍموي ما تىػ يق ي
اٞتىن ًة .ى
ات ،فىػلىما ىك ى
وؿ .حىت فىػ ىع ىل ذل ى
قاؿ يح ىذيٍػ ىفةيٍ :
ك ثى ى ى
اؿ :ركي ىد ىؾ إف ص ً
ً
ب بً ىسٍي ًف ًو حىت
الثالًثىًة ى
احبى ى
ك لو ى
قاؿ :كاهلل ال أى ٍستىػ ٍف ًهموي .فى ىدعا بًو يح ىذ ىيفةي فىػ ىق ى يى ٍ
ضىر ى
ى
ً
كإف ىملٍ يي ًص ً
للحق
قتل عليو فهو ُب اٞتىن ًةٍ ،
ص ى
يػىٍنػ ىقط ىع فىأى ى
ب اٟتىق كمل يػي ٍوف ٍق ٍَ يق اهلل ى
اب اٟتىق حىت يي ى
فهو ُب الن ً
أكثر من كذا
قاؿ :كالذم نػى ٍف ًسي بيده لىىي ٍد يخلىن الن ىار ُب ًمثٍ ًل الٌذم
ار .يٍب ى
ى
سألت عنوي ي
ككذا..

ػػػػػػػػ

نعم .وىذا أكثر عظيم ،روي عن ابن مسعود ،وعن حذيفة ،وكلهم  -كما قلنا علماء وفقهاء -وىم أفقو من

أبي موسى ،فالقصة أف حذيفة أو ابن مسعود -واألشبو أنو حذيفة -كاف جالسا وأبو موسى عنده جالس ،فجاء

رجل وقاؿ ألبي موسى يسألو :أرأيت رجبل ضرب بسيفو غضبا هلل وقُتل ،أين ىو؟

فقاؿ أبو موسى بسرعة :ىو في الجنة ،غضب هلل فهو في الجنة ،فقاؿ حذيفة أو عبد اهلل بن مسعود :على

رسلك ،سل الرجل .أيها المفتي س ل صاحبك ،استفهم منو ،وىم يقصدوف معنى آخر ،فاستفهم منو ،فرد الرجل

نفس الكبلـ ،قاؿ :ىو في الجنة ،قاؿ :استفهم صاحبك ،فاستفهم منو ثبلث مرات ،ثم قاؿ :واهلل ال أسألو؛ ما

عندي إال ىذا.

فقاؿ حذيفة أو ابن مسعود :رويدؾ ،إف صاحبك لو ضرب بسيفو حتى ينقطع إف كاف قد أصاب الحق،

أصاب السنة كاف الجهاد مثلو مثل غيره ،ال بد أف يكوف على السنة فهو في الجنة.
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وإف ضرب بسيفو ولم يصب الحق ،ولم يوفقو اهلل للحق فهو في النار ،ثم قاؿ حذيفة :والذي نفسي بيده

أناس يقاتلوف بسيوفهم غضبا هلل سيدخل النار منهم كذا ،وكذا أعداد كثيرة،
ليدخلن النار في مثل ما سألت عنو ٌ
مما أخبر النبي . 

فانظروا يا إخواني ،عظم ىذا األثر حتى في الجهاد .الجهاد ليس لو قانوف خاص ،الجهاد من العبادة من

الدين ،ال بد فيو من اإلخبلص ،أف يكوف يقاتل؛ لتكوف كلمة اهلل ىي العليا ،والثانية أف يكوف على السنة كما قاؿ

حذيفة أو ابن مسعود :أف يصيب الحق.

قاؿ الحسن :فإذا بقوـ قد ضربوا بأسيافهم يدعوف أنو غضب هلل وىم على البدع ،وىم الخوارج وأمثالهم.

انظر كيف يردوف الناس ،يضللوف لهم .إذا كاف يقاتل وىو غير السنة على غير الطريقة حتى لو كاف قاؿ :غضب

هلل ،ما في شخص يقوؿ :أنا غضبت للشيطاف،كل يدعي أنو غضب هلل ،وأف قيامو إنو نصرة للدين ،وأف قيامو
إلنكار المنكر ،لكن ىل ىو على السنة ،لكن ىو ىل على الطريقة؟ الجهاد واضح طريقو ،واضح أمره.

النبي  بينو زي ما بين غيره ،ما تركنا إال على مثل البيضاء ،فإذا كاف بشروطو ،وبأركانو ،وأمر واضح ،وراية
واضحة ،وشيء سمح ،إذا قتل اإلنساف فيو يدري إنو على الطريق فقد أصاب الحق.

وإذا كاف أمر ملفق وال تدري ،ما يؤتى األمر من قبل وجهو فليس على الحق ،حتى لو كاف ذروة السناـ ،حتى

لو كاف تستشعره النفوس وتحبو ،ال بد من أمرين :اإلخبلص ،والمتابعة ،في كل أمر ،ال بد أف يكوف قتالو على
السنة ،ونيتو أف تكوف كلمة اهلل ىي العليا .سيقاتل أناس عصبية ،وسيقاتل أناس حمية ،وسيقاتل أناس للذكر،

وسيقاتل أناس للمغنم ،وسيقاتل ناس ..أمور كثيرة ،من ىو في سبيل اهلل يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ  :من قاتل لتكوف

كلمة اهلل ىي العليا  في جهاده ىذا فهو في سبيل اهلل ،فاعرؼ ىذا.

فمثبل اآلف الذي يقتل نفسو في الجهاد ،ىذا إجماع من المسلمين على أف قتل النفس ال يجوز ،إجماع

متأصل عند المسلمين أف قتل النفس ال يجوز ،حراـ ما يجوز ،وال يوجد استثناء من ىذا اإلجماع ،أين االستثناء

من ىذا اإلجماع؟!

من يأتي باستثناء أنو أف قتل النفس حراـ إال في الجهاد؟ من يأتينا؟ من يستطيع أف يأتينا؟
النصوص واضحة ،إجماع على أف قتل النفس ال يجوز حراـ  من قتل نفسو بشيء عذب بو يوـ القيامة

 فإذا جاء شخص على غير السنة يقوؿ :ال .أقتل نفسي وأتقرب إلى اهلل بذلك ،فهذه بدعة ،تقرب إلى اهلل

ومدح ،غاية أمره أف يقاؿ :عسى اهلل أف
بالمعصية! ىذه بدعة؛ ال يوجد في تاريخ المسلمين من باشر قتل نفسو ُ
يعفو عنو ،وىذا ارتكب معصية وكبيرة وعسى اهلل أف يعفو عنو.
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أما أف يمدح على ىذا؟! ما يوجد .من باشر قتل نفسو .ال تأتيني بشخص أعاف ،أو شخص غمس ،أو

شخص دؿ على قتل نفسو ،من ضغ ط على نفسو ،أو قتل نفسو بحديدة ،أو بسم وأُثني عليو ،ما يوجد .ىذا كل
التاريخ أمامكم تاريخ المسلمين ،بل إف في صحيح البخاري ومسلم في قصة خيبر أف النبي عليو الصبلة والسبلـ

لما ذىب إلى خيبر قالوا لعامر بن األكوع -صوتو حسن -أعطنا منو ُىنياتك يا عامر ،فأخذ يحدو بهم يقوؿ :أما

أف يمدح على ىذا؟! ما يوجد .من باشر قتل نفسو .ال تأتيني بشخص أعاف ،أو شخص غمس ،أو شخص دؿ
على قتل نفسو ،من ضغط على نفسو ،أو قتل نفسو بحديدة ،أو بسم وأُثني عليو ،ما يوجد .ىذا كل التاريخ

أمامكم تاريخ المسلمين ،بل إف في صحيح البخاري ومسلم في قصة خيبر أف النبي عليو الصبلة والسبلـ لما

ذىب إلى خيبر قالوا لعامر بن األكوع -صوتو حسن -أعطنا منو ُىنياتك يا عامر ،فأخذ يحدو بهم يقوؿ:
صلينػػا
وال
تصدقن ػػا
اىتدينا وال
ما
أنت
لوال
اللهم




بصوت حسن ،فقاؿ النبي  يرحمو اهلل ،قاؿ عمر لو أمتعتنا بو يا رسوؿ اهلل؟ يعني عرؼ مقصد النبي 
عرؼ أنو سيموت ،فلما جاء من الغد كاف عامر  سيفو قصير فذىب إلى يهودي ،واليهودي معو ترس ،فأراد

عامر أف يسفل لليهودي -أف يأتيو من تحت الترس -فمع قوة الضربة رجعت على ركبتو فقطعت األكحل فمات،

فقاؿ الصحابة :حبط عملو .انظروا مباشر الفهم وليس أغمار الصحابة ،لما جاء سلمة يشتكي قاؿ :يا رسوؿ اهلل
من ىم :قاؿ :أسيد بن حضير ،وفبلف ،وفبلف ،منهم ىم الفقهاء .قالوا حبط عملو .شف قتل نفسو في الجهاد،

ويقولوف :حبط عملو.

فبين النبي 

لهم أنو أخطأ ،ما تعمد ،لو كاف يوجد استثناء ما أخره النبي  عن وقت الحاجة ،ما قاؿ:

ال ،في الجهاد اإلنساف إذا قتل نفسو ما فيو مانع؛ تأخير البياف عن وقت الحاجة ما يجوز ،ولكنو قاؿ :ال ،ىذا
مخطئ ،ما أراد أف يقتل نفسو ،قاؿ  :إنو جاىد ،مجاىد ،قلما عربي مشى بها مثلو.  .

يقوؿ سلمة  :لقيني من الغد وأنا كئيب حزين ،قاؿ :ما لك يا سلمة؟ قلت :يا رسوؿ اهلل أصحابك

يقولوف عمي :حبط عملو ،قاؿ :إنو جاىد مجاىد ،قل عربي مشى بها مثلو.  .

فلو كاف إنو يوجد استثناء من قتل النفس لبينو النبي  وىذا في جهاد اآلف ،والذي قتل نفسو اآلخر ذاؾ
لم يقتل نفسو مثلو قتل نفسو تأذيا من الجراح قاؿ النبي   ىو في النار.  .
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فيا إخواني ،ما يوجد ،ىذا إجماع و ىذا فتوى العلماء كلهم ،وأنا أقوؿ :التاريخ أمامنا .أما ينقل شيء من

الكفار؛ يعني ىذا قتل النفس في القتاؿ ما ُعرؼ إال عند الكفار ،عرؼ في الحرب العالمية فعلو اليابانيوف مع
األمريكاف ،ثم نقلوه حماس في فلسطين ،قبل سنوات قليلة ،ثم يكوف ىو السنة! ومن أنكر يثرب عليو ،ويقاؿ:

ىذا يسب المجاىدين!!

سبحاف اهلل! أين ىذا؟ ائتوا بدليل أف إنساف يقتل نفسو ويمدح؟!

ال يجوز ىذا ،وال يُساعد ىذا ،أف نتشبو بالكفار في أخبث أعمالهم ،ونحن أىل الجهاد ،والجهاد ذروة
السناـ.
الكفار يقتلوف أنفسهم ،الكفار ما عندىم دين ،وال عندىم خلق ،فليقتلوا أنفسهم ،لكن نحن أشياء تردنا،

فإذا قاؿ شخص :ال يوجد حل إال أف نقتل أنفسنا ،منعونا ،ما عندنا سبلح ،وال شيء ،ما عندنا حل إال أف نفجر

أنفسنا.

فنقوؿ :إذا بلغنا إلى ىذه الدرجة من الضعف ،ما وجب علينا الجهاد ،إذا بلغ إنا ما نستطيع نقاتل الكفار إال

بقتل أنفسنا ،معناه أننا في غاية الضعف ،معناه نعود على أنفسنا ونجتمع من جديد ونعود إلى السنة حتى يعزنا

اهلل.

أما أف نداوي الضعف بما يزيد الضعف ،اآلف قتل النفس يزيد الضعف؛ ألنو خبلؼ مراد اهلل.
والمقصود كبلـ ابن مسعود أو حذيفة قالوا :واهلل لو قاؿ :إني غضباف هلل ،وإني أنكر المنكر ،وإني أفعل

ِ
اء َرب ِو فَػ ْليَػ ْع َم ْل َع َم ًبل
وأفعل ،إذا ما أصاب الحق وأصاب السنة فليس في سبيل اهلل(  :خطأ)فَ َم ْن َك َ
اف يَػ ْر ُجو ل َق َ
ِ
ادةِ َرب ِو أَ َح ًدا 
صال ًحا َوَال يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
َ

()1

ال دين واضح ،والصراط المستقيم واحد ،ليس عندنا قولين ،ىو صراط واحد ،فانظروا في أمر الجهاد ،في

أمر الدعوة ،في أمر العبادة على ىذه السنن.

نسأؿ اهلل 

أف يلزمنا الطريق ،ويفقهنا فيو ،وأف يجعل قلوبنا سمحة ،طاىرة ،تقبل الحق ،وتنقاد إليو،

وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد.

س :أحسن اهلل إليكم .ىناؾ أسئلة خارج موضوع البدع ،وىناؾ أسئلة في البدع ،وىناؾ أسئلة في الدرس.

فنبدأ باألسئلة التي تخص الدرس .يقوؿ :أحسن اهلل إليك ،تزيد البدع إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم .ما
المقصود بالقراء؟
1 -سورة الكهف آية .111 :
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ج :كما بينا ،لما فرؽ ابن مسعود بين القراء والفقهاء عرفنا أنهم اللي يقرءوف وال يفقهوف ىذا مقصوده ىنا،

لما جعلهم قسيمين :قراء ،وفقهاء.

علمنا أف القراء عكس الفقهاء؛ يقرأ وعنده شهادات وعنده ،لكن ما يفقو ،ما يعرؼ السنة من األثر ،من

غيره .نعم.

س :أحسن اهلل إليك :يقوؿ كيف تكوف البدعة في قراءة القرآف؟

ج :في طريقتو ،أو في ترتيب شيء معين ،أو يحدث شيء ليس في دين اهلل .نعم.

س :يقوؿ :يتضجر بعض الشباب من شرح الدرس؛ بحجة أف فيو تشديد في بعض األمور؟ نرجو التوجيو

واإلرشاد.

ج :ىذا كبلـ السلف ،إذا كاف كبلـ السلف شدة ،ىذا كبلـ السلف يأتي بسنة أحسن من سنتهم ،أو يتركنا

على سنتهم ،ولن يستطيع أف يأتي بأحسن من سنتهم .ىذا كلو كبلـ رسوؿ اهلل ،وكبلـ حذيفة ،وكبلـ ابن مسعود،

وكبلـ أبو بكر ،وعمر ،إذا كاف ىذا تشديد.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل المقصود بالسبل والجواد المعاصي أـ الطرؽ؟

ج :الطرؽ التي تصرفك عن الصراط المستقيم ،أي طريق يصرفك عن الحق فهو طريق ،وكما قاؿ النبي 
في حديث آخر  :عليها ستور مرخاة  وفيو واعظ في قلبك يقوؿ :ال تدخل ،ال ترفع الستر ،فإف رفعت
الستر ودخلت فإنو يفضي بك للنار .نعم.

س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :في أثر ابن مسعود أنو قائم يقص ،ما الذي يدؿ على أف القص ىو الوعظ؟

ج :فعل ابن مسعود ،تقدـ معنا وإيش كاف يقوؿ؟ ابن مسعود يقص بمعنى كما كاف النبي 
أصحابو       :
نعم.

()1

يقص على

على السنة.

إنما ذُـ القصص -كما قلنا -ألنو انحرؼ أصبح فيو كذب ،وأصبح إماتة للعلم ،وصرؼ عن الوحي ،وأمثالو.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :شخص يعمل عمبل ليس من السنة متأوال ،فهل يسمى ىذا الشخص راشدا

لصبلح قصده؟

ج :ال .ال بد من اثنين؛ ال بد راشد ،ومهدي ،الصراط المستقيم عرفوا الحق واتبعوه ،إذا كاف إنو راشد وغير

مهدي ،إنو يكوف سبيل المغضوب عليهم ،وإذا كاف إنو ما اىتدى يكوف في سبيل الضالين .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم .نرجو منكم ذكر األسباب الموجبة للخشوع؟
ج :األسباب الموجبة للخشوع القرآف :
   

()1



()2

  

         

القرآف على طريقة السلف يقوؿ اهلل  عن الحجارة ،الحجارة :

    

لكن قست قلوبكم ،كما قاؿ اهلل لبني إسرائيل ونحن على آثارىم ،نتبع سننهم :

    



()3



أرأيت الحجر إذا خر من الجبل؟ تراه ىبط من خشية اهلل ،من خوؼ اهلل؛

فالقرآف ،وقياـ الليل ،وقراءة اآلثار ،والسنن ،ىذه تورث الخشوع .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أنا طالب علم مبتدئ ،وىناؾ بدع وفرؽ معاصرة ،فهل ىناؾ كتب لعلماء

معاصرين وردود عليهم؟

ج  :قبل أف تعرؼ الباطل اعرؼ الحق ،قبل أف تعرؼ الفرؽ وما كانت عليو من باطل ،اعرؼ الحق ،اعرؼ

السنة ،وتمسك بها.

أنا أقوؿ :من الخطأ اآلف في أقساـ العقيدة في الجامعة ،أو في غيرىا إف الطالب يأتيهم من الثانوي

ويدرسونو مذىب المعتزلة ،ومذىب األشاعرة ،ومذىب الجهمية ،ىو ما عرؼ مذىب السنة ،وما تمسك بو.

أوال :يجلس سنتين ،ثبلث سنوات ال تسمع عن الفرؽ ىذه شيء؛ حتى تصل إلى درجة اليقين ،وتعرؼ إيش

كاف عليو السلف ،فإذا رسخت قدمك ،وأنت محتاج إلى أف تقرأ ،تعرؼ ضبللهم ،فاعرؼ ضبللهم .أما أف

تعرؼ كل الفرؽ مرة واحدة؟ تزيغ ىكذا ،ال بد أف تعرؼ الحق أوال وتثبت عليو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما صحة ىذا األثر "إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم"؟

ج :ىذا صحيح ،ثابت عن ابن مسعود من طرؽ كثيرة .نعم

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :يا شيخ ىل يعني من كبلـ النبي عليو السبلـ  :فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها

 دليل على أنو قد يأتي زماف ليس فيو إماـ للمسلمين متبع؟
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ج :نعم ،يأتي زماف ليس فيو جماعة ،وال فيو إماـ متبع ،والناس فوضى ،يأكل بعضهم بعض ،ويقاتل بعضهم

بعض ،فهنا اتركهم كلهم ،ال تقاتل مع أحد  :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار 

اترؾ ىذه الفتن كلها ،سو مثل سعد بن أبي وقاص لما ىاجت الفتن اعتزؿ وذىب للبرية .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل اجعل االىتماـ بحفظ القرآف ،أو االىتماـ بتفسيره ،واإلكثار من قراءتو؟

ج :ىذا ،وىذا؛ احفظ قليبل قليل ،واعرؼ المعاني ،واحفظ واعرؼ المعاني ،كما قاؿ تعالى لما بين العلة
لماذا القرآف ينزؿ قليبل ،قليبل            :
     

()2

()1

فقاؿ اهلل لو :

كل خمس آيات عرفت معناىا تثبت ،ثم تأتي اللي بعدىا وتثبت الفؤاد ،ثم

بعدىا تثبت الفؤاد ،يكوف الحفظ والمعاني سواء .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما معنى قولو   ال يقبل اهلل منو صرفا وال عدال .
ج :يعني معناه ال يقبل اهلل منو عمبل ،ىذا من نصوص الوعيد ،كما قلنا في البدع :أف المانع يكوف أقوى من

المقتضي ،أف اإلحداث في المدينة يذىب الحسنات ،يكوف إنساف يعمل الواجبات عليو وال يثاب عليها ألنو
فعل أمر شديد .نعم.

س :يقوؿ -في العمليات االستشهادية -يقوؿ :الفتوى تختلف باختبلؼ األماكن واألزمنة ،وفتوى العلماء

ىناؾ بجواز ذلك وىم ممن يعايشوف ذلك ،وليس من يعايش....

ج :ال  .ال .الواقع ما يلتفت لو إال بعدما نتفق على الشرع؛ يقوؿ ابن القيم وغيره :حتى تكوف الفتوى مطابقة

ال بد من ثبلثة أشياء :أوؿ شيء تعرؼ الدين اللي بعث بو محمد ،وتعرؼ السنة ،والثاني تعرؼ الواقع ،والثالث

تطبق السنة على الواقع.

فاآلف السنة ،نحن من يقوؿ إنو يوجد جواز أصبل؟ من يقوؿ :إف ىذا يتقرب إلى اهلل؟

قبل ما نقوؿ إف ىذا يختلف باختبلؼ الواقع ىذه سنة واحدة ،ائتوا بدليل على أنو يستثنى من اإلجماع بقتل

النفس القتل في الجهاد ،إذا أتيتم بدليل ،نقوؿ :الواقع يختلف.

أما ىذه ما أصبح واقع مختلف ،أصبح دين مختلف ،سنة مختلفة ،ال بد من دليل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :نرجو منكم الكبلـ عن المصالح المرسلة؛ وذلك أف كثير من الشباب ال يفرقوف

بينها وبين البدع.
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ج :ىذه إف شاء اهلل بإذف اهلل سنذكره بالتفصيل ،البدع في األمور التعبدية في التقرب إلى اهلل ،المصالح

المرسلة فيما ُعقل معناه ،في الشيء المعقوؿ المعنى ،مصلحة مرسلة؛ يعني الشارع أطلقها أرسلها.

سنبين  -إف شاء اهلل -بالتفصيل ،في فرؽ ،البدع يكوف في التعبد في اإلحداث في الدين .المصالح

المرسلة ،ال .مصلحة مرسلة؛ يعني أنظمة ،وقوانين ليست تخالف الشرع ،وىي تنظم حياة الناس ،مثل قوانين
المرور ،وقوانين السير ،وقوانين الطرؽ ،والقوانين ىذه .ال تخالف الشرع ،وىي ال بد منها .ىذه مصالح مرسلة
معقولة المعنى ،مثل وضع مدارس للناس يدرسوف فيها ،ىذه ليست من الدين ،ال تنسب للدين ،يقاؿ :ىذه

مصالح مرسلة .أما الدين .ال .إحداث في داخل الدين .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ىل تعتبر األدعية التي توضع في جدار المقابر للتذكير من البدع؟
ج :ما أدري ،ما أدري ،يسأؿ عنها أىل العلم ،يقوؿ األدعية التي تلصق في المقابر ،ما أدري .نعم.

س :يقوؿ :ىل حدر الحديث بدعة؟

ج :ما أدري ،نعم.

س :يقصد القراءة ىذه يا شيخ التي نقرأ بها في الدرس.

ج :القراءة ىذه ،أنا ما أدري ،أنا أسمع الشيخ ابن باز رحمو اهلل تقرأ عنده ىذه القراءة وال ينكر ،القراءة

ىذه ،أنا ما أدري إذا كاف فيها شيء تترؾ .نعم- .انتهت .أحسن اهلل إليك -.وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده
ورسولو.
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أىل السنة كالراسخوف ُب العلم يطوعوف الواقع للعلم
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،اٟتمد هلل كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل ،نبينا ٤تمد عليو كعلى آلو
كصحبو كسلم كمن كااله .أما بعد :قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل:
أخاؼ على الن ً
بن يعيىػٍيػنى ىة عن ً
اس
ؼ ما
قاؿ :ى
بعض ىم ٍشيى ىختً ًو ى
ىحدثىنا يس ٍفيى ي
ي
قاؿ يح ىذيٍػ ىفةي :أى ٍخ ىو ي
اف ي
فياف :ىو ً
اف :أى ٍف يؤثًركا ما يػرك ىف على ما يػعلىموف كأى ٍف ي ً
اثٍػنىتى ً
ب
ضلوا ىكيىم ال يى ٍش يعيركف .قاؿ يس ي
ى
ى
ي ي ىى ٍ
ىٍ ي
صاح ي
البً ىد ًع.
ػػػػػػػػ

نعم .بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم ،وبارؾ على عبده ورسولو محمد،

وعلى آلو وصحبو أجمعين.
أما بعد:

فإف أثر حذيفة ىذا أيضا من اآلثار العظيمة المفيدة النافعة لمجموع األمة ،يقوؿ  أخوؼ ما أخاؼ على

الناس اثنتاف :أف يؤثروا ما يروف على ما يعلموف ،وأف يضلوا وىم ال يشعروف.

أف يؤثروا ما يروف على ما يعلموف؛ يتركوف ما علمهم اهلل 

من السنن ،ومن العلم ،ويؤثروف ما يروف،

بمعنى يغلبهم الواقع .يؤثروف ما يروف على ما يعلموف ،ىذا يقوؿ :أخوؼ ما أخاؼ على المسلمين وعلى الناس.

ولذلك أىل السنة دائما وعلماء أىل السنة والراسخوف في العلم ىم يحتفظوف بالعلم ويحافظوف عليو ،وال

يطوعوف العلم للواقع ،وإنما يطوعوف الواقع للعلم؛ ألف الدين واحد :
       

      

()1

فهذا أمر مهم؛ ولذلك أيضا تجد الراسخين في العلم ال ينزلوف ىم إلى مستوى الناس يبلحقونهم وإنما

يثبتوف على طريقهم ويرفعوف الناس إلى مستواىم ،تجد الراسخ في العلم ىو الذي يرفع الناس إلى مستوى العلم،

يجلس في المسجد ويدرس ،وليس كل ما أحدث الناس شيء لحقهم بدعوى ضغط الواقع وبدعوى إف الناس
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يريدوف ىكذا وبدعوى أنو ال بد من ىذا الشيء ،ال .أنتم الحظوا ىذا في الراسخين في العلم ،ال يحيدوف عن
األمر الذي كانوا عليو؛ ألف ىذا العلم كما قاؿ األوزاعي :كريم يتبلقاه الرجاؿ بينهم يحملو من كل خلف عدولو.

والثانية أف يضلوا وىم ال يشعروف؛ يأتيهم الضبلؿ ،الشيطاف يفتح لهم باب ،ثم يتوسعوف فيو ،ويتبعوف

خطوات الشيطاف.
قاؿ سفياف :ىو صاحب البدعة .وىذا مثل قوؿ اهلل - وينبو لو شيخ اإلسبلـ كثيرا -عن بني إسرائيل -
ونحن سنتبع سننهم -قاؿ :

       

           



()1

فماذا قاؿ؟ 

()2

كبلـ حذيفة يشبو ىذه اآلية؛ ألف الناس إذا آثروا ما يروف على ما يعلموف سيحرفوف الكلم عن مواضعو حتى

يوافق ما يروف ،وإذا نسوا حظا مما ذكروا بو ضيعوا شيئا مما ذكروا بو على ألسنة أنبيائهم من القرآف والسنة،

سيضلوف وىم ال يشعروف ،ودائما شيخ اإلسبلـ :يقوؿ من ىنا يأتي النقص على ىذه األمة؛ أف ينسوا حظا مما
يذكروف بو ،مثل ما تروف ،تموت السنن وتهجر ،نسوا حظا مما ذكروا بو ،أو يحرفوف الكلم عن مواضعو ،يغلبهم

ىذا العصر والواقع ،فيحرفوف الكلم عن مواضعو ،كما تروف اآلف مثبل في باب األمواؿ ،إذا انجرؼ الناس إلى
األشياء المشتبهة ،مثل ىذه األسهم ،وىذه البنوؾ ،ورأوا أف الناس انجرفوا ،يأتي أشخاص يؤثروف ما يروف على ما

يعلموف ،يعلموف إف دين اهلل ىذا ،وىذه مقاصد الشرع لكن بحكم الضغط يؤثر ما يرى على ما يعلم.

فهذا ىو الفرؽ بين الراسخ في العلم وغيره ،أف الراسخ في العلم يثبت على طريقو ،ويرفع الناس إلى

مستواه ،وال يبلحقهم بدعوى أف العصر تغير ،أو الواقع تغير .نعم.
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حلت ىش ىفاع ًيت أليم ًيت إالٌ ً
ب بً ٍد ىع وة
ى ٍ
ى
ى
صاح ى
بلـ ى ً
قاؿ :حدثىنا ىعٍب يد اهلل بن ىخالً ود عن أيب ىعٍب ًد الس ً
بن ىعٍب ًد اهلل
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى
ت بى ٍكىر ى
ي
ت َش َفاعتِي ألُمتِي إالّ ِ
ب بِ ْد َع ٍة . 
ا١تىزًينٌ أىف النًيب  ى
قاؿَ  :حل ْ
َ
َ
صاح َ
ي
ػػػػػػػػ

ىذا الحديث مرسل ،والمرسل ال ينبني عليو حكم ،ال بد أف يثبت بكر ممن سمع إف كاف من أصحاب النبي

 حتى لو لم يسمو ىذا يكوف متصل ،وأما إذا كاف لم يبين فإف المرسل ال ينبني عليو حكم.

ثم إف المعنى أيضا فيو تفصيل ،إف كاف صاحب البدعة بدعتو مكفرة فإنها ال تنفعهم شفاعة الشافعين ،وإذا

كانت البدعة من الكبائر فقد قاؿ النبي   حلت شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي  أو قاؿ :
شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي  إذا كانت البدعة من الكبائر ،ليست من الشرؾ أو من الكفر ،فإنو يدخل
بإذف اهلل في الشفاعة ،فعلى كل حاؿ ىذا ال ينبني عليو حكم؛ ألنو مرسل .نعم.

208

التحذير من البدع

عظم معصية أىل البدع
قاؿ :ى ً
بن ىعي و
ض ًل ىع ٍن أيب بى ٍك ًر ً
ىت يػي ىقاتً يل
اش ى
سد ى
ىحدثىنا أى ه
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ب ين ى
الف ٍ
كاف عٍندنا فىػ ىن
كي ٍشرب ،كذى ىكر أشياء ًمن ً
الفس ًق يٍب أنو تىػ ىقرأى فى ىدخل ُب الت ىشي ًع ،فىس ًمعت حبًيب بن أيب ثىابً و
ت
ى
ى ىي
ى ٍ ي ى ى ى
ٍ
ى ى
ى
ى
اليوـ.
كىو يػى يق ي
ت تيقاتً يل كتىػ ٍف ىع يل ما تىػ ٍف ىع يل ىخَته ًمٍن ى
يوـ يكٍن ى
وؿ لىوي :ألىنٍ ى
ك ى
ت ى
ػػػػػػػػ

كاف عندىم فتى يقاتل بمعنى أنو صاحب مضاربات وصاحب ،ويشرب الخمر ،معنى المقاتلة ىنا يعني

صاحب مشاكل ،وكذلك يشرب ،وذكر أشياء من الفسق ،ثم إنو تقرأ بمعنى أنو تنسك فدخل في التشيع ،دخل

في التشيع.

فيقوؿ أبو بكر بن عياش :سمعت حبيب بن أبي ثابت وىو يقوؿ لو :ألنت يوـ كنت تقاتل وتفعل ما تفعل

خير منك اليوـ؛ ألف ىذه فسق ،وىذه بدع ،وأفضل منها كلها ترؾ الفسق ،وترؾ البدع ،ولزوـ السنة ،لكن إف

كاف المسألة مسألة فسق أو بدع ،الفسق أىوف ،أىوف من البدع.

وكما قاؿ -تقدـ -العواـ بن حوشب يقوؿ :ألف أرى ابني عيسى مع أصحاب البرابط والباطل واألشربة أحب

إلي من أف أراه مع أصحاب الخصومات واألىواء؛ ألف ىذا فسق وبإذف اهلل أقرب للتوبة ،لكن أصحاب

الخصومات ،واألىواء يبعد يعني يظن أنو يحسن عمبل .نعم.
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باب تى ً
غيَت البً ىدع
ي

تغيَت البدع من أعظم اٞتهاد
"باب تى ً
ع"
غيَت البً ىد ً
ي
بن ىعي و
اش عن ىع ًق ًيل ً
اف ىع ٍن أيب
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن يم ٍد ًروؾ السلى ًمي ىع ٍن لي ٍق ىم ى
قاؿ :ىحدثىنا ٍ
اعيل ي
إٝتى ي
وؿ :ألى ٍف أى ٍٝتع بًنى ً
احيى ًة ا١تس ًج ًد بًنى و
ار ىٍٖت ىًًت يؽ أى ىحب إً ىيل ًم ٍن أف أى ٍٝتى ىع فيو
كاف يػى يق ي
ٍإد ًريس ا٠تىٍوالين أنو ى
ىى
ىٍ
ًً و
ت أيمةه ُب ًدينها بً ٍدعةن إالٌ ىرفى ىع اهلل عنهم هبا يسنةن.
س ى٢تىا يمغىَت ،كما أى ٍح ىدثى ٍ
بب ٍد ىعة لىٍي ى
ػػػػػػػػ

نعم .ىذا أيضا كبلـ حسن ،يقوؿ أبو إدريس الخوالني :ألف أرى ناحية من المسجد تحترؽ أىوف علي أو

أحب إ لي من أف أرى فيو بدعة ليس لها مغير؛ ألف النار إذا احترقت في المسجد كل الناس عامتهم وكبارىم
وصغارىم سيسعوف في إطفائها بسرعة ،ويطفئها الماء.

أما البدعة إذا كانت في المسجد من يطفئها إال أىل العلم وقليل ما ىم ،تحتاج إلى مثل ابن مسعود يقف

على الحلق التي كانت في المسجد ،ويقوؿ :إنكم لعلى ملة ىي أىدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضبللة.

فهذا معنى كبلمو أف النار أىوف ،النار الحقيقية أىوف ،الناس بسرعة بغرائزىم يتجهوف للماء ويطفئونو على

المسجد ،لكن البدعة قد يستحسنها الناس ،وتنتشر ،وال يوجد لها مغير ،وىذا يهدـ الدين ،النار تهدـ الخشب

وتهدـ الطين ،لكن البدع تهدـ الدين؛ يستمرئها الناس ثم ال يوجد لها مغير.

فهذا كبلـ حسن ،وىذا يدؿ على تعظيم السلف في مسألة تغيير البدع ،وأنها من أعظم الجهاد.

قاؿ :وما أحدثت أمة في دينها بدعة إال رفع اهلل عنها بها سنة .وىذا أمر مهم وسيأتينا آثار تؤكد ىذا ،وىو

أف اإلنساف ال يستطيع أف يفعل كل شيء ،اإلنساف ال بقوتو وال بوقتو وال بعمره ال يستطيع أف يستوعب السنن

والبدع ،يستحيل ىذا ،فإذا ابتدع بدعة ،أو عمل ببدعة فليتأكد أنها على حساب غيرىا من السنة.

وإذا أف أمة من األمم استمرأت بدعة فبل تظن أنها بدعة بجانب سنة ،ال .ىي على حساب السنة ،وىذا أمر

عظيم ،ىذا الذي يحذر منو السلف .إذا أحدثوا عيدا -كما ذكر شيخ اإلسبلـ في اقتضاء الصراط المستقيم-
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أف الناس ال يستطيعوف أف يقوموا بحق األعياد كلها المشروعة والممنوعة ،فإذا أحدثوا أعيادا مبتدعة فإنهم

سيضعفوف عن األعياد الشرعية ،وىذا أمر ال بد منو.

العلم .ال يظن الشخص أنو يستطيع أف يقرأ كتب أىل الرأي والقياس واألىواء وكتب السنن ،كتب اآلثار،

ويستوعب ىذا ،ال يستطيع؛ العمر قصير ،فليعلم أف كل وقت يصرفو في كتب البشر غير ما يدؿ على اآلثار أنو

على حساب اآلثار ،كل وقت كل شهر كل ساعة كل دقيقة تأخذىا في مجاؿ العلم في غير الكتاب والسنة وما
يعين عليها ،اعرفوا أنو على حسابها ،واضح ىذا؟ ىذا واضح .ال في العلم ،وال في التعبد.

العبادة إذا استفرغت جهدؾ في عبادة مبتدعة ال تظن إنك ستستطيع أف تستوعب العبادات المشروعة

والممنوعة ،وإنما األش ياء المبتدعة على حساب السنة ،وعلى ىذا قس .وىذا خطورة البدع؛ أنها تأكل من السنن
تهدـ السنن.

اآلف -كما ذكر أىل العلم -خطب الجمعة مثبل اىتم بها الشرع اىتماما عظيما؛ أوصى أىل اإلسبلـ أف

يبكروا ،وأف يغتسلوا ،وأف يتطيبوا ،وأف يقتربوا من اإلماـ ،وأف يسكتوا ،ال يقل لصاحبو أنصت ،وأف يقرأ القرآف
قبلو ،يعني بمعنى أنو يجهز الناس للخطيب .الشرع جهز الناس للخطيب ،وال يوجد ىذا ال في المحاضرة وال في
غيرىا ،أف الناس يكونوا على ىذه الصفة من التهيؤ النفسي واالغتساؿ ،والتبكير والتطهر والتطيب حتى يأتي

الخطيب ويذكر اهلل  ويعظهم            :

()1

وليس إلى

شيء آخر.

فإذا الناس فُتح لهم أشياء غير الجمعة ،ضعف االىتماـ بالخطبة ،ال من الخطيب وال من السامع؛ ألنو
حصل ما يشغلهم ،البارحة ،وقبل البارحة ،وقبلو ،حصل مثبل قصص ،أو حصل أشياء تشغلهم عن الجمعة.
كذلك دروس العلم ،لماذا ماتت دروس العلم؟ ألنو وجد ما يصرؼ عنها ،وجد الناس قصصا أريح عليهم،

وأسهل عليهم من دروس العلم ،أما لو ما في إال ىذه السنن ،وىذا العلم ،ما حصل شيء ينازعو؛ فإنو يكوف ىو

األقوى ،وىذا ملحظ السلف .وذكرناه مرارا؛ أنهم إنما حذروا من قصاص مخصوصين ،كما قاؿ أبو قبلبة :ما
أمات العلم إال القصاص؛ بمعنى أنهم يصرفوا الناس عن الوحي ،وعلى ىذا قس.

وأنا أوصي طبلب العلم دائما أف يكوف أكثر جهده مثل الصحابة؛ ماذا قاؿ ربنا ،وما معناه؟ وما تأويلو على

وجهو؟ ماذا قاؿ رسولنا  وما معناه؟ ماذا قاؿ الصحابة ،وما معناه؟ وما معناه؟ ماذا قاؿ الصحابة ،وما معناه؟
العلػم

مػا كػاف

فيػو

قػاؿ

حػدثنا
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وما

سوى

ذاؾ

وسػواس

الشػياطين

التحذير من البدع
كػل


العلػوـ

سػوى

وقاؿ اآلخر :وقاؿ اآلخر:
العلػم

مػا


قػاؿ

العلم

اللػو

جمعك

القػرآف

قاؿ

للخبلؼ

إال الحػديث وعلػم الفقو فػي الدين


مشغلة

رسولو
سفاىة

قػاؿ

بيػن


نعم.
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الرسػوؿ

ىم

وبيػن

أولي

قوؿ

التنبيو

فقيو
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إظهار البدع أمر شديد كىدـ للدين
بن ً
ىحدثىنا أى ىس هد ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل بن ك ٍى و
ً
ب ىع ٍن يم ىع ً
ً
يس
اكيىىة ً ى
ى
صال وح عن أيب األى ٍعيىس عن أيب ٍإدر ى
ا٠تىٍو ً
قاؿ :ألف أرل ُب ا١ت ٍس ًج ًد نىارا ال أستطيع أطفيها أى ىحب إً ىيل ًم ٍن أف أرل فيو بً ٍد ىعةن ال
الين أنوي ى
ى
ً
يع تىػ ٍغيَتىا.
أى ٍستىط ي
بن أيب ىح و
بن ىخالً ود ىع ٍن بىًقية ىع ٍن يموسى ً
ىحدثىنا أى ىس هد ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل ً
بن
بيب ى
قاؿ :ىحدثٍت اٟتى ىك يم ي
عم ًَت الثم ًايل ك ى ً
قاؿ النًيب   األمر ِ
ِ
صح ً
ضلِ ُع والشر
قاؿ :ى
اب النًيب  ى
الم ْ
الم ْفظ ُع والح ْم ُل ُ
ُ ُ
كاف م ٍن أى ٍ ى
يىٍ ى

ِ
ار البِ َد ِع . 
الّذي ال يَػ ْنػ َقط ُع إظْ َه ُ
ػػػػػػػػ

ىذا كما قاؿ السلف :أحاديث بقية ليست نقية ،فكن منها على تقية.

أحاديث بقية ،ىذا ابن الوليد ليست نقية ،فكن منها على تقية ،خاصة إذا عنعن ،وىنا أسقط رجبل بينو وبين

موسى بن أبي حبيب في عيسى بن إبراىيم ،أسقطو ،وعيسى متروؾ ،وموسى متروؾ ،وبقية مثل ما ذكرت،

والحديث فيو نكارة؛ النبي عليو الصبلة والسبلـ ال يتكلف ىذا السجع "األمر المفظع ،والحمل المضلع" ما

يتكلف ،وإنما يأتي السجع عفوا.

وأما المعنى فهو صحيح ،بدوف أف ينسب للنبي  أف ىذا أمر شديد ،إظهار البدع أمر شديد ،ىدـ للدين،
لكن ال يجوز نسبتو للنبي  بهذا السند ألف يثبت من غيره ،وىو فيو نكارة ،في لفظو كما ذكرنا .نعم.
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ع اهلل ًم ٍن يسنتً ًهم ًمثٍػلىها
ما أى ٍح ىد ى
دعةن ُب دينهم إال نػىىز ى
وـ بً ى
ث قى ه
ابن ك ٍى و
ث ىع ٍن
ب ى
وب ىع ٍن يس ٍحني ى
قاؿ :أى ٍخ ىربين ىم ٍن ىًٝت ىع األى ٍكىزاعي ي٭تىد ي
ىحدثىٍت أىبيو أىي ى
وف ىع ًن ً ى
حس ً
اف ً
ع اهلل ًم ٍن يسنتً ًهم ًمثٍػىلها ،يٍب مل ييعً ٍدىا
بن ىع ًطي ىة ى
قاؿ :ما أى ٍح ىد ى
دعةن ُب دينهم إال نػىىز ى
وـ بً ى
ث قى ه
ى
إًلىيهم إىل يػوًـ ً
القيى ىام ًة.
ىٍ
ػػػػػػػػ

نعم .إال أف يتداركوىا باإلحياء ،إال أف يحيوا السنة؛ إذا أحدثوا البدعة ،استغنوا بها ،إال أف يعودوا إلى السنة،

ىذا كلو من باب التحذير من اإلحداث ،وأنو يهدـ الدين ،وأف البدع تأخذ .نصيب السنن .نعم.

214

التحذير من البدع

ً
ت يم ًضيٌا ،كال تيًركت يسنةه إالٌ ٍازىد ىادت ىىىربا
ت بً ٍد ىعةه إالٌ ٍازىد ىاد ٍ
ما ابٍػتيد ىع ٍ
أخربنا ابن ك و
ث عن ٭تِت ً
قاؿ:
بن أيب عمرك السٍيبى ًاين ى
ىب ى
قاؿ :كأخربين ىم ٍن ىًٝت ىع األكزاعي ي٭تىد ي
يى
تمً
قاؿ :ما ابٍػتي ًد ىع ٍ ً
ضيٌا ،كال تيًركت يسنةه إالٌ ٍازىد ىادت
بن الديلمي ى
ت ب ٍد ىعةه إالٌ ٍازىد ىاد ٍ ي
ىحدثىٍت ىعٍب يد اهلل ي
ىىىربا.
ػػػػػػػػ

إال أف يتداركها أىل السنة ،إال أف يتداركها أىل السنة ،يتداركوف البدعة فيطفئونها قبل أف تزداد مضيا

وتترسخ ،ويتداركوف السنة قبل أف تزداد ىربا وتهجر نهائيا .نعم.

215

التحذير من البدع

ً
ً
اإلسبلـ بً ٍد ىعةن إالٌ تيًرىؾ ًم ىن السن ًة ما ىو ىخٍيػهر منها
ث ىر يج هل ُب
ال يٍ٭تد ي
ًً
ً
بن ا١تسي ً
و
ب ىع ٍن قىػتى ىاد ىة عن ًخ ً
بلس ً
بن
ابن كىب كأى ٍخ ىربين ىم ٍسلى ىمةي ي
ىحدثىنا ي
بن ىعلي ىع ٍن ىسعيد ً ي ى
ِ
ىع ٍم و
اإلسبلـ بِ ْد َعةً إالّ تُ ِر َؾ ِم َن السن ِة ما ىو َخ ْيػ ٌر منها . 
ث َر ُج ٌل في
رك يػىٍرفىػ يعوي ى
قاؿ  :ال يُ ْح ِد ُ
ػػػػػػػػ

أما رفعو عن النبي 

فهذا أيضا فيو مسلمة بن علي ضعيف ،وخبلس ىذا تابعي ،يكوف الحديث مرسل،

وأما المعنى فهو صحيح .نعم.
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أعظم ا٢تدل إحياء السنن
ً
ىحدثىنا ابن ك ٍى و
قاؿ:
كثَت
ب ىإيل
قاؿ :ىكىت
ث ىع ٍن أىبً ًيو ىع ٍن ىجدهً أىنوي ى
ب ى
بن عبد اهلل ا١تىزًين ي٭تىد ي
ي
ي ى
ي
ى
ي
ً
ت بَػ ْعدي فَِإف لَوُ ِم َن األَ ْج ِر ِمثْ َل َمن َع ِم َل
وؿ اهلل  ي
ت ىر يس ى
يقوؿَ  :م ْن أَ ْحيَى ُسنةً ِم ْن ُسنتِي قَ ْد أُِميتَ ْ
ىٝت ٍع ي
اس ال يػ ْن ِقص ذلك من أُج ِ ِ
ِ
ور ُسولُوُ فَِإف َعلَْي ِو ِمثْ َل إِثْ ِم َم ْن َع ِم َل
ع بِ ْد َعةً ال يَػ ْر َ
وم ِن ابْػتَ َد َ
ورىم َشيئاًَ ،
ُ
بها م َن الن ِ ُ ُ
ضاىا اهللُ َ
ِ
ك ِم ْن آثَ ِاـ الن ِ
اس شيئاً . 
ص ذلِ َ
بها ال يُػ ْنق ُ
ػ ػػػػػػػ
نعم .ىذا الحديث المعنى الصحيح ،لكنو ال يصح من ىذا الطريق؛ ألف كثير بن عبد اهلل المزني ىذا متهم

بالكذب ،اإلماـ أحمد يقوؿ :ليس بشيء ،وضرب على حديثو في المسندلم يحدث بحديثو ،وكذلك يقوؿ يحيى

بن معين :ليس بشيء ،والشافعي يقوؿ :إنو ركن من أركاف الكذب .وىذه صحيفة ىذا الحديث عن أبيو عن جده
صحيفة ،يقوؿ ابن حباف :فيها روى كثير عن أبيو عن جده نسخة موضوعة.

فعلى كل حاؿ بهذا الطريق ال يجوز نسبتو للنبي عليو الصبلة والسبلـ البتة ،وأما المعنى فقد دلت عليو

أحاديث أخرى؛ كقولو عليو الصبلة والسبلـ  :من دعا إلى ىدى كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو . 
وأعظم الهدى إحياء السنن .المعنى صحيح ،في أحاديث تشهد لو ،أما بهذا الطريق فإنو مثل ما تقدـ.

وقولو :البدعة ال يرضاىا اهلل ورسولو .ىل يوجد بدعة يرضاىا اهلل ورسولو؟ ال يوجد.

إذف لماذا؟ ىذا يسمونو صفة كاشفة ،اسمها صفة كاشفة مثل قوؿ اهلل        
()1

ىل يوجد قتل األنبياء بحق؟ ال يوجد ،وإنما صفة كاشفة أنهم يقتلوف األنبياء بغير حق؛ يعني يبين أف القتل

بغير حق ،ومثل قوؿ اهلل             

()2

ىل يوجد إلو مع اهلل لو

برىاف على عبادتو؟ ال يوجد ،ىذه كلها تسمى صفات كاشفة؛ يعني مبلزمة ،بدعة ال يرضاىا اهلل ورسولو يعني كل

بدعة ال يرضاىا اهلل ورسولو ،وكل قتل لؤلنبياء بغير حق ،وكل عبادة مع اهلل ليس لها برىاف .نعم.
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من أحدث رأيا كمل ٘تض بو السنة
ب كأخربين من ىًٝتع األىكز ً
ىحدثىنا ابن ك ٍى و
ابن ىعب و
بن أيب ليبىابىةى ىع ًن ً
اس
اعي يػى يق ي
ى ٍ ى ٍى
وؿ :ىحدثىٍت ىعٍب ىدةي يَ ي
يى
ض بًًو سنةه ًمن رس ً
ً ً
وؿ اهلل  ىملٍ يى ٍد ًر على ما ىو
ى
قاؿ :ىم ٍن أى ٍح ىد ى
س ُب كىتاب اهلل كمل ٘تىٍ ً ي ٍ ى ي
ث ىرأيا لىٍي ى
ًمٍنوي إذا لىًق ىي اهلل.
ػػػػػػػػ

نعم .ىذا أمر شديد ،من أحدث رأيا ليس في كتاب اهلل ،ولم تمض بو سنة من رسوؿ اهلل  لم يدر على ما

ىو منو إذا لقي اهلل ،لم يدر عن مصيره إذا لقي اهلل.

إحداث اآلراء ال يصح وال يجوز؛ ولذلك حتى كاف كثير من السلف ال يفتي في المسألة إال إذا كاف فيها

أثر ،ال يفتي ،حتى بالرأي ال يفتي ،وإنما قالوا :إذا وجد فيها أثر أفتيناكم ،وإذا ما رأينا شيء نسكت .كثير منهم
ىكذا ،إال اجتهادىم في األثر نفسو.

وأنا أوصيكم بمقدمة سنن الدارمي؛ فإنها نفيسة للغاية ،سنن الدارمي مشهورة في مقدمتها ستمائة أثر أو

ستمائة وسبعوف ،آخرىا رسالة عباد بن عباد الشامي إلى بعض إخوانو وىي في غاية النفاسة ،طبعت مفردة

المقدمة ،وموجودة في أوؿ السنن ،ذكر فيها أبواب في طريقة السلف في الفتوى ،وطريقتهم في اتباع اآلثار.

فمن طرقهم :أنو إذا لم يجدوا في المسألة أثر يتوقف كثير منهم إال أف يتبين لو شيء في فهم األثر أو في

العموـ في عموـ النصوص ،كانوا يخافوف ،واإلماـ مالك لما جاء عند مماتو قاؿ :تمنيت أف كل مسألة أفتيت فيها

برأيي أني أجلد بها سوطًا ،وأني ما أفتيت بها ،يا ليتني مشيت على األثر الذي أمامي ،وأني ما أفتيت برأيي .ىذا

كلو خوؼ ،وابن عباس يقوؿ :لم يدر على ما ىو عليو من اهلل ،فكانوا يخافوف من ىذا.

ومن طريقتهم في الفتوى :أف األمر إذا غيره الناس عن وجهو ال يفتوف فيو ،سئل ابن عباس عن رجل طلق

امرأتو مائة طلقة ،فقاؿ :ما أدري إذا أتيتم األمر من قبل وجهو طلقتم على السنة طلقة في طهر لم تمسها فيو،

عرفنا الوجو ،الجواب ،وإذا أحدثتم فبل طاقة لنا بما أحدثتم.
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إذا غيروا مثبل في طريقة العبادة ،أو غيروا وأتوا في الدعوة بأشياء جديدة ،أو في الجهاد بأشياء مبتدعة أو

غيروا األمر ليس على وجهو ،ما يفتوف ،يقولوف :ما ندري ،ال نفتي بهذا ،ائتوا األمر من قبل وجهو ،فهؤالء يزكوف

العامة ويربونهم على أف يأتوا األمر من قبل وجهو.

ىذا من طريقتهم ،فهذا من كبلـ ابن عباس "من أحدث رأيا"؛ ولذلك لما ذكروا عن شيخ اإلسبلـ إنو يأتي

بمسائل ليس فيها ،لو فيها إماـ ،قاؿ :أنذر خصومي ثبلث سنين -ذكرىا في مواضع من الفتاوى -أعطي

خ صومي ثبلث سنوات أف يأتوني بمسألة واحدة ليس لي فيها إماـ ،لم يسبقني إليها أحد ،أعطيكم مهلة ثبلث
سنوات يقوؿ ،فضبل عن أف أخرؽ اإلجماع ،وىكذا كاف السلف كانوا على الطريق ما داموا على األثر؛ ولذلك

كثير من أىل العلم يقوؿ :واهلل ىذا القوؿ حسن لوال أنو لم يقل بو أحد قبلي ،ما أستطيع أف أقوؿ لك .نعم.
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ما يأٌب على الناس ًم ٍن ىع واـ إالٌ أى ٍح ىدثوا فيو بً ٍد ىعةن
قاؿ :حدثىٍت ي٤تمد بن سعً و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
يد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ؤم ًن بن عب ً
عب يد ا١ت ً
ابن ىعب و
قاؿ :ىحدثىٍت ىم ٍهدم ىعن ًع ٍك ًرىمةى ىع ًن ً
قاؿ :ما يأٌب على الناس
اس ى
يد اهلل ى
ي يى
ًىٍ ي
وت السنى ين.
حىت ىٖتِت البً ىدعي كى٘تي ي
م ٍن ىع واـ إالٌ أى ٍح ىدثوا فيو بً ٍد ىعةن كأىىماتوا فيو يسنةن ٌ
ػػػػػػػػ

نعم .ما يأتي على الناس زماف إال والذي بعده شر منو كما تقدـ عن ابن مسعود ،وذكر السبب قاؿ:

علماؤىم وخيارىم يموتوف ،ويأتي أناس يحدثوف في الدين بآرائهم فيهدـ اإلسبلـ فيثلم ،تقدـ أثناء البارحة.

وقاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :إف اهلل ال ينزع العلم انتزاعا وإنما ينزعو بقبض العلماء  الصادقين

الراسخين ،الذين يخشوف اهلل ،ويتبعوف اآلثار ،فإذا قُبضوا اتخذ الناس رءوسا جهاال ،وأعظم الجهل الرأي،
الكبلـ في الدين بالرأي فسئلوا فأفتوا بغير علم ،فضلوا وأضلوا.
ىذا كبلـ ابن عباس ىذا السبب وكبلـ ابن مسعود ،كبلمهم واحد كلهم .نعم.
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ما من عاـ إال كالناس ٭تيوف فيو بدعة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن سعيد ،قاؿ :حدثنا عن نعيم بن ٛتاد قاؿ
حدثنا ابن مهدم كأبو داكد كعبد الصمد عن عبد ا١تؤمن أيب عبيدة عن مهدم عن عكرمة عن
ابن عباس قاؿ :ما من عاـ إال كالناس ٭تيوف فيو بدعة ،كٯتيتوف فيو سنة حىت ٖتيا البدع ك٘توت
السنن.

ػ ػػػػػػػ
في السند األوؿ ذكر عبد المؤمن بن عبيد اهلل عن مهدي عن كرمة عن ابن عباس ،وىنا عبد المؤمن أبي

عبيدة إما يكوف تصحيف ،وإما تكوف كنيتو .نعم.
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ا١توت اليوـ كرامة لكل ا١تسلمُت لقي اهلل على السنة
حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد عن عوف عن إٝتاعيل بن نافع القرشي ،عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ:
اعلم أم أيخي أف ا١توت اليوـ كرامة لكل ا١تسلمُت لقي اهلل على السنة ،كرسولو فإنا هلل كإنا إليو
راجعوف ،فإىل اهلل نشكو كحشتنا ،كذىاب اإلخواف كقلة األعواف ،كظهور البدع كإىل اهلل نشكو
عظيم ما حل هبذه األمة من ذىاب العلماء.
ػػػػػػػػ

اهلل المستعاف ،اهلل المستعاف ،ىذا كبلـ عبد اهلل بن المبارؾ في القرف الثاني ،يقوؿ :الموت اليوـ كرامة لكل

مسلم لقي اهلل على السنة.

إذا بلغك أف المسلم مات على السنة في ىذه األعصر فهذه كرامة ،قل ىنيئا لو؛ لكثرة الفتن؛ كما جاء في

الدعاء  اللهم ال تفتنا بعدىم  تكثر الفتن حتى تضل الناس  فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل
مؤمنا ويمسي كافرا . 

فالذي يموت على السنة خاصة في أوقات الفتن ىذه شبهات وشهوات يقاؿ :ىنيئا لو ،مات على السنة،

فابن المبارؾ يقوؿ :اعلم يا أخي أف الموت اليوـ كرامة ،كرامة لكل مسلم لقي اهلل على السنة ،فإنا هلل وإنا إليو

راجعوف ،إلى اهلل نشكو وحشتنا ،وذىاب اإلخواف ،وقلة األعواف ،وظهور البدع ،وإلى اهلل نشكوا عظيم ما حل

بهذه األمة من ذىاب العلماء ،وأىل السنة ،وظهور البدع .اهلل المستعاف .ماذا نقوؿ نحن؟!

وسيأتي باب كامل حسن جميل جدا في باب الغربة في ىذا الكتاب -إف شاء اهلل -بعد درسين أو ثبلثة،

وذكر ىذا األثر في أطوؿ من ىذا ،وذكره عن الحسن ،وغيره ،واهلل المستعاف ،ولكن يا إخواف الغربة ىي الوضع
الصحيح ،الذي ال يحس بالغربة يتفقد طريقو ،خاصة في ىذا األمر.

ال يغر اإلنساف كثرة الرسوـ ،وكثرة المظاىر ،كما قاؿ ابن القيم في المدارج وغيرىا :ال يضرؾ كثرة

المساجد ،وكثرة المصلين ،انظر في الدين الذي بعث بو محمد ،والسنة التي نشرىا في الناس ،وطريقتو في

العبادة ،وطريقتو في العلم ،تفقدىا في الناس؛ حتى تعرؼ الغربة ،واعرؼ واقع الناس على وجهو ،على حقيقتو

الذ ي ال يحس بالغربة أنو ما عرؼ السنة ،أو ما عرؼ واقع الناس ،ولكن يبشر بالخير ،كما يأتينا إف شاء اهلل في
حديث أبي ثعلبة :للواحد منهم أجر خمسين من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ كما جاء في حديث أبي

ثعلبة ،وغيره ،والدين بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.
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الغربة ىذه مضاعفة في األجر ،واإلنساف يستعين باهلل ،ويتوكل على اهلل 
   

()1

نسأؿ اهلل من فضلو .نعم.

1 -سورة آل عمران آية .111 :
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إذا التمست الدنيا بعمل اآلخرة كتفقو لغَت الدين ظهرت البدع
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ :حدثنا نعيم قاؿ  :حدثنا جرير بن
عبد اٟتميد عن يزيد بن أيب زياد عن إبراىيم عن علقمة عن عبد اهلل قاؿ :إذا التمست الدنيا
بعمل اآلخرة ،كتفقو لغَت الدين ظهرت البدع.
ػػػػػػػػ

عبد اهلل بن مسعود ىذا ،علقمة تلميذه ،وإبراىيم النخعي تلميذ علقمة.

يقوؿ :إذا التمست الدنيا بعمل اآلخرة ،طلبت الدنيا بعمل اآلخرة ،الناس يطلبوف الدنيا بالدنيا ،إذا أتى من

يطلب الدنيا بزي اآلخرة ،وبأعماؿ اآلخرة ،وىو يريد الدنيا ليس في الدنيا الماؿ فقط ،الدنيا الماؿ ،والسلطاف،
والشهرة ،واألتباع ،والمنصب ،كل ما كاف ليس من زاد اآلخرة فهو من الدنيا ،فإذا طلبت بعمل اآلخرة ظهرت
البدع؛ ألنو سيحدث حتى الناس يتبعونو ويصبح لو جاه كما تقدـ في أثر معاذ ،وإذا تفقو لغير الدين ،طلب الفقو،

لكن لغير الدين ،بغير نية ،ظهرت البدع .نعم.
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التثويب بدعة
حدثٍت أباف بن عي سى عن أبيو عن ابن القاسم عن مالك أنو قاؿ :التثويب بدعة كلست
أراه.
ػػػػػػػػ

نعم .التثويب سيأتي اآلف توضيحو في األثر اللي بعده .نعم.
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معٌت التثويب
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ :ثوب ا١تؤذف با١تدينة ُب زماف مالك ،فأرسل إليو مالك ،فجاءه
فقاؿ لو مالك :ما ىذا الذم تفعل قاؿ:
ػػػػػػػػ

التثويب معناه أف المؤذف يقوؿ :الصبلة ،الصبلة ،ينادي بالصبلة قبل األذاف ،ينادي الصبلة الصبلة ،الصبلة

ثم يؤذف ىذا التثويب ،اللي يقصدوف ،انظر كيف مالك لو أف كل شخص على األقل يتشبو بهؤالء ما أحييت

البدع ،انظروا كيف مالك يدقق وينادي ،وينكر في الصغير والكبير ،انظروا ىذا األثر العظيم .نعم.
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حكم التثويب كاإلنكار على صاحب البدعة
فقاؿ لو مالك :ما ىذا الذم تفعل؟ قاؿ :أردت أف يعرؼ الناس طلوع الفجر فيقوموا ،فقاؿ
لو مالك :ال تفعل ،ال ٖتدث ُب بلدنا شيئا مل يكن فيو ،قد كاف رسوؿ اهلل  هبذا البلد عشر
سنُت ،كأبو بكر كعمر كعثماف فلم يفعلوا ىذا ،كال ٖتدث ُب بلدنا ما مل يكن فيو ،فكف ا١تؤذف
عن ذلك ،كأقاـ زمانا ٍب إنو تنحنح ُب ا١تنارة عند طلوع الفجر ،فأرسل إليو مالك فقاؿ لو :ما
ىذا الذم تفعل؟ قاؿ :أردت أف يعرؼ الناس طلوع الفجر ،فقاؿ :أمل أهنك أال ٖتدث عندنا ما
مل يكن؟
فقاؿ :إ٪تا هنيتٍت عن التثويب .فقاؿ لو مالك :ال تفعل ،فكف أيضا زماناٍ ،ب جعل يضرب
األبواب ،فأرسل مالك إليو فقاؿ لو :ما ىذا الذم تفعل؟ فقاؿ:
فيو.

أردت أف يعرؼ الناس طلوع الفجر ،فقاؿ لو مالك :ال تفعل ،ال ٖتدث ُب بلدنا ما مل يكن
ػػػػػػػػ

نعم .وىذا اللي قلناه لكم ،إنو وجود العالم في البلد نور يطفئ الفتن ،ما نستطيع ،ما تنمو البدع إال في

الظبلـ ،في المكاف الذي ال تدخلو الشمس ،ىذا اللي تنمو فيو البدع ،وكما تقدـ المعنى في األشياء السرية ،في

األشياء ،أما البلد اللي فيو عالم ،ىذا وريث نبي يميت البدع؛ فهذا المؤذف.

وانظروا أيضا من الفوائد ىذه الفائدة :أف العالم في البلد نور ،يكوف خلفا للنبي  ىو يميت البدع؛ ولذلك
كما قلنا مرارا :البلداف التي فيها علماء أقل بدع ،أو تموت فيو البدع ،والبلداف التي فها ظلمة ،فيها جهل تنشأ

فيها البدع ،حتى لو كاف علماء ،إذا كانوا ،ليسوا من علماء السنة ،أىل األثر ،وإنما ىم علماء الرأي أيضا ىؤالء
ال ينكروف في الغالب.

األمر الثاني :أف الناس يسارعوف إلى اإلحداث ،الشيطاف يستفزىم ،يستخفهم ،أنو ال بد تأتيهم بشيء جديد؛

ألنو يفرح بهذا ،فهذا المؤذف ما اكتفى باألذاف ،وإنما الصبلة ،الصبلة ،الصبلة ،لماذا أنكرىا مالك؟
ألف ىذه البدعة سيجتمع فيها ثبلثة أشياء:

األمر األوؿ :اإلظهار ،ىذا مؤذف سيسمع الناس كلهم.
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واألمر الثاني :المداومة والتكرار ،كل ما جاء يؤذف سيقوؿ الصبلة ،أو يتنحنح ،أو يطرؽ األبواب.

واألمر الثالث :التحري ،واعتقاد الفضل في ىذا الفعل.

واألمر الثالث :التحري ،واعتقاد الفضل في ىذا الفعل ،ىذا يغير الدين؛ بمعنى إذا اجتمعت ىذه الثبلث ،أو

بعضها ينقل الشيء من كونو عادة إلى كونو بدعة ،بمعنى لو أف المؤذف تنحنح مرة أو مرتين ،أو مثبل لعارض ،أو

لشيء ،ما أحد أنكر عليو ،أليس كذلك؟

أما أنو كلما أتى يؤذف تنحنح ،وكرر ىذا الفعل ،وأظهره سينشئ أناس يظنوف أف النحنحة من سنن اآلذاف ،أو

أف طرؽ األبواب قبل اآلذاف أنو سنة من الدين ،أو أف التثويب سنة ،ىذا الذي ينقل العادة إلى كونها بدعة.

وأنا أعرؼ بعض األشخاص يقوؿ :قلت البني الصغير :أذف  -عمره سنتين أو ثبلثة  -يقوؿ :فصعد على

وسادة ،ثم تنحنح ،ثم أذف ،فالصغير يسمع مؤذف مسجدىم ما يؤذف إال ويتنحنح ،فاستقر في ذىنو أف النحنحة

جزء من اآلذف ،وىذا اللي يخاؼ منو السلف ،أف الزيادة في الدين.

أما لو أف المؤذف مرة واحدة تنحنح ،أو حصل لو عارض ما أحد ينكر عليو ،فإذا اإلنكار ىنا؛ ألنو زيادة في

الدين ،اجتمع فيها المداومة ،واإلظهار ،واعتقاد الفعل ،يعني تحريو ىذا الذي يجعلها من الدين ،فاستدعاه مالك

قاؿ :ما ىذا الذي تفعل؟ لماذا تثوب؟

األولى التثويب ،لماذا تقوؿ :الصبلة ،الصبلة؟ فقاؿ :أردت أف يعرؼ الناس طلوع الفجر .انظروا أف النية

حسنة ،وظاىرىا مشروع ،ىذا من الفوائد ،أف النية حسنة أف يعرؼ الناس طلوع الفجر فيقوموا ،فقاؿ لو :ال

تفعل ،ثم استدؿ بالدليل الذي يتمسك بو أىل السنة دائما ،قاؿ :ال تحدث في بلدنا ما لم يكن فيو إف النبي 
كاف في المدينة عشر سنين ،وأبو بكر وعمر وعثماف كلهم كانوا خلفاء بعده  في المدينة ما فعلوا ىذا الذي
فعلت ،استدالؿ بفعل النبي  وأصحابو ىو الذي يقطع البدع.
فبل تحدث في بلدنا ما لم يكن فيو ،ال تأت بشيء جديد ،فامتنع المؤذف ،مكث زماف ماشي ،الشيطاف ال

بد أف يستفز اإلنساف ،فأخذ يتنحن ح ،يتنحنح ،يتنحنح ثم يؤذف ،ظنها مالك عرضا مرة مرتين ثبلث ،وآله مداوـ
عليها ،فاستدعاه لماذا تفعل ىذا؟

قاؿ :أردت أف يعرؼ الناس طلوع الفجر ،قاؿ :ال تحدث ،ال تحدث.

اهلل أكبر ،مثل ما قاؿ اإلماـ أحمد :ما أحسن  ...الناس وما أقبح  ...الناس عليو ،صبر ال بد من صبر.

ثم الثالثة :أخذ يطرؽ األبواب الصبلة ،الصبلة مرة ،مرتين ،ثبلث ،سيظن الناس أف ىذا إنو قرين لآلذاف،
قاؿ :ال تفعلِ ،
اكتف باآلذاف.
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وىذا من إنكار أىل السنة على البدع ،ولو كاف الناس يظنونها صغيرة ،ولو اجتمع فيها حسن القصد ،وىذا

يختلف عن فعل أىل الحسبة.

بعض ا لناس يقوؿ :طيب أىل الحسبة اآلف يقولوف :الصبلة ،الصبلة نقوؿ :ال ،أىل الحسبة اآلف ينكروف

منكر ،يروف أناسا يفتحوف في وقت الصبلة ،فيقولوف :الصبلة ،يعني أغلقوا محبلتكم وال يقرنوف ىذا بعبادة،

وإنما ىذا من إنكار المنكر ،ليس من الزيادة في الدين ،في فرؽ شاسع بين فعل أىل الحسبة اآلف -جزاىم اهلل

خير -في اإلنكار على الناس في فتح محبلتهم وقت الصبلة ،وبين وضعها مع اآلذاف .نعم.

229

التحذير من البدع

إذا غابت الشمس يؤذف ٍب يؤخر الصبلة حىت تظهر النجوـ
قاؿ ابن كضاح :ككاف مالك يكره التثويب ،قاؿ ابن كضاح :كإ٪تا أحدث ىذا بالعراؽ.
قلت البن كضاح :من أكؿ من أحدثو؟
فقاؿ :ال أدرم.
قلت لو :فهل يعمل بو ٔتكة ،أك با١تدينة ،أك ٔتصر ،أك غَتىا من األمصار؟
فقاؿ :ما ٝتعتو إال عند دار الكوفيُت كاإلباضيُت ،ككاف بعضهم يثوب عند ا١تغرب ،كاف
يؤذف إذا غابت الشمسٍ ،ب يؤخر الصبلة حىت تظهر النجوـٍ ،ب يثوب.
ػ ػػػػػػػ

يعني إذا غابت الشمس يؤذف ،ثم يؤخر الصبلة حتى تظهر النجوـ ،ثم يريد الناس يحضروف فيثوب ،يقوؿ:

الصبلة ،الصبلة ،فإذا اجتمعوا صلوا ،وكذلك بعدىا ،العشاء ،وبعدىا الظهر .نعم.
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يؤخر الصبلة حىت يغيب البياض ٍب يثوب كيصلي
كبعضهم يؤذف إذا غابت اٟتمرة.
ػػػػػػػػ

بعد العشاء ،إذا غابت الحمرة يعني حمرة الشفق ،الشفق لو حمرة ،ولو بياض ،فأوؿ ما يغيب الحمرة ،ثم

يغيب البياض .نعم.
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يؤخر الصبلة حىت يغيب البياض
كيؤخر الصبلة حىت يغيب البياضٍ ،ب يثوب ،كيصلي ،كبعضهم يؤذف إذا زالت الشمس،
كيؤخر الصبلةٍ ،ب يثوب كيصلي ،ككاف ككيع يفعل ذلك عند صبلة العشاء.
ػػػػػػػػ

وكيع بن الجراح إماـ ،شيخ اإلماـ أحمد ،لكن ىذا خطأ ،أحسن الهدي ىدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

وسلم؛ ألنو إذا كاف اإلنساف في سفر وأراد أف يؤخر الصبلة ،أو إذا كاف في مكاف ليس في وسط البلد ،يعني في

مثبل في مزرعة ،أو مسجد مستقل ،أرادوا أف يطبقوا السنة ،يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ،فإنهم يؤخروف أذانها
معها ،يؤخر األذاف معها ،إذا كاف في مكاف بعيد ،أو مثبل جماعة في استراحة ،أو في رحلة أو في شيء ،يؤخروف

األذاف ،ثم يؤذنوف مثبل الساعة العاشرة ويصلوف.

األذاف يؤخر مع الصبلة كما فعل النبي 

لما أراد تأخير الظهر في السفر ،أراد اإلبراد ،فكاف ببلؿ كلما

أراد أف يؤذف في أوؿ الوقت ،قاؿ :الصبلة أمامك ،ثم أراد أف يؤذف ،قاؿ :الصبلة أمامك ،ثم أراد أف يؤذف قاؿ:

الصبلة أمامك ،وىم في السفر ،قاؿ :حتى رأينا فيء التلوؿ ،بمعني التل ليس مثل الجبل ،التل منبسط ،ما يكوف

لو فيء إال قبيل العصر ،ثم أمر ببلؿ أف يؤذف فأذف وصلوا فيؤخر آذنو معو ،ولذلك من الخطأ في تعريف األذاف

أف يقاؿ :ىو اإلعبلـ بدخوؿ وقت الصبلة ،ليس بضرورة إنو إعبلـ بدخوؿ الوقت ىو إعبلـ بالصبلة ،كما في
حديث ببلؿ ىنا.

الوقت دخل لكن إعبلـ بالصبلة ،وإذا كاف اإلنساف في الحضر مثبل في المسجد وأرادوا أف يؤخروف ،وليس

ىناؾ مشقة على الناس ،وىم يشتهوف ،يؤذنوف خاصة إذا كاف األمصار مثل ىذا الوقت ،يؤذف مع الناس ،ثم

يؤخرف الصبلة ،وإذا أرادوا يصلوا يقيموف ويصلوف بدوف تثويب ،بدوف أف ينادوا الناس الصبلة ،الصبلة .نعم.
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معٌت ما جاء ُب ابتداع اآلثار
ما جاء ُب اتباع اآلثار.
ػػػػػػػػ

اتباع ليست ابتداع ،اتباع اآلثار ،ما جاء في اتباع اآلثار ،اآلثار ىنا المقصود اآلثار الحسية ،ليست آثار

النبي 

يعني األحاديث ،والسنن ،المقصود آثاره الحسية بمعنى أنو مشى ىنا ،وجلس ىنا ،وقاـ ىنا ،كما

سيأتي اآلف .نعم.

اتباع اآلثار اٟتسية كترؾ السنة
ما جاء ُب اتباع اآلثار :حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد قاؿ :حدثنا حرملة بن ٭تِت عن عبد اهلل بن
كىب عن جرير بن حازـ عن األعمش قاؿ :حدثٍت معركر بن سويد األسدم قاؿ :خرجت مع
أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب من مكة إىل ا١تدينة ،فلما أصبحنا صلى بنا الغداةٍ ،ب رأل الناس
يذىبوف مذىبا قاؿ :أين يذىب ىؤالء؟ قيل :يا أمَت ا١تؤمنُت مسجد صلى فيو رسوؿ اهلل 
كىم يأتونو ،ىم يأتوف يصلوف فيو فقاؿ :إ٪تا ىلك من كاف قبلكم ٔتثل ىذا ،يتبعوف آثار
أنبياءىم فيتخذكهنا كنائس كبيعا ،من أدركتو الصبلة ُب ىذا ا١تسجد فليصل ،كمن ال فليمض كال
يتعمدىا.
ػػػػػػػػ
نعم .فليمض وال يتعمدىا؛ ولهذا عمر  اإلماـ المحدث الملهم الفاروؽ  وأرضاه ،كاف من مكة إلى

المدينة ،ورأى الناس يذىبوف مذىبا يعني يذىبوف في ،وراء بعض في الطريق ،قاؿ :أين يذىب ىؤالء؟
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قالوا :ىنا مسجد صلى فيو النبي 

مكانو ،وىم يأتوف يصلوف فيو ،فقاؿ :إنما ىلك من كاف قبلكم بمثل

ىذا ،إنما ىلك من كاف قبلكم بمثل ىذا ،يتبعوف آثاره الحسية ،ويتركوف سنتو؛ ألنو كما قلت لكم قبل قليل:

النفس ما تستط يع تفعل كل شيء ،فيعطي إرضاء لنفسو أف يتبع آثاره الحسية ،ويفعل مثبل في مولده أفراح،
وأفعاؿ ،خبلص ويترؾ السنة ،قاؿ :فيتخذوف كنائس ،وبيع ،من أدركتو الصبلة في ىذا المسجد بدوف عمد ،وال

تحري فليصل ،ومن ال فليمض وال يتعمدىا ،وسيأتي اآلف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عن مثل ىذا .نعم.
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أعظم الكرامة لزكـ االستقامة على سنة النيب 

حدثٍت ٤تمد بن كضاح ،قاؿ :حدثنا موسى بن معاكية ،قاؿ :حدثنا جرير عن األعمش عن
ا١تعركر بن سويد قاؿ :خرجنا حجاجا مع عمر بن ا٠تطاب ،فعرض لنا ُب بعض الطريق مسجد
فابتدره الناس ،يصلوف فيو ،فقاؿ عمر :ما شأهنم؟ فقالوا :ىذا مسجد صلى فيو رسوؿ اهلل . 
ػػػػػػػػ

فقاؿ عمر :أيها الناس إنما ىلك من كاف قبلكم باتباعهم مثل ىذا حتى اتخذوىا بيعا ،فمن عرضت لو فيو

صبلة فليصل ،ومن لم تعرض لو فيو صبلة فليمض.

نعم .يعلموف ما علمهم اهلل ،أف النفس إذا فعلت شيء يشبو السنة أنها تكتفي ،فيتركوف األعظم ،يعني

يحصل لو إرضاء لنفسو إنو فعلت شيء يضاىي المشروع ،وأف ىذا ،فيتركوف أعظم من ذلك ،فهم يحملوف الناس

على اتباع السنن ،على األمر األعظم.

النبي عليو الصبلة والسبلـ أعظم شيء ،أعظم شيء ما جاء بو الدين والسنة ،ىذا أعظم شيء ولذلك أعظم

الكرامة لزوـ االستقامة ،أعظم الكرامة لزوـ االستقامة على سنتو .نعم.
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الصحابة ال يفعلوف البدع كينكركهنا
حدثٍت ٤تمد بن كضاح ،قاؿٝ :تعت عيسى بن يونس مفيت أىل طرسوس يقوؿ :أمر عمر
بن ا٠تطاب بقطع الشجرة اليت بويع ٖتتها النيب  فقطعها؛ ألف الناس كانوا يذىبوف فيصلوف
ٖتتها ،فخاؼ عليهم الفتنة.
قاؿ عيسى بن يونس :كىو عندنا من حديث ابن عوف عن نافع أف الناس كانوا يأتوف
الشجرة فقطعها عمر.
قاؿ ابن كضاح :كاف مالك كأنس كغَته ،ككاف مالك بن أنس كغَته من علماء ا١تدينة
يكرىوف إتياف تلك ا١تساجد كتلك اآلثار ،كتلك اآلثار للنيب  با١تدينة ماعدا قباء كأحد.
ػػػػػػػػ

قباء وأحد .أحسن اهلل إليك .نعم.

بالنسبة التباع اآلثار قد يقوؿ شخص :إف ابن عمر كاف يفعل ىذا ،يتبع األثر ،في كبلـ نفيس لشيخ اإلسبلـ

عن ىذه المسألة ،وعن مسألة التعريف بعرفة في غير عرفة تأتينا اآلف ،وعن مسائل تقدمت أيضا ،مثل االجتماع

في البيوت على قراءة ،أو على ذكر ،يعني ذكر شيخ اإلسبلـ فيها كبلـ نفيس.

يقوؿ شيخ اإلسبلـ في الفتاوى في الجزء األوؿ صفحة مائتين وثمانين :وكذلك كاف ابن عمر يتحرى أف

يسير في مواضع سير النبي 
على شجرة صب النبي  عليها فضل مائو.

وينزؿ المواضع منزلو ،ويت وضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ،ويصب فضل مائو

واضح ابن عمر كاف يتتبع ىذه األشياء ،مما استحبو طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ،ولم يستحب ذلك

جمهور العلماء ،كما لم يستحبو ،ولم يفعلو أكابر الصحابة ،كأبي بكر وعمر عثماف وعلي وابن مسعود ومعاذ،
وغيرىم ،لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ،وال رأوه مستحبا ،ولو رأوه مستحبا لفعلوه ،كما كانوا يتحروف متابعتو
 واالقتداء بو.

قاؿ :قاعدة ،وذلك ألف المتابعة أف يفعل مثل ما فعل على الوجو الذي فعل.

المتابعة للنبي 

أف تفعل مثل ما فعل على الوجو الذي فعل ،ثم فسرىا فقاؿ :فإذا فعل فعبل على وجو

العبادة شرع لنا أف نفعلو على وجو العبادة ،وإذا قصد تخصيص زماف أو مكاف بالعبادة خصصناه بذلك ،كما كاف
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عليو الصبلة والسبلـ يقصد أف يطوؼ حوؿ الكعبة ،وأف يستلم الحجر األسود ،وأف يصلي خلف المقاـ ،وأف

يصلي عند االسطوانة ال تي في مسجد المدينة ،يعني سارية ،ويقصد الصعود على الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة،
أما ما فعلو بحكم االتفاؽ ولم يقصده ،مثل أف ينزؿ بمكاف ويصلي في مكاف؛ لكونو نزلو ال قصد لتخصيصو فإف

تخصيصو إذا فعلنا ذلك لسنا متبعين ،بل ىذا من البدع التي كاف ينهى عنها عمر  كما ثبت باإلسناد ،وذكر

الحديث الذي عندكم.

قاؿ :فلما كاف النبي  لم يقصد تخصيصو بالصبلة ،بل صلى فيو؛ ألنو موضع نزولو رأى عمر أف مشاركة

النبي 

في صورة فعل من غير الموافقة لو في القصد ليس متابعة ،بل تخصيص ذلك المكاف بالصبلة من بدع

أىل الكتاب التي ىلكوا بها.

ففاعل ذلك متشبو بالنبي  في الصورة ،ومتشبو باليهود والنصارى في القصد الذي ىو عمل القلب ،وىذا

ىو األصل؛ فإف المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ،بمعنى أف الناس إذا تحروا ىذا فإنهم قد

شابهوا النبي 

في الصورة ،لكن ما شابهوه في القصد عليو الصبلة والسبلـ ،وإنما كما قاؿ عمر اتخذوىا

كنائس وبيع.

وال يعني ىذا أف فعل ابن عمر بدعة؛ فإف الصحابة ال يفعلوف البدع ،الصحابة ال يفعلوف بدعا ،وإنما ابن

عمر ما كاف ،كاف ابن عمر يرى أف النبي عليو الصبلة والسبلـ أكمل الناس في العبادة وأحسنهم سمتا في العادة،

فكاف يفعل أشياء ال يريد من الناس أف يقتدوا بها.

ما أثر عن ابن عمر أنو أمر الناس أف يفعلوا مثل فعلو ،وإنما ىو بنفسو يقوؿ :أنا أحب أف أجلس في المكاف
الذي جلس فيو النبي  أو إف النبي  يحب ىذه األشياء أنا أحبها ،ويكره ىذه األشياء أنا أكرىها ،ىذا أمر

يخصو ىو ،لم يفعلها على أنها سنة و أف الناس يفعلوف ىذا.

فلما أف الناس فعلوه على أنو سنة وتقصدوا ،أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها ،وأمرىم بأنهم ال يصلوا

في المسجد إال إذا كاف عن غير عمد ،ىذا يتضح.

فالصحابة ال يفعلوف البدع؛ ألف النبي  كل جمعة يقوؿ  :إياكم ومحدثات األمور  وإنما يفهم

فعلهم على ،على وجهو ،كما كاف أبو ىريرة مثبل يتوضأ إلى المنكب ،وكاف يستتر بذلك حتى لما رآه أناس قاؿ:
ىل أنتم ىنا يا بني فروخ  -من األعاجم  -كما في الصحيحين ،قاؿ :لو علمت أنكم ىاىنا ما فعلت ،يعني يرى
أف ىذا الشيء اجتهاد منو ،اجتهاد منو في فهم الحديث ،الغرة والتحجيل ،لكن ما كاف يفعلها على أف الناس

يقتدوف بو في ىذا.
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أما من جاء يتحرى ىذه األماكن يقوؿ واهلل النبي 

ىنا وىذا ويتحراىا ىذا الذي نهى عنو عمر ،قاؿ ابن

تيمية :ولهذا لما اشتبو على كثير من العلماء جلسة االستراحة ،ىل فعلها النبي 

تنازعوا فيها.

قصدا أو لحاجة عارضة،

وكذلك نزوؿ ابن المحصب عندما خرج من منى ،نزولو في األبطح ىل ىو قصدا أو لحاجة كما قالت؟

ومن ىنا أيضا ،ومن ىذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي . 

المكاف الذي يقعد فيو ،وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة وىذه ستأتينا اآلف.

التعريف رجاؿ األمصار ،وذكر كبلما نفيس ،إلى أف قاؿ :فإف المداومة في الجماعات على غير السنن

المشروعة بدعة ،قاؿ :كاألذاف في العيدين ،والقنوت في الصلوات الخمس ،والدعاء في أدبار الصلوات
الخمس ،الدعاء المجتمع عليو ،والتعريف المداوـ عليو في األمصار ،معنى التعريف إنو إذا جاء يوـ عرفة ونحن
في الرياض أو في العراؽ أو في الشاـ نجتمع في المسجد ،ونتشبو بأىل عرفة أىل الموقف ،فنجئ في المسجد

ندعو ،ونبتهل .ىذا معنى التعريف ،وسيأتيو اللي بعده اآلف.

قاؿ :ومثلو المداومة على االجتماع لصبلة التطوع ،لو أف اثنين ثبلثة قالوا :حتى يقوي بعضنا بعضا نصلي

التهجد في المسجد ،فعلوىا في غير رمضاف ،أربعة خمسة من الشباب قالوا :نجتمع في المسجد ونصلي التطوع
حتى يقوي بعضنا بعضا.

نقوؿ مرة مرتين بدوف مداومة ما في بأس ،أما دوـ عليها بحيث تضاىي قياـ رمضاف ىنا ابتدأ االبتداع.

قاؿ :والمداومة على االجتماع لصبلة تطوع أو على قراءة ،قرآف ،أو علم ،أو ذكر كل ليلة قاؿ :فإف مضاىاة

غير المسنوف بالمسنوف بدعة مكروىة ،أف يجعل مضاىاة للمسنوف كما دؿ عليو الكتاب والسنة واآلثار.

فإذا لم يكن بالخصوص أمر وال نهي بقي على وصف اإلطبلؽ يفعل على غير وجو المداومة ،مثل التعريف

في غير عرفة يعني لو أف مرة من المرات في عصر عرفة جيت المسجد وقرأت القرآف وذكرت اهلل  ما في
بأس.

أما أف يجتمع الناس كلهم ،كل سنة ،ىنا اآلف ضاىوا المشروع وأحدثوا ،ىذه البدعة ،كما سيأتي.

قاؿ -في كبلـ حسن -ثم قاؿ :وىذه القاعدة إذا جمعت نظائرىا نفعت نفعا عظيما ،وتميز بها ما ىو البدع
من العبادات التي يشرع جنسها.

الجنس مشروع ،قراءة القرآف ،العلم ،الذكر ،الدعاء ،االبتهاؿ ،الجنس مشروع ،الصبلة ،لكن متى ىذا

الجنس المشروع يكوف جزء نوع من أنواع غير المشروع؟
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قاؿ :إذا جمعت نظائر ىذه العبادة نفعت بإذف اهلل ،ولو أيضا كبلـ في اقتضاء الصراط المستقيم ،سيأتي إف

شاء اهلل .نعم.

كذلك مالك بن أنس ،إتياف قباء من يشك أنو سنة؟

النبي  كاف يأتيو ،وإتياف أحد ،لكن أحد أتاه النبي  مرة أو مرتين أو ثبلث على غير وجو المداومة ،لم
يكن يأتيو باستمرار ،قباء كاف يأتيو أحيانا كل سبت ،قبور الشهداء أتاىم النبي  كاف إذا فرغ ،أو ذىب إلى
قبور حمزة وأصحابو ودعا لهم ،لما جاء يموت عليو الصبلة والسبلـ قبيل مماتو ذىب إلى أىل البقيع ،وذىب

إلى أىل أحد ثم خطبهم خطبة كما في الصحيحين فقاؿ القائل :كالمودع لؤلحياء واألموات عليو الصبلة

والسبلـ.

أما إذا أف الناس اتخذوىا شيء ،سنة ،ينبغي أف يفهم فتوى السلف ،في ماذا؟

اتخذوىا سنة بحيث إنو ال بد أف تذىب كل يوـ إلى أحد ،أو تذىب إلى قبور الشهداء أو إنو في المكاف

الفبلني أو كل من زار المدينة ال بد أف يذىب! ىذا ىو اإلنكار.

ولذلك أيها اإلخوة ،أقوؿ لكم منذ أف بدأنا في ىذا الكتاب من أوؿ األسبوع :ىذا الكتاب فيو أمرين.

بنوضح.

فيو أشياء عامة مثل  :إياكم والبدع   إياكم والتنطع  إياكم ...و  عليكم بالعتيق 

ىذا ما فيو إشكاؿ .متى يطرأ اإلشكاالت عند اإلخوة؟

إذا سئل عن واقعة وأفتى السلف فيها ،فهنا يقوؿ مثل فتوى الحسن في الذين يجتمعوف في بيت ىذا يوما،

وفي ىذا يوما ،مثل القصاص ،مثل ىذه األشياء.

فهذه الفتوى ال بد أف تفهم بفهم الواقع اللي كاف عندىم ،حتى تفهم .الحسن لماذا أنكر عليهم؟

ال بد أف تعرؼ إف عندىم شيء يحتمل اإلنكار ،فبل بد أف تعرؼ الواقع.

ولذلك نقوؿ دائما :ىذا من المتشابو حتى يعرؼ وجهو ،بل القرآف ال تعرفو حتى تعرؼ فيما نزؿ.
السنة إذا نزلت على واقع معين ال تعرفها حتى تعرؼ فيم نزلت.

كذلك فتاوى أىل العلم ،مثبل قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :أفتاف أنت يا معاذ  كثير من العامة

اآلف يحتج على األئمة بهذا ،كل ما ......قاؿ :أفتاف  ،أفتاف أنت يا معاذ  اعرؼ ،اعرؼ واقع المسألة
حتى تعرؼ لماذا قاؿ النبي  ىذا.
كاف معاذ يصلي مع النبي  والنبي يؤخر الصبلة ثم يذىب إلى جماعتو في مكاف بعيد وال يأتيهم إال وقد

تأخروا ،صلى الفرض مع النبي 

وأتاىم ،وىم أىل زراعة ،ليس عندىم مماليك ،أو ناس يخدمونهم فبل يأتي
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العشاء إال وىم في أشد التعب ،فيتأخر عليهم معاذ ،يصلي مع النبي  ومسافة الطريق ،ويأتيهم وىم قد ناـ
النساء والصبياف ،وىم في تعب شديد ،ثم إذا جاء معاذ افتتح بسورة البقرة ،ىذه فتنة ،ىذه فتنة فعبل ،فبل ِ
تأت

تنقل ىذه الفتوى إلى واقع مختلف؛ ولذلك إذا كاف ىذا في النصوص فهو في فتاوى العلماء أشد.

أكثر ما أضل الناس اآلف ،يأتيك بنقل عن ابن تيمية مثبل في واقع عند ابن تيمية مختلف عن واقعنا ،ويقوؿ:

ىذا كبلـ ابن تيمية -خاصة في مسائل الجهاد -ىذا كبلـ ابن تيمية.

أو مثبل أئمة الدعوة ينقل كبلـ عنهم ويقوؿ :ىذا كبلمهم ،وىذا كثير جدا في البحوث.
نقوؿ :اعرؼ ماذا تكلموا عنو قبل أف تنقل؛ ولذلك نهى السلف عن كتابة فتاواىم.

اإلماـ أحمد كاف يكره أف تكتب فتاواه.لماذا؟

أوال -ألنو قد يتراجع عنها.

وثانيا -إنو كبلـ بشر ،يصد الناس عن الوحي.
وثالثا -أنها قد تنزؿ على غير منزلها.

يعني يفتي اإلماـ أحمد في مسألة فيأتي شخص يقوؿ :أنا مثل ىذا ،وىو ليس مثلو في الحقيقة.
ينتبو لهذه المسألة ،كتب الفتاوى ال بد من تعامل خاص معها ،وكذلك ىذا تعرؼ الواقع قبل أف تعرؼ لماذا

أفتوا؟ نعم.

اإلماـ أحمد لما قالوا لو :إسحاؽ بن منصور الكوسج كتب عنك مسائل كثيرة وىو اآلف ينشرىا في خراساف،

قاؿ :أخبروه أني رجعت عنها.

يعني معناه كل الكبلـ ما ينفعك اآلف.
وىو قد ال يكوف رجع ،بس يبين لهم ملمح ،إف أنا بشر قد أرجع ،الناس قد ال ينزلونها منازلها ،فإذا كاف ىذا

في النصوص ،واهلل  بين أف القرآف منو محكم     
أف يعرؼ وجهو .نعم.
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إنكار السلف للبدع
اح :ىً
مسجد ً
بيت ا١تقدس فصلى فيو كمل
يذكركف أف سفياف الثورم دخل
كٝت ٍعتيهم
ابن ىكض و
ى
ى
ى
قاؿ ي
ً
تلك ً
اآلثار كال
كيع أيضان
ى
يتبع ى
غَته أيضان ٦تن ييقتدل بو ..كقىد ىـ ك ه
الصبلة فيها ،ككذلك فعل ي
مسجد ً
ً
ا١تقدس فلم يػى ٍع يد فً ٍع ىل سفياف.
بيت
ى
ػػػػػػػػ

نعم إنما الفضل في الصبلة فيو ،أو تشد الرحاؿ لو ،عنده آثار مسجد عمر ،ومسجد كذا ،ما يذىبوف إليو،

ما يذىبوف إلى تلك اآلثار ،وقدـ وكيع ما تجاوز فعل سفياف .نعم.
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اتباع أئمة ا٢تدل
قاؿ ابن كضاح :فعليكم باالتباع ألئمة ا٢تدل ا١تعركفُت ،كقد قاؿ بعض من مضى :كل أمر
ىو اليوـ معركؼ عند كثَت من الناس كاف منكرا عند من مضى ،كمتحبب إليو ٔتا يبغضو عليو،
كمتقرب إليو ٔتا يبعده منو ،ككل بدعة عليها زينة كهبجة.
ػػػػػػػػ

ىذا كبلزـ جميل من ابن وضاح -رحمو اهلل -أبو عبد اهلل سيأتي اإلشارة إليو ،حديث عدي ،أثر عدي بن

حاتم سيأتي ،كم من أمر ىو اآلف عندنا معروؼ ،وكاف عند من قبلنا منكر ،وكم من أمر ىو اآلف عندنا منكر،

ويكوف عند من بعدنا معروؼ ،ىكذا تموت السنن.

ثم قاؿ :كم من شخص متحبب إلى اهلل بما يغضبو عليو ،أو يبغضو عنده؛ ألف اهلل ما يريدؾ أف تتقرب إليو
إال بطريق المرسلين      

()1

أي طريق ليس أمامو محمد  سنتو وسنة خلفائو ،فإنو يبعدؾ من اهلل ،حتى لو ادعيت أنك تريد القرب من

اهلل ،ىو في الحقيقة يبعدؾ عن اهلل.

ثم قاؿ أيضا :كل بدعة عليها زينة وبهجة ،ال تظن أف البدعة أنها ستكوف قبيحة عند الناس ،لكن الناس

سيحملوف أنفسهم عليها أل ،الشيطاف يحسنها عندىم ،كل بدعة عليها زينة وبهجة ،إذا كاف الشيطاف يزين النظر

إلى الشهوات ،يزين النظر إلى النساء ،سهم مسموـ ،فما بالك بالشبهات والبدع؟ سيزينها في أعين الناس،

والمرد إلى السنة .نعم.
َ

1 -سورة القصص آية .65 :
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دكف و
شيء
القرآف لًييػ ٍقىرأى كال يٮتىص شيءه ى
أينٍ ًزىؿ ي
و
بن ىع ٍم و
فياف ىع ٍن ىر يج ول
رك عن
بن ىكض و
مصعب ى
اح ى
قاؿ :يسئً ىل يس ي
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي

()1
ً
وف،
غَتىا كما يقرأىا؟ فى ىك ًرىىوي ى
كقاؿ :إً٪تا أنتم يمتبً يع ى
ييكثير قراءةى        ال يػى ٍقرأي ى
دكف و
شيء.
القرآف لًييػ ٍقىرأى كال يٮتىص شيءه ى
فاتبً يعوا األكلُت ،كمل يىػٍبػلي ٍغنا عنهم مثل ىذا ،كإً٪تا أينٍ ًزىؿ ي

ػػػػػػػػ

نعم .ىذا أيضا فتوى ،قبل أف نقوؿ :ال بد أف نعرؼ الرجل ىذا ماذا كاف يفعل؟

قد يعني ينقل الكبلـ اختصارا؛ ربما أف الرجل يفعلها على وجو ممنوع.

أما إذا كاف فقط ،إنو يكررىا ،يعني يقرأىا أحيانا ،أو يداوـ عليها أو يحبها ،إنو قد ورد مثل ىذا في عهد

النبي  والنبي  أقره وقاؿ  :إف حبك إياىا أدخلك الجنة . 
فإذا كاف ىذه الفتوى ليست على واقع نجهلو اآلف في أف رجل قد يفعلها على شكل ممنوع ،فإف ما ثبت في
عهد النبي  ال يكوف محظورا ،فإف ما ثبت في عهد النبي  ال يكوف محذورا الرجل في عهد النبي  كاف

يحبها ،يقرأىا ويقرأ سورة ،فقاؿ النبي   أخبروه أف حبو إياىا أدخلو الجنة  أثنى على حبو إياىا،

وسكت عن فعلو ،والنبي  ال يسكت على باطل .نعم.

1 -سورة اإلخالص آية .1 :
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تكرار قراءة السورة ُب ركعة كاحدة
حدثنا ٤تمد كضاح قاؿ :حدثٍت سحنوف كحارث كابن القاسم عن مالك أنو سئل عن قراءة


    



()1

مرارا ُب ركعة ،فكره ذلك ،كقاؿ :ىذا من ٤تدثات األمور اليت

أحدثتموىا.
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا مرارا في كل ركعة ،يقرأ       
الواحدة نعم.

 1سورة اإلخالص آية .1 :2 -سورة اإلخالص آية .1 :
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بدعة صوـ رجب كلو
قاؿ:
بن ىكض و
بن ىعٍب ًد العز ًيز ى
ص فى ى
اح ى
بن يم ى
قاؿ :ىح ٌدثٍت يس ىويٍ يد ي
قاؿ :ىح ٌدثٍت يى٤تم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ً
وف
بن
وم ى
ا٠تطاب  ى
كاف يى ٍ
ب الر ىجبًيٌ ى
ُت الٌذين يى ي
ض ًر ي
صي
ىحدثىنا ىسي هار أبو اٟتى ىك ًم ىع ًن الش ٍعًيب أىف يع ىمىر ى
ب يكلٌو.
ىر ىج ى
اح :ألىم و
يضرب الرجبًيُت؟ ى ً
لت لً يم ىحم ًد ً
كاف يع ىمير
بن ىكض و
شيء ى
قي ي
ي ٌى
قاؿ :إ٪تا ىو ه
خرب جاءى
ؼ أف يػىٌتخذكه يسن نة مثل رمضاف.
صح أـ ال ،كإً٪تا معناهي ىخ ٍو ى
ىكذا ،ما أدرم أىيى ي
ػػػػػػػػ

نعم .ىذا فيو فائدة أف ابن الوضاح كاف على طريقة السلف ،إنو جمع كل ما رواه بإسناده في البدع ،جمعها

قد يكوف منها ضعيف؛ ولذلك ىو صرح ىنا يقوؿ :ما أدري ىل يصح أو ال؟
أنا بينت لكم سندي.

ىذا يدؿ على أنهم عندىم أف من أسند فقد برئ من العهدة ،بين لك من حدث ىو صرح قاؿ :ما أدري

يصح أـ ال.

وىو صحيح عن عمر ،وذكر معناه ،لماذا يضرب عمر الناس أف يصوموا رجب كلو؟
قاؿ :خوؼ أف يتخذوه سنة مثل رمضاف ،يزيدوه في الشرع.

انظر كيف؟!

يعني ىنا شخص يريد أف يصوـ ،شتاء ويريد أف يصوـ ،النبي   كاف يصوـ حتى يقاؿ :ال يفطر ،وكاف

يفطر حتى يقاؿ :ال يصوـ . 

ووافق صياـ رجب ما أحد يمنعو ،أما أف يجتمع الناس على أف يصوموا رجب كلو ،سيؤوؿ األمر إلى أف

يجعل مثل رمضاف ،ينشأ ناس يقولوف :الواجب علينا رجب ورمضاف ،أو يترؾ رمضاف ويصاـ رجب.

ال تستغربوا ىكذا تبدأ األمور ،ولذلك النبي عليو الصبلة والسبلـ من ضمن أسباب منعو من صياـ يوـ

الشك ،إف اإلنساف ما يتقدـ رمضاف بيوـ أو يومين ،إنو إذا دوـ على ىذا أصبح رمضاف زايد يوـ أو يومين ،أي
إنك ستزيد في العبادة؛ فبل تقدـ رمضاف بيوـ أو يومين ،أما إذا كنت اآلف أصبل تصوـ ووافق مثبل قبل رمضاف

بيوـ وافق الخميس أو االثنين وأف تصومها ،ىذا ما أحد يمنعك ،أما أف تتقصد كل رمضاف تزيد قبلو يوـ أو

يومين ،زدت في العبادة ،ىذا ابتداع ،ىذا مثل ىذا.
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وكل ىذا ،اآلف مع تكاثر اآلثار علينا تعرؼ ملمحها أف الشيء إذا تكرر أصبح زيادة في الشرع ،إذا أظهر

أصبح زيادة في الشرع ،إذا تحري أصبح زيادة في الشرع ،أما إذا كاف عن غير عمد وىو عبادة مشروعة ما في

بأس.نعم.
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سجود الشكر ليس ْتتم
و
ً
ً
اٟتديث الذم جاءى أىف
ألت ىمالكان ىع ًن
ب ى
ىحدثىٍت ىمال ي
قاؿ :ىس ي
ك ي
علي عن سعيد ىع ٍن أى ٍش ىه ى
بن ٌ
ً
ً
يك أىنو قد فيتًح لًرس ً
أبا و
وؿ اهلل
يق لىما أىتى ياه ىخبىػير
قاؿ :ى
اليمامة ىس ىج ىد؟ ى
فقاؿ يل :أما يى ٍكف ى
بكر الصد ى
ى ىي
بكر ُب غَت اليمام ًة فلم يسجد ،كفيتًح لًعمر بن ا٠تىطٌ ً
وح فلم يى ٍس يج ٍد ،كفيتً ىح أليب و
اب فلم
)(( ي
ىٍ ي
ىى ى
الفتي ي
ى ي ىى
ك
ك فىأىيرد ذلك بو .ى
يى ٍس يجد؟ ى
ت أف أى ٍع ًر ى
قاؿًْ :تى ٍسبً ى
ؼ ىرأٍيى ى
قلت لو :يا أبا عبد اهلل! إً٪تا أىىرٍد ي
قاؿ :ف ي
ً
ك ًمثٍل ىذا كمل يأٍ ًت ذلك عنهم مت ً
إٚتىاعه.
ك ،فهذا ٍ
صبلن أف تىػيرد يه بذل ى
ي
ى
إذا بػىلىغى ى ي
ػػػػػػػػ

يقصد اإلماـ مالك إجماع على ماذا؟

إجماع ،ليس على عدـ سجود الشكر .وإنما إجماع على أف السجود ليس بحتم.
أف سجود الشكر ليس بحتم ،ليس كل فتح يجب علينا أف نسجد لو؛ ولذلك استشهد قاؿ :النبي  فتح

لو الفتوح ما سجد في كل ذلك ،وأبو بكر فتح لو في غير اليمامة فلم يسجد ،وعمر بن الخطاب فتح لو ولم

يسجد ،يعني بين لك أف مثل سجود التبلوة وغيره إنو ليس بحتم.

وأما نفس سجود الشكر فهذا مشروع ،فعلو كعب بن مالك في عهد النبي  كما في الصحيحين لما بلغو
توبة اهلل عليو والنبي يقره ما أنكره ،وكذلك جاء كثير يعني قاؿ الترمذي :العمل على ىذا عند أكثر أىل العلم

يروف شدة الشكر.

لكن ليس على أنها حتم؛ ولذلك الصحابة يسجدوف ألمر زائد ،يعني العلة زائدة غير الفتح ،مثبل أبو بكر في

اليمامة لماذا سجد؟

ألف اليمامة اجتمع فيها أمرين:

األمر األوؿ :أف الصحابة عارضوه في البداية ،قالوا :كيف تقاتلهم ،وقد قالوا ال إلو إال اهلل؟ والنبي 

يقوؿ  :إنما أمرت أف أقاتل حتى يقولوا ال إلو إال اهلل . 

تعرؼ الشخص إذا عارضوه يريد أف يبين لهم أف ىذا ىو الحق ،وىو الحق كما قاؿ عمر.

واألمر الثاني :أنو اشتد ضررىم على اإلسبلـ حتى إنو أحاطوا بالمدينة ،ىؤالء األعراب الذين ارتدوا أحاطوا

بالمدينة فبلغ كرب عظيم بالصديق  أشد من غيره ،فلما بلغو الفتح ،وقتل مسيلمة سجد شكر ،ألف ىذا فرج
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ألىل اإلسبلـ ،فهذا أمر زائد ،أمر زائد ،أم ر زائد غير مسألة إنو تأتيو الفتوح ،إنو فتحنا ،وفتحنا ،وفتحنا من غير

كرب ،ىذه تختلف.

علي 

مثل أبي بكر ،أوؿ شيء كانوا ينازعونو في قتاؿ الخوارج ،بعضهم قالوا :كيف نقاتلهم ونحن نراىم

يصلوف؟

فكاف يحدثهم ،ويقوؿ :لو تعلموف ما كتب لكم من األجر على لساف نبيكم نكلتم عن العمل ،ثم أخبرىم أف

معهم ذو الثدية ،رجل يده مقطوعة ،وعلى عضده مثل ثدي المرأة ،عليو شعرات بيض تدردر ،أخبرىم بوصف

النبي 

قاؿ :ىو معهم ،فلما انتهت المعركة بحثوا عنو فلم يوجد ،بحثوا عنو فلم يوجد ،بحثوا عنو فلم يوجد،

فعلي بلغ معهم الكرب.

أوؿ شيء إنهم كانوا يشككوف بقتالو ،بعض الناس.
واألمر الثاني :إف العبلمة التي تدؿ على أف ىؤالء ىم الذين قصدىم النبي  لم توجد لآلف.

فقاـ  وقاؿ :واهلل ما كذبت ،وال ُكذبت ،أنا ما كذبت عليكم ،والنبي 

ما كذب علي ،وبحثوا في

القتلى حتى دخلوا خربة ووجدوا فيها أناس فوؽ بعض ،فقاؿ :أزيحوىم فوجدوه تحتهم ،فوؽ األخير ،فسجد

شكرا لو عز وجل.

ىنا علة زائدة ،فمعنى ىذا إنو كما قاؿ العلماء :لو كاف اإلنساف سيسجد لشكر اهلل على نعمو كانت حياتو

كلها سجود ،وإنما إذا تجددت نعمة فيها معنى زائد يسجد ،فهذا معنى كبلـ مالك.

وأما إذا نقل عنو إنو ينف ي سجود الشكر بالكلية ،كما نقل عن بعض المتأخرين ،ىذه يقاؿ :ما بلغو ،يقاؿ :ما

بلغو ،كما قاؿ الترمذي :العمل على ىذا عند أكثر أىل العلم .نعم.
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البدعة ال تكوف إال ُب خَت
قد كاف مالك يكره كل بدعة كإف كانت ُب خَت.
ػػػػػػػػ

البدعة ال تكوف إال في خير ،البدعة ال تكوف إال في خير ظاىرا يعني تضاىي المشروع.
فيقوؿ :حتى لو قاؿ :إنها في خير يكرىا  ورحمو .نعم.

250

التحذير من البدع

٣تيء قباء من حيث ىو سنة
كلقد كاف مالك يكره اجمليء إىل بيت ا١تقدس خيفة أف يتخذ ذلك سنة ،ككاف يكره ٣تيء
قبور الشهداء ،كيكره ٣تيء قباء خوفا من ذلك ،كقد جاء ُب األثر عن النيب  الرغبة ُب ذلك،
كلكن ١تا خاؼ العلماء عاقبة ذلك تركوه.
ػػػػػػػػ

يفهم ىذا أيضا ضمن الواقع إللي كاف يتكلم عنو ،ما في أحد يقوؿ اآلف إف مالك يقوؿ :مجيء قباء بدعة،

مجيء قباء من حيث ىو سنة ،كما قاؿ :وقد جاءت اآلثار عن النبي  في الرغبة ذلك ،لكن مالك عاين ما لم
نعاين نحن اآلف.

أمامو واقع ىو يتكلم عنو ،مثل الحسن البصري لما ُسئل عمن يجتمعوف ،أمامو واقع يتكلم عنو ،السلف
أمامهم واقع في القصاص يتكلموف عنو ،البد أف يفهم ىذا ،وينظر يشابهو أو العلل التي ذكروىا ،فإف وجدت

العلل مثل إماتة العلم ،ومثل الصرؼ عن الوحي ،ومثل الكذب ،يكوف الحكم واحد.

فهنا يقوؿ :إنو يكره مجيء قباء خوفا من أف يتخذ سنة ،رأى الناس مندفعين فأراد أف يكفهم كما قلنا :أبو

بكر وعمر تركوا األضحية ،وقد جاءت فيها األحاديث خشية أف يتخذىا الناس يظنوف أنها واجبة.

فهذه سي اسة شرعية ،ىذه كلها سياسة شرعية يسوسوف بها الناس ،بل إف النبي عليو الصبلة والسبلـ إيش

يقوؿ لعائشة؟

يقوؿ  :لوال أف قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراىيم  ىو يتمنى

ذلك ،يرى أف ىذا ىو ،عليو الصبلة والسبلـ علم أف ىذا األكمل ،واألفضل ،لكن منعو من ذلك الواقع اللي
أمامو ،إف الناس ما تمكن منهم ىذا الشيء.

فالعالم يسوس الناس بهذا ،قد يترؾ السنة حتى ال يعتقد أنها واجبة؛ فمالك كما قاؿ :خيفة أف يتخذ سنة.

أما إذا كاف ما اتخذ سنة مثل اآلف ما في أحد يداوـ على الذىاب إلى قباء ،أو يعتقد إنو واجب ،أو يتخذ

على ىيئة معينة ،يرجع الحكم إلى أنها سنة .نعم.
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اتباع البدع
قاؿ ابن كنانة كأشهبٝ :تعنا مالكا يقوؿ١ :تا أتاىا سعد بن أيب كقاص قاؿ :كددت أف
رجلي تكسرت كأين مل أفعل.
ػػػػػػػػ

ىذا بيت المقدس ،أو الطور سعد بن أبي وقاص ذىب إلى الطور ،أو ذىب إلى ..ثم قاؿ :وددت أف رجلي

تكسرت ،وأني لم أفعل.

والغالب أنها الطور ،يعني أخشى أف الناس يظنوف أنها سنة ويتبعوني .نعم.
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زيارة اآلثار مثل قباء
ً
كسئل ابن ىكنىانىىة ىع ًن ً
ذلك قيباء ،إالٌ أىف
اآلثار اليت
با١تدينة ى
ى
ت ما عندنا ُب ى
فقاؿ :أىثٍػىب ي
قاؿ :ي
ي
كاف يى ٍكىريه ىً٣تيئىػ ىها ىخ ٍوفان من أف تيػت ىخ ىذ يسنةن.
مالكان ى
ػػػػػػػػ

نعم .اآلثار مثل المساجد السبعة ،ومثل مسجد كذا ،مسجد كذا ،يقوؿ :أثبت ما عندنا قباء ،وباإلضافة إلى

أحد ،وما عنده من قبور الشهداء ،لكن يقوؿ :أثبت ما عندنا قباء ،ومع ذلك مالك كاف يكره مجيئها؛ خوفا من
أف تتخذ سنة ،فإذا ذىبت ىذه العلة ذىبت الكراىية ،إذا ما يخشى من الناس أف يبتدعوا يرجع الحكم إلى

أصلو .نعم.
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وس ً
الت ً
عة على األىل ى
ليلة عاشوراءى
اف :يكٍنت أقرأ على ً ً
وس ً
ْتديث الت ً
ً
سعيد بن حس و
ليلة
ت
ى
عة ى
ابن نىاف وع يكتيىبوي ،فىػىلما ىمىرٍر ي
ي
كقاؿ ي ي ى
قاؿ :ىخوفان ًم ٍن أى ٍف يػيت ىخ ىذ يسنةن.
لت :كًملى ذلك يا أبا يى٤تم ود؟!! ى
عاشوراءى ى
قاؿ يل :ىحوؽ عليو .قي ي
ػػػػػػػػ

نعم ،بالنسبة للتوسعة ليلة عاشوراء وردت عن إبراىيم بن محمد بن المنتشر أنو روى حديث ،وإف كاف

الحديث ال يصح ،أف من وسع على أىلو يوـ عاشوراء ،لما أف الرافضة اتخذوىا مأتم ونياحة ،بعض أىل السنة،
أراد أف يوسع على عيالو فيها.

ففي األصل قد يكوف لو واقع يعني يلتمس لهم العذر فيو ،أنهم أرادوا إغاظة ىؤالء المبتدعة ،في واقع معين،

أنهم أرادوا إغاظتهم ،يعني مثبل شخص يع يش في وسط مثبل رافضة واتخذوا نياحة ،ويخشى أف والده يتأثروف
بهذا الشيء ،فيذىب ذاؾ اليوـ يوسع على عيالو من باب إغاظة ىؤالء المبتدعة ،ومخالفتهم 
   

 

()1

ىذا واقع معين ،أما أف يختفي ىذا الواقع ،بمعنى شخص عايش بين أىل السنة ،وليس ىناؾ سبب ،ثم إذا

جاء يوـ عاشوراء ذىب يوسع على عيالو ،يعتقد أف فيو فضل يتحرى ،يداوـ ،ىنا يأتي ىذا األمر؛ ولذلك ىذا ابن

نافع خشي أف يتخذ سنة ،أف يفهم على غير وجهو فقاؿ حوؽ عليو ،يعني شطب عليو؛ حتى ال يروى عني ،كما

فعل اإلماـ أحمد ،عنده أحاديث في الخروج على السلطاف مثل بعض األحاديث ،ثم رأى أف الناس ال يعرفونها،
ال يقدروف قدرىا فقاؿ :اضرب عليها ،ال يروونها عني ،خشية أف ال يفهموىا على وجهها .نعم.

1 -سورة التوبة آية . 121 :
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توقف الشيخ عن معٌت
ً
الركذكبة.
ى
بن ٭تِت :لىىق ٍد يكٍن ي
ت با١تدينة أىي ىاـ مالك ك ٍ
قاؿ ٭تِت ي
ػ ػػػػػػػ

ىذا ما عرفت ،حاولت أف أبحث عنو كثيرا ،ما أدري ،يعني إما أف يكوف بلد ،ىو في الغالب يقصد بلد ،فما

أدري ،أو يمكن في تصحيف معين ،حاولت إنو يعني التقصي عن يحيى بن يحيى ىذا ما أدري.
على كل حاؿ األمر فيو يسير ىو يقصد بلد ،أو يمكن في تصحيف .نعم.
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التوسعة على العياؿ ليلة عاشوراء
ثك ً ً
لقد كنت ُب ا١تدينة كًٔتًصر أياـ اللي ً
ابن ك ٍى و
تلك الليلةي معهم
ب ،كأدركتٍت ى
ٍى ٌ ى ٍ
ابن القاس ًم ك ً ى
و
ً
ت ًعٍن ىد يىم ألى ٍجىركا ًم ٍن ًذ ٍك ًرىا ىما أى ٍجىركا ًم ٍن ىسائًًر ما
ت ٢تا ى
عند كاحد منهم ذكران ،كلو ثػىبى ى
فما ىٝت ٍع ي
ت ًعٍن ىد يىم.
ثػىىب ى
ػػػػػػػػ

نعم .يقوؿ :إف ليلة عاشوراء كنت في المدينة أياـ مالك ،كنت في مصر أياـ الليث بن سعد ،وعبد الرحمن

بن القاسم ،وعبد اهلل بن وىب أئمة الدين ،ما سمعتهم يخصونها بشيء إذا :إذا خصت بشيء فإف في الغالب
عند أىل الكوفة ،ولذلك سفياف بن عيينة يقولو ،يقوؿ :جربنا ىذا مرارا ،يعني التوسعة على العياؿ ليلة عاشوراء.

يكوف عند أىل الكوفة؛ ألنهم ابتلوا بالرافضة ففعلوىا في ىذا النطاؽ؛ خشية على أوالدىم مثبل من التأثر

بالرافضة أو النياحة أو إغاظة المبتدعة فوسعوا ،ال يقصدوف أنها سنة تتخذ؛ ولذلك حوؽ عليو؛ حتى ال يأتي أحد

يفهمها على غير وجهها.

وتكلم شيخ اإلسبلـ كثيرا عن التوسعة على العياؿ ليلة عاشوراء في منهاج السنة في الرد على الرافضة ،وفي

غيرىا.

فالخبلصة أيها اإلخوة أف المشكل دائما من الفتاوى ومن اآلثار ما كاف مرتبطا بواقع معين ،فإذا فهمت
الواقع ،فهمت كبلـ السلف ،وفهمت كبلـ اهلل ورسولو . 

وأما الكبلـ العاـ مثل التحذير والترغيب ىذا أمره واضح.
نسأؿ اهلل أف يلزمنا طريقتهم ،وأف يفقهنا في الدين ،وأف يعلمنا ما ينفعنا.

بقي بدعتين اللي ىي التعريف والنصف من شعباف نتركها إف شاء اهلل إلى الدرس القادـ.

في وا حد من اإلخوة يسأؿ عن اللي باألمس ،يقوؿ :طيب اللي ماتوا مثبل في العمليات ،تعرفوف يا إخوة

دائما ،في العمليات التي فيها قتل النفس ،تعرفوف دائما أىل السنة يفرقوف بين الفعل وفاعلو ،يقوؿ كهذا الفعل

خطأ ىذا الفعل ،كفر ىذا الفعل بدعة ،وأما الفاعل ما تستطيع أف تقوؿ :كلهم في النار ،أف تقوؿ الفاعل بينو

وبين اهلل 

ىو اللي يعرؼ ىل ىو معذور؟ ىل ىو جاىل؟ ىل ىو مثبل غلب على ظنو صدؽ ىذا العالم
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واتبعو ،ىذا بينو وبين اهلل لسسنا نحن الذين ندخل بين هلل وبين عباده ونحكم في الناس ،ىذا أمره إلى اهلل 
نحن علينا أف نقوؿ :ىذا على السنة وعلى غير السنة .نعم.

س :أحسن إليك يسألوف عن كتب تنصح بقراءتها ،تدعو إلى السنة ،ويسأؿ عن كتاب عبد اهلل بن أحمد،

وكتاب شرح أصوؿ االعتقاد ،وأىل السنة والجماعة لبللكائي ىل ىي من كتب السنة؟

ج :ما في شك ،الرد على الجهمية لئلماـ أحمد ،الصغير ىذا ،ىذا صحيح نسبتو لئلماـ أحمد ،ىو ليس

كتاب ،لم يتعمل تلك رسالة رد فيها صغيرة.

وكذلك كتاب السنة لئلماـ أحمد أيضا ،وىو اآلف يمكن ال يوجد إال قليل ،والسنة البنو عبد اهلل بن أحمد،

والسنة للخبلؿ ،والسنة البن أبي عاصم ،والسنة لمحمد بن نصر المروزي ،وكثير كتاب أيضا من ...قوؿ
المذىب لحرب الكرماني ،كتاب الشريعة لآلجري ،كتاب شرح أصوؿ أىل السنة والجماعة لبللكائي ،وكتاب

الرد على الجهمية لعثماف بن سعيد الدارمي ،وكتاب نقض عثماف بن سعيد على بشر المريسي.

كتاب نفيس كتابي عثماف بن سعيد ما لو إال كتابين ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ :من أنفس الكتب في تقوية اإلنساف

في أصوؿ أىل السنة ،كتاب الرد على الجهمية ،وكتاب نقض عثماف بن سعيد ،وكتب السنة األخرى ،اعتقاد أىل
الحديث للصابوني.

غير عاد ...وأعظم منها كلها القرآف وتفسيره تفسير الطبري ،تفسير ابن كثير وكتب السنة الستة ،كتاب

البخاري ،ومسلم ،وأبي داود ...،ىذه اللي يصرؼ فيها األوقات ،لكن على عالم يبين لك المحكم والمتشابو،
والناسخ والمنسوخ ،أما من كاف يقرأ من كتب ىذا يضل في الغالب ،كما قاؿ األوزاعي :إنما ىذا العلم كريم،

يتلقاه الرجاؿ بينهم ،فإذا كاف في بطوف الكتب ذىب نوره ،وكثرت فتنتو ،مثل اآلف مر معنا خبلؿ ىذا األسبوع
أشياء كثيرة مشتبهة ،لو أف اإلنساف قرأىا على وجهها ،على ظاىرىا من غير أف نسأؿ أىل العلم ونرجع إليهم

ونقوؿ :ىذا ما مراده ألخطأ في الفهم.

فبلبد من ،كما قاؿ ابن القيم :وطبيب ذلك العالم الرباني .نعم.

س :أحسن اهلل إليك ،قلتم أو أخذنا في ما سبق أف  ...القصاص  ...عبد اهلل بن مسعود كاف قائما يقص

ولم يتضح لي الكبلـ  ...ابن مسعود يقص ....

ج :نعم .ابن مسعود واضح منو ،ابن مسعود واضح من سيرتو أنو يكره أحاديث أىل الكتاب؛ جاء عنو أنو

جاءه األسود وعلقمة تبلميذه ،ومعهم صحف يرونها عبد اهلل بن مسعود ،فلما رآىا قاؿ :ما ىذه؟ قالوا :ىذه من

أخبار أىل الكتاب ،رأيناىا وفيها فوائد ،فغضب ،وأخذىا ووضعها في طست ،وأخذ يغسلها ويمسحها ،ويقوؿ:

إنما ىلك من كاف قبلكم بتركهم كبلـ ربهم ،وكبلـ نبيهم ،وقراءتهم مثل ىذه الكتب.
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وكذلك ابن عباس ،غضب لما رآىم يتسارعوف في أخبار أىل الكتاب ،قاؿ :واهلل ما رأيناىم يقرءوف كتبنا.

أنتم رأيتم اليهود والنصارى يحرصوف على كتبنا؟!

ما تراىم يحرصوف على كتبنا ،فلماذا نحن نسارع إلى كتبهم وأخبارىم؟!
قالوا :ىذا الكتاب الذي بين أيديكم ىو أحدث الكتب عهدا بربو ،يعني آخر كتاب نزؿ من عند اهلل ،خالص

لم يشب.

ف نحن نعرؼ من سيرة ابن مسعود ومن ابن عباس أف ليس عندىم القصص المذموـ ،فإذا قيل :يقص ،يعني

يعظ أصحابو من الكتاب والسنة؛ ألف ىذه سيرتهم ،وإذا قيل :غيره يقص واشتهر بأنو يأتي بهذا الكذب وىذه

المحدثات ،عرفنا سيرتهم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أُذكر الناس في ليلة الخميس بالصبلة على النبي عليو الصبلة والسبلـ،

والدعاء في آخر ساعة يوـ الجمعة ،فهل ىذا بدعة؟

ج :ال ،التذكير بالسنة ليس بدعة ،إذا ذكر الناس ،وقاؿ :ال تنسوا فضل الصبلة على النبي  ال تنسوا ىذا

الحديث ،ال تنسوا ىذا األمر ىذا ليس بدعة.

س :أحسن اهلل إليكم  ،ذكر الفقهاء في كتبهم أف التثويب ىو قوؿ :الصبلة خير من النوـ.

ج :نعم .أحسنت ،ىذا أيضا من فهم اصطبلحات أىل العلم ،اصطبلحات أىل العلم تختلف ،فالتثويب

معناه المناداة بالصبلة ،ثم لو اصطبلح خاص ،المناداة بالصبلة داخل األذاف ،الصبلة خير من النوـ ،ولو

اصطبلح عا ـ أف ينادى بالصبلة خارج األذاف ،وىذا أيضا من فوائد إنو يكوف قراءة الكتب على شيخ ،أو على

طالب علم ،إنو يبين لك ،اصطبلحات أىل العلم تختلف ،يقصدوف بكل كبلـ لو وجو ،وقد يكوف عندىم

اصطبلح وليس عندنا اآلف ،فليس مقصود اإلماـ مالك إنكار التثويب الذي جاء عن النبي 

المؤذف يفعلو ،وإنما تثويب آخر .نعم.

أنو فعلو وأمر

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :مر بنا اإلباضيين فهل ىم من أىل السنة؟

ج :ال ،اإلباضية ليست من أىل السنة ،اإلباضية فرقة من الخوارج ،أتباع عبد اهلل بن إباض ،لما تفرؽ

الخوارج أصبح فيهم األزارقة ،وفيهم الصفرية ،وفيهم اإلباضية ،وفيهم ،..ومنهم اإلباضية ىؤالء ،ىم أتباع عبد

اهلل بن إباض .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما حكم األذاف قبل أذاف الفجر بنصف ساعة؟ ألف ىذا العمل  ...في سكن

الطبلب.
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ج :ما في بأس ،قاؿ العلماء :ال يقدـ أذاف قبل وقتو إال أذاف الفجر خاصة ،يقدـ قبل وقتو إذا أمنت الفتنة

على الناس إف ما يصلوف في غير الوقت؛ لقوؿ النبي   إف ببلال يؤذف بليل  ..ىذا األقرب إنو ما فيو

بأس ،إنو يؤذف قبل الوقت حتى يقوـ القائم ،ويتسحر المتسحر ،ثم يصلوف الفجر في وقتو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بعض المؤذنين بعد االنتهاء من اآلذاف قاؿ :أشهد اهلل وحده ال شريك لو

بصورة يرتفع فيها صوتو حتى يذكر الناس.

ج :ىذا خطأ ىذا بداية البدع ،إذا داوـ على أنو كلما ينتهي من اآلذاف أتبع اآلذاف بقولو :أشهد أف ال إلو إال

اهلل بصورة مداومة صورة تكرار صورة إظهار ىنا يلزؽ باآلذاف ويصبح جزءا منو عند العامة أو عند الناس ،ىذا ىو

خوؼ السلف ،يغلق الجهاز ويقوؿ بينو وبين نفسو ما في بأس ،أما أف يجعلو دائما خلف اآلذاف أل خطأ ،أو
يقوؿ :حقا أو يصلي على النبي  باستمرار في ىذا المكاف ىذا يزيد في العبادة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :في بلدي مجموعة من الشباب يطوفوف على البيوت في ليالي رمضاف؛ ليقوـ

الناس في السحور ما حكم ىذا العمل؟

ج :ىذا ليس على وجو العبادة ،يعني ليس مثبل إيقاظ الناس يفعلونو على أنو عادة ،ما يفعلوف على أنو من

الدين ،فإذا فعل على أنو من الدين مثل لو وضع داخل اآلذاف أو داخل عبادة ىو المحذور ،أما إذا كاف يفعلونها

على أنو عادة من باب إيقاظ الناس أو كذا ما في بأس ،والمداومة عليو قد تنقل إلى أمر آخر ،لوال  ...المداومة

اآلف ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يا شيخ كنت أسكن في شقق مفروشة ،وكاف أغلب السكاف ال يقوموف لصبلة

الفجر فكنت أطرؽ عليهم األبواب بعد األذاف؟

ج :ليس ىذا المقصود أيضا ،ليس ىذا مقصود مالك وإنما مقصود مالك أف المؤذف يداوـ على ترؾ

األبواب مع كل آذاف ،فيلصق بالعبادة أما إذا فعلو الشخص من باب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر أو

التساعد أو التواصي ما في بأس ،ىذا ال يفهم منو أنو يغير عبادة عنده ،يعني وإذا  .........فعل المؤذف سيغير

العبادة عن وقتها ،وفعلك أنت من باب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أنا ال أجد كبلـ شيخ اإلسبلـ الذي ذكرتو؟

ج :في الفتاوى الجزء األوؿ صفحة مائتين وثمانين ،والكبلـ طويل ونفيس للغاية ،الجزء األوؿ صفحة مائتين

وثمانين وما قبلها بصفحتين يعني صفحة متين ثماف وسبعين وما بعدىا ،وكذلك في اقتضاء الصراط المستقيم في
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المجلد الثاني اللي عنده الطبعة جزأين صفحة خمسمائة وتسعة وثبلثين ،تكلم عن البدع وعن التمييز بين البدع

وغيرىا ،وكبلمو أيضا نفيس كعادتو أبو العباس رحمو اهلل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ذكرت أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿ أف المداومة على الدعاء جماعة بعد

الصبلة بدعة ،فهل إذا كاف بغير مداومة جماعة بعد الصبلة جائز؟

ج :إذا فعلوه مرة مرتين ،ىذا ال يعرؼ الصغير والكبير والناس ال يظنوف أف ىذا من الدين ،يظنوف أنها

لسبب مثبل اجتمعوا ودعوا.

أما إذا دوـ عليو ىو الذي يصبح جزءا من الدين يضاىي المشروع ،كما قاؿ اإلماـ أحمد لما قاؿ سألوه قالوا

الجماعة إذا اجتمعوا رفعوا أيديهم ودعوا للمسلمين قاؿ :ال بأس بو إذا لم يكن عن عمد إذا لم يكن عن عمد

وتكرر ،ولم يكث روا ألف متى يكثروف ىم؟ إذا عرفوا بالمداومة إذا اتخذ عيدا مثل زيارة قبر النبي 
النبي  ما فيها بأس لكنو يقوؿ  :ال تتخذوا قبري عيدا  العيد ما ىو التكرار.

زيارة قبر

وىذا أيضا دليل مهم لفهم البدعة ،إذا كاف تكرارا على شكل معين ،أصبح القبر عيدا ،متى يكوف عيدا؟

العيد ىو اللي يتكرر ويكثر عنده الناس ،أما إذا كاف زيارة مشروعة ما في بأس ،فكذلك الدعاء بعد الصبلة إذا

كاف عن غير عمد عن غير تكرار ،ما كثروا ىم ما يكثروف إال إذا كاف ىناؾ اتفاؽ وتحري ،وإنما كنا ندعو

المسلمين مرة مرتين بحيث إف الناس ما يدروف أف ىذا ملصق بالدين ،وإنما لو سبب مثبل نازلة بالمسلمين ىذا ما

فيو بأس ،إنما البأس أف يكوف دينا يضاىي المشروع ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىناؾ بعض الببلد قبل األذاف يقرأ المؤذف قولو تعالى :
      

()1

  

يقرأ اآلية يعني ،أي نعم.

ج :أل ،قراءتها على صفة المداومة أيضا خطأ ،ىذا من اإلحداث في الدين ،إذا كاف كل مرة يقرأ اآلية ثم

يؤذف نفس المشكلة ،سيظن الناس أف ىذا جزء من اآلذاف ،وال تستغرب ،الشيطاف طويل النفس بدأ مع قوـ نوح

بالصور ،قاؿ فقط وضعوا صورىم وتذكروا الع بادة ثم آؿ األمر إلى لؤلصناـ ؛ ألف ىو إذا ظفر من الناس بالبدع
والشرؾ ىذا أعظم شيء عنده ،ما ينتظر المعاصي.

كما قاؿ اليهود قالوا البن عباس قاؿ :إف اليهود يقولوف :نحن ما نوسوس في الصبلة مثلكم يا مسلمين أنتم

تشتكوف من الوسواس في الصبلة ونحن ما نوسوس فقاؿ ابن عباس :وماذا يفعل الشيطاف بالقلب الخرب؟

الشيطاف ظفر منهم بأعظم من ىذا ،خلوىم يخشعوف على كيفهم .نعم.
1 -سورة فصمت آية .33 :
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س :أحسن اهلل إليكم .يسأؿ عن القراءة في بعض الكتب التي وقع أصحابها في زلل في المعتقد ككتاب

الزمخشري وغيره؟

ج :إذا كاف أخطاء يعني الكتاب األصل فيو من كتاب سنة أو كتاب نافع ،لكن فيو أخطاء ىذه ال تقرأىا إال

على شيخ يعلمكم األخطاء.

وأما إذا كاف كتاب أصبل من كتب أىل الرأي أو كتب أىل الكبلـ التي تظلم بالقلب فهذا ال تقرأه كلو،

عليكم بكتب السنة وفيها غنية ،وفي قاعدة أف أىل البدع ال ينفردوف بحق ليس عند أىل السنة ،ال يمكن أف
ينفرد أىل البدع بحق وال يوجد عند أىل السنة ،كل الحق اللي عندىم تجده بصفة أوضح وأصفى وأنقى عند

أىل السنة ،فلو أف إنسانا عاش ومات وىو لم يقرأ ألىل البدع ال يظن أنو فاتو شيء؛ ألف ىذا من حفظ الدين 
        

()1

أف الحق كلو عند النبي  وأصحابو ومن اتبع سبيلهم ،فقد

يقوؿ شخص :قد يجد عندىم فائدة .ستجد أضعافها عند أىل السنة وبطريقة أسهل وبدوف تكلف .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اعتاد بعض األئمة  -أئمة المساجد  -القراءة في رياض الصالحين بعد صبلة

العصر أما أف ىذا جاء منصوصا في تعميم من الوزرة؟

ج :رياض الصالحين من السنن من التعليم ،قراءة الحديث ليست من القصص ،القصص ىو الكبلـ

اإلنشائي إلي يكوف فيو قصص وفيو كذب وفيو زائد وفيو ناقص ،أما شخص يقرأ على الناس تفسير ،يقرأ على
الناس حديث ،يقرأ على الناس البخا ري أو مسلم ،أو األحاديث التي ينتقاىا ىذا ما فيو بأس ىذا من التعليم من

التذكير من نشر السنة -يقصد االلتزاـ يا شيخ الكتاب بعد صبلة العصر -حتى االلتزاـ إذا كاف تعليما ،إف كاف

الشاطبي لو فتوى فإف ىذا يعتبر من القصص ،موجود في فتاوى الشاطب ،لكن يقصد كتب الوعظ ،كتب الوعظ

التي كتبها بشر يلتزـ شخص يقرأىا باستمرار يقوؿ :ىذا من القصص الذي يتكلم عن السلف ،أما شخص يقرأ

السنة على الناس ما فيها بأس .نعم.

انتهى أحسن اهلل إليك .واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده رسولو.

1 -سورة الحجر آية .9 :
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ما جاء ُب ليلة النصف من شعباف
بسم اهلل الرٛتن الرحيم .اٟتمد هلل ،كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل نبينا ٤تمد عليو كعلى آلو
كصحبو كسلم كمن كااله.
قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل:
ما جاء ُب ليلة النصف من شعباف

كف بن سعً و
قاؿ :ىحدثىنا ابن ك ٍى و
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد
بن ىكض و
ب ى
يد ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ىى يار ي ي ى
يى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ً
صً
بن ىزيٍ ًد ً
ف من
بن أى ٍسلىم ى
قاؿ :ىملٍ أيدرؾ أى ىحدان من مشيختنا كال فقهائنا يػىٍلتى ًفتي ى
وف إىل ليلة الن ٍ
الرٛتن ي
حديث م ٍكح و
ضبلن على ًس ىواىا من اللٌيايل.
اف ،كىملٍ ني ٍد ًرؾ أى ىحدان منهم يى ٍذ يكير
ىش ٍعبى ى
وؿ كال يىرل ى٢تىا فى ٍ
ى ى ي
يد :كالفقهاء مل ي يكونيوا يصنػع ى ً
قاؿ ابن ز و
ك.
وف ذل ى
ى ٍى ي
ي ى
ى ي
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد
بن ىكض و
بن ىٛت واد ى
ابن أيب مرميى ى
اح ى
عيم ي
قاؿ :ىحدثىنا ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ :ىحدثىنا ني ي
صً
ف من
قاؿ :قًٍي ىل لو :إف زيادان النٌمَتم ي
الرز ًاؽ عن ىم ٍع ىم ور عن ابن أيب يملىٍيكة ى
يقوؿ :إف ليلةى الن ٍ
ٌ
اف أجرىا كأىج ًر ً
كاف
الق ٍد ًر .ى
ابن أيب مليكة :لو ىًٝت ٍعتيوي منو كبيدم عصان لضربتيوي هبا .ك ى
ليلة ى
ٍ
فقاؿ ي
ىش ٍعبى ى ي
زياد قى ً
اضيان.
ي
ككاف زياد قاصا ،ىذا تصحيف شنيع عندكم ككاف زياد قاصا.
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرح يم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى

آلو وصحبو أجمعين.

ىذه من األمثلة على البدع اإلضافية :الذكر والصبلة والتهجد وقراءة القرآف ىذه من شرعنا ومن ديننا ،لكن

أىل الشاـ في العصر األوؿ حدثت عندىم ىذه المحدثة؛ وىو أنهم يخصوف ليلة النصف من شعباف لصبلة

وتهجد وصياـ يومها وعبادة خاصة ،وذكر ابن رجب في " لطائف المعارؼ " أف ىذا عرؼ عند أىل الشاـ ولم
يعرؼ لهم دليل ،قاؿ :ولعلهم أخذوا ذلك من بعض اإلسرائيليات وأخبار بني إسرائيل أنهم كانوا يعظموف ىذه
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الليلة ،أو أنها مثلما قاؿ ىذا القاص :أجرىا كأجر ليلة القدر .ثم قاؿ ابن رجب :إنهم انقسموا على قسمين -

أىل الشاـ األوائل  -فبعضهم كانوا يصلونها جماعات في المساجد ،وترى المساجد تلك الليلة  -ليلة النصف
من شعباف  -تراىا مليئة بالعباد والمتهجدين يصلوف جماعات قالوا :ىذا منكر .يقوؿ ابن رجب :ىذا منكر.

وقاؿ بعضهم :حتى من أكابرىم من يحيها في بيتو ،يصليها في بيتو .ثم كاف ابن رجب سهل ىذا وماؿ إليو

أنو إذا صبلىا في بيتو ال بأس .والصواب أنو ال ىذا وال ىذا ،الصواب أنها ليلة كغيرىا من الليالي ال تخص ال

بصياـ وال يومها بصياـ وال ليلتها بزيادة تهجد وال ذكر إال أف يأتي بدليل عن النبي  وكل األحاديث التي في
فضلها ما بين ضعيف وموضوع ال يثبتوف شيئا ،خاصة وأنو الجنس لم يثبت فيو شيء ،جنس ىذه الليلة لم يثبت
فيو شيء فبل يتساىل في األحاديث الضعيفة ،إنما يتساىل في األحاديث الضعيفة في الفضائل إذا ثبت جنس

العمل عن النبي  مثل تخصيص ىذه الليلة ،أما ىذه الليلة لم يثبت فيها شيء.

وحتى بعض العلماء يقوؿ :إف األحاديث التي في فضلها غير األحاديث التي تخصها بزيادة أعماؿ .يعني

يقوؿ :لو سلمنا أنو ورد فيها فضل فإنا نحتاج إلى أحاديث أخرى تثبت أف فيها زيادة عمل ؛ ألف ىذا الدين.

وعلى كل حاؿ كما استقر عليو العلم وكما قاؿ ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  -رحمو اهلل  -وىو من

خيار التابعين ،وتفسيره من أحسن التفاسير ،وينقل عنو ابن كثير بكثرة وابن جرير الطبري ،ال تكاد تخلو آية ىذه

من تفسير عبد الرحمن بن زيد ،وىو إف كاف في الحديث ليس ضابطا إال أنو في التفسير تفسيره طيب للغاية،

وىو وأبوه وجده من موالي عمر بن الخطاب 

جده أسلم مولى عمر بن الخطاب ،فيقوؿ ىذا المدني العالم

يقوؿ :لم أدرؾ أحدا من مشيختنا وال من فقهائنا  -يعني بالمدينة  -يلتفتوف إلى ليلة النصف من شعباف ،ولم

يدرؾ أحدا منهم يذكر حديث مكحوؿ وال يرى لها فضل على سواىا من الليالي.

قاؿ عبد الرحمن بن زيد :الفقهاء لم يكونوا يصنعوف ذلك ،ثم ذكر حديثا آخر عن ابن أبي مليكة أنو قيل

لو :إف زياد النميري يقوؿ :إف ليلة النصف من شعباف أجرىا كأجر ليلة القدر .فقاؿ ابن أبي مليكة :لو سمعتو منو
وبيدي عصا لضربتو بها .قاؿ :وكاف زياد قاصا  -يعني ال يستغرب منو  -الكلمة األخيرة في التعريف بزياد بأنو

من القصاص يعني ال يستغرب منو أف يأتي بهذا الكذب ؛ ألف ىذا ديدف القصاص أنهم يأتوف بالكذب ،يقوؿ

يعني يخطب ويقوؿ :ليلة النصف من شعباف أجرىا كأجر ليلة القدر .وليس عنده دليل في ذلك ،فلذلك أتوا بهذا
التعريف وىذا من الفوائد ،يعني أنو األصل فيو الذـ أنو ال يستغرب منو ىذا ،وكاف زياد قاصا.

وقوؿ ابن أبي مليكة :لو سمعتو وبيدي عصا لضربتو ؛ ألنها سيأتينا إف شاء اهلل في قصة  ......أف البدع إنما

تموت بالوحي أو بالجلد أو بالقتل بالسيف كما أخبر النبي  ثم ماتت ىذه البدع حتى في الشاـ ،وسبحاف اهلل
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مع إنهم حديث العهد كما قاؿ ابن مسعود ألىل الكوفة :ما أسرع ىلكتكم يا أمة محمد ،ىذه ثياب رسوؿ اهلل

لم تبل ،وىذه آنيتو لم تكسر وىؤالء أصحابو متوافروف وأنتم تحدثوف ىذه األحداث.

فهذا حدث -سبحاف اهلل العظيم -في العصر األوؿ تعظيم ىذه الليلة ،وكما قاؿ ابن رجب
 :إنما مستندىم أخبار عن بني إسرائيل .فعلى كل حاؿ الحق أولى ،ثم ماتت يذكر ابن الطرطوشي عن ابن

محمد المقدسي يقوؿ :إنا كنا في بيت المقدس ال نعرؼ بهذه الليلة  -يعني في القرف الخامس ال نعرؼ لها

زيادة فضل  -حتى جاءنا رجل اسمو ابن أبي الحمرة من نابلس ،وكاف حسن الصوت فصلى في بيت المقدس

ليلة النصف من شعباف ،واجتمع لو رجل واثناف وثبلثة وأربعة ،ولم ينصرؼ تلك الليلة إال وقد صلى خلفو جمع

كثير فلما جاء العاـ القابل  -سبحاف اهلل الناس يسارعوف إلى البدع ؛ ألنها خفيفة عليهم تضاىي المشروع،

المشروع ثقيل عليهم ،الشرع يثقل عليهم ويريدوف شيء يضاىي المشروع يخفف عنهم  -فلما جاء العاـ القابل
قاؿ :وإذا معو أمم كثيرة تواعدوا أف يصلوا تلك الليلة ،ثم انتشرت من بيت المقدس من جديد إلى سائر ببلد

الشاـ.

فهي ماتت بسبب العلماء ثم حيت من جدي د بسبب قلة العلماء الذين ينكروف عليهم ،وعلى كل حاؿ ىذه

ال يثبت فيها شيء لما قيل البن مبارؾ :إنو ىناؾ حديث أف اهلل ينزؿ ليلة النصف من شعباف ،قاؿ ابن مبارؾ :ربنا

ينزؿ كل ليلة .الحديث ثابت أنو ينزؿ كل ليلة إلى السماء الدنيا ،نعم.
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اجتماع النٌ ً
اس ىع ًشي ىة عرفة
ً
اجتماع النٌ ً
اس ىع ًشيةى عرفة
كراىية
ً

ب ع ًن اللي ً
ث عن أيب
بن ىكض و
بن البً ٍش ًر ى
اح ى
ابن ىك ٍى و ى ٍ
قاؿ :ىحدثىنا ي
قاؿ :ىحدثىنا ىزيٍ يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قاؿ :اجتمع الناس يوـ عرفىةى ًٔت ً
ً
ىح ٍف و
العصر ،فى ىخىر ىج نىافً هع موىل
بعد
سج ًد النًيب  يى ٍد يع ى
وف ى
ص ا١ت ىدًين ى ٍ ى ى ى ي ى ىى ى
ى
و
ً
ً
ً
ً
ت ب يسنة ،إنا أى ٍد ىركنا
عمر ،ى
كليس ٍ
ابن عمر من دار آؿ ى
فقاؿ :أىيها الناس! إف الذم أنتم عليو بدعةه ى
وف مثل ىذا .يٍب ىر ىج ىع فىػلى ٍم ىٍ٬تلًس ،يٍب ىخىر ىج الثانًيىةى فىػ ىف ىع ىل ًمثٍػىل ىها يٍب ىر ىج ىع.
صنىػ يع ى
اس كال يى ٍ
الن ى
قاؿ :حدثىنا األنصارم ي٤تمد بن ً
عبد اهلل
بن ىكض و
اح ى
بن قي ىد ىامةى ى ى
ى ي ي
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
اجتماع الن ً ً
اىيم الن ىخعًي يسئً ىل ىع ًن
ً
ابن ىع ٍو وف ى
ى
قاؿ :ىش ًه ٍد ي
اس ىعشيةى عرفةى ،فى ىك ًرىىوي
قاؿ :ىحدثىنا ي
ت إبر ى
ث.
ى
كقاؿ :يٍ٤ت ىد ي
ً
ابن ي٪تىٍوَت ىع ًن ً
األعمش عن
سفياف ىع ًن
ابن ىم ٍه ًدم عن
بن ىكض و
اح ى
ى
قاؿ :ىحدثىٍت ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
أيب ك و
كاف ال يأٌب ا١ت ٍس ًج ىد ىع ًشية عرفة.
ائل أىنوي ى
ى
ً
بن ىكض و
اف ى
اح ى
ليس عرفىة إالٌ
قاؿ :ىحدثىنا موسى عن ىعٍبد اهلل عن يس ٍفيى ى
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
قاؿ :ى
ً
ً
األمصار ىعىرفىة.
ليس ُب ىذه
،
ة
ك
ٔت
ى
ى
ى
ػػػػػػػػ

نعم ،وىذا أمر آخر أيضا حدث في الصدر األوؿ وىو االجتماع في مساجد األمصار يوـ عرفة بعد العصر

عشية عرفة ،يضاىوف االجتماع الذي يحصل في الموقف في عرفات ،وأوؿ من فعلو ابن عباس  فعلو بالبصرة
وعمرو بن حريث وكل من الصحابة فعلوه.

وىذا الذي يمنع من تبديع نفس الفعل ؛ ألف األمر إذا ثبت عن صحابي فإف ىذا يمنع من كوف الشيء

بدعة ،الصحابة ىم فهموا قوؿ النبي   شر األمور محدثاتها  ولكنو يجعل األمر مما يسوغ فيو

االجتهاد إال إذا انضاؼ إليو شيء آخر بمعنى أنو أصبح لو أوصاؼ تجعلو بدعة.
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المقصود أف أوؿ ما فُعل في البصرة ولذلك أنكره أىل الكوفة مثلما سمعتم عن إبراىيم النخعي ،وأنكره أىل

المدينة مثلما سمعتم ابن نافع مولى ابن عمر ،وكذلك أبو وائل من أىل الكوفة أنكره ،وسفياف من أىل الكوفة

أنكره ،ففعلوه أىل البصرة .

كاف ابن عباس أميرا على البصرة في عهد علي ،فابن عباس إنما جلس في المسجد عشية عرفة يذكر اهلل

ويقرأ القرآف ،ثم كذلك عمرو بن حريث ،ولكن ابن عباس ال يقصد المداومة أو االجتماع ،وإنما رأى أف ذلك

يوـ فاضل ويصاـ في األمصار فجلس في المسجد يوـ عرفة ،ثم فعلو الناس بعد ذلك وزادوا فيو.

فلما فعل بمسجد النبي  واجتمع الناس خرج نافع مولى ابن عمر  -وىو من علماء المدينة  -من دار
آؿ عمر خرج عليهم وقاؿ :يا أيها الناس إف الذي أنتم بدعة وليست بسنة .ألنهم حتى خالفوا فعل ابن عباس،

لو أف كل رجل جلس لوحده وقرأ القرآف بحكم أنو صائم مثبل ولم يكثروا ولم يكن على ىيئة اجتماع ،ولم يكن
على ىيئة المداومة والسنة ،لهذا األمر ىذا ما يسوغ فيو اجتهاد ،لكنهم يبدأ األمر صغير ثم يتأوؿ.

كما ذكرنا في الدرس الماضي عن ابن عمر ،ابن عمر كاف يفعل أشياء ال يريد أحدا يتابع عليو ،ثم إف الناس

جعلوا تتبع اآلثار والبحث عنها وترؾ السنن المشهورة ىو ديدنهم ،ولذلك نهاىم عمر وقاؿ :إنما ىلك من كاف

قبلكم بمثل ىذا .يتبعوف آثار أنبيائهم الحسية ويجعلوف الكنائس والبيع ،ويتركوف اآلثار العظيمة ،يتركوف السنة

والدين الذي جاءوا بها.

وىذا الذي ي قولو دائما العلماء :الناس يميلوف إلى الخفيف ويتركوف الحق ؛ ألف الحق يثقل عليهم ،يميلوف

مثبل إلى تذويق المساجد وزخرفتها وتحسينها وفرشها وتنويرىا وىذا حق ،إال ما يكوف بدعة ،يعني تعظيم المسجد

وإحسانو وتهويتو الذي يهم الناس ،لكن الناس يزيدوف ،يجعلوف الزخرفة والتحمير والتصفير وىكذا لماذا؟ مع أف
ىذا يكوف خرابا من العمار الحقيقيين من العبادة من العلم ؛ ألنهم يشعروف أنهم إذا بنوا المساجد خبلص انتهى

األمر.

والنبي عليو الصبلة والسبلـ كاف مسجده من العريش ،إذا رفعت يدؾ تمسك السقف عريش كعريش موسى،

لكنو مملوء بالعلم بال دين ،يخرج منو الجهاد ويخرج منو الخير ،فالناس يثقل عليهم ىذا فيميلوا إلى التذويق
والتحسين حتى يخف عليهم إنو ما تركوا األمر كلو.

وعلى ىذا قس كل البدع ،فالمقصود ىنا أف ىذا ينكر ،وبحمد اهلل أف في ىذه الببلد إنو ال يعرؼ على ىذه

الهيئة وغيرىا -إف شاء اهلل -من أمصار المسلمين ال يعرؼ اآلف إف ىذا يفعل على ىيئة االجتماع.

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :تعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة لم يكن مما يفعلو سائر

الصحابة ،ولم يكن النبي 

شرعو ألمتو على التعريف باألمصار ،ولذا ال يمكن أف يقاؿ :إف سنة مستحبة -
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انتبهوا كبلـ أبي العباس دقيق  -ال يمكن أف يقاؿ :إنو سنة مستحبة ،وال يقاؿ أيضا إنو بدعة؛ ألف الصحابي ال

يفعل البدعة خاصة إذا لم ينكر عليو ،بل غايتو أف يقاؿ :ىذا مما ساغ فيو اجتهاد الصحابة ،مما يسوغ فيو

االجتهاد ،أو يقاؿ :ىذا مما ال ينكر على فاعلو ؛ ألنو مما يسوغ فيو االجتهاد ال ألنو سنة مستحبة سنها النبي



ألمتو ،أو يقاؿ في التعريف باألمصار :ال بأس بو أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة ،قالوا :ىذا ىو الذي

يقولو أئمة العلم في ىذا وأمثالو ،تارة يكرىونو وتارة يسوغوف فيو االجتهاد ،وتارة يرخصوف فيو إذا لم يتخذ سنة
حتى ال يضاىي المشروع ،كما قاؿ تعالى               :

()1

وال يقوؿ عالم بالسنة أبدا :إف ىذه سنة مشروعة للمسلمين -واضح كبلمي -يقوؿ :ال يقوؿ أحد :إف ىذا
سنة مشروعة ولكن غاية ما يقاؿ :يسوغ فيو االجتهاد ،يجوز فعلو أحيانا إذا لم يتخذ سنة .قاؿ :فإف ذلك إنما
يقاؿ فيما شرعو النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ إذ لغيره أف يسن وال أف يشرع ،وما سنو خلفاؤه الراشدوف فإف ما

سنوه بأمره فهو من سنتو ،وال يكوف في الدين واجب إال ما أوجبو النبي  - ىذه قاعدة في البدع  -ال يكوف
في الدين واجب إال ما أوجبو النبي  وال حراـ إال ما حرمو ،وال مستحب إال ما استحبو ،وال مكروه إال ما كره،

وال مباح إال ما أباحو.

قاؿ :وإف دلت أدلة الشرع على كراىة ذلك كاف مكروىا ،مثل اتخاذ ما ليس بمسنوف سنة دائمة ،قاؿ :فإف

المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة التي لها أدلة بدعة؛ كاألذاف في العيدين والقنوت في

الصلوات الخمس والدعاء أدبار الصلوات الخمس ،والتعريف المداوـ عليو في األمصار إذا دوـ عليو ،والمداومة
على االجتماع لصبلة التطوع أو على القراءة أو الذكر كل ليلة ،فإف مضاىاة غير المسنوف بالمسنوف بدعة

مكروىة ،كما دلت على ذلك الكتاب والسنة واآلثار.

وأما فعلو أحيانا على غير المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعل الصحابة ،إذا فعل ابن عباس ليس على وجو

المداومة ،وال على وجو االجتماع ،وال على وجو أف يتخذ سنة ؛ ألف ابن عباس أعلم الناس بالسنة ال يفعل
البدعة ،وإنما جلس في المسجد عشية عرفة فاتخذ الناس ىذا طريقا إلى أف يفعلوه ما ال يرضاه ابن العباس قبل

غيره ،اتخذوه على شكل المداومة ،على شكل السنة المشروعة ،وعلى شكل االجتماع ،وعلى شكل العمد

والتحري ،ىذه مضاىاة للمشروع ،وإلى آخر ما قالو كبلـ حسن نفيس ،ذكره في " اقتضاء الصراط المستقيم "

وذكره في " الفتاوى " وقد سبق أف أحلنا عليو في الجزء األوؿ صفحة مائتين وثمانين.

1 -سورة الشورى آية .21 :
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فنخلص من ىذا -وبحمد اهلل نحن في ىذه الببلد ال نحتاج إلى ىذا إال أف تحيا من جديد -الشيطاف

أحرص ما يكوف على إحياء البدع ،إذا قاـ أناس عشية عرفة في األمصار ،في الرياض وفي الشاـ وفي العراؽ

ويجتمعوف على ىيئة اجتماع يكوف فيو ذكر وقرآف فإنهم ينهوف عنو.

وأما كوف الشخص يفعل لنفسو من غير مداومة ،ومن غير أف يتخذ سنة فهذا حسن ،إال لعارض؛ أف يخشى

أف يقتضى بو ،يجلس بيتو يقرأ القرآف في بيتو كما فعل ابن نافع ىنا ،وفعل إبراىيم النخعي وأبو وائل وسفياف ابن

عيينة نعم.
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الضج َم َع ِ
اإلماـ حين يقرأُ بعض الكبلـ المستشنع من الكفار

قاؿ :حدثىنا غَت ك و
سفياف عن موسى بن أيب
احد منهم ىزيٍ هد عن
بن ىكض و
ى
اح ى ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ي
عيسى أف نافعان ىك ًرىه الضج مع ً
اإلماـ حُت يقرأي مثل قولو )1(       :كمثل قولو:
ىى
       

()2

قاؿ سفياف :إ٪تا ينصت.

ػػػػػػػػ
نعم ،كاف عندىم في ذاؾ الوقت بعض العامة إذا قرأ اإلماـ بعض الكبلـ المستشنع من الكفار يضجوف يعني
يحدث لهم صوت واإلماـ يقرأ ،فإذا قرأ اإلماـ قوؿ فرعوف      :

()3

يضجوف على ىيئة

المنكرين لقوؿ فرعوف ،وإذا قاؿ اإلماـ قرأ كبلـ فرعوف          :

()4

يعني يستشن عوف ىذه الكلمة فيضجوف يرفعوف أصواتهم ،فأنكر نافع ،وأنكر سفياف وقاؿ :إنما ينصت .ما أسرع
الناس إلى ىذا األمر -سبحاف اهلل العظيم -الشيطاف ال يتركهم .نعم.

 1سورة النازعات آية .24 : 2سورة القصص آية .38 : 3سورة النازعات آية .24 :4 -سورة القصص آية .38 :
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ً
اٞتلوس ىم ىع أى ٍى ًل البدع كخلطتهم كا١تشي معهم
ً
اٞتلوس ىم ىع أى ٍى ًل البدع كخلطتهم كا١تشي معهم.
هي ىع ًن
الن ي
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا من أعظم األبواب وأنفسها في إماتة البدع :النهي عن الجلوس معهم وعن مخالطتهم ،وعن

مجادلتهم ،وعن المشي معهم ،ىذا الذي يحيي السنن ،ويميت البدع ،الوقاية خير من العبلج ،ستسمعوف اآلف

آثارا عظيمة عن السلف في ىذا .نعم.
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٤تاذير خافها السلف من ٣تالسة أصحاب البدع
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ :ال يٕتالًس ص ً
بن أى ٍعُت عن لىي ً
بن أيب يسلى و
ً
ً
ً
ب
اح
اٟتسن
ن
ع
يم
ث
ى
ى
ى
بعض أصحابنا عن موسى ً يى ى ٍ ٍ
ي
ى
ى
ٍ
و
ك.
رض قىػ ٍلبى ى
بً ٍد ىعة ،فىًإنوي ٯتيى ي
قاؿ بعض أصحابنا :عن ىعب ًد ً
ا١تلك ً
قاؿ :ىم ٍن
اف الثورم ى
ابن أيب ىك ًرٯتةى عن يس ٍفيى ى
ٍ
ىحدثىنا أى ىس هد ى ي
أف ي يك ى ً
أف يػ ىقع ُب ً
اح ً و
جالىس ً
قلبو
ى ى ى
ب ب ٍدعة ىملٍ يى ٍسلى ٍم من إحدل ثبلث :إما ٍ ى
وف فٍتػنىةن لغَته ،كإما ٍ ى ى
ص ى
ً
اثق بنفسي ،فى ىم ٍن
أف ى
كإما ٍ
يقوؿ :كاهلل ما أيبىايل ما تى ىكل يموا كإًين ك ه
ىشيءه فىػيى ًزؿ بو فييدخلىوي اهلل النٌ ىارٌ ،
أىًمن اهلل على ً
دينو طرفةى ىع ٍ و
ُت ىسلىىبوي إيٌاه.
ى
ػػػػػػػػ

نعم ،إذا أضفت كبلـ الحسن البصري األوؿ إلى كبلـ سفياف اجتمع لك أربعة محاذير خافها السلف من

مجالسة أصحاب البدع ،لن تخل من واحد من أربع ،ال بد إذا جالست صاحب بدعة ،وصاحب البدعة يعرؼ
بمعرفة السنة ،إذا عرفت السنة عرفت صاحب البدع سواء البدع في أصوؿ اإليماف مثل بدعة القدر ،بدعة

اإلرجاء ،والبدع والخوارج تكفير غيرىا ،أو ك اف البدع بأمور العقيدة األخرى مثل موقفو من النصوص وتعظيمها

يختلف عن موقف أىل السنة.

ال يعظم النصوص وال يفهمها ،وإنما إما يئوؿ أو يفوض أو يعطل أو يحرؼ أو يأخذ بعضا ويترؾ بعضا ،أو

كاف موقفو من العلماء يختلف عن موقف أىل السنة ،ال يحب علماء السنة وال يعظمهم وإنما يصرؼ الناس
عنهم ،أو كاف موقفو من أىل البدع ال يختلف عن موقف أىل السنة ،موقف أىل السنة ستسمعونو في ىذا الباب

من أىل البدع ىو يختلف ،أل ،يحسن أىل البدع الذين يشتهروف بدعم الشركية يمدحهم ويثني عليهم ويوصي

الناس بسماعهم ،ويذـ من يبين بدعتهم ،ىذا يكوف ىو مبتدع في نفسو أو يكوف يخالف أىل السنة في الموقف

من الوالة ،ألف أىل السنة يلتزموف بحديث عبادة " :ال ننازع األمر أىلو إال أف ترى كفرا بواحا ،ونقوؿ الحق ال

نخاؼ لومة الئم " نجمع بين ىذا وىذا ،ال ننازع األمر أىلو ألنا ال نريد الدنيا ،ونقوؿ الحق ألنا أيضا ال نريد
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الدنيا ال نخاؼ لومة الئم ،فإذا كاف يخالف أىل السنة في ىذا الباب كما خالف الخوارج والروافض والمعتزلة في

ىذا الباب فإنو يكوف من البدع ،إذا كاف يعين على الخروج عليهم بلسانو أو بيده.

المقصود أف من جالس ىؤالء لم يسلم من أحد أربعة أشياء :األولى ذكرىا الحسن إنو يمرض قلبك ،بدؿ ما

كنت على قلب سليم ومستمسك بالعروة الوثقى وليس عندؾ تشويش ،وليس عندؾ شبهات ،جالستو فمرض

قلبك ،وسيوضحها ىو في ىذا سيأتي ،يقوؿ :إف اتبعتو ىلكت وإف خالفتو مرض قلبك ،حتى لو جادلتو ستشعر

بظلمة القلب أف قلبك ليس ،ولذلك سيأتينا آثار أنهم عندىم مسألة الوقاية خير من العبلج ،إذا عرؼ أف ىذا

صاحب بدعة يصر عليها فالوقاية خير من العبلج ،تركو بالكلية.

واألمر الثاني :أف تكوف فتنة لغيرؾ ،يراؾ الناس تجالس ىذا المبتدع ،ويراؾ الناشئة ،ويراؾ الصغار ويراؾ

غيرؾ ،فيقولوف ما جالسو فبلف  -وىو من أىل السنة  -إال ألنو يجلس إليو ،فيضلوف الناس بسببك.

والثالثة :أف يقع في قلبك شيء من الزيغ فتزؿ بو فتدخل النار ؛ ألف الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة  -كما

يقوؿ السلف  -فقد تقع الشبهة في قلبك  -نسأؿ اهلل العافية  -قد تعلق بقلبك ،ولذلك كما ذكرنا ال ينبغي

تدريس أقواؿ أىل البدع على الطبلب ال بالجامعات وال بغيرىا إال بعد أف يقووا في أصوؿ أىل السنة حتى
يصلوف إلى درجة اليقين ،ثم إف احتيج إلى معرفة من خالف أىل السنة يبين ،أما أف تعرض على الطبلب وقلوبهم

ضعيفة  ،ما تأسسوا في العقيدة يعرض عليهم قوؿ المعتزلة والخوارج والروافض ،فهذا خطر عظيم وخطأ.

والرابعة :أف يقوؿ :واهلل ما أبالي ما تكلموا .انتبهوا إلى ىذه أيضا خطيرة ،يقوؿ أنا واثق من نفسي  -كما

قاؿ سلفنا  -إني واثق من نفسي وأنا ما عندي فيهم وال بكبلمهم وال أخافهم على نفسي ،وأنا متأكد .قاؿ :فمن
أمن اهلل على دينو طرفة عين سلبو إياه.

الشخص الذي ال يعتصم باهلل ويتوكل على اهلل           

()1

الذي كما في الحديث  :يا حي يا قيوـ برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلو وال تكلني إلى نفسي طرفة

عين  لو وكلنا اهلل إلى أنفسنا طرفة عين ىلكنا ،وإنما ىي عصمة اهلل وتوفيقو ومعونتو وىدايتو سبحانو وتعالى،
فمن قاؿ :أمن مكر اهلل مكر بو ؛ ألنو ال يأمن مكر اهلل إال القوـ الخاسروف ،اللي يقوؿ :أنا أجالسهم وأسمع

منهم وأنا ما عندي شيء وال أخاؼ على نفسي  -نسأؿ اهلل العافية  -ىذا يهلك ،فإذا أربعة أشياء لن تسلم من

واحد منها على األقل أو كل األربعة؛ إما أما توافقهم فتزؿ فتدخل النار ،وإما أف تخالفهم فبل يعود قلبك إلى ىذا

1 -سورة آل عمران آية .111 :
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القلب السليم المنشرح المقبل على اآلفاؽ وإنما حصل فيها تشويش ،وإما أف تكوف فتنة لغيرؾ ،وإما أف تقوؿ:

واهلل إني واثق من نفسي فيمكر بك وأنت ال تشعر ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

وىذا أثر عظيم والجلوس مع أىل البدع أيها اإلخوة إما الجلوس الحقيقي الواقعي تذىب إليهم وتجالسهم

وتذىب إليهم في أماكنهم ،وإما الجلوس االفتراضي مثل دخوؿ مواقع في اإلنترنت ألىل البدع وسماع شبهاتهم

وقراءة بحوثهم وقراءة ما يكتبوف ،ىذه مجالسة ،أو مثبل سماع ىذه القنوات الفضائية وما يأتوف فيها بالشبهات،

وما يأتوف بأناس من البدع يوسدونهم ويسلطونهم على رقاب الناس ،يبثوف فيهم البدع ( الشبهات والشهوات )
ىذه مجالسة أو باألشرطة أو بالكتب أو بالبحوث ،كل ىذا تتبع لهم وإنما اتركهم عنك وتمسك بالسنة وادعوا

إليها.

وىذه الوصية ليست من السلف ىذه وصية اهلل سبحانو وتعالى يقوؿ اهلل  
  

()1

   

قاؿ السلف :ىم أىل البدع        :

جادلهم وناقشهم؟ أل قاؿ    :

()3

()2

إيش قاؿ  قاؿ

اهلل           

            
          

()6

()5

شوؼ حتى لو نسيت 

()4



ىذا التأكيد الشديد من اهلل سبحانو

وتعالى أف تقطع ىذا الوارد عنك نهائيا ،وال يسلم قلبك إال بهذا.
وقاؿ في اآلية األخرى                :
استهزاء بآيات اهلل أف تأخذ بعضها وتترؾ بعضها أو تؤولها 
 1سورة األنعام آية . 68 : 2سورة األنعام آية . 68 : 3سورة النساء آية .63 : 4سورة الممك آية .14 : 5سورة األنعام آية . 68 : 6سورة األنعام آية . 68 :7 -سورة النساء آية .141 :
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()7
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()1

انظروا الخطورة 

            

()2

وقاؿ اهلل 

عن المنافقين وأىل البدع ال شك إنهم من سادات أىل النفاؽ قاؿ :

فماذا؟    

()4

ما قاؿ :ناقشهم ،وقاؿ تعالى عن أىل البدع :

             

 

     
()5

المشكلة ليست في النصوص المشكلة في القلوب         
يأخذوف فقط جزءا من اآليات ،يتبعوف المتشابو       

يقوؿ النبي 



()3

()6

يأخذوف

()7

في حديث عائشة عند مسلم إيش قاؿ :قرأ ىذه اآلية  -تقوؿ عائشة  -فقاؿ  :فإذا

رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروىم  ما قاؿ :ناقشوىم جادلوىم ،قاؿ:
فاحذروىم ؛ ألف ىذا ال يريد الحق ،ىذا كما سماه اهلل وىو أعلم سبحانو وتعالى وأحكم الحاكمين.

قاؿ :في قلبو زيغ ،ىذا إما أف يرد عليو بالوحي وتقاـ عليو الحجج أو الجلد أو السيف ،كما قاؿ النبي 
في الخوارج  :اقتلوىم فإف في قتلهم أجر إلى يوـ القيامة  قالها وىو أرحم الخلق بالخلق  . نعم.

 1سورة النساء آية .141 : 2سورة النساء آية .141 : 3سورة المنافقون آية .4 : 4سورة المنافقون آية .4 : 5سورة آل عمران آية .7 : 6سورة آل عمران آية .7 :7 -سورة آل عمران آية .7 :
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من أتى صاحب بدعة يوقره أعاف على ىدـ اإلسبلـ
ً
وب بن النج ً
بن حنيفةى اٟتىنفي يرفعو إىل النًيب
ار اليمامي ى
ىحدثىنا أى ه
سد عن أىي ى
قاؿ :ىحدثىنا نىاش يرة ي
قاؿ  :من أتى ِ
ِ
اإلسبلـ . 
اف على َى ْدِـ
ى
ب بِ ْد َع ٍة لِيُػ َوقػ َرهُ فَػ َقد أَ َع َ
َ
َْ
صاح َ

ظننت
 فيما ي
ً
ى ً
ً
ليس فيو ما
ككجدت ىذا
ي
اٟتديث عٍن ىد ىم ٍن ىٝت ىعوي من أىي ى
وب يمثٍبتان ىعن النيب ىل اهلل عليو كسلم ى

يظن.
ٌ

ػػػػػػػػ
نعم ،ليس فيو ظن ،على كل حاؿ المعنى صحيح ،المعنى ىذا صحيح :أف من أتى صاحب بدعة يوقره أعاف

على ىدـ اإلسبلـ ؛ ألف صاحب البدعة يفتري على اهلل ،فإذا أتيتو توقره أعنت على ىدـ اإلسبلـ ،على ضياع
الدين ،صاحب البدعة ىو ممن قاؿ اهلل فيهم :
          

            

()1

ىو بلساف حالو يقوؿ :سأنزؿ مثل ما أنزؿ اهلل سآتيكم بشيء

جديد مثل ما أنزؿ اهلل وىو يكذب ،ولذلك قاؿ اهلل في أوؿ اآلية         :

()2

ىو كذاب  ،ولذلك النفاؽ أساس الكذب ،المنافقوف ىم الكاذبوف ،والبدعة أساسها الكذب ال ينفك عن كذب
في الغالب أنهم يكذبوف حتى لو صدقوا في أشياء يكذبوف في أشياء ،وسيأتينا أنبائهم ،فمن ذىب يوقره فقد

أعاف على ىدـ اإلسبلـ لؤلمور المتقدمة .نعم.

 1سورة األنعام آية . 93 :2 -سورة األنعام آية . 21 :
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بدعة نيًزعت منو العًصمةي كككل إىل ً
ب و
من جلىس إىل ص ً
اح ً
نفسو
ى ٍ
ى
ٍى ي ى
ىٍ ى ى
ً ً و
ً
اح ً و
قاؿ :من جلىس إىل ص ً
كل
ىحدثىنا ه
ب بدعة نيًز ىع ٍ
ت منو الع ٍ
ى
ص ىمةي ي
كك ى
أسد عن كثَت بن ىس ٍعد ى ى ٍ ى ى
إىل ً
نفسو.
ػػػػػػػػ

ما يتقدـ من جلس إليو نزعت منو العصمة ووكل إلى نفسو .نعم.
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و
إذا لىًقيت ً
آخىر
ب بً ٍد ىعة ُب طر ويق فى يخ ٍذ ُب طىر ويق ى
ى ى
صاح ى

اهلل

بن و
سد عن ً
ض ًل ىع ٍن ًى ىش ًاـ ً
عبد اهللً ً
وؿ
قاؿ ىر يس ي
قاؿ :ى
بن يع ٍرىكىة ىع ٍن أبيو ى
خالد ىع ًن ى
الف ٍ
ىحدثىنا أى ه ى ٍ

  من وقػر ِ
ِ
اإلسبلـ . 
اف على َى ْدِـ
ب بِ ْد َع ٍة فَػ َق ْد أَ َع َ
َْ َ َ َ
صاح َ

ً
قاؿ :حدثىنا بػعض أىصحابنا ع ًن األىكز ً
بن أيب ىك و
اعي ىع ٍن ٭تِت ً
يت
ثَت ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى ى ٍ ي ٍ ى ى ٍ ى
قاؿ :إذا لىق ى
و
ً
آخىر.
ب بً ٍد ىعة ُب طر ويق فى يخ ٍذ ُب طىر ويق ى
ى
صاح ى
ػػػػػػػػ

يقوؿ يحيى بن أبي كثير  -وىو من علماء المدينة  -يقوؿ :إذا لقيت صاحب بدعة في الطريق فخذ في

طريق آخر ،ىذا إذا كنت أنت ضعيفا أو كانت الدولة لهم ،أما إذا كنت أنت قويا فاضطره أنت إلى أضيق الطريق

ال تتركو في طريق آخر بل أره الذؿ  -كما كاف السلف يرونهم الذؿ كما سيأتي اآلف .

أ ما إذا كنت أنت ضعيفا وتخاؼ على نفسك إما لسطوتو أو ألتباعو فإذا رأيتو في الطريق خذ في طريق آخر،

اتركو ال تقابلو ،وأما إذا كاف الدولة ألىل السنة أو أنت فيك قوة ،قوة علمية حجية أو قوة جسمية فأنت تمشي
في طريقك وأره الذؿ ،نعم ؛ ألف ىذا ال كرامة لو ،ما داـ يحدث في دين اهلل ليس لو كرامة .نعم.
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٣تالسة أىل األىواء ك٣تادلتهم
ً
قاؿ :ى ً
و
األى ىو ًاء
وب ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ أبو قبلبة :ال يٕتىال يسوا أى ٍى ىل ٍ
قاؿ :ىحدثىنا ىٛت ي
بن ىزيٍد ىع ٍن أىي ى
اد ي
ً
ً
قاؿ
ضبللىتً ًهم أك يػىٍلبً يسوا ىعلىٍي يكم ما يكٍنتيم تىػ ٍع ًرفيوف .ى
كال يٕتىادليوىم ،فىًإين ال ىآم ين أى ٍف يػى ٍغم يسوكم ُب ى
الف ىق ً
ً
األلباب.
هاء ىذكم
وب :ك ى
كاف  -كاهلل ً -م ىن ي
أىي ي
ػػػػػػػػ

يقصد أبا قبلبة ،ىذا أيضا أثر عظيم يفسر ما سبق ،ال تجالسوا أىل األىواء وال تجادلوىم ،ال تجالس وال

تجادؿ ،نحتكم إلى السنة ما رضي بالسنة ال تجادؿ ،نحتكم إلى آثار السلف ؛ ألنهم اآلف يقولوف الفكر ،الفكر
ىذا ال يهمنا الفكر ىو إفرازات البشر ،يفكر أو يقوؿ :فبلف مفكر ،ىذا التفكير يعني ما يفرز عقلو.

ىذا ال يهمنا إذا أراد الوحي نأتي الوحي ،وإف يقل لنا :أنتم أخطأتم الفهم ،وليقل :ىذا لم يثبت عن النبي



ال بأس نتحاكم للوحي ،ما يريده ال نريد الجدؿ نريو الذؿ والهجر ،ال نريد الجدؿ ،نعم ،ال تجالسوىم وال

تجادلوىم ،ثم ذكر العلة التي سبقت :ال آمن أف يغمسوكم في ضبللتهم؛ ىذا لو صدقتو واتبعتو يغمسك في
الضبللة ويرديك إلى النار ،أو إذا ما صدقتو مثلما قاؿ عبر عنو الحسن قاؿ :يورث قلبك .ىنا يقوؿ أبو قبلبة:
يلبس عليك بعد ما كنت تعرؼ ،يعني أشياء كنت متأكد مثل الشمس أمامك بعد ما سمعت التشويش منو

والشبهات أصبح بينك وبينها تشويش ،ىذا من آثار الجلوس إليهم ،ورحم اهلل السلف ما كاف عندىم من النور

والعلم.

يقوؿ أيوب السختياني :كاف واهلل أبو قبلبة من الفقهاء ذوي األلباب .وىذه قالها في مجاؿ آخر أيضا يقوؿ

أبو قبلبة :اختلفت األىواء يجتمعوا في أمر واحد وىو السيف على أمة محمد.

قاؿ في كلمة نقلها عنو الدارمي في مقدمة السنن وغيرىا ،قاؿ :اعتبر بأىل األىواء كلهم يروف السيف على

أمة محمد يستحلوف الدماء.

قاؿ :وإف النفاؽ كاف ضروبا في عهد النبي 

ومنهم ومنهم إال أنهم اجتمعوا في التكذيب ،وإف أىل

األىواء اختلفت أىواؤىم فاجتمعوا في السيف ،يروف السيف على أمة محمد  الرافضة يروف السيف ،الخوارج

يروف السيف ،حتى اإلرجاء يروف السيف على أمة محمد 
أمة محمد  حتى األحزاب األخرى الليبرالية وغيرىا إذا مكنوا أسرفوا في الدماء في أمة محمد . 

وال ترى مبتدعا ال إذا مكن أسرؼ في الدماء في
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فقاؿ أبو قبلبة مما أعطاه اهلل من نور قاؿ :واهلل ال تئوؿ بهم ىذه البدع إال إلى السيف ،كلهم يدندنوف على

السيف على أم ة محمد ،فقاؿ أيوب وغيره من السلف :كاف واهلل أبو قبلبة من الفقهاء ذوي األلباب الذين
أعطاىم الفهم والنور .نعم.
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٣تالسة أىل الفسق أىوف من ٣تالسة أىل البدع
ً
وش و
بن ًخىر و
العو ًاـ ً
وؿ
كاف يػى يق ي
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ب أىنو ى
بن ىح ى
اش اٟتى ٍو ىشًيب ىع ًن ى
قاؿ :ىحدثىنا ش ىه ي
اب ي
ألف أىرل عيسى ي٬تالً
البنً ً
س
اهلل
ك
:
وؿ
ق
ػ
ي
كاف
ك
مالك.
ل
ق
ى
أ
ك
،
ك
قلب
اهلل
ح
ل
ص
ى
أ
عيسى،
يا
:
و
ي
ى
ٍ
ى
ى
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
اط ًل أىحب إً ىيل ًمن أى ٍف أىراه ي٬تالًس أىصحاب ا٠تصوم ً
أىصحاب الربابً ًط كاألى ٍش ًرب ًة كالب ً
ات يعٍت أى ٍى ىل
ٍ ىي ى
ٍى ى
ٍى ى ييى
ى
ى ى
البً ىد ًع.
ػػػػػػػػ

نعم ،عواـ بن حوشب يقوؿ البنو عيسى :أصلح اهلل قلبك وأقل مالك ،يعني يريدوف البعد عن الفتنة ،ثم

يقوؿ :واهلل ألف أرى عيسى ابنو يجالس أصحاب البرابط ،البربط إلي ىو العود الموسيقى ،ألف أرى عيسى

يجالس أصحاب البرابط واألشربة يعني ىذا النبيذ والخمور ،والباطل أحب إلي ،يعني قصده أىوف عندي ،ال يعني
أنو يريده أف يجالس أىل الفسق ،واضح كلمة أحب إلي :يعني أىوف عندي ،ىذا مراده ،أىوف عندي من أراه

يجالس أصحاب الخصومات ،يعني أىل البدع ،وصدؽ في ذلك ،ما نشك أف البدع أشد من المعصية ؛ ألف
أصحاب الفسق ىم يدروف أنهم مخطئوف ،وأنهم خارجوف عن الشريعة ،وأنهم على خطأ ولذلك ىم أقرب الناس

إلى التوبة.

أما صاحب الخصومات وإف كنت تحقر صبلتك عن صبلتو ويرى عليو التزىد والتخشع وكذا إال أنو يغمسك

في ضبللة ،يغمسك في ضبللة عظيمة ،كما حدث من الخوارج وغيرىم فيقوؿ :أنا أتمنى أف ابني عيسى يصاحب
أىل السنة الذين جمعوا الهدى والعمل الصالح ،العلم النافع والعلم الصالح ،لكن لو خيرت بين أف يجالس أىل

الفسق أو أىل البدع والخصومات لقلت :أىل الفسق أىوف وأقرب إلى الرجوع ىذا المراد .نعم.
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أقرب الناس إىل الردة أىل األىواء
ً
قاؿ :ىحدثىنا ىزيٍ هد ىع ٍن ي٤تىم ًد ً
ص ىحاب
قاؿ :ى
بن طىٍل ىحةى ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
اىيم :ال يٕتال يسوا أى ٍ
قاؿ إبر ي
اؼ أى ٍف تىػ ٍرتىد قيػليوبي يكم.
األىو ًاء كال تي ىكل يموىم ،فىًإين أى ىخ ي
ػػػػػػػػ

نعم ،لذلك يقوؿ السلف كما قاؿ شيخ اإلسبلـ وغيره :أقرب الناس إلى الردة أىل األىواء - ،نسأؿ اهلل

العافية  -ألنهم ال يستسلموف للنصوص عندىم كبر كامن في القلوب ،النصوص ما يرضخوف لها ،وال يحبونها
نعم ،وخاصة الحديث ؛ ألف القرآف يعظم عليهم أف يردوا القرآف ،لو ردوا القرآف انكشفوا عند العامة والخاصة،

فيقولوف فيما بينهم :أما القرآف فأولوه ،نقوؿ :أنتم ما فهمتوه ىذا فهم الحشوية وفهم المشبهة ومعناه كذا.
طيب تأتيكم السنة ،السنة فيها البياف الواضح ألف اهلل يقوؿ :




()1

  

      

من القرآف فالسنة تأخذ بحلوقهم ،يأتيك الكبلـ واضح ،مثبل في الرؤيا يؤولوف 
()2

 

ويؤولوف ،لكن يأتيك حديث جرير  :إنكم ستروف ربكم عيانا  بأبصاركم ،فماذا قالوا؟

قالوا :السنة قولوا ىذه أخبار آحاد ،وأخبار اآلحاد ال تفيد اليقين ،والعقائد ال بد فيها من يقين فينسفوا السنة

كلها ،ال تقبلونها ،فهم عندىم كبر ال يريدوف الحق ال يريدوف النصوص ،ولذلك عرفهم السلف من البداية .نعم.

 1سورة النحل آية .44 :2 -سورة القيامة آية .22 :
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السنة ترفع العقوؿ كالبدعة تردم العقوؿ
قاؿ :أىٍك ىحى اهلل تعاىل إىل موسى ً
قاؿ :ىحدثىنا ىزيٍ هد ىع ٍن ي٤تىم ًد ً
اف:
بن ىسىل وم ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ًع ٍمر ى
ً
ً
ال يٕتالً
ً
يك فىػتي ً
ك الن ىار.
ك فىػتي ٍد ًخلى ى
ضل ى
اب األىواء فىػتى ٍس ىم ىع ًمٍنػ يهم ىكل ىمةن فىػتيػ ٍرد ى
س أى ٍ
ص ىح ى
ى ٍ
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا من األخبار وىذا معناه صحيح ،من األخبار التي نقلت عن بني إسرائيل عن موسى عليو السبلـ
والمعنى الصحيح ،ترديك كل الضبلؿ ردى ،نزوؿ ،كما قاؿ تعالى       :

()1

وأما الخير والسنة طلوع ،صعود ،كما قاؿ تعالى أيضا عن ىذا       :
اآلية األخرى        

()3

()2

وفي

دائما الفتن والبدع إنما ىو نزوؿ :نزوؿ خلقي ونزوؿ اعتقادي

ونزوؿ في كل شيء ،نزوؿ ترديك ،والسنة ترفعك ،ترفعك في عملك في سمتك في ىديك في كبلمك في

تفكيرؾ.

واهلل إف أىل البدع الذين يزعموف أنهم أذكياء العالم إنهم أغبى أغبياء العالم ،ومن أراد أف يعرؼ ذلك فليقرأ

ردود السلف عليهم ،ليقرأ ردود اإلماـ أحمد على كبار المعتزلة في القوؿ بخلق القرآف ،يخالفوف المعقوؿ
الصحيح ،ليقرأ كتاب عثماف بن سعيد الدارمي نقد عثماف بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد مما افترى

على اهلل بالتوحيد.

سبحاف اهلل! بشر ىذا يعظمونو المعتزلة يقولوف :ىذا فلتة زمانو ،أذكى أذكياء زمانو ،ثم يأتي عثماف بأشياء

يقوؿ ىذه تضحك الصبياف ،أشياء كثيرة جدا تضحك الصبياف فعبل ،لكنهم -سبحاف اهلل -لما خالفوا النقل

الصحيح وىو الموافق العقل الصريح أتوا بالعجائب ،فهي ترديك حتى في عقلك ،ولذلك ال ترى صاحب ىوى

إال وىو ضعيف حتى في عقلو ،تحليلو لؤلحداث ال ينظر األحداث بمنظار السنة ،بمنظار سنن اهلل الماضي في

الكوف ،وأف اهلل 

قانونو واحد ال يتخلف ،وإنما في كل مرة يقوؿ :أنا مفكر يخرج فكر وىو يضحك الناس

 1سورة التوبة آية .49 : 2سورة آل عمران آية .113 :3 -سورة التوبة آية . 119 :
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عليو ،فواهلل إف السنة ترفع العقوؿ وترفع الفهم إذا اقتنعت بها ورضيت بها حتى كبلمك يكوف موزوف حتى يرضي

العامة والخاصة ،يروف أف عندؾ حق ،أما ىذا الفكر إنما ىو ردى كما قالوا ىنا .نعم.
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الرجل على دين خليلو فلينظر أحدكم من ٮتالل
ً
و
ً
بن يىس و
اف ً و
ار ىع ٍن أيب
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ص ٍف ىو ى
بن يى٤تمد ىع ٍن ى
يم ي
قاؿ :ىحدثىنا إبٍػىراى ي
بن يسلىيم ىع ٍن ىسعيد ً ى
قاؿ النًيب   الر ُج ُل على ِد ِ
ين َخلِ ْيلِ ِو ،فَػ ْليَػ ْنظُْر أَ َح ُد ُكم َم ْن يُ َخالِ ْل . 
قاؿ :ى
يىىريٍػىرىة ى
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا أصل الباب كلو ،المفترض أف يأتي ىذا أوؿ شيء  الرجل على دين خليلو فلينظر أحدكم من

يخالل  أنت إذا صاحبت أحدا وجعلتو خليبل لك وصاحبا لك اعلم أف شعبة من قلبك معو ؛ ألنك ال
يحملك على مداومة االختبلط بمجالستو إال أنك تحبو وفيو أرواح جنود مجندة ائتلفت ،فالرجل على دين

خليلو.

فإذا رأينا ىذا يخالط المبتدعة ويخرج معهم ويدخل معهم ،اعرؼ أف قلبو معهم حتى لو قاؿ :أنا ما أحبهم

وال أنكر عليهم لكن دائما معهم ويخرج ويدخل وال عرؼ عنو ،فيعرؼ أف الرجل على دين خليلو.

ىذه شعبة من قلبو معهم ؛ ولذلك يقوؿ السلف :من خفيت علينا بدعتو لم تخف علينا ألفتو ،يعني قد ال

نرى من بدعة لكن نعرؼ أنو مع أىل البدع ،وىذا ىو دائم وقلبو معهم وىواه معهم ،فإف ىذا يدؿ على أنو معهم،

ولذلك في صحيح البخاري في حديث عتباف الطويل  أف النبي عليو الصبلة والسبلـ لما أتاىم في حي
اجتمعوا عليو ثم أخذوا يتحدثوف ،فقالوا :أين مالك بن الدخشن أو ابن الدخيشن؟ فقاؿ رجل :ىذا منافق .فقاؿ

النبي  لما انقضت صبلتو :ما حملك على ىذا؟ قاؿ :يا رسوؿ اهلل وجهو وىواه ومجالستو للمنافقين  وما
أنكر عليو النبي  إال أنو قاؿ :حديث عثماف المشهور:

 إف اهلل حرـ على النار من قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل  لكن ىذا الملمح إلي ذكره

الرجل ما أنكر عليو ،قاؿ يا رسوؿ اهلل :أما ىواه ومجالستو ووجهو للمنافقين .ىذا معناه .نعم.
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ي٥تىالىطىةى الس ٍلطى ً
صح ً
اب األى ٍى ىو ًاء
اف ي
ك٣تىالى ىسةى أى ٍ ى
و ً
بن مطىر و
و
ؼ عن ي٤تىم ًد ً
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد الر ً
بن
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ًزياد عن أيب ىغساف ي٤تىمد ً ي
ٛتن ي
و
ود :من أىحب أى ٍف ي ٍك ًرـ ًدينىو فىػ ٍليػعتى ًزىؿ ي٥تىالىطىةى الس ٍلطى ً
ك٣تىالى ىس ىة
قاؿ :ى
بلف ى
ىع ٍج ى
اف ي
ي ى ي ىٍ
ابن ىم ٍس يع ى ٍ ى
قاؿ ي
اب األى ٍىو ًاء ،فىًإف ي٣تىالىستىػهم أىلٍص يق ًمن اٞتر ً
صح ً
ب.
أى ٍ ى
ى ي ى ى ىى
ى
ػػػػػػػػ

نعم ،وىذا الكبلـ حق ،ىذا أعظم الفتن ،الفتن التي تسري بسرعة ،بعض الفتن تكوف واضحة لكن في فتن

تتسرب إلى القلوب بسرعة ،فمنها مخالطة السلطاف

 ،الدخوؿ على السلطاف من غير مصلحة إما متظلم أو ناصح مثبل وىو من العلماء ،فإف الدخوؿ عليو مدعاة

للفتنة.

ترى ما ىم عليو من الدنيا وكذا ،وقد يعطونك بعض الماؿ فتميل إليهم ،ىذه فتنة ،فبل يذىب اإلنساف إال

لمصلحة ،كما قاؿ علماؤكم من الدىر األوؿ.

وفي الترمذي أف النبي عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ  :من اتبع الصيد غفل ،ومن بدا جفا ،ومن أتى أبواب

السبلطين افتتن  المعنى صحيح وإف كانوا يتكلموف في إسناده ىذا حق.

وأما الذي يريد الدنيا تجده مرة يود السلطاف ومرة مع السلطاف ليس ىمو النصيحة وإنما ىو مريد للدنيا.
والثانية :التي تتسرب ىذه أخطر الفتن ،مثل فتنة النساء ،فتنة النساء لماذا ركز عليها؟ وأف  أخشى ما

أخشى عليكم فتنة النساء  ألنها فتنة بسرعة تتسرب إلى القلب ،الرجل يدخل سوؽ أو يدخل مستشفى ثم
ينكر قلبو ،إذا رأى ىؤالء النساء خاصة إذا كن متجمبلت ىذه فتنة عظيمة.

كذلك السلطاف أو مجالسة أصحاب األىواء ،إنما ىي كما قاؿ :ألصق من الجرب ،الجرب إلّي يعدي
بسرعة ،المرض الذي يعدي بسرعة ،نعم ،ولذلك إذا كاف اإلنساف في مقاـ عظيم من العلم يذىب لناصح ويبين،

وغيره يبلغ عن العالم وىو يوصي بهذا الكبلـ .نعم.
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خطر ٣تالسة أصحاب األىواء
اش عن أيب سلىمةى  -سلى ً
اعيل ً
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد الر ً
يماف
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ًزيى واد ىع ٍن ٍ
بن ىعي و ى ٍ
ي
ىى
ٛتن ي
إٝتى ى
قاؿ :ال يٕتالًس ً
ً ً
ً
ك ما
ص ًرم ى
ول فىػيىػ ٍق ًذ ى
ؼ ُب قىػ ٍلبً ى
الب ٍ
ى ٍ ى
بن يسلىٍي وم اٟت ٍمصي  -ىع ًن اٟتى ىس ًن ى
ب ىى ن
صاح ى
ً
ً
ك.
ض قىػ ٍلبى ى
تىػتبً ٍعوي عليو فىػتىػ ٍهل ى
ك أك يٗتىال ىفوي فىػيي ىمر ى
ػػػػػػػػ

نعم ،يمرض قلبك بدوف شك ،نعم ،أو يمرض قلبك ،يكوف القلب ىو الفاعل كلها صحيحة ،نعم ،وىذا أثر

مجاىد أيضا حسن جميل الذي سيأتي ،نعم.
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تكذيب ا١تبتدعة كإف صرحوا بأهنم ال يقولوف بالبدع كتصديق أىل السنة ُب حكمهم عليهم
قاؿ :ىحدثىنا اٟتىسن بن ك ٍى و
قاؿ :ىحدثىنا يٛتىٍي هد
بن
ب ى
إٝتاعيل ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ىي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤم يل ي
ى
كقاؿ :يا أبا اٟتجاج! بػىلىغٍت أىنك
بلف ىمك ىة فى ىج ىاكىر هبا ،فأتى
غيبلف ي٣تاىدان ى
األى ٍعىر يج ى
ي
قاؿ :قى ًد ىـ ىغٍي ي
و
بشيء
أقوؿ كذا ،إً٪تا أىقي ي
ك ىعٍت شيءه ال أقولو؟ إً٪تا ي
الناس ىعٍت كتى ٍذ يكرين ،بػىلىغى ى
وؿ كذا ،فجاءى
تنهى ى
ال يػيٍن ًكيرهي.
قاؿ ي٣ت ً
قاؿ يٛتي هد :فىًإين يػومان ُب الطٌو ً
اى هد :ال يٕتالًسوه ً
ً
بلف
.
م
ر
د
ق
و
ن
فإ
ى
اؼ فىػلى ًح ىقٍت ىغٍي ي
ى
ى
فىػلىما قى ىاـ ى ى
ى
ٍ
ي
ىٍ
ي
قاؿ :كيف يػ ٍقرأي ي٣ت ً
ؼ كذا ككذا؟ فأخربتيوي فمشى معي
ًم ٍن ىخ ٍل ًفي ،فى ىجىب ىذ ًرىدائًي ،فىالتىػ ىفت فى ى
اى هد ىح ٍر ى
ى ىى ى
ً
ت
ت أي ىكل يمو فبل يػىيرد ىعلىي ،كأى ٍسأىليو فبل يً٬تيبيًٍت .ى
ى
قاؿ :فىػغى ىد ٍك ي
صىر يب ي٣تىاى هد معو ،فىأىتىػٍيتيوي فى ىج ىع ٍل ي
قاؿ :فىػىب ي
إليو فىوج ٍدتيو على ى ً
ت
فقلت :يا أبا اٟتىج ً
ك؟! أىبػىلىغى ى
اج! ىما لى ى
ك ىعٍت ىش ٍيءه؟ أى ٍح ىدثٍ ي
تلك اٟتاؿ ،ي
ى ي
ىح ىدثان؟ ما يل؟!
ت كاهلل  -يا أبا
فقاؿ :أى ىملٍ أىىرىؾ مع ىغٍيبلف كقد نػى ىهٍيتي يكم أف تي ىكل يموه أك يىٕتالً يسوه؟ ى
ى
قاؿ :قيػ ٍل ي
ك ًعٍن ًدم
اٟتىج ً
قاؿ :ى
ك كما بى ىدأٍتىو ،ىو بى ىدأىًين .ى
فقاؿ :كاهلل يا يٛتىٍي يد لوال أىن ى
ت قىولى ى
اج  -ما ذى ىك ٍر ي
و ًو ً
ت.
صد هؽ ما نىظىٍر ى
ت ًيل ُب ىك ٍجو يمٍنبىسط ما ع ٍش ي
يم ى
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا األثر العظيم يدؿ على أف السلف ىذا كلو ىذا الطريق ،وكما سمعتم غيبلف الدمشقي ىو ممن نشر

القدر واالعتراض على اهلل في القدر ،ويقوؿ :لماذا اهلل يفعل كذا؟ ولماذا اهلل يفعل كذا؟ نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة ،كأنو ىو إلي أصبح الرب وينتقد الرب في أفعالو ،ونشر ىذا.

فلما جاء إلى مكة كاف مجاىد بن جبر من أئمة السنة من تبلميذ بن عباس في مكة ،فجاء غيبلف إلى

مجاىد ،فقاؿ :يا أبا الحجاج بلغك عني كذا وبلغك عني ،وأنا ما أقوؿ ىذا الكبلـ ،وإنما أقوؿ كذا وأقوؿ كذا،

ومجاىد ساكت ،فلما قاـ قاؿ :يكذب ال تجالسوه فإنو قدري.

الفائدة األولى :تكذيب المبتدعة وإف صرحوا بأنهم ال يقولوف بهذا الشيء وتصديق أىل السنة ثقات عليهم،

......طريقة السلف ،المبتدع كذب على اهلل افترى على اهلل كيف ما يفتري عليك؟ لو قاؿ لك رجل من أىل
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السنة أو اثنين أو ثبلثة ثقات ،ال يعرفوف بالكذب :إف فبلف في بلدنا ينشر ىذه البدع ،ثم جاءؾ المبتدع نفسو

وقاؿ :أنا ما أقوؿ مكذوب علي ،ال يقبل منو حتى ينتشر أنو ينكر ىذه البدعة التي أخذت عليو ،أنو ينكر ىذه

البدعة في المكاف الذي يقاؿ لو فيو ،ويصدقوف أىل السنة عليو ؛ ألف أىل السنة الثقات ال يكذبوف ،وىذا

المبتدع كذب على اهلل ،وىذا طريقتو ،وىذه يستغربها بعض الناس.

بعض الناس يقوؿ :كيف أنتم الرجل اآلف يقوؿ :إني لست أنا كذا ،تقوؿ :ىذا كذب على اهلل أعظم ،افترى

على اهلل ،فهذا مجاىد يسكت وصدؽ كبلمو ،غيبلف قتل على القدر ،قتلو الوالة على القدر يعني مات بعد ىذا

الكبلـ على القدر ،يكذب ىو ال يعوذ أف يكذب ،فكاف يقوؿ :يا أبا الحجاج وأنا ما فعلتو يكذبوف علي ،وىو

ساكت ،فلما قاـ قاؿ :ىو يكذب ىو قدري ال تجالسوه.

اإلماـ أحمد نقل أف رجبل في خراساف يقوؿ بهذه البدعة ،بدعة معينة ،وكتب إليو ثقات أىل السنة أف فبلف

يقوؿ ىذه البدعة ،ثم جاء نفس الرجل وأخذ يطرؽ الباب.

يقوؿ عبد اهلل بن أحمد :وكاف أبي في الداخ ل وأنا في الدىليز ،فقاؿ :أنا فبلف ،قاؿ اإلماـ أحمد :ال يدخل

علي ،فقاؿ الرجل من خلف الباب :أخبر أبا عبد اهلل أني أنا ال أقوؿ بهذا ،وأنو يكذبوف علي.

فقاؿ عبد اهلل :يا أبت ىا ىو ذا بالباب ويقوؿ :إني ال أقوؿ .قاؿ :يكذب فبلف وفبلف من أىل السنة أصدؽ

عندي منو ،وقد حدثوني أنو ينشر ىذه البدعة في بلده ،حتى يبينوف أىل بلده أنو رجع عنها ،أما ىو يكذب،
وفعبل رجع إلى بلده وىو باؽ على بدعتو.

فنقوؿ أف السنة ترفع العقوؿ ،ال يتبلعب المبتدعة بهم ،انظر كيف يقوؿ :يكذب حتى يتبين لنا أنو رجع عن

القدر  ......ينشره ،أما أف يأتيك يقوؿ :أنا ال أقوؿ بهذا ،أنت افتريت على اهلل أعظم من ىذا.

ىذه الفائدة األولى :أف المبتدعة يكذبوف ويصرحوف حتى ينشروف السنة في األشياء التي أخذت عليهم نشرا

عاما ،ويصدؽ كبلـ أىل السنة ثقات عليهم ؛ ألنو ال يستغرب منهم الكذب.

الثانية من الفوائد :طاعة العالم ،أف طالب العلم يجب عليو أف يطيع العالم ؛ ألف للعالم حق عليك أعظم من

حق والدؾ ،الطاعة إنما تكوف لمن لو عليك حق مثل الوالد والدؾ ،مثل السلطاف الذي أوجب اهلل طاعتو عليكم
بالقرآف ،مثل العالم ،فهنا غضب مجاىد على حميد بن األعرج ؛ ألنو لم يمتثل لؤلمر ؛ ألنو قاؿ :ال تجالسوه

لماذا تكلمو في الطواؼ؟ واضح ىذا.
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ولذلك سمى اهلل النبي 
   

()1

في قراءة أبا للمؤمنين ،قاؿ تعالى :

     

وفي قراءة أبي ( :وىو أب لهم وأزواجهم وأمهاتهم ) ىو أب للمؤمنين؛ ألنو في مقاـ

األب بل أعظم من مقاـ األب ،إذا فعل األب تسبب في حياتك الحسية ،فإف النبي 

تسبب في حياتك

الروحية الدينية.

وىكذا الوراث حقهم عليك أعظم من حق األب؛ ألنهم تسببوا في حياتك ،ىذا يطاع ،وكما في تفسير قوؿ

لوط    :

()2

قاؿ بعض السلف :ألف النبي أب ألمتو في المعنى.

وأما الفائدة الثالثة :أما من ليس لو عليك حق ال علم وال أبوة وال سلطاف ؛ فإنو ال تجب طاعتو ،ال تجب
عليك طاعتو ،ومن أوجب على الناس الطاعة بغير حق فإنو محدث ،يقاؿ :ال بد أف تطيع فبلف ،أنتم مجموعة

ىذا زعيمكم ،ىذا رئيسكم ،ال بد أف تطيعوه ،من قاؿ يجب أف نطيعو ،ىذه الجماعة تكونت داخل ببلد
المسلمين ال يجب أف نطيع األمير ،من قاؿ تطيع األمير في السفر في حدود السفر ،وإذا أنت في السفر أنت
في الطاعة ،فإذا الذي لو حق الطاعة إال في معصية ،ىو من لو حق عليك شرعي ،وأما اآلخر العكس تطيعو إذا

أمرؾ بطاعة اهلل ىو وغيره ،من قاؿ صل تطيعو ؛ ألنو أمرؾ بالطاعة ،وأما الطاعة المطلقة فبل.

من أوجب على الناس إما ببيعة أو بغير بيعة أف يطيعوا غير من لو حق فهذا غلط ،فهنا غضب مجاىد على

حميد؛ ألف مجاىد لو على حميد حق التعليم ،ومجاىد من أئمة السنة ،فقاؿ حميد ،وانظروا كيف أنكر عليو،

ىذا من سياسة التعليم ،أف الشخص يسوس طبلبو بما يصلحهم ،فأنكر عليو ،لما رآه يكلمو في الطواؼ يقوؿ

حميد :أتيتو أكلمو ما يرد ،أكلمو ما يرد ،فلما أخبرني قلت :واهلل ىو بدأني أنا ما كلمتو ،فقاؿ :لوال أنك عندي

مصدؽ ،انظر كيف أنو كاف صادقا ،ما نظرت إلي بوجو منبسط ما عشت .ما دمت حيا لم تنظر إلي بوجو

منبسط ،كيف تجالس القدري وأنا أنهاؾ عن ذلك.

ىذا الذي يحيي السنن ويميت البدع ويذؿ أىلها نعم.

 1سورة األحزاب آية .6 :2 -سورة هود آية .78 :
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اإلنكار على ا١تبتدعة كإذال٢تم
قاؿ :أىخربين ً
ت
وب ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ٍ
قاؿ :يكٍن ي
ب لنا عن أىي ى
اعيل ى ٍ ى ى
صاح ه
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤم يل ي
إٝتى ى
بن سَتين ٍإذ جاء عمرك بن عبػي و
يومان ًعٍند ي٤تم ً
ً
ض ىع ي٤تىم هد يى ىدهي ُب بطنو يٍب
ل
ج
ا
م
ل
ػ
ف
ل
خ
د
ف
د
د
ى
ى
ى
ى
ى
س ىك ى
ى ى
ي
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى ي ي
ى
ى
ى
ت :يا أبا
ت لعمرك :انٍطىلً ٍق بنا .ى
أىف ،ى
ت ،فىػ يق ٍل ي
قاؿ :فخرجنا ،فىػلى ٌما مضى عمرك ىر ىج ٍع ي
قاؿ كقى ىاـ فىػ يق ٍل ي
قاؿ :أىىما أىنوي ىملٍ يظلٌٍت كإي ياه
ت إىل ما
ت :نعم .ى
ت؟ ى
صنعت .ى
قاؿ :قيػ ٍل ي
قاؿ :كما فىطىٍن ى
ى
بكر! قد فىطىٍن ي
س ٍقف و
بيت.
ى ي
ػػػػػػػػ

سقف بيت ،نعم ،يقوؿ أيوب :إف عمرو بن عبيد دخل على محمد بن سيرين ،فلما رآه وضع يده على بطنو

يوريو ،ثم أف ،وخرج فقاـ عمرو بن عبيد ،فلما خرج رجع أيوب ،فقاؿ :إني فطنت إلى ما صنعت .قاؿ :فطنت؟

قلت :نعم .قاؿ :أما إنو لم يظلني وإياه سقف بيت ،ال أريد أف يكوف السقف واحدا أنا وإياه إنكارا عليو.

وىذه لها واقع معين ،قد يكوف عمرو بن عبيد مثبل سليط اللساف ،قد يكوف لو دولة ؛ ألنو سيأتينا اآلف أثر

آخر أف محمد بن سيرين أخرجو من بيتو ،قاؿ :قم اخرج ،فيكوف اختبلؼ الوضع ليس تناقدا من اإلماـ محمد

بن سيرين ،وإنما االختبلؼ ىنا لو وضع وىناؾ لو وضع ،فالمقصود اإلنكار عليو.

عمرو بن عبيد ىذا الذي يذكروف عنو عبادة ويذكروف عنو صبلحا ويذكروف عنو بعدا عن السلطاف ،ويؤثروف

عن المنصور أنو يقوؿ :كلكم يمشي رويدا ،كلكم يطب صيدا ،غير عمرو بن عبيد .ومع ذلك ىذا كلو ال يعترفوف
بو ،ما داـ يبغض النصوص ويكره النصوص فإنو ال يظلني وإياه سقف بيت ،ال يكوف سقف واحدا ،وعبادة النفس

كما قاؿ النبي 

عن الخوارج صبلتهم وزكاتهم ألنفسهم إف قبلها اهلل وإف لم يقبلها ،ليس ىذا شأننا ،شأننا أنو

أحدث في الدين ننكر عليو ونذلو نريو المذلة .نعم.
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البعد عن ٣تالسة أىل البدع
و
ت أمشي مع عمرك بن يعبىػٍي ود فرآين
ص ًرم عن ىر يج ول أى ٍخ ىربه ى
ىحدثىنا ٍ
قاؿ :يكٍن ي
بن ىسعيد البى ٍ
اعيل ي
إٝتى ي
ابن ىع ٍو وف فأعرض ىعٍت شهرين.
ي
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا مثلو ابن عوف أعرض عنو شهرين؛ ألنو يراه مع عمرو بن عبيد ،عمرو بن عبيد أتى بالعظائم -نسأؿ

اهلل العافية -اعترض على اهلل في القدر ،واعترض على اهلل في أشياء كثيرة ،فهذا يذؿ ما يمشى معو .نعم.
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بغض أىل السنة للمبتدعة
قاؿ :دخل عمرك بن ع و
بيد على ً
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤم هل عن و
ابن ىع ٍو وف
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ي
رجل ى
أخربيه ى ى ى ى
فىس ىكت ابن عو وف لىما رآه ،كس ىكت عمرك عنو فلم يسأىلٍو عن و
قاـ فخر ىج،
شيء
ى
فمكث يىنىػي نة يٍب ى
ى ى ي ىٍ
ىٍ
ى ي ى ى ى ٍي
فقاؿ ابن عو وفً :
اسىت ىحل أى ٍف ىد ىخل دارم ً
بغَت إذين؟ ً -مىراران يػيىرد يدىا  -أىىما أىنو لو تى ىكلم ،أىىما أىنو
ِب
ى
ٍ
ى ي ىٍ
ى
لو تى ىكلم.
ػػػػػػػػ

أما إنو ،أما إنو لو تكلم ،أما إنو لو تكلم ،دخل عمرو بن عبيد مع الناس إلي جيين يسألوف ابن عوف ،فغضب

ابن عوف وسكت ،وسكت عمرو بن عبيد ما تكلم ثم خرج ،فلما خرج قاؿ صاحب البيت عبد اهلل بن عوف،

وىو من أئمة السنة الذي ىو من طبلب ابن سيرين كما قاؿ اإلماـ أحمد وغيره لما رجل من أىل الحديث تولى

القضاء ،فكانوا يقولوف :أما إنو ،أما إنو لو تكلم ،أما إنو لو تكلم ،دخل عمرو بن عبيد مع الناس إلي جيين

يسألوف ابن عوف ،فغضب ابن عوف وسكت ،وسكت عمرو بن عبيد ما تكلم ثم خرج ،فلما خرج قاؿ صاحب
البيت عبد اهلل بن عوف ،وىو من أئمة السنة الذي ىو من طبلب ابن سيرين كما قاؿ اإلماـ أحمد وغيره لما رجل

من أىل الحديث تولى القضاء ،فكانوا يقولوف:
أيػن
أيػن

إف


روايػاتك
روايػاتك

كػنت

أكرىت

فيما
فيما

فما

مضى

مضى
ىكذا

عػن

بػترؾ

ذؿ


ابن
حمار

عوف

أبػواب

العلم

وابن

سيرين

في

الطين

السػبلطين

فابن عوف محبوب عندىم من أئمة السنة ،فيقوؿ لما قاـ قاؿ :بما استحل أف يدخل داري بغير إذني ،كيف

يدخل داري وأنا ما أذنت لو ،أما إنو لو تكلم ،أما إنو لو تكلم ،يعني لو تكلم عمرو بن عبيد بكلمة لقاؿ لو ابن

عوف :ما الذي أدخلك داري أصبل  -ىذا قصده  -ما الذي أدخلك داري؟ لكن ما داـ سكت وقاـ سكت عنو،

وإال قاؿ :لو تكلم لقلت لو بما استحللت أف تدخل داري؟ ال أريدؾ أف تدخل داري .ىذا من طردىم وأف يروا

الذؿ ،نعم.
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كراىية أىل السنة الركاية عن أىل البدع
ك
قاؿ :ى
اعيل ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ٍ
بعض أصحابنا ٟتماد بن زيد :ما لى ى
قاؿ ي
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤم يل ي
إٝتى ى
مل ً
احدة لً ىمساقًو ُب ىذا اٟتديث،
ترك عن ىعٍب ًد الكرمي إالٌ ىح ًديثان كاحدان؟ ى
قاؿ :ما أىتىػٍيتيوي إالٌ ىمرنة ك ن
كما أحب أف أىيوب علم بإتياين إًياه كإًف يل كذا ككذا ،كإًين أىظينو لو علً
ً
الفيصل فيما
لكانت
م
ي
ى
ٌ
ىى
ى

بيٍت كبينو.
ػػػػػػػػ

نعم ،عبد الكريم بن أبي المخارؽ يعني وجدوا عنده شيئا مما يخالف منهج السنة إما في اإلرجاء أو في

غيره ،فيسألوف حماد بن زيد يقوؿ :لماذا لم ترو عن عبد الكريم إال ىذا الحديث؟ فقاؿ :لحسن سياقة ىذا

الحديث ،يعني ساؽ سياقة حسنة ،وما أحب أف أيوب  -شيخ حماد ابن زيد  -انظر وأقوؿ لكم حق العالم مثل

حق الوالد  -يقوؿ حماد بن زيد  :ما أحب أف أيوب شيخي يعلم أني أتيت عبد الكريم ،وأف لي كذا وكذا ،وأظن

لو علم أني أتيتو لكانت الفيصل بيني وبينو ،لكانت القطيعة بيني وبينو ،ىجرا لو ،لماذا تذىب إلى عبد الكريم؟

كل ىذا ليس بغضا للخلق وال حقدا عليهم ،وال ضيق نفس ال واهلل ،وإنما غيرة على السنة ،ولذلك ىذا الرجل
الذي يهجرونو لو رجع للسنة لكاف أحب إليهم من أعينهم ،إنما يدوروف على السنة ،أف حرمة الدين أعظم من

حرمة الشخص .نعم.
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كراىية أىل السنة ٥تالطة ا١تبتدعة
قاؿ لً يم ىحم ًد
اىيم أىنوي ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ضٍي ًل بن ىغ ٍزك ًاف عن ى
بن ي
الف ى
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ا١تغَتة ىع ٍن إبر ى
بن السائً ً
ً
كاف مرجئيان.
ك ىذا .ك ى
ت على ًرأٍيً ى
ب :ال تىػ ٍقىربنا ما يد ٍم ى
ػػػػػػػػ

نعم مرجئا عندكم ياء تحذفونها ،وكاف مرجئا صرح لو في وجو ،يقوؿ :ما دمت على اإلرجاء ال تقربنا ،ال

تدخل عندنا .نعم.
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ىجراف أىل السنة للمبتدعة إىل أف يتوبوا
بن زي ود عن أىيوب ى ً
ً
قاؿ:
بن يجبىػ ٍوَت فى ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :لىقىي ًٍت ىسعً ي
قاؿ :ىحدثىنا ا١تيٍؤم يل ىع ٍن ىٛتاد ً ى ٍ
ى
يد ي
وب :كما ىشاكرتيوي ُب
قاؿ :ال يٕتىالً ٍسوي ،فىًإنوي يمرجئ .ى
ت :بلى ،فى ىما لىوي؟! ى
أى ىملٍ أىىرىؾ ىمع طىٍل وق؟ قػي ٍل ي
قاؿ أىي ي
ً
ً
ً
ص ىحوي.
ذلك ،كلكن ى٭تق للر يج ًل ا١تي ٍسل ًم إذا رأل م ٍن أخيو ىشٍيئان يى ٍكىريىوي أف يػىٍن ى
ػػػػػػػػ

نعم ،كبلـ كلو واحد ،كلو مشكاة واحدة ،يعملوف بالنصوص :
 



()1

     

حتى يتركوا الفتنة ،حتى يقوؿ أيوب ىنا :إني ما شاورتو  -سعيد بن جبير  -يعني ما طلبت

نصيحتو أصبل ،ما قلت لو :يا سعيد أترى أف أذىب مع طلق أو أف آخذ من طلق ،أل ،وإنما ىو بدأني بذلك.
انتبهوا إلى ىذا الملمح بعض الناس يرى بعض أىل السنة يذىب مع المبتدعة أو مع أىل البدع أو يدخل

مواقعهم أو يصاحبهم ويقوؿ :ما استنصحني أتركو .يقوؿ أيوب :يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيو شيئا يكره
أف ينصح لو ،انصح ،الدين النصيحة ،يقوؿ :أنا ما بدأتو وال سألتو ،ىو الذي قاؿ :ألم أرؾ مع طلق؟ قلت :بلى.

قاؿ :فبل تصاحبو فإنو مرجئ.

ىذا طلق بالحديث الذي كاف يقوؿ :التقوى أف تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب اهلل ،وأف تترؾ

معصية اهلل على نور من اهلل تخاؼ عقاب اهلل.
نعم.

ولو كبلـ حسن لما رآه أخطأ ىنا في اإلرجاء يهجرونو حتى يعود إلى الطريق المستقيم ،حتى يعود إلى السنة.

1 -سورة األنعام آية . 68 :
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ا٠تطر من ا١تشي مع النصراين أىوف من ا٠تطر من ا١تشي مع ا١تعتزلة
قاؿ :حدثىنا ٍ ً
بن ىزيٍ ود عن ٭تِت ً
بن ىسلى ىمةى ىع ٍن ىٛت ًاد ً
قاؿ :لىًقيىًٍت
بن يعبىػٍي ود ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى
يل ي
إٝتىاع ي
ضي كإًما أف أىم ً
رجل ًمن ا١تعتى ًزلىة ،فىػ ىقاـ فىػ يقمت ،فىػ يق ٍلت :إًما أى ٍف ى٘ت ً
إف أىٍم ً
صىرًاين
ض ىي ،فىًإين ٍ
ش ىم ىع نى ٍ
ي
ى ٍ ي
ى ي ه ى يٍ
ٍ
ى
ك.
أى ىحب إً ىيل ًم ٍن أف أمشي ىم ىع ى
ػػػػػػػػ

نعم ،ىذا أيضا يفهم ،ما في شخص يقوؿ ،معناه أف السلف يروف أف النصارى أحسن من المبتدعة ،الذين لم

يكفروا باإلطبلؽ ،من قاؿ ىذا؟ إنما الخطر  -يعني من وجو واحد  -الخطر من المشي مع النصراني أىوف من
الخطر من المشي مع المعتزلة ،لماذا؟ ألف النصراني ضبللو واضح ،أنا في نفسي أمشي معو وأنا أدري إنو كافر ؛

فلذلك ال أخشى على نفسي وإنما مثلما قاؿ اهلل  مصاحبة في الدنيا أو مشي في الدنيا ،لكن أف أمشي مع

معتزؿ يمتثل إلى ديني وإلى سنتي ثم يقذؼ في قلبي شيئا من الزيغ ىذا أخطر من ىذه الناحية.

ولكن بالمجمل فالمعتزلي إذا كاف لم يكفر ىو من أىل اإلسبلـ فأىوف من النصراني ،لكن من ىذه الناحية

فقط أف الخطورة في مصاحبة المعتزؿ أشد من النصراني ؛ ألف النصراني الكبير والصغير والمرأة والعجوز والصبي
يدروف النصراني الكافر ،وال يأخذوف من أصلو شيئا ،خبلص يعرفوف ىذا الكافر ،فاضحت بدعتو ،لكن ىذا

المتزيي بزي أىل اإلسبلـ أخطر من ىذا الوجو.

وأيضا من ملمح آخر قوؿ عبد اهلل بن المبارؾ :إني ألحكي كبلـ اليهود والنصارى ،وال أستطيع أف أحكي

كبلـ الجهمية .يقوؿ :كبلـ اليهود والنصارى أىوف من كبلمهم -نسأؿ اهلل العافية -مثل اليهود يقولوف :يد اهلل
مغلولة  -تعالى اهلل عما يقولوف  -لكن الجمهية إيش يقولوف؟ يقولوف :إف اهلل أقطع ما لو يدين أصبل ،فأيها أكمل

الذي يده مغلولة وال إلي أقطع ما لو يدين؟ فيقوؿ عبد اهلل بن المبارؾ  :أنا أجرؤ أف أنقل كبلـ اليهود ،ولكن كبلـ
الجهمية والمبتدعة ما أجرؤ أف أنقلو  -نسأؿ اهلل العافية  -مما عرفوا مما عندىم من الزيغ .نعم.
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صاحب السنة ٭تب صاحب السنة كلو كاف ُب أقصى األرض
ً
قاؿ :حدثىنا ب ًقيةي بن ً ً
بن ىع ٍم و
اف ً
ب إىل
ص ٍفو ى
الوليد ىع ٍن ى
رك عن أيب الد ٍرىداء أىنوي ىكىت ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى ى ي ى
اف بػع ىد ً
األرض ا١ت ىقدس ًة ،فى ىكىتب ً
ت الد يار ًم ىن الد ًار
إليو
ىس ٍل ىماف يى ٍد يعوه إىل
ي
سلماف :يا أخي ،إً ٍف ىك ى ى ي
ً ي ى
ى
كح قى ًريب ،كإًف طىيػر الس ً
فىًإف الر ً
ماء تىػ ىق يع على إًلٍ ًفها ًم ىن األىٍر ً
ض.
كح م ىن الر ً ه
ى
ٍى
كُب رك و
األرض ال تػي ىقدس أىحدان ،كإً
اإلنساف ىع ىمليو.
س
د
ق
ػ
ي
ا
٪ت
إف
:
و
ل
قاؿ
اف
م
ل
س
ف
ى
أ
اية
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ي
ي
ػػػػػػػػ

نعم ،أبو الدرداء وسلماف آخى بينهم النبي 

في أوؿ األمر في المدينة ،فبينهم أخوة ولحمة ومحبة

عظيمة ،وفي صحيح البخاري أف سلماف زار أبا الدرداء في بيتو ،فرأى أـ الدرداء متبذلة ،فقاؿ :ما لك؟ قالت:
إف أخاؾ أبا الدرداء ليس لو شيء في أمر الدنيا إنما ىو صياـ وقياـ ،فلما أراد أبو الدرداء أف يقوـ ،قاؿ لو

سلماف :نم ،فلما أراد أف يقوـ قاؿ :نم ،حتى جاء آخر الليل ثم قاؿ لو سلماف :يا أبا الدرداء إف لربك عليك

حقا ،ولنفسك عليك حقا ،وألىلك عليك حقا ،ولزورؾ عليك حقا  -يعني ضيفك  -فأعط كل ذي حق حقو.

رأى عنده ميل  -انظر كيف النصيحة بينهم  -فعدؿ ىذا الميل ،فلما أصبح أبو الدرداء ذىب إلى النبي 
فأخبره بقوؿ سلماف فقاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :صدؽ سلماف . 

انظر التناصح بينهم والمحبة بينهم رضي اهلل عنهم ،ثم لما حصلت الفتوح اختلفت الدار :أبو الدرداء اختار

الشاـ بيت المقدس ،وسلماف واله عمر على العراؽ والمدائن ،فكتب أبو الدرداء لسلماف من عظم الشوؽ الذي

ألخيو في قلبو :أف تأتينا في األرض المقدسة .فقاؿ لو :يا أخي إنو وإف بعدت الدار من الدار فإف الروح من الروح

قريب.

ىذا الشاىد ،صاحب السنة يحب صاحب السنة ولو كاف في أقصى األرض ،الروح من الروح قريب ،يقوؿ

سفياف " :إذا سمعت بصاحب سنة في مشرؽ األرض ومغربها فاكتب لو بالسبلـ " ألنو غريب صاحب السنة،

صاحب السنة والؤه لصاحب السنة عظيم ،وىو المحبة الحقيقية.

وإذا رأيت رجل يصاحب المبتدعة فإف الروح مع الروح ،وإف قاؿ :ال وأنا ما أحبهم لكن أجالسهم ،ادر إف

فيو شعبة من روحو معهم " فإف الروح من الروح قريب ،وإف طير السماء تقع على إلفها من األرض " حتى الطير

إلي يطير في السماء تقع على ما يؤالفها من األرض ،كما قاؿ النبي   األرواح جنود مجندة  ثم قاؿ:
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األرض ال تقدس أحدا .سكناؾ في بيت المقدس أو في مكة أو المدينة ال يقدسك ىذا ،وإنما يقدس اإلنساف
ويطهره ويزكيو عملو ،وسلماف من أفقو الصحابة  نعم.
الشاىد قولو :الروح من الروح قريب ،روح السني قريبة من روح السني ،وروح المبتدع أو إلي عنده ميل

وانحراؼ قريبة من ما يؤالفو ،األرواح جنود مجندة .نعم.
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إذا عرؼ العلم انقطع اٞتدؿ
بن ىزيٍ ود ىع ٍن يى٤تم ًد ً
يب
بن ىك ًاس وع ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ص ٍف ىو ى
قاؿ :ىحدثىنا ىٛت ي
قاؿ :ىرأىيٍ ي
ت ى
بن يٍ٤ت ًروز كقر ه
اف ى
اد ي
ً ً
ب.
ض ثػى ٍوبىوي كيػى يق ي
منو ىش ىببةه فىػىرآىم يػىىت ىج ىادلي ى
ب ،إً٪تا أىنٍػتيم ىجىر ه
وؿ :إً٪تا أىنٍػتيم ىجىر ه
وف ،فىػىرأىيٍػتيوي قىائمان يػىٍنف ي
ػػػػػػػػ

نعم ،وىذا أيضا صفواف بن محرز من علماء أىل السنة قريب من الشباب يتجادلوف في القرآف ،فقاـ ينفض

ثوبو يقطع الجداؿ عليهم ،خذوا أوال العلم ،تمكنوا من العلم ،دعوكم من الجداؿ ىذا ،ولذلك علماء السنة إلى

عصرنا الحاضر يقطعوف الجداؿ ،خذوا العلم أوال ،إذا عرفت العلم انقطع الجدؿ أصبل ،فأخذ ينفض ثوبو أمامهم

ويقوؿ " :أنتم جرب أنتم ج رب " ،أو أنتم جرب ،أنتم فيكم جرب تعدوف اإلنساف فيتركهم ،كذلك الشخص إذا
رأى من يجادؿ في آيات اهلل ويخوض ويتكلم من غير علم ،يقوؿ :إنما أنت أجرب فبل تعديني ،فهذا من سياسة

الناس السلف لشبابهم ولطبلب العلم يحملونهم على الحق.

وابن عباس سمع أف شبابا من قريش عند باب بني شيبة في المسعى يتجادلوف ،نقل إليو أنهم يتجادلوف في

القدر ،فجاء حتى وقف عليهم ،ثم وعظهم وعظا بليغا ونهرىم ،وقاؿ " :إف عبادا من عباد اهلل ىم واهلل لو أرادوا

الكبلـ أفصح منكم ولكن أسكتتهم خشية اهلل ،وأشغلتهم عبادة اهلل ،يراىم الرائي فيظن أف بهم العي والخرس

وواهلل إنهم الفصحاء الحلماء " وأعظم من ىذا الوعظ نقلوه أىل السنة في كتبهم .نعم.
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قطع ا١تادة من األساس أحسن من كقوع الشبهة ُب القلب ٍب اجملاىدة ُب إخراجها
اعيل عن ىٛت ًاد ً و
قاؿ :حدثىنا مؤمل بن ٍ ً
قاؿ :ىد ىخ ىل على يى٤تم ًد
وب ى
بن ىزيٍد عن أىي ى
إٝتى ى ى ٍ
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى ي ى ي ي
عليك آيةن ًمن كًتى ً
ً ًً
يد على أف أىقٍػىرأىىا يٍب
ين يىومان ىر يج هل ى
اب اهلل ال أىز ي
فقاؿ :يا أبا بى ٍك ور! أىقٍػىرأي ى
ٍ
بن سَت ى
قاؿ:
ت ًم ٍن بييت .ى
صبيػ ىعٍي ًو ُب أيذينىػٍي ًو يٍب ى
عليك ٍ
قاؿ :أي ىحر يج ى
أى ٍخير يج؟ فىػ ىو ى
ت يمسلمان لى ىما ىخىر ٍج ى
إف يكٍن ي
ض ىع أي ٍ
فقاؿ :يا أبا و
قاؿ بً ىإز ًارًه يى يشده عليو ىكىهتيٌأى للقياـ،
قاؿ :فى ى
يد على أف أقرأ يٍب أخرج .ى
ى
بكر! إًين ال أى ًز ي
قاؿ:
ك أف يٗتٍ ًر ىج ىر يجبلن ًم ٍن بػىٍيتً ًو؟ ى
ت ،أىفىػىي ًحل لى ى
فأقبلنا على الر يج ًل فىػ يق ٍلنىا :قى ٍد ىحر ىج ى
عليك إالٌ ىخىر ٍج ى
ت
عليك لو قىػىرأى آيىةن يٍب ىخىر ىج؟! ى
فى ىخىر ىج ،فىػ يق ٍلنىا :يا أبا بكر! ما ى
ت أف قليب يىػثٍبي ي
قاؿ :إين كاهلل لو ظىنىػٍن ي
ً
ت أف يػيٍل ًق ىي ُب قليب شيئان أى ٍج ىه يد أف أي ٍخ ًر ىجوي من
ت أف يػى ٍقىرأى ،كلكٍت خ ٍف ي
على ما ىو عليو ما بىالىٍي ي

قليب فبل أستطيع.
ػػػػػػػػ

اهلل المستعاف ،إذا كاف ىذا ابن سيرين ،ىذا ابن سيرين يقوؿ :لو أني أظن أف قلبي يثبت على ما ىو عليو ما

باليت أف يقرأ علي القرآف ،ولكني أخاؼ أف يلقي في قلبي شيئا أجهد أف أخرجو من قلبي فبل أستطيع.
انظروا غاية التوكل على اهلل واالنطراح بين يديو ،والدخوؿ في عصمتو ،
   

()1

     

واإلجراء على النفس ،وعدـ اإلعجاب بالعلم .يقوؿ :أنا أخشى أخاؼ أف ىذه اآلية

تحرفني ،وإنما أمكث تحت عصمة اهلل ،فهذا جاءه ىذا الرجل في بيتو ،وىو عمرو بن عبيد ،ألنو ىو الي كاف في
البصرة وىو المشهور ،فأخذ يريد الجدؿ حتى قاؿ :يا أبا بكر اسمع مني آية من القرآف ،القرآف آية فقط ،آية

واحدة ،فوضع إصبعيو في أذنيو وقاؿ :وال آية ،فلما كثر الرجل الجداؿ قاـ ابن سيرين وىو في بيتو وأخذ يشد

إزاره ،يتهيأ للخروج ،فقلنا للرجل :استح يا أخي ،تخرج رجل من بيتو! شيخ كبير تطلعو من بيتو ،استح ،فخرج.

فلما خرج قلنا :يا أبا بكر ما منعك أف تسمع آية ،آية من كتاب اهلل؟ فقاؿ :إني واهلل لو ظننت أف قلبي

يثبت على ما ىو عليو ما باليت أف يقرأ ولكني أخاؼ أف أزيغ ،فالوقاية خير من العبلج ،السبلـ ال يعدلو شيء،
المسألة ليست ماؿ أو نفس المسألة دين ،ولذلك نقلوا عن رجل من أبناء األنصار أنو ذىب من المدينة للعراؽ،
1 -سورة آل عمران آية .111 :
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وجالس أىل القدر ،وسمعهم يعترضوف على اهلل ،لماذا اهلل يقدر كذا ويحكم كذا ولماذا ولماذا؟ نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة ،ثم علقت الشبهة بقلبو.

فلما رجع المدينة أخذوا ينكروف النصوص القاطعة ،ويقولوف :كاف يبكي ويقوؿ :إني واهلل إني أعلم أف الحق

معكم ،ولكن ماذا أفعل بما علق بقلبي؟ نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،ماذا أفعل بما علق بقلبي؟ أدخل الشيطاف

شبهة ثم أخذ ينشرىا ويجري من ابن آدـ مجرى الدـ ،أخذ ينشرىا حتى تشبثت في قلبو ،فالوقاية خير من

العبلج.

قطع المادة من األساس أحسن من وجود الشبة ثم تجهد أف تخرجها فبل تستطيع ،ولذلك لو جاءؾ في

بيتك مثل ابن سيرين ضع أصبعيك في أذنيك واخرج من بيتك ،إف هلل وإف إليو راجعوف ،إذا أحرجك في بيتك
اخرج من بيتك ،لكن ال تسمع منو شيئا إذا كاف من أىل الجداؿ في آيات اهلل ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،يا
إخواني ىذه سيرة السلف كلهم ،وىذا القرآف وىذه السنة ،إذا رأيتم الذين يجادلوف في آيات اهلل ويتبعوف ما

تشابو فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروىم ،وليقل إنساف ما قاؿ ىذا طريقهم ،ليقل :إف ىذا ضيق ،المفروض

نتجادؿ ،المفروض نبث األفكار والمفروض أننا نتناقش حتى في أمر الدين ،ليقل ما قاؿ ىذا طريق السلف " إف
كاف على مثل ما أنا عليو وأصحابي " من أراد أف يمسك طريقهم فهو في الفرقة الناجية ،ومن أراد أف يجالس

ويسمع األفكار ويسمع األىواء ويسمع اآلراء ثم يقع في زيغ فبل يلوـ إال نفسو ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة .نعم.
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النهي عن ٘تكُت صاحب البدعة من اٞتداؿ
قاؿ :ال ي٘تىكنيوا ً
اؽ اٟتذاء ع ًن األىكز ً
ب بً ٍد ىع وة ًم ٍن
اعي ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
إس ىح ى ى ي ى ٍ ى
قاؿ :ىحدثىنا أبو ٍ
ى
صاح ى
و
ث قيػليوبى يكم ًم ٍن فًٍتػنىتً ًو ارتيابان.
جداؿ فىػييػ ىور ى
ػػػػػػػػ

ال تمكنو من قلبك ،اجعل قلبك ىذا أعظم شيء يتقي اهلل 

ال تمكنو من قلبك ال ببحث تقرأه ،وال

بكلمة تسمعها ،وال بمجالسة ،إذا عرؼ أنو صاحب بدعة فبل تمكنو من قلبك ،وإنما مكن للوحي من قلبك،

مكن قوؿ اهلل ،قوؿ رسولو 

قوؿ السلف ،قوؿ الصحابة ،اقرأ البخاري ،اقرأ مسلم ،حتى يقوى النور في

قلبك.

كما قاؿ ابن القيم ،بعض الناس النور في قلبو مثل الضوء  ،نور ال إلو إال اهلل في قلبو مثل الضوء الضعيف،

ثم أشد أشد أشد يقوى يقوى بمواالة الوحي واآلثار عليو ،حتى يصل بعض الناس النور في قلبو مثل الشمس

المحرقة ،ال تقترب منها شبهة إال احترقت ،نسأؿ اهلل من فضلو.

ىذا كيف يكوف النور في قلبك مثل الشمس؟ بالمداومة على سماع القرآف بتأويلو وتفسيره والسنة واآلثار

وطريقة السلف ،وسير الصالحين ،حتى يقوى يقوى النور في قلبك ،أما اآلف تمكنو من قلبك تعطيو قلبك على

طبق من ذىب حتى يضع فيو ما يشاء  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -تقرأ بحوث كلها زيغ ،وكلها عمومات
ومتشابو ومجمل ،ثم تقوؿ واهلل ،انظروا اآلف  -نسأؿ اهلل العافية .

الذين شاركوا في الدماء في ىذه الببلد وفي غيرىا ،تجد أوؿ سببها أنو يمكن أصحاب األىواء من قلبو،

جال سهم ثم شبهوا عليو بالعمومات وبالمجمل وبهذا ،ثم صاحبهم حتى في سفك الدماء ،لن تجد شخصا بدأ
مباشرة معهم إنما  -يعني قفز إلى الدماء  -وإنما مكنهم من قلبو حتى وقعت الشبهة في قلبو.

الحل الوقاية خير من العبلج كما قاؿ السلف ،دعهم عنك وال تجادؿ بل كما قاؿ اهلل ورسولو.

والعافية ال يعدلها شيء ،وأعظم العافية العافية في الدين ،كونك معافى في دينك تحيا على اإلسبلـ والسنة،

وتموت على اإلسبلـ والسنة ىذه ىي الكرامة ،والعافية لها أسباب النبي عليو الصبلة والسبلـ كل الفتن يقوؿ :ال

تقربها ،ليس ىذا جبنا وإنما لعقبل ،الدجاؿ أعظم فتنة ،إيش يقوؿ النبي   من سمع منكم بالدجاؿ فبل

يأتيو ،فإف الرجل يأتيو وىو موقن أنو كذاب فبل يلبث أف يؤمن بو . 
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وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إف الناس سيقتتلوف على نهر الفرات  -سيحصر عن جزيرة من ذىب ىذا

الفرات  -قاؿ :سيقتتل عنده الناس حتى يقتل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ،وكل واحد يقوؿ :لعلي أنا
الذي أنجو وآخذ الذىب ،قاؿ :فمن سمع منكم بذلك فبل يأتيو . 

ربما يدركنا ذلك ،بما ندرؾ الدجاؿ أو ندرؾ ىذا الذىب ،من سمع منكم بذلك فبل يأتيو ،ال تأتيو ؛ ألنك

إف استشرفت الفتنة جرفك التيار؛ ولذلك في الفتن :النائم المضطجع خير من الجالس ،والجالس خير من

القائم ،والقائم خير من الماشي ،والماشي خير من المسرع فيو ،وحتى يبلغ األمر بالشخص أف يخرج من البلد

كلو كما فعل سعد بن أبي وقاص ،لما رأى الفتنة خرج من البلد ،ثم قاؿ علي بن أبي طالب بعد عشرين سنة" :

هلل منزؿ نزلو سعد بن مالك " يثني عليو بهذا االعتزاؿ؛ ألنهم يفروف بدينهم من الفتن.

نسأؿ اهلل أال يفتنا في الدنيا ،ونسأؿ اهلل أف يثبتنا على اإلسبلـ والسنة ،وأف يقينا مضبلت الفتن ،إنو ولي

ذلك والقادر عليو ولكم إف شاء ،وإف شاء اهلل سنتمكن من ختم ىذا الكتاب في ىذه الدورة بإذف اهلل تعالى،

نعم ،إذا كاف فيو سؤاؿ أو سؤالين ،ال نطيل اإلخواف.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نوفق بين اعتزاؿ أىل البدع وعدـ مجالستهم وبين أنو ينبغي ألىل السنة

أف يدعوا الناس إلى التمسك بالدين والتمسك بها ؟

ج :نعم ،يريو السنة وينشر السنة في المساجد وفي أماكن أىل السنة لكن إظهار السنة ال يعني مجالسة أىل

البدع .نعم.

س :يقوؿ أحسن اهلل إليكم :كيف نجمع بين عظم المناقشة في أىل البدعة لجميع الناس وبين مناقشة ابن

عباس الخوارج ،ومناقشة شيخ اإلسبلـ ألىل البدع؟

ج :نعم ،العالم إلي مثل ابن عباس يأتيهم ويناقش ويبين الحجة ،إذا وصلت إلى مستوى ابن عباس أو كنت

عالما متمكنا ما في بأس ،العالم يرد عليهم شبهاتهم ،أما بقية الناس وطبلب العلم يصاحبونهم أل ،وال تناقش إال
إذا رسخت قدمك في العلم ،ولذلك أقوؿ :قبل أف تسمع شبهاتهم اسمع الوحي حتى تصل بو إلى درجة اليقين.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اإلعراض عمن خالط أىل البدع أو كاف متبعا اإلعراض عنو أال يخالف حديث

الهجراف  :ال يهجر أحدكم أخاه فوؽ ثبلثة أياـ 

ج :ال ،الهجر لثبلثة أياـ ىذا الهجر ألمر الدنيا ،أما إذا كاف ألمر الدين فبل يقتصر على ثبلثة أياـ ،النبي

عليو الصبلة والسبلـ ىجر كعب بن م الك خمسين ليلة ألمر الدين ،ىجر كعب بن مالك خمسين ليلة ،ولوال أنو
نزلت توبتو الستمر في ىجره ،فالهجر ألجل الدين ال يتقيد بثبلثة أياـ ،إنما ىو ألجل الدنيا ،إذا كاف سوء تفاىم

ألجل الدنيا ال يتجاوز ثبلثة أياـ .نعم.
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س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ بعض الشباب :اعتادوا أنهم في كل يوـ عرفة يذىبوف عشيتو في نزىة برية،
يدعوف اهلل  في وقت العصر؟
ج :نعم ،إذا كاف على وجو المداومة ال يصح ،إذا كانوا اتخذوىا سنة كل سنة ال يصح ،أما إذا فعلت أحيانا

 كما قاؿ شيخ اإلسبلـ  -إذا فعلت أحيانا أو لعارض أو على غير وجو المداومة فإف ىذا يسوغ فيو االجتهاد،واألولى الكف عن ىذا حتى ال يحدث للناس بدع ،وإنما في بيتك أو في مسجدؾ وتعبد اهلل وتذكره حتى تغيب

الشمس ،نعم.

س :فضيلة الشيخ يقوؿ :أحسن اهلل إليكم ،ما رأيك في كتاب " حياة الصحابة " لمحمد إلياس لمحمد

إلياس؟

ج :يغني عنو -إف شاء اهلل -كتب السن ة ،كتب السنة الصحيحة تغني عنو بأذف اهلل ؛ ألف فيو صحيحا وفيو

خطأ ،وفيو كذبا وفيو أشياء موضوعة ،وفيو حقا فخذ الحق الصافي ،خذ سيرة الصحابة وحياة الصحابة من كتب

أىل السنة الصافية ،مثل لو خيرت بين ماء عكر وعندؾ ماء صاؼ .نعم.
أحسن اهلل إليك.

وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد.

310

التحذير من البدع

سنة اهلل كعقوبتو اليت كتبها على أىل البدع أهنم ال يوفقوف للتوبة ُب الغالب
الق ً
ابن ىشوذىب ى ً
وؿ:
اس ًم كىو يػى يق ي
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ى
قاؿ :ىحدثىنا ى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ض ٍمىرةي ىع ًن ً ٍ ى
ت ىعٍب ىد اهلل ى
ىول فىػ ىًتىكوي إالٌ إىل ما ىو ىشر ًمٍنوي.
ما ى
كاف ىعٍب هد على ن
و
اٟتديث ً
حديث ىع ًن النًيب  
ص ًد ييقو ُب
ت ىذا
لبعض أصحابنا ى
ى
ى
قاؿ :فى ىذ ىك ٍر ي
فقاؿ :تى ٍ

وف ِم َن الد ِ
وف إليو حتى يَػ ْرِج َع الس ْه ُم إلى فوقِ ِو . 
ين ُم ُر َ
وؽ الس ْه ِم ِم َن الرِمي ِة ،ثُم ال يَػ ْرِج ُع َ
يَ ْم ُرقُ َ

إٝتاعيل عن ىٛت ًاد ً و
كاف ىر يج هل يرل
وب ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :ى
بن ىزيٍد عن أىي ى
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤمل ي
بن ٍى ى
كاف
ت أف فيبلنان تىػىرىؾ ىرأٍيىوي الذم ى
ت :أى ىش ىع ٍر ى
فأتيت ي٤تى ٌمدان فى ًرحان بذلك أي ٍخً يربيه ،فىػ يق ٍل ي
رأيان فىػىر ىج ىع عنو ،ي
فقاؿ :انظركا إىل من يػتىحوؿ ،إف ً
ً
ِ
اإلسبلـ
وف ِم َن
آخىر
يرل؟ ى
شد ىعلىٍي ًهم ًم ٍن أىكلًًو  :يَ ْم ُرقُ َ
اٟتديث أى ى
ىٍ ى ى

وف فيو . 
ود َ
ثُم ال يَػ ُع ُ

قاؿ :حدثىنا عبد اهلل بن و
قاؿ :ىحدثىٍت ي٤تىم هد عن ًى ىش واـ ىع ًن اٟتى ىس ًن
خالد عن بىًقية ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى ىٍ ي
ي

وؿ اهلل
أف ىر يس ى

قاؿ  :أَبى اهلل لِص ِ
اح ِ
ب بِ ْد َع ٍة بِتَوبة . 
 ى
َ ُ َ

قاؿ :حدثىًٍت أيضان ي٤تمد عن يٛت و
ً
ًو
يد الط ً
ويل
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ى ي
ى
بن خالد عن بىقيةى ى ى
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد اهلل ي
قاؿ  :إف اهلل حجز التوبةَ عن ُكل ص ِ
بن مالً و
اح ِ
عن أىنى ً
ب بِ ْد َع ٍة . 
ك ىع ًن النًيب  ى
َ
َ ََ َ
س ًى
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو

وصحبو أجمعين.

خبلصة ىذا الباب العظيم أمراف:

األمر األوؿ :أف سنة اهلل وعقوبتو التي كتبها على أىل البدع أنهم ال يوفقوف للتوبة في الغالب ،عقوبة لهم -

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -ىذا أمر مشاىد أنهم ال يوفقوف للتوبة في الغالب ،خاصة إذا كاف مصرا ،إذا كاف
مصرا لئلصرار معلنا ،رأسا في بدعة فإنو ال يوفق للتوبة في الغالب ،ىذه عقوبة من اهلل.

ويدؿ ىذه اآلثار وقوؿ النبي 

في الحديث الذي في الصحيحين عن الخوارج  :يمرقوف من الدين

كما يمرؽ السهم من الرمية ثم ال يعودوف إليو . 

311

التحذير من البدع
قاؿ محمد -يعني ابن سيرين : -واهلل إف آخر الحديث أشد عليهم من أولو .بمعنى إف قوؿ النبي عليو

الصبلة والسبلـ  :ال يعودوف إليو  أشد من قولو  :يمرقوف من الدين  ؛ ألف وجد أناس مرقوا من
الدين كالمرتدين في عهد الصديق وغيره ثم عادوا وحسن إسبلمهم وقتلوا واستشهدوا ،لكن قولو عليو الصبلة

والسبلـ  :ثم ال يعودوف إليو  ىذه أشد عليهم ،نسأؿ اهلل العافية ،يعني بمعنى أنو يستمر يطبع على قلبو.

يستمر على البدعة حتى يموت عليها ،ىذه عقوبة من اهلل ،ىذه عقوبة من اهلل لصاحب البدعة وىذا أمر

مشاىد ،لكن قد يقوؿ شخص :قد رأينا أصحاب بدع وتابوا .فيقاؿ :إف ىذا ألحد أمرين :األوؿ محض فضل اهلل
 ؛ ألف اهلل قد يخلف وعيده ولكنو ال يخلف وعده  -سبحانو وتعالى  -كما تعرفوف في نصوص الوعيد مثلما
قاؿ اهلل           

()1

ىذا محض وعيده  -سبحانو وتعالى

 لكنو قد يعفو ،قد يتفضل على بعضهم بمحض الفضل وال يجري عليو ىذه السنة ،وىو أعلم بما في القلوب -سبحانو وتعالى  -فيكوف ىذا محض فضلو أنو أخلف السنة في ىذا.

والثانية :األمر الثاني :أف يكوف ىذا من الغاوين الذين يتبعوف ،يعني البدعة لم تتأصل في قلبو ،كما قاؿ

تعالى      :

()2

يكوف ىذا من الغاوين ،يعني إما ذىب معهم عصبية وإال حمية

وإال عاطفة لكنو ما تأصلت البدعة في نفسو.

وىذا في الغالب يرجع إذا بين الوحي ،ولذلك لما ناقشهم ابن عباس -الخوارج -رجع منهم ،رجع الذي

بقي أربعة آالؼ ،ىذا المحفوظ ،واختلفوا فيهم بعضهم قاؿ :إنهم كانوا عشرين ألفا.

وبعضهم قاؿ :إنهم كانوا اثني عشر ألفا ،وىم اتفقوا -أىل الروايات -على أف الذي بقي أربعة آالؼ ،بمعنى

إما أف يكوف الذي رجع الثلثين لو كانوا اثني عشر ألفا وبقي أربعة آالؼ سيكوف رجع ثمانية آالؼ ،أو يكوف

الذي رجع أربعة أخماس إذا كانوا عشرين ألفا .فالمقصود أنو رجع عدد كبير.

ىؤالء ىم الذين اغتروا  -مثلما يقوؿ اآلف اإلعبلميوف المغرر بهم  -اغتروا فلما رأوا الوحي رأوا السنة

رجعوا ،وبقي األربعة آالؼ إلي ىم تأصلت فيهم البدعة تشربوا بها ،وىؤالء الذين قاتلهم علي 

ىذا أمر،

وىذا من أخطر األشياء في البدعة أف الذي يفتري على اهلل ويبتدع ويقوؿ :سأنزؿ مثل ما أنزؿ اهلل بلساف حالو،

ويرد السنن وال يخضع للنصوص أف من عقوبتو أال يوفق للتوبة  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

 1سورة النساء آية .93 :2 -سورة الشعراء آية .224 :
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بل ذكر بعض أىل العلم عما ىو أخف من ذلك ،ذكروا عن القاتل أف كثيرا من القتلة الذي تعمد القتل -

قتل المسلمين  -أنو يختم لو بخاتمة سوء ،ويتأوؿ ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين يقوؿ  :ال يزاؿ

المرء في فسحة من دينو ما لم يصب دما حراما  إال أف يعفو اهلل 

ويكوف بمحض فضلو ،والناس بين

عدلو وفضلو.

فإذا ىذا األمر األوؿ في ىذا الباب أف من سنة اهلل التي أجراىا على ىذا الدـ وىو االبتداع واالفتراء على
ً

اهلل أنو ال يوفق للتوبة ،كما قاؿ النبي  عن الخوارج  :ال يعودوف إليو  يمرقوف من الدين ثم ال يعودوف
 -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -وىذا أعظم شيء وأخطر شيء ،كما قاؿ محمد بن سيرين ،محمد ىنا في األثر

إلي عن أيوب ىو محمد بن سيرين قاؿ :واهلل إف آخر الحديث أشد عليهم من أولو.

األمر الثاني أيضا في ىذا الباب :أنو قاؿ السلف :ما ينتقل صاحب بدعة إال إلى ما ىو شر منو.
وقاؿ علي بن أبي طالب ما كاف رجل على رأي من البدعة فتركو إال إلى ما ىو شر منو.

وقاؿ محمد بن سيرين لما يقوؿ أيوب :جئت فرحا وأقوؿ :أبشر فبلف ترؾ رأيو السيئ ،فلم يفرح ،وقاؿ:
انظر إلى ماذا يتحوؿ .انظر إلى الشر الذي سيقع فيو في الغالب ،ىذه سنة من اهلل  أنهم ىكذا ،لماذا؟ ألنو
إذا ترؾ رأيو األوؿ ترؾ على أنو رأي سيئ وإذا وقع في الرأي الجديد والبدعة الجديدة على أنها حسنة ،فتكوف

شرا من األولى ،يعني األولى عرؼ أنها سيئة لكنو في الغالب يقع في شيء أخبث منها ويظن أنها حسنة ،وىذا

معنى كبلـ السلف :يقع في شر منو.

إما يقع في شر منو حيث زيادة الضبلؿ ،أو يقع في شر منو أنو اعترؼ بأنو ما كاف عليو سيئ ولكنو اآلف

يقوؿ :الذي عليو أنا حسن وىو قد يكوف أشد من األوؿ ،فمثبل رجل إذا فرضنا رجل مثبل يخالف كبلـ النبي 
وكبلـ اهلل  وكبلـ أئمة السلف في عدـ الخروج على السبلطين ،وعدـ تهييج الناس عليهم ،والصبر على
أذاىم ،وىو يكوف يخالف ىذا ،يهيج الناس ،ثم يترؾ ىذا الرأي ويقوؿ :صحيح اعترفت اآلف وعرفت أنو رأي

سيئ وقبيح ،وأف أضراره أشد ولكن ينتقل إلى التبرير للحاكم في كل ما يفعل ،وعدـ مناصحتو وتمييع الدين
وتقريب المبتدعة.

نقوؿ :انتقلت إلى ما ىو شر من بدعتك ،وىو يقوؿ :صحيح أنا كنت على شر واآلف عرفت ،نقوؿ :إلى

اآلف لم تعرؼ ،انتقلت من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ،الوسط الصراط المستقيم إلى اآلف لم تعرؼ ،وىذا

أمر مشاىد ،تجده يت نقل من بدعة إلى بدعة أشد ،إما أف يكوف ثوريا ،وإما أف يكوف مميعا ،وإما أف يكوف ...ما

يلزـ الصراط المستقيم  -سبحاف اهلل  -ما يوفق إلى الوسط ىذا في الغالب ،إال أف يكوف محض اهلل فضل اهلل
عليو ،فاإلنساف يخضع للسنن يخضع للنصوص ،ىذا ما في ىذا الباب نعم بقي أثر فيو.
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باب ىل لصاحب بدعة توبة؟

أى ىشد الن ً
وف
اس ًعبى ىاد نة ىم ٍفتي ه
بن ىع ًطيةى  ،ىع ٍن ى٭تِت ً
قاؿ:
كاف يي ي
بن أيب عمرك السٍيبى ًاين ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :ى
قاؿ :ىحدثىنا يرىديٍح ي
ب بً ٍدع وة تىػوبةن ،كما يػٍنتى ًقل ً
يأىب اهلل لً ً
ب بً ٍد ىع وة إالٌ إىل ىشر منها.
ى ي ى
ى
صاح ً ى ٍ ى
ى
صاح ي
ً
الكوفىًة  ،عن
قاؿ :ىحدثىٍت ىر يج هل ًم ٍن أى ٍى ًل ي
بن ىخالً ود عن بىًقية ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد اهلل ي
بن أيب و
بن قىػٍي و
كاف ىر يج هل على ر و
بن نيباتى ىة  ،عن ىعلًي ً
صبى ًغ ً
ىع ٍم ًرك ً
أم ًم ىن
طالب ى
قاؿ :ما ى
س  ،ىع ًن األى ٍ
ً
البدعة فىػ ىًتىكوي إالٌ إىل ما ىو ىشر منو.
الق ً
ابن ىشو ىذب ى ً
اس ًم كىو
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ى
قاؿ :ىحدثىنا ى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ض ٍمىرةي  ،ىع ًن ً ٍ ى
ت ىعٍب ىد اهلل ى
ىول فىػ ىًتىكوي إالٌ إىل ما ىو ىشر ًمٍنوي.
يػى يق ي
وؿ :ما ى
كاف ىعٍب هد على ن
و
ث ً
حديث ىع ًن النًيب  
ص ًد ييقو ُب
لبعض أصحابنا ى
ى
ت ىذا اٟتدي ى
قاؿ :فى ىذ ىك ٍر ي
فقاؿ :تى ٍ
وف ِم َن الد ِ
وف إليو حتى يَػ ْرِج َع الس ْه ُم إلى فَػ ْوقِ ِو . 
ين ُم ُر َ
وؽ الس ْه ِم ِم َن الرِمي ِة ،ثُم ال يَػ ْرِج ُع َ
يَ ْم ُرقُ َ

بن زي و
ً
كاف ىر يج هل
ي
ى
أ
عن
،
د
وب ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :ى
بن ٍ
اعيل  ،عن ىٛتاد ً ى ٍ
ى
قاؿ :ىحدثىنا يم ىؤمل ي
إٝتى ى
ت أف فيبلننا تىػىرىؾ ىرأٍيىوي الذم
ت :أى ىش ىع ٍر ى
فأتيت ي٤تى ٌم ندا فى ًر نحا بذلك أي ٍخً يربهي ،فىػ يق ٍل ي
يرل رأينا فىػىر ىج ىع عنو ،ي
فقاؿ :انظركا إىل من يػىتحوؿ ،إف ً
ً
وف ِم َن
آخىر
كاف يرل؟ ى
شد ىعلىٍي ًهم ًم ٍن أىكلًًو  :يَ ْم ُرقُ َ
ى
اٟتديث أى ى
ىٍ ى ى

ِ
وف فيو . 
ود َ
اإلسبلـ ثُم ال يَػ ُع ُ
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ً
ً
بن و
رك  ،ىع ٍن يس ً
بن ىع ٍم و
ليم ً
اف ً
عامر ا٠تىبىائًرم
ىحدثىنا أى ىس هد ى
ص ٍفو ى
بن الوليد  ،ىع ٍن ى
قاؿ :ىحدثىنا بىقيةي ي
ً
ً
يقوؿ :إف أى ىشد الن ً
ب
 ،عن ىر يج ول ًم ٍن
كاف ي
اس ًعبى ىاد نة ىم ٍفتي ه
أصحاب النًيب  أىنوي ى
وف .يعٍت صاح ى
بً ٍد ىع وة.
ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذه كلمة شديدة لكن لها فهم عند السلف  ،يكوف أشد الناس عبادة مفتونا  ،بمعنى أف يكوف عنده

عبادة بدوف علم  ،ال تصل إلى قلبو  ،فيكوف مفتونا  ،كما كاف الخوارج ىم أشد الناس عبادة  ،ولكنهم مفتونوف

 ،نسأؿ اهلل العافية والسبلـ  ،كما قاؿ  ،كما قاؿ  " :يعني صاحب بدعة " كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :

تحقروف صبلتكم عند صبلتهم  ،وصيامكم عند صيامهم   ...لكن مفتوف  ،وكما في قصة الرجل الذي قتل

تسعة وتسعين نفسا  ،في الصحيحين  ،ثم أتى إلى عابد  ،انظروا كيف إذا افترؽ العلم والعبادة تحصل فتنة " أتى
إلى عابد وقاؿ  :أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا  ،وأريد اآلف التوبة  ،أريد الرجوع إلى ربي  ،فهل لي توبة  ،فانظروا

الفتنة في العابد  ،قاؿ  :ليس لك توبة  ،ليس لك توبة خبلص  ،أغلق عليك نهائيا  -نسأؿ اهلل العافية من الفتنة

 فقاؿ  :الرجل ما داـ ليس لي توبة أكمل بك العدد  ،فكمل بو المائة  ،ثم ذىب إلى عالم فقاؿ  :ومن يحوؿبينك وبين التوبة  ،انظروا الفرؽ " ومن يحوؿ بينك وبين التوبة " والقصة معروفة لديكم .

فإذف إذا وصف لك رجل قيل  :إنو متزىد ومتخشع ومشهور  ،وال يعرؼ بعلم أو باتباع السنن أو باتباع

العلماء  ،فاعرؼ أنو مظنة فتنة ؛ ولذلك انظروا إلى علمائنا الذين أدركناىم فضبل عمن نعرؼ آثارىم  ،ما تجدوا
عند ىذا التكلف  ،كلكم أدركتم علماء السنة مثل الشيخ عبد العزيز رحمو اهلل  ،والشيخ محمد تجد حتى في

عبادتو ليس عليو ىذا التكلف الزائد  ،وإنما على سجيتو  ،الصحابة قبل ذلك ال يعرؼ عنهم ىذا التكلف الزائد

 ،وإنما كما قاؿ النبي   القصد القصد تبلغوا  ،لن يشاد الدين أحد إال غلبو الدين  ،إف ىذا الدين متين

فأوغلوا فيو برفق  ،واعلموا أنو لن يشاد الدين أحد إال غلبو  ،وعليكم بالغدوة والروحة  ،وشيء من الدلجة ،

والقصد القصد تبلغوا  وىذه نفائس من النبي 

أمور عظيمة  ،ىدي  ،نور  ،ىذا معنى كبلمو أشد الناس

عبادة مفتوف  ،بمعنى عنده تعبد وتزىد  ،وليس عنده علم فيفتن  ،كما قلنا يكوف عنده العبادة ما وصلت إلى قلبو

 ،حتى تثمر فيو الخشوع والطمأنين ة  ،وإنما صار عنده إدالؿ على اهلل بالعمل  ،وصار عنده عجب  ،وصار عنده
احتقار للناس  ،وربما قاتلهم كما فعلت الخوارج .

ولهذا لو تقرءوا في سير عباد أىل المدينة  ،تجد أنهم أقرب للهدي النبوي من عباد العراؽ  ،حتى في

الصدر األوؿ  ،اقرأ سير سالم بن عبد اهلل بن عمر  ،والقاسم محمد بن أبي بكر  ،وسعيد بن المسيب  ،وأمثالهم

 ،واقرأ في عباد العراؽ تجدوا أولئك دخلوىم نسكا أعجميا  ،سموا سلف النسك األعجمي  ،بمعنى أمر زائد
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عن الحد  ،وعلى كل حاؿ كل من أقبل على شيء واشتد طلبو لو فهو مفتوف فيو  ،لكن بعض الفتنة محمودة ،

مثل قوؿ النبي   جعلت قرة عيني في الصبلة  بعض الناس يفتح لو في الصبلة  ،ويحبها ويقبل عليها
 ،ىذا محمود إذا كاف في حدود السنة  ،أو في العلم  ،بعض الناس يفتن في العلم  ،في الجهاد  ،في أمور كثيرة

 ،إذا كاف في حدود السنة محمود ىذا .

لكنو فتنة في الحقيقة  ،يعني فتح ل و  ،بمعنى أما المذموـ ىنا ىو كما قالوا  :أف يكوف ىناؾ تعبد بدوف علم

؛ نعم .
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قصة صبيغ العراقي

تصحيف ا١تنت كتصحيحو
كىب  ،ع ًن اللي ً
و
ث ً
سحنوف  ،ىع ًن ً
بن ىس ٍع ود  ،ىع ٍن ي٤تىم ًد
بن ي٤تىم ود  ،ىع ٍن
ابن و ى ٍ
اىيم ي
ىحدثىٍت إبر ي
بن عج و
ً
أجنى ًاد ا١تسلمُت
يسأؿ عن أشياءى ًم ىن القرآف ُب
صبًيغنا العًىراقي
بلف  ،ىع ٍن ناف وع ؛ أف
جعل ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ي
ً ً
ً
ً
بالكتاب
أتاه الر يسوؿ
بن
حىت قىد ىـ م ٍ
ٌ
ا٠تطاب ،فىلما ي
عمر ى
صىر ،فبعث بو عمرك ى
بن العاص إىل ى
صر أف يكو ىف ىذىب فىػتي ى ً
قاؿ عمر :أىب ً
قاؿُ :ب الر ٍح ًل .ى
قاؿ :أين الر يجل؟ ى
فىقر يأه ى
العقوبةي
ٍ
صيبك مٍت ي
ى ى
ً
تسأؿ ٤تدثة!
عمر :ي
فأتاه بو ى
ا١تيوج ىعةي .ي
فقاؿ ي
ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذا من التصحيف  ،فقاؿ  :عم تسأؿ ؟ بدؿ عمر عم ؛ الراء ىذه زائدة  ،عم تسأؿ ؟ بداؿ محدثة

فحدثو  ،فأتاه بو فقاؿ  :عم ؟ تسأؿ فحدثو  ،نعم  ،عدؿ التصحيف ىذا في النسخ عندكم  ،نعم .
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الفكر ىو فضبلت البشر كال يرد إال بالوحي أك التعزير
ً
ً
ضربىوي هبا حىت
عمر إىل
تسأؿ ؟ فحدثو ،
فقاؿ  :عم ي
فأتاهي بو  ،ى
رطائب م ىن اٞتريد فى ى
ى
فأرسل ي
ى
عاد لو ٍب تركو حىت برئ ،فدعا بو ليعود لو ،فقاؿ لو
ى
ظهرهي ىكبٍ نرة  ،يٍب تركو حىت برئ ،يٍب ى
ترؾ ى
ت.
قتبل ن
ت تيرييد قتلي فاقتلٍت ن
يغٍ :
كنت تير ي
صبً ي
يد أف تداكيٍت فقد  -كاهلل  -بىًرئٍ ي
ٚتيبل ،كإف ى
إف يكٍن ى
ى
ً
أحد من ا١تسلمُت .فاشتد ذلك
كتب إىل أيب موسى األشعرم أال ي٬تالسو ه
فىأذ ىف لو إىل أرضو ،ك ى
ً
يأذف
عمر ب ىن
على الر يج ًل
ىيئىتيو ،ى
ب يعمر ٍ
ا٠تطاب ٍ
أف ى
أف قى ٍد ىح يسىن ٍ
ت ٍ
فكىت ى
ى
فكتب أبو موسى إىل ى
ً
للناس ٔتجالستً ًو.
ػػػػػػػػ

نعم ؛ ىذه القصة العظيمة ذكرىا ابن وضاح  ،وذكرىا األجري في الشريعة  ،وذكرىا الدارمي في المقدمة ،

ىذه تهدـ المقولة السخيفة التي انتشرت  ،وىم يقولوف  :الفكر ال يواجو إال بفكر  ،وىذا خطأ محض ؛ ألف
الفكر ىو إفراز البشر  ،وإفراز البشر منذ الدىر األوؿ ال يمكن أف يهدـ إفراز بشر آخر  ،الفائدة األولى الفكر

ال يذىب إال بأحد أمرين  ،األمر األوؿ الوحي  ،الفكر ىو فضبلت البشر  ،زبالة أذىانهم  ،إفرازات عقولهم ،

ىذا اسم الفكر  ،مفكر يعني يفكر من فكره من رأسو  ،ال ينظر في الوحي .

فإذف ما الذي يذىب الفكر الوحي ؛ يقوؿ اهلل         
يضرب على الدماغ ؛      

()2

()1

يعني

ولكم الويل ممن تصفوف  ،ىذا األوؿ  ،إقامة الحجج ؛ ولذلك

عبد اهلل بن عباس لما ذىب للخوارج ما قابل الفكر بالفكر  ،كلما أتوا بفكر رد عليو بالوحي  ،قالوا  :نحكم

الرجاؿ  ،فقاؿ في القرآف تحكيم الرجاؿ ؛ قالوا  :محا اسمو  ،إذا كاف ليس من المؤمنين فهو أمير الكافرين ،
فقاؿ في السنة أف النبي  محا كلمة محمد رسوؿ اهلل  ،فهل ذىبت رسالتو  ،فهو يرد عليهم بالوحي القرآف
والسنة  ،ىذا الذي قاؿ اهلل             
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()3

يعني يضرب

التحذير من البدع
على الدماغ يدمغو  ،فإذا ىو زاىق  ،وىذا طبيعة الباطل  ،
 

         

()1

األمر الثاني الذي يذىب الفكر ىو التعزير ؛ ألف المبتدع ليس عنده خوؼ من اهلل  ،لو كاف عنده خوؼ من
اهلل ما يفتري على اهلل  ،ما يأتي بشبهات القرآف ويذىب إلى أجناد المسلمين  ،يعني أجناد المسلمين العسكر ،

وىم مظنة جهل  ،فهذا يذىب إلى األجناد في الثغور  ،وينشر عندىم متشابو القرآف  ،يقوؿ كيف اهلل يقوؿ كذا
ويقوؿ كذا ؟ كيف يقوؿ اهلل كذا ويقوؿ كذا ؟ حتى يشبو عليهم  ،ىذا لو كاف فيو خوؼ من اهلل ما فعل ىذا ،

فإذا ما الحل عنده ؟ التعزير  ،التعزير يبدأ بالتوبيخ  ،بعض المبتدعة توبخو  ،فربما ينتهي  ،إذا كاف بدعتو يسيرة
أو قريب من الحق  ،أو السجن ؛ يحجر عن الناس  ،كما فعل عمر ىنا في آخر  ،أمر بالناس أف يكفوا عنو  ،ال

أحد يكلمو  ،كما فعل النبي  مع كعب بن مالك  ،أمر المدينة كلهم أف يهجروه ال يكلموه  ،حتى وصفو اهلل
 فقاؿ  :

             

             

()2

ولكن السجن يقوؿ  :إف العلماء يبينوف للذي

يعزر الوالي بأف ىذا خطر على الناس  ،يجب أف يحمى الناس من خطئو  ،أو من بدعتو  ،العلماء ىم اللي يبينوف

أف ىذا خطر يجب أف يحجر عن الناس  ،كما قاؿ ابن القيم  :إذا كاف المفلس الذي يتبلعب في أمواؿ الناس ،
يجب الحجر عليو بالشرع  ،والطبيب الجاىل الذي يتبلعب في أبداف الناس يجب أف يحجر عليو  ،لو اكتشف
الناس أف فبلنا يفتح عيادة وىو ليس بطبيب قاموا عليو  ،فما بالكم بالذي يلعب في دين الناس  ،يشبو عليهم ،

وينشر عندىم الشبهات  ،يحرفهم عن السنة ىذا أولى بالحجر  ،إذا ما نفع يزاد الجلد  ،مثل ما فعل عمر ىنا ،

عمر ىنا جلده جلدا عظيما  ،قاؿ  :أتى برطائب من الجريد  ،تعرفوف الجريد النخل إذا كاف أخضر يكوف شديدا
مؤلما  ،فضربو حتى جعل ظهره وبرة  ،يعني بمعنى ال تسأؿ عن ذاؾ الظهر ماذا كاف ؟ من االنتفاخ والتمزؽ  ،ثم

ترؾ حتى برئ  ،ثم أعاد عليو  ،ثم تركو حتى برئ  ،ثم أعاد عليو  ،فقاؿ الرجل  :يا أمير المؤمنين  ،إف كنت تريد
تقتلني فاقتلني قتبل جميبل  ،وعمر ال يريد أف يقتلو  ،يعرؼ عمر لو أرد قتلو في سيف  ،وإنما يريد أمرا آخر ،

واهلل كاف أرحم بو من أبيو وأمو  ،ماذا يريد عمر ؟ ىل يريد فقط ؟ أل  .يريد أف ىذا الرجل لما ما كاف عنده خوؼ
من اهلل يزعو يريد أف يعيش تجربة مرعبة  ،بحيث يظل طوؿ حياتو كلما تذكر البدعة تذكر الضرب والهجر  ،وسبق
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إلى ذىنو ىذا الرعب  ،فيكف عن ذلك  ،وفعبل لما مات عمر ومات عثماف وأتى الخوارج  ،أتوا إلى صبيغ بن

عسل التميمي ىذا عراقي  ،فقا لوا  :يا صبيغ  ،ىذا وقتك  ،اآلف جاء أىل الجدؿ في القرآف  ،فقاؿ  :ال واهلل ،
شفتي موعظة العبد الصالح  ،نفعتني موعظة العبد الصالح  ،خبلص عرؼ الطريق  ،فهذا قصد عمر أف يضرب
المبتدع حتى إذا أراد أف يبتدع مرة أخرى يعرؼ  ،وىذه الحكمة من الحدود  ،لماذا الرجم رجم الزاني بهذه
ِ ِ
ِِ
ين 
الصورة المرعبة  ،حتى قاؿ اهلل  :
(خطأ)ولْيَ ْش َه ْد َع َذابَػ ُه َما طَائ َفةٌ م َن الْ ُم ْؤمن َ
َ

()1

حتى إف كل من أراد أف

يفكر في الزنا ذكر الرجم بالحجارة  ،وىذا صبلح للناس .

أو يكوف التعزير يصل إلى القتل  ،وىذا إذا استمرأ المبتدع البدعة  ،ورفع السيف على المسلمين  ،واستحل

دماءىم  ،يأتيك من يقوؿ  :الفكر ال يواجو إال بالفكر  ،ىذا اآلف يقتل ... ،يكب على أمة محمد كما قاؿ عليو

الصبلة والسبلـ   :ال يتحاشى من مؤمنيها  ،وال يفي لذي عهد بعهد  ،ويقتل البر الفاجر  ،فقاؿ النبي عليو

الصبلة والسبلـ  :اقتلوىم  ،فإف في قتلهم أجر إلى يوـ القيامة  وقاؿ   :طوبى لما قتلهم وقتلوه 

وقاؿ   :لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد  قتل عاد إيشمعنا ؟ يعني قتل استئصاؿ بالكلية  ،خبلص ىذا
وصل إلى مرحلة ال بد أف يقتل  ،ىذا الذي يذىب الفكر  ،إما الوحي وإما التعزير الشديد الذي يحفظ للدين

حرمتو .

يوجد أىل بدع يقوموف  ،ويستحلوف الدماء الحراـ  ،ويفتكوف بالناس  ،ويغدروف بهم  ،يأتوف في ظلم الليل

ويقتلونهم  ،كلهم البر والفاجر  ،ثم يأتيك رجل ضعيف العقل ويقوؿ  :أل  ،الفكر ال يواجو إال بالفكر  ،طيب

قبل أف يرفع السيف ما نخالف  ،نواجو بالوح ي  ،ىذا مقصود عمر  ،إذف الفائدة الثانية أف ىذه أفضل طريقة في

استتابة المبتدع  ،إما الوحي فإف لم يقتنع  ،التعزير البليغ الذي يجعلو يعيش في رعب طوؿ حياتو إذا أراد أف

يبتدع مرة أخرى  ،ىذا الذي يحفظ للدين قدره  ،وىذا وصية النبي  كما قاؿ في الخوارج   :اقتلوىم فإف

في قتلهم أجر إلى يوـ القيامة  ولها طرؽ كثيرة ىذه القصة  ،واسم صبيغ بن عسل 
الموعظة  ،وأنجاه اهلل  ؛ نعم .

رحم وانتفع بهذه

وأيضا من الفوائد فيها انظروا إلى حسن الطاعة من الرعية  ،كتب عمر إلى أىل العراؽ وأىل مصر وأىل

الشاـ  :أنكم ما تجالسوف ىذا الرج ل  ،انظروا كيف أمصار كاملة يهجرونو  ،حتى إف كاف يمر على الحلق في

المسجد  ،وكلما أراد أف يكلم حلقة قالوا  :عزمة أمير المؤمنين  ،يعني عزـ عليكم أال تكلموه  ،فبل يكلمونو ،
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حتى ضاؽ بالرجل كما قاؿ تعالى           :

()1

رعب

شديد  ،الناس كلهم يهجرونو  ،ثم حسنت توبتو  ،واستقاـ  ،وترؾ البدع  ،وأقبل على السنة  ،فكتب ألبي موسى

يا أمير المؤمنين  ،الرجل حسنت توبتو  ،فقاؿ  :كلموه  ،ىذا مقصود عمر  ،واهلل إنو أرحم بو من أبيو وأمو ،

وعرؼ ىذا الرجل غبو فيما بعد  ،لما قاـ الخوارج قاؿ  :نفعتني موعظة الرجل الصالح  ،بل إنو قاؿ  :اآلف يا

أمير المؤمنين  ،إف كنت تريد أف تداويني فقد واهلل برئت  ،ذىب كل اللي في نفسي  ،وقاؿ  :شفيتني شفاؾ اهلل ،

وقاؿ  :الذي كنت أجده في رأسي ذىب مع الضرب  ،خبلص ذىب الشبهات  ،ىذه الشبهات من الشيطاف  ،
       

()2
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ال بد أف تذىب ىذا الوحي وحي الشياطين  ،نعم .

التحذير من البدع

الكتب اليت ليس معها علم ىي مظنة الفتنة
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد اهلل بن ك ٍى و
بن ي٤تىم ود عن ىح ٍرىملى ىة ً
قاؿ :ىحدثىٍت
ب ى
بن ى٭تِت ى
ى
ي ى
اىيم ي
كحدثىنا إبٍػىر ي
مالً
يطوؼ معو بً يكتي و
بن أىنى و
ب :من يػىتىػ ىفق ٍو يػي ىفقهوي اهللي ،ىم ٍن يىػتىػ ىعل ٍم يػي ىعل ٍموي اهلل.
يغ
:
قاؿ
س
ك
ى
صبً ه
ي
ي
جعل ى
ى
ي
ى
فىأخ ىذه عمر فىضربو باٞتر ً
يد الر ً
فقاؿ :يا
حىت إذا ىجف الذم بو أخرجو فضربىوي ،ى
طب  ،يٍب ىسجنىوي ٌ
ى ي ي ى ىى ي
بن
ت تيريد قتلي فىأى ٍج ًه ٍز ىعلىي ،كإالٌ فقد ىش ىفيتىًٍت ىش ىف ى
أمَت ا١تؤمنُت ٍ ،
إف يكٍن ى
عمر ى
اؾ اهلل .فى ىخبلىهي ى
ً
ا٠تطاب.
ػػػػػػػػ

نعم ؛ كتب فيها المتشابو  ،اآلثار الزـ تجمع  ،ال يكوف أحد معو كتب السنة والقرآف وأف عمر يضربو ،

كتب فيها المتشابو  ،في رواية أخرى أنو كاف يقوؿ للناس  :لماذا قاؿ اهلل كذا  ،ولماذا قاؿ كذا ؟ يجمع

المتشابو  ،ىذا يفتن العامة  ،والكتب التي ليس معها علم ىي مظنة الفتنة سيقولها ؛ نعم .
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ا١تفركض على كيل األمر ا١تسلم السٍت أف يزع أىل البدع ٔتا يردعهم
حدثىًٍت أبو أىيوب  ،عن سحني و
كىب  ،عن مالً ً
ابن و
بن و
ك ً
وف  ،عن ً
يغ
أنس ى
صبً ه
يٍ
جعل ى
ى
ى
قاؿ :ى
و
عمر بن ا٠تطاب
يطوؼ
بكتب معو ،ي
كيقوؿ :من يػىتىػ ىفق ٍو نػي ىفق ٍهوي ،ىم ٍن يى ىتعلم يػي ىعل ٍموي اهلل .ى
ي
فأخذهي ي
فضربو باٞتر ً
ً
أمَت ا١تؤمنُت ،
يا
:
فقاؿ
،
و
ب
ر
فض
و
أخرج
ٍب
بو،
ذم
ال
ف
ج
حىت
و
جن
س
ٍب
،
ب
ط
الر
يد
ٍ
ى
ي
ي
ى
ٌ
ي
ي
ي
ى
ى
ى
ىي ى
ى
ى
اؾ اهلل . -فى ىخبلٌهي عمر بن ا٠تطٌ ً
اب،
يد قتلي فىأى ٍج ًه ٍز ىعلىي ،كإالٌ فقد ىشفيتٍت  -ىش ىف ى
ٍ
ت تير ي
إف يكٍن ى
ي ي
قاؿ ابن ك ٍى و
حُت بلغىوي ما يسأؿ عنو من
ب :ى
قاؿ يل مالً ه
صبًيغنا ى
ضرب عمر بن ا٠تطاب ى
ك :كقد ى
ى يى
القرآف كغَت ذلك.
ػػػػػػػػ

نعم ؛ فإذا فيو أنو ليس كل مبتدع يناقش ويجادؿ  ،إذا كاف يريد الحق يبين للوحي  ،وإال فالمفروض على

ولي األمر المسلم السني أف يزع  ،يزع اهلل بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف  ،أف يكف المبتدع عن الناس بأي طريقة

من ا لتعزير  ،إما بسجنو  ،أو بتوبيخو  ،أو بجلده  ،أما أف كل من أظهر بدعة يناقش ويجادؿ ما ينتهي األمر ،
ىذا فكر ال بد لو من وحي  ،أو إف اهلل يزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف  ،إذا لم ينتزع بالقرآف والسنة  ،فهناؾ

السلطاف ؛ نعم .
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ً
ً
باب ُب نػى ٍق ً
كدفٍ ًن الد ً
كإظهار البً ىد ًع.
ين
ض يعىرل
اإلسبلـ ى
ه

السنة غريبة منذ كفاة الصحابة
ػػػػػػػػ

نعم ؛ وىذا باب نفيس  ،وعظيم القدر  ،حتى يعرؼ العبد أف السنة غريبة  ،منذ وفاة الصحابة  -رضي اهلل

عنهم  -وأف الغربة ىي الوضع الصحيح  ،أف الغربة ىي األساس  ،نعم  ،وىو عظيم القدر ىذا الباب  ،وىذه

اآلثار الكثيرة التي فيو  ،نعم .
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شدة تأصل البدعة كفتنتها على الناس حىت يظنوف أهنا سنة
ًو
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن ىٛت واد ى
اح ى
عيم ي
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن ىسعيد  ،ىحدثىنا ني ي
ً
بن اليم ً
بن ييونيس  ،ىع ًن األى ٍع ىم ً
اف أىنوي أى ىخ ىذ ىح ىجريٍ ًن ،
ش  ،عن أيب ىكائ ىل  ،عن يح ىذيٍػ ىفةى ً ى ى
عيسى ي
ُت ىذين اٟتى ىجريٍ ًن ًمن الن ً
ور؟ قالوا :يا
اآلخ ًر يٍب ى
ص ىحابًًو :ىى ٍل تىػير ى
فى ى
كف ما بػى ٍ ى
قاؿ ألى ٍ
وض ىع أى ىح ىد ي٫تا على ى
ى ى
أبا ىعٍب ًد اهلل  ،ما نػىرل بينهما من الن ً
قاؿ :كال ًذم نفسي بًىي ًدهً  ،لىتىظٍ ىهىرف البً ىدعي حىت ال
قليبل .ى
ور إالٌ ن
ى
ً
ين ًمن الن ً
ُت ً
ع حىت إذا تيًرىؾ
ور  ،كاهلل لىتىػ ٍف يشوف البً ىد ي
ييرل م ىن اٟتىق إالٌ قى ٍد ير ما تىػىرٍك ىف ما بػى ٍ ى
ىذين اٟتى ىجر ً ى
منها شيء قالوا :تيًرىك ً
ت السنةي.
ه
ػػػػػػػػ

نعم ؛ حذيفة كما قلنا من أخبر وأعلم أصحاب محمد بالفتن والبدع  ،وضع حجرين واحد فوؽ واحد  ،ثم

فرج بينهما فقاؿ  :كم تروف ما بين ىذين الحجرين من نور ؟ قالوا  :نرى نورا قليبل  ،فقاؿ  :واهلل لتفشوف البدع ،

البدع مثل الحجرين  ،ىي البدع تصرؼ الناس عن الوحي حتى ال يبقى من الوحي إال نور قليل يرى بين األحجار
 ،األحجار ىي البدع  ،فهي تضايق الوحي  ،وتصد الناس عن الوحي  ،وتصرؼ الناس عن الوحي  ،حتى ال يسمع
الناس اآلثار والسنة والقرآف إال قليبل  ،وىذا صدؽ فيو  ،وىذا من حسن األمثلة وجودتها عند الصحابة والنور

الذي أعطاىم اهلل 

الحجرين  ،نعم .

ىذا أمر واقع  ،اآلف ال تسمع اآلثار والوحي وكبلـ السلف إال مثل النور الذي تراه بين

وتفشو البدع حتى إذا غيرت قالوا الناس  :تركت السنة  ،من شدة تأصل البدعة وفتنتها على الناس ؛ يظنوف

الناس أنها سنة  ،فإذا جاء أحد يغيرىا قاؿ ؛ ىذا سنة كيف تغيرىا ؟ نعم .
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غربة الدين كذىاب السنن
بن سعً و
ً
بن يسلىٍي وم  ،عن
يد  ،عن نيعيم ى
حدثٍت ٤تمد بن كضاح  ،عن ي٤تىمد ً ى
قاؿ :ىحدثىنا ى٭تِت ي
ً
بن يخثى ويم  ،عن أيب الط ىفٍي ًل  ،عن يح ىذ ىيفةى ً
اف ً
ىعٍب ًد اهلل ً
بن يعثٍ ىم ى
ص ناة بػىٍي ى
الي ىماف أىنوي أى ىخ ىذ ىح ى
بن ى
ضاءى
قاؿ :إف ىذا الدين قى ً
ضاء ىة ىذه ،يٍب أى ىخ ىذ ىكفا ًمن تػير و
ضاء إً
فجعل
اب
است
د
ض ىعها ُب ىكفو يٍب ى
ى
ى
ى
فىػ ىو ى
ى
ى ى
ٍ ى
ى
ً
وف
ص ًاة حىت ىك ىاراىا  ،يٍب ى
قوـ يى ٍدفًني ى
قاؿ :كالذم نػى ٍفسي بيده لىيىجٍيئىن ه
يى ىذ يريه  -جعل يى يذ ٌره  -على اٟتى ى
ً
ً
ص ياة ،كلىتى ٍسلي ىكن
ت؛ أحسن اهلل إليك  -كما ٍ
ت  -كما ٍ
الدين ىكذا كما يدفىن ٍ
دفن ي
دفن ي
ت ىذه اٟتى ى
القذةً ي ً
كح ٍذ ىك النػ ٍع ًل بالنػ ٍع ًل.
يق الذين ىكانيوا قىػٍبػلى يكم ىح ٍذ ىك ي
طر ى
بالقذة ى
ػػػػػػػػ

وىذا أيضا مثل عظيم  ،وضع حصاة بيضاء من المرو  ،المرو ىو الحصى األبيض المستضيء  ،وضعو في

كفو  ،وقاؿ  :إف الدين قد استضاء إضاءة ىذه الحصاة  ،يعني أصبح واضحا كل يعرفو  ،لو وضعت حصاة

بيضاء في كفك أصبحت تراىا من كل الجوانب  ،ىذا الدين  ،اتضح ثم أخذ أمرا خارج الحصاة  ،يعني البدع

ىي خارج الدين  ،التراب يختر من الحصى  ،فمؤل كفو ترابا ثم ذره على الحصى حتى وراىا  ،ال ترى  ،قالوا :
وال يجيئن أقواـ من كثرة ما يبتدعوف يدفنوف الدين كما دفنت ىذه الحصاة  ،وىذا مثل عظيم إذا تصوره اإلنساف

يعرؼ  ،وصدؽ حذيفة  ،ما ىو واهلل بالرأي  ،ولكن الحق اليقين الذي أخبر النبي  عنو  ،وىذا يدؿ على غربة

الدين  ،وذىاب السنن  ،نعم  ،ولذلك مدح أىل الغربة  ،طوبى للغرباء كما سيأتي ؛ نعم .
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الذم ٯتنع الناس من االبتداع ىو ا٠توؼ من اهلل كاألمانة كالصدؽ
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
بن يموسى  ،ىع ٍن ىعٍب ًد
بن ىكض و
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
بن ىعم و
ٛتن  ،ىع ٍن ًع ٍك ًرىم ىة ً
الر ً
عبد العزيز أخو
قاؿ :ىحدثىٍت يٛتىٍي هد أبو ىعٍب ًد اهلل ى
ار ى
قاؿ :ىحدثىٍت ي
حذيفة  قاؿ  :قاؿ حذيفة  أك يؿ ما تىػ ٍف ً
كف ًمن ًدينً يكم األىمانىىة ً
بلة،
د
ق
كف الص ى
كآخير ما تىػ ٍف ًق يد ى
ى
ى
ي
ي ى
ٍ
ٌ
ً
ً
ً
كاف قىػٍبػلى يكم
يق ىم ٍن ى
صل ىُت ن ىس ياؤيىم حيى ن
كلىتىػٍنػ يق ى
ضا ،ىكلىتى ٍسلي يكن طىًر ى
ضن يعرل اإلسبلـ يع ٍرىكنة ىع ٍرىكنة ،كلىيي ى
القذ ً
بالقذةً ،كحذك النػع ًل بالنػع ًل  ،ال ً
وف طى ًر ىيقهم كال ٮتطأ بكم  ،كحىت تىػبػ ىقى فًرقىػتى ً
اف
ئ
ٗتط
ة
ى
ي
ىح ٍذ ىك ي
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ًمن فًروؽ ىكثً و
ً
قاؿ اهلل :
اؿ الصلىواًت
كاف قىػٍبػىلنا ،إً٪تا ى
وؿ إً ٍح ىد يا٫تىا :ما بى ي
َتة تىػ يق ي
ضل ىم ٍن ى
ا٠تمس؟ لىىق ٍد ى
ٍ ى
()1
ا١تؤمنوف
كتقوؿ األخرل :أىيها
ي
ال
         
وف إالٌ ثبلثنا ،ي
ى
صل ى
يى
باهلل ً
كإٯتاف ا١تبلئً ىك ًة ما فًينىا ىكافًهر كال يمنىافً هق ،ىحق على اهلل أف ىٍ٭ت يش ٍر٫تا ىم ىع الدج ًاؿ.

ػػػػػػػػ

نعم  ،وىذا أمر عظيم  ،وىذا كبلـ حذيفة سبحاف اهلل العظيم وقع كلو  ،أوؿ ما تفقدوف من دينكم األمانة ؛

ألف الذي يمنع الناس من االبتداع ىو الخوؼ من اهلل  ،واألمانة والصدؽ  ،فإذا ذىبت األمانة ذىب الخوؼ ،
وأتت الخيانة  ،وأتى تحريف الكلم عن مواضعو  ،فالدين عرى  ،تمتلخ عروة عروة  ،فأوؿ عروة تتركوف األمانة ،
وآخر شيء الصبلة  ،إذا تركت الصبلة ما بقي شيء  ،ىو آخر شيء  ،فهو مثل العرى التي يتركها الناس عروة

عروة .

وقاؿ  :حتى تصلي نساؤكم حيضا  ،ديانة يعني يفتيهم أناس أف من الدين أف تصلي وىي حائض  ،ليس جهبل

 ،الجهل موجود  ،لكن يفتيهم  ،والناس أنها يجوز أف تصلي وىي حائض  ،كما أفتى الخوارج بالعكس  ،بل بهذا

 ،أفتى الخوارج أف الحائض تدع الصياـ وتدع الصبلة  ،الحديث اللي في الصحيحين قالت  :معاذة العدوية

لعائشة ما باؿ الحائض تقضي الصياـ وال تقضي الصبلة ؟ فقالت عائشة  :أحرورية أنت ؟ يعني ىل أنت من

الخوارج  .قالت  :ال  ،ولكني أسأؿ  ،قالت  :كاف يصبنا عند النبي  ونؤمر بقضاء الصياـ  ،وال نؤمر بقضاء

1 -سورة هود آية .114 :
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الصبلة  ،فكاف الخوارج يأمرونهن ب قضاء الصياـ  ،وقضاء الصبلة من زيادتهم تمتعهم  ،لكن يأتي أناس بعكسهم
 ،يأمرونها أف تصلي وىي حائض .

قاؿ  :ولتسلكن طريق من كاف قبلكم  ،وىذا أمر حق  ،أف نتبع سنن من كاف قبلنا  ،قاؿ  :حتى تبقى فرقتاف

من فرؽ كثيرة  ،إحداىما تقوؿ  :الصلوات ثبلث  ،وىذا ذكروه أىل الفرؽ أيضا من فرؽ الخوارج  ،كانوا يروف

أف الصلوات ثبلث  ،أنو يصلى طرفي النهار وزلفى من الليل فقط  ،أوؿ النهار وآخره في الليل صبلة  ،وىذا

موجود في كتب الفرؽ .

وتقوؿ األخرى  :أيها المؤمنوف باهلل كإيماف المبلئكة  ،وىذه حصلت بعد حذيفة  ،وىم المرجئة  ،يقولوف :

نحن إيماننا كإيماف المبلئكة  ،بمعنى أف اإليماف ال يفترؽ  ،اإليماف ىو التصديق  ،والتصديق واحد  ،والعمل
ليس من اإليماف  ،ما فينا كافر وال منافق  ،ولهذا قاؿ ابن أبي مليكة كما في البخاري  :أدركت ثبلثين من

أصحاب محمد كلهم يخشى النفاؽ على نفسو  ،ما منهم من يقوؿ  :إنو على إيماف جبرائيل وميكائيل  ،لما
سألوه إف قوما يقولوف  :إيماننا كإيماف جبريل وميكائيل  ،فهذا حصل سبحاف اهلل العظيم  ،حق على اهلل أف

يحشرنا مع الدجاؿ  ،فانظروا إلى النور الذي عند أصحاب محمد  ،يعرفوف ماذا سيحصل بما علمهم اهلل 
وعلمهم رسولو  ؛ نعم .
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ىملٍ يػى ٍع ىم ٍل أى ىح هد ًم ىن األيىم ًم ىشيئنا إالٌ استىػ ٍع ىمىلٍتوي ىذه األيمةي
قاؿ  :ىملٍ يػى ٍع ىم ٍل أى ىح هد ًم ىن األيىم ًم ىشيئنا إالٌ استىػ ٍع ىملىٍتوي ىذه األيمةي .
بن ىكض و
اح ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ػػػػػػػػ

ىذا لسببين  ،ىذا حق  ،أما الخبر ىو صدؽ  ،لكن لو سبباف ؛ السبب األوؿ أف اإلسبلـ للناس عامة  ،كاف

النبي يبعث إلى قومو خاصة  ،لكن اإلسبلـ للناس عامة  ،للعرب والعجم والفرس والروـ والحبش والصين وغيرىم
 ،فيأتوف ىؤالء ويسلموف  ،ثم يدخلوف في اإلسبلـ ما ليس منو  ،يعني يأتوف بأشياء من دينهم السابق ويدخلونها

في اإلسبلـ  ،فبل يعمل أحد من األمم شيئا إال عملتو ىذه األمة ؛ ألنها أمة عامة  ،وىذا أمر واضح.

واألمر الثاني أف أىل اإلسبلـ ال يتعايشوف مع غيرىم  ،يعني ينكروف عليهم  ،أىل أمر ونهي  ،بمعنى اليهود

كانوا موجودين قبل عهد النبي 

وكاف الكفار ال يقاتلون هم وال يؤذونهم ؛ ألف اليهود ال يأمروف الكفار وال

ينهونهم إذا رأوىم على فواحش  ،يعتقدوف دينهم خاص بهم  ،والنصارى كذلك لكن أىل اإلسبلـ فرقاف  ،ال بد

أف تدخل في الدين أو نقاتلك  ،يعني ال يقبلوف أىل أمر ونهي  ،أىل حسبة  ،أىل جهاد ؛ فلذلك من كاف في

قلبو مرض ربم ا تزي باإلسبلـ وأدخل فيو ما ليس منو  ،كما فعل اليهود عبد اهلل بن سبأ وأمثالو وغيرىم  ،فهذا
معنى أف ما فيو شيء تعملو األمم إال عملتو ىذه األمة ؛ نعم .
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ًً
ص  ،كالشر يىػ ٍزىد ياد
ا٠تىٍيػير بػى ٍع ىد األىنٍبياء يػىٍنػ يق ي
ًً
ص  ،كالشر يىػ ٍزىد ياد .
ابن ىكض و
ى
اح  :ا٠تىٍيػير بػى ٍع ىد األىنٍبياء يػىٍنػ يق ي
قاؿ ي
ػػػػػػػػ

ىذا كبلـ حق نعم  ،الخير بعد األنبياء ينقص  ،والشر يزداد  ،وكذلك الخير بعد العلماء ينقص والشر يزداد

؛ ألف العلماء ىم ورثة األنبياء  ،وىذا أمر مبلحظ  ،بعد ما مات أكابر ىذه األمة قبل سنتين أو ثبلث أصبحتم

كما تروف  ،الخير ينقص والشر يزداد  ،إال أف يبعث اهلل أناسا يقوموف مقامهم  ،والعلماء ورثة األنبياء  ،ودائما
ذىاب العلماء كما قاؿ ابن مسعود تقدـ معنا  ،ال أقوؿ عاـ خير من عاـ  ،وال أمير خير من أمير  ،كل عاـ

والذي بعده أشر منو  ،لماذا ؟ قاؿ علماؤكم يذىبوف  ،ويأتي أناس يحدثوف في الدين برأيهم  ،يقيسوف باألىواء
في أبواب األمواؿ  ،ما تجد عندىم قاؿ اهلل قاؿ رسولو  ،كل شيء حبلؿ حبلؿ  ،ويأتيك بآراء رخيصة في أبواب

كل األبواب  ،ىذا معناه  ،فإذف الخير بعد األنبياء ينقص والشر يزداد  ،وكذلك الخير بعد العلماء ورثة األنبياء

ينقص والشر يزداد ؛ كما قاؿ النبي   يتخذ الناس رءوسا جهاال  ىذا سبب ضبلؿ الناس ؛ نعم .
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ً
اح  :إً٪تا ىلىكت بنىػو ً
ك ىذه
بن ىكض و
ى
يل على يىدم قيػرائًًهم ىكفيػ ىقهائً ًهم  ،ىك ىستىػ ٍهل ي
ى ٍ ي ٍ
كقاؿ ي٤تىمد ي
إسىرائ ى
األيمةي على يى ىدم قػيرائً ًهم ىكفػي ىقهائًًهم .
ػػػػػػػػ

وىذا حق أيضا  ،إنما ىلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم  ،بمعنى الذين يتزيوف بالعلم وليسوا

من أىلو  ،وىذه األمة ىبلكها على ىؤالء ؛ من قديم انظروا في ىلكة الناس  ،يعني الحاكم ال يؤثر في الناس

تأثيرا بالغا  ،تأثيره وقتي  ،حتى لو كاف فاسق ظالم  ،المغني  ،الممثل  ،الفاسق  ،ىذا كلو عند الناس تأثيره
محدود  ،الناس يدروف ىذا خارج الشريعة  ،من الذي يضر بالناس ىو الذي يأتي باسم الدين  ،باسم الفقو ،

باسم القراء .

وانظروا في المبتدعة قديما من الذي أحدث في الناس بدعة الخروج والقدر واالعتزاؿ والرفض  ،وىذا كلو

باسم الدين  ،فما في شك أثر الفساؽ وأثر الظلمة وأثر الحكاـ في األمة ال يقارف بأثر الذين يأتونو من باب
الدين  ،من باب الديانة  ،من باب الفقو  ،وىم يضرونها  ،يحرفوف عن السبيل  ،فبنو إسرائيل إنما ىلكوا من قبل

قرائهم وفقهائهم  ،وىذه األمة كذلك ؛ نعم .
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ٖتذير النيب من اإلحداث ُب الدين
ً
يع  ،عن يش ٍعبى ىة ،
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبى ىة ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا ىكك ه
قاؿ  :ىحدثىنا أبو بى ٍك ور ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
اف  ،عن سعً ً
ً ً
بن النػعم ً
ابن ىعب و
بن يجبى وَت  ،ىع ًن ً
يد ً
اس  -رضي اهلل عنهما  -قاؿ  :
ى
ىع ًن ا١تيغ ىَتة ً ٍ ى
رسوؿ اهلل  بِم ِ
ع َراةً غُ ْرًال       
وعظَةٍ َ
قاـ فينا ُ
ور َ
فقاؿ  :إن ُكم َم ْح ُ
وف إلى اهلل ُح َفاةً ُ
َ
شُ
َ
 )1(        فىأىك يؿ ا٠تىبلئً ًق ي ىلقى بًثىػو و
خليل الر ً
ٛتن  ،يٍب يػي ٍؤ ىخ يذ
اىيم
ر
إب
ب
ي
ٍ
ي ي
و ً
ك ال تى ٍد ًرم ما أى ٍح ىدثيوا
قاؿ  :فىػيي ي
فأقوؿ  :يا ىرب  ،أصحايب  ،ى
الش ىم ًاؿ ي
ات ٌ
قاؿ  :إن ى
بقوـ مٍن يكم ىذ ى
()2
ً
إىل قولو   :
ح          :
فأقوؿ كما ى
بػى ٍع ىد ىؾ  ،ي
قاؿ ى
العٍب يد الصال ي
()3
ً
ً
ين
د
ت
ر
م
ا
و
ال
ز
ػ
ي
مل
م
هن
إ
،
ؾ
د
ع
ػ
ب
ا
و
ث
د
ح
ى
أ
ما
رم
د
ت
ال
ك
ن
إ
:
قاؿ
ي
ػ
ف
:
قاؿ
    
ي
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ىٍ
ي
ٍ ىى ي ٍ ى
ًً
ارقٍػتىػ يهم . 
على أى ٍع ىقاهبم يمٍن يذ فى ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،قولو  :يؤخ ذ بقوـ منكم  ،يعني من جيلكم أو من زمانكم  ،ىذا التأويل  ،أو يقوؿ ممن كاف في عهد
النبي  يظهر الديانة  ،ثم ترؾ  ،كما حصل لو ارتدوا  ،ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة النبي  الصحابي ىو من

لقي النبي 
تحذير النبي  من اإلحداث في الدين  ،قاؿ  :يذاد أناس عن حوضي  ،ويؤخذ بهم ذات الشماؿ  ،فأقوؿ  :يا
مؤمنا بو ومات على ذلك  ،ىذا اللي يسمى صحابيا  ،أما إذا ارتد ما يسمى صحابيا  ،فالمقصود

ربي صحابي صحابي  ،كانوا يعني عندي بصحبتي  ،فيقوؿ  :إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدؾ  ،فاإلنساف يحذر

اإلحداث في الدين ؛ نعم .
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رؤية ا١تعركؼ منكرا كا١تنكر معركفا
ً
ً
اـ
بن ىكض و
ضىرمي ى
اح ى
بن البً ٍش ًر اٟتى ٍ
قاؿ  :ىحدثىنا ض ىم ي
ى
قاؿ  :ىحدثىنا أبو الب ٍش ًر ىزيٍ يد ي
كحدثىٍت يى٤تم يد ي
غَت ك و
إٝتىاعيل ا١ت ىعافًرم  ،ىع ٍن ً
احد من أى ٍى ًل ً
ف بِ ُكم إذا فَ َس َق
رسوؿ اهلل  ى
العلم أىف ى
قاؿ َ  :ك ْي َ
بن ٍ
ي
ى
ِى

قاؿ  :وأَ َشد من
رسوؿ اهلل؟! َ
كائن يا َ
َشبَابُ ُكم وطَغَ ْ
ت نساؤُكم وَكثُػ َر ُجهالُ ُكم؟ قَالُوا  :أو إف -أوإف -أوإف ذلك ٌ
ِ
كِ َ .
ك َكائِ ٌن يا
الم ْن َك ِر؟ قَالُوا  :وإف  -أوإف؛ كلها أوإف -ذلِ َ
ذلِ َ
كيف ب ُكم إذا لم تأمروا بالمعروؼ َ ،وتَػ ْنهوا َع ِن ُ
كيف بِ ُكم إذا أَمرتُم بالم ْن َك ِر ونَػهيتم ع ِن المعر ِ
وؼ؟ قَالُوا  :أوإف ذلك لكائِ ٌن
وؿ اهلل؟! َ
َر ُس َ
كَ .
قاؿ  :وأَ َشد ِم ْن ذلِ َ
َْ
ُ
َ ُْ َ َ ْ ُ
كِ َ .
الم ْن َك َر َم ْع ُروفًا؟ . 
رسوؿ اهلل؟! َ
يا َ
الم ْع ُر َ
قاؿ  :وأَ َشد ِم ْن ذلِ َ
ورأَيْػتُ ُم ُ
وؼ ُم ْن َك ًرا َ
كيف ب ُكم إذا َرأَيْػتُم َ
ػػػػػػػػ
نعم  ،أما نسبة النبي  كما رأيتم عن غير واحد من أىل العلم  ،ىذا ليس متصبل  ،وىذا ال ينسب إلى
النبي  بهذا اإلسناد  ،وأما المعنى فهو حق  ،إما أف يكوف من قولو عليو الصبلة والسبلـ بسند آخر  ،وإما أف
يكوف من قوؿ صحابي  ،أو عا لم من العلماء ؛ ألف المعنى ىذا حق  ،وىذا الخبر صدقتو األياـ  ،فإف الخبر

يكوف صدقا إذا كاف واقعا  ،ىذا أصبح واقعا يرى  ،فدؿ على صدؽ ىذا الخبر  ،كيف بكم إذا فسق شبابكم ،

وطغت نساؤكم  ،حصل عندىا الطغياف  ،وكثرت جهالكم  ،ثم قاؿ  :وأشد من ذلك  ،كيف بكم إذا لم تأمروا
بالمعروؼ  ،وتنهوا عن المنكر  ،ثم قاؿ  :وأشد من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر  ،أو بالبدعة  ،أو

بالمعصية  ،ونهيتم عن المعروؼ  ،نهيتم عن السنة  ،قاؿ  :وأشد من ذلك  ،كيف بكم إذا رأيتم المعروؼ منكرا

 ،والمنكر معروفا ؛ نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  ،وىذه إذا تأمل اإلنساف يجده ؛ نعم .
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بغض الناس من يأمرىم بطاعة اهلل
حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد بن عبيد بن ٤تمد  ،عن أٛتد بن عاصم  ،عن عطية  ،عن الوليد
ً
يم
بن عبد الرٛتن -ىذا حدثٍت إبراىيم بن ٤تمد عن عبيد بدؿ بن عن عبيد نعم -ىحدثىٍت إبٍػىراى ي
اص وم  ،عن ع ًطيةى  ،ع ًن ً
ً
و
بن ي٤تم ود  ،عن عبػي ً
بن ع ً
بن ىعٍب ًد الر ً
الوليد ً
ٛتن ،
د
ي ى
ى
ى
بن ي٤تىمد  ،عن أٛتد ً ى
يى ٍ ي
ِ
ىع ٍن ي٤تىم ًد ً
ف
قاؿ ي
قاؿ  :ى
بن علي ى
اع اهلل َك ْي َ
رسوؿ اهلل َ  ويْ ٌح لهذه األُم ِة! ماذا يَلقى فيها َم ْن أَطَ َ

رسوؿ اهلل  ،الناس ٍ
ِ
ِ
ض ِربُونَوُ من ِ
قاؿ
يومئذ على
بن
اإلسبلـ؟ َ
الخطاب  :يا َ
اع اهلل َ .
يُ َكذبُونَوُ ويَ ْ
أجل أنوُ أَطَ َ
عمر ُ
ُ
قاؿ ُ
يق
اع ِة اهلل؟! َ
قاؿ ُع َم ُر  :يا َ
 :نَػ َعم يا ُع َمر َ .
ض َ
رسوؿ اهلل! ولِ َم يُػ ْب ِغ ُ
فقاؿ  :يا ُع َمر  ،تَػ َر َؾ ا َلق ْو ُـ الطر َ
وف َم ْن أَ َم َرُىم بِطَ َ
فَػركِبُوا الد َواب َ ،ولَبِسوا لَي َن الثػيَ ِ
وخ َد َم ُهم أَبْػنَاءُ فَ ِ
س  ،وتَػ َزي َن الر ُج ُل منهم بزينَ ِة المرأَةِ لَِزْو ِجها  ،وتَػبَػر َج
اب َ ،
ار َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىم بِطَ َ ِ
ت
الجبَابَِرة يَػتَ َسمنُ َ
يل لَوُ  :أَنْ َ
وف كالن َساء  ،فإذا تَكل َم أَ ْولياءُ اهلل وأَ َم ُر ُ
الن َساءُ ِ ،زيهم ِزي الملوؾ َ
اعة اهلل ق َ
ِ
بالكتاب  ،تُحرـ ِزينةَ اهلل الّتي أَ ْخرج لِ ِعب ِ
ادهِ والطيب ِ
ِ
ات ِمن الر ِ
ِ
زؽ  ،تأولُوا
ب
س الضبللَة ُم َكذ ٌ
َ
ََ َ
َ ُ
َ
ين الشيطاف َ
قَ ِر ُ
ورأْ ُ
ِ
ِِ
ِ
ياء اهلل . 
تاب اهلل على غير تأويلو ْ ،
ك َ
واستَ َذلوا بو أَ ْول َ
ػػػػػػػػ
استذلوا بو أولياء اهلل  ،وفي نسخة استزلوا  ،وكلها صحيحة  ،استذلوا يعني من اإلذالؿ  ،واستزلوا من الزلل
 ،وىذا أيضا محمد بن علي  ،ىذا لم يدرؾ النبي  ابن الحنفية  ،فيكوف ىذا فيو انقطاع  ،وال يثبت عن النبي

 بهذا السند  ،أما المعنى فهو حق  ،وىذا قد صدقو الواقع  ،فأما أف يكوف من كبلـ النبي  أو من كبلـ
صحابي أو من كبلـ أحد السلف ممن أعطاه اهلل النور  ،وانظر كيف ىنا استفهاـ عمر  ،لما قاؿ  :كيف يضربونو

؟ وىو يطيع اهلل ويأمرىم بالسنة  ،فقاؿ عمر  :ىل يومئذ على اإلسبلـ  ،ىذا ال كفار وال مسلمين ؟ معنى كيف

تضرب شخص يأمرؾ بالسنة  ،يأمرؾ بالهداية  ،ىذا ال يتصور المسلم  ،إذا كاف مسلما كيف عمر يستغرب يقوؿ
الناس يومئذ على اإلسبلـ  ،يضربوف اللي يأمرىم بالطاعة ويأمرىم بالسنة  ،ثم قاؿ إنهم يتركوف الطريق  ،ويركبوف

الدواب  ،ويلبسوف لين الثياب  ،كل ىذا حصل  ،تخدم هم أبناء فارس وىذا حصل  ،تزين الرجل منهم بزينة

المرأة لزوجها  ،وىذا حصل  ،تزين الرجاؿ اآلف أمر عظيم  ،يتزينوف مثل تزين النساء  ،ويتبرجن النساء وىذا

حصل  ،زيهم زي الملوؾ الجبابرة  ،وىذا حصل  ،يتسمنوف كالنساء يحرصوف على أجسامهم  ،وىذا حصل  ،ثم

إذا تكلم ولي ا هلل وأمر بطاعة اهلل قالوا  :أنت قرين الشيطاف  ،أنت رأس الضبللة  ،تكذب بكتاب اهلل  ،تحرـ
على الناس زينة اهلل التي أخرج لعباده والطيبات من الرزؽ  ،ىذا حصل سبحاف اهلل العظيم  ،وألجل ىذا الكبلـ
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نور  ،إما أف يكوف من النبي 

أو يكوف من أصحابو  ،قاؿ  :تأولوا كتاب اهلل على غير تأويلو  ،بمعنى لم

يفهموه  ،واستذلوا بو عباد اهلل  ،أو أولياء اهلل  ،أو استزلوا  ،نعم .
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غربة اإلسبلـ
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن سعً و
قاؿ :
بن ىكض و
بن ىٛت واد ى
يد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىعٍي يم ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
حدثىنا عيسى بن يونيس  ،ع ًن األكز ً
قاؿ  :لو
اعي  ،عن ًحباف بن أيب ىجبىلةى  ،عن أيب الد ٍرىد ًاء  ى
ى
يي ى ى
ى
بلة .
ىخىر ىج ي
ؼ شيئنا ً٦تا كاف عليو ىو كأصحابو إالٌ الص ى
اليوـ ما ىعىر ى
رسوؿ اهلل  ى
اليوـ؟
قاؿ األوزاعي:
َ
فكيف لَو َ
َ
كاف َ

ماف؟
قاؿ عيسى:
ى
فكيف لىو أى ٍد ىرىؾ األكزاعي ىذا الز ى
ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،نحن ماذا نقوؿ  ،نحن ماذا نقوؿ  ،لو خرج رسوؿ اهلل  اليوـ يقوؿ أبو الدرداء في الشاـ ما عرؼ

شيئا مما كاف عليو ىو وأصحابو إال الصبلة  ،بمعنى الدين موجود فيو صبلة وفيو زكاة  ،لكنها غيرت الصبلة تنقر

نقرا  ،واألذاف غيرت يعني  ،فيقوؿ الشيء الصافي اللي مات عليو النبي 

ما عدا يوجد  ،فيقوؿ األوزاعي :

كيف لو أدرؾ أبو الدرداء اليوـ  ،قاؿ عيسى بن يونس  :كيف لو أدرؾ األوزاعي ىذا الزماف  ،كلهم القروف

الثبلثة  ،أما نحن فاهلل المستعاف  ،وىذا يدؿ على أف ىذا تشرح صدور المؤمنين  ،إف الغربة ىي األصل  ،وأف

اإلنساف يبحث عن الفرقة الناجية ويتمسك بها  ،وال يضره الهالكة  ،من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي

 ،وطوبى للغرباء  ،كما سيأتي إف شاء اهلل ؛ نعم .
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طلب اآلخرة
حدثىٍت عبد اهلل بن ي٤تم ود بن و
بن ىم ٍعبى ود  ،عن أيب مليح  ،عن رجل
خالد ى
ي
ى
قاؿ  :ىحدثىٍت علي ي
ي ى ي

ضى انتشر  -يعٍت بيعث  -حىت
من أىل البصرة  ،عن اٟتسن  ى
ض ىم ٍن ىم ى
قاؿ  :لو أف بػى ٍع ى
لقاؿ  :ما ً
لقاؿ  :ما ي ً
اآلخرة ُب حاج وة  ،كلو رأل ً
ً ً
ً
ؤم ين
م
ك
ار
ر
ش
ُب
٢تؤالء
ى
اليوـ ى
ي
ياريك يم ى
ي
ى ى
ىى
ييعاي ىن خ ى
ىؤالء ً
ً
بيوـ اٟتًس ً
اب .
ى
ػػػػػػػػ

يقوؿ أف رجبل ممن مضى بعث ورأى خياركم  ،أىل الصبلح  ،وأىل اللي ظهر عليهم االستقامة  ،قاؿ ىؤالء

ليس لهم في اآلخرة من حاجة  ،ال يطلبوف اآلخرة طلبا شديدا  ،يعني كأنهم  ،وأما لو رأى شراركم قاؿ  :ىؤالء

ال يؤمن ىؤالء بيوـ الحساب  ،يعني يفعلوف شيئا كأنهم نسوا يوـ الحساب  ،واهلل المستعاف ؛ نعم .
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عبادة الصحابة
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :
بن ىكض و
بن موسى ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىنا ي٤تىمد ي
ً
قاؿ  :أىدرٍكت ع ٍشرىة و
ً
أصحاب
آالؼ من
ىحدثىنا أبو ٭تِت  ،عن موسى اٞتي ٍعفي  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن  ى ٍ ى ي ى ى
النًيب  لو رأىكيكم لقالوا  :ما ٢تؤالء؟! ٣تانُت؟ كلو رأىيػتموىم يلق ٍلتم ً :
ىؤالء ى٣تانُت  ،كلو ىرأىٍكا
ى ٍي ي ي ي
ىٍ
اآلخرًة ًمن حاج وة  ،كلىو رأىكا ًشراريكم لقالوا  :ما يػؤًمن ً
ًخياريكم لقالوا  :ما ً
٢تؤالء ُب ً
ىؤالء بًيىػ ٍوًـ
ى
ى
ٍ
يٍ ي
ى
ى
ى
ىى
اٟتًس ً
اب .
ى
ػػػػػػػػ

يقوؿ  :لو أدركت عشرة آالؼ من أصحاب النبي 

وىذه بعض الناس ينكرىا عن الحسن  ،يقوؿ  :ما

أدرؾ ىذا العدد  ،وأما االحتماؿ فهو محتمل  ،الحسن ولد في خبلفة عمر  ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ حج

معو مائة ألف  ،فهو محتمل  ،لكنهم استنكروا كيف يدرؾ عشرة آالؼ وال يروي عنهم  ،ألف روايتو قليلة جدا
عن الصحابة الحسن  ،لكن على كل حاؿ يقوؿ  :لو رأوكم الصحابة لقالوا  :ما لهؤالء  ،ىؤالء مجانين  ،ولو

رأيتموىم قتلهم  :ىؤالء مجانين  ،من شدة إقبالهم على اآلخرة  ،وإقبالكم أنتم على الدنيا  ،كما قاؿ أنس بن
مالك  ،وىذا يفسر ىذا  ،قاؿ  :إنكم تفعلوف أعماال ىي في أعينكم أدؽ من الشعر  ،كنا نعدىا في عهد النبي



من الموبقات  ،إنكم تفعلوف أعماال ىي في أعينكم أدؽ من الشعر  ،شيء بسيط جدا  ،كنا نعدىا في عهد

النبي  من الموبقات  ،مثبل الكذب  ،النبي  كاف إذا أثر عن الرجل كذبة سقط من عينو  ،وال يكلمو حتى
يحدث توبة صادقة  ،ويظهر صدقو  ،يروف أف ىذا مناؼ تماما لئليماف وللرجولة والمروءة  ،ثم يأتي بعدىم فيما

بعد أصبح الكذب حتى عند من يتزي بالصبلح والخير يكثر عندىم  ،يعني عندىم أنها أدؽ من الشعر  ،أمر

سهل  ،كذب أبيض  ،وىي كانت في عهد النبي  من الموبقات  ،وىكذا حتى نعرؼ قدر الصحابة  ،وما كانوا
عليو من العلوـ الجليلة  ،واألعماؿ العظيمة  ،وأف من بعدىم ال يمكن أف يدركهم بحاؿ  ،نعم .
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علم القلب
الف ً ً ً
ً
صح ً
الكتي ً
ود .
بن ىكض و
اب ي
قاؿ  :يي ي
اح ى
ب كإليهم تىػ يع ي
قاؿ  :ىٗتٍير يج ىي
نت م ٍن عٍند أى ٍ ى
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ػػػػػػػػ

نعم ؛ وىذا حق لم يقل علماء  ،الذين يخشوف أصحاب الكتب  ،أصحاب البحوث  ،الذين ما عرفوا العلم

على وجهو  ،العلم أنو علم القلب          ،

()1

ىؤالء تخرج الفتن منهم ،

وإليهم تعود  ،يعني إما أف يعود ضبللها عليهم  ،وإما أنهم يعني أف الفتن منهم وإليهم دائما  ،وىذا حق ،

...طالب الفتن تكوف من أصحاب الكتب  ،نعم .
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مسخ علماء آخر الزماف قردة كخنازير
ً ً
ًً
ً
اس إىل
ابن ىكض و
اح  :كيػي ىق ي
ى
اؿ  :ىكيػىٍبػ ىع ي
قاؿ ي
ث اهلل ر٭تنا ىٛتٍىراءى م ٍن قبى ًل ا١تى ٍشرؽ  ،فىػيىػٍنػ يفير الن ي
مس ً
كخنى ً
از ىير .
اج ًد ًىم كإىل يعلىمائًًهم فىػىي ًجدكنػى يهم قد يم ًس يخوا قًىر ن
دة ى
ىى
ػػػػػػػػ

نعم ؛ يكونوا المتزيوف بالعلم  ،ىذا يقاؿ يعني من األخبار يتزيوف بالعلم  ،والناس يحسنوف بهم الظن  ،فإذا

جاءىم األمر الشديد فزعوا إلى علمائهم  ،فإذا ىم قردة وخنازير  ،مسخوا كما حصل لبني إسرائيل  ،نسأؿ اهلل

العافية والسبلمة ؛ نعم .
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إنكار اٟتق ُب آخر الزماف
اف األىنٍػبى ً
كيع عن يع ىمىر
بن ىكض و
ارم ق ى
اح ى
بن يسلىٍي ىم ى
اؿ  :ىحدثىنا ك ه
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن منىب وو  ،عن أكَب ً ً
قاؿ  :تىػ ىعل يموا العًٍل ىم تػي ٍعىرفيوا بو ،
قاؿ  :بػىلى ىغ ًٍت ىع ٍن ىعلًي  أىنوي ى
الع ىد ًكم ى
بن د ٍ٢تىوم ى
ًي
كاعمليوا بًًو تى يكونيوا من أىىلً ًو  ،فإنو سي ًأٌب ًمن بػع ً
اف يػيٍن ًكر اٟتىق فيو تًس ىعةي أى ٍع ىش ً
ارًىم ال يػىٍن يجو
م
ز
م
ك
د
ه
ي
ى
ٍ
ي ىى ٍ ى ٍ
ى
ٍ
ٍى
ي
فيو إالٌ يكل م ً
مغفبل  -يعٍت مغفل يعٍت غافل ،
ؤم ون نػيىوىمة -نومة صيغة مبالغة -ى
كيع  :يعٍت ن
قاؿ ك ه
ي
أسيئ التفسَت ٢...تا  ،ليس ا١تغفل يعٍت ضعيف عقل  ،لكن يتغافل عن الفكر كيًتكها  ،ىذا
لئك أىئًمةي ا٢تيىدل كم ى ً
يح العًٍل ًم لىٍي يسوا بالعجل -
معٌت يتغافل عن الفنت  ،ك٬تتنبها ؛ نعم  ،أك ى
ى
صاب ي
بن أيب و
قيل لعلي ً
طالب :
ا١تذايييع البي يذر  .ى
بالعج ًل ى
بالعجل  ،ا١تذاييع البذر -لىٍي يسوا ي
ليسوا ي
قاؿ  :ى
قاؿ  :الرجل يس يكت ُب ً
الفٍتػىن ًة فبل يػىٍب يدك منوي ىشيءه .
ما النػ ىوىمةي؟ ى
ي يىٍ ي
ػػػػػػػػ

نعم  ،وىذا أثر عظيم عن علي  تعلموا العلم تعرفوف  ،إذا تعلمت العلم وطلبتو عرؼ إنك مثقف تعرفوف

 ،لكن الثاني أعظم  ،واعملوا بو تكونوا من أىلو  ،متى تكوف من أىل العلم حقيقة  ،ما تكوف من أصحاب
الكتب  ،أو تكوف من القراء الذين ال يفقهوف  ،إذا عملت بالعلم  ،كل أثر وكل آية وكل حديث تعمل بو تكوف
من أىلو  ،انظروا دقة الصحابة ؛ فإذف من الفوائد قولو  :تعلموا العلم تعرفوف  ،ما في شك إف كل من انتسب

للعلم عرؼ بو  ،يعرؼ أف ىذا يتنسب إلى العلم  ،ويقرأ العلم  ،لكن قاؿ  :اعملوا بو تكونوا من أىلو  ،انظروا
إلى فقو الصحابة  ،ال يعدوف الرجل من أىل العلم حتى يعمل بالعلم ؛         
()1

قاؿ  :سيكوف من بعدكم زماف ينكر الحق فيو تسعة أعشارىم  ،ىذه من الغربة  ،تسعة أعشار الناس ينكروف

الحق  ،ما يريدوف  ،وال يبقى إال العشر  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -من شدة الضبلؿ  ،ومن وشدة الظلمة ،
وذىاب نور النبوة  ،وذىاب العلماء  ،وما نحن واهلل في زماف قريب من ىذا  ،من عرؼ السنة وتفقدىا  ،قاؿ :
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ال ينجو فيو إال كل مؤمن نومة  ،يعني كما قاؿ  :علي الرجل يسقط في الفتنة فبل يبدو منو شيء  ،الفتن يسقط

منها  ،ليس رأسا في الشر ،

بعض الناس ما عرؼ أياـ الرخاء  ،فإذا جاءت الفتن فإذا ىو رأس في الفتن  ،يهيجها ويكتب لها  ،قاؿ :

أولئك أئمة الهدى  ،مصابيح العلم  ،ليس بالعجل المذاييع البذر  .ىذا أخطر شيء في الفتنة  ،العجل الذي
يستعجل  ،دائما يستعجل في الفتن  ،ويطيل فيها  ،المذاييع يذعها ؛ 
   

()1

      

طيروه كل مطار  ،ويكتبو في كل مكاف  ،ويذيعو  ،البذر كذلك يبذر الفتنة في وكل مكاف

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة .

ىذا صفاتهم واهلل العظيم  ،ىذا صفات أىل الفتنة  ،عجل يستعجل دائما ويندـ ويتراجع ويعود  ،ىكذا

عجل  ،ومذاييع يذيع كل شيء ؛ 

            

          

()2

البذر يبذر الفتنة في كل مكاف يأتيو ،

كل من عرفو تأذى منو  ،وأصابو ضرر بسبب معرفتو  ،ىذا  -نسأؿ اهلل العافية  -ىؤالء عبلمة أىل الفتن  ،أىل

الكتب  ،أما من عمل بالعلم كاف من أىلو  ،أولئك أئمة الهدى  ،ومصابيح العلم نسأؿ اهلل من فضلو ؛ نعم .
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بقاء اإلسبلـ كذىاب اإلٯتاف
قاؿ  :حدثىٍت أبو الط ً
اى ًر  ،عن بً ٍش ور  ،عن أـ عب ًد اهلل ً
ابنة خالً ود
بن ىكض و
ىٍ
اح ى ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قالت  :حدثػىٍت ًٍت أيـ ً
عبد اهلل اٞتيىرًشيةي -ىذه ابنة خالد بن معداف  ،من علماء الشاـ -ككانت
ى
االختبلؼ إىل أيب تىػ ٍقتبًس منو  ،فقالىت ذات و
اف ي ً
يوـ  :لىيأتً
ً
وف باهلل كال
م
ز
اس
الن
على
ُت
تيكثًير
ه
ؤمني ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى ي
ى
ى ي
وف ا٠تمس كقد سلًبوا ًدينىػهم  .قيػ ٍلت  :إنا هلل كإنا ً
وف بًً
يي ً
إليو
ل
ص
كي
ضاف
م
ر
وف
وم
ص
ي
ك
،
ا
يئ
ش
و
ى
ى
ى
شريك ى
ى
ى
ن
ي
يي ي
ى
ي
ٍ
ي
ى
ي
ى
ى
ى
ى
وف يا أيـ ً
رً
عبد اهلل  ،إف ىذا أمر عظيم  ،فقالت  :يا بػنىػيةى! إذا رأكا اٟتق فىػًتيكوه فبل ً
ين .
د
ع
اج
ى
ى
ي
ي
ي
ه ه
ى
ى
ػػػػػػػػ

اهلل المستعاف  ،انظروا الفقو حتى عند نساء السلف  ،كانت تكثر االختبلؼ ألبي اللي ىو خالد بن معداف

من عل ماء الشاـ  ،تقتبس منو  ،فقالت  :سيأتي علينا الزماف يؤمنوف باهلل  ،وال يشركوف  ،ال يظهر فيهم شرؾ ،

ويصلوف الخمس  ،ويصوموف رمضاف  ،لكن ما عندىم دين  -نسأؿ اهلل العافية  -ما فيهم دين  ،فقلت  :إف هلل
وإف إليو راجعوف  ،ىذا أمر عظيم  ،قالت  :يا بني  ،إذا رأوا الحق فتركوه فبل دين  ،وىذا سبحاف اهلل تجده اآلف
 ،تجده واقعا في بعض أنصار المسلمين  ،تجدىم يصلوف الخمس  ،ويصوموف رمضاف  ،ثم ال ينكروف المنكر ،

بل تجده يفعل المنكر بعد الصبلة  ،يسلم على أىل المرأة  ،ويتكلم مع ىذه  ،ويفعل ويعود يصلي  ،فإذا تركوا

الحق ؛ عرفوه ت ركوه فبل دين  ،يصبح يعني ليس تكفيرا  ،وإنما ذىب إيمانهم وبقي اإلسبلـ  ،يذىب اإليماف
ويبقى اإلسبلـ  ،اإلسبلـ ىو العمل الظاىر  ،لكن اإليماف يذىب  ،ما نعتبره في الناس إذا كاف يصلي الخمس ،

ويصوـ رمضاف  ،ثم ال يعرؼ معروفا  ،وال ينكر منكرا  ،وليس عنده غيرة على الدين  ،بل يفعل المنكر  ،فبل دين

؛ كما قالت رحمها اهلل ؛ نعم .
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نقض عرل الدين
ص ىع و
فياف  ،عن
بن ىكض و
اح ى
ب  ،عن يس ى
بن ىع ٍم ورك  ،عن يم ٍ
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
كؼ و
و
و
اًب  أىنوي ى ً
بن ىح ًو
ىع ًدم ً
زماف
عر ي
قاؿ  :إن يكم ُب ىزىماف ىم ٍعيركفيو يمٍن ىكير ىزىماف قد مضى  ،ي
كمٍن ىكيريه ىم ي
ىمل ً
يأت .
ٍ
ػػػػػػػػ

وىذا أيضا سبحاف اهلل العظيم  ،أصحاب محمد ال إلو إال اهلل ماذا في قلوبهم من النور والعلم  ،يقوؿ  :أنتم

في زماف معروفو منكر زماف قد مضى  ،يعني لو نشر فيكم من ىو قبلكم من كبار الصحابة ألنكروا عليكم بعض

الذي تفعلوف من المعروؼ  ،ومنكره عندكم اليوـ معروفو زماف لم يأت  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -ىكذا
يذىب العلماء ويتخذ الناس رءوسا جهاال  ،ونحن ...نعاشر ...الشيعة  ،كانت منكر وأصبحت اآلف معروفة ،

كاف إدخاؿ الدش في البيوت منكرا  ،وأصبح اآلف معروفا  ،كاف المساىمة في البنوؾ منكرا وأصبح اآلف معروفا
 ،ثم يأتيكم زماف يصبح الربا معروفا  ،اآلف منكر الربا صريح  ،سيصبح معروفا  ،ىكذا الدين يمتلخ عروة عروة ،

األشياء التي كاف الناس ينكرونها قبل سنتين أو ثبلث أصبح اآلف يفعلونها  ،ثم بعد سنتين األشياء  ،وىكذا الدين
يذىب  ،إال رجل طلب العلم  ،وعرؼ الحق  ،وقبض عليو كالجمر  ،وعض عليو بالنواجذ  ،ىذه غربة الدين ،

وانظر كيف كبلمك .

ىكذا األشياء اللي كانت عند السلف منكر ىي اآلف عندكم معروفة  ،بل قبل سنوات كانت عندكم منكرا

واآلف أصبحت عندكم معروفة  ،ومن بعدكم األشياء التي عندكم اآلف منكر تقوؿ  :الزنا حراـ ما يجوز  -نسأؿ

اهلل العافية  -سيأتي زماف يقوؿ  :ما في شيء  ،الربا حراـ ما يجوز  ،سيأتي زماف يقوؿ  :ما في شيء  ،لكنهم ما
ذىب دينهم بين يوـ وليلة .

كما قاؿ عبد اهلل بن مسعود  :ال تظنوف أف بني إسرائيل أمسوا وىم متمسكوف بالدين  ،وأصبحوا وقد ذىب

 ،ال واهلل  ،ولكن عروة عروة  ،قليبل قليبل  ،مع األياـ والليالي  ،كما ينقص صبغ الثوب  ،وثمن الدابة  ،ىكذا

حتى يذىب الدين  -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  -نعم .
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السكوت عن اٟتق
ؤمن بالت ً
ماف ٯتىٍ ًشي ا١ت ً
قاؿ فيضيل ُ :ب ً
آخ ًر الز ً
قية  ،كبً
الق ٍويـ
ئ
ىحدثىٍت يى٤تم يد
بن ىكض و
اح ى
س ى
ٍ
قاؿ  :ى ى
ي
ي
ه
ى
ي
قىػ ٍوهـ ٯتيٍ ىشى فيهم بالتػ ٍقيى ًة .
ػػػػػػػػ

بالتقية نفس التقية ؛ وىذا معنى التقية عند المؤمن ؛ السكوت

عن الحق  ،وليس قوؿ الباطل  ،انتبهوا لهذا  ،كل أثر من آثار السلف لو تأويل  ،معنى التقية ىنا أف يسكت

عن بعض الحق  ،يخاؼ على نفسو ؛ ال أنو يقوؿ الباطل  ،بل حتى في قوؿ اهلل  


()1

     

ليس معناه أف تحسنوا دينهم  ،ولكن تدارونهم  ،وتسكتوف عن بعض حقكم خوفا منهم  ،ىذا معناه .

وبئس القوـ قوـ يمشى فيهم بالتقية  ،بئس القوـ الذي العالم يعرؼ حقا  ،وال يستطيع أف يقولو خوفا من
فتنة الناس  ،وقياـ الدىماء عليو  ،وىذا اآلف واقع  ،علمائكم اآلف عندىم حق يريدوف أف يقولونو لكم مثبل ،

ولكن يخافوف ومن دىماء الناس  ،ومن الرعاع  ،ومن الفتنة  ،بئس القوـ يمشى فيهم بالتقية  ،بئس القوـ ال
يستطيع اإلنساف أف ينطق بكل ما عنده من الحق  ،وىذا كبلـ فضيل ؛ في آخر الزماف يمشي المؤمن بالتقية ،

يعني يسكت عن بعض الحق تقية  ،ولكنو ال يقوؿ باطل ؛ نعم .
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خوؼ العلماء من إنكار ا١تنكر
اج ،
بن اٟتىج ً
بن ىكض و
بن قي ىد ىامةى ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
اد  ،عن أيب ىٚتٍىرة عن ً
ت ُب
قاؿ  :ى
ضةى ى
قاؿ يل أبو ىر ى
كيف بً ى
أخربين ىٛت ه
ٛت ى
ابن ىٍ
يرة  ى
ك إذا يكٍن ى
ً ً
و
أكلئك ًًٓت ً
قاؿ  :بلى  ،كلكن
اف اهلل  ،ما
يار  .ى
بح ى
ى
ىزىماف ال يػيٍنكير خيى ياريى يم ا١تيٍن ىكىر؟ قيػ ٍل ي
ت  :يس ى
ً
ب بى ىشيرهي .
أى ىح ىد يىم ىٮتى ي
ضوي  ،كأى ٍف يي ٍ
اؼ أف يي ٍشتى ىم ع ٍر ي
ضىر ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،يعني يخاؼ  ،يخاؼ على نفسو  ،ولذلك ليس المنكر واجبا إنكاره دائما  ،كما قاؿ اإلماـ أحمد
وغيره  ،كما قاؿ النبي  يقوؿ اإلماـ أحمد  :ما لم تخاؼ سوطا وال عصا  ،إذا خاؼ أف يضرب بشره  ،ويشتم
عرضو  ،ال يجب عليو  ،ولذلك قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ في صحيح مسلم قاؿ   :من أنكر فقد برئ

 ،ومن كره بقلبو فقد سلم  ،حتى ليكره ىذا  ،ولكن من رضي وتابع  بعض المنكر ما تستطيع تنكره  ،لكن
من يحوؿ بينك وبين قلبك  ،اكره بقلبك  ،تكره وتبغضو وتستبشع  ،تسلم بإذف اهلل  ،وأما من أنكر فقد برئ ،
قد يحذر لكن يكره  ،إذا كاف يخاؼ كما قاؿ أبو ىريرة  ،وىذا يفسر حتى ما قبلو  ،نعم .
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ذـ القراء
ب بن ىك ٍع و
قاؿ  :ىحدثىنا ىزىكريٌا بن ىمٍنظي و
قاؿ :
بن ىكض و
ور ى
ب ى
اح ى
ي
قاؿ  :ىحدثىٍت يػى ٍع يقو ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ازو
ىً
ت أبا ىح ً
بالقر ًاء كلكنػ يهم ا٠تيراء .
ك
،
اء
ر
الق
م
كى
اء
ر
الق
ت
ك
ر
د
ى
أ
:
يقوؿ
ـ
ع
ٝت
ي
ٍ
وـ ي
ي
ي
ٍ
ي
ي
ي
ٍ
ليس يى يم اليى ى
ي
ى
ي
ى
ى
ػػػػػػػػ

ولكنهم الخراء كما قاؿ أبو حازـ ؛ الخراء  ،يعني مأخوذ من اسم العذرة  ،بمعنى أنو ذكرىم باسم شنيع ،

بمعنى أف القراء ما مدحوا وال حصل لهم شرؼ إال بالعلم والعمل بو  ،فإذا تزيوا بالزي  ،وذىب اللب  ،الزي زي
قراء  ،واللب ما في قراء  ،ما في خوؼ  ،ما في أمانة  ،وما في سنة  ،فقاؿ  :ىؤالء ليسوا قراء  ،ىؤالء خراء ،

نعم  ،والسلف قد يقوؿ بعض الكبلـ الشديد حتى يريدوف بو ىدفا  ،كما قاؿ النبي   من تعزى بعزاء

الجاىلية  ،فأعضوه بهن أبيو وال تكنوا  وقاؿ أبو بكر وىو أعف الناس وأحلمهم كما في صحيح البخاري في
صلح الحديبية قاؿ  :امصص بظر البلت  ،بعض الكبلـ ال بد لو من شدة  ،قاؿ  :امصص بظر البلت .

.

ىنا قاؿ  :ىم الخراء ليس القراء  ،إذا كاف الزي زي قراء  ،ولكن ال يعمل بأعمالهم  ،فهذا ليس منهم ؛ نعم

347

التحذير من البدع

النجاة من الفنت
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن سعً و
اؿ :
بن ىكض و
بن ىٛت واد ق ى
يد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىعٍي يم ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
حدثىنا أبو عمر  ،عن بػي و
اف  ،ىحدثىنا ا١ت ىعافًرم عن  ،تػيبىػٍيع -أك تبيع نعم -عن تىبًيع  ،عن كعب
ىى
ى
يى
ى
قاؿ :
ػػػػػػػػ

كعب ىذا كعب األحبار رحمو اهلل  ،أسلم  ،كاف من يهود اليمن وأسلم  ،واألخبار التي يقولها ينقلها في

الغالب من أخبار أىل الكتا ب  ،ال تصدؽ وتكذب  ،وإف صدقها الواقع فهي صدؽ من الوحي  ،وإال ال ينبني

عليها حكم ؛ نعم .
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كثرة الغربة كذىاب الدين
عن و
كسبعُت كمائة ىم ٍن
كسنةى ىسٍب وع
كعب ى
ى
قاؿ  :ىسنةى أر ى
الولى يد  ،ى
بعُت كمائة يػى ٍف يس يد فيها النساء ك ى
ً ً
اعا ىك ىسٍيػ نفا كليىػٍن يج بًنىػ ٍف ًس ًو .
أى ٍد ىرىؾ ذلك فىػ ٍلييعد كىر ن
ػػػػػػػػ

كراعا  ،فليعد كراعا  ،الكراع الخيل  ،والسيف ولينجو بنفسو  ،يقوؿ  :سنة مائة وأربعين من الهجرة يعني

على حساب كعب حسبها  ،يفسد فيو النساء والولد  ،وسنة سبع وسبعين ومائة من أدرؾ ذلك فليعد قراعا وسيفا

ولينجو بن فسو  ،بمعنى تكثر فيها الغربة ويذىب الدين  ،ىذا في القرف األوؿ  ،والقرف الثاني  ،ما بالكم من

بعدىم  ،كما كاف أبو ىريرة يمشي في المدينة ويقوؿ  :اللهم إني أعوذ بك من سنة ستين  ،ومن إمرة الصبياف ،

ومن كثرة الشرط  ،فكاف واحد يأخذ أبي ىريرة يعني ما في أحد يفهم كبلمو  -يعني مخزى كبلمو  -فمات أبو

ىريرة  ،أجاب اهلل دعوتو  ،مات سنة ثماف وخمسين  ،فلما كانت سنة ستين تولى يزيد بن معاوية  ،واستباح

المدينة  ،وصارت إمرة صبياف  ،وكثرة شرط  ،فهم عندىم علم  ،عندىم علم عرفوه  ،نعم  ،ولكنو كما قاؿ أبو

ىريرة  :بعض العلم ما حدث ب و  ،قاؿ  :لو بثثتو قطعت ىذه البلعوـ  ،يعني علم الفتن والمبلحم وتسمية بعض
األمراء  ،ىذه مقصوده  ،وال الدين كامل          

1 -سورة الحجر آية .9 :
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التحذير من البدع

رفع زينة الدنيا
ٜت و
ين كمائة تػيٍرفى يع ًزينىةي الدنيا .
بن ىكض و
اح ى
قاؿ  :ىسىنةى ىٍ
س كعشر ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ػػػػػػػػ

ىذا المثل نعم  ،مثلو يعني ؛ نعم
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صفة الغرباء
٢تيعةى  ،ىحدثىٍت اٟتى ً
اح ىع ًن ً
بن ىزيٍ ود  ،عن
بن ىكض و
صالً وح ى
ار ي
ابن ى
ابن ى
ث ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي
ىحدثىنا يى٤تم يد ي
بن عو و
جٍن يد ً
ؼ  ،عن ىعٍب ًد اهلل ً
بن عمرك  أف النيب  قاؿ  :
ب ب ًن ىعٍب ًد اهلل  ،عن يس ى
ي
فياف ً ى ٍ
قاؿ  :طُوبى للغُر ِ
وف في ِ
ناس
وم ِن الغَُربَاءُ؟ َ
باء ثبلثًا  ،قالوا  :يا َر ُس َ
أف النبِي َ 
وف قَلِيلُ َ
صالِ ُح َ
اس َ
وؿ اهلل َ ،
قاؿ  :نَ ٌ
َ
سٍ
ِ
ِ
ِ
وء ٍ
القيام ِة
مس  ،ف َقاؿ ُ
كثير َ ،م ْن يػُْب ِغ ُ
اس يَػ ْوَـ َ
ُ
رسوؿ اهلل  يأتي أُنَ ٌ
ض ُهم أَ ْكثَػ ُر ممن يُطيعُ ُهم  .ثُم طَلَ َعت الش ُ
ِ
ِ
ض ْوِء الش ِ
اس
قاؿ أبو بَ ْك ٍر  :نَ ْح ُن ىم يا َ
مس َ .
وى ُهم ِمثْ َل َ
ُو ُج ُ
رسوؿ اهلل؟ قاؿ  :ال  ،ولَ ُكم َخ ْيػ ٌر َكث ٌير  ،ولكنػ ُهم أُنَ ٌ
ِ
وف ِم ْن أَقْطَ ِ
الم َك ِ
ِ
األرض . 
ار
ص ْد ِرهِ  ،يُ ْح َش ُر َ
ارهُ  ،يَ ُم ُ
اجتُوُ في َ
وح َ
وت أَ َح ُد ُىم َ
من أُمتي يُػتقى ب ِه ُم َ
ػػػػػػػػ

نسأؿ اهلل من فضلو  ،ىذا في المسند ألحمد  ،تتقى بهم المكاره  .من كثرة عبادتهم وتقواىم وعلمهم ،

يموت أحدىم وحاجتو في صدره  ،يعني ما يست طيع حتى يقضي حوائجو من الدنيا  .يموت وحاجتو في صدره ،

يحشروف من أقطار األرض ؛ يعني تكثر الغربة  ،تكثر الظلمة  ،فهذا في البلد الفبلني  ،وىذا في البلد الفبلني ،

ىذا في المكاف الفبلني  ،يحشروف من أماكن متباعدة من األرض  -نسأؿ اهلل من فضلو  -ىؤالء ىم الغرباء ،
ناس صالحوف قليل في ناس سوء كثير  ،من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم ؛ انظر كيف يعني جعل كثير من الناس ال

يطيعونهم ؛ ألنهم يبغضونهم  ،يبغضوف الحق اللي أتوا  ،بو من شدة نفار الناس عن الحق ؛ نعم .
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٘تسك الغرباء بالكتاب كالسنة
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ  :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن ىٛت واد ى
سعيد ى
اح ى ى
عيم ي
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ني ي
ابن ك ٍى و
بن ً
بن نافً وع  ،عن بى ٍك ًر ً
ب  ،عن يع ٍقبىةى ً
رسوؿ اهلل   طُوبى
قاؿ ي
قاؿ  :ى
عمرك ا١ت ىعافً ًرم ى
يى
ِى
ِ
ِِ ِ

وف بالسنة حين تُطْ َفأُ . 
حين يُػ ْتػ َر ُؾ  ،ويَػ ْع َملُ َ
تمس ُك َ
وف بكتَاب اهلل َ
للغَُربَاء الذين يَ َ
ػػػػػػػػ

حين تطفئ  ،السنة نور  ،فإذا أطفئت يعملوف بها  -نسأؿ اهلل من فضلو ؛ نعم .
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بدء اإلسبلـ غريبا كعودتو غريبا
قاؿ  :حدثىنا ح ٍفص بن ًغ و
قاؿ  :ىحدثىنا أبو و
ياث ،
بن ىكض و
اح ى
بن أيب ىشٍيبى ىة ى ى
ى ي ي
بكر ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ابن مسع و
ً
ىع ًن األى ٍع ىم ً
رسوؿ اهلل
إسحاؽ  ،عن أيب
ش  ،عن أيب
قاؿ ي
قاؿ  :ى
ود  ى
ى
األحوص  ،ىع ًن ً ى ٍ ي

ِ
قاؿ  :النػزاعُ ِم َن
  إف
وم ِن الغَُربَاءُ؟ َ
يع ُ
وس ُ
َ
قيل َ :
اإلسبلـ بَ َدأَ غَ ِريبًا َ ،
ود غَ ِريبًا َك َما بَ َدأَ  ،فَطُوبى للغَُربَاء َ .
القبائِ ِل . 
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ؛ من ىذا  ،من ىنا  ،ومن ىنا  ،ومن المكاف الفبلني  ،من البلد الفبلني  ،يعني تجدىم أفذاذا  ،في

العالم من كثرة الظلمة  ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  ،نسأؿ اهلل أف نكوف من الغرباء  ،يصلحوف إذا فسد الناس ؛

نعم .
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فضل الغرباء
قاؿ :
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ً
امل بن ً
عبد اهلل ي ً
ً
ً
ت أيب
يقوؿ  :ىٝت ٍع ي
بن ا١تيتىػ ىوك ًل  ،ىع ٍن أيمو أيـ ى٭تِت قالت  :ىٝت ٍع ي
ت ىس ى ى
ىحدثىنا ى٭تِت ي
ي ي ً
يكوف غَ ِريبًا كما بدأ ،
يقوؿ   :بَ َدأَ
رسوؿ اهلل  ي
ت ى
اعةُ حتى َ
وـ الس َ
اإلسبلـ غَ ِريبًا  ،وال تَػ ُق ُ
ُ
قوؿ ىٝت ٍع ي
ِ
ِ
ِ
اس . 
اس  ،ثُم طُوبَى للغَُربَاء َ
اس  ،ثُم طُوبَى للغَُربَاء َ
س ُد الن ُ
س ُد الن ُ
س ُد الن ُ
حين يَػ ْف ُ
حين يَػ ْف ُ
فطُوبى للغَُربَاء حين يَػ ْف ُ
ػػػػػػػػ

نعم ؛ إما فساد المعصية أو فساد البدعة واألىواء ؛ نعم .
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صبلح الغرباء
قاؿ :
بن ىكض و
بن يموسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ي
سد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
بن ً
بن ىعي و
ف ً
عبد اهلل ً
اؽ ً
بن يسلىٍيم  ،ىع ٍن
إس ىح ى
ىحدثىنا ٍ
وس ى
اش  ،عن ٍ
بن أيب فىػ ٍرىكىة  ،ىع ٍن يي ي
اعيل ي
إٝتى ي
ٛتن ً
ىجدتًًو ىمٍي يمونىةى  ،ىع ٍن ىعٍب ًد الر ً
اإلسبلـ بَ َدأَ غَ ِريبًا ،
يقوؿ   :إف
رسوؿ اهلل  ي
بن ىسنةى  ،أىنوي ىًٝت ىع ى
َ

ِ
ِ ِ
يصلحوف ِع ْن َد فَس ِ
اد
وؿ اهلل ؟ َ
يل َ :وَم ِن الغَُربَاءُ يا َر ُس َ
وس َي ََعُ ُ
ين ْ
َ
قاؿ  :الذ َ
َ
ود غَ ِريبًا َك َما بَ َدأَ  ،فَطُوبَى للغَُربَاء  .فَق َ
الن ِ
اس . 
ػػػػػػػػ

الكلمة ىذه خطأ يصلحوف عند فساد الناس ؛ نعم .
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إف اإلسبلـ بدأ غريبا كسيعود غريبا
قاؿ :
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ى٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىمد ي
ود
قاؿ   :إف
رسوؿ اهلل  ى
ضالى ىة  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن  :أىف ى
وسيَػ ُع ُ
َ
اإلسبلـ بَ َدأَ غَ ِريبًا َ ،
بن فى ى
ىحدثىنا ا١تيىب ىاريؾ ي
ِ
ِ
ِ

قاؿ َ :ك َما يُػ َق ُ
وف غَريبًا ؟ َ
غَريبًا  ،فَطُوبَى للغُرباء  .قالوا  :يا َ
كيف يَ ُك ُ
رسوؿ اهلل َ ،
اؿ للر ُج ِل في َحي كذا وكذا إنوُ
يب . 
لَغَ ِر ٌ
ػػػػػػػػ
نعم ىذا مثاؿ واقعي يفسر الغربة  ،اآلف إذا سرت أنت في حيكم أو في حارتكم  ،وأتى شخص غريب عن

الحي  ،أال يقوؿ أىل الحي  :ىذا غريب ؛ يعني ألنهم ما يعرفونو ما يعرفوف سمتو  ،وال يعرؼ طريقتو  ،فصاحب

السنة في آخر الزماف الناس يقولوف  :ىذا غريب  ،ىذا غريب  ،من تمسكو بالسنة  ،وحرصو عليها  ،وفعل أشياء
ال يفعلها أىل البدع  ،فهم يقولوف  :ىذا غريب  ،يعني لو أشياء غريب بها عن الناس  ،لكن ىذه الغربة مردىا

السنة  ،يعني غريب لكنو متبع السنة  ،والناس تركوىا  ،فكما أف أىل الحارة إذا رأوا شخصا غريبا قالوا  :ىذا
غريب  ،الناس إذا رأوا ىذا قالوا  :ىذا غريب ؛ نعم .
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نقض عركة الصبلة
اح  ،حدثىنا ي٤تمد بن سعً و
ابن
بن ىٛت واد ى
يد ى
بن ىكض و ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي
يم ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىع ي
قاؿ  :ىً
ت أبا ٍإد ً
بن يىً
احل  ،عن ربيعةى ً
ىم ٍه ًدم  ،عن معاكيةى ً
وؿ :
ر
ع
ٝت
يد
ز
ص
بن
ً
يس ا٠تىٍوالين يػى يق ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ً
ً
اس هبا  ،كأىهنا ٘تىٍتىلً يخ ٘-تيٍتىلخ -ىكأىنػ ىها ٘تيٍتىػلى يخ يع ىركنة يع ىركنة  ،فىأىك يؿ ما
ىٝت ٍع ي
ت أف لئلسبلـ يعىرل يى ىتعل يق الن ي
ٯتيٍتىػلىخ منها اٟت ٍكم ً ،
بلة .
كآخير ما ٯتيٍتىػىل يخ منها الص ي
ي
ي ي
ػػػػػػػػ

نعم اإلسبلـ عرى  ،اإلسبلـ عرى كما تتخيل ىذه العرى  ،فالناس متمسكوف بها  ،ثم تنفك ىذه العرى عروة

عروة  ،فأوؿ ما يذىب الحكم  ،معنى الفصل بين الناس بالشرع  ،كما قاؿ حذيفة  :األمانة  ،الحكم بمعنى

الفصل بين الناس بالشرع  ،يصبح يفصل بين الناس باألىواء  ،وبالسلوـ  ،وبالعادات  ،ويذىب الحكم باألمانة ،

وآخر آخر ما يمتلخ آخر عروة يتمسك بها الناس الصبلة  ،إذا ذىبت الصبلة خبلص ذىبت الدنيا ؛ نعم  ،وىذا

دليل على تكفير تارؾ الصبلة  ،أنو إذا ترؾ عروة الصبلة ما عاد بقي لو دين ؛ نعم .
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آخر الدين الصبلة
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن س و
بن موسى
بن ىكض و
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
حدثىنا ضمرةي  ،عن السيب ًاين  ،عن ً
عبد اهلل ً
ب السنةي يسن نة يسن نة
بن الديٍػلى ًمي ى
ٍى
ى
قاؿ  :تى ٍذ ىى ي
ى ٍى
ي ٍذىب اٟتبل قيػونة قيػونة ً ،
كآخير الد ً
بلؽ ى٢تيم .
ين الص ي
قوـ ال ىخ ى
صل ىُت ه
بلة  ،كلىيي ى
ى ى ي ىٍ ي

قاؿ :
ى
 ،كما

ػػػػػػػػ

يعني ال حظ لهم من الصبلة  -نسأؿ اهلل العافية  -ال طمأنينة  ،وال خشوع  ،وال في وقتها  ،وال في

جماعتها  -نسأؿ اهلل العافية  -صبلة المنافق ؛ طوؿ الحبل ىو في الحقيقة مجموع من عدة أسبلؾ  ،مفتوؿ
فتبل  ،فتنقطع ىذه األسبلؾ تنقطع تنقطع  ،تذىب قوة الحبل  ،إذا ما كنت تعلق عليو أشياء ثقيلة تخاؼ ؛ ألف

ىذه األسبلؾ اللي في الحبل أخذت تتقطع حتى ما يبقى إال تذىب تذىب قوة قوة ىكذا الدين  ،آخر سلك ىو
الصبلة  ،فتتقطع األسبلؾ اللي في الحبل  ،تتقطع حتى يبقى سلك واحد  ،ىو الصبلة  ،إذا انقطع انقطع الدين

كلو ؛ نعم .
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عليو الناس إالى الن ىداء بالص ً
ؼ ىشيئا ً٦تا أى ٍدرٍكت ً
بلة
ما أى ٍع ًر ي ٍن
ى ي
ى
ى
قاؿ  :حدثىنا ٭تِت بن ٭تِت  ،عن ً
بن و
مالك ً
أنس  ،عن ىعم ًو أيب
بن ىكض و
اح ى ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
عليو الناس إالى الن ىداء بالص ً
ؼ ىشيئا ً٦تا أى ٍدرٍكت ً
ك  ،عن ً
بن مالً و
بلة .
أبيو أىنوي ى
قاؿ  :ما أى ٍع ًر ي ٍن
ى ي
يس ىهٍي ًل ً ى
ى
ى
ػػػػػػػػ

إال األذا ف فقط  ،فهؤالء يتكلموف عن الحق  ،عن شيء رأوه فقدوا  ،يعني الموجود الرسوـ الصبلة موجودة

 ،لكن ليست صبلة محمد 

األذاف نعم .

فيقوؿ  :ما أحد يعرؼ شيئا  ،كل شيء غيرتوه كل شيء ضيعتوه إال النداء ؛
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ضياع الصبلة بتأخَتىا عن كقتها
بن ىٛت واد  ،عن ً
بن ى٭تِت  ،ىع ٍن نػي ىعٍي ًم ً
بن يى٤تم ود  ،عن ىح ٍرىملى ىة ً
ابن ا١تبى ىارًؾ  ،ىع ٍن
اىيم
ىحدثىٍت إبٍػىر
ي
ي
ي
ك  ما أى ٍع ًر ي ً
بن ا١تغًَتًة  ،عن ثىابً و
بن مالً و
ت  ،ىع ٍن أىنى ً
ت أى ٍع ىه يد يه على
يسلىٍي ىم ى
ؼ مٍن يكم ىشٍيئنا يكٍن ي
س ًى
اف ً ي ى ى ٍ
ىعه ًد رس ً
فقاؿ  :قد

اهلل
وؿ
ليس قىػ ٍولي يكم  :ال إلو إالٌ اهلل  .قيػ ٍلنىا  :بلى يا أبا ىٛتٍىزىة  ،الصبلة  ،ى
ٍ ىي
ى
صليتيم ًحُت تىػ ٍغرب الشمس  ،أىفى ىكانى ً
ك صبلةي رس ً
وؿ اهلل   -؟ .
ٍ
ىٍ
ت ت ٍل ى ى ى ي
ى يي ٍ ي
ػػػػػػػػ

ىذا يفسر كبلمو  ،كاف أمراء بني أمية مثل الحجاج وغيره أمراء  ،كانوا يؤخروف الصبلة عن وقتها  ،كما أخبر
النبي  قاؿ   :ستكوف عليكم أمراء يؤخروف الصبلة عن وقتها  وحصل بعد عهده بسنوات  ،فكانوا
يؤخروف الصبلة عن وقتها  ،العصر ما تصلى إال عند غروب الشمس  ،فأراد أنس أف ينكر عليو الحجاج فخافوا

عليو  ،خافوا على أنس من الحجاج  ،فذىب وىو مغضب وقاؿ  :واهلل ما أعرؼ شيئا مما أدركت عليو النبي 
إال أنكم تقولوف  :ال إلو إال اهلل  ،قالوا  :يا أبا حمزة  ،والصبلة  ،قاؿ  :ىا أنتم صليتم عند غروب الشمس ،
يعني العصر  ،أفهذه صبلة محمد  يعني ضيعتم  ،وىذا يدؿ على غربة الدين  ،وىذا األثر األخير نقرأه اليوـ ،
ونقف عنده .
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فضل السلف الصاحل
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :
بن ىكض و
بن يموسى ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
بن يعيىػٍيػنىةى  ،عن ا١تبى ىارًؾ ً
ضالىةى  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن   -كرٛتو  -قاؿ  :اٟتسن
سفياف
ىحدثىنا
ي
بن فى ى
ي
ي
ً
ؼ من
اليوـ ما ىعىر ى
ف األىكىؿ يٍب بيع ى
البصرم  ،كىذا أثر عظيم نعم -لو أىف ىر يج نبل أى ٍد ىرىؾ السلى ى
ث ى
ً
قاؿ  :أىىما كاهلل على
قاؿ  :إالٌ ىذه الصبلة ٍ .ب ى
ض ىع يى ىد يه على ىخد ًه  ،يٍب ى
اإلسبلـ شيئنا  ،ى
قاؿ  :ىكىك ى
ً
عاش لى ىمن عاش  ،نعم ؛ غَت ىذا نعم  ،أما كاهلل على ذلك ١تن لىمن عاش نعم ُب
ذلك ل ىم ٍن ى
درؾ ىذا السلف ً
ىذهً الن ٍكر ًاء  ،كىملٍ يي ً
صاحب
بتدعا يدعو إىل بدعتو  ،كرأل
الصال ىح  ،فرأل يم ن
ى ٌ
ى
ى
ً
ك السلى ً
ف الصالً ًح  ،يى ٍسأى يؿ
كج ىع ىل قىػ ٍلبىوي ىً٭تن إىل ذل ى
ص ىموي اهلل عن ى
دنينا يدعو إىل يدنياه  ،فىػ ىع ى
ذلك  ،ى
ً
ً
يما  .فكذلك فكونوا ٍ
آثارىم  ،كيىػتبع سبيلهم  ،لييػ ىعو ى
ض أى ٍجنرا ىعظ ن
عن سبيلهم  ،كيػى ٍقىتص ى
إف ىشاءى
اهلل .
ػػػػػػػػ

نعم  ،يقوؿ  :لو أف رجبل أدرؾ السف األوؿ ثم بعث ما عرؼ من اإلسبلـ شيئا  ،وضع يده على خده

الحسن البصري  ،والحسن من أشبو الناس بالصحابة  ،حتى كاف من أىل المدينة من أبناء الصحابة يقولوف  :ىذا
الذي كبلمو يشبو كبلـ األنبياء  ،يقوؿ  :وضع يده على خده  ،ثم قاؿ  :أما واهلل على ذلك لمن عاش في ىذه

النكراء  ،يعني في ىذه األمور المنكرة  ،وفي ىذا الشعب المنكر  ،وفي ىذه األوضاع النكراء  ،ولم يدرؾ

السلف الصالح  ،ورأى مبتدعا يدعو إلى بدعتو  ،كاف أىل البدع يستتروف بها  ،وىذه يدعوف إلى بدع  ،ورأى
صاحب دنيا يدعو إلى دنياه  ،وىذا أيضا صاحب الدنيا ما كاف يدعو إلى دنياه  ،كاف يشتغل بدنياه  ،اآلف في

ىذه المساىمات وأمثالها يفتحها ويدعو إلى دنياه  ،قاؿ  :فعصمو اهلل عن ذلك  ،وجعل قلبو يحن إلى ذلك
السلف الصالح  ،قلبو يحن إليهم المرء مع من أحب  ،وىذه أعظم بشرى  ،قاؿ  :يسأؿ عن سبيلهم  ،ويقتص
آثارىم  ،ويتبع سبيلهم ؛ ليعوض أجرا عظيما  ،ما من شك اللي قلبو يحن إلى السلف الصالح  ،يحبو مثل يسأؿ

عن آثارىم يقتص سبيل هم  ،أي المرء مع من أحب  ،واألرواح جنود مجندة  ،قاؿ  :فكذلك فكونوا إف شاء اهلل ،
ونحن نقوؿ أيضا  :فكذلك فكونوا إف شاء اهلل  ،نسأؿ اهلل مع أف نكوف كذلك جميعا  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ

على عبده ورسولو محمد ؛ نعم إذا كاف في أسئلة قوؿ ؛ نعم.
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س :يقولوا ما قولكم فيمن يقوؿ عن الفئة الضالة التي كفرت وفجرت أنهم إخواننا بغوا علينا ؟

ج :ال ىذه قالها علي  ،ىذه قالها علي في طلحة والزبير ومعاوية قاؿ  :إخواننا بغوا علينا  ،أما علي ما قاؿ

في أىل النهرواف  :إنهم إخواف بغوا علينا  ،صحيح قاؿ  :ىم من الكفر فروا  ،قالوا  :أكفار ىم ؟ قالوا  :ىم من
الكفر فروا  ،قالوا  :ىم منافقوف ؟ قالوا  :المنافق ال يذكر اهلل إال قليبل  ،وىؤالء يذكروف اهلل  ،لكن ال يقاؿ فيهم

ىذه المقولة  ،ىذه حرفت عن مكانها  ،علي قالها في طلحة والزبير ومعاوية قاؿ  :إخوانا بغوا علينا  ،والنبي 

سماىم كذلك  ،سمى معاوية بالذات ؛ قاؿ   :عمار تقتلو الفئة الباغية  قاؿ  :الذي ال ينطق عن الهوى



ورحم اهلل الصحابة جميعا  ،ورضي اهلل عنهم  ،ما فعلوه إما أمر ىم فيو محسنوف ومجتهدوف  ،وإما أمر

مغمور في حسناتهم  ،لكن ىذا ال ينزؿ على غيرىم  ،نعم .

وحتى اعتزاؿ الصحابة  ،الصحابة اعتزلوا علي لما قاتل معاوية وقاتل الزبير وطلحة  ،لكن ما اعتزلوه لما

قاتل أىل النهرواف  ،لم يذكر أنهم اعتزلوه ؛ نعم .

س :أحسن إليك يقوؿ  :ما الحكمة في تعوذ أبي ىريرة  من كثرة الشرط ؟

ج :كما قاؿ النبي   صنفاف من أىل النار لم أرىما ؛ رجاؿ معهم سياط كأذناب البقر يضربوف بها

الناس  إذا كاف اإلنساف حتى إذا أمرؾ السلطاف بمعصية تفعلها وتظلم الناس ىذا ما بمذموـ  ،أما مسألة
الشرط فيما ىم فيو  ،فبل يقوـ أصبل لئلسبلـ دولة إال بالشرط والعسكر  ،لكن إذا كاف يطيع من يأمره حتى لو
أمره بمعصية اهلل  ،ويظلم الناس  ،ويجور عليهم لدنيا غائرة  ،ىذا ىو المذموـ  ،كما بين النبي  قاؿ  :
صنفاف من أىل النار لم أراىما  نعم .

س :أحسن إليك ؛ ىل كتم أبي ىريرة  ألحاديث الفتن ينطبق عليو التقية ؟

ج :أبو ىريرة نعم صحيح ينطبق عليو أنو يخاؼ  ،قاؿ  :لو بثثت ىذا الوعاء  ،يقوؿ حفظت من النبي 
وعائي  ،وعاء فيو ما تحتاج إليو ؛ الدين والعقائد واألحكاـ  ،وىذا بثثتو فيكم  ،ووعاء آخر فيو تسمية رءوس
الفتن  ،تسمية بعض ما يحدث في الزماف  ،ىذا أخاؼ أني أبثو فأقتل  ،يقطع ىذا البلعوـ كما قاؿ  ،ولذلك لما

سألوا سعيد بن المسيب بعدين  ،وكانت الكعبة قد ىدمت  ،وقتل ابن الزبير  ،فقاؿ  :لو حدثكم أبو ىريرة بمثل

ىذا  ،بأف الكعبة ستهدـ  ،وتضرب بالمنجنيق  ،وابن الزبير يقتل في الحرـ ما صدقتوه  ،ثم كاف فيو مصلحة أف

تقاؿ عند الناس  ،يعني الدين بث  ،وأما غيره فبل  ،وأما أف يأتي بعض المبتدعة فيقولوف  :أدلتنا في الوعاء الذي
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كتمو أبو ىريرة  ،أدلتنا عنده  ،بس ما أخبرىا  ،ىذا من الجاىلية ؛ اهلل  يقوؿ  :
   

()1

   

نعم .

س :أحسن إليك يقوؿ  :في قولك أف الفكر ال يواجو إال بالوحي  ،ىناؾ من أىل البدع من أىل الفكر من ال
يرضى بالوحي ليحتكم إليو  ،ثم الحل معهم  ،وكيف يدعوف إلى اهلل وإلى السنة ؟
ج :إذا ما يرضى بالوحي ما في إال السلطاف  ،كما فعل عمر  ؛ نعم .

س :يقوؿ  :كيف نوفق بين ما أقره في الباب  ،وما أقره في الباب األوؿ  ،من أف المبتدع ال يتوب وقصة

صبيغ حيث تاب ؛ لعل صبيغا يظهر أنو متأصل في البدعة  ...إلى آخر السؤاؿ ؟

ج :نعم ىذا واضح  ،أف صبيغا تاب بفعل رجل صالح  ،المبتدع ما يكف عن بدعة  ،إما وحي مثل اللي كاف
مع ابن عباس  ،أو موعظة الرجل الصالح  ،تكف عن الناس أو يخاؼ اهلل  كما قلت لكم  :تغيير السنة

تكوف بفضل من اهلل  ،حتى ضرب عمر لصبيغ ىو فضل اهلل على صبيغ  ،ىذا الضرب يذىب  ،لكن السنة بقيت
لو  ،وقاؿ  :نفعتني موعظة العبد الصالح ؛ نعم

س :أحسن إليك ؛ ىذا سائل من اليوناف يقوؿ  :ما حكم اآلذاف الموحد  ،وذلك بأف يؤذف مؤذف في مسجد

فينقل عبر األجهزة إلى المساجد األخرى دوف أف يؤذف أصحابها ؟

ج :ما أدري  ،إذا كاف أمر عاـ في الدولة كلها اسألوا كبار أىل العلم  ،األمر العاـ الذي تعم بو البلوى ،

يسأؿ عنو أىل العلم ؛ نعم .

س :أحسن إليك يقوؿ  :سمعنا أف اإلماـ أحمد كاف يصلي في اليوـ ثبلثمائة ركعة غير مفروضة قبل الجلد ،

ولما جلد ما استطاع أف يصلي إال مائة وخمسين  ،فهل تعلموف في ىذا شيئا ؟
ج :أنا ال أدري  ،أنا ال أدري أف يفعل ىذا  ،ما أدري ؛ لكنو ثبت عن النبي  ىذه اآلثار  ،وىذا الترغيب

في الخير  ،لكن كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :لن يشاد الدين أحد إال غلبو   لما قاـ رجل وقاؿ
 :إني أقوـ وال أناـ  ،غضب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ  :أما أنا فأقوـ وأناـ  ،ومن رغب عن سنتي فليس مني

 اإلسبلـ دائما ليس فيو تكلف ؛ نعم .

س :أحسن إليك يقوؿ  :سؤاؿ من أخوات حاضرات عن حكم البرمجة اللغوية العصبية  ،ودخوؿ دوراتها ؟

ج :اهلل أعلم فيها خطر  ،م ا تسمى باإلـ بي  ،أو البرمجة اللغوية العصبية ىذه جاءت فيها حق  ،لكن فيها

باطل كثير  ،جاءت من عند أىل الكتاب  ،وقصدىم التغيير  ،يقولوف  :إف العقل الباطن يختزف أشياء منذ الصغر
1 -سورة المائدة آية .3 :
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عن طريق المدرسة  ،والمسجد والبيت  ،وىذه األشياء ىي التي تحكم مسيرة اإلنساف  ،يعني ىي التي توجهو ،

مثل ممارسة اليهود لماذا أنت اآلف اليهود تشمئز من اليهود ؛ ألنك منذ الصغر تسمع اآليات تسمع األحاديث
تسمع أىلك  ،فيحصل عندؾ ىذا الشيء  ،يقولوف  :وىذا قد ال يكوف حقيقة  ،قد ال يكوف يعني واقعا  ،فهم

يقولوف  :ىذا العقل ال بد أف العقل الباطن ال ب د أف نصل إليو عبر تنويم معين  ،تنويم مغناطيسي  ،ولذلك ىم
يركزوف على مسألة تحييد العقل الواعي  ،ما يسمونو بمعنى أنك العقل الذي يقوؿ ال وإيو أل  ،يحاولوف أنك

تعيش في وضع  ،ثم يلقى إليك أشياء تصل رسائل العقل الباطن  ،ىذا خطير  ،واالكتفاء بالوحي  ،ودراسة السنن
 ،وصرؼ العمر فيها  ،ستجد إنو ىو اللي ينمي العقل  ،وينمي البديهة  ،وينمي كل شيء عندؾ بإذف اهلل ؛ نعم .

س :أحسن إليك يقوؿ  :بعض الناس يتسرع على حكمو على البعض  ،بأنو من أىل البدع بدوف أف ينصحو

كخطوة أولى ؟

ج :أل  ،ما يحدد البدعة إال أىل العلم  ،وباقي الناس إنما ىم مبلغوف عن أىل العلم  ،ال يتسرع حتى يعرؼ

وجو األمر  ،وال بد إنو يناصح  ،وال بد إنو يبلغ  ،التسرع ليس بطيب ؛ كما قاؿ علي  العجل المذاييع البذر

 ،ىؤالء ىم أىل الفتن  ،وإنما المؤمن أل .

س :أحسن إليك السؤاؿ األخير يقوؿ أو الطلب  :أرجو منكم تفكير الحاضرين بفضل صياـ االثنين

والخميس ؟

ج :جزاؾ اهلل خيرا  ،يذكركم بسنة الصياـ لمن استطاع  ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسولو محمد .
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اٟتنُت إىل السلف الصاحل ُب زمن الغربة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ،اٟتمد هلل  ،كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل  ،نبينا ٤تمد عليو كعلى
آلو صحبو كسلم كمن كااله  ،أما بعد :
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :
د
س
ى
أ
نا
ث
د
ح
:
قاؿ
عيد
بن ىكض و
بن يموسى ى
ى
ى
ي
ى
اح ى ى
ى ي ي ى
ى ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
بن يعيىػٍيػنى ىة  ،عن ا١تبى ىارًؾ ً
ف
سفياف
ىحدثىنا
ضالى ىة  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن ى
ي
بن فى ى
قاؿ  :لو أىف ىر يج نبل أى ٍد ىرىؾ السىل ى
ي
ي
ً
ً
قاؿ  :إالٌ ىذه
ض ىع يى ىد يه على ىخده  ،يٍب ى
شيئا  ،ى
اليوـ ما ىعىر ى
األىكىؿ يٍب بيعً ى
ؼ من اإلسبلـ ن
قاؿ  :ىكىك ى
ث ى
قاؿ  :أىما كاهلل  ،على ذلك لىمن عاش ُب ً
ىذه الن ٍكر ًاء  ،كىملٍ يي ً
لف
درؾ ىذا الس ى
ىٍ ى
الصبلة ٍ .ب ى ى
ى
الصالً
ص ىموي اهلل عن
صاحب
أل
ر
ك
،
بدعتو
إىل
يدعو
ا
بتدع
م
أل
ر
ف
،
ح
ن
دنيا يدعو إىل يدنياه  ،فىػ ىع ى
ى ن
ي
ٌ ى
ً
ً
ً
آثارىم  ،كيىػتبع
كج ىع ىل قىػ ٍلبىوي ىً٭تن إىل ذل ى
ى
ذلك  ،ى
ك السلىف الصال ًح  ،يى ٍسأى يؿ عن سبيلهم كيػى ٍقىتص ى
سبيلهم ؛ لًيػعوض أىجرا ع ً
إف ىشاءى اهلل .
ظ
يما  .فكذلك فكونوا ٍ
يى ى ٍن ى ن
ػػػػػػػػ

نعم ؛ بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل  ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  ،ىذا األثر تقدـ البارحة ،

وىو كما ذكرت من اآلثار التي تنتخب وتنتقى  ،كبلـ الحسن رحمو اهلل  ،الحسن البصري  ،فيقوؿ  :لو أف رجبل

أدرؾ السلف األوؿ ثم بعث اليوـ ما عرؼ من اإلسبلـ شيئا  ،ثم وضع يده على خده وقاؿ  :إال ىذه الصبلة ،
ثم قاؿ  " :أما واهلل على ذلك لمن عاش في ىذه النكراء ولم يدرؾ ىذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى

بدعتو  ،ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه  ،فعصمو اهلل عن ذلك  ،وجعل قلبو يحن إلى ذلك السلف الصالح ،

يسأؿ عن سبيلهم  ،ويقتص آثارىم  ،ويتبع سبيلهم  ،ليعوض أجرا عظيما  ،فكذلك فكونوا إف شاء اهلل " .

وىذا من اآلثار العظيمة التي تنتخب وتنتقى  ،وتنشر في الناس  ،خاصة في ظهور الظلمة  ،وظهور البدع ،

وظهور األىواء  ،وظهور أيضا الدنيا  ،واإلقباؿ عليها واإلكباب عليها  ،وىذه عناية من اهلل  ،اللي اهلل يعصمو

ويوفقو ويفتح على قلبو أف يحن إلى ذلك السلف الصالح  ،ويقتص آثارىم ويتبع سبيلهم  ،ىذه عناية من اهلل ،
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. نسأؿ اهلل من فضلو ؛ نعم

)2(

 :  كما قالت الرسل،  وتوفيق من اهلل، ىذا فتح من اهلل

        : واهلل يقوؿ

)1(
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تغَت أحواؿ الناس بعد السلف الصاحل
بن معب ود  ،عن الع ً
و
وف ً
بلء ً
بن
اف  ،عن ىمٍي يم ى
بن يسلىٍي ىم ى
ىحدثىٍت ي
ى
بن يى٤تمد  ،عن علي ً ى ٍى
عبد اهلل ي
يكم ىغيػر ىذه ً
ف ما عر ى ً
قاؿ  :لىو أىف رج نبل ني ًشر فيكم من السلى ً
القٍبػلىة .
ىم ٍهىر ى
اف ى ٍ ى ي
ؼ ف ي ٍى
ىى
ى
ػػػػػػػػ

نعم ؛ نشر يعني بعث  ،مثل ما تقدـ  ،لو أنو بعث من السلف ما عرؼ إال ىذه القبلة  ،يعني كما يأتي عند

أبي الدرداء ؛ أنكم تصلوف جميعا  ،وىذا كل كبلـ السلف على أنهم فقدوا أمرا عظيما ؛ أف الدين لم يزؿ في

غربة من بعد النبي 

وأصحابو  ،وأف الصحابة الذين تأخرت وفاتهم بينوا ىذا  ،قالوا  :إنا لم نعد نعرؼ شيئا

مما كاف على عهد النبي  وإف كانت الرسوـ ظاىرة  ،وإف كاف ىناؾ مساجد  ،وىناؾ صبلة  ،لكن الصبلة التي

كاف يصليها النبي 

وأصحابو وصفوفهم وخشوعهم وطمأنينتهم ضعفت  ،وأوقاتها وجماعاتها والحج كذلك ،

والزكاة كذلك  ،والصياـ كذلك  ،والجهاد كذلك  ،والدعوة كذلك ؛ نعم .
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التهاكف ُب أمر الصبلة
قاؿ  :حدثىنا ي٤تم يد بن قي ىدامةى ا٢ت ًً
ً
بن ىعٍب ًد
ير
ر
ج
نا
ث
د
ح
:
قاؿ
ي
اِش
بن ىكض و
ى
ى
ى ي ى ى
ى
اح ى ى
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ً
ً
اٟت ًم ً
ش  ،عن ىس ًو
يد  ،عن األى ٍع ىم ً
اف
ضبى ي
ت  :ىد ىخ ىل ىعلىي أبو الد ٍرىداء كىو ىغ ٍ
امل  ،ىع ٍن أيـ الد ٍرىداء قىالى ٍ
ى
ؼ فيهم  ،كاهلل  ،ما ً
ؼ فيهم ًم ٍن أىٍم ًر ي٤تىم ود
ك؟! ى
أعر ي
فقاؿ  :كاهلل  ،ما أى ٍع ًر ي
ضبى ى
ت لىوي  :ما أى ٍغ ى
 ،فىػ يق ٍل ي
ٚتيعا .
صلوف ن
 ىشيئنا  ،إالٌ أىنػ يهم يي ى
ػػػػػػػػ

نعم إحداىما زائدة  ،واهلل ما أعرؼ فيهم  ،والثاني زائدة  ،من أمر محمد  يقوؿ ىذا الصحابي إال أنهم

يصلوف جميعا  ،يعني أن هم يصلوف جميعا صبلة الجماعة  ،لكن ىذه الجماعة تختلف  ،صفوفهم وصبلتهم
وخشوعهم وحرصهم على السنن  ،اختلف عليو  ،فهو دخل غضباف وىو يقوؿ ىذا الكبلـ  ،وإذا كاف في عهده

كما قاؿ األوزاعي  :فكيف لو أدرؾ ىذا الزماف ؟! حتى في أئمة المساجد  ،بعضهم ال يدع الناس حتى يكملوف

الفرض من حيث الطمأنينة  ،ينقر الصبلة عليهم نقرا  ،وىو يعلم قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ لمن نقر الصبلة

  :ارجع فصل فإنك لم تصل  أتعبت نفسك  ،وما صليت نعم ؛ لذلك قاؿ أنس لما رأى صبلة عمر بن

عبد العزيز قاؿ  :ما رأيت أحدا أشبو صبلة بصبلة النبي  من ىذا الفتى  ،يعني عمر بن عبد العزيز  ،قاؿ :
فحزرنا لو عشر تسبيحات في الركوع  ،وعشر تسبيحات في السجود  ،اآلف َم ْن ِم ْن األئمة لينتظر عشر
تسبيحات في الركوع  ،وعشر تسبيحات في السجود  ،ىؤالء أئمة مساجد فضبل عن غيرىم ؛ نعم .
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بالعلم تزكؿ الغربة
ً
قاؿ  :حدثىنا جرير بن ً
اٟتميد  ،ىع ًن
عبد
بن ىكض و
اح ى
بن قدامةى ى ى
ي ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ش  ،ىع ٍن ىس ًو
األى ٍع ىم ً
اإلسبلـ كأ٫تلو ٍ ،ب تىػ ىفق ىدهي ما
قاؿ أبو الد ٍرىد ًاء  :لو أف ىر يج نبل تىػ ىعلم
قاؿ  :ى
امل ى
ى
ؼ ًمٍنوي ىشيئنا .
ىعىر ى
ػػػػػػػػ

ليست وأىملو ؛ وأىمو بدوف الـ  ،لو أف رجبل تعلم اإلسبلـ وأىمو  ،أىمو أمر الدين  ،ثم تفقده ؛ يعني في

الناس  ،بحث عنو الناس  ،ما عرؼ منو شيئا  ،وىنا يبين لك أنك قد تستغرب  ،تقوؿ  :كيف ىؤالء يقولوف

الغربة  ،ويقولوف  :لم نعد نعرؼ شيئا  ،فيقولوف لك  :تعلم اإلسبلـ أوال  ،قبل أف تستنكر تعلم اإلسبلـ  ،تعلم

السنن  ،تعلم كيف كانوا في صبلتهم في عهد النبي  النبي 

وأصحابو  ،كيف كانوا في صبلتو  ،في

صيامهم  ،في حجهم  ،في جهادىم  ،ثم تفقده في الناس  ،ابحث عنو  ،فبل بد أوال من التعلم  ،ولذلك ما يبين

الدين  ،ويبين قدر الدين  ،غربة الدين إال التعلم  ،تعلم السنن  ،تعلم اإلسبلـ  ،نشر الحديث  ،العلم ما كاف فيو
قاؿ  :حدثنا  ،ىذا السند المتصل بينا وبين النبي  وأصحابو ؛ حتى نعرؼ ماذا كانوا عليو  ،أما شخص تعلم
الكل في كتب المتأخرين  ،أو في األىواء  ،أو في اآلراء  ،ثم يقوؿ  :واهلل اإلسبلـ عزيز وقائم  ،ويوجد بحمد
اهلل صحوة  ،ويوجد ىذا صحيح فيو  ،لكن اإلسبلـ الحقيقي ىم يقصدوف اإلسبلـ الحقيقي الذي بعث بو محمد



اللب ؛ ولذلك قاؿ ابن القيم في مدارج السالكين لو مبحث جميل اسمو الغربة  ،في المجلد الثالث من

المدارج  ،فيقوؿ  :ال تضرؾ ىذه الرسوـ  ،وىذه المظاىر  ،وىؤالء اللي في المساجد  ،ىذا إف شاء اهلل يفرح
بو المؤمنوف  ،إذا كانوا على سنة  ،لكن تفقد اإلسبلـ الحقيقي .

وقاؿ أيضا بعض الحنابلة من المتقدمين قاؿ  :إذا رأيت أف تعرؼ قدر الدين عند أىل الزماف فبل تنظر إلى

زحامهم بأبواب الجوامع  ،وال ضجيجهم بلبيك في المواسم والمواقف  ،ولكن انظروا إلى مواطئتهم ألعداء
السنن وأعداء الشريعة  ،ىذا اللي يبين لك ؛ فتجد أف بعضهم في الجوامع وفي الصبلة وفي الحج لكنو يواطئ
أعداء السنة  ،من يسب النبي  أو من يسب أصحاب النبي  يواليهم  ،وال يتحرؾ منو شعرة مثبل  ،ينشر
البدع ما يضر ىذا  ،ىذا ىو الدين كما قالت أـ خالد تقدمت عندنا أـ عبد اهلل  ،قالت  :إنهم يصلوف الخمس

ويصوموف وال دين  ،فلما تكابرت المرأة من ىذا الكبلـ  ،قالت  :إذا عرفوا الحق  ،وتركوه ولم تستنكر قلوبهم
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البدع  ،فبل دين  ،فبل دين  ،يعني الدين ما وصل إلى قلوبهم  ،حتى يهمهم أمر  ،ويهمهم بقاء الدين صافيا  ،نعم

.
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أحواؿ الناس ٕتاه ا١تنكر
قاؿ :
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
وؿ اهلل   إِن ُكم َستَػ َرْو َف ما تَػ ْع ِرفُوف وما
قاؿ ىر يس ي
ضالىةى  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن قا ىؿ  :ى
بن فى ى
ىحدثىنا ا١تيبى ىاريؾ ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وؿ اهلل  ،أالّ نَػ ْقتُل
وم ْن َكرَه فَػ َق ْد َسل َم  ،ولكن َم ْن َرض َي وتَابَ َع  .قالوا  :يا َر ُس َ
تُػ ْنك ُروف  ،فَ َم ْن أَنْ َك َر فقد بَر َ
ئَ ،
صلوا . 
فُج َارُىم؟ َ
قاؿ  :ال  ،ما َ
ػػػػػػػػ

ىذا الحديث من ىذا الطريق ال يثبت عن النبي  ؛ ألف الحسن تابعي  ،لكنو ثبت من طرؽ أخرى  ،وفي

مسلم وفي غيره  ،وىذا كنموذج أو شاىد على أف الحديث قد ال يثبت لو إسناده  ،ولكنو أصبل محفوظ

الحديث  ،وسيأتينو بنفسو  ،فإذا جاء عن البصري عن النبي  ال نقبل ىذا ؛ ألف الحسن تابعي  ،نقوؿ  :من

حدث الحسن ؟ إف كاف صحابيا قبلنا  ،وإف كاف تابعيا نظرنا  ،والمرسل ال ينبني عليو الحكم  ،لكن بعض اآلثار
ّ

تكوف أخبارا  ،ثم يثبت صدقها  ،فهو دليل على صدقها  ،قد تكوف قاؿ النبي  وقاؿ الصحابة  ،وإنما الذي

نتشدد فيو ىو األحكاـ  ،سواء أحكاـ الدنيا أو أحكاـ اآلخرة  ،ىذا ال بد من ثبوتو عن النبي  فهنا يقوؿ عليو

الصبلة والسبلـ وىو ثابت عنو   :إنكم ستروف ما تعرفوف وما تنكروف  كما قاؿ عن بعض الدعاة عليو

الصبلة والسبلـ   :يستنوف بغير سنتي  ،ويهتدوف بغير ىدي  ،تعرؼ منهم وتنكر  يعني مرة كبلـ زين ،
ومرة كبلـ شين  ،تعرؼ وتنكر  ،ما يأخذىم شيئا  ،كما سيأتي اآلف اآلثر ؛ الشيء الخالص ليس تجده  ،يقوؿ

ابن وضاح الشيء  :الخالص الصافي ما تلقاه  ،تعرؼ وتنكر  ،إال عند ورثة األنبياء  ،الذين كانوا لهذه األمة خلفا
من نبيهم . 
ات  يأتي
ات َو َىنَ ٌ
أيضا ستعرفوف وتنكروف من الحكاـ والسبلطين  ،كما قاؿ عليو والسبلـ َ  :ىنَ ٌ
أشياء وأشياء  ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :فمن أنكر  -بالطرؽ التي شرعها عليو الصبلة والسبلـ  -فقد

برئ  ،ومن كره فقد سلم  أيضا ألف اإلنساف قد ال يستطيع ينكر  ،كما قاؿ الصحابة  :يجب عليك أف تنكر

ما لم تخف سوطا وال عصا  ،إذا خفت ضربا أو فتنة عليك ال تنكر  ،ما يجب عليك  ،إال أف تريد أف تأخذ

بالعزيمة وال ينبني على فعلك فتنة  ،يعني شخص كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :أفضل الشهداء حمزة ،
ورجل قاـ إلى سلطاف جائر فأمره ونهاه فقتلو  إذا كاف الشخص ال ينبني على فعلو أي شيء إال شيئا يتعلق بو
ىو فقط  ،وذىب بنفسو  ،وىانت نفسو عنده في ذات اهلل  ،وأمر ونهى  ،ثم ضرب أو سجن أو قتل فهذا ما
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يثرب عليو  ،يقاؿ  :ىذا ركب العزيمة  ،أما إذا كاف فعلو ينبني عليو أشياء تضر بالناس  ،أما مثبل يهيج العامة  ،أو

يكوف معو مجموع ة ويخرجوف أو كذا  ،فهذا أصبل ما يحمد فعلو  ،ولهذا ذكر العلماء الفرؽ بين أف إبراىيم عليو

السبلـ كسر األصناـ ونبينا 

لم يكسر األصناـ  ،إبراىيم عليو السبلـ الخليل إماـ الحنفاء أنكر بيده  ،كسر

األصناـ  ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ وىو أفضل وأعظم كاف في مكة ثبلث عشرة سنة  ،والكعبة حولها ثبلثمائة
وستوف صنما  ،فما مد يده عليها عليو الصبلة والسبلـ  ،وال ثبت ىذا  ،وإنما انتظر حتى جاء اهلل بالدولة

والسلطة والقوة  ،فلما دخل في فتح مكة كسرىا .

يقوؿ بعض أىل العلم ذكروا أسبابا كثيرة  ،لكن منها أنو ما فصل ىنا اآلف أف إبراىيم كاف وحده  ،في

صحيح البخاري أنو قاؿ لسارة في قصة النمرود قاؿ  :إنو ليس على وجو األرض مؤمن غيري وغيرؾ  ،فهذه

إحدى كذباتو الثبلثة  ،لما قاؿ لو النمرود من ىذه قاؿ  :أختي  ،يعني تورية  ،فقاؿ لسارة  :إنو ليس على وجو
األرض مؤمن غيري وغيرؾ  ،ويدؿ ىذا القرآف  ،قوؿ اهلل        

()1

ابن أخيو  ،ىو اللي

آمن لو  ،وأما قوؿ اهلل  في سورة الممتحنة            :

()2

فإف من تأويبلتو عنو السلف  ،والذين معو من األنبياء  ،يعني ال ذين كانوا معو في النبوة  ،فالمقصود أف إبراىيم
تكسير األصناـ ما كاف يترتب عليو إال شيء يضره ىو  ،يحرؽ بالنار  ،وىانت نفسو عنده في ذات اهلل  ،والنبي
عليو الصبلة والسبلـ كاف معو أصحاب  ،وكاف معو ناس آمنوا بو  ،فلو أف أحدا منهم أنكر بيده  ،أضر ىذا

بالجميع ؛ فلذلك أمر باإلعراض والصفح والصبر والهجرة حتى مكن اهلل .

فالمقصوـ أف الذي ينكر إذا كاف إنكاره بيده أو بلسانو  ،خاصة على من لو سطوة أو سلطاف  ،إف كاف ال

يؤثر على غيره  ،مثبل ال يضر بأىل العلم وأىل الدعوة وأىل الجهاد ال يضر بهم فعل ىذا  ،وىو يعرؼ أنو ال

يجب عل يو ىذا الشيء  ،ولكنو ركب العزيمة  ،إذا خاؼ سوطا أو عصا أو ضررا ال يجب عليو  ،لكنو أراد
العزيمة فهذا يقاؿ  :إف شاء اهلل إنو على خير  ،أما إذا كاف فعلو يترتب عليو فتنة فليس على خير  ،ثم قالوا  :يا

رسوؿ اهلل  ،أال نقتل فجارىم ؟ يعني إذا كاف السبلطين نرى منهم ونعرؼ وننكر أال نقتل فجارىم  ،فقاؿ عليو

الصبلة والسبلـ   :ال  ،ما صلوا  جعل حاجزا بين اإلنكار عليهم باليد أو القياـ عليهم  ،وىو التوحيد
والصبلة ؛ ما داـ مسلما مصليا ما لك عليو سلطة  ،اعتبر أنو مسلم منافق  ،لكن لو حكم اإلسبلـ في الظاىر .
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ولذلك قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  ،كل ىذه اآلثار تفيد من شيء وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ عن

الفرقة الناجية   :من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي  وقاؿ   :ىم الجماعة  وقاؿ ىم
يعني فيها أحاديث كثيرة  ،قاؿ  :ىم الفرقة الناجية  ،ربط النجاة بأف تكوف طريقتك وىمك واجتهادؾ أف تكوف

على ما كاف عليو عليو الصبلة والسبلـ وأصحابو  ،وكما قاؿ أبو العالية تقدـ معنا  ،قبل أف يقتل عثماف أيضا ،

فإنو لما قتل عثماف نبغت الفتن والبدع نعم .

373

التحذير من البدع

كيف ينقص اإلسبلـ؟
حدثنا ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى عن ككيع
بن اٞتراح عن األعمش عن أيب كائل قاؿ  :قاؿ عبد اهلل  تدركف كيف ينقص اإلسبلـ ؟ قالوا
 :نعم كما ينقص صبيغ الثوب ككما ينقص ٝتن الدابة ( ٝتن الدابة ) أحسن اهلل إليك  ،كما
ينقص ٝتن الدابة  ،قاؿ عبد اهلل  :ذلك منو .
ػػػػػػػػ

نعم  ،عبد اهلل بن مسعود ىو أبو وائل  ،إذا قاؿ عبد اهلل  :عبد اهلل بن مسعود  ،عبد اهلل بن مسعود كما ذكر

العلماء مرارا أنو من أعلم أصحاب النبي 

بالفتن والبدع والمحدثات والغربة  ،فيسأؿ أصحابو يقوؿ لهم :

كيف ينقص اإلسبلـ قالوا  :كما ينقص صبغ الثوب ؟ لما كانت الثياب تصبغ يكوف الثوب السنة دي الصبغ

واضح ثم ينقص ينقص ينقص حتى يبهت  ،وكذلك سمن الدابة تكوف الدابة سمينة ثم تضعف تضعف تضعف

حتى تكوف ىيكبل  ،فقاؿ  :ىكذا اإلسبلـ ىذا منو  ،وذكر تكملة أيضا حسن الحديث قاؿ  :ذلك منو ولكن كذا

وكذا  ،فالمقصود أنو قاؿ  :ذلك منو مثل ما الدابة السمينة تصبح ىيكبل  ،فهكذا أمر اإلسبلـ عند الناس بدؿ ما
كاف كامبل ويعملوف بو على أحسن وجو ينقص كهذا النقص نعم .
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ينقص الدين بعد كمالو
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا أسد عن ٤تمد بن فضيل
بن غزكاف  ،عن ىاركف بن أيب ككيع  ،عن أبيو قاؿ  :نزلت ىذه اآلية :


()1

قاؿ  :ىو يوـ اٟتج



   

األكبر  وبكى عمر  فقاؿ رسوؿ اهلل  ما يبكيك يا عمر ؟ فقاؿ  :يا

رسوؿ اهلل إف كنا في زيادة من ديننا  ،فأما إذا كمل فإنو لم يكمل شيء قط إال نقص  ،فقاؿ النبي  صدقت
.

ػػػػػػػػ

ص "  ،المقصود ىذا إسناده حسن وىذا
ص  ،كثير من التشكيبلت ىنا ليست صحيحة " إال نَػ َق َ
نعم  ،إال نَػ َق َ

مشهور عن عمر  ،لما نزلت يوـ الحج األكبر يوـ عرفة أو يوـ النحر  ،والمشهور أنو يوـ عرفة كما في صحيح
البخاري  ،يوـ الجمعة بعد العصر يوـ عرفة في الموقف نزلت ىذه اآلية       :

()2

وىذا فيو فائدة  :فضل الصحابة الذين كانوا في عهد النبي  وىؤالء الحق معهم  ،ىذه اآلية نزلت لهم حتى
المائة ألف اللي حجوا معو عليو الصبلة والسبلـ  ،ىذا من فضلهم أف اهلل قاؿ       :
()3

ففي ذلك اليوـ كمل الدين  ،كمل الدين من حيث النزوؿ من حيث إنو اكتمل  ،وكمل الدين من حيث

التطبيق  ،يعني صبلتكم على أحسن ىيئة وصيامكم على أحسن ىيئة وحجكم على أحسن ىيئة وجهادكم على
أحسن ىيئة ودعوتكم على أحسن ىيئة  ،ىذا معناه كما قاؿ تعالى عن الرسل قاؿ  :
  

()4

   

من أقرب التأويبلت أف الشرعة  :التي نزلت من اهلل على نبيو  ،والمنهاج  :طريقة الرسوؿ في

تطبيق ىذه الشرعة  .الرسوؿ ىو الذي يتمثل ىذه الشرعة فكاف في عهد النبي 

في ىذا الحج الشرعة

اكتملت والمنهاج اتضح  ،وىذا فعلو وأصحابو  ،لكن عرؼ عمر أف الناس بعد ما اكتمل الدين وإف كانوا يتلقوف
 1سورة المائدة آية .3 : 2سورة المائدة آية .3 : 3سورة المائدة آية .3 :4 -سورة المائدة آية .48 :
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شرائع اإليماف بعد ما اكتمل الدين سينقص  ،ينقص تمسكهم بالدين  ،فبكى وىذا من فقهو 

المحدث

الملهم الفاروؽ  ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :ما يبكيك يا عمر ؟ قاؿ  :يا رسوؿ اهلل إف كنا في زيادة من
ديننا  نتلقى الشرائع واإلسبلـ ونعمل بها  ،وأنت موجود  ،اآلف عرفوا أيضا أف ىذه نعي من النبي  عرفوا
أنو إذا اكتمل الدين             

()1

يعني قد قرب

أجلو  ،وىو قد صرح لهم قاؿ  :لعلي ال ألقاكم بعد عامي ىذا فيقوؿ عمر  :إنا لم نزؿ في زيادة من ديننا  ،فلما
إذا كمل فإنو لم يكمل شيء إال نقص:
لكػل شيء إذا مػا تم نقصػاف

فيقوؿ اآلف أخشى أف نرجع ننقص منو  ،أما أف الدين يذىب ما يذىب يعني الدين كمل وليس فيو زيادة ،

لكن تطبيق الناس للصبلة وتطبيقهم للزكاة وتطبيقهم للحج يضعفوف فيو  ،واهلل المستعاف  ،معظم اللي حصل
ولذلك قاؿ  :صدقت  .نعم .

1 -سورة النصر آية .3- 2 :
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من أسباب ضياع األمة
حدثنا ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن عمرك قاؿ  :حدثنا مسعد بن ماىاف عن
سفياف الثورم  ،عن رجل عن الضحاؾ بن مزاحم عن حذيفة  قاؿ   :إف أخوؼ ما أخاؼ
على ىذه األمة أف يؤثروا ما يروف على ما يعلموف أو يضلوف وىم ال يشعروف . 
ػػػػػػػػ

نعم  ،وىذا تقدـ معنى كبلـ حذيفة  ،وحذيفة قرين عبد اهلل بن مسعود  ،وفي العراؽ وىو أيضا من أكابر

أصحاب النبي 

صاحب السر  ،ولذلك لما ذىب أبو وائل وعرؼ نظيره من الشاـ وجدوا بعض الصحابة

بالشاـ مثل أبو الدرداء وأبو ذر  ،قالوا  :بما توصينا ؟ قاؿ  :من أين أنتم ؟ قالوا  :نحن من أىل الكوفة ؟ قاؿ :
عندكم صاحب الوساد والسواؾ  -يعني ابن مسعود  -وكاف صاحب وساد النبي  وسواكو يعني ألزـ الناس بو
 ،وعندكم صاحب السراج  -يعني حذيفة  -يقوؿ  :كيف تأمروني أدلكم على أحد وعندكم العلماء ؟ عندكم
حذيفة وابن مسعود  .فيقوؿ حذيفة  " :أخوؼ ما أخاؼ على ىذه األمة أف يؤثروا ما يروف على ما يعلموف "

يغلبهم الواقع  ،يضغط عليهم الواقع ويغلبهم ويتركوف السنن الموجودة في القرآف الموجودة في البخاري وفي
مسلم  ،يعرفوف أف ىذه السنن لكن يضغط عليهم الواقع  ،ىذا أخوؼ ما أخاؼ على ىذه األمة  ،ىذا اللي

يضيع الدين  ،الواجب على العالم أنو يتعلم القرآف والسنة ويصبر عليها ويبثها في الناس  ،قبل من قبل ورفض
من رفض و            

()1

ولذلك ذكرنا لما تقدـ معنى ىذا

األثر أف العلماء ورثة األنبياء يلزموف المبدأ ويرفعوف الناس إلى مستواىم  ،ال ينزلوا ىم إلى مستوى الناس كل ما

يحدثوف شيئا تبعوىم وأخذوا يرضوف الناس  ،أل  ،يجلس عند سارية المسجد ويحدث بالعلم  ،والهداية بيد اهلل

ليست بيد أحد  ،يأتي النبي وليس معو  ،ال ينظروف إلى النتائج  ،ال يتتبعوف النتائج ليغيروف  ،أل  ،يثبت على

المبدأ  ،يثبت على المبدأ  ،وىذا العالم يتعلم السنن ويبثها في الناس  ،أما أف يؤثر ما يرى على ما يعلم ىذا ىو

ضياع الدين  .والثاني  :أف يضلوا وىم ال يشعروف ىذه بدع ال يدري إنساف من ضاؿ وىو ضاؿ  ،وىذا اإلحداث
في الدين يسعى فيو ويجتهد وىو ضاؿ ال يشعر  ،ىذه أخوؼ ما أخاؼ على ىذه األمة  ،كما قاؿ حذيفة نعم .

1 -سورة البقرة آية .272 :
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األركاح جنود ٣تندة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا أبو الطاىر  ،عن ٭تِت بن سليم  ،عن اٟتجاج بن
فرافصة قاؿ  :بلغٍت أف رجبل مر بسلماف فسلم عليو  ،فلم ير الرجل من سلماف تلك البشاشة
صلي يى ٍس ىم يع
فقاؿ  :كأنك مل تعرفٍت يا أبا عبد اهلل  .فقاؿ  :بل قد عرفتك كرسوؿ اهلل  يي ى
ا٨ترؼ النًيب  فقاؿ  :يا سلماف أما علمت أف األركاح أجناد
ب الر يج يل
ى
ىك ى
بلم يهما  -فىػىلما ىذ ىى ى
٣تندة تتبلقى ُب ا٢تواء  ،فما تعارؼ منها ائتلف  ،كما تناكر منها اختلف  ،فإذا ظهر العلم

كخزف العمل  -خزف بدكف شدة خزف العمل  -فإذا ظهر العلم كخزف العمل كتبلقت األلسن ،
كتضاربت القلوب  ،كتقطعت األرحاـ  ،فعند ذلك لعنهم اهلل فأصمهم كأعمى أبصارىم .
ػػػػػػػػ

نعم  ،وىذا الحديث بعضو في الصحيحين وىو قولو   :إف األرواح أجناد مجندة ما تعارؼ منها ائتلف

وما تناكر منها اختلف  وبقيتو ليست في الصحيحين وليس فيها نكارة  ،يقوؿ  :إف رجبل سلم على سلماف ،
ورد سلماف عليو السبلـ  ،لكن ما رأى منو تلك البشاشة  .فقاؿ الرجل  :كأنك ما عرفتني يا سلماف ؟ قاؿ  :بلى

عرفتك لكن روحو ما ائتلفت مع روحو  ،يعني األرواح جنود مجندة ما تعارؼ منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ،

فهو ما أحس بانجذاب للشخص أو عطاه حق اإلسبلـ رد عليو السبلـ لكن ما أعطاه البشاشة  ،والصحابة رضي
اهلل عنهم يا إخواني الصحابة غلبوا الناس كلهم في ىذا األمر في الصدؽ  ،الصدؽ التاـ  ،يعني ال يبطن خبلؼ
ما يظهر وال يظهر خبلؼ ما يبطن  ،وىذا اللي يغالبوا بو الناس ما يعرفوف النفاؽ إلى األبد  ،ما تجد أحدا يبش

لك وىو يبغضك بقلبو  ،وإنما ...يزاؿ تلك القصة تبين المستوى العالي الذي وصلوا إليو  ،نصح سعد بن أبي
وقاص عمار بن ياسر نصيحة  ،لما دخل عمار في بعض ىذه الفتن أثناء علي  فسعد يقوؿ  :يا عمار لماذا
فعلت كذا وكذا بعد الخير وبعد الصحبة ؟ فالمقصود أف عمار قاؿ  :يا سعد لقد قلت لي كبلما أوجعني وإني
أخيرؾ بين أمرين  ،إما مودة على دخن  ،يعني أعطيك حق اإلسبلـ بس أخبرؾ من اآلف أنها مودة غير صافية ،

يخبر حتى بما في قلبو بسب كبلمكم بهذا  ،وإما ىجر جميل مع حق اإلسبلـ ؟ فقاؿ سعد  :بل ىجر جميل ،

المودة اللي على دخن ما أريدىا  ،ىجر جميل يعني حق اإلسبلـ  ،حتى انتهت ىذا األمر  ،فانظر كيف اآلف كم

من المودات على دخن ؟ إف لم نقل إف األصل اآلف في المودات على دخن إال مودة السني ألخيو السني  ،لكن
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الصحابة ما يتسامحوف يخبر ويقوؿ ترى المودة التي ستراىا مني تراىا على دخن ألف في قلبي لك شيئا ؟

المقصود أف ىذا الرجل ما رأى من سلماف البشاشة ألف سلماف لن يعطيو بشاشة ليست في قلبو وإف كاف يعطيو
حق اإلسبلـ  ،فقاؿ  :ما عرفتني ؟ قاؿ  :بلى  .فلما سلم النبي  مشى الرجل قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ
  :يا سلماف أما علمت أف األرواح أجناد مجندة تتبلقى في الهواء األرواح فما تعارؼ منها يعني ائتلف وما

تناكر منها اختلف  ثم قاؿ   :إذا ظهر العلم اختزف العمل  نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  ،كما جاء في
آخر الزماف يرفع العلم ويظهر القلم  ،يعني يكثر الكتابة والكتب والبحوث وكذا لكن العلم الحقيقي يرفع ،

العلماء الذي ن يخشوف اهلل ويتقونو ويعرفوف ما بلغ اهلل ورسولو  ،وتبلقت األلسن وتباغضت القلوب وتقطعت
األرحاـ فعند ذلك لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى أبصارىم  ،ولو شاىد بالنسبة لتقطع األرحاـ في القرآف 



               

  

()1

نعم .

1 -سورة محمد آية .23- 22 :
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أجر العامل ُب زمن الغربة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن ٭تِت قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى قاؿ :
حدثٍت علي بن الفضل  ،عن ٤تمد بن عجبلف  ،عن عبد الرٛتن  ،عن ابن عمر رضي اهلل
عنهما  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ

  :إف من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليو اليوـ لو

أجر خمسين منكم . 
ػػػػػػػػ

نعم  ،وىذا ثابت عن النبي  وسيذكر لو روايات كثيرة  ،يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ   :إف من بعدكم

أياما  -سيأتي بحديث أبي ثعلبة أياـ الصبر يعني تشتد الظلمة وتشتد الغربة  -الصابر فيها المتمسك بمثل ما
أنتم عليو اليوـ لو أجر خمسين منكم  في ىذا أوؿ شيء تنبيهين :

التنبيو األوؿ  :لو أجر خمسين منكم في ذلك العمل الذي عمل فيو بمثل ما أنتم عليو اليوـ  ،ليس لو أجر

خمسين صحابي مطلقا أل  ،يعني إذا صلى صبلة كصبلتكم اليوـ وىو في ذلك الزمن فلو أجر خمسين منكم ،

وإذا جاىد جهادا كجهادكم اليوـ على السنة وىو في ذلك الزمن فلو أجر خمسين مجاىد منكم اليوـ  ،وإذا حج

كحجكم اليوـ معي وىو في ذلك الزمن فلو أجر خمسين حاجا أو أجر خمسين مثلو  ،واضح  ،ليس أجر

خمسين صحابي مطلقا  ،وإنما كل عمل يوفق أف يفعلو مثل فعلكم اليوـ وىو في أياـ الصبر في أياـ الغربة فلو

أجر خمسين منكم  ،ىذا واضح .

والثانية  :أف األجر ال يعني الفضل  ،لن يسبق أحد الصحابة أبدا  ،ولكن لو أجر مثل أجركم أما الفضل فبل

 ،مثل اآلف أضرب لكم مثبل في أمر الدنيا في مرتبة واحدة مثبل ىذا راتبو مثل ىذا  ،لكن ىذا أفضل من ىذا ،

وإنما أفضل حتى في إتقاف العمل واألجر واحد  ،فالمقصود أف األجر لو أجر خمسين  ،أما الفضل فوقوفو مع
النبي  وبين يديو دفاعا عن الرسوؿ وعن دين اإلسبلـ ساعة تعدؿ من بعده  ،ىؤالء أصحاب محمد   :لو
أنفق أحدكم مثل أحد  أرأيتم أحد ؟ لو تنفق مثل أحد ذىب ما بلغ مد أحدىم وال نصفو حتى  ،لما قاـ
بقلوبهم من الخير ولما نفعوا اإلسبلـ في بداية اإلسبلـ  ،ولذلك لما تكلم بعض الناس في عهد السلف أف عمر

بن عبد العزيز قد يفضل معاوية بن أبي سفياف  ،فقاؿ كثير من علماء السنة  ،قالوا  :غبار معاوية في غزوة بين

يدي النبي 

ومن خلفو يدافع عن دين اهلل وعن رسوؿ اهلل وكتابة الوحي بين يدي رسوؿ اهلل أفضل من عمل

عمر بن عبد العزيز كلو  ،الصحابة ال يعدلهم أحد  ،لكن النبي  يريد أف يبشرنا أف من عمل بالسنة اآلف وعض

380
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عليها بالنواجذ وحاوؿ أف يتعلم ماذا كانت عليو الصحابة فلو في كل عمل وفق أف يفعلو مثل الصحابة فلو أجر

خمسين منهم  ،وىذا فضل عظيم تصرؼ فيو األعمار في تعلم السنن والعمل بها  ،نعم .

381
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خصلتاف تضراف بأىل اإلسبلـ
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى قاؿ :
حدثنا سفياف بن عيينة  ،عن أسلم البصرم  ،عن سعيد أخي اٟتسن يرفعو  ،قلت لسفياف أف
النيب  قاؿ  :نعم  ،قاؿ

  :إنكم اليوـ على بينة من ربكم تأمروف بالمعروؼ وتنهوف عن المنكر

وتجاىدوف في اهلل  ،ولم تظهر فيكم السكرتاف  ،سكرة الجهل وسكرة حب بالعيش  ،وستحولوف على ذلك فبل
تأمروف بالمعروؼ وال تنهوف عن المنكر وال تجاىدوف في اهلل  ،وتظهر فيكم السكرتاف  ،فالمتمسك يومئذ

بالكتاب والسنة لو أجر خمسين  .قيل  :منهم ؟ قاؿ  :ال بل منكم  .
ػػػػػػػػ

نعم  ،ىذا سعيد أخو الحسن البصري  ،فيكوف الحديث مرسبل  ،سعيد أخو الحسن البصري يرفعو إلى النبي



مرسل لكن معناه ثابت بل شبو متواتر  ،تواتر معنوي ومن كثرة ما ذكر النبي  في أحاديث كثيرة ويقوؿ :

لم تظهر منكم السكرتاف سكرة الجهل وسكرة حب العيش  ،وىذه تضر بأىل اإلسبلـ  ،الجهل يفقدوف اإلنساف

حظا مما ذكروا بو  ،يتركوف دينهم ما يتعلمونو  ،فيضعف الدين  ،وحب العيش كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :

"إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر"  -يعني في الحراثة  -وتركتم الجهاد في سبيل اهلل -

الجهاد بالدعوة والجهاد بالقتاؿ إذا تيسر  ،والجهاد باألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر  ،والجهاد بالعلم

وتعليمو كل ىذا من الجهاد  -سلط اهلل عليكم ذال ال ينزعو عنكم حتى تراجعوا دينكم فهذه التي تضر بأىل
اإلسبلـ  :سكرة الجهل وسكرة حب العيش  ،فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة لو أجر خمسين  ،نسأؿ اهلل من

فضلو  ،نعم .
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ا١تتمسك بدينة ُب زمن الغربة كالقابض على اٞتمر
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى قاؿ :
حدثنا إٝتاعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم الكرامي  ،عن أيب حساف صفواف بن عمَت عن
القاسم بن أيب عبد الرٛتن  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ

  :سينقص اإلسبلـ ( سينقض بدوف شدة

سينقض التشكلية ىذه كلها خطأ  ،سينقض  ،وفي بعض النسخ سينقص نعم ) سينقض اإلسبلـ المتمسك يومئذ

بدينو كالقابض على الجمر أو خبط الشوؾ . 
ػػػػػػػػ

القابض على الجمر  ،من يقبض على الجمر ؟ من يستطيع أف يقبض على الجمر ؟ لكن ىذا من شدة ما ىو

فيو ترؾ الناس للسنن ومسارعتهم في األىواء وتركهم للدين  ،كأنو يقبض على الجمر  ،أو خبط الشوؾ إذا
خبطت الشجر كما قاؿ موسى عليو السبلـ       :

()1

تخبط الشجر حتى يسقط الورؽ

للغنم  ،فإذا سقط الشوؾ ىذا الذي يكوف في الثمر ويكوف في الطلح ىذا الذي مثل المسامير من يقبض عليو ؟
لكن من شدة الغربة نعم .

1 -سورة طه آية .18 :
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أجر ا١تتمسك بدينو ُب زمن الغربة
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ حدثنا زىَت بن عباد  ،عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ  ،عن عتبة بن أيب
حكيم عن عمرك بن جارية  ،عن أيب أمية ال شيباين  ،عن أيب ثعلبة ا٠تشٍت  ،عن النيب  قاؿ :
 المتمسك بديني وسنتي في زماف المنكر كالقابض على الجمر والعامل منهم يومئذ أجر خمسين منكم  ،قلنا
 :يا رسوؿ منهم ؟ قاؿ  :بل منكم . 
ػػػػػػػػ

نعم المتمسك بديني وسنتي  ،ما كاف يفعلو ىو وأصحابو والدين الذي نزؿ عليو من السماء نزؿ بو جبرائيل

على قلب النبي         

()1

يأتي بمنهاج النبوة في كل شيء  ،ويتعلم الدين

 ،ىذا اللي يفعل ىذا في زماف المنكر  -وىو زماننا ىذا  -كالقابض على الجمر  ،كل واحد منهم أجر خمسين

 .وىذا أبي أمية الشعباني وليس الشيباني  ،ىذا شبو متواتر تواتر معنوي ىذه البشارة العظيمة أنو في ىذا الزمن

من تعلم السنن وعض عليها بالنواجذ وقبض عليها كالقابض على الجمر لهذه الغربة وترؾ الناس للسنن وال يعرؼ

الغربة من ال يعرؼ السنة  ،الذي يغتر بالظواىر وال يتعلم السنن لم يعرؼ الغربة  ،سيظن أنو ليس ىناؾ غربة ،
ىي غربة شديدة لمن عرؼ السنة وتفقدىا في الناس  ،من تعلم اإلسبلـ وأىمو ثم تفقدىا في الناس  ،اإلسبلـ

اللي كاف عليو محمد وأصحابو  ،وىذه الحكمة من قولو عليو الصبلة والسبلـ   :الناجي من كاف على مثل ما

أنا عليو اليوـ وأصحابي  من يصل ىذا المكاف الرفيع  ،من كاف على مثل ما أنا عليو اليوـ وأصحابي ىذه
السنة أين ىي اآلف ؟ إال من رحم اهلل نعم .

1 -سورة المائدة آية .48 :
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نقصاف الدين
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثنا نعيم بن ٛتاد قاؿ :
حدثنا عثماف بن كثَت  ،عن ٤تمد بن حازـ قاؿ  :حدثٍت أيوب بن جندب بن بشر عن حذيفة
 قاؿ  :لتنقضن عرل اإلسبلـ عركة عركة ( لتنقضن ) لتنقضن عرل اإلسبلـ عركة عركة حىت
ال يقوؿ عبد مهلة .
ػػػػػػػػ

يعني حتى ال ينكر أحد  ،وفي نسخة حتى ال يقاؿ  :اهلل اهلل  ،وىذه في حديث ثاف  ،حتى ال ينكر أحد

تنقض عرى اإلسبلـ عروة عروة  ،الناس يتمسكوف بهذه العرى  ،ثم يتركونها عروة عروة حتى ما يبقى لهم شيء

نعم .
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التشبو باألمم السابقة ُب آخر الزماف
كلًتكنب سنن األمم قبلكم حذك النار بالنار ال ٗتطئوف طريقهم كال ٮتطئكم حىت لو أنو كاف
فيمن كاف قبلكم من األمم أمة يأكلوف العذرة ( العذرة ) العذرة رطبة أك يابسة ألكلتموىا ،
ستفضلوهنم  -أحسن اهلل إليك  -كستفضلوهنم بثبلث خصاؿ مل تكن فيمن كاف قبلكم من
األمم  :نبش القبور كٝتنة النساء تسمن اٞتارية حىت ٘توت شحما كحىت يكتفي الرجاؿ بالرجاؿ
دكف النساء  ،كالنساء بالنساء دكف الرجاؿ  ،امي اهلل إهنا لكائنة كلو قد كانت خسف هبم لرٚتوا
كما فعل بقوـ لوط  ،كاهلل ما ىو بالرأم كلكنو اٟتق اليقُت .
ػػػػػػػػ
نعم  ،ولكنو الحق اليقين ىذا كبلـ حذيفة وصدؽ  ما ىو بالرأي يعني ليس من عندي ولكنو الحق اليقين
 ،فيقوؿ  :إنكم ستكونوف مثل ا ألمم  .كما ذكر ابن مسعود أيضا وحذيفة  :أف بني إسرائيل لم يتركوا دينهم بين

يوـ وليلة وإنما كل يوـ وكل شهر وكل سنة يتركوف عروة من الدين  ،عروة من الدين  ،عروة من الدين  ،حتى ما

بقي لهم شيء  ،ونحن على آثارىم   :لتسلكن سنن من كاف قبلكم  -كما أخبر النبي  - حتى لو دخلوا
جحر ضب لدخلتموه  .قالوا  :يا رسوؿ اهلل اليهود والنصارى قاؿ  :فمن ؟  من الناس إال ىم  ،وفي رواية :

فارس والروـ ؟ قاؿ  :فمن ؟ قاؿ  :حتى إنو لو كاف فيمن كاف قبلكم من األمم أمة تكوف عذرت  -يعني ىذا

الغائط أعزكم اهلل  -رطبة أو يابسة ألكلتموه  ،بمعنى أنكم تقلدونهم في كل شيء  ،وابن مسعود يقوؿ لو كاف
فيهم من يأتي أمو عبلنية لكاف في ىذه األمة من يأتيها  ،يعني بمعنى أنو كما أخبر النبي  لو دخلوا جحر ضب
لفعلنا مثلهم  ،وأال تروف ما يفعلوف ىؤالء الكفار أشياء منكرة وبشعة ثم يأتي من ىذه األمة من يقلدىم فيها ،

يتبعوف سننهم حذو القذة بالقذة  ،ومعنى القذة بالقذة السهم يكوف فيو ىذه القذذ فبل يمكن أف تتخلف الثانية

عن األولى ؛ ألنو سهم واحد بمعنى أنكم تتبعونهم تماما خلفهم على طريقهم  ،إال من عصم اهلل بالعلم ،

فالمقصود أنهم لو فعلوا ما يستبشع وما يستخبث لفعلتموه  .قاؿ  :وستفضلونهم بثبلث خصاؿ لم تكن فيمن
كاف قبلكم  :نبش القبور يعني قد يكوف النبش ليس موجودا باألمم السابقة  ،أو يكوف حذيفة يقصد نبشا على
ىيئة معينة  ،يعني واقع ال أعرفو أنا  ،وسمنة النساء وسيتكرر اآلف معنا تسمن الجارية حتى تموت شحما  -يعني

يتعمدوف تسمين الجارية خاصة الصغيرة حتى تموت شحما  -وىذا يبدو لهم فيو أمر ما أعرفو أنا  ،ىل تسمن
يعني ىل مجرد التسمين للجارية يكرىو الصحابة ؟ كما سيأتينا عن عائشة أنها كرىت ذلك ولم تدعو لها التي
سمنت الجارية  ،أو أنهم يسمنوف الجواري لفواحش أو لرقص أو لشيء المقصود أنو فيو شيئا سبب ىذا األمر .
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والثالث  :حتى يكتفي الرجاؿ بالرجاؿ دوف النساء  -نسأؿ اهلل العافية  -وىو ىذه الفاحشة الخبيثة والنساء
بالنساء دوف الرجاؿ  ،وىذا قد كاف في قوـ لوط لكنهم يقوؿ  :يكتفوف يعني يأتي رجاؿ يكتفي برجاؿ وال يلتفت

للنساء  ،وىذا موجود في األمم الكافرة ووجد من يقلده من أىل اإلسبلـ  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -وىذا
لم تكن العرب تعرفو العرب لم تعرؼ ىذا أبدا  ،وقاؿ ىشاـ بن عبد الملك ىذا الخليفة يقوؿ  " :لوال أف اهلل
قص في القرآف أف الرجل يأتي الرجل ما صدقت ىذا يحصل " يعني ىذا بعيد عن فطر العرب يعرفوف الزنى لكن

ما يعرفوف ىذه الفاحشة  ،لكنهم لما خالطوا األمم األخرى في الفتوح دخل عليهم ىذا  -نسأؿ اهلل العافية -

وأصبح حتى يتفاخر بو في الشعر وكذا عن المرداف وعن الصبياف عن ىذه الفواحش المنكرة العظيمة الخبيثة التي

ما تتصف بو أمة إال تمحق وتمسخ  ،ولذلك قاؿ حذيفة  :وايم اهلل يحلف إنها لكائنة ولو كانت لخسف بهم

ورجموا كما فعل بقوـ لوط  .كما قاؿ تعالى في القرآف عن قوـ لوط لما عذبهم قاؿ  :
  

()1

   

واهلل ما ىو بالرأي يقوؿ حذيفة  :اسمعوا مني ال تظنوف أني آتي بشيء من رأسي ال تظنوا أنو

فكر كما يسموف الناس  :إف ىذا الفكر يفكر  ،قاؿ  :ىو الحق اليقين  نعم .

1 -سورة هود آية .83 :
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اٟترص على مطابقة القوؿ العمل
حدثٍت ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن ٭تِت قاؿ  :حدثنا أسد بن موسى قاؿ :
حدثنا الليث بن سعد قاؿ  :حدثنا عبيد اهلل بن أيب جعفر  ،عن ابن خالد قاؿ  :أدركت الناس
كىم يعملوف كال يقولوف  ،فهم اليوـ يقولوف كال يعملوف .
ػػػػػػػػ

واهلل المستعاف اهلل المستعاف اهلل المستعاف " أدركت الناس وىم يعملوف وال يقولوف " عملهم أكثر من

كبلمهم كما قاؿ سفياف الثوري يقوؿ  " :الصادؽ ىو الذي ال يعتد بما ظهر من عملو " يعني حتى اللي يفعلو
للناس ما يحسبونو من عملهم  ،وإنما يعتدوف بالسرائر بالشيء اللي بينو وبين اهلل  ومن كانت سريرتو أحسن
من عبلنيتو قاؿ وىم اليوـ يقولوف وال يعملوف  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -وىذه كما قاؿ اهلل  :
        
يقوؿ وال يعمل بقولو قدر استطاعتو 

()1

 

يعني يمقت اهلل ىذا الشيء أشد المقت  ،واهلل المستعاف  ،الذي

   



()2

ىذه أشد آية في القرآف كبر مقتا عند اهلل

يعني إف اهلل يمقت مقتا شديدا الذي يقوؿ ويأمر وىو يخالف  ،أما لو قصر أمر بالخير لكن قصر وضعف ىذا
أىوف  ،أما الذي يأمر الناس بالمعروؼ ثم يخالف تقوى عمدا وىو يستطيع أو ينهى الناس عن المنكر وعن

البدعة ثم يعملها تعمد  -نسأؿ اهلل العافية  -وىذا كما في حديث أسامة  :يجر رحاه بالنار  -مثل الحمار -
ويأتوف الناس ويقولوف  :ألست تفعل كذا وكذا فيقوؿ  :إني كنت أخالفكم  .فالمقصود تغير الناس  ،كاف أكثر ما
عند الصحابة العمل الكبلـ قليل حتى علمهم إنو يظهر عليهم والكبلـ قليل  ،ثم أصبح الكبلـ يكثر والعمل يقل

 ،نعم .

 1سورة الصف آية .3 :2 -سورة الصف آية .3 :
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مىت يًتؾ األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر؟
قاؿ  :ىحدثىنا ا٢تىٍيثى يم عن ىح ٍف ً
ص
حدثنا ٤تمد بن كضاح قاؿ  :حدثنا ٤تمد بن عائً وذ الد ىم ٍش ًقي ى
رسوؿ اهلل متى يػْتػر ُؾ األَمر بالمعر ِ
بن مالً و
بلف عن م ٍكح و
وؿ ىع ٍن أىنى ً
س ً
ً
وؼ
قيل  :يا َ
ك ى
بن ىغٍي ى
ُْ َُْ
َُ
قاؿ َ  :
ى ي
قاؿ  :إذا ظَ َهر فيكم ما ظَ َهر في بنِي ْ ِ
قاؿ :
رسوؿ اهلل ؟ َ
ذاؾ يا َ
الم ْن َك ِر ؟ َ
قيل  :وما َ
َ َ
والنػ ْه ُي َع ِن ُ
َ
يل قَػ ْبػلَ ُكم َ
إس َرائ َ
ارُكم ِ َ ،
ارُكم ِ ،
ِ
ك في ِ
إذا ظَ َهر ِ
صغَ ِ
اف في ِخيَ ِ
والف ْقوُ في أَ َرذالِ ُكم . 
االد َى ُ
الم ْل ُ
والفاح َشةُ في ش َر ِارُكم  ،وتَ َحو َؿ ُ
َ
ػػػػػػػػ
نعم أَ َرذالِ ُكم  ،يقوؿ إذا يترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر إذا حصل فيكم ما حصل في بني إسرائيل ،
وىذا الحديث صحيح  ،يقوؿ البوصيري في زوائده على " زوائد ابن ماجو في مصباح الزجاجة " يقوؿ  :ىذا
إسناد صحيح ورجالو ثقات رواه اإلماـ أحمد في المسند من حديث أنس  ،ورواه ابن ماجو ورواه الضياء في
المختارة  ،الحديث إف شاء اهلل صحيح كما قاؿ أىل الصنعة  " ،وما ذاؾ قاؿ  :إذا ظهر االدىاف في خياركم ،
بعضهم يقوؿ  :اإلدىاف يعني المداىنة واألقرب االدىاف ألنو ذكر بعد الفاحشة  ،االدىاف يعني الخيار خياركم

يحرصوف على االدىاف والتزين والتنعم واألشكاؿ والت حفيف وتخفيف اللحى والتجمل  ،ىذا حرصهم  ،ىؤالء
أخياركم يظهر فيهم ىذا الشيء بمعنى أنهم يتشبهوف بنسائهم  ،يعني يحاوؿ دائما أف يكوف الديكور والشكل

جميل النبي عليو الصبلة والسبلـ  نهى عن االدىاف إال غبا  يعني الذي يدىن أو يمشط شعره نهى النبي
 من يدىن إال غبا يعني يفعل ويترؾ  ،حتى ال يتنعم التنعم الزائد  ،وأمر باالنتعاؿ والمشي حاؼ  ،وأمر بأف
الرجل يفعل ىذه األشياء التي تفصل عن النساء  ،وكذلك عمر  قاؿ  :تمعددوا واتزروا يعني افعلوا مثل فعل
معد أىل العرب واخشوشنوا وامشوا وانتعلوا وانزعوا بالقوس واركبوا على الخيل  ،واعلموا أف النعمة ال تدوـ ،
ىكذا العرب  ،فيقوؿ  :ىذا بني إسرائيل إيش حصل فيهم ؟ الخيار اشتغلوا بأشكالهم واالدىاف وكذلك اإلدىاف
والمداىنة  ،والشرار خبلص وقعوا في الفواحش  " ،وتحوؿ الملك في صغاركم إما صغار األسناف أو صغار

العقوؿ " تحوؿ الملك في صغاركم  ،م ثلما كاف أبو ىريرة يتعوذ باهلل من إمرة السفهاء  ،وسنة ستين  ،والفقو في
أرذالكم  ،وكذلك ىذه مثلو الرذؿ اللي ما عنده مروءة وال عنده ديانة وال عنده شيء يزعو عن الكذب وعن

الخيانة وعن اإلدخاؿ في الدين ما ليس فيو  ،إذا كاف  -نسأؿ اهلل العافية  -اصطنعت ىذه يترؾ األمر بالمعروؼ
والنهي عن المنكر  ،واألصاغر ىم كما قاؿ ابن المبارؾ  :أىل الرأي  .ىم أىل الرأي  ،ىم األرذاؿ كما قاؿ عليو

الصبلة والسبلـ في حديث أبي أمية أف عبلمة الساعة أف يلتمس العلم عند األصاغر  .قاؿ ابن المبارؾ  :ىم

أىل الرأي الذين ال يتكلموف بالوحي  ،وال يبثوف الوحي  .قالوا  :وكاف مجلس عمر من القراء شبابا كانوا أو كهوال

كاف فيهم ابن عباس لم يبلغ العشرين  ،وفيهم الحر بن قيس وغيرىم  ،المقصود باألرذاؿ اللي ما عنده مروءة وال
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عنده وحي يبثو في الناس  ،وإنما ىو رأي وقلة مروءة  ،إذا كاف الفقو في ىؤالء والملك في الصغار  -صغار

العقوؿ أو صغار أسناف غير أىل التجربة  -واالدىاف في الخيار والفاحشة في الشرار  -نسأؿ اهلل العافية  -بطن

األرض خير من ظهرىا نعم .
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يضيع الدين بضياع ا١تركءة
اح  ،ىع ٍن يى٤تم ًد ً
قاؿ  :أى ٍخبىػىريه
بن ىكض و
قاؿ  :ىحدثىنا ا١تلى ًطي ى
بن ىعٍب ًد اهلل الس ٍه ًمي ى
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ى
بن أيب طالً و
قاؿ  :ىمر بً ىعلًي ً
ابن يجىريٍ وج ىع ٍن ىعطى ًاء ً
قاؿ  :أىًم ٍن
بن أيب ىربى و
ت  ،فى ى
اح ى
ب  ىر يج هل لىوي ىٍ
ٝت ه
ي
قاؿ ً :م ٍن ً ً
قاؿ
ت؟ ى
قاؿ  :ال  .ى
ت؟ ى
قاؿ  :ال  .ى
أنت ؟ ى
اس ى
قاؿ  :فى ىم ٍن أىنٍ ى
س أىنٍ ى
اف ى
أى ٍى ًل يخىر ى
أىل فىار ى
ً
ِ
 :أىنىا ًم ٍن أى ٍى ًل األىٍر ً
صالِحاً ما لم
يقوؿ   :ال يَػ َز ُ
رسوؿ اهلل ( ي
ت ى
ض .ى
ين ُم ْعتَدالً َ
اؿ الد ُ
قاؿ  :فىًإين ىٝت ٍع ي

ت نَػب ُ ِ
العر ِ
يسلِم نَػب ُ ِ ِ
اؽ أَ ْدغَلُوا في الد ِ
اإلسبلـ
ك يُػ ْه َد ُـ
ين وقَالُوا فيو بِغَْي ِر ِع ْل ٍم  ،فَ ِع ْن َد ذلِ َ
ُ
ط الع َراؽ  ،فإذا أَ ْسلَ َم ْ َ
ُْ ْ َ
ط َ
ويَػ ْنثَلِ ُم . 
ػػػػػػػػ

نعم أما أف النبي  قاؿ فبل في ىذا الملطي ىو ...كسمى كذاب  ،كذبو أحمد وابن نعيم واتهموه بالوضع
 ،ىذا الملطي  ،وأما كونو من كبلـ علي فقد يكوف ولو معنى  ،يقوؿ  :إف علي لما كاف في العراؽ رأى رجل لو

سمت لو ىيئة قاؿ  :أنت من أىل خراساف ؟ قاؿ  :ال  .قاؿ  :أنت من أىل فارس ؟ قاؿ  :ال  .قاؿ من أين أنت
؟ قاؿ  :من أىل األرض  .يعني من النبط من أىل السواد  ،وىم أناس يعني ضعفاء والناس مستضعفوىم ىناؾ ،

ولم يكن عندىم مروءة ظاىرة  ،فقاؿ  :إف إذا أسلم ىؤالء أو إذا كانوا ىؤالء ىم العلماء أدغلوا في الدين وقالوا
فيو بغير علم  ،فعند ذلك يهدـ اإلسبلـ وينثلم  .المعنى الصحيح في ىذا إذا لو معنى حسن وىو لو معنى حسن
وىو ثابت عن سفياف وغيره أنو يقوؿ  :يا معشر العرب اطلبوا العلم قبل أف يصرؼ إلى غيركم  .وكاف بعض

السلف إذ ا رأى بعض الناس ممن ال يشتهر بالمروءة ويشتهر بأشياء تزعو عن الكذب وعن الضعف  ،فإف ىذا إذا
طلب العلم غدا قد يكوف ىو الذي يلتمس عنده العلم فيستغلو السبلطين فيكذب لهم في الدين أو يحرؼ

الدين من أجل ما عنده مروءة  ،ما عنده شيء يزعو  ،ما عنده شيء يخاؼ عليو من حسب أو من ديانة  ،ىذا
مقصوده فعند ذلك ينثلم اإلسبلـ .

أما األمم عموما أو الناس عموما اللي عنده مروءة وعنده خوؼ ىذا يكوف فيو حفظ للدين  ،يعني مثبل سعيد

بن المسيب أو اإلماـ أحمد أو األئمة كلهم أو مالك والشافعي أو غيرىم عندىم شيء أو شيء من الدين العظيم

وعندىم مروءات وعندىم أحساب  ،ما يستطيع السلطاف يجترئ عليو أصبل  ،أما إذا كاف العلماء ىم من

الضعفاء الذين ال تشتهر فيهم المروءة أو يشتهر فيهم الديانة أو يشتهر فيهم حسب يدافعوف عنو  ،ىؤالء قد

تستغلهم السبلطين فيحرفوف الدين  ،فعند ذلك يهدـ اإلسبلـ وينثلم  ،ىذا معناه الصحيح  ،يعني وىذا مقصد
سفياف الذي مر بكم في اآلثار أف سفياف وغيره كاف يكره تحديث بعض الناس إذا رأى ليس فيو مروءة  ،ىذا
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معناه ليس كتم العلم ولكن يخشى من العواقب  ،يخشى أف ىذا يطلب العلم ثم يسود ثم يستغل  ،ولذلك كانوا

لما كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري  :أف اكتب لي من طبلب العلم من يساعدني على الخبلفة .
فقاؿ الحسن البصري  :أما أىل اآلخرة فبل يريدونك  ،وأما أىل الدنيا فبل تريدىم أنت  ،ولكن استعن بأىل

المروءات واألحساب  ،الذين يدافعوف عن أحسابهم وأسمائهم  .يقوؿ لهذا أحسن شيء في الملك أف تستعين

بأناس ل هم مروءة ولهم حسب  ،بحيث أف لو شرط أو ارتشى أو كذب أو كذا يخشى على سمعتو أو على مروءتو

 ،وعلى  ، . . .أما إذا استعاف بأناس ليس لهم شيء يخافوف عليو كل شيء عندىم ضائع  ،ال ديانة وال مروءة وال

حسب فهؤالء في الغالب ىم اللي يحدث فيهم ىدـ اإلسبلـ وثلمو نعم .
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ىبلؾ الناس هببلؾ العلماء
و
قاؿ  :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
اح ى
بن سعيد ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :سأىلٍت سعًيد بن جبػ وَت قيػ ٍلت  :يا أبا ً
قاؿ  :ىًٝتع ً
بلؿ بن ىخب و
عبد
بن موسى ى
اب ى ى ي ى ى ى ي ى ٍ ي
ٍ ي
تى ى ى
ىع ٍو يف ي
اهلل مىت علىم ى ً
بلؾ الن ً
ماؤىم .
اس ؟ ى
ك يعلى ي
قاؿ  :إذا ىىلى ى
ىيى
ػػػػػػػػ

وصدؽ واهلل  ،ىذا كبلـ سبق معنا كثيرا  ،يسألوف سعيد بن جبير  :متى يعلم ىبلؾ الناس ؟ قاؿ  :إذا ىلك

علماؤىم ؟ إذا مات علماؤىم الصادقين الراسخين الربانيين فإف ىذه بداية ىبلؾ الناس ؛ ألنهم كما أخبر النبي



سيتخذوف رءوسا جهاال ثم يسألوف وال يعرفوف اآلثار  ،وال يعرفوف السنة  ،وال يعرفوف القرآف  ،فيفتوف في

الدين بآرائهم وبما يستحسنوف وبأىوائهم  ،فيضلوف ويضلوف  ،ويكوف ىذا بداية ىبلؾ الناس  ،وىذا أمر مشاىد
منذ أف مات علماؤنا الذين أدركنا اآلف والناس في نزوؿ ال في أمر دنياىم وتسارعهم على ىذه الذنوب وعلى
ىذه الشبهات  ،يدري السائل إنها شبهات  ،وأنها ليست من الحبلؿ البين لو كانت من الحبلؿ البين ما حزت

في صدره  ،ثم يسارعوف في ىذه المسارعة التي رأيتم وال يفعلوف  ،وأيضا الذين يفتوف بهذه البنوؾ يفتوف بهذه
الشبهات المظلمة بعضها فوؽ بعض  ،أو في أمر االستماع أو في أمر اإلعبلـ أو في أمر القنوات أو في أمر يبدأ

ىبلؾ الناس من ذىاب العلماء  ،من ذىاب النور  ،من ذىاب خلفاء األنبياء وورثة األنبياء  ،فما يشك أحد أف

ىبلؾ ىذه األمة بهبلؾ علمائها  ،وأنهم ىم أوتادىا  ،وأنو أيضا لو معنى آخر غير ىبلؾ الموت إذا ىلك
علماؤىم بمعنى إذا كاف علماؤىم ليسوا على سنة  ،ليسوا على ديانة  ،ليسوا على أثر  ،فإننا كما ذكرنا باألمس

في التاريخ اإلسبلمي كلو  ،واهلل ما أضر المسلمين السبلطين أو المغنين أو الممثلين أو الفساؽ بقدر ما أضرىم

المنتسبين للعلم والديانة والدعوة  ،من أنشأ في الناس البدع من حرؼ الناس عن السنن  ،من فرؽ الناس شيعا

إال المنتسبين لهذا العلم وليسوا من أىلو  ،لو كاف العلم دخل في قلوبهم ما فعلوا ذلك  ،فهبلؾ الناس بأمرين :

بموت علمائهم الصادقين وبترأس الرؤساء الجهاؿ الذين يكونوا ىم سب ىبلكهم  ،وسبق معنا ذلك نعم .
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فضل عهد النبوة
ابن ىشوذى و
بن يم ىع ً
ب عن إًيى ً
اس ً
قاؿ  :ما بػى يع ىد ىع ٍه يد قىػ ٍووـ من نىبًيهم
اكيىةى ى
ى
قاؿ  :ىحدثىنا ى
ض ٍمىرةي ىع ًن ً ٍ
كاف أى ٍح ىس ىن لًىق ٍو٢تًًم كأى ٍسوأى لًًف ٍعلًهم .
إالٌ ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،يبتعدوف عن نور  ،النبوة نور  ،نور عظيم  ،وكلما ابتعدوا عن نبيهم كاف الكبلـ حسن والفعل سيئ

يحرصوف على تنميق الكبلـ وتزيينو وتحسينو أما الفعل فهو قبيح وسيئ  ،وكلما اقتربوا من عهد نبيهم كاف أكثر

ألفعالهم الطيبة وأقل ألقوالهم  ،وىذا أمر مشاىد ومعروؼ  ،ولذلك قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ   :خير

القروف قرني  -ألف النور فيهم عظيم  -ثم الذين يلونهم  -أقل منهم لكنهم في الخيرية  -ثم الذين يلونهم -
أقل منهم لكنهم في الخيرية  -ثم يأتي أناس يشهدوف وال يستشهدوف ويكذبوف ويظهر فيهم السمن  كما

أخبر النبي 

يحبوف الدنيا وال يلتفتوف لآلخرة  ،فالمقصود إف أردت أف تعرؼ النور فاقترب من عهد النبوة

كلما تقترب من عهد النوبة يتضح لك النور  ،ولذلك مثل ىذا اآلف مثل ما رأيتم ىذا الكتاب لما كاف مؤلفا في

عهد النبوة في القروف الفاضلة في القرف الثالث  ،والقرف الثالث أنا أظنو أنو آخر القروف المفضلة انظروا كم فيو

من النور  ،كم فيو من اآلثار العظيمة  ،منذ أسبوعين ونحن السلف يمطرونا بهذه اآلثار  ،لو دخلت في القلوب
صلحت القلوب  ،آثار عظيمة  ،فقلنا  :إف أردت الخير اقترب من عهد النبوة  ،تجاوز ىذه القروف التي بينك

وبين عهد النبوة استفد بما عندىم من خبلصة وما عندىم من علم ال تطرح كلها  ،لكن يكوف أكثر جهدؾ في

الوحي في القرآف  ،السنة  ،آثار السلف  ،وىذا كما ذكر ابن رجب في رسالتو الماتعة العظيمة " فضل علم

السلف على علم الخلف "  ،وتقدـ اإلشارة إليو  ،يقوؿ  :كبلـ ابن عباس أكثر من كبلـ أبي بكر وعمر ومعاذ
وأكابر الصحابة وىم أكثر علما منو  ،وكبلـ التابعين أكثر من كبلـ ابن عباس وابن عباس أعلم منهم  ،ومن

بعدىم أكثر كبلما وىكذا  ،قاؿ  :فكلما توالت القروف يكثر الكبلـ  ،وتكثر المجلدات  ،ويكثر الحكي  ،ويكثر

البحوث  ،ويقل العلم  ،يكثر الزبد ويقل الذي ينفع الناس .

فأنت إف أردت العلم الصافي الحقيقي اقترب من عهد النبوة حتى ترى النور واضحا  ،يكوف استفراغ جهدؾ

كلو في القرآف ومعانيو  ،السنة ومعانيها أقواؿ السلف ومعانيها على رباني وطبيب ذاؾ العالم الرباني على شخص
يعلمك تأويل الكبلـ ويعلمك  ، . . .وكلما كاف من الراسخين أحسن أو من يبلغ عنهم سبيلهم  ،ىذا ستناؿ
العلم بأقصر طريق وأسهل طريق أما أف يذىب عمرؾ وأنت تكتب كبلـ المتأخرين  ،ثم تكتشف أف كثيرا منو ليس

صحيحا  ،كما ذكر العلماء أف  -ذكره ابن عبد الوىاب الشيخ وغيره  -أف متأخر الحنابلة في كتبهم قد ابتعدوا

عن أصوؿ أحمد نفسو  ،دعك عن السنة ودعك عن الصحابة  ،بل أصوؿ أحمد وذكرىا حتى شيخ اإلسبلـ في
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الفتاوى يقوؿ  :كثير من متأخر الحنابلة أصبل ابتعدوا عن أصوؿ أحمد اللي ينتسبوف إليو اإلماـ أحمد  ،وىذا في

المذاىب كلها ؛ ألنهم يخرجوف  ،ويخرجوف  ،ويخرجوف عن التخريج  ،ويقوؿ لو كاف إمامنا حيا ألفتى بهذا  ،ثم

تأتي في أشياء لو رآىا اإلماـ أحمد قاؿ  :واهلل ليس ىذا مذىبي وال أقوؿ بهذا وال أرضى ىذا  ،فلذلك اختصارا

عليك بأف تقترب من عهد نبيك  نعم .
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نبش القبور
ً
ً ً
ً
ُت
بن ىكض و
اح ى
قاؿ ُ :ب ىذه األيمة أى ٍشيىاءي ىملٍ تى يك ٍن ُب ىغ ٍَتىا م ىن األيىم ًم  ،منها تى ٍسم ي
أخربين ي٤تىم يد ي
قاؿ إف تىسمُت الصبًي ً
اٟت ًام ىش ً
ور  ،كالس ٍح ً
القبي ً
يكوف
ة
كي
:
قاؿ
.
ق
ش
ب
ػ
ن
ك
،
ات
قبل ً
ى
ى
البلوغ منو ي
ي
ى
ى
ٍ
ي
ي
ى
ى
السل .
ػػػػػػػػ

يعني المرض  ،أنا أقوؿ  :عندىم شيء في تسمين الجواري قبل البلوغ لو سبب أنا ال أعرفو  ،لكن عموما

ىو ليس من المستحسن أف يتعمد اإلنساف تسمين الجواري أو تسمين الناس تعمدا  ،قد يكوف ىناؾ مرض وراثة

يسمن الشخص بدوف إرادتو وىو أقل الناس أكبل مثبل  ،أما اللي يتعمد التسمن سواء في نفسو أو في جواريو
ىذا معناه مقبل على الدنيا  ،يريد الدنيا  ،وأما تسمين الجارية  -الحامشات يعني الجواري  -تعمد تسمينها قل
البلوغ فهذا لو سبب ىم يعرفونو  ،وىو أقوؿ  :ظاىر المنكر ىو  ،وىذا سبحاف اهلل العظيم كأنهم يتكلموف عن

ىذا الزماف  ،اآلف يوجد أدوية يمكن تتضح على النساء الجواري يتعمدوف تسمينها  ،يعني حتى ليس باألشياء

الطبيعية يتعمدوف أف تسمن ىذه  ،نعم  ،وأثر عائشة اآلف يبين أنهم يكرىوف أىل الشرؾ نعم .
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تسمُت الصبياف
قاؿ :
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ً
و
بالصبياف فتدعو
بن سلمةى ىع ٍن ثىابًت البيػنى ًاين أف عائ ىشةى رضي اهلل عنها كانى ٍ
ىحدثىنا ىٛت ي
ت تيػ ٍؤتى ٌ
اد ي
و
٢تم  .فأيتًيت ًّت ً و
شوي٘تيوىا سويقان .
اريىة يم ىسمنة فقالى ٍ
ىٍ
ت  :لقد ىح ٍ
ػػػػػػػػ

سويقا  ،السويق المشهور  ،يعني  ،تقوؿ لقد حشوتموىا سويقا يعني ملئتم إىابها وجلدىا من ىذا األكل ،

وىي مسمنة  ،يعني متعمد تسمينها فلم تدع لها حتى ما دعت لها يعني بمعنى أنهم ينكروف ىذا الشيء  ،وىذا

ينبو لو النساء أال تتعمد التسمين  ،وتدع اإلقباؿ على الدنيا والحرص إال إذا كاف مثبل يؤمر الصبي بأكل ما ينفعو

 ،أما تعمد التسمين ىذا مثل ما سمعتم ولو سبب عندىم  ،وظاىره منكر التعمد  ،نعم .
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اٟترص على ا١تظاىر
بن
ابن ىكض و
قاؿ  :ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا ٍ
اعيل ي
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي
إٝتى ي
اش عن يعمر بن ىخثٍػ ىع وم ىع ٍن ىعم ً
ىعي و
ار ً
كاف ا١ت ٍمتىلً يئ
كاف ي
يقوؿ  :ى
بن ىخالً ود عن أيب ىذر  أىنوي ى
ى
ى
ي
اؽ الثػي ً
اليوـ .
اب  ،كىي ي
ا١تركءة فيكم ى
ىش ٍحمان بػىر ى ى
ػػػػػػػػ

نعم  ،ولعل فيو سقط  :كاف الممتلئ شحما براؽ الثياب ال يؤبو لو  ،وىي المروءة فيكم اليوـ  .يقوؿ أبو ذر

 -لما كاف في الشاـ  -يقوؿ  :كاف الناس في العهد األوؿ إذا رأوا اللي يتعمد السمنة وتعمد أف يكوف ثيابو براقة

 ،وال يؤيد ذلك بعمل  ،براؽ الثياب ليس معناىا الجماؿ  ،لما سئل النبي 

أف الرجل يحب أف يكوف نعلو

حسن وثوبو حسن قاؿ   :إف اهلل جميل يحب الجماؿ  بدوف تكلف لكن إنما طاؿ الجمع قاؿ  :براؽ
الثياب يحرص ع لى ىذه األشياء اللي ىي مظاىر  ،وقفاه ممتلئ شحما وبراؽ الثياب وليس عنده شيء يحرص
عليو فقاؿ  :كاف في السابق ال يؤبو لو وىي المروءة فيكم اليوـ  .إذا رأوا اإلنساف بهذه الصفة أعدوا ىذا ىو من

سادات الناس نعم .
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تعمد السمنة
ازو
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد بن ىخ ً
ً
ً
عبد اهلل 
ر
ػ
ب
إ
ن
ع
ش
م
ع
األ
ن
ع
ـ
ى
اىيم  ،ى
كحدثىنا أى ىس هد ى
ى
قاؿ ي
ٍ
ى
ى
ٍ
ٍ
قاؿ  :ى
ى
ي
ى ى
الق ً
للقرآف .
ئ أى ٍف أىىر ياه ىًٝتينان نى ًسيٌان ي
ت ى
ار ى
إًين ألى ٍم يق ي
ػػػػػػػػ

نعم  ،عبد اهلل بن مسعود يقوؿ  :القارئ الذي يطلب العلم إذا رأيتو سمينا  -بمعنى بدوف مرض يتعمد أف

يكوف سمينا  -وينسى القرآف إني ألمقت ىذا الشيء وىذا حق نعم .
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ذـ السمنة ُب النساء
قاؿ  :حدثىنا ىٛتاد بن سلىمةى عن ثابً و
ت  ،عن أيب ثى ًام ور أىنوي رأل فيما يىرل النائً يم -
ىحدثىنا أى ىس هد ى ى
ي ي ىى
كاف عابدان  -أىنو قًيل  :كيل للمتىسمنى ً
ً
القيام ًة .
ات من فىػ ًٍتةو تى ي
ك ى
كوف ُب الطعاـ ى
يوـ ى
ي ى ىٍ ه ي ى
ػػػػػػػػ

يعني في يوـ كاف مقداره خمسين ألف سنة  ،يعني يقوؿ أف المتعود عليو لكن من فترة تكوف في الطعاـ ،

وىذه رؤيا رآىا وكاف عابدا  ،واهلل المستعاف  ،نعم .
5555555555
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ذـ السمنة ُب الرجاؿ
قاؿ  :أتى ىر يج هل يع ىمىر كىو ىشٍي هخ قى ٍد
ضالىةى ىع ًن اٟتى ىس ًن ى
ىحدثىنا أى ىس هد ى
بن فى ى
قاؿ  :ىحدثىنا يمبى ىاريؾ ي
فقاؿ :
أمَت ا١تؤمنُت  .ى
فقاؿ  :ما ىذا ؟ ى
يقوؿ  :آه آه  .ى
ىركًبىوي الل ٍح يم كىو ي
فقاؿ  :بىرىكةي اهلل يا ى
عذاب اهلل .
ت  ،بل ىو
ىك ىذبٍ ى
ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

يقوؿ  :كذبت بل ىو عذاب اهلل  .الرجل شيخ كبير وركبو اللحم  ،وإذا جاء يجلس يقوؿ  :آه آه  .من شدة

ما عليو من الثقل فقاؿ لو عمر  :ما ىذا ؟ قاؿ  :يا أمير المؤمنين ىذه بركة اهلل  .قاؿ  :تكذب ىذا عذاب اهلل .

يعني أنو يعذبك حتى في الدنيا نعم .
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ذـ اإلكثار من األكل
قاؿ  :ىحدثىنا أبو بى ٍك ور الز ًاى ًدم عن يش ٍعبىةى  ،عن أيب إسرائيل  ،عن ىج ٍع ىدةى ً
بن
ىحدثىنا أى ىس هد ى
كاف ىذا في ِ
غير ىذا
قاؿ  :رأم النًيب  ىر يجبلن ىًٝتينان  ،فأىول النًيب إىل بىطنً ًو ى
يىبى ىَتىة ى
فقاؿ   :لَ ْو َ

ك.
َ
لكاف خيراً لَ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا الحديث صحيح يقوؿ الحاكم إنو صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .

ووافقو الذىبي وصححو ابن حجر والهيثمي وغيرىم ومعناه صحيح  .رأى رجبلً سميناً  -يعني  -أنو من كثرة

األكل وحرصو على األكل فأىوى إلى بطنو وقاؿ  :لو كاف ىذا في غير ىذا لكاف خيراً لك  -يعني  -لو كاف
األكل الكثير في غير بطنك في أماكن لكاف خيراً لك  -يعني  -معناه لو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :

وعاء شر لو من بطنو  يضر ىذا يقطع عن العبادة ويثقل عن العلم  ،فإف كاف وال بد فثلث وثلث
ما مؤل آدمي ً

وثلث فيقوؿ  :لو كاف ىذا -يعني -األكل في غير بطنك األكل الكثير يعني لكاف خيراً لك  .نعم .
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اشتداد غربة اإلسبلـ
قاؿ  :ىحدثىًٍت أبو و
بن أيب ىم ٍرىمي ىع ًن األىٍزىى ًر ً
قاؿ :
بن ىعٍب ًد اهلل ى
بعض أصحابنا ى
ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي
بكر ي
وؿ اهلل   إذا رأَي َ ِ
الخ ْيػ َر في َر ُج ٍل ِم ْنػ ُهم فَػ َق ْد فَ َس َد األَ ْم ُر . 
قاؿ ىر يس ي
ى
ين َر ُجبلً فلم تَػتَوى ِم َ
َْ
ت ع ْش ِر َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،وىذا ثبت عن ابن مسعود أما عن النبي  يعني فيو ضعف  ،وفيو إرساؿ  -يعني  -األزىر ىذا تابعي

ليس صحابيا  ،والمقصود أف معناه صحيح إذا رأيت عشرين رجبلً وليس فيهم رجل صالح في كل عشرين ليس

فيهم رجل صالح فسد األمر معناه  :اشدت الغربة  ،اشتدت الظلمة  ،تجد لك عشرين مثبلً من جماعتك جماعة
حيك أو جماعتك أو أقاربك تجدلك عشرين رجبل ليس فيهم رجل صالح تقي على السنة فسد األمر معناه :

كثرة الغربة  ،اشتدت الغربة  .نعم  .آخر آثار اليوـ .
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من مناقب عمر بن ا٠تطاب

قاؿ  :ىحدثىنا ىعٍب يد اهلل بن ك ٍى و
قاؿ :
ب ى
بن ٭تِت ى
بن يى٤تم ود ى
يى
قاؿ  :ىحدثىنا ىح ٍرىملىةي ي
اىيم ي
ىحدثىٍت إبٍػىر ي
ازو
اف األعمش عن ز ً
ابن مسع و
و
ىحدثىنا ىج ًرير بن ىح ً
ً
ً
ً
كاف
ن
ع
،
ب
ى
ك
بن
يد
م
ي
ل
س
عن
ـ
ود  ى
ى
قاؿ  :ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ى ٍي
ى ى
ى
ي ى
ي ي
ً
ً
ً
ً
وف منو  ،فىانٍػثىػىل ىم
اس فيو كال ىٮتٍير يج ى
يع ىمير ي
بن ا٠تطاب  ىحائطان ىحصينان على اإلسبلـ يى ٍد يخ يل الن ي
يدخلوف فيو .
اس ىخىر يجوا منو كال
اٟتىائً ي
ى
ط كالن ي
ػػػػػػػػ

واهلل المستعاف  . .وىذا حق صحيح  ،ىذا قالو ابن مسعود وقالو حذيفة  -كما تقدـ  ، -حذيفة لما سأؿ

عمر عن الفتنة قاؿ حذيفة  :ما لك وما لها ال تسأؿ عنها بينك وبينها باب  .فقاؿ عمر  :الباب يفتح أو يكسر ؟
قاؿ  :بل يكسر  .فقاؿ  :ذلك أحرى أال يغلق  .فلما سألوا حذيفة  :من الباب ؟ قاؿ  :عمر ىو الباب بين

الناس وبين الفتنة  ،وكسره قتلو  .كسر عمر يعني قتلو  ،فعمر كاف حائطاً حصيناً على اإلسبلـ  ،فكاف الناس
يدخلوف وعمر ىو الحائط ما يخرجوف من الدين من كثرة ما فيو من الديانة  ،والسياسة  ،وتطبيق اإلسبلـ  ،ورأيتم

البارحة فعلو بصبير العراقي  ،فكاف أي خلل في اإلسبلـ أو إحداث كاف عمر يقف لو  ،كما قاؿ ابن عباس قاؿ :

هلل در عمر بن الخطاب أعد لؤلمور أقرانها  .يعني  :كل أمر لو عنده عبلج بما علمو اهلل  ،فكاف حائطاً حصيناً
على اإلسبلـ مع أف في عهده دخل فارس وفتحت األمصار كلها  ،فلما مات انثلم الحائط  ،فالناس يخرجوف وال
يدخلوف بمعنى يكثر الخروج من الدين  ،ومثل عمر وإف كاف ليس مثلو في القوة ؛ لكن يشبو العلماء  ،علماء

الناس ىم واهلل حائط عن الفتن فإذا مات العلماء أصبح الناس يخرجوف من الدين  ،العلماء حائط بين الناس وبين
الفتن ؛ ألنهم ورثة األنبياء  ،وأنتم شاىدتم اآلف بوفاة العلماء ماذا حدث من كثير من الزيغ وكثير من انتشار

األىواء وانتشار الزندقة  ،بسبب أف الحائط ىدـ  ،فأصبح الناس يتساىلوف في أمر الدين وال يوجد من يردعهم
أو يخوفهم أو يكتب فيهم أو يرد عليهم  ،فهذا مثل ىذا  .نسأؿ اهلل  أف يحفظ لنا الدين وأف يفقهنا فيو وأف
يعلمنا ما ينفعنا .

كما سمعتم إف شاء اهلل غداً بعد صبلة الفجر في مكاف الشيخ سعد حتى يعود من السفر إف شاء اهلل -

حصل لو عارض  -نكمل ىذا الكتاب وأيضاً في المساء إف شاء اهلل تعالى غداً بعد الفجر نقرأ في البدع مكاف
الشيخ سعد الخثبلف وىو يكوف بعد العشاء  .نعم .
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س  -أحسن اهلل إليك  ،يقوؿ  :أسئلة كثيرة تسأؿ عن تبلطم الفتاوى في قضايا األسهم  ،وبعضهم يقوؿ :

قد ندمت بعد أف سمعت ىذه الدروس فما العمل ؟

ج  -أما تناقض الفتاوى فهذا من الفتنة ىذا من انهداـ حوائط اإلسبلـ العظيمة  ،وىم العلماء الراسخوف ،

فاتخذ الناس رءوساً جهاالً اتخذت البنوؾ رءوساً جهاالً واتخذ الناس رءوساً جهاالً ووافقوىم على أىواءىم كثير

منهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا  ،وىذا ىو كبلـ النبي  وىذا تطبيق لو  ،ويدؿ على أنو ليس من الدين

االختبلؼ الشديد  ،تجد بعضهم يقوؿ مثبلً ىذه األسهم أو ىذا الصندوؽ حبلؿ محض مثل ماء زمزـ  ،ويأتيك
آخر ما يقوؿ فيو شبهة يقوؿ ىو حراـ محض سحت ربا  :
  

()1

        

فالمقصود أف اإلنساف يتبرئ وأف تجزـ كل إنساف يجزـ أف ىذه األسهم وىذه البنوؾ ليست

من الحبلؿ البين  ،وإنما ىي دائرة بين الحراـ البين وبين الشبهة أما حبلؿ بين مثل الزراعة والصناعة والتجارة

والبيع والشراء ما في حد يقوؿ ىذا  ،فإذا كانت ليست حبلالً بيناً دعو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ال تكن
كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يرتع فيو  ،نفسك إذا جرأتها اليوـ على أشياء مشتبهة لن تقواىا غدا عن

الحراـ البين   ،فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينو وعرضو ومن وقع في الشبهات وقع في الحراـ 
واإلنساف يسأؿ وحده ويقبر وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويجوز الصراط وحده وال ينجيو إال أف يستفتي من

يجعلو بينو وبين اهلل  ،واهلل يعلم السر وأخفى  ،ومن أراد أف يستبري يسأؿ أىل العلم كيف يخرج من ىذه الورطة

التي أدخل نفسو فيها إما بأسهم مشبوىة أو بصناديق مشبوىة يسأؿ أىل العلم كيف يستبرئ  .نعم .

س  -أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما ىو الجمع بين أثر أو موقف سلماف  مع من لم يبش معو وحديث
النبي عليو السبلـ ...وفي علمو  حينما أتاه رجل فبش في وجهو ثم لما ذىب قاؿ   :بئس أخو العشيرة

؟

ج  -نعم  .النبي 

بين لماذا بش في وجهو أف يتقي شره بعض الناس تتقي شره  ،يكوف سليطا وبذيئا

وليس عنده مروءة فتتقي شره وأما إذا ما تتقي شره  ،رجل عادي  ،ال تتكلف صحيح أنك تلقاه بوجو طلق ال

تعبس في وجهو ؛ ولكن ال تتك لف لو ما ليس في قلبك سلم عليو وأعطو حق اإلسبلـ واطلق وجهك لو  ،أما أف

تقوؿ كبلماً وأف تكذب ليس في قلبك فبل  .نعم .

س  -أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ ىذا السائل  :ىل في ىذه اآلثار كلها إشارة إلى ىبلؾ الناس ؟ وما الجمع

بينها وبين قوؿ النبي عليو السبلـ   :من قاؿ  :قد ىلك الناس فهو أىلكهم  ؟
1 -سورة النساء آية .82 :
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ج  -نعم  .أحسنت  ،قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ   :من قاؿ  :ىلك الناس  ىذا أوالً من باب

اليأس من روح اهلل  .وثانياً  :من باب إشاعة الفاحشة  .أوالً  :من باب اليأس من روح اهلل يمشي في الناس يقوؿ :
خبلص انتهى الدين  ،وانتهى اإل سبلـ  ،محق كل شيء ىلك الناس  ،كما اآلف يخوفوا الناس من األمريكاف

وغيرىم  ،يصوروف للناس أنو خبلص انتهى الدين وأنهم سيفعلوف بكم األفاعيل ويغيروف حياتكم  ،النبي  بين

أنو   :ال تزاؿ طائفة من ىذه األمة قائمة على الحق منصورة ال يضرىم من خالفهم وال من خذلهم 

وأيضاً الذي يقوؿ  :ىلك الناس يريد إشاعة الفاحشة كما قاؿ عثماف  :ودت الزانية لو أف نساء المدينة كلهن
زواف  .فيشيع الفاحشة  ،يقوؿ  :إف الناس فيهم منكرات وفيهم كذا وفيهم كذا  ،وىذا واهلل يخشى على كثير من
رجاؿ الحسبة ورجاؿ الشرط إذا جلسوا في مجالس يبثوف في الناس الفواحش التي تؤذي المجتمعات من غير
فائدة من غير مصلحة  ،فيقوؿ مثبل  :النهاردة يحصل كذا فقد يكوف شخصا مستترا بشر فإذا سمع أف الناس

كلهم يفعلونو أو توىم الناس يفعلونو ساعد على ىبلكو ىو  ،قاؿ ما داـ لماذا ال أسر بو ؟ أما الذي يبين غربة

الدين وأف اإلسبلـ بدأ غريباً وسيعود غريباً وأف الناس يتركوف الدين حتى يدؿ على أف يتمسك بالغربة ويتمسك
بالسنة ىذا ليس يهلك الناس ىذا ينقذ الناس كما ىو مقتضى األدلة  .نعم .

س  -أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ىل صحيح أف األحاديث التي في سندىا إسماعيل بن عياش ضعيفة ؟

ج  -إذا كاف إسماع يل بن عياش يروي عن شاميين فهو يضبط عن أىل بلده  ،وأما إذا روى عن أىل

الحجاز أو العراؽ يضيع  -يعني  -يتقى في غير أىل بلده  ،أما أىل بلده  -يعني  -الرجل لم يعرؼ بكذب
الرجل صادؽ ؛ لكن إذا روى عن مشايخ بلده يضبط  ،وإذا روى عن غيرىم يضيع  ،فإذا روى عن غيرىم ينتبو لو

 يعني  -ينظر في غيره من رواه أنو يتابع أو يتقى  ،وىذه طريقة المتقدمين كل حديث عندىم لو اعتبار خاصما في أشياء قوانين صحيح فيو قواعد ؛ لكن مع ىذه القواعد كل حديث لو اعتبار خاص كل رجل لو اعتبار

خاص ينقدونو ىؤالء المتقدمين أىل الصنعة  .نعم .

س  -السؤا ؿ األخير  ،يقوؿ  :أثابكم اهلل  . .طلبة العلم في الخارج متخوفوف من شيخ اإلسبلـ محمد بن

عبد الوىاب رحمو اهلل من أجل السمعة السيئة التي يسمعها نرجو بياف شيء في ذلك ؟

ج  -الشيخ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل لم يخرج عما كاف عليو أئمة اإلسبلـ وعما كاف عليو الصحابة

وعما كاف علي النبي 

في أمور وىو بحمد اهلل إذا رمي شخص بتهمة سواء كاف من المعاصرين أو المتقدمين

عندكم آثارىم تدؿ عليهم  ،فانظر إلى كتبو انظر إلى أثره  ،انظر إلى طبلبو  ،انظر إلى آثاره  ،تعرؼ ىل ىو على

السنة أو ال  ،أما أف يسمع الدعاية أو ال  ،وأما إذا كاف يقصد كيف ندعوىم يبين للسنن ولو أنو فهم ما بدأىم

بكتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوىاب  ،ينظر غيره مما يؤدي معناه  ،وأكثر من تولى كبر ىذه الدعاية
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السيئة ىي الدولة العثمانية ىي اللي نشرت في الناس سب الشيخ محمد بن عبد الوىاب ودعوتو ونشرت في

الناس البدع وال خرافات وقامت على نشر الصوفية ونشر التعصب المذىبي ونشر القبور  ،في أي مكاف وصلت
إليو حتى في المدينة وضعوا ىذه القبة الخضراء على قبر النبي  وأحدثوا بدعاً كثيرة وعظموا المشاىد  ،ىذه

الدولة عرفت بهذا األمر وأيضاً قتلوا أبناء الشيخ بن عبد الوىاب في الدرعية وأىل التوحيد  ،ىذه الدولة عرفت
بهذا األمر بنشر التصوؼ ونشر الشرؾ ونشر الدعاية السيئة عن أىل التوحيد فينبغي مضادتها بنشر الدعاية
الحسنة عن أىل التوحيد وأىل السنة  ،وأف ىذا ليس تعصبا وانظروا كتبو وانظروا آثاره تعرفوف القصة الشهيرة

العالم الذي في الهند كاف يدعو عليو فلما قرأ كتاب التوحيد وتأكد أنو لو أصبح يدعو لو في كل حلقة  ،عرؼ أف
ىذا حق وأف اللي يقاؿ عنو كذب وأنت إذا رمي فبلف بسوء ولو آثار  ،لو كتب  ،لو آثار  ،يسمع كبلمو انظر في

آثاره أما أف يسمع عنو فقط ال .

نسأؿ اهلل أف يدلنا على الخير وأف يوفقنا جميعاً وأف يجعلنا من الغرباء الذين يصلحوف إذا فسد الناس .

وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد .
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وأصلى وأسلم على رسوؿ اهلل نبينا محمد عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ومن وااله .

قاؿ المصنف رحمو اهلل تعالى :

داؿ النّاس بعضهم من بعض والبقاع .
باب فيما يُ ُ
ٌ
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غلبة اٟتمقى على أىل الصبلح
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ :
بن ىكض و
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىعٍي يم بن ىٛت واد ى
سعيد ى
اح ى ى
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
وؿ  :ما ًمن ش و
قاؿ  :ىًٝتعت ي٤تم ىد بن األى ٍشع ً
ث يػى يق ي
ابن يعيىػٍيػنىةى عن ي٣تىالً ود ىع ٍن ىع ًام ور ى
يء إالٌ
ٍ ى
ى
ٍ ي ى ى
ىحدثىنا ي
ً
الكيس .
وف لو ىد ٍكلةه على ى
األنو ىؾ لىيى يك ي
يي ىد ياؿ منو  ،حىت إف ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،والحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد

وعلى آلو وصحبو أجمعين .

ىذا األث ر عن نعيم بن حماد  ،نعيم بن حماد ىو رجل صالح في نفسو وىو من أىل الحديث  ،واشتهر

باألحاديث التي تكوف في الفتن وألف كتاب اسمو " الفتن "  ،وابن عيينة ىو سفياف بن عيينة  ،ومجالد بن سعيد
 ،وعامر ىو الشعبي اإلماـ المعروؼ  ،ومحمد بن األشعث بن قيس الكندي والده األشعث بن قيس صحابي

 أسلم في آخر عهد النبي 

وابنو عبد الرحمن بن محمد بن األشعث ىو الذي صارت الفتنة على يده

الفتنة الذي ذىب فيها القراء وذىب فيها الصالحوف  ،لما قاـ مع الحجاج .

المقصود أف ىذا يقوؿ  :ما من شيء إال يداؿ منو  .يعني  :ما من شيء إال تكن عليو دولة حتى إف األنوؾ

 -يعني  -األحمق  ،النوكى ىم الحمقى ؛ ليكوف لو دولة على الكيس  .بمعنى  :أف يأتي زماف يكوف الزماف زماف

النوكى والحمقى وضعفاء العقوؿ يغلبوف أىل الصبلح وأىل العقوؿ يكوف الشهرة لهم  ،واالسم لهم  ،والصيت

لهم  ،والدولة دولتهم  ،والزماف زمانهم  ،ىذا المقصود  ،وىذا أمر واقع وىذا خبر وصدقو  ، . . .األخبار إذا

ثبت صحتها في الواقع دليل صدقها ألف الخبر يراد منو إما الصدؽ أو الكذب  ،بخبلؼ الحكم فإنو فيو فعل أو

نهي  ،الحكم ال بد من ثبوت الحديث فيو وأما األخبار فكما أخبر النبي  حتى عن أخبار بني إسرائيل قاؿ :
 حدثوا عنها وال حرج  بمعنى  :أنها قد تصدؽ وإذا صدقت عرفنا أنها أصل  .وىذا حق اللي يقوؿ :

كاف في زماننا الكيس عقبلء الناس أصحاب المروءات أصحاب الديانة الدولة دولتهم والزماف زمانهم  ،يعظموف

ويحبهم العامة  ،ثم يكوف بالعكس تكوف الدولة دولة الحمقى  ،بمعنى  :يكوف الزماف زماف الحمقى والشهرة لهم

 ،يداؿ للحمقى على أىل العقوؿ  ،وىذا في الدنيا ثابت في األحاديث أف النبي عليو الصبلة والسبلـ قاؿ :

 إف اهلل كتب أال يرتفع شيء إال وضعو اهلل  لما كاف النبي  ناقتو القصواء ال تسبق فجاء أعرابي على

قعود لو فسبق ناقة النبي 

فشق ذلك على الصحابة فقاؿ   :إف اهلل كتب أال يرتفع شيء إال وضعو اهلل
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 وىذا سنة من سنة اهلل  حتى الدوؿ  ،الدوؿ العظمى وغير العظمى ىذا سنة ال تتخلف أنو ال يرتفع شيء
إال وضعو اهلل من أمر الدنيا  .نعم .
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التمكُت للحمقى
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ  :ىحدثىنا أبو
بن ىكض و
يم ى
سعيد ى
اح ى ى
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىع ه
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :إف لً يكل ش و
بن األى ٍشع ً
أسامة عن ي٣تىالً ود ىع ٍن ىع ًام ور ىع ٍن ي٤تىم ًد ً
يء ىد ٍكلىةن  ،حىت إف للحمق
ث ى
ى
ى
على اٟتلم دكلة .
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .ىذا مثل ما تقد ـ نفس الكبلـ؛ حتى إف للحمق على الحلم دولة  .أىل الحمق تكوف الدولة دولتهم
يغلبوف أىل الحلم وأىل العقوؿ  .وىذا عندكم خطأ مطبعي  .حدثنا محمد بن وضاح وليس عن وضاح  .وىذا

واضح  .نعم .

411

التحذير من البدع

التمكُت لسفلة الناس ُب آخر الزماف
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن ً
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
عبد
ابن ىكض و
سعيد ى
عيم ى ى
اح ى ى
قاؿ  :ىحدثىنا ني ه
ىٌ ي ي
ى ي ي
ىحدثىنا ي
اهلل عن ىعٍب ًد الس ً
الع ً
بن ىع ٍمرك ً
بن ىسلى ىمةى عن أيب قىبيل عن ىعٍب ًد اهلل ً
بلـ ً
اص رضي اهلل عنهما
بن ى
و
ً
ى ً
ً
ً
ً ً
ً ً
كس ىفلى ًة الن ً
اس
قاؿ  :ل يكل ىشيء ىد ٍكلىةه تيصيبيوي  ،فىلؤلى ٍشىراؼ على الص ىعاليك ىد ٍكلىةه  ،يٍب للص ىعاليك ى
اف حىت ي ىد ىاؿ ى٢تم من أى ٍشر ً
دكلةه ُب ً
آخ ًر الزم ً
اؼ الن ً
اؿ  ،يٍب
كاف ذلك فىػيرىكيٍ ىد ىؾ الدج ي
اس  ،فإذا ى
ي
ٌ ي
ى
ى
اعةي أى ٍد ىىى كأىىمٌر .
اعةي  ،كالس ى
الس ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .وىذا من كبلـ عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص يقوؿ أبو ىريرة  :إنو أحفظ

مني أو أكثر حفظا للحديث مني  -كما في البخاري  -يقوؿ  :لم يسبقني إال عبد اهلل بن عمرو ؛ لكن الروايات
عنو قليلة بسبب  . .أسباب منها  :أنو في اليرموؾ لقي زاملتين  -بمعنى  -حمل بعير أو بعيرين كلها كتب من

كتب أىل الكتاب فقرأىا ووجد فيها أشياء توافق ما عندنا فأخذ يحدث بها  ،فخشي أىل الحديث أنو يحدثهم

أحيانا بأشياء من أحاديث أىل الكتاب ولعل ىذه منها  ،لعل ىذه من الزاملتين  ،إف لم يكن لها أساس في السنة
 يعني  -النبي  قالها  ،ومن األسباب في قلة الرواية عنو أنو اشتغل ىو أيضاً بالحروب اشتغل ببعضالحروب التي حصلت سواء في عهد معاوية  وغيره  ،وىذا يشغلو عن كثير من العلم  ،ومنها أنو سكن في
الطائف  ،الطائف ليست من بلداف العلم المطروقة مثل العراقين والحجازين والشاـ  ،الطائف ال بد أف تذىب
بنفسك ت بحث عن العالم ليس مثل إذا أتيت إلى مكة والمدينة وتجد العلماء فضعف األخذ عنو  وإال فإنو
من فقهاء الصحابة  ،وىذا الكبلـ اللي يقولو حق  ،يقوؿ  :إف ستكوف لؤلشراؼ على الصعاليك دولة  .الصعاليك
ىنا يعني  :ضعفاء العقوؿ والمساكين  .ثم إف للصعاليك وسفلة الناس دولة في آخر الزماف حتى تكوف الدولة

لهم ويغلبوف أشراؼ الناس فإذا كاف ذلك فرويدؾ الدجاؿ ثم الساعة  ،والساعة أدىى وأمر  .نعم .
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اٗتاذ ا١تسجد كنيفا

اع لىيي ىد ياؿ
بن ىكض و
كاف يػي ىق ي
بن أيب مرمي ى
اح ى
قاؿ  :ى
اؿ  :إف البً ىق ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ض  ،حىت أىف ا١تس ًج ىد لىيتخ يذ ىكنًيفان  ،كإف ى ً
عضها ًم ٍن بػى ٍع و
يف لىييت ىخ يذ ىم ٍس ًجدان .
بى ي
الكن ى
ٌ
ىٍ ي ى
ػػػػػػػػ

حتى إف المسجد ليتخذ كنيفا  ،الكنيف  :ىو مكاف قضاء الحاجة  .وإف الكنيف ليتخذ مسجدا  ،وىذا

يقاؿ  ،وىذا أيضا فيو حق كثير يق وؿ  :حتى البقاع يكوف لها دولة حتى إف أحيانا المسجد يتخذ كنيفا أو جزء منو

والكنيف يتخذ مسجدا  ،وىذا يحصل اآلف وفي غير ىذا الوقت حتى  ،أحيانا تكوف توسعة للمسجد فيدخلوف

أماكن دورات المياه يدخلونها في المسجد مثبل من باب التوسعة على المسجد فتكوف ىذه األماكن التي كانت

كنفا أصبحت المسجد  -يعني  -انظر الدولة استعزت بدؿ ما كانت كنفا أصبحت المسجد أو العكس ،
فالمقصود أف ىذا من األخبار  ،ومعو حق  ،حتى ذكروا في أشراط الساعة من عبلمات الساعة أف البلداف

العظيمة التي كاف لها صيت ولها ذكر تخمد ويأتي بلداف غيرىا  ،وىذه من الدولة وىذا حق أيضا  ،الكوفة اآلف
التي كاف فيها علي وابن مسعود وكاف فيها عشرات من أصحاب محمد  وكانت من بلداف العلم  ،ومن بلداف
الخير ومن مشاىير عواصم اإلسبلـ  ،أين ىي اآلف ؟ ىل أحد منكم يسمع عن الكوفة ؟ ذىبت  ،أصبحت

بجانبها ىذه البلدة الخبيثة وىي النجف  ،وغ طت عليها وىي قريبة منها أو في داخلها  ،البصرة أيضا ضعف
اسمها  ،فالمقصود وكذلك كثير من بلداف اإلسبلـ األولى ضعف اسمها وذىبت دولتها وذىب صيتها  ،وحتى في

ىذه الجزيرة كاف فيها بلداف لها صيت ولها شهرة ولها ذكر وضعفت ذىبت ذىب صيتها  ،أصبحت خامدة

خاوية على عروشها أو ضعفت  ،ىذا من عبلمات الساعة وىذه سبحاف اهلل العظيم من سنن اهلل  ،ما يرتفع شيء

إال وضعو اهلل 

ىذا من السنن  ،وكل إنساف منكم يعرؼ بعض البلداف اللي كاف لها صيت وكاف لها شهرة

وكاف لها  ، . . .ثم اآلف أصبحت كسائر البلداف  ،والذي يرثي عبد اهلل بن المبارؾ يقوؿ  :وبكم كانت  ،كنتم

فخرا لمرو  ،ثم صارت مرو كسائر البلداف  -يعني  -كاف الناس يذىبوف إلى مرو من أجل األخذ عن عبد اهلل بن
المبارؾ والعلماء وكاف لها عز ولها صيت ولها شهرة ثم لما ذىب العلماء أصبحت كسائر البلداف  ،سبحاف اهلل
العظيم  ،سبحاف اهلل العظيم         ،
القيومية الدائمة  ،وأما ىذه المخلوقات يداؿ منها وعليها  .نعم .
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بقاء األشرار بعد األخيار
بن يم ىع ً
سفياف
قاؿ  :ىحدثىنا
بن ىكض و
اكيىةى ىع ًن اب ًن ىم ٍه ًدم ى
اح ى
ي
قاؿ  :ىحدثىنا موسى ي
ىح ٌدثىٍت يى٤تم يد ي
ً
ً
ً
لؤلشر ًار بقاء بػى ٍع ىد األى ٍخيى ً
ار .
عن أيب حصُت  :ىٝت ٍع ي
يم ى
ن
كخٍيثى ىمةى يىػتى ىذ ىاكىراف  ،فقاال  :إف ٍ ى
ت إبٍػىراى ى
نكوف منهم .
ى
لآلخ ًر  :ى٩تٍ ىشى أف ى
فقاؿ أى ىح يد ي٫تا ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .أبي حصين  ،ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي  ،وسفياف الثوري  ،وأبي حصين من شيوخ سفياف من

أىل الكوفة  ،وإبراىيم النخعي مشهور  ،وخيثمة بن عبد الرحمن أيضا مشهور بأبي صبرة  ،يتذاكراف  -يعني -
كل واحد يحدث الثاني فقاال  :إف لؤلشرار بقاء بعد األخيار  .وىذا صحيح كما جاء عن النبي  أنو قاؿ :

ال تقم الساعة وفي األرض من يقوؿ  :اهلل اهلل  فقاؿ أحدىم لآلخر  :نخشى أف نكوف منهم  .أف ندرؾ ىذا
الزماف  .نعم .
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ارتفاع األشرار كا١تنافقُت على األخيار
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ  :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن ىٛتٌ واد ى
سعيد ى
اح ى ى
قاؿ  :ىحدثىنا نعيم ي
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
٤تمد بن ً
اط الس ً
س ىً
يقوؿ  :إًف ًمن أى ٍشر ً
و
ً
وض ىع
عمرك
بن
اهلل
د
ب
ع
ع
ٝت
ي
ػ
ق
بن
عمرك
عن
َت
ٛت
ي
ى
ى
ٍ
اعة أف تي ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
يى ي ي
ٍ ى
و ً
وىم .
األى ٍخيى يار كتػيٍرفى ىع األى ٍشىر يار  ،كيى يس ى
ود يكل قوـ ىمناف يق ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .وىذا أيضاً حق  ،من أشراط الساعة أف توضع األخيار  ،وىذا ذكرىا كل ىذه اآلثار ذكرىا ابن وضاح

ليدؿ على الغربة  ،غربة اإلسبلـ  ،وأف ىذا ليس بمستغرب  ،وأف ىذا جاء في اآلثار أنو تكوف دولة  ،ولكل شيء

دولة  ،وأنو إذا اقترب األمر في آخر الزماف أنو توضع األخيار  -بمعنى  -أنو ال يلتفت إليهم وال يعظموف ويقلوف

وترفع األشرار والحمقى وضعفاء العقوؿ تكوف الدولة دولتهم  .فطوبى للغرباء  -يعني  -إذا عرؼ مثل ىذه اآلثار
عرؼ أنها سنة ماضية فيتمسك بدينو ويسود كل قوـ منافقوىم  ،أىل النفاؽ والملق والكذب والتملق والمداىنة

ىؤالء ىم اللي يسودوف  ،والصادؽ ليس لو دولة  ،وىذا أخبر عنو النبي  يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ  :
إف بين يدي الساعة سنين خداعة  والشيخ عبد العزيز بن باز مرارا يقوؿ ىذه السنين التي نعيش فيها  ،ىذه
السنين الخداعة رحمو اهلل حتى قالها مرة في اإلذاعة نور على الدرب وغيرىا  ،فالمقصود كبلـ النبي عليو الصبلة

والسبلـ   :إف بين يدي الساعة سنين خداعة يصدؽ فيها الكاذب  تكوف الدولة دولة الكاذب ىو اللي

يصدؽ   ،ويكذب فيها الصادؽ  الصادؽ الذي يريد الخير للناس ويريد لهم ما يعزىم ويريد السنة
يكذب   ،ويؤتمن فيها الخائن  الخائن الذي ليس لو أمانة وال ديانة ىو الذي يؤتمن ويوضع في األماكن
التي ال يليق بيو   ،ويخوف فيها األمين  ،وينطق فيها الرويبضة  .قالوا  :وما الرويبضة يا رسوؿ اهلل ؟ الرجل

التافو أو الفاسق يتكلم في أمر العامة  يتكلم في األمور الكبار وىو رجل تافو ال يؤبو لو وفاسق ال عقل وال

ديانة وتجده يتكلم في أمر العامة مثل كثير من ىؤالء أىل الصحف وغيرىم  ،فالمقصود إف ىذا ىو كبلـ النبي

 وىو الذي يؤيد ىذه اآلثار  إف بين يدي الساعة سنين خداعة  وفي رواية   :بين يدي الدجاؿ
 تسبق الدجاؿ  يصدؽ فيها الكاذب ويكذب فيها الصادؽ ويخوف فيها األمين ويؤتمن فيها الخائن
وينطق فيها الرويبضة وىو الرجل التافو يتكلم في أمر العامة  ىذا يؤيد ىذه اآلثار  .نعم .
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تسويد األمر إىل غَت أىلو
قاؿ  :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ  :ىحدثىنا
نعيم
نا
ث
د
ح
:
قاؿ
سعيد
بن ىكض و
بن ىٛتٌ واد ى
ى
ى
ى
اح ى ى
ي
ى ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
اٟت ىكم بن نىافً وع عن س ً
بن مرىة ى ً
ً
بن ًسنى و
اف عن أيب الزاىرية عن ىك ً
عيد ً
اع ًة أف
قاؿ  :م ٍن أى ٍشىراط الس ى
ثَت ً ي
ى
ى ي ي
ً
ك  ،كيػرفىع ً
يع .
ٯتيٍل ى
يع  ،كيي ى
وض ىع الرف ي
الوض ي
س أىبلن أف ٯتيىل ى يٍ ى ى
ك ىم ٍن لىٍي ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .كل ىذا حق  ،نعم .
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تسود ا١تنافقُت

ً
اـ عن أيب
بن ىكض و
ك٨ت ين نى ٍس ىم يع ى
اح ى
قاؿ  :قىػىرأى علينا أبو البشر ىٍ
قاؿ  :ىحدثىنا ض ىم ه
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
يشري وح كغَته أف الساع ىة ال تىػ يقوـ حىت يسود يكل قى و
بيلة يمنافً يقوىا .
ي ٌ ىي ى
ى
ىٍ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .وىذا أيضاً حق ال تقوـ الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوىا  ،وال شك أف بقاء الناس في استقامة

أئمتهم كما قاؿ أبو بكر 

لما دخل في الحج على خيمة امرأة ووجدىا ال تتكلم فقاؿ  :ما لها ؟ قالت :

نذرت حجة مصمتة  -كانت في الجاىلية ىذه الطريقة ينذروف الحج وال يتكلموف فيو  -فقاؿ  :ائمروىا فلتتكلم

فلما تكلمت ق الت  :ممن أنت ؟ قاؿ  :امرؤ من قريش أو من المهاجرين  .قالت  :من أي المهاجرين ؟ قاؿ :
من قريش  .قالت  :من أي قريش ؟ قاؿ  :إنك لسئولة أنا أبو بكر  ،وكاف ىو الخليفة  فالمقصود أعطتو لبن
ضيحة حامضة شربها  ثم قالت  :إلى متى ىذا الخير واأللفة وأطناب الفساطيط ؟ أطناب الفساطيط  -يعني

 اشتباؾ الناس وألفتهم  ،بمعنى أف كل واحد يضع فسطاطو بجانب اآلخر يأمنوه تقوؿ  :إلى متى ؟ ىي فرحةبهذا الخير في عهد الصديق اجتماع الناس وذىاب عبية الجاىلية واقتتالها فقاؿ  :ما استقامت أئمتهم  .ثم قاؿ

 :وىذا لو مثل عندكم أرأيت القبيلة إذا كاف الذي يسودىا صالحوىا وعقبلؤىا أال يستقيم أمرىا ؟ قالت  :بلى .
قاؿ  :فكذلك أمر العامة  .نعم .
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زكاؿ أثر ا١توعظة

قاؿ  :حدثىنا نػيعيم عن ً
عبد ا٠تىالق ً
بن ىزيٍ ود
بن ىكض و
اح ى
ابن أيب مرمي ى ى
ىه
قاؿ  :ىحدثىنا ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ  :إذا رأىيت الو ً
عن أبيو عن يسلىٍي ًم ً
ظ كال يػىتعً يظ
بن ىع ًام ور ا٠تىبىائًرم عن أيب أيىم ىامةى ى
اع ىظ يىعً ي
ىٍ ى ى
ً
ضل إذا ٍاىتى ىديٍػتيم .
وظ تىػيز ي
كا١ت ٍو يع ى
كؿ ىعٍنوي ا١ت ٍو ًعظىةي  ،فىعًٍن ىد ذل ى
ك عليكم أىنٍػ يف ىس يكم ال يى ي
ضريكم ىم ٍن ى
ى
ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،إذا رأيت الواعظ يعظ وال يتعظ  ،والموعوظ ال ينتفع تزوؿ عنو الموعظة فعند ذلك عليكم أنفسكم ال
يضركم من ضل إذا اىتديتم  .وسيأتي لها بياف أوضح في األحاديث المقبلة  .نعم .
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اختبلؼ الناس ُب أىوائهم

ابن ك ٍى و
ب عن ىعٍب ًد
ابن ىكض و
ابن أيب مرمي ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا نػي ىع ه
يم ىع ًن ً ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي
ىحدثىٍت ي
ً
بن أيب و
القٍي ًسي عن ٭تِت ً
يح عن يىًز ىيد ً
ٛتن ً
الر ً
ا٠تطاب
بن
بن يشىر و
قاؿ  :ى
كثَت ى
بن ىعٍب ًد اهلل ى
عمر ي
قاؿ ي
 إذا اختػلىف الناس ُب أىوائهم ً
ً ًً
فعلىٍي يكم أىنٍػ يف ىس يكم ال
ى
ٍى ى
اس ى
كعج ى
ب يكل ذم ىرأٍ وم بىرأٍيو أىيها الن ي
ي

ضل إذا اىتديتم .
يى ي
ضريكم ىم ٍن ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  .وىذا يفسر قوؿ اهلل                
()1

متى يكوف العمل بهذه اآلية ؟ أنك تقوؿ          :

()2

؟ إذا اختلف الناس

في أىوائهم وعجب كل ذي رأي برأيو  .وسيأتي أيضا حديث أبي ثعلبة وىو أوضح ىذه اآلثار ويبين ىذا المراد .

نعم .

 1سورة المائدة آية .115 :2 -سورة المائدة آية .115 :

420

التحذير من البدع

أجر العمل بالسنة ُب أياـ الغربة
بن يم ىع ً
عبد الر ً
بن مهدم
بن ىكض و
اكيىةى ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي
ٛتن ي
قاؿ  :ىحدثىنا موسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن ىج ً
بن أيب ىح ًك ويم عن ىعمرك ً
تبة ً
اريىةى عن أيب
عبد اهلل
الب
ص ًرم ى
بن ا١تبى ىارًؾ عن يع ى
قاؿ  :ىحدثىنا ي
ٍ
ى
ي
قاؿ  :أىتىػيت أبا ثعلبةى يا٠تش ًٍت  فىػ يق ٍلت  :يا أبا ثعلبة كيف تىصنىع ُب ً
ىذه ً
اآلية ؟
يى
ي
أيىميةى الشعباين ى ٍ ي
ى ٍ ي
و
قاؿ  :أىىما كاهلل لقد
ت  :قوؿ اهلل تعاىل  )1(          :ى
ى
قاؿ  :أىيٌةي آيىة ؟ قيػ ٍل ي
ِ
الم ْن َك ِر ،
وؿ اهلل  ى
ت عنها ىر يس ى
فقاؿ   :بل ائْػتَ ِم ُروا بالمعروؼ وتَػنَ َ
اىوا َع ِن ُ
ت عنها ىخبًَتا  ،ىسأىلٍ ي
ىسأىلٍ ى
اب ُكل ِذي ر ٍ
الع َواـ
ك َ ،و َد ْ
ؤثرةً ْ ،
ك بِنَػ ْف ِس َ
أي برأيو فَػ َعلَْي َ
حتى إذا َرأَيْ َ
وى ُمتبعاً ُ
ع أَ ْم َر َ
وإع َج َ
ت ُش ّحاً ُمطَاعاً َو َى ً
ودنيا ُم َ
الج ْم ِر  ،لِ َ ِ ِ ِ
 ،فإف ِم ْن َوَرائِ ُكم أَياما  ،الص ْبػ ُر فِ ِ
يهن ِمثْ ُل قَػ ْب ٍ
وف ِمثْ َل
مثل أَ ْج ِر َخمسين َر ُجبلً يَػ ْع َملُ َ
ض على َ
لعام ِل فيهن ُ
سين ِم ْن ُكم . 
مسين منهم ؟ َ
قيل  :يا َ
َع َملِ ِو  ى
قاؿ  :أَ ْج ُر َخ ْم َ
أجر َخ َ
رسوؿ اهلل ُ
قاؿ  :زادين غَته َ  :
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،ىذا حديث أبي ثعلبة حديث عظيم وفيو أيضا ىداية للناس متى تكف عن األمر بالمعروؼ والنهي عن

المنكر ؟ يقوؿ أبي أمية إني سألت أبا ثعلبة الخشني قلت  :ىذه اآلية كيف نصنع بها ؟ قاؿ  :أي آية ؟ قلت :
قوؿ اهلل                

()2

ىذه اآلية ال تؤخذ

ىكذا  -بمعنى  -أنها تدؿ على ترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر مطلقا  ،ولذلك خطب فيها الصديق
 خطبة مستقلة في ىذه اآلية قاؿ " :أيها الناس إنكم تقرءوف ىذه اآلية وتضعونها على غير وجهها  -يعني -
تفهموف منها ترؾ األمر بالمعروؼ نهائيا كليا  -وإني سمعت النبي  يقوؿ   :إف الناس إذا كاف فيهم الظالم
فلم يأخذوا علي يديو أوشك اهلل أف يعمهم بعذاب من عنده  فهذه اآلية ليست على ظاىرىا بترؾ األمر
بالمعروؼ كل إنساف يقوؿ             :

()3

بلى إذا لم تدع وتأمر

وتنو يضرؾ ىذا يضرؾ ترؾ األمر والنهي ؛ لكن لها وجو صحيح بينو النبي  قاؿ أبو ثعلبة  :أما واهلل لقد سألت
عنها خبيراً  -يعني  -على الخبير سقطت ؛ ألني أنا بنفسي سألت عنها رسوؿ اهلل  فقاؿ   :بل ائتمروا
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بالمعروؼ وتناىوا عن المنكر  ىذا من الهداية   .بل ائتمروا بالمعروؼ وتناىوا عن المنكر حتى إذا رأيت
شحا مطاعا وىوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيو فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة 
بمعنى  :أنو يأتي أحيانا حتى في المجالس يكوف ىذا في األمور الخاصة والعامة  ،اآلف في بعض المجالس مثبل

يغلب على المجلس الشح المطاع  ،وأنا أضرب لكم مثبل يريدوف المساىمة في ىذا األسهم أو يحبوف المسارعة
في ىذه األمواؿ فيكوف عندىم شح مطاع  -بمعنى  -أف عندىم شح وحرص على الماؿ ويطيعونو  ،كل أىل
المجلس  ،وعندىم ىوى متبع ىواىم واتجاىهم إلى المساىمة والمشاركة والمضاربة وىذه األشياء يحبونها وال

يهمهم أمر الشرع  ،ودنيا مؤثرة حملهم على ذلك إيثار الدنيا  ،وإعجاب كل ذي رأي برأيو  ،تأتيو بالدليل يأتيك
من ىنا  ،تأتيو بكبلـ أىل العلم يأتيك برأيو يأتيك بالفكر فإذا رأيت أف ىذا عامة أىل المجلس على ىذه الطريقة

اتركهم ىذا أمر النبي  اتركهم ؛ ألنو يقوؿ        :

()1

على أحد التأويبلت يعني

إذا لم تنفع الذكرى إذا كاف الموعوظ ال يتعظ            
()2

وبلغت ورأيت منهم ىذا الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيو فعليك

بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة  ،ال يضرونك  ،ىنا ال يضرونك بإذف اهلل بنص القرآف  ،ال يضرونك إذا
اىتديت أنت وتوقيت الشبهات وتركتهم ما يضرونك ؛ ألنك أنت تريد أف تنصحهم ولكن غلب عليهم الشح 
       



()3

غلب عليهم اتباع الهوى  ،وغلب عليهم إيثار

الدنيا  ،وغلب عليهم اإلعجاب بالرأي  ،ىذا مثبل في األمور الخاصة  ،كثير تمر على أي واحد منا مثل نوعية من
ىذه المجالس أو األشخاص ىؤالء ال يسمعوف يعجب كل إنساف برأيو  ،تخبره بالحق تبين لو الدليل تبين لو كبلـ

أىل العلم تأتيو بالفتاوى في األمواؿ وفي غيرىا ما يسمع  ،مستلج قد استلج عليك اتركو  ،دع عنك أمر العامة ،

عليك بخاصة نفسك  ،ىذا ىو الفهم الصحيح لآلية وقد يكوف ىذا األمر أيضاً  -نسأؿ هلل العافية  -يعم حتى

يكوف في مصر من األمصار يغلب عليهم ىذا الشيء يكوف في مصر من األمصار أىل جدؿ أو في قبيلة أو في
عائلة أو في حي يكونوف من أىل الجدؿ  ،عندىم شح مطاع وعندىم ىوى متبع وعندىم دنيا مؤثرة وعندىم

إعجابهم بالرأي  ،كل ما تنصحهم من ىنا يأتونك من ىنا  ،فهنا عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة  ،وإذا
 1سورة األعمى آية .9 : 2سورة األنفال آية .22 :3 -سورة الحشر آية .9 :

422

التحذير من البدع
خفت على دينك اتركهم  ،انتقل من ىذا الحي أو من ىذه البلدة إلى مكاف آخر  ،فر بدينك ىذا معنى ىذا

الحديث  ،ىذا ىو معناه معنى اإلنساف ال يستعجل ألف ىذه األمور موجودة منذ الصدر األوؿ موجود الشح
المطاع واهلل  بين أف ىذا من طبائع النفوس      

()1

وموجود الهوى المتبع ،

وموجود الدنيا المؤثرة  ،وموجود إعجاب كل ذي رأي برأيو  ،فبل يحمل اإلنساف على العزلة مباشرة يسمع

الحديث ويتجو للعزلة ويقوؿ  :عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة  .أل  .ما تكوف ىذه في تركهم إال إذا
غلبت أصبحوا ما ينتفعوف       

()2

ىؤالء ما ينتفعوف بالذكرى ما تفعل لهم ؟ عليك

بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة  ،وىو واهلل كل مادة يزيد ىذا الشيء كل مادة يزيد أصبح الناس ال يلتفتوف

إلى كبلـ العلماء الراسخين وال يسمعوف الفتاوى  ،وال يسمعوف الدليل  ،وال يسمعوف الحق  ،والحامل لهم ليس

أدلة عندىم أو ديانة أو شيء مثبلً غلب عليهم ال واهلل مثل ما بين 

 -سبحاف اهلل العظيم  -ال ينطق عن

الهوى كيف تجتمع مع ىذه األربع تجدىا سبحاف اهلل تجتمع  ،الشح المطاع  ،والهوى المتبع  ،والدنيا المؤثرة ،

الد نيا ليس الماؿ فقط والجاه والمنصب والشهرة واتباع كل ىذه دنيا  ،كل ما كاف ليس من أمر اآلخرة فهو دنيا ،

وإعجاب كل ذي رأي برأيو  ،ما قاؿ  :كل ذي دليل بدليلو أو كل ذي حق بالحق الذي معو  .أل  .رأي مثل ما

نقوؿ فكر كل ذي رأي معجب برأيو ىنا عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العواـ يتوالىم الذي خلقهم ثم بين

النبي   أف من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر  لما ترى لما بين عليو الصبلة

والسبلـ كل ما تدخل مجالس تجد ىذه األربع موجودة تجد الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة

وإعجاب كل ذي رأي برأيو  ،فهذه أياـ الصابر فيها كالقابض على الجمر  ،ولكن بشر النبي  أف العامل فيهن
بطاعة اهلل وبالسنة لو أجر خمسين رجبل يعملوف مثل عملو في ذلك العمل كما بينا بالبارحة  ،أف ىذا في العمل

الذي عمل فيو بالسنة في ىذه األياـ التي بينها يكوف لو أجر خمسين من الصحابة  ،وليس في كل حياتو وإنما
كل عمل طبق فيو السنة واجتهد فيو بالسنة في أياـ الغربة يكوف لو أجر خمسين من الصحابة  ،وكما قلنا أيضا :

إف األجر ال يعني الفضل  ،ال يعني أنو أفضل منهم  ،ال يعني أنو يكوف أفضل من خمسين صحابيا ولكن أجره

كأجر خمسين  .نعم .
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انفراج الناس عن الدين
بن يم ىع ً
اكيىةى ىع ًن ً
فياف
بن ىكض و
ابن ىم ٍه ًدم ى
اح ى
قاؿ  :ىحدثىنا يس ى
قاؿ  :ىحدثىنا موسى ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
ع ًن الص ٍل ً
بن ىى ٍو ىذ ىة عن ىخىر ىشةى ً
بن بػي ٍهىرواـ ىع ًن ا١تٍن ًذ ًر ً
ت ً
كيف أىنٍػتيم
بن اٟتير ىع ٍن يح ىذ ىيفةى  ى
قاؿ  :ى
ى
ي
فقاؿ رجل  :قىػبح الع ً
ً
ً
ً
ًً
قاؿ
اجيز  .ى
اج ا١ترأة ىع ٍن قيػبيلها ال ٘تىٍنى يع ىم ٍن يأتيها ؟ ى ى ي ه ي ى ى
إذا انٍػ ىفىر ٍجتيم عن ديٍن يكم انٍفىر ى
أنت .
ت ى
 :بل قىػبي ٍح ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

أنت  .ىذا من كبلـ حذيفة  ،وىو أثر يبين فيو أيضا غربة الدين في آخر الزماف  ،يقوؿ :
َ
ت َ
قاؿ  :بل قَػبُ ْح َ
ِ
ِِ
اج المرأةِ َع ْن قُػبُلِها ال تَ ْمنَ ُع َم ْن يأتيها ؟ بمعنى أف المرأة العفيفة الصالحة
َ
كيف أَنْػتُم إذا انْػ َف َر ْجتُم عن ديْن ُكم انْف َر َ
أعز ما عندىا عرضها  ،تموت وال يخدش عرضها  ،فكيف إذا كانت المرأة ىذه غلبت على عرضها فأصبحت ال
تمنع من يأتيها  ،فيقوؿ حذيفة  :وفي آخر الزماف أعز ما يملك الناس اآلف في وقتهم أديانهم  ،دينهم  ،أعز ما
تملك دينك  ،إف عرض الببلء فقدـ نفسك من دينك قدـ ما يفضل نفسك  ،وىكذا  ،لكن يقوؿ  :يصبح دينهم
نهبا ال يمنعوف من ينهب من الدين ويفسد في الدين ما يمنعونو  ،مثل ىذه المرأة التي ال تمنع من يأتيها  ،يصبح
دينهم نهبا للمفسدين وأىل األىواء وأىل الفجور  ،ولذلك عند ابن أبي شيبة زيادة قاؿ رجل  :قبح العاجز

......

 ...حتى وإف كاف يأتي بأشياء ال تنكر أحيانا ،وأحيانا يأتي بأشياء تنكر يخلط ،...لكن ال ينسب ىذا للنبي

 ألنو كذاب.

وأيضا تلميذه الحارث بن نبهاف ى ذا البصري ،وىذا متروؾ يقوؿ البخاري :منكر الحديث أحاديثو منكرة.

على كل حاؿ الحديث السند مظلم فيما دوف معاذ 

حتى األسود بن ثعلبة ىذا مجهوؿ .أما عبادة فإنو من

أىل الشاـ معروؼ ،على كل حاؿ ىذا ال ينسب إلى النبي . 

تجد ابن وضاح كما تقدـ معناه أنو قاؿ :ما أدري  ،سألو شخص ىل الحديث رواه ىنا؟ قاؿ :ما أدري.

والصحة أولى ،أخبرتكم بالسند ،ىو يبين األسانيد يجمعها ويبين خاصة أنو كاف في األندلس واألندلس ليست

عرؼ الرجاؿ فيها ،أتى المشرؽ ونقل كل ما عندىم وذىب ىناؾ ،ولما أسند برئ من عهده ،...قد
دار حديث يُ َ

ال يعرؼ الرجاؿ ىو .نعم.
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ضعف الدين
قاؿ :حدثَنا محم ُد بن ٍ
يم َ
سعيد َ
بن َوض ٍ
قاؿَ :حدثَنا أبو معاويةَ وأبو أُسامةَ
قاؿَ :حدثَنا نػُ َع ٌ
اح َ َ ُ َ ُ
َ حدثَنا ُم َحم ُد ُ
األعمش عن إبراىيم عن ِ
ِ
ِ
إال
اليماف َع ِن
بن
ين حتى ال ي َ
أبيو عن علي َ 
قوؿ أَ َح ٌد :ال إلو ّ
قاؿ :يَػ ْنػ ُق ُ
ص الد ُ
ويحيى ُ
َ
زع
عض ُهم :حتى ال يُ َ
اهلل َ -
يبعث اهلل قَػ ْوماً قزعاً َك َق ِ
ين بِ َذنبو ،ثم ُ
وقاؿ بَ ُ
قاؿ :اهللَ اهللَ  -ثم يضرب يعسوب الد ُ
ِ ِ
الخر ِ
اخ ركابهم . 
يف ،إِني ألَ ْع ِر ُ
َ
ومنَ َ
اسم أَميرىم َ
ؼ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
أي يقوؿ محمد بن وضاح  ......محمد بن سعيد ،ىذا شيخ محمد بن وضاح ،وىو محمد بن سعيد بن أبي

مريم .محمد بن سعيد المصلوب في السند السابق ليس ىو شيخ محمد بن وضاح ،وإنما ىو شيخ الحارث بن

نبهاف في السند األوؿ؛ ألنو جاء عندنا في األوؿ محمد بن سعيد مرتين ،الثاني ىو المصلوب على الزندقة .أما
ىذا الحديث صحيح عن علي ،وىذا مروي حتى في مسند اإلماـ أحمد.

على كل حاؿ  ،يقوؿ علي" :ينقص الدين حتى ال يقوؿ :أحد ال إلو إال اهلل" بمعنى يضعف الدين جدا "ثم

يضرب يعسوب الدين بذنبو" ىذا مثاؿ .اليعسوب ذكر النحل ،فمثل يقوؿ :إنو يضرب يعني يعسوب الدين بذنبو،

جعل الصورة حس ية بمعنى أف ينتفض الدين مرة أخرى وينتهض ،ويبعث اهلل قوما قذعا كقذع الخريف ،السحاب
اللي يكوف في الخريف يكوف متقطع ،ىؤالء أيضا غرباء يعني إني ألعرؼ اسم أميرىم ومناخ ركابو .نعم.
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الفرار بالدين من الفنت
سفياف الث ً
ورم
مصعب عن
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن عمرك ى
اح ى
ى
ه
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
بن السائً ً
قاؿ :أخربين ىعٍب يد الر ً
عن عطاءى ً
وؿ اهلل 
قاؿ :أخربين ىم ٍن ىًٝت ىع ىر يس ى
ضىرًمي ى
ب ى
ٛتن اٟتى ٍ

ِ
وف ِ
وف ِم َن األَ ْج ِر ِمثْ َل أُ ُج ِ
الفتَ َن . 
ي
الم ْن َك ِر ويَ ْخ َش َ
ور أَولِهم ،يُػ ْن ِك ُر َ
قوـ يُػ ْعطَ َ
يقوؿ  :يَ ُك ُ
وف في آخ ِر أُمتِي ٌ
وف ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا في المسند ،األوؿ حديث علي ليس في المسند ،حديث علي إنما ىو في الفتن لنعيم بن حماد

وغيره ،الثاني ىو الذي في مسند حديث ابن الحضرمي ىذا  ،وإف كاف مصعب بن نبهاف ىذا تلميذ سفياف

الثوري لو مناكير عن الثوري ،لكن معناه ثابت من أحاديث أخرى  يكوف في آخر أمتي قوـ يعطوف من األجر
مثل أجور أولهم ،ينكروف المنكر ويخشوف الفتن ،يفروف بدينهم من الفتن ،وينكروف المنكر  وىذا مصداؽ

قولو عليو الصبلة والسبلـ  :أمتي كالغيث ال يدرى الخير في أولو أو في آخره  حديث صحيح ،

أمتي كالغيث ال يدرى الخير في أولو أو في آخره  بمعنى أنو قطع الخير في أولهم لكن من صبلح أخرىم
مثل ما تقوؿ الشيء إذا ركب ...تحس أنك تقوؿ ما أدري ىذا أحسن أو ىذا ،مثلما تقوؿ العرب :ما أدري ظهر

ىذا الثوب أحسن أو وجهو ،مع أنهم يدروف وجهو أحسن ،لكن من تحسين ظهره ،فالمقصود بقولو عليو الصبلة

والسبلـ  :أمتي كالغيث ال يدرى الخير أولو أو آخره  من عظيم األجر الذي في آخر ىذه األمة ،وعظم
األدياف بعض آخر أىل الزماف ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ  :في آخر أمتي قوـ يعطوف من األجر

مثل أجور أوائلهم  لماذا؟ قاؿ  :ينكروف المنكر ويخشوف الفتن  يفروف بدينهم من الفتن  ،وينكروف

المنكر .نسأؿ اهلل من فضلو .نعم.
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رفع األمانة
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن و
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد بن ىخ ً
ازوـ ىع ًن
بن ىكض و
سعيد عن أسد ى
اح ى ى
ي
ى ي ي
ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ً
بن ك ٍى و
ً
قاؿ :
وؿ اهلل  عن ىرفٍ ًع األىىمانىًة ،ى
قاؿ :ىحدثىنا ىر يس ي
ب عن يح ىذيٍػ ىف ىة  ى
األعمش عن ىزيٍد ً ى
ِ
ٍ
ِ
اؿ للر ُج ِل :ما أَ ْجلَ َدهُ ،وما أَظْ َرفَوُ ،وما في قَػ ْلبِ ِو َحبةٌ ِم ْن َخ ْر َد ٍؿ
ين ،وحتى يُػ َق َ
حتى يُػ َق َ
اؿ :إف في بَني فُبلف َر ُج ٌل أَم ٌ
ِمن إِيْم ٍ
اف . 
ْ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا الحديث في الصحيحين ،الحديث ىذا في الصحيحين حديث حذيفة ،وحذيفة كما حدث عن

نفسو  ،يقوؿ :كاف الناس يسألوف عن الخير وكنت أسأؿ عن الشر؛ مخافة أف يدركني ،فكاف يحدث يعني النبي

أنها ترفع األمانة في آخر الزماف ،األمانة ترفع من قلوب الرجاؿ في آخر الزماف ،ما يكوف عند الناس أمانة ،إذا
حدث ليس بأمين ،وإذا بايعتو ليس بأمين ،وإذا تكلم ليس بأمين ،تذىب األمانة منو ،حتى من ذىاب األمانة أنو

يقاؿ :في بني فبلف رجل أمين ،في الحي الفبلني رجل أمين ،في القبيلة الفبلنية رجل أمين.

أصبحوا يعدوف على األصاب ع من قلة األمانة ،والدين إنما ىو األمانة ،اإليماف ىو األمانة ،ىؤالء ،ال في بيع

وال في مشترى وال في كبلـ وال في حديث وال في مجالس ،والمجالس باألمانة ليس عندىم أمانة ،وال في سر

يحفظونو وال في ديانو أبدا ،تذىب األمانة منهم حتى يقاؿ :في بني فبلف رجل أمين ،وفي بني فبلف يعدونهم على

األصابع ،مثلما تقوؿ :في الرياض يوجد رجل أمين ،والبقية ذىبت األمانة منهم -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة-

ىذا في آخر الزماف.

ونحن على وشك ىذا األمر ،يعني انتشر ضعف األمانة عند الناس في بيعهم وشرائهم وكبلمهم ومجالسهم

أماناتهم وأسرارىم تضعف األمانة ،وحتى يقاؿ للرجل :ما أجلده! ما أظرفو! ما أحسنو! يمدحوف الرجل ،يقولوف

فبلف يثنوف عليو أىل المجلس كلهم وما في قلبو حبة من خردؿ من إيماف- ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة-

تجدىم يثنوف عن المنافقين ،يثنوف على الفجار ،يثنوف على أناس ليس في قلوبهم إيماف ،لكن من ضعف الدين

ومن شدة الغربة يقاؿ للرجل :فبلف ما أحسنو! ما أظرفو! خاصة إذا كاف ينفعهم في أمر دنياىم ،إذا كاف يتوسط
لهم أو يعطيهم شيئا من الدنيا يثنوف عليو وليس في قلبو حبة من خردؿ من إيماف ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة،

ىذا في الصحيحين .نعم.
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ٗتوؼ النيب على أمتو التنافس ُب الدنيا
قاؿ :حدثىنا ىشبابةي عن لىي ً
قاؿ :ىحدثىنا أبو ً
ث ً
بن
بن ىكض و
اح ى
ىى ى ٍ
بن أيب ىشٍيبى ىة ى ى
بكر ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
بن أىًيب ىحبً و
يب عن أيب ا٠تىًٍَت عن يع ٍقبىةى ً
ىس ٍع ود عن يز ىيد ً
قاؿ  :إِني -
وؿ اهلل  ى
بن ىع ًام ور أىف ىر يس ى

سوا فيها . 
اؼ َعلَْي ُكم أَ ْف تُ ْش ِرُكوا بَػ ْع ِدي ،ولَ ِكني أَ َخ ُ
واهلل  -ما أَ َخ ُ
اؼ َعلَْي ُكم أَ ْف تَػنَافَ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم في الدنيا ،وىذا أيضا في الصحيحين ،قولو عليو الصبلة والسبلـ في الصحيحين  :إني واهلل ال

أخشى عليكم الفقر ،ولكني أخاؼ أف تنافسوا في الدنيا كما تنافس فيها من كاف قبلكم ،فتهلككم كما أىلكتهم

 وىذا -سبحاف اهلل العظيم -ىذا الذي يتخوؼ عليو النبي 

ىو واقع اآلف التنافس في الدنيا حبللها

وحرامها وشبهاتها التنافس فيها ،وىذا ىو الذي أضر بالناس من قبلنا وبأمم من قبلنا وأىلكهم.

وأما الفقر فيق وؿ" :ال أخشى عليكم" وىو ال يقوؿ" :ال أخشى عليكم الشرؾ" بمعنى أنو ال يكوف شركا عاما

إال عند خراب الناس في آخر الدنيا ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ من مكة  :ال ىجرة بعد الفتح 
بمعنى أف مكة ال يصبح فيها شرؾ ىو الطاغي ىو المسيطر بحيث يضطر المؤمن أف يهاجر منها ،في مكة خاصة

ال يضطر المؤمن أف يهاجر من مكة حتى لو غلب أىل التصوؼ أو أىل الشرؾ ،لكن المؤمن لو فسحة ما يضايق

بحيث يضطر إلى الهجرة  ،ال ىجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية  وأما الهجرة عامة فإنها ال تنقطع إلى

يوـ القيامة.

وانظر أف التنافس في الدنيا ىو سبب كل خطيئة ،وسبب كل شر ،التنافس في الدنيا ،ما قطع األرحاـ وما

أتى بالبغضاء إال التنافس في الدنيا والحرص عليها ،وما أتى بالحسد والبغضاء إال التنافس في الدنيا والتنافس في
ىذه األمور ،وأنتم رأيتم كيف أضر بالناس ،ولذلك لما فتحت األمصار ،وفتح فارس ،وأتي بذىب كسرى ،وأتي

بتاجو وأتي بسواريو أتي بذىب عظيم جدا لعمر ابن الخطاب 

وبسطوه في المسجد ،تعرفوف الصحابة ما

عندىم تكلف ،بسطوا نطع فراش المسجد ونثروا الذىب عليو ىذا ،ذىب عظيم كومة عظيمة جدا ،ذىب أحمر
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ملكهم اهلل  كما قاؿ النبي   إني أعطيت الكنزين األحمر واألبيض -يعني الذىب والفضة -وجعلت
خزائن األرض مفاتحها بيدي . 
فالمقصود لما وضعوا ىذا الذىب العظيم يتبلمع في المسجد أراد عمر أف يوزعو ،بكى عمر  فقاؿ بعض

من حضر :يا أمير المؤمنين كيف تبكي في يوـ أعز اهلل فيو اإلسبلـ وأىلو ،وأرانا ما يفرحنا من عدونا من الفرس،

وأتى اهلل ب هذا الماؿ  ،كيف تبكي؟ قاؿ :إني ال أبكي لما تذكر  ،ولكن ىذا األحمر األبيض ما أتى بو القوـ إال
تقاطعوا ،ما أتى بو القوـ إال تقاطعوا ،وحصل بينهم الشحناء والبغضاء ،فالناس كانت قلوبهم سواء ومجتمعين في

السراء والضراء  ،فإذا جاءت ىذه األمواؿ تنافسوا وتقاطعوا كما سيأتي اآلف في األحاديث.

الحالق تحلق الدين  ،فساد ذات البين  ،وىذا أمر مشاىد ،حتى ىنا في ىذه الببلد قبل عشرين سنة أو

أكثر أو ثبلثين سنة كاف الناس في خير حاؿ ،وإف كاف الدين عندىم أقل لكن كانوا مجتمعين في أحيائهم

وأسرىم ،فلما جاء ما يسمى في ىذه الببلد بالطفرة رفعت أقواما وبقي آخرين في مكانهم ،تقاطع الناس ،اختلفوا
حتى في األحياء وأصبح لو يخطب اإلنساف ابنة أخيو البنو ىو ،إذا كاف ىو وضع الماؿ بأقل من أخيو وأخيو فتح
لو من الدنيا تجده ما يجوز ابن أخيو؛ ألنو يقوؿ :ليس بمستوانا ،وىو ابن أخيو ،يقوؿ ىذا :نحن أغنياء وىؤالء

فقراء.

فتقاطع الناس تقاطعوا بسبب الماؿ ،فالنبي 

 ......ليتخوؼ التنافس في الدنيا والتحاسد عليها ،والدنيا

ليست الماؿ فقط كما ذكرنا ،حتى التنافس في الشهرة ،التنافس في المنصب ،التنافس في الجاه يقطع الناس

ويفسد الدين عليهم .نعم.
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فضل إصبلح ذات البُت
قاؿ :ىحدثىنا موسى بن يم ىع ً
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد الر ً
بن ىم ٍه ًدم عن
بن ىكض و
اكيىةى ى
اح ى
ٛتن ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
يد عن سع ً
بن سعً و
بن زي و
ىٛت ً
بن ا١تسي ً
ً
ً
ً
وؿ اهلل   أالّ أَ ُدل ُكم على
يد
٭تِت
عن
د
اد
قاؿ ىر يس ي
قاؿ :ى
ب ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
يى
ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ

الحال َقةُ . 
بلح ذَات البَػ ْي ِن ،وإي ُ
اكم والبُػ ْغ َ
ما ُى َو َخ ْيػ ٌر من َكثير م َن الصبلة والص َدقَة؟ ْ
ضةَ فَإنها ى َي َ
إص ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،سعيد بن المسيب رحمو اهلل وىو من خير التابعين ،مراسيلو جياد ،مراسيلو حسنة ،بمعنى أنها اعتبرت

مراسيلو المراسيل كيف ،سعيد بن المسيب ما أدرؾ النبي 
 لكن أىل الحديث أىل الصنعة لما اعتبروا مراسيل بن المسيب  ،وجدوه ال يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل إال وىو

فهو ال يقوؿ سعيد بن المسيب :قاؿ رسوؿ اهلل

متأكد؛ ولذلك الشافعي ال يرى المرسل حجة ،لكنو يقوؿ :لو كانت المراسيل كلها مثل مراسيل سعيد ما توقفنا
فيها ،بمعنى أف سعيد يعرؼ ما يخرج من رأسو ،وال يرسل شيئا عن النبي  إال وىو متأكد من أصلو.
فلذلك مراسيل سعيد من أجود المراسيل إف لم تكن ىي أجود المراسيل ،قولنا  ......من األعداء ثابت

الحديث ثابت ،لكن سعيد ما لو كاف صحابيا مذكور في األحاديث األخرى من ىو الصحابي ،بينما بعض
الصالحين بل بعض األكابر مراسيلهم ضعيفة؛ مثل الحسن البصري إماـ في زمانو ،مثل أبي العالية الرياحي،

يقولوف :مراسيلهم كالريح لماذا؟ ألف يثق في الناس يأخذ ممن أقبل وأدبر  ،كل من جاءه قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
قد يحدث عنو ،فضعفت مراسيلو ،اعتبروه أىل الصنعة ،فرآه الحسن يرسل مرة ومرتين وثبلثا وأربعا ،وإذا دوروا

وراه ما وجدوا لو أصل ،فعرفوا أف مراسيلو ضعيفة.

أما سعيد ال بن المسيب ،ىذا الحديث ثابت " أال أدلكم على من ىو خير من كثير من الصبلة والصدقة،

إصبلح ذات البين " النفع المتعدي أفضل من نفع القاصر ،إصبلح ذات البين " وإياكم والبغضة " التباغض
والتهاجر والتحاسد في أمر الدنيا "فإنها الحالقة تحلق الدين " انظر كيف التصوير ،تحلق الدين تحلق بالكلية.

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.
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واهلل  يقوؿ :


()1

                 

طوبى لمن كاف سيد؛ ألف الذي يصلح بين الناس ىو السيد حتى في الجاىلية ىو السيد ،الذي يتحمل

المشاؽ ويذىب ويصلح بين الناس ويتحمل ما يسمع منهم من كبلـ.
وقد يتحمل المغارب بينها كما مدح زىير بن أبي سلمى الرجلين الذين أصلحا بين العرب لما تقاتلوا في

داحس والغبراء تلك السنين ،جاء ىرـ بن سناف والحارث وأصلحوا بينهم  ،وقالوا :الديات علينا .فخلد ذكرىم
زىير في ىذه المعلقات ،ىؤالء سادة الذي يتحمل أمر العامة ويصلح بين الناس ىذا سيد ،ينبغي أف يعامل

ولذلك يعطى حتى م ن الزكاة ،الغارمي الذي يأتي ويتحمل أمر العامة في أمور خير  ،ىذا ليس بس ىمو نفسو
وأوالده ىمو إصبلح العامة .نعم.

1 -سورة النساء آية .114 :
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فضل إفشاء السبلـ
ابن م ٍه ًدم ىعن حر ً
بن أيب ىك و
بن ىش ٌد واد عن ٭تِت ً
ب ً
ثَت
بن ىكض و
اح عن موسى ىع ًن ً ى
ٍ ىٍ
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قاؿ :حدثىٍت يعًيش بن ً ً
ً ً
وؿ اهلل
العو ًاـ ىحدثىوي أف ىر يس ى
بن ى
ى ى
الوليد عن ىم ٍوىىل آلؿ الزبىَت ىحدثىوي أىف الزبى ىَت ى
ى ي ي ى
وؿ تَ ْحلِ ُق الش ْع َر
الحالِ َقةُ ،ال أَقُ ُ
 ى
ضاء .والبَػغْ َ
الح َس ُد والبَػغْ َ
ضاءُ ىي َ
قاؿَ  :دب إلَْي ُكم َداءُ األَُم ِم قَػ ْبػلَ ُكمَ :
وف الجنةَ حتى تُػ ْؤِمنوا ،وال تُ ِ
ٍ ِِ
ؤمنُوا حتى تَ َحابوا .أال أُنَػبئُ ُكم بِ َما
ُ
س ُم َحمد بِيَده ال تَ ْد ُخلُ َ َ
ولكن تَ ْحلُ ُق الد َ
ين .والذي نَػ ْف ُ
شوا السبلـ بَػ ْيػنَ ُكم . 
ك؟ أَفْ ُ
ت ذلِ َ
يُػثْبِ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا حديث عظيم ،ما يثبت ذلك ،يعني يثبت المحبة إفشاء السبلـ ،والمحبة تثبت اإليماف ،واإليماف

سبب لدخوؿ الجنة ،ىذه مقدمات بعضها مبني على بعض ،والحسد والبغضاء إذا كانا أيضا بين أىل الصبلح ،

وأىل العلم  ،وأىل الديانة  ،وأىل الدعوة  ،ىذا أشد وأشد  ،ىذا ال ينبغي منهم التحاسد والتباغض ،وإنما يردوف

األمور بالكتاب والسنة وتصلح أحوالهم ،أما إذا كاف كل يعجب برأيو ،وكل ال يستسهل النصوص وال يلقى بكبلـ

أىل العلم يكوف ىذا التحاسد وىذا الهرج .نعم.
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كثرة القتل ُب األمة
قاؿ :ىحدثىنا ابن ك ٍى و
قاؿ :أى ٍخ ىربين أبو
بن ىكض و
ب ى
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد بن ٭تِت ى
اح ى
يى
ىحدثىًٍت يى٤تم يد ي
قاؿ :ىًٝتعت أبا ىريرىة  يقوؿ يػ يق ي ً
ً
و ً ً
وؿ اهلل
ت ىر يس ى
وؿ :ىٝت ٍع ي
ى
ىىان وئ ا٠توالين عن أيب ىسعيد الغ ىفارم ى ٍ ي ي ى ى
ِ
س
اء األمم؟! َ
اء األَُم ِم .قالوا :يا َ
 ي
رسوؿ اهلل! وما َد ُ
يب أُمتي َد ُ
يقوؿَ  :سيُص ُ
قاؿ :األَ َش ُر ،والبَطَ ُر ،والتنافُ ُ
رج . 
يكوف البَػغْ ُي ثُم يَ ُك ُ
اس ُد ،حتى َ
وف َ
في الدنيا ،والتبَاغُ ُ
ض ،والت َح ُ
اله ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،الهرج ىو القتل ،وجاء في بعض الروايات القتل ،وصدؽ عليو الصبلة والسبلـ وىو الصادؽ

المصدوؽ ،ىذا داء األمم من قبلنا ويصيبنا ،وما يقوؿ شيء إال سيقع سيصيب ىذه األمة وقد أصابها واهلل،
األشر والبطر والتنافس في الدنيا والتكاثر ،كما قاؿ :

      



()1

والتباغض والتحاسد والتقاطع بينهم ثم يكوف البغي ،ىذا كلها مقدمات نتيجتها البغي ،يبغي بعضهم على بعض

ويظلم بعضهم بعضا ،ثم يكوف الهرج القتل .نسأؿ اهلل العافية والسبلمة .نعم.

1 -سورة التكاثر آية .2-1 :
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ٖتريق الكعبة
بن ىعٍب ًد اهلل
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبىةى ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ :ىحدثىنا أبو بى ٍك ًر ي
ىحدثىنا يى٤تم يد ي
و
األى ىس ًدم عن ىس ٍع ًد ً
العٍب ًسي عن ميمونةى ىزٍك ًج النًيب  رضي اهلل عنها قالت:
بن أىٍك وس عن بًبلؿ ى
و
ف أَنْػتُم إذا مرج الدين ،وظَ َهر ِ
واختَػلَ َف ِ
وحر َؽ
ت
قاؿ لنا ي
ى
ُ
ت الر ْغبَةُْ ،
ذات يوـَ  :ك ْي َ
اإلخواف ُ
ََ َ ُ
رسوؿ اهلل  ى
َ

يق؟ . 
العتِ ُ
البَػ ْي ُ
ت َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة وسنده حسن" ،كيف أنتم إذا مرج الدين" يعني ضعف "وظهرت

الرغبة" يعني في الدنيا" ،واختلفت اإلخواف ،وحرؽ البيت العتيق" وتحريق البيت العتيق حصل ،حصل في عهد
الحجاج وغيره .نعم.
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شياطُت اإلنس
بن س و
ً
ماف عن
بن ىكض و
عيد عن نػي ىعٍي وم ى
بن يسلىٍي ى
اح عن ي٤تىمد ً ى
قاؿ :ىحدثىنا ا١تيعتمر ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
عبد اهلل بن عمرك بن العاص :ي ً
لىي ً
و
ث ً
ك
بن أيب يسىلٍي وم عن ىع ٍمرك بن
قاؿ :ى
شعيب ىع ٍن أبيو ى
قاؿ ي
وش ي
ٍ
ي
ي
ياطُت.
أف تىظٍ ىهىر
شياطُت ي٬تىالً يسونى يكم ُب ى٣تىالً ًس يكم ،كيػي ىفق يهونى يكم ُب ًدينً يكم ي
ك٭تىدثيونى يكم ،كإهنم لى ىش ي
ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا ثابت ،ذكره اإلماـ مسلم في المقدمة ،مقدمة الصحيح ،يقوؿ عبد اهلل بن عمرو :يوشك أف تظهر

الشياطين .يتمثلوف في صورة إنس ،ترى ىيئتو شكلو وسمتو ولحيتو ،فهو  ......آدـ وىو شيطاف يتمثل ،مثل ما
تمثل الشيطاف ألبي ىريرة في صورة شيخ ذي عياؿ في صحيح البخاري لما قاؿ النبي  ،...... ثم يجالسوكم
في مجالسكم ،يجلسوف معكم ما تدري ترى الرجل تظن أنو صالح ،ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم

لشياطين ،كيف تدري؟ إذا كاف يتكلم بالبدعة فعلم أف الشيطاف إنسي أو جني إذا كاف يتكلم بالبدعة ،كما قاؿ
تعالى :

                 

    

()1

(تميل) 

         

             

()2

إلى آخر اآليات.

اآلف الشياطين وفرت عليهم التقنية ...... ،عليهم باإلنترنت ،ما يحتاجوا يجيئكوا في مجالسكم ،بس في

اإلنترنت يكتب ىا البحوث يكتب ىا الفتوى وينشرىا في الناس ،أبو فبلنة وأبو فبلف ،ما تدري من ىو أبو فبلف

ىذا ،ىذه الشياطين ظهروا اآلف ،جعل اهلل لهم اإلنترنت مرة يعني غنيمة  ......يكتبوا فيها وينشروه في الناس،

ثم يأتي بعض األ فراد ويقوـ على الناس ويسفك دماءىم ،ويفعل فعيبل بسبب أف قرأ بحثا في اإلنترنت ما يدري
من إللي كتبو ،أو مثبل الحوارات في اإلنترنت  ......فليسوا بالجن.

 1سورة األنعام آية .113-112 :2 -سورة األنعام آية .114-113 :
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ويشبهوف على الناس أو فتاوى فتوى ألبي فبلف وفتوى ألبي فبلف ما أحد يدري من ىو أبو فبلف وال من ىو

شيخو ،وال أ ين طلب العلم ،ىذه الشياطين إلي قاؿ عبد اهلل بن عمرو ،ىذه ظهرت اآلف أكثر شيء ،أضلت
الناس ،اإلنساف ما يدخل دين اهلل إال بشيء وثيق ،إف ىذا العلم دين ،فانظروا عمن تأخذوا دينكم .نعم.
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اٟتث على تعلم العلم
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن ىٛت واد ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا نػي ىعيم ي
حدثنا ي٤تىم يد ي
ً
فياف عن و
ً
اس قد
ليث عن
طاككس ى
كيع عن يس ى
قاؿ :تىػ ىعل ًم العًٍل ىم لنىػ ٍف ًس ى
ابن ا١تيبى ىارؾ كك ه
ي
ك ،فإف الن ى
ى
ت ًمٍنػ يه يم األىىمانىةي.
ىذ ىىبى ٍ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،طاوس بن كيساف اليماني ىذا اإلماـ تلميذ بن عباس ،يقوؿ :الناس ذىبت منهم األمانة ،الناس ذىبت

منهم األمانة ،حتى لو جاءوا يحدثونك يمكن يكذبوف عليك ،يمكن يلبسوف عليك ،فتعلم العلم لنفسك ،تعلم

العلم لنفسك ،يعني يكوف ىذا من نيتك  ،إنك ترفع الجهل عن نفسك وتصل إلى الحق بنفسك ،بدوف ما تساؿ
أحد فإف الناس ذىبت منهم األمانة ،وصدؽ واهلل إذا كاف يقوؿ كيف ،نحن ماذا نقوؿ ،الناس ذىبت منهم
األمانة؛ يلبس في الدين ،يغير األحاديث ،يغير الفتوى.

اآلف تعلم العلم لنفسك ،دعك من أمر العامة اآلف ،اآلف تحتاج أف تتعلم العلم حتى تعرؼ كبلـ السلف،

تعرؼ اآلثار ،تعرؼ ا لسنن ،وتصل إلى الحق بنفسك ،وإذا أردت الحق ،الحق قريب بإذف اهلل ،فإف الناس قد
ذىبت منهم األمانة ،ىذا كبلـ العلماء حتى في العلم تذىب األمانة في العلم .نعم.
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اٟتث على اٟتلم كاألناة
عن ً
معاكية ً
فياف ىع ًن
بن
بن ىكض و
ابن ىم ٍه ًدم ى
قاؿ :ىحدثىٍت يس ي
ى
اح ىعن ى
موسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
عبد اهلل بن مسع و
األى ٍع ىم ً
ور يم ٍشىتبً ىهةه ،فىػ ىعلىٍي يكم
قاؿ :ى
ش عن ىخٍيثى ىمةى ى
ود  إًهنا ىستى يك ي
قاؿ ي
ي ى ي
وف أييم ه
وف ىرأٍسان ُب الشر.
بالتػ ىؤىدةً ،فىًإ ٍف يى يك ًن الر يج يل تىابًعان با٠تىًٍَت ىخٍيػهر ًم ٍن أى ٍف يى يك ى
ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

 ماذا عنده من النور ،كبلمو يأتي بالمفصل ،يقوؿ :ستكوف أمور مشتبهة ،سواء في الدماء أو في الفتن أو
في األحداث أو في أشياء كثيرة ،ستكوف أمور مشتبهة ،طيب ما الحل يا أبا عبد الرحمن؟ قاؿ :عليكم بالتؤدة؛

الحلم واألناة  ،التي يحبها اهلل ،عليكم بالتؤدة ،الحلم ضده الطيش ،وضده الحمق ،واألناة ضدىا العجلة
واالستعجاؿ والمبادرة ،تشتبو عليكم ،مثل تفتح ميادين للجهاد مثبل وىي مشتبهة.

ىي اآلف ما وضح الوجو ،ما وضح الغاية ،ىل تكوف كلمة اهلل العليا؟ من الي يقاتل؟ من اللي يقاتل؟ وكيف

الطريقة؟ فيقوؿ :عليك بالتؤدة ،بدؿ ما تذىب السنة ىذه ،قل السنة القادمة بتتضح أمور تتضح أمور ،إذا كاف
واضحا وجو األمر ،أصبح حق المحض ،ىنا العجلة ليست من الخير ،تؤدة عن الخير ليست من الخير ،العجلة

ىي الخير ،إذا اتضح وجو األمر أصبح حقا بينا حبلال بينا.

أما إذا كانت مشتبهة حتى العلماء مختلفين فيها؛ في ىذا الجهاد قالوا :حق أو غير حق ،في ىذه األسهم؛

من حق ومن غير حق ،عليك بالتؤدة ال تستعجل ،أو -نسأؿ اهلل العافية -إذا كانت عادة فتن في ببلد
المسلمين ،تشتبو عليك فلماذا تستعجل؟! ما يندـ إال المستعجل دائما ،قاؿ :عليكم بالتؤدة -سبحاف اهلل

العظيم -ما ك اف في عبد حلم وأناة إال أفضى بو إلى خير ،فإف يكن رجل تابعا في بالخير خيرا من أف يكوف رأسا
في الشر ،يكوف رجل تابعا بالخير في الخير تابع لغيره أحسن من أف يكوف ىو الرأس والمقدـ والشيخ والسيد

لكن في الشر ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

وكما تروف اآلف في أياـ الرخاء وفي أياـ نشر السنن ،تجد في أناس ما ذكر ،فإذا جاءت الفتن ىاج وأصبح

ىو للذكر ىو الرأس ،نسأؿ اهلل العافية .على خبلؼ في المقصود ،فعليكم بالتؤدة ،وكن تابعا للعلماء في الخير

أحسن من أف تكوف أنت المقدـ لكن في الشر أو في الفتنة ،وىذه وصية عظيمة ،وىذا أثر ينتقد وينتقى ويبث

خاصة عند الشباب.
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إنها ستكوف أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة حتى يتضح وجو األمر ،حتى ما تندـ ،إف الرجل أف يكوف تابعا في

الخير خيرا من أف يكوف رأسا في الشر .نعم.

أثر موت العلماء
ياف ً
اح ىع ٍن موسى عن ً
بن يعيىػٍيػنىةى عن ي٣تالً ود عن الش ٍعًيب عن
ابن ىكض و
ابن ىم ٍه ًدم عن يس ٍف ى
ىحدثىٍت ي
مسر و
قاؿ :ى
كؽ ى
عاـ إالٌ كال ًذم بػى ٍع ىد يه ىشر ًمٍنوي ،كال أى ٍع ًٍت ىعامان
قاؿ ي
عبد اهلل  ال يىأًٌٍب ىعلىٍي يكم ه
ى ي
ياريكم كعلىمائً يكم ،يٍب ى٭تدث قىػوـ ي ً
أىخصب من ع واـ ،كال أىمطىر ًمن ع واـ ،ك ً
ب ًخ ً
وف
ق
ىا
ذ
ن
لك
ى
ى
يس ى
ي
ي
ي
ٍ ى ٍ ى
ى
ٍ
ه
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ٍ ى ى
ي
اإلسبلـ كيثلم.
هد يـ
مور بًىرأيهم فىػيي ى
ي
األي ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

أيضا سبحاف اهلل كبلمو يأتي بالمفصل من عظم ما عنده من النور ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ
نعمً  ،

أوصانا بابن أـ عبد ىذا عبد اهلل بن مسعود أوصانا ،قاؿ  :رضيت ألمتي ما رضي لها ابن أـ عبد  يقوؿ

عليو الصبلة والسبلـ  :رضيت ألمتي ما رضي لها ابن أـ عبد  وقاؿ  :عليكم بعهد ابن أـ عبد 

يعني كل شيء ينصحكم بو ابن أـ عبد فخذوه منو.

فإنو رجل ملهم ،موفق ،ابن مسعود؛ ألنو صاحب النبي  صحبة طويلة فأفاض عليو من نور النبي  من
نور النبوة ،وتأث ر بو وعرؼ مراده؛ حتى يقوؿ أبو موسى األشعري كما في الصحيح يقوؿ :ىاجرنا اليمن ومكثت
سنين  ،وأنا ال أظن ابن مسعود وأمو إال من آؿ بيت النبي  أظنو من أىل بيتو ،أظنو من أقاربو؛ ألنو يدخل معو
ويخرج معو ،ويتبعو دائما بنعلو وبسواكو دائما مع النبي  ال يفارقو.
فيقوؿ  :عليكم بعهد ابن أـ عبد  كل ما جاء الكبلـ عن عبد اهلل بن مسعود انتخب وانتقد واكتب،

حتى أنو مرة عليو الصبلة والسبلـ سمر عند أبي بكر أو عمر في أمور المسلمين ،فلما راجعوا بعد ىزيع من

الليل ،ومروا بالمسجد عن يمينو أبو بكر وعن يساره عمر رضي اهلل عنهما وصلى اهلل وسلم على نبيو ،فوقف

النبي  في المسجد ورجل يصلي يتهجد ،والنبي 

يستمع قراءتو ،وقاؿ :من أراد أف يسمع القرآف غضا

طريا فليسمعو من ابن أـ عبد.
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ثم رفع ىذا الرجل يديو والنبي  خلفو ،فقاؿ النبي  سل تعطى ،وىو ال يسمع دعاءه لكن يقوؿ كلما

تدعو :سل تعطو سل تعطو سل تعطو ،حتى انتهى الرجل من الدعاء وانصرؼ النبي 
فقلت :واهلل عرؼ أنو ابن مسعود ابن مسعود معروؼ من شكلو ىو رجل قصير  قاؿ عمر :واهلل ألبكر على
وصاحبو ،يقوؿ عمر:

ابن مسعود وأبشره بهذه البشارة العظيمة ،أصلي الفجر وأخبره ،لكن الصديق ما ينتظر الفجر.

فقط لما دخل النبي 
البارحة قاؿ لك النبي  سل تعطو ،سل تعطو ،سل تعطو .فماذا كنت تدعو يا أخي؟ فقاؿ أبو عبد الرحمن،
بيتو رجع الصديق إلى ابن مسعود فقاؿ :أبشر بشارة عظيمة ،كل ما دعوت بو

شوفوا الدعاء ما ىمهم الدنيا ،قاؿ أبو عبد الرحمن :إنو ىا ىنا الدعوة ال أتركك الليلة ،إني أقوؿ :اللهم إني
أسألك إيمانا ال يرتدد ،يخافوف من الفتنة ،إيمانا ال يرتدد ،ونعيما ال ينفد  ،ومصاحبة نبيك في أعلى درجات

الخلد .فقاؿ النبي  سل تعطو.
المعنى أنو يصاحب النبي  في أعلى درجات الخلد؛ ىذا ىمهم ألنو ما ىمو الدنيا.
اللهم إني أسألك إيمانا ال يرتدد ونعيما ال ينفد ومصاحبة نبيك في أعلى درجات الخلد  ،وأرضاه ،ىذا
الرجل الصالح ،فيقوؿ :ال يأتي زماف إال والذي بعده أشر منو ،وال أقصد زماف أخصب من عاـ وال أمطر من عاـ
ىذا أمر الدنيا ،ولكن علماؤكم وخياركم يذىبوف ،أىل السنة أىل األثر أىل القرآف يذىبوف ،ثم يحدث قوـ
يقيسوف األمور بآرائهم ،ما يقولوف :قاؿ اهلل ،قاؿ الرسوؿ ،قاؿ ابن مسعود ،قاؿ أبو بكر ،قاؿ عمر ،ىذا ما

تسمعو منهم ،ما تسمع إال آراء والظاىر والذي يبدو لي والظاىر وأظن ،بس ىذا الذي تسمعو منهم ،يقيسوف

األمور بآرائهم ،كل شيء يأتي بو من رأسو ،فهنا يهدـ اإلسبلـ ويثلم ،ما في شك نسأؿ اهلل العافية ،كما أخبر

عليو الصبلة والسبلـ الرؤساء الجهاؿ.نعم.

441

التحذير من البدع

قبض العلم
ً
يع عن ًى ىش ًاـ ً
بن
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبى ىة ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ىكك ه
قاؿ :ىحدثىنا أبو بى ٍك ور ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
رسوؿ اهلل   إف اهلل ال يػ ْقبِض ِ
يع ٍرىكىة ىع ٍن أىبً ًيو ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل ً
قاؿ ي
قاؿ :ى
بن ىع ٍم ورك  ى
الع ْل َم انْتِ َزاعاً
َ ُ

ِ
ِ
اس ،ولكن يػ ْقبِض ِ
الع ْل َم بَِق ْب ِ
)يُػ ْنػ َزعُ( ِم َن الن ِ
سئِلُوا فَأَفْػتَوا
َ ُ
ض ُ
اس ُرَؤ َس َ
العلَ َماء ،فإذا لَ ْم يَػ ْب َق َعال ٌم ات َخ َذ الن ُ
اء ُجهاالً فَ ُ
ضلوا . 
بِغَْي ِر ِع ْل ٍم ،فَ َ
ضلوا وأَ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم ،ىذا الحديث مشهور رواه مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ،حتى لما شكت فيو عائشة أمرت عروة

أف يذىب إلى عبد اهلل بن عمرو ويسألو مرة ثانية ،فسألو فأجاب بنفس الحديث  إف اهلل ال ينزع العلم ال

يقبضو انتزاعا وإنما بقبض العلماء ،فإذا ذىب أىل العلم اتخذ الناس الرؤس الجهاؿ كما  -في أبواب األمواؿ
وغيرىا اتخذ الناس الرؤس الجهاؿ  ما درسوا الشريعة وال عرفوا الدين ،وال عرفوا مقاصد الشرع ،فيسألوف
فيفتوف بغير علم ،يفتوف بغير مراد اهلل في الماؿ.

اهلل يريد الماؿ أال يكوف دولة وبين األغنياء ،وىؤالء يفتوف بأف يكوف الماؿ دولة بين األغنياء ،بأف تكوف

البنوؾ الماؿ يدوؿ بينها ،والناس كلهم مدينين ،ما يفكروف في مراد اهلل وال ما يعرفوف مقاصد الشرع ،ىؤالء

الرؤساء الجهاؿ يسألوف فيفتوف بغير علم فيضلوف ويضلوف .نعم.
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فساد الدنيا
القرًشي عن ً
حدثىٍت إبػر ًاىيم بن ي٤تىم ود عن ع و
عبد اهلل ً
اعيل ً
قاؿ:
إٝت
بن ا١تبى ىارًؾ ى
وف عن ٍ
بن نىافًع ي
ى
ى
ٍى ي ي
ى
ى
ً ًي
ً
وف ،فإىل
اليوـ ىكىرامةه لً يكل يم ٍسلً وم لىًق ىي اهلل على السن ًة .فإنا هلل كإنا إليو ىراج يع ى
ٍاعلىم أىخي أف ا١تىٍو ى
ت ى
كذىاب اإلخو ًاف ،كقًلةى األعو ًاف ،كظيهور البً ىد ًع ،كإىل اهلل نى ٍش يكو ع ً
يم ما
ظ
اهلل نى ٍش يكو ىك ٍح ىشتىػنىا ،ى ى ى
يى
ى ى
و
ً ً
و
ً
العلىم ًاء أى ٍى ًل السن ًة كظي يه ً
رج
كى و
صىب ٍحنىا ُب ىزىماف شديد ،ى
ور البً ىد ًع ،كقد أى ٍ
ىحل هبذه األيمة من ىذ ىىاب ي ى
و
ضلنا كما قى ٍد أصبحنا فيو فى ىحذرنا كتىػ ىقدـ إلينا فيو
عظيم .إف ى
رسوؿ اهلل  ىٗتىو ى
ؼ علينا ما قد أى ى
الليل المظْلِ ِم ،يصبِح الرجل فيها م ِ
ِ ِ
ً
ؤمنَاً ويُ ْم ِسي
قاؿ ي
يرة  ى
بقوؿ أيب ىر ى
ُ
رسوؿ اهلل   أَتَػ ْت ُكم فتَ ٌن َكقطَ ِع ِ ُ
ُْ ُ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أقواـ ِدينَػ ُهم بِ َع َر ٍ
ض ِم َن الدنيا . 
َكافراً ،ويُ ْمسي ُمؤمنَاً ويُ ْ
يع فيها ٌ
صبِ ُح َكافراً ،يَبِ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

اهلل المستعاف ،إذا كاف عبد اهلل بن المبارؾ الذي مات سنة مائة واحد وثمانين من الهجرة يقوؿ :اعلم أخي

أف الموت اليوـ كرامة يكوف المسلم لقي اهلل على السنة ،كل ما ذكر أف شخص مات على السنة عدوىا كرامة لو،
قالوا :إلى اهلل نشكوا وحشتنا ،وذىاب اإلخواف ،وقلة األعواف ،وظهور البدع ،وإلى اهلل نشكوا ما حل بهذه األمة
من ذىاب العلماء أىل السنة ،وظهور البدع وقد أصبحنا في زماف شديد ،وىرج عظيم .إذا كاف ىذا الكبلـ في

القرف الثاني نحن ماذا نقوؿ؟ إلى اهلل نشكوا وحشة الدين وغربة أىل السنة في ىذا الزماف .نعم.
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اختبلط السنن بالبدع
قاؿ ابن مسع و
ود  يأٌب على الن ً
اس
بن ىكض و
بن ىعب واد ى
اح ى
قاؿ :ى ي ى ٍ ي
قاؿ :ىحدثىنا يزىىٍيػير ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ً
ك إذا اتػبىػ يعوا
ىزىم ه
اف تى يك ي
وف السنةي فيو بً ٍد ىع نة كالبً ٍد ىعةي يسنةن ،كا١ت ٍعير ي
كؼ يمٍن ىكران كا١تٍن ىكير ىم ٍعيركفان ،كذل ى
ي
ى
كاقٍػتى ىدكا با١تلي ً
وؾ كالسبلطُت ُب يدنياىم.
ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا أيضا حق ،الناس على دين ملوكهم ،فالملك الصالح ىو الذي يحفظ الدين ،ويكوف أربو في إقامة

الدين ،يكوف أربو في إقامة الدي ن والملك وسيلة ،أما إذا كاف ىمو إقامة الملك والدين وسيلة ،فهنا سيكوف
المعروؼ منكرا ،والمنكر معروفا ،والسنة بدعة ،والبدعة سنة ،بمعنى إما أنو يحدث  ......يشتغلوف بها ،وإما أف

الناس يحدثوف وال ينكر عليهم ىو ،ال يزعهم ويمنع عنهم البدع من بدعهم ،ويمنع أىل المنكرات من منكراتهم

بحجة الحفاظ على ملكو وسلطانو ،وبحجة المحافظة على الرأي العاـ.

فهنا تصبح السنة بدعة والبدعة سنة ،إذا كاف أىل البدع ما ينهوف وأىل المعاصي ال يحتسب عليهم وال

ينكر عليهم ،وليس ىناؾ من يضرب على أيديهم ،ويكوف ىم الحاكم في دنياه وفي ملكو وال يكوف ىمو في إقامة

الدين ىنا كما قاؿ ابن مسعود .نعم.
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تزيُت الكبلـ بالكذب
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
عيم بن ىٛتاد ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قاؿ :ىحدثىنا ني ي
بن ح ً
ً
ب ًقيةي بن الو ً
و
ابن ًزي واد ى ً
اج و
األحىب ً
ار
ليد ى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ب ٍ
ب عن زياد أك ً ى
قاؿ :ىحدثىنا أبو يى٤تمد ً ى
ت ىك ٍع ى
ى ي ى
رسوؿ اهلل   يأْتِي في ِ
يث َ ِ ِ ِ
آخ ِر الز ِ
صيل الذ َى ِ
ب
اب األَلْ َو ِ
قاؿ ي
وؿ :ى
يػى يق ي
اح يُػ َزيػنُ َ
الح ِد َ
ماف أَ ْ
وف َ
ص َح ُ
َ
بالكذب تَػ ْف َ

بالج ْو َى ِر . 
َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا أما عنو 

فبل ،ألف كعب األحبار ما أدرؾ النبي  كعب األحبار أسلم في عهد عمر متأخر،

لكن ىو من أخبار كعب األحبار ،وكعب كاف يهوديا من علماء اليهود وأسلم ،فأخبار أىل الكتاب إذا بين الزمن

أخبارىم ،إذا بين الزمن صدقها عرفنا أنها صدؽ ،أنها أخذوىا من الوحي ،وىذا صدؽ ،ىذا الكبلـ حق بدوف أف

ينسب إلى النبي 

يأتي في آخر الزماف أصحاب األلواح بمعنى أنو يزوؿ ...العلم ،يزينوف حديثهم بالكذب،

تفصيل الذىب بالجوىر ،مثلما تضع الجوىر وسط الذىب ،ىؤالء كلما يتحدث يزين كبلمو بالكذب حتى يروج

وينفق وعند الناس ،يكذب ويفتري ويزين ويحسن كبلمو ،مثلما تقدـ معناه عن بعض أىل القصص والقصاص
الذي يزين حديثو بالكذب ،إما الكذب من عنده ىو أو ينقل الكذب لماذا؟ من أجل تزيين الحديث ،كما قاؿ
اإلماـ أحمد :أكذب الناس ىم .ما يكوف يكوف ىذا الكذب خاصة عند أىل األلواح ،وىذا يوجد في الحوارات،

ويوجد في البحوث ،ويوجد في الكبلـ ،ويوجد في بعض المواعظ ،تزيين الكبلـ بالكذب .نسأؿ اهلل العافية
والسبلمة .نعم.
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أحسن األماكن عند كثرة األىواء كالفنت
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن يموسى ى
عيد ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
اح ى ى
ى ي ي ى
أسد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن ي ً
بن ٭تِت ىعمن ذى ىكريه ىع ٍن ىعم ً
قاؿ :يأٌب على الن ً
يد ىع ًن األى ٍح ىو ً
ص عن ىزىك ًريٌا ً
اف
اس ور ى
اس ىزىم ه
زه
ار ً ى
ى
خَت ًدينً ًهم ًدين األى ٍعر ً
ع ٭تضوف عنها.
ذاؾ؟ ى
اب .ى
قاؿ :ىكًمم ى
قاؿ :ىٍٖت يد ي
ث أىواءه كبً ىد ه
ي
ي ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

يجهوف عنها ،ىذا تصحيف يجهوف عنها ،يقوؿ عمار بن ياسر :يأتي على الناس زمن خير دينهم دين

األعراب ،قالوا :ومما ذاؾ؟ قاؿ :تحدث أىواء وبدع ،فهؤالء الخيار يجهوف عن األىواء والبدع ،ومعنى دين

األعراب ىنا لو تأويلين :التأويل األوؿ أو المعنى األوؿ :دين األعراب بمعنى دولة األعراب ،أماكن األعراب

بمعنى البادية ،كما قاؿ اهلل 



      



()1

يعني في أماكن سلطة الملك،

فيكوف خير الناس من يذىب إلى أماكن األعراب ،وىي البادية لماذا؟ قاؿ :أىواء وبدع يجهوف عنها ،يعني يهربوف

منها.

وىذا كما ثبت في الحديث أف في آخر الزماف المؤمن يفر بدينو من الفتن ،يتبع واقع  ......وفي الحديث

اآلخر  :خير الناس رجل آخذ بلجاـ فرسو والثاني في شعبة من ىذه الشعب ،يعبد اهلل ويدعو الناس إلى
عمل الخير  فهذا معناه ،ولذلك أمر بالتعرب عند الفتنة ،إذا جاءت الفتنة وظلت تموج كموج البحر ،فإف

الشخص يتعرب ،بمعنى يخرج إلى البادية ،إف كاف لو غنم ،إف كاف لو إبل أو كاف لو شيء يخرج إلى البادية.

كما فعل سعد بن أبي وقاص فإنو خرج إلى البادية في أوقات الفتن ،وكما في صحيح البخاري أنو جاءه ابن

عمر بن سعد ابن أبي الوقاص وعمر كاف يريد الدنيا يريد الملك ،ثم بعد ذلك شارؾ في مسألة الحسين وإلى

آخره.

والمقصود جاء عمر على راحلتو مسرعا ،وسعد في باديتو ،ترؾ الناس وما يتقاتلوف عليو ،فقاؿ سعد :اللهم

إني أعوذ بك من شر ىذا الراكب ،ىذا الراكب المسرع الذي لو غبار اللهم إني أعوذ بك من شره ،فلما قدموا

......إليو ابنو عمر فقاؿ عمر :يا أبت أنت ىنا عند ىذه الغنيمات وفي ىذه البادية والناس يتقاتلوف على الملك،

وأنت أولى منهم ،وأنت من أوا ئل من أسلم؟ يريد أف يذىب يقاتل معهم على الملك أو يريد الدنيا ،يقوؿ :أنت
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أحق بو فضرب سعد في صدره وقاؿ :إني سمعت النبي 

يقوؿ  :إف اهلل يحب العبد التقي الغني 

يعني غنى النفس الخفي الذي ال يريد الشهرة الخفي ،وىذا في البخاري ،فالمقصود التعرب عند الفتن ،بمعنى
الذىاب إلى أماكن العرب ،دين األعراب يعني أماكن سلطتهم مثل قوؿ اهلل :

 



()1

والمعنى

الثاني :دين األعراب ىو دين الفطرة الذي لم يشوش .أعراب المسلمين يعرفوف التوحيد يعرفوف ،فيكوف دين

األعراب دين العجائز مثلما يقولوف دين الصبياف ،إللي ما شوش بالبدع واألىواء ،إذا سألت األعرابي أين اهلل؟

قاؿ :في السماء .وإذا سألت كثيرا من العلماء اآلف يدرسوف في الجامعات ولهم دروس ولهم كتب ،تقوؿ :أين

اهلل؟ يقوؿ :في كل مك اف ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،يقوؿ :اهلل في كل مكاف ،فيكوف األعرابي خيرا منو مع أف
اب أَ َشد ُك ْف ًرا َونَِفاقًا َوأَ ْج َد ُر أَال يَػ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
ود َما أَنْػ َز َؿ اللوُ
األعراب ال يعرفوف بالعلم ،كما قاؿ اهلل ْ  األَ ْع َر ُ
َعلَى َر ُسولِ ِو  ألنهم ليسوا عند الجوامع وعند المساجد يسمعوف خطب ،ويسمعوف الذكر ،ويسمعوف كبلـ أىل
العلم .
لكن في آخر الزماف عند الفتن يكوف إما أماكنهم أحسن أماكن وىي البادية ،وإما أنهم متمسكين بشيء

والناس لبس عليهم من األىواء والبدع ،كما ذكر أىل البدع أنهم لما آتاىم الموت يقولوف" :يا ليتنا بقينا على دين

عجائز نيسابور أو على دين العجائز ،أو المرأة الجارية الصغيرة التي سألها النبي 

السماء .على الفطرة ،ما شوش عليها وال لبس عليها .طيب شوؼ بعض األسئلة.

قاؿ :أين اهلل؟ قالت :في

س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ في سؤالو :ودع أمر العواـ من ىم العواـ ؟

ج:يعني دع عنك عامة الناس أمر عامة الناس ،بمعنى إذا كاف العامة غلب عليهم الشح المطاع  ،والهوى

المتبع  ،والدنيا المؤثرة  ،وكل واحد معجب برأيو ،عليك بخاصة نفسك واتركهم عنك ،ما يسمعوف ،حتى لو

ذكرتهم ما ينتفعوف .نعم.

س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :كيف أعرؼ علم الرجاؿ؟ وىل تنصح طالب العلم المبتدئ بتعلم ىذا العلم ؟

ج :أل ،المبتدئ أل ،ىذا من علوـ اآللة  ،إذا عرؼ اإلنساف األصوؿ  ،وعرؼ أصوؿ التوحيد وأصوؿ الفقو

وأصوؿ الدين  ،فيما بعد إف شاء اهلل يتيسر لو أف يعرؼ علوـ اآللة ،وعلوـ اآللة ينبغي أف تبقى علوـ آلة بمعنى
تصحيح الفهم ،وما يسمى بأصوؿ الفقو أو تصحيح اللساف النطق ،وىو ما يسمى بالعربية والنحو.
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أو األسانيد سواء من حيث االتصاؿ واالنقطاع ،أو من حيث العلل ،أو من حيث الرجاؿ ،ىذه علوـ آلة،

وحتى لو أف الشخص مقلد في مثبل علم الرجاؿ  ،فإنو سيكوف مجتهدا  ،وال يضره التقليد ،كما قاؿ الشافعي:

وىو من أئمة الدين ،من المجتهدين ،يقوؿ اإلماـ أحمد :إذا صح عندؾ الحديث فأخبرني حتى أعمل بو.

فلو أف الرجل يكتب بالتصحيح األولي ،إذا قاؿ اإلماـ أحمد :ىذا الحديث صحيح أو قاؿ :ضعيف ،أو

يحيى بن معين أو األئمة األوائل  ،اكتفي بهم  ،ما يضره ذلك ،قد يصبح عالما كبيرا وىو ليس متخصصا في
الرجاؿ يقبل من غيره ،كما يمثل دائما بعض أىل العلم ،لم يقتض الذي على يبني حكمو على  ......المختبر،
وعلى كبلـ  ، ......فإذا جاءكم من تثقوا بو مثل األئمة األوائل وقالوا :ىذا حديث صحيح أو ضعيف ،وبينت

حكمك عليو ما يضرؾ ىذا وال ينقصك وإف كاف ىو كماف  ......فالمقصود أف األوؿ فاألوؿ :علم الدين ،معرفة
تفسير القرآف ،معرفة السنة ،معرفة العقيدة ،ىذا أفضل .نعم.

س :يقوؿ أحسن اهلل إليكم :دعاء ابن مسعود ىل تنصح باالستقرار عليو؟

ج :ما فيو بأس.نعم.

س :أحسن إليك ،يقوؿ :ما ىي الطبعة التي تنصح بها لكتاب ابن وضاح وكتاب الطرطوشي؟

ج :أما ابن وضاح ما فيو واحدة يعني كاملة من حيث ضبط النص ،والتخريج على طريقة  ، ......ما ينظروف

ما يعتبروف بالمعاني وبالنكارة ،وإنما عندىم ىذه القواعد العامة ،يعني ما في شيء ،إلى اآلف ما في شيء ،مثلما

قلت لكم :أحمد دىماف رحمو اهلل أخرجو الكتاب قبل سبعين سنة ،وىو نسخة قديمة جيدة ،واألخ بدر......
وىو إللي معكم اآلف فيو أخطاء كثيرة في المتن  ،وأيضا في التخريج.

ونسخة أيضا عمر سليم يمكن ىي أىوف الموجود أو أحسن الموجود ،وأما الطرطوشي في إظهار الحق

فالحلبي أو األثري ،وضبط النص ضبط النص فيو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :رجل موظف في إحدى القطاعات عندما ناقشو أحد اإلخوة صرح بما في قلبو

من أف ىذا الدين غير صحيح ،وطعن في ىذا الدين وسب في ذات النبي 

اإلنترنت ،فما واجبي تجاه ىذا الرجل مادـ أف ليس لي حجة وال علة؟

وقد استسقى ىذه الضرباتمن

ج :نسأؿ اهلل العافية  ،إذا كاف وصل لهذا المستوى من آثار اإلنترنت يدخل اإلنساف وقلبو خاوي ثم تقع

فيو الشبهات ويهلك ،إذا كاف وصل إلى الطعن في الدين وسب النبي 

-نسأؿ اهلل العافية والسبلمة -ىذه

يبين أنو وقع في الكفر األكبر ،وينصح ويوعد إذا أراد اهلل بو خيرا يستنقذه وإال يترؾ ،لكن حاوؿ التلطف بو

والرفق بو ونصيحتو لعل اهلل يستنقذه بك ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.
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إذا وصل إلى ىذا الدرؾ فهذا أمر خطير ،وستكوف موجات من الردة والزندقة تمر على الناس ،مثلما قاؿ أبو

ىريرة" :سيخرجوف أفواجا مثلما دخلوا أفواجا " .لكن اإلنساف يستعصم  ،وال يعرض نفسو للفتن  ،خاصة إللي ما
عنده علم  ،ويدخل اآلف على مواقع في اإلنترنت  ،أو يسمع ىا القنوات ،يشبهوف عليو دينو حتى يضل  ،ويصل

إلى ىذا الدرؾ ،أف يسب النبي  أو يقوؿ :الدين ىذا خطأ ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

من استشرؼ الفتن استشرفتو وجرفو التيار ،ومن اعتصم باهلل وترؾ مواقع الفتن يسلم إف شاء اهلل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يتعمد بعض مسلمي جنوب آسيا ذبح األبقار يوـ النحر إذا غابت الهندوس

فهل يعتبر فعلهم بدعة ؟

ج :أل ،إذا كاف يوـ النحر ما تقرب إلى اهلل يوـ النحر بأحسن من إراقة دـ ،فإذا كانوا ينووف بها األضحية،

ومن األضاحي األبقار ويريدوف أيضا معنى آخر غير األضحية ،مع األضحية يريدوف إغاظة الكفار ،إذا كاف ال

يصيبهم فتنة أو ضرر أو يقتلوف بسبب ىذا الشيء ما أظن إنو فيو شيء ،أف يضحي اإلنساف بالبقر من أجل أف
يغيظ الكفار وال يصيبو فتنة ،فإف اهلل يقوؿ       :

()1

ىذه إغاظة ألنهم

كانوا يعبدوف البقر وأنت تذبح البقر تضحي بها  ،تكوف عبادتين؛ عبادة األضحية  ،وعبادة إغاظة الكفار ،إال أف
يكوف فيو ضرر على الشخص ،مثل أف يهيجوا عليو ويقتلوه ويضروه ال يفعل ىذا .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ شخص يسأؿ :أنو استيقظ عند أو قرب طلوع أو خروج وقت صبلة الفجر وقد

كاف على جنابة ،فهل يبتدأ بالصبلة علما بأنو لو ذىب ليغسل الجنابة خرج وقت الصبلة ؟

ج :أل ،يغتسل ويتسنن ويصلي ،المستيقظ يبدأ الوقت عنده من قيامو  ،ليس من طلوع الفجر ،المستيقظ

يبدأ الوقت منذ أف ينتبو من النوـ  ،إذا كاف ما فرط؛ لقوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :من ناـ عن صبلة أو

نسيها فليصليها إذا ذكرىا  يعني التقدير إذا قاـ من النوـ وذكرىا ،فإذا قاـ من النوـ بدأ الوقت عند ذاؾ،
يعني قبل ما كاف ،ناـ مرفوع ع نو القلم ،فإذا قاـ من النوـ بدأ الوقت عنده ،فإذا كاف على جنابة يغتسل حتى لو

خرج الوقت ،يغتسل ويتسنن ويصلي.
نعم

وىذه أنا سمعت فيها فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز في ىذه المسألة بعينها ،الشيخ ابن باز رحمو اهلل،

س :أحسن اهلل إليك  ،يقوؿ :ىل إذا شك رجل ىل خرج منو مني أو مذي ماذا يفعل؟
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ج :إذا شك ىل الذي خرج منو مني أو مذي؟ في الغالب أف الذي يخرج ىو المذي ،المني ال يخرج ىكذا

 ،إال إذا كاف في مرض  ،إذا كاف فيو مرض صلبو أو في برد شديد ،وإنما الذي يخرج في الغالب ىو المذي ،إما
يخرج عند فكر أو عند إثارة شهوة ،فهذا كما بين النبي  للمقداد في حديث علي  ،إنو يغسل ذكره ويتوضأ.
انتهى ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو.
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ذـ من قرأ القرآف كمل يعمل بو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم.
اٟتمد هلل ،كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل نبينا ٤تمد عليو كعلى آلو كصحبو كسلم كمن كااله
أما بعد:
ً
بن ٪تَت
بن ىكض و
اح ى
بن عبد اهلل ي
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ً
قاؿ يل ٭تِت بن عيسى ً
عن
األعمش ى
ى
شقيق أبو كائل :يا يسلىٍي ىم ي
اف! ما ىشبػ ٍه ي
قاؿ :قاؿ يل ي
ت قيػراءى
ً
اف ،فإذا ىذ ىْتىها مل ىً٬ت ٍد فيها ىش ناة ىًٝتينىةن.
ت ىٛتضان ،فمن ىرآىا ظىن أىهنا ٝتى ه
ىزىمانً ى
ك إالٌ بًغىىن وم ىر ىع ٍ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،ىذا

المثل المعبر الجيد ذكره شقيق ابن سلمة أبو وائل ،وىو من تبلميذ عبد اهلل بن مسعود ،من طبلب عبد اهلل بن
مسعود ،وىذا المثل أتى بو من شيخو ،أتى بو من عبد اهلل بن مسعود كما في األثر الذي بعده ،يا سليماف

يخاطب األعمش  ،سليماف بن مهراف أبو محمد .نعم األثر إللي بعده.
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ذـ علماء آخر الزماف
ابن ك ٍى و
بن يىز ىيد ىع ٍن يعٍتبىةى ً
ٛتن ً
ب ىع ٍن ىعٍب ًد الر ً
بن ىعٍب ًد اهلل
أخربين أبو أيٌ ى
وب عن سحنوف ىع ًن ً ى
و
ً
ض ،حىت إذا
قاؿ :ى
ى
بن ىم ٍس يعود  ما أي ىشبوي يعلى ىماءى ىزىمان يكم إالٌ ىكىر يج ول رعى ىغنى ىموي اٟتى ٍم ى
قاؿ ىعٍب يد اهلل ي
قاؤىا اعتاـ أىفيضلها ُب نػى ٍف ًس ًو ،فإذا ىي ال تػيٍنقي ،كما بىًق ىي ًم ىن الدنيا
أيًر٭تت بي ي
طوهنا كانٍػتىػ ىف ىخت أى ًح ي
ص ٍف يوهي كبىًق ىي ىك ىد يرهي.
ب ى
إال كالشيء يش ًر ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،النصوص بهذا المثل الذي ذكره ابن مسعود وذكر الشقيق ابن سلمة أبو وائل الغنم إذا رأت الحمض،

والحمض ىو نبات في البادية أو مجموعة نباتات كلها تسمى حمض ،ومنها الرمث ،ومنها غيره من النباتات ،ىذا

الحمض إذا أكلتو الغنم وشربت بعده الماء تنتفخ ،الغنم تنتفخ لكنو سمن كاذب  ،يعني ىذا الحمض ال بو
شحما  ،وإنما من يراىا يظن أنها سماف ،وىذا شيكي أي في خصائص ىذا النبات ،من يراىا يظن أنها سماف ،ثم

لو أراد أف يذبح منها شاة ما وجد فيها شاة سمينة ،قلما أخذ منها.

فيقصد بالمثل أف السمن الكاذب ىذا الذي يضرب عبد اهلل بن مسعود في الغنم يقوؿ :ما أشبو قراء زمانك

وعلماء زمانك إال بهذه الغنم ،تظن أنهم علم وعندىم خشية وعندىم تقوى ،وعندىم حقيقة في العلم ،وترى

السمن الظاىر عليهم ،يعني زي أىل العلم وكبلمهم في العلم ،وتظن أنهم سماف ،بمعنى تظن أنهم قد حصلوا

حقيقة العلم وحاشية من العلم.

ثم كلما فتشت واحدا منهم وجدت أنو ال يلقي ال يدلك على الحق ،ال تجد شيئا خالصا ،وىذا المثل

واضح ،فهذا قصده ،قصده يعني أف الناس تغيروا ليسوا مثل أصحاب محمد  ومن بعدىم.
فأصبحوا مثل الشيء الذي يرى أنو سمين وليس بسمين ،والجملة األخيرة من كبلـ عبد اهلل أخطر ،قالوا:

وما بقي من الدنيا إال كالشيء شرب صفوه وبقي كدره.

وىذا حق يعني يقوؿ :القادـ أعظم ،فإف صفو الدنيا وخبلصة أىل اإلسبلـ كما شبو ابن مسعود مثل

الميزاب ،الميزاب الذي يكوف فوؽ البيوت ،أوؿ ما يأتيك منو إذا جاء المطر الماء الصافي ،ثم إذا أمطر الماء
الصافي بقي الكدر وىو الوسخ الذي يكوف في السطوح ينزؿ ،فيشبهونو بهذا.

452

التحذير من البدع
واهلل  لما ذكر المقربين من عباده قاؿ          :

()1

من أراد أف

يكوف من القليل فليعمل بعمل الثلة ،من أراد أف يكوف من القليل اآلخرين فليعمل بعمل الثلة الذين زكاىم اهلل



ىذا ىو المقصود ،يعني أصبح ما بقي من الدنيا كالشيء الذي شرب صفوه وبقي كدره .واهلل المستعاف.

نعم.
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تعليم الشياطُت العلم لئلنس
بن ىع و
اف ً
بن
بن ىكض و
مرك ى
اح ى
ب عن يسفيى ى
قاؿ :ىحدثىنا يم ٍ
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ص ىع ي
اف ى٬تلً
س و
ورم أىنو قيل لسفياف أف ابن ابػنىتً ً
عيد الث ً
وؿ :سيأٌب على الن ً
س ُب مساجدىم
م
ز
اس
ق
ػ
ي
و
ي
ه
ي
ى
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ي
ً
قاؿ :ىسيى ًأٌب
فياف :قد بىػلىغنا ذلك عن ىعٍب ًد اهلل بن ىع ٍم ورك أىنوي ى
أمر دينهم .ى
قاؿ يس ي
ىشياط ي
ُت يػي ىعل يمونػى يهم ى
اف ى٬تلًس ُب مس ً
اج ًد ًىم ىشي ً
على الن ً
داكد قد أىٍكثػى ىق يه ٍم ُب البى ٍح ًر،
كاف يسلى ي
ُت ى
اط ه
بن ى
ى
يماف ي
اس ىزىم ه ٍ ي ى ى
سفياف :ب ًقيت أيم ً
وف الناس أىمر ًدينً
ً
اـ.
قاؿ
م.
ه
ى
ي
ىٮتٍير ى
ٍ
ور عظى ه
ىى يه
جوف يػي ىعل يم ى ى ٍ ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،سفياف الثوي قيل لو :إف ابن عيينة أف ابن بنتو أو ابن ابنتو ،وفي نسخة أف ابن عيينة ،وىذا أصوب؛

ألف ما عرؼ أف ابن بنت سفياف الثوري أنو من أىل العلم أو أف يقوؿ ىذا الكبلـ لعلو تصحيف ،في نسخة ابن
عيينة يقوؿ :سيأتي على الناس زماف يجلس في مساجدىم شياطين يعلمونهم أمر دينهم ،يتمثلوف في صورة إنس ،

وفي صورة مشايخ ،ويعلموف الناس أمر دينهم ،وكيف تعرفهم؟ إذا كانوا على خبلؼ السنن كما سيوضح اآلف ابن

وضاح ،أو زىير بن عبادي يوضح كبلـ سفياف.

فقاؿ سفياف :نعم ،بلغنا ذلك عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنو قاؿ :سيأتي على الناس زماف يجلس في

مساجدىم شياطين ،كاف سليماف بن داود عليو السبلـ أوثقهم بالبحر ،بما أعطاه اهلل من الملك الذي ال ينبغي

ألحد من بعده ،وإنهم يخرجوف يعلموف الناس أمر دينهم ،فقاؿ سفياف الثوري :بقيت أمور عظاـ .يعني القادـ
أعظم؛ كل يوـ يأتيكم أشياء معجبة وغريبة ،حتى يكوف أشياء لم تكونوا تحدثوف بها أنفسكم ستحصل ،واهلل

المستعاف ،وىذا تقدـ أثر أو أثرين بهذا المعنى ،وكما ذكرنا اليوـ في الصباح أف ىذا في مقدمة مسلم ،ومعناه

صحيح ،ذكر مسلم في مق دمة صحيحو ،وإف كاف الكثير من أىل العلم يقولوف :إنها ليست على شرط المقدمة،
لكن المعنى صحيح وثابت عن عبد اهلل بن عمرو أف سليماف بن داود أوثق شياطين يوشكوف أف يخرجوف على

الناس ويقرءوف عليهم القرآف ويحدثونهم .نعم.
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الدنيا رأس كل خطيئة
قاؿ زىَت بن و
وف الناس في ً
وف ُب خبلؿ
بن ىكض و
دخلي ى
عباد :يعٍت يس ى
فياف :يػي ىعل يم ى ى ي
اح :ى ي ي
قاؿ يى٤تم يد ي
ض ىل
ذلك األىواءى ا١ت ٍح ىدثىةى ،فىػيي ًحل ى
وف ى٢تي يم اٟتىىر ىاـ كيي ىشك يكونػى يهم ُب ى
ض ًل كالص ًٍرب كالسن ًة ،كيػيٍب ًطليوف فى ٍ
الف ٍ
ي
طلب الدنيا كىي رأٍس يكل خ ًطيئة.و
ً
ً
الزٍى ًد ُب الدنيا ،كيىأٍ يمركهنم ً
باإلقٍػبىاؿ على
ى ى
ى ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،يعني معنى كبلـ سفياف كيف تميز ىؤالء الشياطين إللي يحدثوف الناس في المساجد قد يكونوا شياطين

حقيقة ،يعني تمثلوا في صورة إنس ،وقد يقوـ بهذا العمل وكبلؤىم ،لهم وكبلء من شياطين اإلنس ،كما قاؿ اهلل
تعالى             :

()1

فكيف تعرفهم؟ قالوا:

إنهم يجلسوف يعلموف الناس  ،ثم يدخلوف في خبلؿ كبلمهم األىواء المحدثة ،ىذا إللي يميز إذا كاف ىذا إلي

يتكلم يأتيو وحي من الشيطاف أو يبين وحي اهلل ،ألف الوحي وحياف؛ وحي من اهلل نزؿ بو جبرائيل ووحي الشياطين
        

()2

فإذا كاف يدخل في تعليمو األىواء المحدثة التي تصد الناس عن السنة وعن الوحي ،ويشبو عليهم دينهم،

ويحلوف لهم الحراـ ،والشبهات يساعدونهم على الوقوع فيها ،ويشككونهم في السنة ،ويشككونهم في الفضل
في الصبر ،ويبطلوف فضل الزىد في الدنيا ،ويأمرونهم باإلقباؿ على طلب الدنيا ،وطلب الدنيا رأس كل خطيئة،
اتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قاؿ النبي  طلب الدنيا رأس كل خطيئة ،كما قاؿ السلف ،إف الشر جمع في

بيت وجعل لمفتاح البيت حب الدنيا.

فإذا كاف في القلب حب الدنيا فإنو يكوف رأس كل خطيئة ،يجر لك شرا عظيما ،وإذا أف اهلل 

عصم

العبد ،وأصبح ال يهتم بالدنيا ليست في قلبو ،أقبل إليو الخير من كل جانب -نسأؿ اهلل من فضلو -ولهذا يقوؿ

بعض المتقدمين يمثل مثبل يقوؿ :لو أف الشخص مثبل عنده لحم  ،وجاءه كلب  ،فأخذ ينهر ىذا الكلب  ،ولكن

الكلب يعود ،وينهر ويعود ما داـ اللحم عندؾ  ،فإف الكلب سيعود عليك؛ ألنو يرى ما يريد.
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وىكذا الشيطاف إذا عرؼ من قلبك إنك تحب الدنيا حتى لو طردتو يعود  ،حتى لو جاىدتو يعود؛ ألنو

يعرؼ من قلبك إنك فيو طعاـ لو ،طعاـ الشيطاف ىو الدنيا التي يصطاد بها الناس ،فهو مثل الكلب الذي وجد
عندؾ لحم حتى لو قذفتو لو حدفتو يعود إليك ،وشخص آخر ليس عنده طعاـ ،فمنذ أف يأتيو الكلب ينهره

يهرب الكلب ال يعود إليو ،ماذا يريد عنده؟ ما عنده شيء.

ىكذا العبد المؤمن التقي والذي ليس في قلبو حب للدنيا ،ومثلوا لذلك بعمر بن الخطاب شم الشيطاف

قلب عمر فوجد ما فيو شيء من أمر الدنيا ،فأصبح إذا رآه من طريق ترؾ الطريق كلو لعمر وذىب من طريق

آخر ،ما يمشي ما يريد ،ىذا الرجل ليس بقلبو طعم للشيطاف أو شيء ،ىذا معنى كبلمو قاؿ النبي   إيو يا
ابن الخطاب واهلل ما رآؾ الشيطاف سالكا فجا إال سلك فجا غير فجك   وأرضاه .نعم.
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ٖتذير النيب أمتو من االستماع إىل أىل البدع
وف عن ابن ك ٍى و
وب عن أيب ىىانً وئ
ىحدثىٍت
ب ى
سليماف عن يس ٍحني ى
ي
قاؿ :أخربين ىسعً ي
بن أيب أىي ى
يد ي
ى
وف في ِ
ار عن أيب ىريرىة  عن ً
آخ ِر الزم ِ
بن يىس و
ا٠تىٍوالين عن يم ٍسلً ً
ً
اف
م
رسوؿ اهلل  ى
قاؿَ  :سيَ ُك ُ
َ
يى ى
ى

اىم . 
اس ِم ْن أُمتِي يُ َحدثُونكم بِ َما لَ ْم تَ ْس َم ُعوا أَنْػتُم وال ُ
آباؤكم ،فَِإي ُ
اكم وإي ُ
نَ ٌ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا في مسلم الحديث ىذا  سيكوف في آخر الزماف ناس من أمتي يحدثونكم بأحاديث لم تسمعوا

بها أنتم وال آباؤكم  يعني ال يقصد اآلباء والقريبين وال من قبلهم وال من قبلهم يعني يأتوف بأشياء غرائب
مشهرات ،يرفع الناس إليها أبصارىم يأتوف بغرائب من القوؿ لم تسمعوا بها أنتم وال آباؤكم ،فإياكم وإياىم.

إياكم وإياىم؛ ألف الدين إنما يطلب الشيء المسلوؾ ،في الدين خاصة يطلب الشيء المسلوؾ ،يطلب

السنة الماضية التي عليها من قبلنا من الصالحين إلى عهد النبي  وأصحابو ،الشيء الذي لم نسمع بو نحن
وال آباؤنا وال من قبلهم وال من قبلهم ليس مسلوكا ىذا ال يراد ،ىذا ابتداع في الدين ،معناه أنو أمر محدث.

وأما في الدنيا يسلك الطريق المسلوؾ وغير المسلوؾ ،كل يوـ يخترعوف أشياء تسهل عليهم أمور دنياىم،

ىذا ما فيو بأس أنتم أعلم بأمور دنياكم ،أما في الدين ال بد أف يكوف الطريق مسلوكا؛ إنك ال تزاؿ على الطريق ما

دمت على األثر ،نسأؿ اهلل من فضلو ،فإذا جاء شخص يحدثكم بأشياء ال تعرفونها وليست في الكتب وليست

من أمر الدين ،وكما قاؿ معاذ 

يرفع الناس ليصاروا إلى أشياء مشهرة ،غرائب قيل لمعاذ :إنهم يحدثوف

بغرائب وغيرىم من السلف ،قاؿ من الغرائب نفر من الغرائب نفر .ما نريد الغرائب نريد شيء مر عليو من قبلنا.

وفيو أيضا من الفوائد أف الناس إذا كانوا على سنة وعلى قوؿ صحيح ،لو قوؿ صحيح مستقر عليو  ،فإنو

ليس من المصلحة التشويش عليهم ،ليس من المصلحة التشويش عليهم حتى تجتمع أمورىم ،ولذلك لما وضع

مالك الموطأ  ،قاؿ أبو جعفر المنصور لئلماـ مالك :إني عزمت عزما .قاؿ :ما ىو يا أمير المؤمنين؟ قاؿ :عزمت

أف أنسخ منو نسخا وأرسلو إلى األمصار وأفعل كما فعل عثماف 

لما أحرؽ المصاحف ،وألزـ الناس كلهم

بالعمل بما في الموطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين ،ىذا كبلـ أبو جعفر المنصور.

فقاؿ اإلماـ مالك صاحب الكتاب :ال تفعل يا أمير المؤمنين ،فإف أصحاب محمد  قد تفرقوا باألمصار،

منهم إلي في الشاـ ومنهم إللي في مصر ومنهم  ،إلي في العراؽ ،وكل قوـ أخذوا بما أفتاىم الصحابة إللي

عندىم والعلماء إلي عندىم  ،وإنهم إذا أجبرناىم على شيء ال يريدوف يكوف فتنة ،فدعهم وما اختاروا ألنفسهم
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ماداـ األمر في الفروع ما داـ في الفروع ،وكاف مالك يفعل ىذا ،لما كاف مالك يحدث أناسا في المدينة بأحاديث

ويفتي جاء رجل من أىل العراؽ وقاؿ للي في الحلقة ،قاؿ ابن مسعود في العراؽ ال يفتي بهذا ،فأمر بو وأتي بو

إليو ،فقاؿ :يا ابن أخي إذا أتيت قوما قد اجتمعوا على أمر معروؼ من الدين ،وعندؾ قوؿ آخر فبل تحدثهم بما
يكرىوف فترى منهم ما تكره.

وىذا اآلف حق  ،ىذا الذي يشوش على الناس إنهم على أمور صحيحة فيها أدلة قوية ،فيشوش عليهم

يشوش عليهم ،يؤتى لهم بأشياء ال يعرفونها ،وإف كاف األخرى لها أدلة ،ىذا من المصلحة أو تكلم عنها أىل

العلم ،لكن ىذا يعني من االستشهادات الحديثة إلي أصل الحديث األشياء الغرائب التي لم تسمعوا فيها أنتم وال

آباؤكم .نعم.
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كثرة العلماء ُب آخر الزماف
بن ى٘تً ويم ىع ٍن يى٤تم ًد
بن ىكض و
بن ي٤تىم ود ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قاؿ :ىحدثىٍت ىعٍب يد اهلل ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن سعً و
بن يوسف ً
قاؿ :بػىلىغىىنا أىنوي يأٌب على الن ً
اف تى ٍكثير
يد الثورم ى
اس ىزىم ه
الف ٍريى ًايب عن يسفيى ى
ً ي ي ى
اف ً ى
علىماؤىم فبل يػٍنت ً
وف بًعًٍل ًم ًهم كال يػٍنػ ىفعهم اهلل بًعًٍل ً
ً
تمسكان بالقرآف
م
كاف
ن
م
م
ى
ر
ػ
ي
خ
ف
م،
ه
م
ع
ف
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى
ىى ي
ي ىٍ
يٌ
يى
ى يي ي
كقراءتو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا كبلـ السلف بغلنا وبلغنا تكوف في الغالب إما وحي نقل إليهم ،أو يكوف أخبار ما في الكتاب

صحيحة ،أو يكوف في رأسهم نورا أعطاىم اهلل إياه؛ ألف كلو وقع ،وىم ال يتكلموف حتى بعمومات ،يتكلموف

بتفصيل دقي ق ووقع ،وشاىدوه الناس ،فهو نور ،إما نور في رأسو نور المؤمن إلي ما عرفوا من صنع اهلل،
واستشرفوا واستقبلوا وتكلموا بهذا الكبلـ ،وإما أف عندىم آثار من علم ،وحي.

فيقوؿ سفياف :بلغنا أنو يأتي على الناس زماف تكثر علماؤىم ولكن ال ينتفعوف بعلم -نسأؿ اهلل العافية

والسبلمة -ال ينتفعوف بعلمهم وال ينفعهم اهلل بعلمهم فخيرىم ذلك الزماف .يعني ىذا مدح أريد بو الذـ ،يعني
أفضل الموجود ذلك الزماف إلي على األقل يتمسك بالقرآف وقراءة القرآف ،ىذا أفضل الموجود ولكنهم ال

ينتفعوف بالعلم ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،يكثروف وال ينتفعوف بالعلم ،العلم الحقيقي إلي يورث الخشية ،يرد

الناس عن المشتبهات ،يرد الناس عن اتباع الحيل ،يرد الناس عن االنغماس في الدنيا ،يحملهم على طلب

اآلخرة ،ىذا يقل يقل من ينتفع بهذا أو ينفعو اهلل بعلمو .واهلل المستعاف .نعم.
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غربة طالب العلم الشرعي
بن ً
عبد الوى ً
بعض أخواين عن ىعٍب ًد اهلل ً
قاؿ :ىحدثىٍت
بن ىكض و
اب ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىٍت ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ى
سفياف الث ً
بن عيسى عن
ورم ى
ص ور ى
ى
قاؿ :ىحدثىنا يسلىٍي ي
ي
بن نى ٍ
أعلم  -أىنوي
ماف ي
أٛتد ي
قاؿ :بلغٍت  -كاهلل ي
اف من طىلى ً
ىسيى ًأٌب على الن ً
ص ىار ىغ ًريبان ُب ىزىمانًًو.
اس ىزىم ه
ب الع ٍل ىم فيو ى
ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا أيضا حق ،ىذا نور  ،كل ىذا وقع سيأتي على الناس زماف من طلب العلم فيو صار غريبا في زمانو،

يقوؿ الناس :ىذا غريب أف يطلب العلم النافع ،وىذا وقع كثيرا اآلف ،تجد الناس يستغربوف حتى اآلف مثلما

تروف  ،إذا كاف الشاب أعطاه اهلل الذكاء وأعطاه اهلل ،يعني يستخسروف عليو ليذىب لطلب العلم الشرعي ،يقولوف:
اطلب الدنيا اطلب الطب  ،اطلب الهندسة ،كيف تذىب تضيع عمرؾ في العلم الشرعي؟.

ىذا عند غالب الناس إذا رأوا مثبل طالبا نسبتو عالية واختار مثبل الكليات الشرعية أو الدراسة العلمية

النظامية يستغربوف ،يقولوف :كيف ىذا يذىب إلى ىذا؟ يسمع غريب إلي يريد العلم الشرعي ،ىذا أمر واقع مثل

ما تروف.

فما بالكم بالي يذىب إلى دروس أىل العلم في المساجد ،يكوف غريبا ،تجد العامة يروف الشباب إللػي

يداوموف على حضور المباريات وعلى ىذا ما يستغربوف منهم ،لكن الشاب إللي يداوـ على حضور مجالس العلم
ويصرؼ وقتو يستغربوف يقولوف :إلى متى وأنت ذاىب آت؟ ىذا من غربة الدين إلي يطلب العلم اآلف العلم

الصحيح علم األثر علم السنة ويحضر ويصبر ،ىذا نادر في زمانو ،غريب جدا.

ولذلك مثلما تروف كبار العلماء الراسخين في العلم إذا جلسوا إلى السواري في المساجد من يحضر

عندىم ،ونسبة الحضور من الشباب إلي في المدينة ،تجد المدينة فيها خمسة مبليين وإلي يحضر عنهم خمسة

أشخاص عشرة أشخاص ،وقليل من يكوف نجيبا أيضا ،من ينجب منهم يخرج نجيب نادر أيضا ،يقوؿ أبو داود
الطيالسي :خرجت وخرج شعبة بن الحجاج متكئ على موكبو ،والمشي فيو قرابة خمسة آالؼ ،كلهم يريدوف أف

يكتبوا الحديث عن شعبة أبو بسطاـ إلنو ...قرين لسفياف الثوري ،فقلت :يا أبا بسطاـ المسجد فيو قريب من
خمسة آالؼ يكتبوف عنو ،فقاؿ :تظن ىؤالء كلهم يخرجوف على الحديث؟ قلت :أل ،قاؿ :وال خمسة .يعني

يخرج من ىؤالء خمسة ىذا أمر طيب.
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ثم بين قاؿ :أحد يطلب العلم ثم إذا كبر اشتغل بالدنيا ،أو صحب سلطانا أو رأى شيئا يشغلو ترؾ العلم،

وىذا أمر مسهل ،انظر اآلف في خريجي الكليات الشرعية ،يخرجوف مائتين ثبلثة مائة ،والذي يستمر في طريق

العلم عالم ومتعلم وسائل مستفتي خمسة أربعة ثبلثة  ،والبقية يغرقوف في ىذه الدنيا.

أما في األعماؿ اإلدارية أو في األعماؿ التجارية إلى أف يموت ،المقصود أف طلب العلم يصبح غريبا في

زماننا .نعم.
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ندرة من ييفيت بالسنة ُب آخر الزماف
اف ى ً
ابن و
كىب عن ىخبل ًد ً
ىحدثىٍت سليماف عن سحنوف عن ً
ت دراجان أبٌا
بن يسلىٍي ىم ى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
زماف يسمن الرجل ر ً
يقوؿ :يأٌب على الن ً
احلىتىوي حىت تعقد ىشحمانٍ ،ب يى ًسَتي عليها ُب
السمح ي
اس ه ي ى ي ي ي ى
األمصار حىت تعود نقضان يلتمس ىم ٍن ييفتيو بً يسن وة قد يع ًم ىل هبا فبل ىً٬ت يد ىم ٍن ييفتيو إالٌ بالظن.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا حق ،ونقوؿ :كبلمهم ىذا خرج من نور ،إما نور وحي وىم لم يصرحوا باألسانيد ،وإما نور فراسة؛

ألف كل إللي يقولوف يقع ،ويقع وىم يتكلموف بالتفصيل ،فيقوؿ ىذا دراج رحمو اهلل  ،يقوؿ :سيأتي على الناس

زماف يسمن الرجل راحلتو حتى تعقد من الشحم ،ثم يسير عليها في األمصار حتى تعود نقضا ،يقاؿ للبعير عادة:
نقضا إذا ذىب شحمو كلو وأصبح ىيكبل ،يسمونو نقضا يعني ينتقض شحمو كلو ،وىو يدور على الناس في

األمصار يبحث عمن يفتيو بسنة قد عمل بها.

يبحث عن رجل يقوؿ :ىذا الحكم كذا ،والدليل ىذه اآلية ،ىذا الحديث عمل بو أبو بكر عمل عمر ،ىذا

فتوى عثماف  ،فتوى علي ،يخبر بسنة قد مشى الناس عليها فبل يجد ،وال يجد إال من يفتيو بالظن ،أرى وأظن

والظاىر ويبدو لي ،وكذا فقط ،أما يخبرؾ بأشياء وثيقة يندر.

وىذا مثلما ترونو ،وىذا في بلدنا واضح فما بالكم بالببلد األخرى ،يحدثنا كثير من اإلخواف في العراؽ وفي

الشاـ ،يقولوف :كثير من الكتب إلي عندكم أصبل ما نعرفها البخاري ومسلم ما نعرفها ،نعرؼ كتب أخرى كلها

تكوف كتب رأي ،كتب ظنوف ،إما أف كتب المتأخرين الفقهاء أو ،كتب كلها ما فيها وحي ما فيها آثار ،ىذا ىو

إللي يقصدوف السلف.

تمر ع لى األمصار تبحث عمن يعطيك شيئا وثيقا ما تجد ،إنما يعطيك من رأسو ،يظن ويبدو لو وىكذا،

والحديث ىو الوثيق ،الحديث ىو الوثيق ،األثر ىو الوثيق ،يشرح الصدر وما من شيء تحاج بو اهلل  تحاج بو
عن نفسك أماـ اهلل؛ ولهذا قاؿ الزىري لرجل :ىل تحب األثر والحديث؟ فقاؿ الرجل :نعم .قاؿ :أما إف

الحديث ذكر يحبو ذكور الرجاؿ وفحولو ،ويكرىوه مؤنثوىم .يعني الرجل يحب الحديث؛ ألف الحديث وثيق وفيو

قوة وفيو أمر شديد في دينك ،والذي يحب الفكر ويحب الرأي يقوؿ ىذا من مؤنث الرجاؿ ،يعني يحب األشياء

المائعة اللينة إلي ما فيها أمر وثيق شديد ،وقاؿ بعض السلف :نظرت في ىذه األىواء ثم فصلها فقاؿ :بعض
األىواء ال أظن وضع دين لهم إال امرأة ،مما فيو من التلوف والميوعة أما الحديث ال.
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فيقوؿ :تمضي في األمصار ما تجد من يفتيك بسنة قد عمل بها ،يقوؿ لك :واهلل ىذا كبلـ علي ،ىذا كبلـ

عثماف ،ىذا فتوى أبو بكر ،ىذا قوؿ رسوؿ اهلل ،ىذا فهم الصحابة ،ما تجد ،يندر إال أشذاذ نعم .
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صفة أىل السنة
ً
منذ ٜتسُت
بن ىكض و
ت سحنونان ي
يقوؿ ي
اح سنةى إحدل كٙتانُت كمائتُت قاؿ :ىٝت ٍع ي
أخربين ي٤تىم يد ي
ً
قاؿ يسحنوف :إًين أىظين أنٌا
سنةن ُب
اٟتديث الذم جاءى  :يُ َسم ُن الر ُج ُل َر ِاحلَتَوُ حتى تَػ ْع ُق َد َش ْحماً  ى
ض ً
ماف فىطىلىبت أىىل السن ًة ُب ذلً
ب ا١ت ً
ك الزم ً
الكوىك ً
يء ُب لىٍيػلى وة يمظٍلً ىم وة.
اف فى ىكانيوا ىك ى
ى
ُب ذلك الز ً ٍ ي ٍ
ى
ى
ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،سحنوف يقوؿ ىذا الكبلـ سنة مائتين وواحد وثبلثين ،يعني قبل خمسين سنة من ىذا إللي يحدث بو،

مائتين واحد وثبلثين في عهد أحمد اإلماـ أحمد وأمثالو ،فيقوؿ :أظن أنا في ذلك الزماف طلبت أىل السنة في
ذلك الزماف فكانوا كالكوكب المضيء في الليلة المظلمة .ىذا في عهد أحمد وما عنده من اآلثار ،لكن أحمد ما

ىو بالنسبة إلى علماء زمانو؟

كثر أى ل الرأي وكثر أىل المعتزلة وأصبح الحكم لهم ،وأصبح القضاة من أىل الرأي ،وأصبح إللي يفتي

بالسنن نادرا مثل أحمد ،فإذا كاف في سنة مائتين واحد وثبلثين ماذا نقوؿ نحن؟! نعم.
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نقاء السنن كاختبلطها بغَتىا
ً
الك ًام يل.
ابن ىكض و
س ىًٕت ٍدهي ،كإذا كاف ي٥تتلطان فهو ى
ى
اح :فإذا طىلىٍب ى
ت الشيءى ا٠تىال ى
قاؿ ي
ص لىٍي ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

يقوؿ :إذا طلبت الشيء الخالص ما تجده ليس تجده ،الشيء الخالص الصافي األثر ،وإذا كاف مختلطا فهو

اآلف األمثل ،ىو الكامل عندنا لو كاف مختلطا ،يعني ما عاد نجد الخالص ،ىذا الكبلـ الموضح ،واهلل المستعاف.

نعم.
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تبديل كتاب اهلل
ىً
يقوؿ ىغيػر مرةو :كتاب اهلل قد بد ىؿ ،كسنةي رس ً
ت،
بن ىكض و
وؿ اهلل  قد يغيػىر ٍ
كٝت ٍع ي
ي
ي
ي ىي
اح ي ٍ ى ى ٌ
ت ي٤تىم ىد ى
ً
كحدكد قد عطلىت ،كتىػرأس أىىل الب ً
اط ًل ،كتى ىكل ىم ُب الد ً
ين
ت،
ائم قد يسبًيى ٍ
كدماءه قد يسف ىك ٍ
ه ي ٍ ى ى ٍى ى
ت ،ككر ى
ً ً
كخاؼ ىً
ىم ٍن لىٍيس ًم ٍن ً
كسوىد فيهم ىم ٍن
كح ىك ىم ُب أىٍم ًر
أىل الدين،
ى
الربمءي كأىم ىن النط ي
ى
يف ،ى
ا١تسلمُت ي
ى
وط فيهم.
ىو ىم ٍس يخ ه
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا يقولو ابن وضاح غير مرة في زمانو ،يقوؿ :كتاب اهلل بدؿ ،وسنة رسوؿ اهلل غيرت ،والدماء قد

سفك ت ،والكرائم قد سبيت ،والحدود عطلت ،وأىل الباطل ترأسوا ،أصبحت لهم الرئاسة ولهم الشهرة ولهم
الصيت ،وتكلم في الدين من ليس من أىل الدين ،وخاؼ البريء وأمن النطيف ،النطيف المتهم أمن ،والبريء

ىو إللي يخاؼ ،وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من ىو مسخوط فيهم ،واهلل المستعاف .نعم.
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من عبلمات الساعة
قاؿ :ىحدثىنا أبو ً
كف عن
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبىةى ى
اح ى
ىار ى
قاؿ :ىحدثىنا يىًز ي
بن ي
يد ي
بكر ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
يٛتىٍي ود عن أىنى و
قاؿ :اهللُ اهللُ في األَر ِ
ض.
اعةُ حتى ال يُ َ
رسوؿ اهلل  ى
س أىف ى
وـ الس َ
قاؿ  :ال تَػ ُق ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا الحديث أخرجو مسلم في الصحيح ،ىذا  ......الظلمة العامة ،وىي الظلمة التي تعم األرض

وعليهم تقوـ الساعة؛ ألف قبل ىذه الظلمة ال تزاؿ طائفة من ىذه األمة على الحق ظاىرين ،ال يضرىم من

خالفهم وال من خذلهم ،ظاىرين على الحق قد يمكنوف وقد ال يمكنوف ،لكنهم ظاىرين على الحق منذ ظهور ىذا
الدين لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى الد ِ
ين ُكل ِو ظهور الحجة والبياف ،ما في دية اآلف قائمة أدلتو ،موافق الفطر ،موافق العقوؿ،
تنشرح لو النفوس مثل دين اإلسبلـ ،ال يجد غيره ىذا الظهور ،ثم قد يمكن أىلو وقد يستضعفوف ،فكذلك
الطائفة المنصورة إلي يثبتوف على الدين يثبتوف على السنة على األثر ،ىؤالء ال يزالوف موجودين يقلوف ويكثروف

يمكنوف ويستضعفوف ،حتى يقاتل آخرىم مع المسيح ابن مريم.

لكن قبيل الساعة تأني ريح من قبل اليمن كل من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من اإليماف تخرج روحو ،ثم يبقى

في األرض شرار الخلق ،ال يقاؿ :اهلل اهلل في األرض ،عليهم تقوـ الساعة ،ىذه الظلمة الشديدة التي تسبق قياـ

الساعة .نعم.
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ظهور عجائب قبل قياـ الساعة
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن ىٛتا ود ى
عيد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا نعيم ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
بن جٍن يد و
القد ً
كس عن يع ىف ًٍَت ً
قاؿ :ال
ب ى
اف ى
بن ىم ٍع ىد ى
ىعٍب يد ي
قاؿ :ىحدثىنا قىػتى ىادةي ىع ًن اٟتى ىس ًن عن ىٝتيىرىة ً ي
اعةي حىت تىػىركا أييموران ًعظىامان مل تى يكونوا تىػىرٍكىهنا كال يٖتىدثوف هبا أىنٍػ يف ىس يكم.
وـ الس ى
تىػ يق ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ال تقوـ الساعة حتى تروا أمورا عظاما -كما قاؿ سفياف قبل قليل -بقيت أمور عظاـ لم تكونوا ترونها

وال تحدثوف بها أنفسكم ،ما كانت تخطر حتى على بالك ،يعني تصور كل شيء أف يحصل ،نعم ،وىذا من غربة

الدين ،ستكوف أمور لم تكونوا ترونها وال تحدثوف بها أنفسكم.
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عبادة األصناـ ُب احملاريب قبل قياـ الساعة
اريٍ ً
اـ ُب ا١ت ىح ً
ب.
وـ الس
أقوؿ :ال تىػ يق
ىحدثىنا ي٤تىم يد
اعةي حىت تػي ٍعبى ىد األى
بن ىكض و
قاؿ :أنا ي
اح ى
صنى
ى
ٍ
ي
ي
ي
ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

وصدؽ أبو عبد اهلل محمد بن وضاح ،يقوؿ :وأنا أقوؿ :ال تقوـ الساعة حتى تعبد األصناـ في المحاريب.

وصدؽ ،اآلف كثير من مساجد المسلمين تجد األضرحة والقبور في المحاريب ،ضريح وقبر صنم يعتبر وثنا ،يعبد

من دوف اهلل ويطاؼ بو ويذبح لو  ،وأيضا لو تجده في المحراب في محراب المسجد ،صدؽ أبو عبد اهلل -

سبحاف اهلل العظيم -إلي أعطاىم ىذا النور الذي يعرفوف بو حتى نور يمشوف بو كما في اآليات ،أعطاىم يعني من
سنن اهلل يعرفوف ماذا سيصير ،نعم.
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عبادة األكثاف قبل قياـ الساعة
أبو بدر عن ً
عبد ا١تلك (يعٍت أخربنا ىذه سيقوؿ ُب آخر حدثٍت ابن كضاح يعٍت أخربنا أبو
عبد ا١تلك ب ًن و
بدر يقوؿ ابن كضاح ،نعم ) .أبو بدر عن ً
تقوـ
قاؿ :ى
سعيد ى
قاؿ حذيفةي  ال ي
ً
اح.
ابن ىكض و
الس ى
اعةي حىت تػيٍن ى
ب فيها األكثاف كتيعبد .يعٍت ُب احملاريب .ىح ٌدثىنيو ي
صى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم وىذا حق ،ىذا حق ،ستكوف أصناـ وأوثاف وأضرحة وقبور في محاريب الصبلة .نعم.
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افًتاؽ األمة إىل ثبلث كسبعُت فرقة
و
ًً
و
قاؿ:
بن
بن ىكض و
حبيب البىػٌزاز ا١تصيصي ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا أبو مركاف ىعٍب يد ا١تلك ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
الفز ًارم ع ًن الع ً
حدثىنا إبراىيم بن ي٤تم و
بن ا١تسيب عن يم ىع ً
ً
قاؿ
بلء
د
قاؿ :ى
اف ى
العٍب ًسي عن ىز ىاذ ى
ى
ي ي ى
ى
ى
اكيىةى ى
ى
ى
يى
علي بن أيب طا و
بعُت ًملٌ وة يكلٌها ُب
وف ىذهً األمةي على و
اعةي حىت تى يك ى
تقوـ الس ى
كس ى
لب  ال ي
بضع ى
ي
احدة ىي الناجية.
ا٢تاكية ،كك ه
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،واحدة ىي ناجية ،بضع وسبعين كلها في الهاوية ،ىذا حديث االفتراؽ ،وكثير اآلف من أىل البدع

يشكك في ىذا الحديث ،يتتبع أسانيده ويحاوؿ أف يضعفو ،وىو أف ىذه األمة ستفترؽ على ثبلث وسبعين فرقة

كلها في النار إال واحدة ،وىذا الحديث ثابت بل ىو شبو متواتر ،تواتر معلوـ من كثرة طرقو ،وتكلم بأف النبي

 تكلمو بالصحابة أف ىذه األمة ستفترؽ على ثبلث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة ،وىي الناجية وىي
الجماعة ،وىي من كاف على مثل ما عليو النبي  وأصحابو.

وىذا حديث عظيم ،ىو الفاصل ،إذا طلب أحد أف يجتمع المسلموف ،فيقاؿ لهم :نتجمع على ما كاف عليو

النبي  وأصحابو ،أي شيء تعملونو نرده إلى فعل النبي  وأصحابو ،فإف رضوا فهذا خير اجتماع ،وإف رفضوا
ف إنهم من الفرؽ الهالكة  ،وال نجتمع نحن وإياىم ،المعيار من كاف على مثلما أنا عليو اليوـ وأصحابي كما
سيأتي .نعم.
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الفرقة الناجية
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
اعيل
بن ىكض و
عيد ى
بن موسى عن ٍ
قاؿ :ىحدثىنا ي
اح ى ى
ى ي ي ى
أسد ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
إٝتى ى
بن عي و
بن أىنٍػ يع وم ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل ً
بن ًزيى واد ً
ٛتن ً
اش عن ىعٍب ًد الر ً
ً
بن يىًز ىيد ا١ت ىعافً ًرم ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل بن عمرك
ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل مثْ ٌل بمثْ ِل
بن العاص رضي اهلل عنهما ىع ًن النًيب  ى
قاؿ  :لَيَأتِيَن على أُمتي ما أتى على بَني ْ
إس َرائ َ
صنَع ذلك .وإف بنِي ْ ِ
يل تَػ َفرقُوا
َح ْذ َو النػ ْع ِل بالنػ ْع ِل ،حتى لو أَف فيهم َم ْن أتى أُموُ َعبلنِيَةً َ
َ
كاف في أُمتي َم ْن يَ ْ ُ
إس َرائ َ
ار إالّ ِملةٌ و ِ
وستفترؽ أُمتي على ٍ
وسبعين فِ ْرقَةٍُ ،كلها في الن ِ
اح َدةٌ .قالوا :وأي ِمل ٍة
ثبلث
وسبعين ِملةٍ،
على ثنتين
ُ
َ
َ
َ
قاؿ :ما أنا ِ
تنفلت ِم َن الن ِ
عليو وأصحابي . 
ار؟ َ
ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم ،أي ملة تنفلت من النار؟ قاؿ :ما أنا عليو وأصحابي .انظروا في التركيز على الصحابة رضي اهلل عنهم،

ىم االمتداد الصحيح لفعل النبي 

وىم خير من يفسر فعلو ،وىم خير من يكمل ،وىم خير من يقتدى بهم،

ولذلك أوصيكم جميعا وأوصي نفسي بقراءة سير الصحابة ،واإلكثار من ذلك ،قراءة سيرىم رضي اهلل عنهم ،

السير عن طريق كتب السنن وعن طريق ما ألف في السير ،ستجد السيرة متكاملة ،وتجد أف الصحابي عملو أكثر
من قولو.

تجده مثبل غزا ،تصدؽ ،صلى ،صاـ ،قاـ الليل ،تهجد ،أحسن إلى الناس ،وصل رحمو ىكذا ،أما الكبلـ

يندر أف تسجل لهم كبلـ ،وكلما -كما تقدـ اليوـ في الصباح -بعد عهد قوـ بنبيهم كلما كاف أحسن لقولهم
وأسوأ لفعلهم ،وىم كانوا أوثق الناس بالنبي  فكانت أفعالهم حسنة وأقوالهم قليلة ،وإذا تكلموا تكلموا بالنور.
فأ نا أوصيكم الشخص الذي يكثر من قراءة سير الصحابة يعطيو اهلل ىذا النور ،ويعرؼ ماذا كاف القوـ،

ويعرؼ أف من بعدىم لن يلحقوا بهم ،ولن يلحقوا غبارىم حتى ،إذا قرأ سير العلماء تجد تركيز على طلبو العلم

في الغالب وذىابو في العلم وأخذه ،وأحيانا يشار إلى نوع آخر من العبادة ،أما الصحابة فهم متكاملين في
عملهم ،انظر إلى أبي بكر رض اهلل عنو الصديق األكبر ىذا الذي اتسع لكل أعماؿ الخير ،يعني بعد صبلة

الفجر يقوؿ النبي 

مفاجأة ىكذا بدوف سابق خبر  :من أصبح منكم اليوـ صائما؟ فيقوؿ الصديق :أنا.

ويقوؿ :من تصدؽ منكم اليوـ على مسكي ن؟ فيقوؿ الصديق :أنا .ويقوؿ :من عاد منكم اليوـ مريضا؟ فيقوؿ
الصديق :أنا .ويقوؿ :من اتبع اليوـ منكم جنازة؟ فيقوؿ الصديق :أنا  وىذا وىم في صبلة الفجر.
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انظر كيف ىم يجتهدوف في األعماؿ بدوف تكلف ،كما يقولوف عنهم :انظر كيف ىم يجتهدوف في األعماؿ

بدوف تكلف ،كما يقولوف عنهم:
مػن


الػذي

مثل

سيرؾ

المدلل تمشي


رويدا

وتجيء

في

األوؿ

ما يتكلف ،ما في ذلك تلطع وإنما عرفوا أنهم خلقوا للعبادة ،فانظر كيف إلى ىذه الدرجة يعني المجاىدة

في العمل الصالح ،ولذلك لما أخبر النبي 

أف أبواب الجنة ثمانية ،وكل من عرؼ بعبادة يدعى من الباب

الخاص بها.

فقاؿ الصديق :يا رسوؿ اهلل ،ىل رجل يدعى من ىذه األبواب الثمانية كلها ،كل مبلئكة باب ينادونو ويرحبوف

بو؛ ألنو يعني أصبح علم في كل خير ،فقاؿ :نعم وأرجو أف تكوف منهم يا أبا بكر ،قاؿ لما علم عليو الصبلة

والسبلـ من أف أبا بكر اتسع ألعماؿ الخير كلها ،وىو أشبو الناس بالنبي 

تقوؿ خديجة عن النبي  لما

قاؿ :إني خشيت على نفسي ،تقوؿ :واهلل ال يخزيك اهلل أبدا؛ إنك تحمل الكل ،وتقري الضيف ،وتكسب

المعدوـ ،وتعين على نوائب الدىر.

وفي الصحيح لما خرج أبو بكر أراد أف يهاجر من مكة ولقي ابن الدغنة في الطريق قاؿ :واهلل مثلك يا أبا

بكر ال يخرج من بلده ،إنك تقري الضيف ،وتحمل الكل ،وتكسب المعدوـ ،وتعين على نوائب الدىر ،تشابو
فعلو مع فعل النبي  تجد أعماؿ كثيرة يفعلونها ،لما مات النبي  يقوؿ أبو بكر لعمر :يا عمر قم بنا نزور أـ

أيمن كما كاف النبي 

يزورىا .انظر من يطرأ على بالو ىذا الفعل من الخير! ثم لما ذىبوا إليها أبكتهم بكت

وأبكتهم رضي اهلل عنهم أجمعين.
علي  يحافظ على الورد الذي أخبر بو النبي  قالوا :ما تركتو وال ليلة؟ قاؿ :وال ليلة .قالوا :ال صفين

قاؿ :وال ليلة صفين.

المقصود أيها اإلخوة تجدوف أعماال عظيمة له ؤالء الصحابة ،السخاء المنقطع النظير ،أبو طلحة يتصدؽ

ببيرحاء في قبلة المسجد ،فيها قرابة ستمائة نخلة ،وفيها ماء طيب ،وأحسن أحسن أماكن المدينة في قمة
المسجد النبوي ،لما سمع آية واحدة          

1 -سورة آل عمران آية .92 :
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قاؿ :يا رسوؿ اهلل إني
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أرى اهلل يستقرضنا ،وإف أحب مالي بيرحاء فهو صدقة هلل ،أرجو بره  ......يا رسوؿ اهلل ،فضعها حديث شئت.

فقاؿ :أرى أف تضعها في األقربين .قاؿ أنس كما في البخاري فقسمها بين حساف بن ثابت وأبي بن كعب ،كل

من بني النجار ،ما يجتمعوف مع أبي طلحة إال في الجد السادس والسابع قسمها بينهم لحاجتهم ،يخرج ىكذا
من ستمائة نخلة بآية ،حتى تنظروا أنو لن يدرؾ أحد فضل الصحابة.

وكلما تعمق اإلنساف في سيرىم وأصبح كل وقت يقرأ في سيرىم وفيما ىم فيو من الخير ،أقل شيء يخرج

بو أف يحبهم ،ويقوؿ أنس :واهلل ما فرحنا بحديث بعد اإلسبلـ كفرحنا بحديث  المرء مع من أحب . 

ويقوؿ أنس :فواهلل إني ألحب رسوؿ اهلل وأبا بكر وعمر وأرجو أف أكوف معهم ،وإف لم أعمل بأعمالهم ،ما

أطيق أعمالهم لكن أرجو ببركة ىذا الحديث والنبي 

ال ينطق عن الهوى أف أكوف معهم ،فهذا معنى قولو :ما

أنا عليو وأصحابي .ىم أب ر األمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا ،ويعطوا كثيرا من األعماؿ وقليبل من القوؿ،

ولذلك يقوؿ ابن مسعود ألصحابو في الكوفة يقوؿ :أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد 

ولكنهم أفضل

منكم ،يقوؿ :أما الكثرة في النية أنتم أكثر لكنهم أفضل منكم ،فقالوا :لما يا أبا عبد الرحمن؟ قاؿ :ألنهم كانوا

أزىد في الدنيا وأرغب في اآلخرة ،عندىم ىذه األشياء في قلوبهم ،أزىد في الدنيا وأرغب في اآلخرة رضي اهلل

عنهم أجمعين .نسأؿ اهلل أف يرزقنا محبتهم .نعم.
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نصب األكثاف قبل قياـ الساعة
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن س و
بن و
عيد عن نعيم ً
بن
بن ىكض و
ٛتاد ى
اح ى ى
ى ي ي ى
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
ٛتن عن ً
ار ً
اٟتى ً
أبيو عن ً
بن ىعٍب ًد الر ً
ث عن ي٤تىم ًد ً
قاؿ :
ابن يع ىمىر رضي اهلل عنهما ىع ًن النًيب  ى

ِ
ِ
ص ٍن من َته َامةَ . 
ب
ُ
وـ الس َ
أىل ح ْ
اعةُ حتى تُػ ْن َ
ال تَػ ُق ُ
صُ
األوثاف ،وأَو ُؿ َم ْن يَػ ْنصبُها ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

ال تقوـ الساعة حتى تنصب األوثاف من جديد ،وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ في الحديث اآلخر الصحيح:

 حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة الطاغية  صنمهم اللي كاف في الجاىلية ،يرجع من

جديد ،ولعلو ىو المقصود منها بأىل الحصن من تهامة أما ذي الخلصة ،أو ما ورد في األحاديث  ......في تلك
النواحي ،وقد أقيم ىذا الصنم ذو الخلصة ،أقيم من جديد واتجو الناس إليو وعبدوه ،ثم لما كاف الدولة السعودية
األولى في عهد اإلماـ عبد العزيز بن محمد بن سعود ،أرسل إليو من يهدمو كما ذكروا أىل التاريخ ،وىدـ وكسر،

ثم لما سقطت ىذه الدولة األولى عن طريق األتراؾ أعيد ،عادوه من جديد وعبد من دوف اهلل وذبح لو وطيف بو.

ثم لما قامت الدولة الثالثة أرسل اإلماـ عبد العزيز من يهدمو ويكسره من جديد ،وكسر ووجد فيو صور

موجودة في كتاب تاريخ رأيتها كيف تكسر وكيف وجدوا عندىا آثار الدماء وآثار الذبائح ،وإلى اآلف وىو ، ...

فالمقصود أنو صدؽ عليو الصبلة والسبلـ ال ينطق عن الهوى ،ال تقوـ الساعة حتى تعود األوثاف من جديد،

لكنها ليست على وجو العموـ ،إف الشيطاف قد أيس أف يعبده المصلوف في جزيرة العرب ،لكن يخرج مثل ىذه

األشياء ،يعود الشرؾ جزعا في بعض األماكن .نعم.
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إنباء النيب بالغيب
صٍيم عن
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبى ىة ى
اح ى
بن يع ى
قاؿ :ىحدثىنا ى
العبلءي ي
قاؿ :ىحدثىنا أبو بى ٍك ور ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىٛت ًاد ً و
وـ
قاؿ ي
قاؿ :ى
وب عن أيب قبلبىىة عن أيب أٝتاءى عن ثوباف ى
رسوؿ اهلل   لَ ْن تَػ ُق َ
بن ىزيٍد عن أىي ى

ِ ِ
وف ثَبلثُوفُ ،كل ُهم يَػ ْز ُع ُم
وف ِم ْن أُمتي َكذابُ َ
وسيَ ُك ُ
كين وحتى تُػ ْعبَ َد األَ ْوثَ ُ
الس َ
افَ ،
بالم ْش ِر َ
اعةُ حتى يَػ ْل َح َق قَػبَائ ُل م ْن أُمتي ُ
ِ
األنبياء . 
أنوُ نَبِي ،وأنا َخاتم
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ال تقوـ الساعة حت ى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين أيضا فإنو ال يثبت بهذا الطريق ،وىذا حق كلو

وقع اقرءوا القرآف بلحوف العرب وأصوات العرب ،العرب لحونهم على الفطرة ،على الصوت الحزين وىذا اللي

ما فيو تكلف ،كما لو ترى اآلف رجبل متعلما من أىل البادية صاحب خشوع وصاحب طاعة صاحب سنة تسمع

قراءتو القرآف ما تتمنى أف يسكت ،أو مثبل بعض كبار السن ىنا الذين يحسنوا قراءة القرآف وال يتكلف ىذه

لحوف العرب بدوف تكلف ،وأما لحوف األعاجم التي جاءت فيما بعد فهو ىذا التكلف :التطريب ،والتمويج،

والرفع ،والخفض ،والصياح ،والمد ،والزيادة ،ىذه كلها ىذه لحوف األعاجم ما جاءت إال متأخرة ،فالمقصود -
كما قاؿ السلف  -المقصود بقوؿ النبي  على أحد التأويبلت  :ليس منا من لم يتغن بالقرآف  على
لحوف العرب ،كما كانت العرب تقرأ ،وأما ىذه التكلفات الطارئة كلها فهي محدثة ،قاؿ :وإياكم ولحوف أىل

الفسق .يعني  -سبحاف اهلل  -وىذا من النور  سيأتي أناس يقرءوف القرآف على مقامات الغناء على لحوف

أىل الفسق  -وىذا حصل يقرءوف القرآف على األلحاف على النوتة الموسيقية  -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية -
ىذا من زيادة الفسق والزندقة -فإنو سيجيء من بعدي قوـ يرجعوف القرآف ترجيع الغناء ،والرىبانية والنوح 
كأنها نائحة مستأجرة منها الصياح وىذا التطريب ،لكنو ال يجاوز الحناجر يصل الحنجرة فقط الصوت ،الصوت

يخرج من الحنجرة الحباؿ الصوتية أما غير الحنجرة ال يجاوزىا ،يعني مسألة أنو وصل إلى قلبو تأثر بو انتفع بو
ىذا مستحيل بعيد عنو ،وإنما ال يجاوز الحناجر فقط ،ال يجوز الصوت الصدى  -نسأؿ اهلل العافية  -وىذا
واقع كثيرا ما ،كثير مما تسمع من القراء الذين لهم أشرطة ولهم ،...أو في المساجد كثير منهم ابتلوا بهذا الببلء،

ىذا الصياح وىذا التطريب وىذا اللحوف األعاجم ،بعضهم  -نسأؿ اهلل العافية  -بلغ إلى لحوف الغناء يقرأ على

المقامات ويقرأ على ىذه النوتات كل ىذا  -نسأؿ اهلل العافية  -من المحدثات في الدين ،وإنما القرآف أريد

476

التحذير من البدع
للتدبر        :

()1

على لحوف العرب بدوف تكلف ،كما وصفوا قراءة

السلف :شهية ،حزينة ،غير متكلفة ،كأنو يخاطب إنسانا ،يعني إذا سمعت القراءة يعطيك القارئ المثل من
المعاني كأنو يخاطب إنسانا يتعجب ويستفهم ويخشع ،وإذا أردت أف تعرؼ فقو القارئ تعرفو بهذه األمور ،تعرفو
مثبل بالوقوؼ على اآليات إذا كاف يعرؼ المعاني سيحسن أف يقف ،وتعرفو في القنوت إف كاف عنده علم يكتفي

بالمأثور ،ال يرفع الصوت في الدعاء ،وال يرتل الدعاء ،وال يصيح ىذه الصيحات ،وال يذكر القصص في الدعاء،
تعرؼ أنو فقيو ،وكذلك ىذا إذا كاف قراءتو غير متكلفة فيها خشوع ويعرؼ يقرأ القرآف ،وىذا كل اللي ذكروه

ذكره حذيفة ىذا كلو حصل نعم.

1 -سورة ص آية .29 :
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تعلم الصحابة العلم كالعمل ٚتيعا
بن يم ىع ً
اكيىةى ىع ٍن ىعٍب ًد الر ً
بن ىم ٍه ًدم ،ىع ٍن ىٛت ًاد
بن ىكض و
اح ى
ٛتن ى
قاؿ :ىحدثىنا يموسى ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
بن زي ود ،عن ً
بن السائً ً
ب ،ىع ٍن أيب ىعٍب ًد الر ً
عطاء ً
رآف ىع ٍن قىػ ٍووـ،
ٛتن السلى ًمي ى
الق ى
قاؿ :إًنا أى ىخ ٍذنىا ي
ً ىٍ
فأخبػركنا أىنػهم كانوا إذا تىػعلموا ع ٍشر و
الع ٍش ًر األي ىخ ًر حىت يػى ٍعلى يموا ما فيهن
آيات مل ي٬ت
اكزكىن إىل ى
ٍىي ي
ٌ
ىي ى ى
قاؿ :فىػتىػعلمنا العًٍلم كالعمل ىً
ًم ىن العًٍل ً
قوـ بعدنا يى ٍشىربيونىوي كشرهبم
.
م
ى
ث ىذا ى
ٚتيعان ،كإًنوي ىس ىًَت ي
القرآف ه
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
قاؿ :بل ال ي٬تى ً
ا١تاءى ،ال ي٬ت ً
ت حنكو.
اكيز تراقيهم .ى
اكيز ىاىنا .ىكك ى
ض ىع يى ىدهي ىٍٖت ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

حنكو ،ىذا الحنك ،يقوؿ :حتى الحناجر بعيدة ال يجاوز ىاىنا ،فقط والصوت فقط ،وىذا أيضا من األشياء

العظيمة التي تنتخب وتنشر بين اإلخوة والشباب يقوؿ أبو عبد الرحمن السلمي " :إنا أخذنا القرآف عن قوـ
فأخبرونا أنهم إذا تعلموا عشر آيات " ...ىكذا كاف أصحاب محمد وبهذا نالوا المقامات العظيمة ووقر القرآف
في قلوبهم ،إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزىن إلى العشر اآلخر حتى يتعلموا ما فيهن من العلم ،قاؿ :فتعلمنا

العلم والعمل جميع ا ،علم وعمل وإيماف جميعا بعضو يثبت بعض ،ولم يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أولها،
عرفوا قدر القرآف لما قالوا لسالم مولى أبو حذيفة في اليمامة في المعركة ،لما حملوا الراية قاؿ رجل سفيو لسالم

قاؿ :نخشى أف نؤتى من قبلك يا سالم  -يعني نخشى أنك أنت تضعف  -قاؿ :تأتوف من قبلي بئس حامل

القرآف إذا أنا .يعرفوف قدر القرآف يقوؿ إذا أتيتم من قبلي بئس حامل القرآف أنا ،وفعل جلس بالراية حتى قتل



وأرضاه ،فعرفوا معنى القرآف أف القرآف أنو مسئولية وأف يقر في القلوب ،قالوا سيأتي قوـ سيرث القرآف قوـ

بعدنا يشربونهم كشربهم للماء ي حفظونهم بسرعة في أياـ وأسابيع كشرب الماء ،ولكنو ال يجاوز التراقي ،ما وقر
في القلوب وإنما فقط بسرعة بل ال يجاوز ىاىنا التراقي بعيدة ،الترقوة :ىذا العظم ىذا والعظم ىذا ،ىذا اسمها

الترقوة ىذا العظمين ،قاؿ :التراقي بعيدة ما يصل حتى التراقي ،لكن يصل ىاىنا ،ووضع يده تحت الحنك ،قاؿ:
ىاىنا فقط ،يقرأ باللساف ويرده الصوت الصدى فقط ،أما مسألة االنتفاع ومسألة الخشوع ومسألة الخشية ومسألة
العمل ومسألة اإليماف ومسألة التغني بالقرآف االستغناء بو عن غيره وعدـ الملل منو وعدـ الشبع منو ،ىذا بعيد

عن من كاف ىذا صفتهم إال رجبل ع رؼ قدر القرآف فلم يشبع منو ،ولو صحت قلوبنا ما شبعنا من كبلـ ربنا بنعم.
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اكز حن ً
اجىريىم
القرآف ًر ىج ه
سيقرأ ى
اؿ ال ي٬ت ًي ى ى
اكز حن ً
كقاؿ أىنىس بن مالً و
اجىريىم ،ٯتىٍيرقيوف ًم ىن الد ً
ين ىك ىما ٯتىٍير يؽ
ك :سيقرأ
القرآف ًر ىج ه
ى
اؿ ال ي٬ت ًي ى ى
ى ي ي
هم ًم ىن الرًمية.
ٌ
الس ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،كما حصل في لخوارج ،أكثر الناس قراءة للقرآف ولكنهم يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من

الرمية ،كما أخبر عنهم النبي  بسبب أنهم ضلوا بالقرآف نفسو ما عرفوا تأويلو ،وال أخذوا معو السنة فكاف سببا
لضبللهم نعم.
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القرآف ىمىز ًامَت
اٗتاذ الناس ي
بن يم ىع ً
قاؿ :ىحدثىنا ىعٍب يد الر ً
بن ىم ٍه ًدم،
بن ىكض و
اكيىةى ى
اح ى
ٛتن ي
قاؿ :ىحدثىنا موسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
اف ى ً
عن عب ًد الو ً
وؿ :يأٌب على الن ً
اح ًد ً
رآف
ت اٟتى ىس ىن يػى يق ي
اس ىزىم ه
الق ى
اف يىػت ًخ يذ ى
ص ٍفو ى
كف ي
قاؿ :ىٝت ٍع ي
بن ى
ى ٍ ىٍ ى
ىمىز ًام ىَت.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،كل ىذا كما ذكر أىل العلم ،كل ىذا من النور ،كأنهم أخرجوا من قبورىم رأوا زماننا ثم عادوا كتبوا ىذا

الكبلـ ،وىم كتبوه قبل مئات السنين ،كأنهم يتكلموف عن زماننا سيأتي على الناس زماف يتخذوف القرآف مزامير،

ىذا لو معنيين :المعنى األوؿ كما تقدـ أنهم يفعلوف مثل فعل أىل المزامير ،فقط طرب ولذة تجد بعضهم إذا قرأ
عليو القرآف يهز رأسو فقط ،طرباف يعني ،مو بخاشع وال ،فقط يعني يستأنس أف القارئ قرأ اآلية في نفس واحد

أو أف الصوت نفسو يطرب ،يتخذونو مزامير يجدوف فيو لذة مثل لذة المزامير ،الفسق ،أما الخشوع واالنتفاع

فبل ،ىذا معناه والمعنى آخر أيضا أنهم يتكسبوف بو مثل صاحب المزامير الذي يتكسب يطلب الدنيا بو ،سيأتي
قوـ يتكسبوف بالقرآف ،وىذا وجد حتى في زماننا يأتي قوـ يجلس في بيتو يسجل شريط ثم يبيعو ،تسجيبلت

بعشرات اآلالؼ إذا كاف صوتو يعجب الناس ،يبيع بصوتو بالقرآف بآالؼ مؤلفة ،فقط يتخذونو تكسب وأجرة،
وىذا كلو حصل ،وأنا أوصيكم بكتاب نافع للغاية اسمو " فضائل القرآف ومعالمو وآدابو " ألبي عبيد القاسم بن
سبلـ ،قريب اإلماـ أحمد " فضائل القرآف ومعالمو وآدابو وسننو " ذكر فيو أبوابا كثيرة عن طريقة السلف في

قراءتو ،في تعلمو ،في تفسيره ،وذكر كل ما يتعلق بالقرآف ،جمعو في كتاب واحد ،وأبي عبيد من أحسن من

يكتب ،جمع اهلل لو حسن العبارة ؛ ألنو من أىل اللغة ،وىو من أىل الحديث ،وكاف اإلماـ أحمد يحبو ويعظمو
قيادة أئمة السنة ،اسمو " فضائل القرآف معالمو وسننو وآدابو " تجدوف فيها أشياء منسية جدا من القرآف مثل

اآلثار ىذه ،وذكر فيو أثرا عن كعب بن مالك عن أبي بن كعب من حيث التكسب :أف أعمى في طرؼ المدينة ال
يحسن قراءة القرآف فذىب أبي يقرأه في األسبوع يوما ،يقرأه القرآف أعمى مسكين ما يعرؼ أحدا يقرأه ،يقوؿ:

فكاف يطرفني بأكل جيد مرة مرتين ثبلث ،فشك أبي ،سأؿ النبي 
جيدا ،إذا أقرأتو قاؿ للجارية :ائتيني بالسفرة وأتى ،فسأؿ النبي  فقاؿ :إف كاف ىذا أكلو كل يوـ فبل بأس،
قاؿ :إني أجد عند ىذا األعمى طعاما

وإف يتقصدؾ أنت بسبب تعليمك للقرآف فبل تأكل .فسأؿ األعمى قاؿ :ال واهلل إني أجهد نفسي وأجمع اللي
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عندي على أساس أطعمك بسبب أنك تقرأني القرآف .فقاؿ :ما أريده .إذا كاف فقط إنو حسن األكل لو ،فما

بالك بالذي أصبل يقرأ من أجل أف يتكسب أمواال بهذا ،نعم.
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من صفات ا٠توارج
بن ى٭تِت عن
بن ىكض و
بن أيب ىشٍيبى ىة ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ىع ٍميرك ي
قاؿ :ىحدثىنا أبو بى ٍك ور ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
و
ً
قاؿ :يكنا جليوسان على ً
باب ىعٍب ًد اهلل ً
فخرج
أبيو ،ىع ٍن ىجد ًه ى
ي
بن ىم ٍس يعود  نػىٍنتىظيريه أى ٍف ىٮتٍير ىج إلينا ،ى
ِ
القرآف ال يُ َج ِ
اإلسبلـ َك َما
وف ِم َن
ءوف
فقاؿ :إف ى
ى
اوُز تَػ َراقِيهم ،يَ ْم ُرقُ َ
َ
حدثىنا  :أَف قوماً يَػ ْق َر َ
رسوؿ اهلل  ى
يَ ْم ُر ُؽ الس ْه ُم ِم َن الرِمي ِة . 
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا ثابت في قصة ابن مسعود لما أتى أصحاب الحلق ،وقاؿ :واهلل وأيم اهلل ال أدري لعل أكثرىم

منكم ،اللي يقرءوف القرآف ال يجاوز تراقيهم ،وصدقت فراستو ،قاؿ عمرو بن سلمة :فرأينا عامة أولئك الحلق
يطاعنونا من نهرواف مع الخوارج " ،إف قوما يقرءوف القرآف ال يجاوز تراقيهم يمرقوف من اإلسبلـ كما يمرؽ السهم
من الرمية " أكثر الناس قراءة للقرآف ولم ينفعهم القرآف بشيء ،يمرقوف من القرآف  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة

 -نعم.
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افتتاف األمة احملمدية
قاؿ :حدثىنا ٤تمد ً
يعقوب بن ىك ٍع و
ٛت ىَت
ب
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
اح ى
بن ٍ
األنطاكي ى ى يى ي ي
ي ي
ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ٌ
عن ىمسلىمةى بن يعلىي عن عمر بن ىذر عن أيب قىبلبىةى ،عن أيب يمسلً وم ا٠تىٍو ً
الين ،عن أيب يعبيدة ً
بن
ٍ
ٍ ى ى
بن ا٠تىط ً
اٞتىر ًاح  عن يع ىمىر ً
الح ْز َف في َو ْج ِه ِو
قاؿ  :أَ َخ َذ ُ
رسوؿ اهلل  بِلِ ْحيَتِي  -وأنا أَ ْع ِر ُ
اب  ى
ؼ ُ

ت :أجل إنّا هلل وإنا ِ
هلل وإِنا ِ
إليو ر ِ
إليو ر ِ
ِ
قاؿ :أتاني
رسوؿ اهلل؟! َ
اؾ يا َ
 َاج ُعوف ،فَ َما ذَ َ
اج ُع َ
وف " .قُػ ْل ُ
َ
َ
فقاؿ " :إنا َ
بعد ٍ ِ
ٍ
ِ
ت :فِْتػنَةَ ُك ٍ
قاؿُ :كل
ضبللة؟ َ
غير كثيرَ .
يل َ
فر أـ فِ ْتػنَةَ
ك ُم ْفتَتِنَةٌ َ
فقاؿ :إف أُمتَ َ
قاؿ :قُػ ْل ُ
قليل م َن الد ْى ِر َ
جب ر ُ
اب اهلل ي ِ
قاؿ :بِ ِكتَ ِ
اد :من قِبَ ِل قُػرائِهم
كتاب اهلل؟! َ
ك َوأَنَا تَ ٌ
ضل َ
ُ
تِ :م ْن أين يأتيهم ذلِ َ
سيكوف .قُػ ْل ُ
وف وز َ
ارؾ فيهم َ
َ
وأَُم َرائِ ِهم . 
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

ابن حمير قولَوُ " :فِتنةُ ٍ
الك ْف ِر ىي
نعم ،قاؿ ابن وضاحَ ،
ابن َوض ٍ
ضبللَ ٍة " إف فِ ْتػنَةَ ُ
احَ :ح َذ َ
كفر أـ فِ ْتػنَةُ َ
ؼ ُ
قاؿ ُ
واألمواؿ ،وفتنةُ الض ِ
ض ٍ
بلؿ
الردةُ يَ ِحل فيها الس ْبي
بللة ال يَ ِحل فيها السبي وال األَ ُ
ُ
نحن فيو فتنةُ َ
مواؿ ،وىذا الذي ُ
ال يَ ِحل فيها الس ْب ُي وال األَمواؿ.
نعم ،أما ثبوت الحديث عن النبي  فيحتاج إلى طرؽ غير ىذا الطريق ،ىذا الطريق ال يثبت فيو ىذا
الحديث ،وأما المعنى فهو ثابت عن النبي  المعنى ثابت عن النبي عليو الصبلة والسبلـ أف من ىذه األمة من
يفتن بسبب القرآف ،لماذا؟ ألنهم ال يأخذوف معو السنن ،ولذلك قاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :أال وإني

أتيت القرآف ومثلو معو  فالسنة ىي التي تبين القرآف     
    

()2

()1

يعني السنة 



وىو القرآف ،فالسنة مبينة وموضحة فمن أخذ القرآف فقط قد يكوف سبب ضبلؿ لو

يأخذ عموماتو ومجمبلتو ومشتبهاتو فيضل ،كما فعلت الخوارج وغيرىم ،وال تجد صاحب بدعة إال يستدؿ

بالقرآف ،فإذا أتيتو بالسنن ذىبت بدعتو ،وىذا كما قاؿ عمر 

" خذوىم بالسنن فإف رسوؿ اهلل أعلم الناس

بكتاب اهلل " خذوىم بالسنن تعلموا السنن وىي التي تقمع أىل البدع وترد عليهم ،ومثل ىذا الحديث أف النبي
عليو الصبلة والسبلـ يوما قاؿ تكلم عن شيء فقاؿ :ىذا يكوف في الزماف الذي يرفع فيو العلم .يقوؿ زياد بن
 1سورة النحل آية .44 :2 -سورة النحل آية .44 :
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لبيب األنصاري 

فقلت يا رسوؿ اهلل :كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآف ونقرئو أبناءنا وأبناؤنا يقرءونو

أبناءىم ،كيف يذىب العلم والقرآف بين أظهرنا فقاؿ النبي   قد كنت أظنك من أفقو رجل بالمدينة 
انظر كيف زياد بن لبيب من يعرفو منا ،لكن قلة كبلمهم وكثرة الفقو التي في قلوبهم ،يقوؿ  :قد كنت أظنك

من أفقو رجل بالمدينة  لزياد ،انظر في اليهود والنصارى ىؤالء نراىم قد ضلوا وكتبهم بين أيديهم ؛ ألنهم
تركوىا وتركا كبلـ أنبيائهم ،المقصود أف كتاب اهلل ال بد لو من سنة رسوؿ اهلل  ىي التي تبينو وتوضحو ،
وإني قد أوتيت القرآف ومثلو معو  نعم.
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أى ٍكثىػير يمنافً ًقي أيم ًيت قيػر ياؤىا
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا أى ىس يد ي
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىنا يى٤تم يد ي
قاؿ :ىًٝتعت ع ٍقبةى بن ع ًام ور ي ً
ً
رسوؿ اهلل 
ت ى
ابن ى٢تً ىيعةى ى
اع ى
اف ى ٍ ي ي ى ى ى
بن ىى ى
يقوؿ :ىٝت ٍع ي
قاؿ :ىحدثىنا م ٍشىر يح ي
ي
يقوؿ  :أَ ْكثَػ ُر ُمنافِ ِقي أُمتِي قُػر ُاؤىا . 
ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،معنى الحديث ثابت عن النبي   أكثر منافقي أمتي قراؤىا  يعني المنسبين إلى العلم والقراءة

والقرآف ،يكوف فيهم نفاؽ كثير الذي ال يصل العلم إلى قلبو ،الذي ال يصل العلم إلى قلبو يكوف فيهم نفاؽ

ويكوف بينهم فتنة ،يكوف بينهم تحاسد ،اهلل المستعاف ،نعم ،وىذا حق ،كل ىذا حق ،نعم.
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ًم ٍن ًشىر ًار الن ً
اس أقوامان قرأكا ىذا القرآف ال يػى ٍع ىمليوف بً يسنتً ًو
قاؿ :حدثىنا أبو عبػيد ىة عبد ا١تؤمن بن ع ً
قاؿ :أىال إًف ًم ٍن ًشىر ًار
بيد اهلل ىع ًن اٟتى ىس ًن ى
ىحدثىنا ه
يى ٍ ى ي
ي ي
أسد ى ى
الن ً
اس أقوامان قرأكا ىذا القرآف ال يػى ٍع ىمليوف بً يسنتً ًو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،من شرار الناس أقواـ قرءوا ىذا القرآف وال يعملوف بسنتو ،ال يعملوف بما فيو ،ىذا ىو المقصود بالقراء

ىنا الذين ال يعملوف ؛ ولذلك يظهر للناس أنو ق ارئ ،وأنو يريد اهلل والدار اآلخرة ،وأنو من أىل العلم ،وىو يريد
فقط الرئاسة عليهم ،ويريد الجاه ،ويريد الشهرة ،ويريد أف يخدمونو وأف يوسعوا لو في المجلس ،وأف يشيروف إليو

بالبناف ،وأف يطروف عقبيو ىذا ىو من أسباب النفاؽ ،إذا ما دخل القرآف في قلبو ىذا من أسباب النفاؽ ،ثم أيضا
يرى أف للناس عليو حقا ثم إذا جاء من ينازعو في ىذا العلم تحاسدوا فيما بينهم ،كما قاؿ علي :لو يذىب

أحدىم إلى عالم آخر غضب عليو .مع أنو إذا كاف يريد اهلل والدار اآلخر يفرح أنو يجد طريق العلم ،وىذا ينبغي

أف يعرؼ على وجهو ،ولذلك يقوؿ النووي :ما أخاؼ على دمي إال القراء .فاستنكروا ىذه الكلمة منو فقاؿ :ما

أنا اللي قلتها قالها إبراىيم النخعي ،وقاؿ عطاء بن أبي رباح :احذروا القراء ،فلو خالفت أحبهم إلي في رمانة
أقوؿ إنها حامضة ويقوؿ إنها حلوة ،ما أمنت أف يسعى بدمي إلى سلطاف جائر ،يذىب مباشرة إلى السلطاف

بالوشاية وبػ ،...ألنو يرى أف ىذا يعني ىذا ال بد أف يقوـ بو ،وكذلك الفضيل بن عياض يقوؿ :اشتروا لي دارا

بعيدة من القراء ،إف رأوا مني حسنا حسدوني وإف رأوا زلة قتلوني .واهلل المستعاف ،نعم.
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ما أعده اهلل لؤلشقياء من ٛتلة القرآف
قاؿ :ىحدثىنا بى ٍكير
بن ىكض و
بن موسى ى
ابن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
أسد ي
قاؿ :ىحدثىنا ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
ور أىف النيب  خرج عليهم ذات و
س عن يزيد الشامي عن ثى و
بن يخنىػٍي و
قاؿ:
يوـ كىو متغَتي اللوف يٍب ى
ى
ىى ى
ي

ِ
ِ
ك الو ِادي في ُكل يػوٍـ س ْبع مر ٍ
ِ
ك الوادي
ات ،وإف في ذلِ َ
َْ َ َ َ
 إِف في َج َهن َم لَوادياً إف َج َهن َم لَتَتَعوذُ باهلل من َشر ذل َ َ
الجب لَ َحيةٌ ،وإف َج َهن َم والوادي
الجب ،وإف في ذلِ َ
ك الوادي لَيَتَػ َعوذاف باهلل من ذلِ َ
لَ ُجبّاً إف َجهنم وذلِ َ
ك ُ
ك ُ
ِ ِِ
ِ
تلك ِ
ٍ
وف
ص َ
الجب لَيَتَػ َعوذُ َ
وذلِ َ
الحية َس ْب َع َمرات ،أَ َعدىا اهللُ لؤلَ ْشقيَاء م ْن َح َملَة القرآف الذين يَػ ْع ُ
وف باهلل من َشر َ َ
ك ُ
اهلل فيو . 
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،أما ىذا الكبلـ فبل يشبو كبلمو 

يعني ليس لو شبو في كبلمو ،ما كاف عليو الصبلة والسبلـ في

أحاديثو يقوؿ ىكذا ىذا التفصيل ،وىذا السبع مرات والجب والحية ،وىذا مظنة الضعف الشديد أو الوضع ،ولم

يثبت من طريق صحيح ،وأما المعنى فهو أف األشقياء من حملة القرآف الذين يعصوف اهلل أنهم يعذبوف ىذا ثابت

من األحاديث الصحيحة ،فيها غنية كقولو عليو الصبلة والسبلـ  :أوؿ من تسعر بهم النار يوـ القيامة قارئ
القرآف والمجاىد والسخي ،فيؤتى بالقارئ فيقوؿ :يا ربي قرأت القرآف فيك وعلمت وتعلمت ،فيقوؿ :كذبت

وإنما قرأت ليقاؿ ىو قارئ ،فيؤمر بو فيسحب على وجهو فيلقى في النار  وىذا الحديث صحيح فيو غنية
عن ىذا نعم.
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حاؿ األمة حاؿ الفتنة
عبد الر ً
بن مهدم
بن ىكض و
بن يمعاكيةى ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
ٛتن ي
قاؿ :ىحدثىنا موسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن أيب ًزي واد ،عن إبراىيم ،عن ع ٍل ىقمةى ،عن عب ًد ً
فياف الثورم ،عن يز ىيد ً
اهلل
البصرم ى
قاؿ :ىحدثىنا يس ه
ى ى ى ٍ ىٍ
ى
ى
الكبَت ،كتيػت ىخ يذ يسنةن يمٍبىت ىد ىع نة
كيف أىنٍػتيم ىإذا أىلٍبى ىسٍت يكم فتنةه ،يىربيو فيها الصغً يَت ،كيػى ٍهيريـ فيها
 ى
قاؿ :ى
ي
ً
ً
ي٬ترل عليها الناس ،فإذا يغيػر ًمٍنها ىشيء قًيل :يغَت ً
ك يا أبا ىعٍب ًد الر ً
ٛتن؟
ت السنةي؟ قٍي ىل :ىم ىىت ذل ى
ى
ه ٍى
هاؤيكم ،كىكثير أىموالي يكم ،كقىل أيمنى ياؤيكم ،كالتي ًمس ً
ت الدنيا بً ىع ىم ًل
ى
فقاؿ :إذا ىكثير قيػر ياؤيك ٍم ،كقىل فيػ ىق ي
ى
ٍى
ى
اآلخرةً ،كتػي يفقوى لًغى ًٍَت الد ً
ين.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم المحفوظ " :وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم " ىذا المحفوظ في جميع التي نقلت عن عبد اهلل بن مسعود
ىذا األثر ،وىذا أيضا من الفضل العظيم الذي أعطاه اهلل  البن مسعود ،يقوؿ :كيف أنتم إذا لبثتكم فتنة يربو

فيها الصغير ،ويهرـ فيها الكبير ،وتتخذ السنة بدعة ،والبدعة سنة ويجري عليها الناس ،فإذا غير منها شيء قاؿ

الناس :غيرت السنة .من عظيم ما ىي مترسخة عند الناس ،قيل :متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقاؿ ىذه
الكلمات قاؿ " :إذا كثر قراؤكم ،وقل فقهاؤكم " كثر من ينتسبوف للعلم ،وقل أىل العلم الحقيقي الراسخين فيو،

الذين يخشوف اهلل ويعرفوف السنن ويعرفوف الذي يصلح الناس ويضرىم ،عند ذلك يصبح المعروؼ منكرا

والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة " ،وكثر أمراؤكم  ،وقل وأمناؤكم " كثر أىل اإلمارة ،وأىل المناصب
وأىل الواليات ،ويقل أىل األمانة الذين يخشوف اهلل ويراقبونو ويحفظوف األمانة في الناس ،يقلوف ويكثر أىل

اإلمرة ،وأىل المناصب ،وأىل الواليات " ،والتمست الدنيا بعمل اآلخرة " كانت الدنيا تطلب بالدنيا كاف
الشخص إذا أ راد الدنيا طلبها بأسباب الدنيا ،لكن إذا طلبت الدنيا بعمل اآلخرة يتزين اإلنساف بزي اآلخرة ليريو
للناس أنو من أىل اآلخرة ،وىو إنما يطلب الدنيا إما أموالها أو جاىها أو منصبها أو شهرتها ،فهذا الذي يغير

يجعلو يغير السنة بدعة والبدعة سنة ؛ ألنو يريد الدنيا وإف ظاىر الناس بعمل اآلخرة " ،والتفقو لغير الدين "
يطلب الفقو يطلب العلم ،لكن لغير الدين ،لغير إقامة الدين ،تفقو لغير الدين ،إذا اجتمعت ىذه األشياء سيصبح

المعروؼ منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ،وتكوف فتنة يربو فيها الصغير ويهرـ فيها الكبير -

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -وىذه األسماء اعتبروىا في زمانكم وترونها ،نعم ،نعم نقف عند ىذا األثر ونشوؼ
بعض األسئلة ونختار ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد.
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س :أحسن اهلل إليك :يقوؿ كيف يكوف حديث  :أكثر الناس في أمتي قراؤىا  صحيحا وفي السند

ابن لهيعة وىو ضعيف؟

ج :ابن لهيعة في السند لكن ثبت في طرؽ غير ىذا الطريق أنو حدث عن عبد اهلل بن المبارؾ ،وعبد اهلل بن

يزيد ،وعبد اهلل بن وىب ،وأنت تعرؼ أف ابن لهيعة إذا حدث عن العبادلة األربعة أنهم حفظوا منو قبل االختبلط،

ففي نفس ىذا الحديث حدثوا عنو ثبلثة من العبادلة في طرؽ أخرى غير طريق ابن وضاح ،حدث عنو عبد اهلل بن
المبارؾ ،وعبد اهلل بن يزيد ،وعبد اهلل بن وىب ،نفس ىذا الحديث نعم.

س :أحسن اهلل إليك :يقوؿ إذا سكت عن األثر ولم تخرجو فهل ىو ضعيف أـ صحيح؟

ج :اآلثار ليست عن النبي  إنما عن من دونو ،فإذا كانت أخبارا وظهر صدقها يتساىل فيها ؛ ألنو ظهر
اآلف صدقها وظهر برىاف عظيم على صدقها ،السند إنما يراد من أجل التأكد ،وإنما يتشدد لآلثار إذا كاف فيها
أحكاـ ،إذا كاف األثر فيو حكم إما الحكم بو  ...مثل الوجوب ،أو االستحباب ،أو تحريم ،أو حكم أخروي مثل

من فعل ىذا فلو النار أو لو كذا ،ىذا الذي ينظر في األثر أصلو ،أما إذا كانت أخبارا مثبل بلغنا أنو سيحصل كذا
وسيحصل كذا ،ثم رآىا الناس رأي العين دؿ ىذا على صدقو ،وغالب اآلثار أو جل اآلثار الموجودة في ابن

وضاح كلها محفوظة ،وكلها معروفة وإنما ينتقض عليو بعض األحاديث منها الحديث الذي مر معنا قبل قليل

حديث الجب والحية ىذا ،لكن ابن وضاح رحمو اهلل إنما أسند بغير سند نعم.

س :أحسن اهلل إليك ،قاؿ :كيف نوفق بين حديث الرسوؿ   إف أحق ما أخذتم عليو أجرا كتاب اهلل

 رواه البخاري ،وبين قولكم بكراىية أخذ الماؿ من القرآف؟

ج :نعم حديث النبي  بين أىل العلم طريقو ىو قالو في قصة أبي سعيد الخدري ،وكذلك في غيرىا أبي
سعيد الخدري رقى شخصا وأخذ األجر عن الشفاء وليس عن الرقية حتى يعني إف شفي أخذ وإف لم يشف لم

يأخذ ،وليس على مجرد الرقية يعني لم يأخذ أجرا على مجرد أنو يقرأ ،وإنما إف شفاؾ اهلل في ىذه فأعطني،

جعبل ،فقاؿ النبي  وما يدريك أنها رقية شفاه اهلل 

بهذه الفاتحة ،وىم إنما أرادوا تعزيره  -ىذا شيخ

القبيلة ىذا ألنو ما استضافهم وال أكرمهم  -فأرادوا تعزيره لما لدغتو العقرب أرادوا أف ال ينفعوه بشيء مجانا ؛
ألنو من أىل اللؤـ ال يستحق يعني ألنو م ا أكرمهم وال أعطاىم مثل ما تفعل العرب ،ىذا المقصود ،فأما أف يكوف

األصل من اإلنساف أف يتكسب بالقرآف ىذا ال يعرؼ ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما حكم رفع الصوت في آيات الوعيد والوعد ،رفعا يسيرا غير متكلف لتحريك

القلوب ،وما حكم تكرار بعض اآليات وبعض الوعيد لتحريك القلوب؟
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ج :ما أدري بالنسبة رفع الصوت يعني ما أدري ؛ ألف الناس يقولوف :قليبل ،ثم يتساىلوف فيو ،يصبح صياحا
ويصبح ،...يعني مسألة رفع الصوت اليسير ىذا فيها أصل ،وىو أف عمر  لما قرأ :
       

()1

  

رفع صوتو قليبل      ،

()2

أما

مسألة أنو كلما جاءت آية وعد ووعيد رفع صوتو فما أدري لها أصبل وقد تجر إلى شر عظيم ،وكذلك التكرار إذا
كاف أحيانا فقد فعل النبي  لما كاف في التطوع لوحده ،قرأ قوؿ اهلل  
      

()3

      

وكرر ىذه اآلية ،وأما أف يكوف ىذا أصل من كل آية تكرر وترد ىذا ال

أعرؼ لو أصبل عند السلف.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :ذكرت يا شيخ في ىذا الدرس عن التطريب في القرآف ،فنرجو أف تعطينا قارئا

واحدا قراءتو على السنة حتى تتضح لنا الصورة.

ج :قراءة الشيخ ابن باز يعني موجود لو أشرطة ومسجلة يعني أحيانا نادرة ،قراءة األلباني موجود لو قراءة

مسجلة ،قراءة ابن العثيمين موجودة لو قراءة مسجلة لما كاف يصلي بالحرـ في مرة من المرات انظروا قراءة
علماؤكم وأكثركم أدرؾ الشيخ ابن باز ىل سمعتموه يتكلف في قراءتو ويصيح ويطرب؟ ما سمعتموه قراءة

العلماء الموجودين ىا ،واحد منكم يصلي مع ابن فوزاف يوـ من األياـ ويسمع قراءتو مثبل ،ىذه علماؤكم بين

أظهركم ،اسمعوا قراءتهم حتى تعرفوف ،وأنتم لن تغلبونهم في ىذا ىم ورثة األنبياء ،فمن أراد القراءة التي تشبو
قراءة السلف فليسمع قراءة العلماء اآلف ،أو لينظر في رجل كبير السن عنده في حيو صاحب سنة ويحسن قراءة

القرآف ويسمع قراءتو ،أصبح اآلف قراءة كبار السن أحسن من قراءة كثير من الشباب الذين يتكلفوف ،أو رجل من
أىل البادية يحسن القراءة وصاحب سنة وصاحب خشوع اسمع قراءتو ،ما تتمنى أف يسكت ،وأما كثير من ىذا

التكلف وىذه األشياء التي اآلف طرأت على الناس فإنها من لحوف األعاجم أخذوىا من كثير من القراء المصريين

وغير المصريين وبعض األعاجم  ...بغيرىا ،أخذوا ىذا المد واإلرخاء والصياح وبعضهم يكوف يقرأ في المآتم،
وبعضهم يقرأ القرآف ليس للقرآف إنما في مأتم أو تكسب أو كما ىو معروؼ ،وبعضهم القرآف ال يظهر عليو حتى
في ظاىره ال يلتزـ بالسنة ال بلحية وال بشكل وال بشيء ،ىذا اللي يتكلم عن السلك ،المقصود من أراد أف
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يسمع قارئا على السنة فليسمع قراءة علمائو أو عامة أىل بلده الذين لم يتكلفوا ،وبعض الناس ...حتى في
التكلف والقرآف يقوؿ :ىذا ثبت في أسانيد عندنا في إجازات ،نقوؿ :األسانيد التي مع الناس اآلف ،ىؤالء الناس

كيف قرءوا القرآف كلهم قرءوه بالعامة أخذوه عمن قبلهم ،وقبلهم أخذه عمن قبلهم ،بالتواتر كلهم أخذوه عن
النبي  - القراءة الصحيحة  -وأما أف يأتي شخص بأشياء جديدة ثم يقوؿ عندي فيها إسناد نقوؿ أنت عندؾ
إسناد واحد وإحنا عندنا مليوف شخص ،قرءوا عمن قبلهم وقبلهم قروا عمن قبلهم ال نأتي بهذه القراء وعلماؤىم

ال ينكروف عليهم ،المقصود ب القراءة عدـ اللحن ،وأف يكوف مخرجا صحيحا ،وأما ىذا التكلف الزائد اللي طرأ
مثل اإلشماـ ومثل الزيادة في القلقلة ومثل بعض المدود وبعض األشياء ىذا ما يمكن الصحابة ما عرفوىها ،نعم.
س :أحسن إليك يقوؿ ىل تعلم التجويد ىو من التكلف؟

ىو

ىل تعلم التجويد من التكلف؟

ج :أل ،التجويد فيو شيء صحيح ،كثير منو صحيح ،اللي ىو معرفة عدـ اللحن في القراءة ومعرفة المخارج

الصيحة للحروؼ ،ومعرفة الوقوؼ ،ىذا من أىم علوـ التجويد واآلف مغفوؿ عنو ،متى تقف ومتى تقرأ ،نعرؼ
اآلف ناس يقف عند ىذه األثماف األربعة التي ما عرفوىا الصحابة جاءت بعدىم وىي تبتر المعاني ،أو يقف عند
نهاية الصفحة ويبتر المعنى يعني بداية جزء             
يجعلها في الليلة القابلة ،ثم يقرأ             :

()2

()1

قد

في قصة الخضر

وموسى ىذه األرباع واألثماف جعلت على الحروؼ ،وإنما كاف تحزيب الصحابة على السور ،يقرءوف السورة كاملة

يقرءوف ثبلثة ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثبلثة عشرة ثم المفصل ،ىذا تحزيب الصحابة على

السور كاملة أو على المعاني إذا انتهت قصة ،أما أف يكوف التحزيب على أرقاـ الصفحات أو على األرباع أو
األثماف مع إنو يبطل المعاني أل ىذا أل ،نعم.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :إذا حفظ القرآف ولم تفهم معانيو ىل سيأتي حجة عليو يوـ القيامة؟

ج :ما أدري أنا ما أدري أنا ،الذي يعرؼ أف اللي يحفظ القرآف يعرؼ معانيو أو يعرؼ معاني بعضو ،وأما أف

يكوف حجة عليو يوـ القيامة ما أدري.
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س :أحسن اهلل إليك يقوؿ بعض الطوائف :أف الطواؼ على القبر يكوف بدعة وليس شركا ،فهل ىذا الكبلـ

صحيح؟

ج :ال يوجد بقعة في األرض يطاؼ بها إال الكعبة ،والطواؼ عبادة ،ينبغي أف تصرؼ هلل على طريق رسوؿ

اهلل 

فمن طاؼ بأي بقعة في األرض على وجو العبادة غير الكعبة فإف ىذه العبادة اللي يفعلها باطلة ،نعم،

والعبادة ىي كل فعل يطلب بو وجو اهلل والدار اآلخرة من األفعاؿ الظاىرة والباطنة ،فإذا فعل على ىذا الوجو فإنو

ال يتقرب بو إلى اهلل  نعم.
أحسن اهلل إليك يقوؿ :كتب من السير تنصح بقراءتها؟

ج :واهلل اقرءوا أوؿ شيء فضائل الصحابة في البخاري ،وفضائل الصحابة في مسلم ،وفضائل الصحابة في

أبي داود ،وفضائل الصحابة في الترمذي ،كل الكتب الستة فيها كتاب اسمو فضائل الصحابة ،وكذلك إذا قرأت

نفس األحاديث تمر بك أشياء عن ط ريقتهم ،عن ،...تمر داخل األحاديث ،ىذا أفضل الوسائل لمعرفة الصحابة
عن طريق كتب السنن ،ثم ما ألف عن الصحابة على وجو الخصوص وعن طرائقهم ،وبعض الكتب ألفت في
صحابي بعينو مثل عمر  ألف فيو كتاب ثبلث مجلدات اآلف ،والكتاب جيد اسمو " نحو الصواب في فضائل

عمر بن الخط اب " ثبلثة مجلدات جمعت كلها في كل ما يتعلق بعمر ،وىو كتاب نفيس وجيد ،وأيضا بيجوز
الكتابة عن عمر بن الخطاب ،وفي كتب عن أبي بكر الصديق ،وأيضا كتب السير العامة كتب السير كتب

التواريخ ،مثل " سير أعبلـ النببلء " ومثل " تاريخ بغداد " وأمثالو إذا طلب اإلنساف سيرىم سيجدىا بإذف اهلل

لكن أفضل مصدر ىو السنن ،نعم.

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :سمعت في الشاـ من يقوؿ عن حديث االفتراؽ أف فيو رواية " كلها في الجنة إال

واحدة "؟

ج :كل الفرؽ الثبلث والسبعين في الجنة إال واحدة في النار ،ىذا من الجهل ،انظر كيف يعني تخفت أنوار

النبوة ،ما يعرفوف إال الرأي وال يعرفوف إال كتب المتأخرين ،ىذه السنة بعيدي العهد بها ،وقد أدركنا ىذا الداعي
اآلف نحن كنا ىنا أكثر اىتماـ الناس بالسنن ،تدريس السنن ،تدريس األحاديث ،تدريس الوحي ،لكن اآلف بدءوا

يضعفوف يتركوف الوحي ،أما في غير ىذا اآلف صار المسلمين فهمهم بعيد العهد بالقرآف وبالتفسير وبالسنة نعم.
س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :ىل المحاريب كانت موجودة زمن الرسوؿ  أو زمن الصحابة؟

ج :أما إف كانت موجودة فلم تكن موجودة ،مسجد النبي  لم يكن فيو ال محراب وال منارة ،وإنما كاف

عريشا سقفو من الجريد وىو من اللبن وسواريو من جذوع النخل ،ثم حدثت فيما بعد نتكلم عنها بنية اقتضاء
الصراط المستقيم عن المحاريب وعن المنارات وعن ىذه األشياء ،بعض السلف كاف يكره الصبلة فيها،
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وبعضهم كاف يصلي فيها ،في المحاريب المجوفة ىذه ،أما اللي مرسومة على الجدار فبل كانت قديمة يعني ىذا

أقدـ منه ا ،لما جاء ثابت البناني والحسن البصري قدموا الحسن تجنب الطاؽ ،الطاؽ اللي ىوه ىذه الفتحة

المجوفة ،تجنب الطاؽ وصلى بجانبو الحسن البصري ،وأما غيره ذكروا عن ثابت وغيره أنو كاف يصلي فيو ،على

كل حاؿ ارجع لكبلـ ابن تيمية فيها نعم.

س :ىذا السؤاؿ أحسن اهلل إليك دا ئما ما يسأؿ ودائما ما يجاب يقوؿ :في ىذه اآلثار حدثنا محمد بن

وضاح وما بكتابو ىو نفسو كيف يكوف ذلك؟

ج :نعم الكتاب ىذا البن وضاح لكن الذي رواه عنو وسمعو منو أصبغ بن مالك ،تريو ،..فأصبغ بن مالك

رواه سمعو كامبل من ابن وضاح ،فهو كتب الكتاب ويقوؿ :حدثني ابن وضاح ،يعني الذي جمع الكتاب وألفو ابن
وضاح لكن الذي حدث بو تلميذه ،أي ال تجده أف يقوؿ :حدثني ابن وضاح حدثني ،...وىذا كثير في الكتب

الذي جاء بكتب السلف يجد ىذا كثيرا.

س :أحسن إليك يقوؿ :ىل في المسجد النبوي قبر الرسوؿ  وأبو بكر وعمر؟

ج :قبر ،ىذا يدخل فيما بعد  ،ىذا القبر لم يكن داخبل في المسجد ،كانت حجرة عائشة بجانب المسجد،

خارج المسجد ،ودفن بها النبي 

وصاحبيو ،وكاف العهد ىكذا في عهد الصديق وعهد أبي بكر وعهد عمر

وعهد عثماف وعهد علي ،كلها كانت خارج المسجد وكذلك في عهد معاوية ،فلما جاء الوليد بن عبد الملك

أدخلها في المسجد وأنكر عليو أىل المدينة ىذا اإلدخاؿ ،ثم جاء لما جاء عمر أراد أف يزيلها فخشي من الناس

وخشي أمورا كثيرة ذكرىا أىل العلم ،المقصود أف ىذا الذي يحتج إنما يحتج بفعل الوليد بن عبد الملك ،وىو

ليس حجة وسكوت الناس لم يكن إقرارا ،وإنما كما قاؿ النبي   لوال أف قومك حديثوا عهد  خافوا

فتنة ،خافوا شيئا معينا ،وإال فإنها لم تكن في عهد النبي  وال عهد الصحابة من بعده ،والحجة في فعلهم 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي  لم يكن أحد منهم أدخلها في المسجد فإدخالها إنما

حدث في عهد الملوؾ فيما بعد ،واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ونبيو محمد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى

آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:

فإف ىذه اآليات العظيمة التي في آخر سورة البقرة والتي قرأىا اإلماـ آيات عظيمة ،جاء في بعض اآلثار أف

اهلل 

ادخرىا لهذه األمة ،وأنو أنزلها من كنز تحت العرش ولها يعني سبب نزوؿ نافع لنا وىو أف اهلل  لما

أنزؿ قولو تعالى :
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()1

جاء أصحاب النبي  وجثوا على

الركب ،وقالوا :يا رسوؿ كلفنا من األعماؿ ما نطيق الصياـ والصبلة والصدقة والجهاد وإف ىذه اآلية ال نطيقها أف
يحاسبنا اهلل على ما نبدي وما نعلن وما نسر             :

()2

حتى ما نخفي في أنفسنا نحاسب عليو فإنا ال نطيق ،فقاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :أتريدوف أف تقولوا

بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟  تريدوف أف تستقبلوا أمر اهلل بالمعصية حتى لو كاف تكرىونو قولوا :سمعنا وأطعنا

غفرانك ربنا وإليك المصير .فقاؿ أصحاب محمد رضي اهلل عنهم وصلى اهلل عليو وسلم :سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير .يقوؿ أبو ىريرة :فلما قرأىا القوـ اقترأىا القوـ وزلت بها ألسنتهم والكها قلوبهم وقالوا

جميعا :سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .أنزؿ اهلل آية التخفيف فقاؿ اهلل  وىو السميع العليم :
                  
           

األمة جميعا :
  
()5

()4



()3

قاؿ اهلل 

مخففا عنهم وعن

                   

قاؿ اهلل :نعم قد فعلت              

قاؿ اهلل :نعم قد فعلت كما في صحيح مسلم           
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()6

قاؿ اهلل :نعم

التحذير من البدع
قد فعلت        
  

()2

()1

قاؿ اهلل :نعم قد فعلت 

    

قاؿ اهلل :نعم قد فعلت.

المقصود الذين لهم العفو التاـ والمغفرة التامة والرحمة التامة والنصر على أعدائهم ىم الذين جمعوا بين
اإليماف وقالوا آمنا باهلل َوَم َبلئِ َكتِ ِو َوُكتُبِ ِو َوُر ُسلِ ِو َال نُػ َفر ُؽ بَػ ْي َن أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِو كذلك اليوـ اآلخر والقدر ،وأتوا
باالستسبلـ التاـ ،كل ما جاءىم حق يقولوف :سمعنا وأطعنا ،كلما يأتيهم حق يقولوف :سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير ،فمن كانت ىذه حالو فإنو حري بالنصر وبالعفو وبالمغفرة وبالتوفيق ىذا ،واهلل مواله لما قالوا:

أنت موالنا .قاؿ اهلل :نعم ىذا الواجب على المسلم االستسبلـ التاـ للحق إذا جاءؾ باالنقياد ؛ ألف الكبر ىو

بطر الحق وغمط الناس ،وىؤالء الصحابة لم يطالبوا ببديل كما اآلف ينتشر عند الناس إنهم ما يتركوا الحراـ إال
ويقولوف ائتونا ببديل ،يعني لساف حالهم أو مفهوـ كبلمهم إذا لم تأتوا ببديل ما نترؾ الحراـ .تقوؿ للناس مثبل:

اتركوا الربا يقولوف :أعطنا البديل .نقوؿ :البديل البيع اهلل يقوؿ        :

()3

يقولوف:

أل نريد البديل اللي يشبو الربا ،رأس الماؿ مضموف والعائد مضموف ،ال نريد مخاطرة وال الدخوؿ في احتماؿ

خسارة وال شيئا .فتقوؿ لهم الصدقة :رأس الماؿ مضموف لقوؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ما نقصت صدقة من
ماؿ  والعائد مضموف لقولو تعالى              :
()4

فيقولوف:أل نريد في الدنيا ،ىذا  -نسأؿ اهلل العافية  -ىو المقت والمحق؛ ألف اهلل يجمع بين الربا

والصدقات؛ ليبين أف الصدقة ىي البديل للربا ،إذا أردت فعبل البديل المشابو للربا لكنو ربا تراض مع اهلل 
الذي يضاعف القروض وال يسمح ألحد أف يضاعف القروض غيره ،بل توعده بالحرب ،ولذلك يضرب اهلل بينهما
كما اهلل تعالى        :
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()5

يبين أف الصدقات ىي البديل للربا إذا ما أردت

التحذير من البدع
البيع وقاؿ تعالى :

                 

      

()1

المقصود أيها اإلخوة أف اآلف الذي يطالب بالبديل في كل شيء نقوؿ :الواجب عليك أصبل أال تطالب
بالبديل الواجب عليك أف تقوؿ :سمعنا وأطعنا ،ثم إف تيسر بديل شرعي حبلؿ واضح الحمد هلل ىذا رحمة من

اهلل وفضل ومنة ،والحبلؿ أوسع من الحراـ ،وإذا ما تيسر فالواجب عليك أف تقوؿ :سمعنا وأطعنا ،ال أف نقوـ

نحن نتابع الناس ونسمع ىذه المقولة ونحدث لهم بديبل ال يرضاه اهلل ورسولو ،يقولوف ذلك الغناء حتى تأتونا

بالبديل فنذىب نأتيهم بأناشيد ونزينها ونزخرفها ونأتي بهذه المؤثرات صوتية وبأصوات ناعمة وبألحاف حتى تكوف

شبيهة بالغناء من أجل أف يرضوف ،وىذا خطأ ىذا يذىب الدين ،بديل الغناء ىو القرآف ،ىذا سماع الشيطاف

وىذا سماع كبلـ الرحمن ما في إال سماع ىذه ،بديل الربا ىو البيع الحبلؿ أو الصدقة ،بديل الزنا ىو النكاح
الشرعي ال أف نأتي مثبل ونحل شيئا يشبو المتعة من أجل أف المتعة تشابو الزنا ،أو بعض الناس التي تتأوؿ اآلف

في النكاح بنية الطبلؽ على غير وجهو يأتيو بشكل شبيو بالزنا ،المقصود أف متابعة الناس في إحداث البديل لهم
ىذا خطأ ،الواجب على العبد مقتضى كونك عبدا أف تقوؿ :سمعنا وأطعنا .سواء عرفت بديبل أو لم تعرؼ

البديل ،ىذا مقتضى العبودية ،وىذا الذي يستحق نصر اهلل وعفوه ومغفرتو كما قاؿ تعالى

 ،ولذلك لما مل الصحابة ملوا ملة قالوا :يا رسوؿ اهلل حدثنا .فقاؿ اهلل       
()2

ىو القرآف .ولما طلبوا القصص أنزؿ اهلل       :

()3

وىو القرآف ،ىذا ىو

المقصود ،المقصود أيها اإلخوة أف مقتضى العبد المتابعة واالستسبلـ ،إذا أتاؾ الحق أف تسمع وتطيع وتقوؿ:
سمعنا وأطعنا ،وكلما كنت أسرع كلما كاف أفضل لك ؛ إذ أنك قد يصرؼ عنك الحق .كما قاؿ تعالى :
  

()4

لماذا :قاؿ        

 1سورة الروم آية .39 : 2سورة الزمر آية .23 : 3سورة يوسف آية .3 : 4سورة األنعام آية .111 :5 -سورة األنعام آية .111 :
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()5



أوؿ مرة يأتيك الحق تردد قد ال

التحذير من البدع
يرجع إليك البتة ،قد يقلب سمعك وبصرؾ عن الحق ؛ ألنك ما آمنت بو أوؿ مرة 
  

()1

  

نسأؿ اهلل العافية والسبلمة.

فهذا من ىذه اآليات العظيمة ،واليوـ إف شاء اهلل ىو اآلف ىو آخر الدرس في ىذا الكتاب العظيم النافع،
وينتهي من اآلف نذكر بعد التعليقات ،وبعد العشاء ليس ىناؾ درس الليلة ىذا آخر درس ،من كاف عنده إشكاؿ

في الدرس فيما مضى يبعث لي ،لعلو يكوف وقت إف شاء اهلل نعم.

1 -سورة األنعام آية .111 :
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التحذير من البدع

بداية ظهور الفاحشة ُب بٍت إسرائيل
بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،اٟتمد هلل ،كأصلي كأسلم على رسوؿ اهلل نبيا ٤تمد عليو كعلى آلو
كصحبو كسلم كمن كااله أما بعد:
قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل :عن عبد اهلل ميسرة ،عن عبد اهلل بن مسعود  قاؿ١ :تا
ظه رت الفاحشة ُب بٍت إسرائيل جاء فقهاؤىم كقراؤىم يؤاكلوهنم كيشاربوهنم ،ال يأمركهنم
ٔتعركؼ كال ينهوهنم عن منكر ،كضرب اهلل قلوب بعضهم على بعض ،كلعنهم على لساف داكد
كعيسى ابن مرمي ذلك ٔتا عصوا ككانوا يعتدكف.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،لما ظهرت الفاحشة (يرحمكم اهلل) لما ظهرت الفاحشة في بني إسرائيل جعل فقهاؤىم وقراؤىم

يؤاكلونهم ويشاربونهم ،يعني وىم على الفاحشة وىم على شرب الخمور ،فضرب اهلل قلوب بعضهم ببعض جعلها

متشابهة في الشر ،ولعنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوف ،فالواجب أوال :اإلنكار .وثانيا :ىجر المنكر حاؿ فعلو،
يعني ى و اآلف على منكرىم ال يجوز لك أف تبقى أبدا ،ال يجوز لك أف تبقى 
     



()1

      

إنكم إذا مثلهم ،وىذا استدؿ بها الصحابة والسلف فيما ىو

عن من االستهزاء بآيات اهلل ،أوتي لعمر بن عبد العزيز بقوـ يشربوف الخمر كانوا يشربوف الخمر ،ومعهم رجل
فقاؿ :يا أمير المؤمنين واهلل ما شربت وإني لصائم .فقاؿ عمر :بو ابدءوا بالجلد ،واستدؿ بقوؿ اهلل 
  

()2

 

ىو صدؽ كاف صائما لكن  -نسأؿ اهلل العافية  -ضعف من قلبو اإليماف بمبلبسة المنكر حتى

أصبح يجيء يسمعهم وىم يشربوف الخمر ،فالمقصود أف الواجب اإلنكار .وثانيا :ىجر المنكر حاؿ فعلو ،ىذا

ال يسامح فيو .وثالثا وىو األكمل :ىجر صاحب المنكر إال لمصلحة ،ىجر صاحب المنكر ما داـ مصرا على

منكر إال لمصلحة ،إذا كنت ترى أف الهجر ال ينفع فيو ،مثل أف يكوف شخصا بعيدا عنك ال يتأثر سواء وصلتو أو
 1سورة النساء آية .141 :2 -سورة النساء آية .141 :
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التحذير من البدع
ىجرتو ،أو يكوف يؤدي لنفسو أعظم ،أو يكوف والد لك مثبل أو ،...المقصود إذا كاف في مصلحة ال تهجره ،وأما

إذا ،...فإف األكمل ىو ىجر صاحب المنكر حتى يعود إلى الحق فبني إسرائيل كانوا ينكروف عليهم ثم

يؤاكلونهم ويشاربونهم وىم يفعلوف المنكر ،وىم يفعلوف الفواحش يشربوف الخمور ييجوا يشربوف معهم ،فلما رأى
اهلل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض  -نسأؿ اهلل العافية  -ولعنهم ،نعم.
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التحذير من البدع

حاؿ بٍت إسرائيل ُب الفتنة
بن ب ىذ ٍٯتىةى ى ً
ت أبا يعبىػٍي ىد ىة
كحدثىنا أى ىس هد ى
ى
كيع عن يس ٍفيى ى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
قاؿ :ىحدثىنا ك ه
اف عن علي ً ي
قاؿ :ى
رسوؿ اهلل   لَما وقَع النػ ْقص في بني ْ ِ
اف الر ُجل ِم ْنػ ُهم يَػ َرى أَ َخاهُ على الذنْ ِ
قاؿ ي
يقوؿ :ى
ي
يل َك َ
ب فَػيَػ ْنػ َهاهُ
ُ
َ َ
ُ
إس َرائ َ
ض على بَػ ْع ٍ
وب بَػ ْع ٍ
القرآف 
ض ،ونَػ َز َؿ فيهم
ُ
ك أف يكوف أَكِيلَوُ َ
وجلِي َسوُ ،فَ َ
وال يَ ْمنَػ ُعوُ ذلِ َ
ب اهللُ قُػلُ َ
ض َر َ
وش ِريبَوُ َ
      

()1

حىت انتهى إىل قولو:



    

ً ًً
أخ يذكا على
وؿ اهلل  يمت ًكئان فاستول ىجالًسان يٍب ى
كاف ىر يس ي
ك ى
قاؿ :ىكبلٌ ،كالذم نػى ٍفسي بًيىده حىت تى ي
يد ًم الظ ً
امل فىػىتأٍطيركهي على اٟتىق أىطٍران . 
ىى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،حتى تأخذا على يد الظالم وتأطروه على الحق أطرا ،وىذا مثل ما تقدـ كاف يرى أخاه على الذنب

فينهاه ثم ال يمنعو أف يأكل معو ويشرب وىو على الذنب  -نسأؿ اهلل العافية والسبلمة  -يحذر اإلنساف من
ىذه ينكر وال يحذر المنكر حاؿ فعلو ،يقوـ ما يجلس ،وأما ىجر صاحب المنكر فإنو كما قلنا :ىو األكمل إف

استطاعو وكاف لو فيو مصلحة يؤدي الغرض ؛ يعني الهجر عبلج ،إذا كاف عبلج يؤدي الغرض فيستعمل ،ولذلك

النب ي عليو الصبلة والسبلـ ىجر كعب بن مالك وصاحبيو ولم يهجر المنافقين  -ألف المنافقين أصبل ما ينفع
فيهم العبلج  -نسأؿ اهلل العافية  -فتركهم  -نسأؿ اهلل العافية  -لما ىو أعظم كما قاؿ تعالى :
     
  

()3

()2





            

نجس اتركوىم ،أما كعب وصاحبيو ال واهلل نفع فيهم الهجر ،حتى أنو أتاه فتنة أتاه رسالة من ملك

غساف يأمره ليلحق بو فألقاه في التنور ،لكن فيو من بعض أىل العلم يفرقوف بين المنكر وأثر المنكر ،يعني بمعنى
المنكر حاؿ فعلو ،بمعنى ناس جالسين وىم اآلف يشربوف خمرا ،أو يشربوف الدخاف ،أو قد فتحوا على قناة مثبل
 1سورة المائدة آية .78 : 2سورة التوبة آية .94 :3 -سورة التوبة آية .95 :
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التحذير من البدع
فيها فواحش أو فيها شبهات ،ىذا قم ،لكن قد يأتيك شخص مثبل وىو يحلق لحيتو ىو ما حلقها أمامك لكن

أثر المنكر واضح عليو ،ىذا تنكر عليو ،لكن ال يعني ىذا أنك تقوـ ،أي مجلس فيو أناس حالقي لحاىم تقوـ،
ألف ىم اآلف ليسوا على منكر ىم فيهم أثر المنكر ،بمعنى أنك قد تنكر عليو فيقوؿ :واهلل أنا نويت أف ىذه

حلقة وأني أتركها مثبل ،لكن ىذا أثر المنكر ،واضح؟ وإال إ ذا كاف ىناؾ يعني ىذا ليس مثل مصاحبة المنكر ،لو
كاف الشخص كل ما وجد شخصا مثبل فيو رائحة دخاف قاؿ :ال أجلس .أو مثبل يحلق لحيتو  ...قاؿ :ال أجلس.
ما يستطيع ،فلذلك يقولوف :ىذا أثر للمنكر وليس ىو المنكر وال يفعلو أمامك في الحقيقة ،ىو فعلو استخفاء

ولكن ىذا ظهر بقي آثاره فتنكر عليو ولكن ال يجب عليك أف تقوـ دائما .نعم.

501

التحذير من البدع

ىجر صاحب ا١تنكر
بن ي٤تم ود ا١تح ًاريب ع ًن الع ً
بن ا١تسي ً
ب ىع ٍن ىعٍب ًد اهلل ً
ً
بن
بلء
ىحدثىنا أى ىس هد ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
عبد الرٛتن ً ى ي ى ى ى
يى
ً
بن مسع و
بن يمرىة عن ىس ًو
امل األىفٍطى ً
عمرك ً
رسوؿ اهلل
قاؿ ي
قاؿ :ى
ود  ى
س ،عن أيب يعبىػٍي ىد ىة عن عبد اهلل ً ى ٍ ي

كاف إذا رأى أَ َخاهُ على الذنْ ِ
كاف ِم َن الغَ ِد لم يَ ْمنَػ ْعوُ ما
ب نَػ َهاهُ عنوُ تَػ ْع ِذيراً ،فإذا َ
  إف َر ُجبلً من بني إسرائيل َ
بقلوب ِ
ِ
بعضهم على ٍ
بعض ولَ َعنَهم على
ب
رأى ِم ْنوُ أف يَ ُك َ
وف أَكِيلَوُ َو َخلِيطَوُ َ
وش ِريبَوُ ،فَػلَ ّما رأى اهللُ َ
ذلك منهم َ
ض َر َ
ِ
داود وعيسى ِ
رسوؿ اهلل   وال ِذي
قاؿ ُ
قاؿ :ثم َ
صوا وكانوا يعتدوف َ 
يمَ ،
لساف نَبِيهم َ
ذلك بِ َما َع َ
بن مر َ
أخ ُذف على يدي ِ ِ ِ
ِ
الحق
الم ْن َك ِر ،ولَتَ ُ
المسيء الظال ِم ولَتَأطُُرنوُ على َ
ُ
نفسي بيده ،لَتَ ُأم ُروف بالمعروؼَ ،ولَتَػْنػ َه ُوف َع ِن ُ
قلوب بعضكم على ٍ
لعنَػن ُكم َك َما لَ َعنَػ ُهم . 
أَطْراً ،أو لَيَ ْ
بعض ،ولَيَ َ
ض ِربَن اهلل َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم وىذا آثار عظيمة وأحاديث عظيمة ،أف النقص أوؿ ما دخل على بني إسرائيل من ىذا الباب ،إنو ينهى

تعذيرا يعني تحلة قسم يعني كأنو ما ىمو إقامة الدين وإنما ىم أف ينكر ىكذا تعذيرا ،من باب يعني عذر فقط ،ثم

إذا كاف الغد يراه على المنكر ويجلس معو ويأكل ويشرب  -نسأؿ اهلل العافية  -يعني ما عنده ىم الدين وغيرة

على الدين فضرب اهلل بقلوب بعضهم على بعض ،جعلهم متشابهين في ىذا األمر كلو ولعنهم جميعا ،فالنبي عليو

الصبلة والسبلـ يقوؿ  :والذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر ولتأخذف على يد المسيء

الظالم  قدر االستطاعة ،ما في واجب بالشرع إال مقيد باالستطاعة كما سيأتي في اآلثار ،فقدر االستطاعة

تأخذ على يد الظالم ،أو ليضربن اهلل قلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم ،وفي مسألة ىنا ذكرىا بعض
أىل العلم وىي أف المنكر إذا فشا وعم وطم فإنو ال يجب عليك اإلنكار الفردي على كل واحد ،وإنما يجب

عليك التعريف ،مثالو النبي عليو الصبلة والسبلـ لما كاف في مكة ،كانت عبادة األصناـ عمت وطمت وكل أىل

مكة على ىذا األمر ،والكعبة حولها ثبلثمائة وستوف صنما ،فقاـ النبي عليو الصبلة والسبلـ وبين إنكاره العاـ

على ىذا األمر حتى عرؼ بأف النبي  يبغض ىذا الشيء وينكره ،ولكنو لم يذىب إلى كل واحد في مكة وينكر
عليو ،أو كل من رآه عند الصنم مسكو وأنكر عليو وإنما عرؼ منو اإلنكار العاـ ألف ىذا أمرا ليس فرديا خفيا

وإنما أمر عاـ شائع ولو قرائن أخرى ،فقاؿ بعض أىل العلم :إف المنكر إذا عم وطم وفشا ال يلزمك أف كل واحد

تراه اآلف مثبل وأنت تمشي لو كاف كل واحد تراه يلزمك  -أنا ال أقوؿ أال تفعل افعل ىذا األكمل  -لكن يلزمك

أنك تقف وتقوؿ :يا أخي أف تحلق لحيتك ،ثم تمشي خطوتين تجد اآلخر يلزمك إنك تقوؿ :ال تحلق لحيتك،
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التحذير من البدع
والثالث والرابع والعاشر والمائة واأللف ما تستطيع ىكذا ،وإنما يلزمك التعريف العاـ أنهم يعرفوف ممكن إنك

تظهر ىذا الشيء وتنكره بالكلية ،وال يلزمك اإلفراد ،أما إذا كاف منكرا ليس عاما يلزمك أنك تبين للناس ،تبين

لصاحب المنكر أف ىذا منكر نعم.
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كجوب األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر
رسوؿ اهلل
قاؿ ي
قاؿ :ى
اف ى
ابن ٢تيعةى ى
أسد ى
خالد بن أيب ًعمر ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا ي
قاؿ :ىحدثىنا ي



ِ
فوؽ ما أُِمرتُم بو ،فإذا ِخ ْفتُم
مر
بالمعروؼ والنػ ْه ُي عن المنكر ما لم تخافوا أف يُؤتى إليكم َ
َ و َج َ
ب َعلَْي ُكم األَ ُ
ت.
ذلِ َ
ك فَػ َق ْد َحل لَ ُكم الص ْم ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم الحديث ىذا مرسل ،يعني ىذا الطريق ال يثبت؛ ألف المرسل البد إف التابعي يبين شيخو من ،لكن معناه

صحيح جاءت بو اآلثار واألحاديث األخرى ،كقولو  :من أنكر فقد برئ ومن برئ فقد سلم  يقوؿ" :
وجب عليكم " وجب " أف تأمروا وتنهوا إال أف تخافوا " إذا خاؼ اإلنساف السوط أو العصا أو السيف فإنو ما

يجب عليو ،وقد حل جاز لكم الصمت ،إذا خاؼ على نفسو ،قاؿ اإلماـ أحمد لما سأؿ أجاز قاؿ :متى يجب
عليو األمر والنهي؟ قاؿ :ما لم تخف سوطا وال عصا .إذا خفت يضربوؾ ما يجب عليك وجوبا ،إال كما قلنا

باألمس :إذا أراد شخص أف يفعل العزيمة وفعلو اآلف ينبني عليو فتنة  ...أراد أف يركب العزيمة بمعنى أنو صحيح

أنو حل لي الصمت لكن أنا أريد أف أنك ر وأتحمل ما يأتيني في ذات اهلل أضرب أقتل ما يهمني ىذا ،ىذا أوال،
يعني ال يعتقد الوجوب وإنما ىو أراد أف يفعل األكمل .والثانية :أف فعلو ال ينبني عليو فتنة وال ينبني عليو

المفاسد ىذا ال بأس أف يفعلو ومثلنا باألمس ،نعم.
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عقوبة عدـ إنكار ا١تنكر
ابن ا١تبى ىارًؾ ىع ًن ً
ض ٍمىرةي ىع ًن ً
قاؿ :ذى ىكيركا ىعٍن ىد
ابن ىع ٍو وف ىع ًن اٟتى ىس ًن ى
أسد ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا ى
ي
ً
ً
و
ً
يم ىع ً
قاؿ:
؟
م
ل
ك
ت
ػ
ت
ال
ك
ل
ما
ر
ْت
أبا
يا
:
ية
اك
ع
م
اؿ
ى ى ىى ى ي ى
ت ،فىػ ىق ى ي ى ي
ف ىساك ه
اكيىةى ىشٍيئان تى ىكلموا فيو كاألى ٍحىن ي
ىٍ
ت.
اكم ٍ
أى ٍخ ىشى اهللى ٍ
ت ،كأى ٍخ ىش ي
ص ىدقٍ ي
إف ىك ىذبٍ ي
إف ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

إف ينكر قلبك ما تخاؼ سوطا وال عصا ،من يدخل على قلبك ،فإذا كاف قلبك ما ينكر المنكر ،وال يشمئز

منو ،وال يكرىو ،فهذا كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ليس وراء ذلك من اإليماف حبة خردؿ . 

وىذه فوؽ مسألة المعرفة ؛ المعرفة :ىي قوؿ القلب كما في اإليماف ،واإلنكار والرضا ىذا عمل القلب،

القلب لو قوؿ ولو عمل ،فإذا كاف قلبك ما ينكر وال يشمئز وال يكره المنكر فما تسلم ،ليس وراء ذلك من

اإليماف حبة خردؿ ،وسيأتينا اآلف إف شاء اهلل .نعم.
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مراتب إنكار ا١تنكر
ىل لً يعمر ً
بن ا٠تطاب
مة عن أىيب
أسد ى
ى
ىحدثىنا ه
بن ىسلى ى
ىاركف ٍ
العبدم عن ٍ
قاؿ :ىحدثىنا ٛتاد ي
مو ن
ك ِ
 عن عمر ع ًن النًيب  قاؿ  :ي ِ
ىذهِ األُمةُ إالّ ثبلثةَ ٍ
نفر ٍََ :ر َج ٌل أنْ َك َر بيَ ِدهِ ولِ َسانِِو
ك ْ
أف ْتهلَ َ
وش ُ
ُ
ي ىى ى
قلبِ ِو . 
وقَػ ْلبوِ ،فإ ْف َجبُ َن فبِلِ َسانِِوِ ،فإ ْف َجبُ َن فبِ ْ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم .والحديث وإف كاف بهذا السند ال يثبت؛ ألف أبا ىاروف العبدي ىذا قاؿ يحيى بن معين  :كذاب ،ولكن

المعنى ثابت ،المعنى جاءت فيو أحاديث في الصحيحين ،أنو ما ينجو إال رجل أنكر بيده إف استطاع ،أو بلسانو،

وإف جبن فبقلبو ،ما أحد يحوؿ بينك وبين قلبك ،والذي ال ينكر بقلبو ىذا يهلك مع الهالكين ؛ نعم.
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انتكاس القلب الذم ال يعرؼ معركفا كال ينكر منكرا
بن طلحةى  ،عن يزبيد اإليى ًامي  ،ىع ًن الش ٍعًيب  ،عن أيب يج ىحٍيػ ىف ىة
أسد ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ً
افً ،
قاؿ :اٞتًهاد ثبلثىةيَ :فى ًجهاد بًي ود ،كً
 ،عن علً
اد بًلًس و
كج ىه ه ً و
ب
ه
ج

ي
ى
ه
ه
ه
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
اد ب ىق ٍلب .فىأىك يؿ ما يػى ٍغل ي
ى
ً
عليو ًمن اٞتًه ًاد ي يد ىؾ ،يٍب لًسانيك ،يٍب ي ً
الق ٍل ً
ؼ ىم ٍعيركفان كال يػيٍن ًكير
ل
الق
كاف
فإذا
،
ب
إىل
َت
ص
ٍ
ى
ب ال يػى ٍع ًر ي
ى
ى
ى ى ى
ي
ى ي
ى
مٍن ىكران ني ً
س فى يجعً ىل أى ٍعبلهي أى ٍس ىفلىوي.
ك
ي
ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم .نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،كبلـ السلف دقيق ،ولو أبعاد بعيدة ،لو أغوار  ،فيقوؿ :وجهاد بيد  ،وجهاد

بلساف  ،وجهاد بقلب ،أوؿ شيء تغلب عليو يدؾ ،ما تستطيع تمد يدؾ  ،إال فيما لك والية عليو ،أوالدؾ

زوجتك شيء تستطيع إنكاره بيدؾ ،لك والية ممن لو الوالية ،ولكن تغلب عليو ،ثم اللساف  ،وىذا أىوف من

اليد ،ثم القلب ما أحد يغلبك على قلبك ،ثم أنزؿ من مسألة اإلنكار بالقلب ،إذا كاف القلب ال يعرؼ المعروؼ

وال ينكر المنكر ،فهنا كما قاؿ علي :ينكس فيجعل أسفلو أعبله وأعبله أسفلو ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:

يكوف كالكأس المقلوب ،كالكوز المجخي،

إذا كاف ال يعرؼ المعروؼ وال ينكر المنكر ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،ال يعرؼ السنة والبدعة ،ال يعرؼ

الطاعة من المعصية ،ال يعرؼ الكفر من اإليماف ،ال يعرؼ الشرؾ من التوحيد ،ما يعرؼ ،يطمس عليو ىذا،

نسأؿ اهلل العافية.

ىذا تناقض يقرب من الكفر ،إذا كانت الدرجة التي فوؽ ىذه وىو اإلنكار بالقلب ،من تركها فليس وراء

ذلك من اإليماف حبة خردؿ ،فكيف بالذي ال يعرؼ .نعم.
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الرضا با٠تطيئة
قاؿ :حدثىنا سعيد بن ز و
يد  ،عن ً
بن أيب يس و
ليث ً
بن
ليم ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا األى ٍش ىع ي
ي ي ى
ىٍ
أسد ى ى
ث ي
ً
بن مسع و
ً
يس و
ً
ضىرىىا
قاؿ :إذا يع ًم ىل ُب
ود  ى
األرض ىخ ًطيئةه فى ىم ٍن ىح ى
ليم  ،عن أبيو  ،عن ىعٍبد اهلل ً ى ٍ ي
اب عنها فىػىر ًضيها ىك ىم ٍن ىش ًه ىد ىىا.
كم ٍن ىغ ى
فى ىك ًرىى ىها ىك ىم ٍن ىغ ى
اب عنها ،ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم .ىذا الكبلـ حق" ،إ ذا عمل" :قد يعمل في األرض خطيئة ،فمن حضرىا فكرىها كمن غاب عنها ،ومن

غاب عنها ورضيها كمن شهدىا ،يعني قد تعمل في الرياض الخطيئة ويعاقب عليها شخص في الهند ،أو في

الصين لماذا؟ ألنو سمع بها ورضي ،وىو ما حضر ،والذي حضر كره وسلم ،كما سيأتي في الحديث  :من

كره فقد سلم  المقصود :أف أقل الدرجات إنكار القلب ،من حضر الخطيئة وكره فقد سلم  ،ومن أنكر

فقد برئ  وقد يسمع بها شخص في أقصى األرض ويفرح فيعاقب ىو لم يحضر ولم يشارؾ ،نسأؿ اهلل

العافية والسبلمة ؛ نعم.
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فضل إنكار ا١تنكر
قاؿ :حدثىنا ٍ ً
بن ىع ٍم ورك الر ىعٍي ًٍت  ،عن ىك ٍع ً
ب األى ٍحبى ً
بن ىعي و
اش  ،عن يع ىمىر ً
ار
ىحدثىنا ه
أسد ى ى
يل ي
إٝتىاع ي
ً
ُت يى ىديًٍو ًعٍن ىد يكل ىش ً
يد ًم ٍن أىٍم ًرهً ،منهم
كاف ي
وم ى
أنو ى
اروؽ يػيٍرًسليهم فيما يير ي
وف بػى ٍ ى
يقوؿ :إف هلل مبلئكةن يػى يق ي
األرض  ،فى ًسموا ُب كج ًو يكل عب ود من ً
ً
ص ٍد ًرهً ما
ُب
رب
ك
ي
،
بادم
ع
وؿ ى٢تيمٍ :اىبًطيوا إىل
ٍ
مبلئكةه يػى يق ي
ي
ىٍ
ىٍ
ى
ى
ً
ت يعقوبيت ى٧تيتيوي بًىر ٍٛتىًيت.
يػىىرل ً٦تا ال
غيَتهي ،ل ىكٍي ىما إذا نىػىزلى ٍ
ي
يستطيع تى ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم .ىذا حق ىذا من كعب بن األحبار حق ،قد يكوف من الكتب السابقة ،ويدؿ عليو المعنى ،إف اهلل 

يقوؿ للمبلئكة  :اىبطوا واجعلوا سمة وعبلمة في وجو كل عبد من عبادي يكبر في صدره ما يرى مما ال يستطيع

تغييره ،ال يستطيع أف يغير ،لكنو يكبر في صدره ،ينكر ،يبغض ىذا الشيء ،يشمئز منو ،حتى إذا نزلت العقوبة

ينجو ،وىذا يقوي القوؿ الذي قالو بعض السلف عن أىل القرية الثبلثة ،األصناؼ الثبلثة في القرية ،قاؿ تعالى:


                

                     
                  
                

        

()1

اآليات.

فيقوؿ ابن عباس  :ليت شعري ذكر اهلل أنهم أصناؼ ثبلثة :صنف يفعل الخطيئة ،وصنف أنكر ،وصنف
صمت ،وإف كاف يعلم إنهم على باطل سكت ،قاؿ :فالذين فعلوا الخطيئة عذبوا ،مسخوا قردة وخنازير ،والذين
أنكروا نجوا ،قاؿ تعالى :

    



()2

والذين سكتوا سكت عنهم ،قاؿ  :ليت

شعري  ،ىل عذبوا أو نجوا؟ ىؤالء الذين يقولوف             :
 1سورة األعراف آية .166-163 :2 -سورة األعراف آية .165 :
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()1

يقوؿ  :يا ليت شعري ،سكت عنهم ىل ىم من الصنف األوؿ أو من الصنف الثاني؟ ىل عذبوا أو نجوا،

فبعض السلف يقوؿ  :إنهم نجوا ،من ىذه اآلثار أنو يكبر عليو ىذا وأنهم يقولوف :
   

()2

   

يعني :يدؿ على أنهم على باطل ،وبعضهم يقوؿ  :ال ،إف اهلل خص بالنجاة الذين ينهوف

عن السوء ،واهلل أ علم ،لكن السكوت عنهم أيضا شديد ،إنهم سكتوا فسكت عنهم ،الجزاء من جنس العمل،
وىؤالء نسأؿ اهلل العافية الذين أنكروا نهوىم  ،منعهم اهلل من الصيد يوـ السبت ،لحكمة يعلمها اهلل ،وكانوا

يصيدوىم بالحيل ،فنهوىم فلم ينتهوا ،فوضعوا بينهم سورا واعتزلوىم ،ىذه مجانبة فعل أىل المنكر حاؿ فعلهم

المنكر ،فكانوا يرونهم يذىبوف إلى البحر ،ويذىبوف ويأتوف وىم في مكانهم ،ففي يوـ افتقدوىم ،ما في أحد

يذىب إلى البحر وال يأتي ،اليوـ الثاني ما في أحد يذىب إلى البحر وال يأتي ،فاستعجلوا فطلعوا فوؽ السور فإذا

ىم قردة وخنازير ،نسأؿ اهلل العا فية والسبلمة ،كلهم قردة وخنازير  ،يعرفوف بسيماىم ،ىذا فبلف وىذا فبلف وىذا
فبلف ،لكنو على شكل قرد أو خنزير ،فكانوا يقولوف :يا فبلف أنت فبلف؟ فيشير برأسو ودموعو تمشي على خديو،

نسأؿ اهلل العافية ،مسخوا كلهم قردة وخنازير؛ ألنهم لماذا؟ ليس يفعلوف منكر يتحايلوف على اهلل.

وإخواني ىذه عاقبة الحيل ،الذي يأكل الربا ويدمن بالربا أىوف من اللي يتحايل على اهلل ويتذاكى ،كما قاؿ

بعض السلف :كأف اهلل أمامهم صبي من الصبياف يضحكوف عليو ،يضعوف صيغا وعقودا وبو ربا صحيح أو قمارا

صحيحا ،مثل التأمين ثم يؤتى بالحيل ،ىذا اللي مسخوا قردة وخنازير ،نسأؿ اهلل العافية والسبلمة ،فالمقصود

مثل ىذا ؛ نعم.
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احًتاؽ قلب ا١تؤمن عند رؤية ا١تنكر كعدـ استطاعة تغيَته
رسوؿ اهلل
بن الر ً
اس ًاين أف ى
بيع ى
أسد ى
ىحدثىنا ه
بن ىمٍي ىسىرىة ا٠تيىر ى
قاؿ :ىحدثىنا ىعطاءي ي
س ي
قاؿ :ىحدثىنا أى ٍشىر ي

اف ي ُذوب قَػ ْلب ِ
ِ ِ
ِِ
قاؿَ  :سيَأتِي على الن ِ
يل :يا نَبِي اهلل
 ى
المؤم ِن في َج ْوفو َك َما يَ ُذ ُ
اس َزَم ٌ َ ُ ُ ُ
وب الثػ ْل ُج في الماء .ق َ
ِ
ِ ،
ِ
يع أَ ْف يُػغَيػ َرهُ . 
اؾ؟! َ
ومم ذَ َ
الم ْن َك َر يُػ ْع َم ُل بِو فبل يَ ْستَط ُ
قاؿ :يَػ َرى ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم .ىذا مرسل ،عطاء الخراساني تابعي ،لكنو المعنى صحيح ،ال ينسب إلى النبي  إال بسند آخر ،أما

المعنى فهو صحيح ،إف قلب المؤمن الحقيقي يذوب في جوفو ،بمعنى :يحترؽ لماذا؟ يرى المنكر وال يستطيع

تغييره ،وىذا نقل عن بعض السلف ،نقل عن سفياف الثوري رحمو اهلل أبو عبد اهلل أنو كاف يبوؿ الدـ ،إذا رأى

المنكر وال يستطيع تغييره إنو يبوؿ الدـ ،من الحرقة التي في داخلو على ىذا المنكر ؛ نعم.
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آداب من يأمر با١تعركؼ
إسحاؽ بن مالً و
قاؿ :ىحدثىًٍت أىبيو نًىز وار
قاؿ :ىحدثىنا
ضىرًمي ى
قاؿ :ىحدثىنا بىًقيةي ى
أسد ى
ىحدثىنا ه
ك اٟتى ٍ
ي ي
ك بِمعر ٍ
ِ
ٍ
ِ
وؼ . 
قاؿ ي
قاؿ :ى
الق ىش ًٍَتم ى
ي
رسوؿ اهلل َ  م ْن أَ َم َر ب َم ْع ُروؼ فَػ ْليَ ُك ْن أَ ْم ُرهُ ذل َ َ ْ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم  ،وىذا أيضا مثل السابق ،ال ينسب إلى النبي  بهذا الطريق ،وإف كاف جاء عن عمرو بن شعيب  ،عن

أبيو  ،عن جده ،والمقصود :المعنى صحيح" ،من أمر بمعروؼ" :يعني سواء ثبت عن النبي 

مرفوعا أو من

قوؿ صحابي أو من قوؿ تابعي ،المعنى تشهد لو األدلة ،ىذا معنى كبلمو أف المعنى صحيح ليس منكرا ،لكن
اإلشكاؿ :ىل ينسب إلى النبي  أو ال ينسب ،ال ينسب إال بسند صحيح.

من أمر بمعروؼ فليكن أمره ذلك بمعروؼ ،بمعنى :إ ذا كنت تأمر بالمعروؼ تأتيو من طريقو ،وال يفهم من

المعروؼ دائما اللين ،بعض الناس يفهمها ىكذا ،يقوؿ :ليكن أمره بالمعروؼ يعني دائما باللين أل ،قد يكوف مرة

باللين ومرة بالشدة ،كما فعل النبي 

يعني نزع من يد الرجل خاتما وألقاه ،وأحيانا يشتد وأحيانا يلين ،على

حس ب الموقف ،وعلى حسب الشخص ،إذا كاف الشخص مثبل معو قدر من اإليماف والتقوى قد يشتد عليو،
وإذا كاف يخاؼ عليو الردة قد يلين معو ،لكن ليكوف األمر بالمعروؼ.

بعض الناس يذىب يأمر بالمعروؼ ،أو ينهى عن المنكر ويرتكب ألف منكر في سبيل أف يغير منكرا مفروضا

حتى ،تجده مث بل يتجسس ويظلم ويفتري ويضرب ويفعل ،من أجل احتماؿ في منكر ،ال بد أف تكوف ال تفلت
منك الزماـ ،يكوف فعلك دائما مقيدا بالشرع ،إذا أمرت بالمعروؼ تأمر بالمعروؼ ،ويكوف أمرؾ بالمعروؼ ،وإذا

نهيت عن المنكر ال يكن إنكارؾ للمنكر منكرا ،قد يكوف إنكارؾ لمنكر منكرا في حد ذاتو ؛ نعم.
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براءة من ينكر ا١تنكر
بن ىسلى ىمةى  ،عن علي ً
بن ىزيٍ ود  ،ىع ًن اٟتى ىس ًن  ،ىع ٍن أيـ ىسلى ىم ىة
أسد ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا ىٛت ي
اد ي
وم ْن َك ِرَه فَػ َق ْد
ىر ًض ىي اهلل عنها أف النًيب  ى
وف وتُػ ْنكِ ُر َ
ور تَػ ْع ِرفُ َ
قاؿ  :تَ ُك ُ
وف ،فَ َم ْن أَنْ َك َر فَػ َق ْد بَ ِر َ
ئَ ،
وف أُ ُم ٌ

سلِم ،ولكن من ر ِ
وف  يَػ ُقولُ َها ثَبلثاً.
الهالِ ُك َ
ض َي وتَابَ َع  ،فأُولئِ َ
ك ُى ُم َ
َْ َ
َ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم .وىذا أصلو في مسلم ثابت  ،إنو "تكوف أمور تعرفوف وتنكروف" سواء من األمراء أو من غيرىم ،تعرؼ

وتنكر   :ستكوف ىنات وىنات  فينقسم الناس إلى ثبلثة أقساـ:

منهم من ينكر بالطرؽ الشرعية ،إما بالمكاتبة ،أو بالذىاب شخصيا ،أو بإخبار العلماء ،ينكر ،فهذا يبرأ،

فمعنى ىذا ال يلحقو شيء ،برئ.

والثاني :يكره بقلبو ،لكنو قد ال يذىب ينكر ،لكنو ليكره ،كراىة قلب ،فهذا يسلم ،لكنو ليست مثل البراءة،

السبلمة دوف البراءة ،يعني يكوف البريء من السابقين المقربين ،والسالم يكوف من أصحاب اليمين ،واضح،

ليسوا في درجة واحدة .الذي برئ والذي سلم ليسوا في درجة واحدة ،مثل قوؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ عن

اللي يجوزوف الصراط قاؿ  :فمخدوش مسلم  واضح ،مخدوش مسلم يعني  ،ىو أقر لو أنو سلم ،لكن

سلم بعد ماذا؟! بعد خدش ،خدشتو الكبلليب ،فهذا الذي سلم قد يخدش دينو ،لكنو سلم ،أما الذي برئ برئ

ما عليو شيء ،واللي أنكر برئ ،واللي كره بقلبو سلم.

والمشكلة في الثالث :من رضي وتابع ،جمع بين فعل القلب وفعل الجوارح ،الرضا عن القلب ،والمتابعة عن

الجوارح ،يرضى ويتابع ،فأولئك ىم الهالكوف ،ثبلث مرات ،الحديث في مسلم.

ولهذا ينبغي لئلنساف أنو ال يخرج من إحدى الطائفتين ،إما أف ينكر لو بالمكاتبة لو بالبرقية لو بالمكالمة لو

بإخبار العلماء لو ببياف للناس ،ينكر قدر استطاعتو بالطرؽ الشرعية ،ىذا يبرأ ،وأقل وأضعف اإليماف كما في

الحديث أف يكره بقلبو المنكر ،يكرىو ،فهذا يسلم وإف جاء خدش ،لكن يسلم ،والذي يرضى ويتابع ويسكت

ىذا ىو الذي ال يسلم ؛ نعم.
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إنكار ا١تنكر بالقلب
ً
قاؿ :حدثىنا جرير بن ً
و
اٟتميد  ،ىع ٍن
عبد
بن ىكض و
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ىى يار ي
بن عباد ى ى
ى ي ي
كف ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
قاؿ عب يد اهللً بن مسع و
ىعب ًد ً
بيع ً
ا١تلك ً
ات
بن يع ىم ٍوَت  ،ىع ٍن ر ً
بن يع ىمٍيػلىةى ى
ود  إًهنا ىستى يك ي
وف ىىن ه
قاؿ :ى ىٍ
ٍ
يى ي
ً
ً
ات ،فىبًحس ً و
أف يػى ٍعلىم اهللي ًم ٍن قىػ ٍلبً ًو أنو لىوي ىك ً
ارهه.
كىن ه
ى
ب ٍام ًرئ ىإذا ىرأل يمٍن ىكران ال يى ٍستىط ي
ٍ
يع لىوي غَتان ٍ ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،تضبط ىنات بالتخفيف وأحيانا بالتشديد ،والظاىر األفصح التخفيف.

"إنها ستكوف ىنات وىنات" يعني :يحصل أشياء تعرؼ وتنكر ،فبحسب امرئ إذا رأى منكرا ال يستطيع لو

تغيير أف يعلم اهلل من قلبو أنو لو كاره ،وىذا المعنى كلو متسق مع ما سبق ؛ نعم.
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جزاء من يسكت عن إنكار ا١تنكر مداىنة
بن عطى واء  ،عن أيب
بن ىكض و
بن موسى ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا يىًز ي
قاؿ :ىحدثىنا ي
يد ي
أسد ي
ىحدثىٍت يى٤تم يد ي
بن ً
بن ً
عبد اهلل أك ً
إسحاؽ السبًيعي  ،عن ً
بعض أىلً ًو  ،عن جر ًير ً
بعض ىكلى ًد جر ًير ً
عبد اهللً 
ٍ
ى ً
القوِـ يػ ْعمل بالمع ِ
اصي ُى ْم أَ ْكثَػ ُر ِم ْنوُ وأَ َعز ،لو
رسوؿ اهلل  ي
ت ى
يقوؿ  :إف الر ُج َل لََي ُك ُ
وف في َ ْ َ َ ُ َ َ
قاؿ :ىٝت ٍع ي
َشاءوا أَ َخ ُذوا على ي َدي ِو ،في ِ
وف بِو . 
وف ،فَػيُػ َعاقَػبُ َ
نوف ويَ ْس ُكتُ َ
داى َ
َْ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،إف رجل يكوف في القوـ يعمل بالمعصية ،وىؤالء القوـ أكثر منو عددا وأعز ،لهم كثرة ولهم عزة ،لو

شاءوا أخذوا على يديو ،ما أكثر ىذا ،يكوف رجل واحد والمجلس ملياف  ،وىم أكثر وأعز  ،ويفعل المنكر ،تجد
مثبل يشغل آلة اللهو جهاز  ،وكلهم يكرىوف ،لكنهم ما أنكروا عليو ،أو مثبل يدخن أمامهم ،أو يفعل الفاحشة
أمامهم ،يعني شيء من الفواحش القولية أو الغيبة أو يتكلم بأشياء ،فيقوؿ يداىنوف ويسكتوف فيعاقبوف كلهم

بسببو.

ىذا فيو من الفوائد قوؿ اهلل        

()1

يعني يخوؼ الناس بأوليائو،

بمعنى أف ىذا السكوت وىذا التثاقل من الشيطاف ،يخوؼ الناس من أوليائو ،يجعل لؤلمر تهويبل فتجد ىناؾ

حاجزا نفسيا أف اإلنساف ما ينكر ،ولو كانوا أكثر وأعز ،لو إنساف اخترؽ ىذا الحاجز واستعاذ باهلل من الشيطاف
وأنكر استعاذوا كلهم وأنكروا معو ،لكنهم كلهم يسكتوف ،ىذا من معاني قوؿ اهلل  
  

()2

  

يعني يخوؼ الناس من أوليائو         

()3

ولذلك في حديث أبي سعيد" :أف العبد إذا قاؿ :كنت أخشى الناس فيقوؿ اهلل :أنا كنت أحق أف تخشاني"

إذا كنت تخاؼ من ىذا ولي الشيطاف  ،اهلل أحق أف تخاؼ منو ،فاعلم أف التهويل من الشيطاف ،وىذا أمر
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مشاىد ،رجل واحد في مجلس مليء بالرجاؿ ويفعل المنكر وال يقولوف لو شيئا ،كلو من تخويف الشيطاف لهم

وتزيينو وإرجافو بهم وتهويلو عليهم.

والفائدة الثانية :الفرؽ بين المداراة والمداىنة.
المداراة :ىي التي تكوف لمصلحة شرعية ،تداريو لمصلحة شرعية ،إما مصلحة لك أنت خوفا على نفسك

من سبلطة لسانو ،أو من بذاءتو أو من شره ،أو خوفا عليو ىو ،تداريو خوفا عليو ىو كما قاؿ النبي   إني

أعطي أناسا وغيرىم أحب إلي منهم  ،وأكثر إيمانا  ،ولكني أخشى أف يعودوا في الكفر أو يرتدوا  يداريهم
بالماؿ حتى يتمكن اإليماف من قلوبهم ،فإذف المداراة ىي التي تكوف لمصلحة شرعية.

وأما المداىنة :فهي إظهار الموافقة لحظ النفس ،ىذا معنى المداىنة ،ما فيها مصلحة شرعية وإنما حظ

نفسك ،تريد منصبا ،تقوؿ أخاؼ إذا أنكرت يذىب علي ىذا ،أو تكوف عند سلطاف وتقوؿ  :واهلل ما أريد أف
أنكر ،ما أريد أف أفعل ،فتداىن بمعنى أف الحظ نفسك فقط ،يعني ما يفوت إال أمر نفسك ،إما ماؿ كنت

ترجوه ،أو مصلحة أو منصب ،فهذه مداىنة ،أما المداراة أل ،المداراة تفعل ،يفعلها النبي  يداري بعض الناس

إما بالماؿ أو بمدحو في وجهو أو بالسكوت عن شره إذا كاف سليط وبذيء .نعم.
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إٍب من استطاع تغيَت ا١تنكر كمل يغَته
اؽ  ،عن ع ً
بيد اهللً ً
بن ىجر وير
بن موسى ى
إس ىح ى
ىحدثىنا ي
ٍ ي
عن أيب ٍ
قاؿ :ىحدثىنا أبو األحوص ٍ ،
أسد ي
ٍ
أبيو ى ً
 ،عن ً
قوـ يػ ْعمل فيهم بالمع ِ
وف
رسوؿ اهلل  ي
ت ى
اصي يَػ ْق ِد ُر َ
يقوؿ  :ما ِم ْن َر ُج ٍل يَ ُك ُ
َ
قاؿ :ىٝت ٍع ي
وف في َ َ ُ
ىٍ
ِ
صابَػ ُهم اهلل بِ ِع ٍ
أف يَ ُموتُوا . 
قاب قَػ ْب َل ْ
على أف يُػغَيػ ُروا َعلَْيو فبل يُػغَيػ ُروا إالّ أَ َ ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذه عبلمة اإليماف التغيير واإلنكار ،ىذه عبلمة اإليماف ،ىذا ىو المؤمن حقا ،الذي يجاىد باألمر

بالمعروؼ والنهي عن المنكر وبالدعوة إلى اهلل ،ىذا من الجهاد ،أما إذا كاف اإليماف عبادة فقط ،وفي نفسك،

والناس ما يهمك أمر الدين عبل أو نزؿ  ،ىذا ما وصلت بو العبادة حتى إلى قلبو ؛ نعم.
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حب ا١تنكر كعدـ إنكاره
ً
بن يم ً
ائيل
بن ىكض و
عاكيىةى ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
قاؿ :ىحدثىنا موسى ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ابن ىم ٍهدم  ،عن إسر ى
بن ا١ته ً
ابن مسع و
ً
اج ًر ً ،
ً
األرض
ا٠تطيئة لتيػ ٍع ىم يل ُب
قاؿ :إف
ود  ى
ى
عن ً ى ٍ ي
اىيم ً يى
س  ،عن إبر ى
بن ييوني ى
ً
ً
يب الر يج ىل ً
ا٠تار ىج ًم ىن األرض ،بأف ىذا يينً ٍكيرىا كال
فىػيىػ ٍع ىملي ى
وف هبا كمعهم الر يج يل  ،فبل تيصيبىوي كتيص ي
اآلخىر فبل يػيٍن ًكيرىا كيىػ ٍه ىو ىاىا.
يىهواىا ،ي
كتبلغ ىذا ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،وىذا تقدـ مثلو عن ابن مسعود 

أبا عبد الرحمن أعطاه اهلل ىذا الفقو وىذا العلم ،يقوؿ مثل ما

تقدـ :قد يكوف شخص بعيد ويعاقب معهم بسبب إنو يهواىا ،وقد يكوف شخص قريب لكنو أنكرىا وكرىها،

فيسلم من شرىا ؛ نعم.
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جزاء من ال يأمر با١تعركؼ كال ينهى عن ا١تنكر
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
أسد ي
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ً
ً
قاؿ :ىحدثىٍت أبو ىزاف  ،ى
بن نػي ىعٍي وم ى
قاؿ :بىػٍيػنى ىما يغ ه
لماف قد أخذكا ًديكان
بىقيةي  ،ىحدثىنا ىعٍب يد اهلل ي
كش ً
ف اهللي ًهبم
فىػيىػٍنتً يف ى
وف ًر ى
يشوي ى ه
اىم ،فى ىخ ىس ى
يخ قىائ هم ينظيير إليهم إىل جانبهم  ،ال يىأٍ يميريىم كال يػىٍنػ ىه ي

األرض.
ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،ىذا قد يكوف مما تقدـ من قبل ،ومعناه صحيح ،وسيأتي مثلو ،وأخذوا يعذبوف ىذا الديك ينتفوف

ريشو وىو حي ،تعرفوف بعض الغلماف يكوف فيهم مثل ىذا الظلم والبغي والفسوؽ ،وبجانبهم شيخ ينظر إليهم وال

ينكر ،فخسف بهم جميعا ،نسأؿ اهلل العافية يعني ما أنكر  ،نعم.
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شهادة السماء كاٞتباؿ على مرتكب ا١تنكر
وف
أسد ى
اف ىمر بًًفٍتػيى وة يػي ىعذبي ى
اف اٞتى ٍوًين أف ىس ٍل ىم ى
بن سلمةى  ،عن أيب عمر ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا ىٛت ي
اد ي
ً
اح :ىما
ابن ىكض و
اش ىه ًدم .ى
اش ىه ًدم ،كيا ًجبى ي
هاىم فلم يػىٍنتىػ يهوا .ى
اؿ ٍ ،
فقاؿ :يا ىٝتىاءي ٍ ،
ٛتىاران فىػنى ي
قاؿ ي
أى ٍح ىسنىوي.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،ما أحسنو ،كبلـ ابن وضاح دليل على االنتخاب أف الشخص إذا قرأ الكتاب ،ينتخب بعض اآلثار اللي

تعجبو ،أو يكتبها ،يعني مثبل عندنا اآلف ىنا ثبلثمائة وثبلثة عشر أثرا ،كلها عظيمة ،لكنها بعضها أعظم من بعض،
بعضها يكوف خبلصة ،يلخص الكثير من األشياء ،ويكوف في المفصل؛ فلهذا يقوؿ ابن وضاح ما أحسنو.

مر سلماف بفتية يعذبوف حمارا ،فنهاىم فلم ينتهوا ،فقاؿ :يا سماء اشهدي ،ويا جباؿ اشهدي ،ما عندنا أحد

غيرىم ،مع أف السماء تشهد ولو لم يستشهد ىا ،والجباؿ تشهد ولو لم يستشهدىا ،لكنو ورد تعظيم األمر أني
برئت ،يعني يستكثر من الشهود ،إني برئت ،ىذا اللي يفعلو اإلنساف إذا ما انتهوا ما عنده أحد يشهد ،مثل ىذا

قوؿ سلماف يعظم الشيء ؛ نعم.

وابن عمر في الصحيح مر بصبية قد جعلوا دجاجة غرضا لهم ،بمعنى أف يجعلوىا ىي الشارة ،يرموف إليها،

شوؼ الفسوؽ ،ما يجعلوف الشارة التي يرموف إليها جمادا ،يجعلونو حيوانا ،فأنكر عليهم وفرقهم ولحق بهم ابن
عمر  ومر برجل قد كوى حمارا في وجهو ،فقاؿ :ملعوف من فعل ىذا ،وأنكر عليو ،الصحابة رضي اهلل عنهم
عندىم ىذه السعة في كل شيء  ،في ك ل شيء أمامهم لو عندىم حكم لينكرونو حتى ما يتعلق بالحيوانات

وباألشياء ؛ نعم.
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اٟتث على إمساؾ اللساف عما ال يعٍت صاحبو
قاؿ:
بن
بن ىكض و
ىاركف ى
بن عمرك ى
اح ى
ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
جعفر ي
أٛتد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
قاؿ :ىحدثىنا ي
ئ  ،عن ًمسع ور  ،عن كبػرىة ى ً
الق ً
ت ابن و
قاؿ:
عباس رضي اهلل عنهما ى
أخربين أبو يسلىٍي وم ى
ار ي
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ٍى
ى ٍى
ً
عليك فيو ًم ىن ً
الكبلـ فيما
اؾ ُب
الوٍزًر ،كإًي ى
إًي ى
يك فإنو فى ٍ
ض هل ،كال ىآم ين ى
الكبلـ فيما ال يىعنً ى
اؾ ك ي
ًو ً
ً ً ًً ً
ً ً ًً
ً
ب.
ى
يعنيك ُب ىغ ٍَت ىموضعو ،فىػيرب يم ٍسلم تىقي قد تى ىكل ىم ٔتىا يعنيو ُب غَت ىم ٍوضعو فىػتىع ى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

ىذا ما أحسنو ،ىذا من قوؿ ابن وضاح ىذا األثر اللي بعده ما أحسنو كبلـ ابن عباس" ،إياؾ والكبلـ فيما ال

يعينك فإنو فضل" الشيء اللي ما يعنيك  من حسن إسبلـ تركو ىو ما يعنيو  أي شيء ما يعنيك في

دينك وال دنياؾ اترؾ ،فضل ،قاؿ :ىو فضل :يعني لغو  ،وال آمن عليك من الوزر ،وإياؾ والكبلـ في ما يعنيك
في غير موضعو ،بمعنى إما لم يحضر أىلو ،أو لم يجئ وقتو ،إما لم يحضر أىلو عندؾ في زمانك ما يقدروف

كبلمك ،وال يفهموف على وجهو ،أو يحدث لهم فتنة ،أو يقوموف عليك يهيجوف عليك ،أو ما جاء وقتو ،فرب
مسلم تقي تكلم فيما يعنيو :أنكر منكرا ،أو تكلم بحق ،أو بين بعض األخطاء تعنيو ،تعني المسلمين ،ولكنو في

غير موضعو ،فتعب ىاجوا عليو الدىماء والغوغاء ،أو أوؿ كبلمو على غير محملو  ،أو اللي عنده حاضروف

أفهامهم سقيمة فقلبوا الكبلـ ،ونقلوه على غير وجهو إلى آخر ما يجيء من تعب ،فيقوؿ :إياؾ والكبلـ فيما
يعنيك إذا كاف في غير موضعو ،فرب مسلم تقي تكلم فيما يعنيو لكن في غير موضعو فتعب .نعم.

521

التحذير من البدع

إذالؿ العبد نفسو
قاؿ :حدثىنا ي٤تمد بن سعً و
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
يد ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
اح ى ى
ى ي ي ى
أسد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
أىيوب بن خ و
قاؿ  :لَي ِ ِ
قيل :يا
رسوؿ اهلل  ى
قاؿ :ىحدثىنا اٟتى ىس ين أىف ى
وط ى
ي ي ي
س ب ُمؤم ٍن َم ْن أَ َذؿ نَػ ْف َسوَُ .
ْ َ

قاؿ :يػتػعرض للب ِ
رسوؿ اهلل  ،و َ ِ
بلء الذي ال طَاقَةَ لَوُ بِ ِو . 
َ
نفسوُ ؟ َ َ َ َ ُ َ
كيف يُذؿ َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

نعم  ،وىذا أيضا من حيث السند ،الحسن البصري تابعي ،حديث مرسل ،ال ينسب إلى النبي 

بهذا

السند ،خاصة من مراسيل الحسن كما تقدـ ،ليست مثل مراسيل سعيد بن المسيب ،فيها وفيها  ،ليس سعيد

يربط ما يحدث بشيء مرسل إال وىو يعرؼ أصلو ،لكن ىذا المعنى صحيح.

"المؤمن الذي يذؿ نفسو" قالوا كيف يذؿ نفسو سواء للمسئوؿ النبي  أو أحد الصحابة ،قاؿ" :يتعرض

للببلء الذي ال يطيق" يعرض نفسو لشيء ال يطيقو ،ولذلك قلنا ال يذىب اإلنساف للببلء الذي ال يطيق  ،إال إذا

ىانت نفسو عنده ،وىو يريد ىذا الشيء ،وفعلو ال ينبني عليو فتنة ،مثل بعض الصحابة ،ابن مسعود وغيره اللى
قاؿ :واهلل ألسمع الكفار القرآف ،وضربوه حتى جعلوه كالنصب األحمر ،مثل الصنم األحمر من كثرة الدماء التي

تساؿ عليو ،وىذا أبو ذر وما ...يعترضو ،يريد أف يسمعهم.

فمن ىانت نفسو عند ذات اهلل وفعلو ال ينبني عليو شيء ،مثل الذي قاـ للسلطاف الجائر فأمره ونهاه فقتلو،

لكن الذي ال يطيق الببلء ال يذؿ نفسو ،يعرض نفسو لشيء ال يطيقو ،قد يتكلم بكلمة ال تعنيو وال تنفع
المسلمين فيستر بسببها  ،ويدخل في متاىات ،ويأتيو كبلـ يسوءه ،ويأتي معو ناس بسوء ويجلس معهم ،وىي

كلمة ال تقدـ وال تؤخر ،فلماذا يذؿ نفسو بشيء ال ينفع المسلمين وال ينفعو؟! وكم من شخص تكلم وتعب ،
إذا تكلم فيما يعنيو في غير موضعو ،أو عرض نفسو للببلء ،نعم.
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عاقبة من ال ينكر ا١تنكر بقلبو
بيع ،
ابن ىكض و
بن الر ً
أسد ى
بن ٭تِت ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ه
س ي
قاؿ :ىحدثىنا يى٤تم يد ي
ىحدثىنا ي
قاؿ :ىحدثىنا قىػٍي ي
بالكلًم ًة ال تػيغىيػر ً
ً
األعم ً
عليو كال
قاؿ :ى
اىيم ى
قاؿ ىعٍب يد اهلل  إف الر يج ىل لىىيتى ىكل يم ى ى
ىع ًن ى
ي
ش  ،عن إبر ى
ً
ً
السخطىةي.
تػيٍنكيرىا قلوبػي يهم ،فىػتىػٍنزيؿ عليهم ٌ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،عبد اهلل بن مسعود" ،ال تغير وال تنكر في القلوب" ىذا ذكر المرتبتين ،التغيير باللساف يعني :ىذه

كلمة تغيير باللساف ،أو إنكار القلب ،إف ما فعلوا شيء من ىذا فتنزؿ عليهم السخطة كلهم .نعم.
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ضرر ا٠تطيئة إذا مل تغَت
ببلؿ بن س و
اعي ى ً
قاؿ :حدثىٍت أبو عم ورك األىكز ً
عد
أسد ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :ىحدثىنا الو ي
ٍى
قاؿ :ىٝت ٍع ي
ىٍ
ليد ى ى
ت ى ى ى
عاملىها ،فإذا ظىهرت فلم تػيغىَت ً
ً
يقوؿ :إذا خ ًفي ً
العامة.
ي
ىٍ
ت ا٠تى ًطيئىةي ىملٍ تى ي
ى
ضرت ى
ضر إالٌ ى
ىى
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم  ،وىذا حق ،ىذه قاعدة  ،يعني :إذا كاف صاحب المعصية يستتر بمعصيتو ،في بيتو وفي مكاف ال يراه

أحد ،فهذا غاية ا إلذالؿ لو ،وغاية العز للمسلمين ،أف المعاصي ال تظهر ،المنكرات ال تظهر ،ولذلك ال يؤمر

أىل الحسبة أف يتجسسوا على البيوت أو يقفزوا على البيوت ،كما فعل في عهد عمر ،فأنكروا عليو قالوا :إف كنا

نحن فعلنا منكر فقد دخلت على بيتي بغير إذف ،فقاؿ :صدقت.

ال يؤمر بتقفر البيوت وما يحصل فيها ،رضي أىل اإلسبلـ من صاحب المعصية ذال أف يتخفى بمعصيتو ،أما

إذا ظهرت ولم تنكر ضرت الجميع ،إذا ظهرت في وسائل اإلعبلـ أو في الشوارع أو في األسواؽ أو في األماكن
العامة ولم تنكر ضرت العامة ،وأما إذا كاف يتخفى في بيتو فإنها ال تضر إال الذي يفعلها؛ ولذلك قاؿ عليو

الصبلة والسبلـ  :كل أمتي معافى إال المجاىروف  نعم .
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عاقبة من مل يغضب هلل عند رؤية ا١تنكر
ث
قاؿ :ىحدثىٍت أبو ىزاف ى
بن نػي ىعٍي وم ى
قاؿ :ىحدثىنا بقيٌةي ى
أسد ى
ىحدثىنا ه
قاؿ :بػى ىع ى
قاؿ :ىحدثىٍت ىعٍب يد اهلل ي
قاؿ :فىػوجدا فيها رجبلن قىائًمان يصلي ُب م ً
اهلل ىملى ىك ٍ ً
ُت إىل ً
سج ًدهً،
أىل قر وية أف ىدمراىا ًٔتى ٍن فيها .ى ى ى ى
يى
ى
ىي
ً
فقاؿ:
صلي ُب مسجدهً .ى
فىػ ىعىر ىج أى ىح يد ي٫تا إىل اهلل تعاىل ى
فقاؿ :ىربنا  ،ىك ىج ٍدنىا فيها ىعٍب ىد ىؾ فيبلنان قىائمان يي ى
جهوي ًُب قى ٌط.
ىدمراىا ،ى
كدمراهي معهم ،فإنوي ما ى٘تىعىر ىك ي
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،وىذا من أخبار السابقين ،وكبلـ حق ،إذا كاف يصلي ويصوـ ويتهجد وال يتمعر وجهو إذا انتهكت

محارـ اهلل ،معناه :العبادة ما وصلت إلى قلبو ،لو ىذه العبادة والصبلة والصياـ والتهجد وصل إلى قلبو لعرؼ

المعروؼ ،وأن كر المنكر وتمعر وجهو وغضب هلل ،فإذا كاف ال يغضب هلل  -نسأؿ اهلل العافية  -ما وصل من
العبادة إلى قلبو شيء ،فقاؿ :ابدءوا بو ودمراه معهم؛ فإف وجهو ما تمعر في قط  ،نعم.
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عاقبة عدـ أخذ اٟتق للضعيف من الشديد
قاؿ :حدثىنا ىٛتزةي بن سعً و
عن ً
بن يسليم ً ،
ابن
بن ىكض و
يد ى
اح ى ى
ٍى ي ى
قاؿ :ىحدثىنا ٭تِت ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
ثيم  ،عن أيب الز ً
يخ و
بَت  ،عن ىجابًًر ً
كيف
قاؿ ي
قاؿ :ى
بن ىعٍب ًد اهلل رضي اهلل عنهم ى
رسوؿ اهلل َ  

ض ِ
يػ َقدس اهلل أُمةً ال يػ ْؤ َخ ُذ من َش ِد ِ
عيف ِهم؟! . 
يدىم لِ َ
ُ ُ ُ
ُ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

نعم ،ىذا الحديث محفوظ" ،كيف يقدس اهلل" يعني يطهر ،التقديس :التطهير والتزكية" ،كيف يقدس اهلل أمة

ال يؤخذ من شديدىم لضعيفهم" ،ولو قصة الذي رواىا في الحبشة يظلم امرأة فلم ينكروا عليو ،فقاؿ النبي 

ىذا الكبلـ ،معنى ىذا الحديث ،أنو كما قاؿ النبي   انصر أخاؾ ظالما أو مظلوما  إذا كاف ال يؤخذ
للضعيف من الشديد ال ترفع األمة وال تقدس وال تطهر  .نعم.
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تعظيم األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر
قاؿ :ىحدثىنا
بن ىكض و
بن موسى ى
بن ى٭تِت ى
اح ى
قاؿ :ىحدثىنا ي
أسد ي
قاؿ :ىحدثىنا ي٤تىم يد ي
ىحدثىٍت ي٤تىم يد ي
بن مرىة  ،عن رج ول من ب ًٍت ً
و ً ً
ىاش وم  ،ىع ًن النًيب 
ى
ىي
ي٤تىم يد ي
بن طىٍل ىح ىة  ،عن يزبىػٍيد اإليىامي  ،عن عمرك ً ي ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالمعروؼ
القوـ قَػ ْوٌـ ال يأمروف
وف
ى
س َ
الق ْوَـ قَػ ْوٌـ ال يَ ِرُم َ
س ُ
باألمر بالمعروؼ والنػ ْه ِي َع ِن ُ
الم ْن َك ِر ،وب ْئ َ
قاؿ  :ب ْئ َ
ِ
ِ
ِ ِ
وف
وف عن
س َ
وم َ
القوـ قَػ ْوٌـ يَ ْج ُف َ
ويَػ ْنػ َه َ
الق ْو ُـ قَ ٌ
س ُ
وـ ال يَػ ُق ُ
وف َم ْن يَ ُأم ُر بالمعروؼ ويَػ ْنػ َهى َع ِن ُ
الم ْن َك ِر ،وب ْئ َ
المنكر ،وب ْئ َ
القوـ قَوـ يسير فيهم ِ
ؤمن بالتػ ْقي ِة ِ
والك ْتم ِ
ِ ِ ِ
اف . 
الم ُ َ
َ
ُ
س َْ ُ ٌ َ ُ
هلل بالق ْسط ،وب ْئ َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ

وىذا من حيث السند فيو رجل يسمى ،وفيو بعض الضعفاء ،والمعنى :أنو ذكر خمسة أقساـ من األقواـ بئس

القوـ:

األوؿ :غير واضحة الكلمة ؛ ألنها غير ذكر  ،الثانية بئس القوـ قوـ ال يأمروف بالمعروؼ وينهوف عن المنكر

واللى قبلها ال يرموف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر إما ال يعني ال يعظمونو أو ال يحبونو أو ال يهتموف بو من
المراـ ،يعني ال يردونو وال يفعلونو ،األولى :كأنهم ال يريدوف أصبل والثانية :ال يفعلونو ،والثالثة :يجفوف من يأمر

بالمعروؼ وينهى عن المنكر ،يرى منو الجفا الذي يأمر بالسنة ويأمر بالطاعة ويأمر بالتوحيد يرى منو الجفا ،وىذا

بئس القوـ ،والرابعة :قوـ ال يقوموف هلل بالقسط ،ال يقوموف بحق اهلل عليهم ،والخامسة" :بئس القوـ قوـ يسير فيو
المؤمن بالتقية والكتماف" صاحب السنة ،صاحب اإليماف يسير بالتقية والكتماف ،ال يظهر الحق اللي معو.

وكما تقدـ التقية ىنا ليس معناىا إظهار الباطل  ،وإنما ىو السك وت عن الحق  ،كما قاؿ ىو :التقية ىو

الكتماف ،ال يعني أف المؤمن يظهر الباطل  ،وإنما يسكت عن بعض الحق تقية ،خوفا منهم ،أو دىمائهم أو من
غوغائهم أو من فساد األذىاف وفساد األفهاـ ،بئس القوـ ىؤالء ،بئس القوـ الذين صاحب الحق وصاحب السنة

ال يستطيع اإلظهار؛ بسبب ما عندىم من استمراء الباطل واستمراء البدع ،بئس القوـ  .نعم.
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األمر با١تعركؼ كإف مل يعمل بو
بن ىعي و
لحة بن ىع ٍمرك  ،عن عطاءى بن أيب ىربىاح ،
أسد ى
قاؿ :ىحدثىنا ٍ
ىحدثىنا ه
عن طى ى
اش ٍ ،
اعيل ي
إٝتى ي

ِ
ِ
وؿ اهلل  ،لَئِ ْن لَم نَأْ ُمر بِ
المعروؼ َونَػ ْنوَ ِ
يل :يا َر ُس ُ
عن أيب يىىريٍػىرىة  ى
ع َش ْيئاً
الم ْن َك ِر  -حتى ال نَ َد َ
ْ ْ
عن ُ
قاؿ  :ق َ
ٍ
روؼ إالّ ع ِم ْلناه وال َشيئاً ِمن الم ْن َك ِر إال تَػرْكناه  -ال نَأْمر بِمعر ٍ
ِمن المع ِ
رسوؿ ِ
اهلل
فقاؿ ُ
قاؿَ :
وؼ ونَػ ْنػ َهى َع ْن ُم ْن َك ٍر؟ َ
ََُ
َ َُ
َ َْ
ْ َ ُ
ُُ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
الم ْن َك ِر وإِ ْف لَ ْم تَػ ْنتَػ ُهوا َع ْنوُ ُكلوُ . 
الم ْعروؼ وإِ ْف لَ ْم تَػ َع َملُوا بِو ُكلوُ ،وتَػنَ َ
اى ْوا َع ِن ُ
ُ م ُروا ب َ
ػ ػ ػػ ػػ ػػ
نعم ،وىذا حق ،وإف كاف السند ال يصح بهذا السند ،لكنو حق ،لو كاف الشخص ال يأمر بالمعروؼ حتى

يفعل كل المعروؼ ،وال ينهى عن المنكر حتى يترؾ كل المنكر ،ما أمر أحد بمعروؼ وال نهى عن منكر ،ولكن
عليك واجبين :عليك فعل المعروؼ واألمر بالمعروؼ ،وعليك واجب ترؾ المنكر والنهي عن المنكر ،فالذي

يترؾ األمرين كلها ال يفعل المعروؼ وال يأمر بالمعروؼ ،صارت سوءتين سيئتاف عليو  ،والذي يأمر بالمعروؼ وإف

قصر وضعف صار فعل الحسنة وترؾ ،فالمقصود إف ىذا كما قاؿ الحسن البصري :رضي الشيطاف منا بمثل ىذا.

لما أمروا رجل العبلء بن عبد اهلل بن الشقيق ،أمروه أف يتكلم وينشر السنة ،فقاؿ :ومن أنا وأنا عندي كذا

وأنا عندي كذا ،فقاؿ الحسن البصري" :رضي الشيطاف منا بمثل ىذا" كل ما أراد أف ينشر السنة قاؿ  :علي
أخطاء وأنا مقصر وأنا كذا مقصر ،اسع في الكماؿ لكن ال تجمع إلى تقصيرؾ في العمل تقصيرؾ في األمر

والنهي.
ولذلك ارجع إلى تفسير ابن كثير عند قوؿ اهلل         

()1

فبين

أنها ليس ت ىكذا على ظاىرىا ،إف كل ما يفعل البر ال يأمر بو قد ال يستطيع ،قد يعجز عنو ،قد أنا أعجز عن

الصياـ ،أو أضعف عنو ،أو لم يفتح لي فيو ،يلزـ عن ىذا أني ما أقوؿ للناس صوموا وأنا ال أستطيع الصياـ ،قد

أنا أصوـ في أوقات وآمر بأوقات أخر ،مثل فعل النبي  في صحيح مسلم أنو قاؿ  :أفضل الصياـ بعد
رمضاف شهر اهلل المحرـ  رواه مسلم ،مع أنو ما كاف يصوـ المحرـ  ،ما عرؼ عنو يصوـ المحرـ ،يصوـ
شعباف صحيح ،لكنو ألنو يصوـ في غير المحرـ.
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فالمقصود أنو ليس من شرط األمر والنهي أف تكوف كامبل ،وإنما اسع قدر االستطاعة ،إال  -نسأؿ اهلل

العافية  -المقصود باآلية ىذه :مثل المنافقين ،مثل الكفار ،أىل الكتاب ،يأمروف الناس بالبر ،يقولوف الحق مع
محمد ،ولكنهم ال يسلموف ،ىذا صحيح ،تنطبق عليهم اآلية ،كذلك حديث أسامة  ،إنما يأتينا الرجل وىو

يدور بأقتابو كما يدور الحمار على رحى ،فيقوؿ :إني كنت آمركم بالمعروؼ وال آتيو ،وأنهاكم عن المنكر وآتيو

 بمعني يتعمد ويخالفهم ،معنى أنو أشبو بالمنافقين.

ابن سلوؿ كاف إذا النبي  إذا صلى الجمعة ،قاـ بعد الجمعة وقاؿ :أيها الناس  ،اسمعوا وأطيعوا للنبي 
ىو اللي معو الحق وىو يكفر ،ىذا المقصود بو مثل ىذا ،أما العاجز أو التقصير ال يجمع معو أمراف ،ينبغي أف
يفهم ىذا ،ويرجع إلى كبلـ السلف في حديث أسامة ،وفي قوؿ اهلل       
قوؿ اهلل             

()2

أو تقوؿ كبلـ وأنت ال تفعل ،وليس معناه أنك يكوف عندؾ تقصير  ،نعم.
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وفي

السلف يقولوف  :معناىا أف تعد وعدا
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خاتمة في الوصاة بكتب السلف
كمل بعوف اهلل وقوتو وكرمو وتيسيره  ،فلو الحمد كما ىو أىلو وفوؽ ما وصفو الواصفوف من خلقو ،كما ينبغي
لكرـ وجهو عز جبللو  ،والحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو أجمعين .

الحمد هلل الذي يسر ووفق وأعاف على التدارس في كبلـ السلف ،في ىذه األياـ المباركة ،وأنا أوصيكم أيها

اإلخوة بالرجوع إلى ىذا الكتاب مرة ومرتين وثبلث ،فإف الكتاب ال يفتح لك معانيو وكنوزه إال أف ترجع إليو

مرتين وثبلث ،وك بلـ السلف ال تمل منو ،ىذا كلو بين أحاديث مرفوعة وكبلـ السلف ،ال تمل منو ،ليس من

الكتب الثقافية والفكرية ،تعجز أف تكمل الكتاب من المرة األولى ،فضبل أف تعود إليو مرة أخرى ،أما كبلـ

السلف تكرره ،وكل مرة يفتح لك؛ ألف كبلـ السلف لو أبعاد ،لو غور ،اآلف قد نتكلم ونلمح بمعاني وبقيت معاف

كثيرة لن نتطرؽ إليها ،يحتملها كبلمهم ،لهم معاف ،لهم أغوار في كبلمهم ،كما قاؿ ابن مسعود عن أصحاب

محمد ،قاؿ" :ىم أبر ىذه األمة قلوبا  ،وأعمقهم علما" يعني كبلمهم عميق ،ال تظن أف الكبلـ سطحي ،الكبلـ

عميق لو غور ،وأعمقهم علما وأقلهم تكلف ا ،يأتيك كبلـ ما فيو تكلف ،لكن لو أبعاد ،النص لو أفق واسع ،ولكن

تأخذ األذىاف منو على قدر القرائح والفهوـ.

فهذا الكتاب نفيس للغاية كما سمعتم ،تكلم عن العبادة ،تكلم عن الحسبة ،اآلف بندرس اليوـ كلو عن األمر

بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،تكلم عن الجهاد ،تكلم عن الدعوة ،تكلم عن القراءة  -قراءة القرآف  ،-تكلم
عما يهم الناس اآلف  ،كل ما يهمهم ويبين السنة من البدعة  ،والخطأ والصواب ،يبين آثار عن السلف فيها أشياء

نفعلها وىم ينكرونها ،أشياء كثيرة ،ومرت معنا.

فأنصح اإلخواف بقراءة مثل ىذه الكتب؛ ألنها نور من اهلل  تبين ماذا كاف عليو القوـ ،واهلل  لما أثنى
عليهم قاؿ          :

()1

من أراد أف يكوف من القليل فليتعلم ما كاف

عليو الثلة ،وليتشبو بهم ،حتى يكوف من السابقين المقربين ،نسأؿ اهلل التوفيق والمعونة والتيسير والعمل بما

نسمع ،ويجعلنا من اللي يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو ،ويجعلنا ممن أحب ىؤالء الصحابة والسلف الصالح،

وحن قلبو إليهم ،واقتص آثارىم ،واتبع سبيلهم ،وبحث عن كبلمهم ،واشتغل بعلومهم وما عندىم ،ويحشر معهم،

من أحبهم حشر معهم بإذف اهلل ،نسأؿ اهلل أف نكوف كذلك جميعا ،وأال نشتغل بكبلـ المتأخرين وأفكارىم
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وآراءىم عن نور السلف ،وما عندىم من اآلثار والحديث والسنة والتفسير ،إنو ولي ذلك والقادر عليو ،وصلى

اهلل على نبينا محمد ،وىذا ىو آخر درس  .نعم.

س :أحسن إليكم ،ىذا شخص من الجزائر يقوؿ :كيف السبيل لمن لم ينكر المنكر وال يستطيع إنكاره إال

بقلبو ،ويخشى على نفسو أف يصبح ىذا المنكر عنده أمرا عاديا لكثرة ما يرى ؟

ج :أل ،ال يجالسهم ،ال يجالس أىل المنكر حاؿ المنكر؛ ألنو إذا جالسهم حاؿ فعلهم للمنكر يضرب قلبو

بقلوبهم ،كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ،تلتصق القلوب وتتشابو وتستمرئ الباطل ،وإنما ينكر بقلبو وال يقعد
معهم             ،

()1

يعني يعلم اهلل منك

المجافاة والمباعدة عنهم ،ويتقي اهلل ما يستطيع ،من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ،نسأؿ اهلل التوفيق

والمعونة .نعم.

س :أحسن إليكم ،يقوؿ :كيف نجمع بين قولو  ألحد الصحابة  :لقد أوتيت مزمارا من مزامير آؿ

داود  وبين ما سمعناه البارحة ؟

ج :نعم ،المزمار الذي قاؿ النبي  يعني في حلقو ،يعني أعطاؾ اهلل حسن صوت ،أبو موسى األشعري معو
مزمار من مزامير داود ،مزمار يعني في حلقو ،في حبالو الصوتية ،أعطاه اهلل مزمارا واحدا من مزامير داود عليو
السبلـ ،داود أعطاه اهلل حسن الصوت ،حتى إنو إذا قرأ       :

()2

تقف الطير في

السماء والجباؿ تردد معو ،من حسن صوتو.

وإف اهلل يسم ع القراءة من داود "ما أذف اهلل بشيء كما أذف لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآف" فمعنى أنو

أوتي مزمارا من مزامير آؿ داود إف اهلل أعطاه حسن صوت ،والذي يعطيو اهلل حسن صوت ما في شك إف ىذا
نعمة من اهلل  ولكن المنكر ليس حسن الصوت ،حسن الصوت ىذه ىبة من اهلل ،وىذا يحسن القرآف.

المنكر كما قاؿ السلف أف يتغنى على ألحاف الفسوؽ والرىبانية والنوح والغناء والتطريب  ،......وأما الذي

يقرأ القرآف مثل كبلـ أبي موسى حبرت لك تحبيرا ،يعني جودت لك القرآف وحسنتو بدوف تكلف وتطريب،

وتقليد ألىل الفسق في تمديدىم وفي تطريبهم ،ىذا ىو المقصود ،وحسن الصوت ال ينكر ،بل ىو نعمة من اهلل

عز وجل.
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وأيضا الذي أعطاه اهلل حسن صوت وليس عنده عمل ال يفتن ويستفتى ويسأؿ وىو ما ليس عنده علم؛ ألف

بعض الناس اآلف مثبل يجتمعوف على قارئ حسن الصوت ،ويكوف ىذا القارئ أصبل ليس عنده علم ،وربما
ينصب للفتوى أو للسؤاؿ أو للتعظيم أو يفتن بسبب حسن الصوت ىذا ،وكما قاؿ عمر " إف اتباع الشخص
ذلة للتابع وفتنة للمتبوع" اتباعو ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.

وقاؿ علي 

"خفق النعاؿ خلف أعقاب الرجاؿ قلما تثبت لو قلوب النوتى" يعني الحمقى ،يعني تكثير

الناس خلف الشخص وىو يمشي ىذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع ،فالمقصود التزاـ الوسط ومعرفة السنن ىذا ىو

المقصود .نعم.

س :أحسن إليكم ،يقوؿ :في ببلدنا بعض إخواننا يذىبوف إلى ميداف المولد ،ويتخذوف فيو مكانا ،......

يعرؼ ىؤالء المبتدعة وظهر بطبلنهم عليو ،فهل ىذا يدخل في عدـ ىدـ المنكر حاؿ فعلو ؟

ج :أل ،ال يذىبوف ،ينكروف عليهم في غير المنكر الذي ىم فيو ،غير المنكر الذي ىم واقعين فيو ،يعني

حضورىم اآلف يعتبر من الحاضرين إنو إقرار لهم على فعلهم ،ينكر عليهم قبل المولد وبعده ،لكن في أثناء فعل

المنكر ال يخالطهم وال يأتيهم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أبي ش رب الخمر وإذا أتيت البيت وجدتو سكرانا ،وأنا أخاؼ اإلنكار عليو

بأسباب أنو يظن أني ال أعلم ،وأمره عنيد وال يسمع مني في األمور الواضحة ،فكيف ذلك كبيرة وإني أخاؼ منو

؟

ج :على كل حاؿ إذا خفت على نفسك داره ،ترفق بو ،وحاوؿ ،وابعث لو مثبل من ينصحو ،قدر استطاعتك،

حاوؿ ،وأما إذا كاف مثبل -ال قدر اهلل -يشرب الخمر في البيت ال تجلس ،أو إذا كاف حالو المنكر ال تحضر،

وأما كونو مبتلى وأنت لم تر منو إال أثر المنكر ،كما تقدـ المعنى ،لم تر المنكر أنت ،لم تره يشرب الخمر ،رأيت

أثر المنكر ،رأيتو سكراف مثبل ،فهذا تداريو وتسلم وال يلزمك أف تخرج من البيت .نعم.

س :أحسن إليكم ،يقوؿ :ىل من إنكار المنكر التشهير باألسماء واألشخاص ،والنبي عليو الصبلة والسبلـ

يقوؿ  :ما باؿ أقواـ  ؟

ج :النبي عليو الصبلة والسبلـ األصل أنو يقوؿ :ما باؿ أقواـ ،لكن أحيانا قد يسمي ،وفي أحاديث فيها

تسمية ،وال صحابة أيضا إذا خيف من األمر العاـ إذا كاف الشخص مستتر بالخطيئة لم تضر العامة ،وأما إذا قاؿ
مثبل بدعة أو قاؿ معصية أو قاؿ منكر في أماكن عامة ،إما في جرائد أو في إعبلـ أو في خطب أو في أشرطة،

وخيف على الناس تكوف حرمة الدين أعظم من حرمة الشخص ،لكن ال يبغي اإلنساف ،البغي يعود على صاحبو،
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يعني الزيادة على القدر المطلوب يعود على صاحبو         ،

()1

يبين الحق

ويبين الخطأ ،وإذا احتاجوا للتسمية يسمي ،إذا احتاج ،يعني يكوف ىذا قدر الحاجة ،وإذا ما احتاج خبلص،

يقوؿ ا لخطأ الفبلني ،لكن إذا خيف على الناس من االفتتاف بهذا الشيء ،وال يبغي ،البغي ال يعود إال على
صاحبو ،ال يئوؿ إلى خير .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،كيف نجمع بين اآلثار التي تأمر بالقياـ من المجلس الذي فيو منكر وبين قوؿ عبد

اهلل بن مسعود  من حضرىا وكرىها كمن غاب عنها؟

ج :يعني قصد ابن مسعود :إنو يخاؼ ،يعني ما استطاع إال إنكار القلب ،مثل لو كاف عند سلطاف وخاؼ

وكره ،فمن كره فقد سلم ،ومن أنكر فقد برئ ،ليس المقصود أف يجلس ويقوؿ :أنا منكر بقلبي ،وىذا كالصحيح

قد يقع فيو بعض الناس ،يحضر المنكر حاؿ فعلو ويقوؿ :أنا أنكرت بقلبي ،لو كاف أنكر بقلبو يخرج يقوـ ،ما
أحد أجبره على الجلوس ،فبل يقبل منك أنك أنكرت بقلبك حتى تقوـ ،

   



()2

حاؿ فعل

المنكر ،ليس أنهم يفعلوف المنكر وىم اآلف فقط أصحاب منكر ،ىذا األكمل تركهم إال لمصلحة كما تقدـ.

نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل التجويد يعني التفخيم والترقيق وأحكاـ النوف الساكنة والميم الساكنة وإلى

آخره ىل ىي من بدع القراء ؟

ج :أل ،لكن الزيادة فيو ،يعني تحسين القرآف اآلف ومعرفة أحكامو الضرورية الموجودة يعني متفق على ىذا،

ىذا من العلم ،أما الزيادة فبل ،ولكن التج ويد دخلو زيادات كثيرة ،واآلف كل العلوـ لها أدلة خاصة ،بمعنى :أىل
العقائد لما أرادوا أف يفردوا العقائد عن القرآف والسنة وجدوا أحاديث كثيرة جدا تخص العقائد.

أىل الفقو لما أخرجوا الفقو من القرآف والسنة وجدوا أحاديث كثيرة تتكلم عن الفقو االصطبلحي ،والتفسير

كذلك ،والحديث كذلك ،إال التجويد لم تجد لو أحاديث خاصة ،إنما الحديث العاـ مثل  ليس منا من لم

يتغن بالقرآف  لكن ما تجد أحاديث في الميم الساكنة والنوف الساكنة والمدود ،ما في أدلة خاصة ،فهذا يدؿ
على أف األصل فيو عدـ التكلف.

لو كاف ينفعنا لتكلم النبي  فيو بأش ياء خاصة ،وقاؿ :من قرأ فليمد وليغن وليفعل ويفعل ،ما في وال دليل
خاص ،كل علم التجويد ما فيو وال دليل خاص ،إال أشياء عامة.
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ىذا يدؿ على أف األصل في ىذا العلم إنو تابع لغيره ،إنو فقط تحسين لفظ القرآف ،وعدـ اللحن ،وما زاد

على ىذا يعتبر تكلف ،وىو دخلو التكلف كثير وأشغلوا الناس بو ،أشغلوا الشباب بضبط اللفظ وترؾ المعاني،

يتعمقوف ولو تخطئ في مد ،أو تنقص حركة أو تزيد قامت عليك القيامة.

ويجلس الشاب معهم عشر سنين عشرين سنة ،ما يعرؼ المعاني ،وال يعرؼ ماذا يريد اهلل ،وال يعمل ،وىذا

اللي يشغلهم ،ىذا من فضوؿ العلم الزيادة على تقويم اللساف ،ومعرفة الوقوؼ واللحن ،ىذا من فضوؿ العلم،

األعظم منو العمل والمعاني .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ...... ،ىل يجوز لشخص مريض أف يتزوج من فتاة يحبها في اهلل ،ويريدىا زوجة لو،

ويدعو اهلل ويقوؿ في دعاه :اللهم اجعلها من نصيبي واجعلها قرة عيني ،وأني أحبها في اهلل واجعلها زوجة لي ؟

ج :األولى أف يقوؿ :اللهم اختر لي ما ال أختار لنفسي ،األولى أف يقوؿ :اللهم إني أستخيرؾ بعلمك،

وأستقدرؾ بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عبلـ الغيوب،

اللهم إف كنت تعلم أف زواجي من ىذه المرأة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ،فاقدره لي ويسره لي،
وبارؾ لي فيو ،وإف كنت تعلم أف زواجي منها شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ،فاصرفو عني ،واصرفني عنو،
واقدر لي الخير حيث كاف ،ثم أرضني بو ،ما في أحسن من ىذا الدعاء ،قد اإلنساف يتحمس لموضوع ثم يندـ،

واهلل لو أجابنا اهلل لبعض دعائنا لهلكنا ،ولكن اهلل رحيم  -سبحانو وتعالى  -اختار لك ما ال تختار لنفسك،
فأنت ارض باهلل ،كما قاؿ عمر بن عبد العزيز :لم يصبح لي سرور إال في مواضع القدر ،كل ما قدر اهلل فهو خير

لي.

فالشخص قد يهتم ويتحمس لهذه الفتاة ،وقد يكوف اقترانا بو شر ،ما يدري  ،فعليو بدعاء االستخارة ،فيو

بركة ،فيو الكفاية .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ذكرت يا شيخ أف بعض السلف يبوؿ دما  ،فهل ىذا في عهد النبي  وأصحابو ؟
ج :أل ،أنا أقوؿ ىذا  ،قد يكوف ضعف فيو ىو ،يعني سفياف الثوري قد يكوف ىو ما يستطيع ،ما يتحمل ،لو

اإلنساف أصبل لو أراد أف يفعل مثلو ما يستطيع ،ىذا ىو من فعلو ىو ،لكن أنا أقوؿ مثلما قاؿ في األثر :اللي
يذوب قلبو ،يقوؿ بعض السلف :من زيادة الحرقة ،ىذا ما يستطيع التحكم في نفسو حتى باؿ الدـ ،ولكن ىذا

حتى ولو أمر بالناس ما يستطيعوف ،إال من كاف بمثل حالة سفياف من حيث جسمو ،ومن حيث حرقتو على الدين.
نعم.

س :يقوؿ :ذكرت يا شيخ أف النبوة أقل من الرسالة ،كيف نجمع ىذا ،وبينما عرؼ أف كل رسوؿ نبي ،وليس

كل نبي رسوال؟
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ج :كل رسوؿ نبي وليس كل نبي رسوال  ،ىذا يوافق كبلمي ،يوافق أف النبوة عامة ،مثل آدـ عليو السبلـ نبي،

لكن ليس برسوؿ؛ ألف آدـ لم يكن في عهده انحراؼ ،كانوا كلهم على التوحيد ،وعشرة قروف من أبنائو كلهم
على التوحيد بعده ،فكاف نبيا ،لكن لم يكن رسوال ،وىو فيو فرؽ اهلل  يقوؿ :
          

()1

    

نعم.

س :أحسن إليك ،يقوؿ :إخوتي ال أراىم يصلوف فهل إذا ىجرتهم فلم آكل معهم علي إثم ؟

ج :إذا دعوتهم ،إذا كانوا ال يصلوف ،إذا كانوا نعم ،ىجر إخوتك قريب منك ،إذا ىجرتهم ىجر ينفعهم

اىجرىم اتركهم في ذات اهلل ،أما إذا كاف الهجر ما ينفعهم بمعنى ىجرت أو ما ىجرت ما يتأثروف ،فهنا استخدـ

معهم الرفق .

س :أحسن اهلل إليك يقوؿ :يا شيخ ما ىو حكم األناشيد إذا كانت بدؼ أو بغير دؼ أرجو بياف ذلك ألف

أغلبية طلبة العلم يسمعونها ىذا السؤاؿ؟

ج :أل ،طبلب العلم ال يسمعونها ،يعني ال يجعلونها ديدف لهم ،األناشيد إذا كاف فيها خبلؼ بين العلماء

الخبلؼ يغلق.

بعض الناس إذا وجد في المسألة خبلؼ فرح ،الخبلؼ يغلق ،يرد إلى كتاب اهلل وسنة رسولو ،إال إذا كاف

كلهم معهم أدلة قوية والمسألة تقبل االجتهاد ،أما أي خبلؼ بين العلماء تفرح وتقوؿ خبلص فيو خبلؼ ،أل ،
        

األناشيد كاف النبي 

()2

يستخدمها مثل العرب ،تسلية ،عادة ،بمعنى :إذا كاف ىناؾ ضعف في سفر فإف

الحداء يجبر الضعف ،ينشط اإلبل ،ينشط أصحابو ،إذا كاف ىناؾ ضعف في بناء بيت ،أو حفر خندؽ فإف ىذا
الحداء ،بدوف تكلف وال تطريب وال ألحاف وال دؼ وال ،إنما حداء العرب لحوف العرب وأصواتهم كانوا يفعلونها
من باب التنشيط ،أو كاف الضعف مبلزما مثل النساء والصبياف ،يرخص لهم في األعراس وأمثالها؛ ألف ضعفهم

مبلزـ لهم ،أما أف يجعل ىذا مثاال للدعوى ،أو يجعل ديدنا ،ىذا ما في شك إنو قسيم للقرآف ،إذا جعل ديدنا

فإنو على حساب القرآف ،وال تجد شخص يدمن األناشيد ويحب سماع القرآف ،ال بد أف ىذا يغطي على ىذا.
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فالمقصود :إنها عادة ،بمعنى تستخدـ عند الضعف ،شخص في سفر وخاؼ من النوـ يسمعها ،شخص في

عمل ممكن ينشد ،بمعنى يذكر بعض الشع ر ،أما أف تجعل ىكذا ال واهلل ،ومثل ما رأيتم فتح المجاؿ ىكذا ،ثم
أصبح ىكذا ،دخل فيها الدؼ ،ودخل فيها ألحاف على ألحاف الغناء ،دخل فيها صبياف والمرداف ،حتى اآلف

يوجد أناشيد بأصوات نساء وتسمى أناشيد إسبلمية ،وبأصوات فتيات ،وىكذا يفتح المجاؿ ،نسأؿ اهلل التوفيق

والمعونة ،وأف يوفقنا جميعا ،وأف يحفظكم في حلكم وترحالكم ،وأف يرزقكم العلم النافع ،والعمل الصالح،

وصلى اهلل على نبينا محمد.

جزى اهلل فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا اهلل وإياكم ممن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو.
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