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  مسعد بن حممد العديلي ، وحممد بن عايش بن تنَّاي الشمري: قام بإعداد هذه املذكرة كل من 
  
  

  :قام بطباعتها 
  أبو عبد اهللا اليماين
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
   رمحه اهللا تعاىل –دد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب كتاب فضل اإلسالم لإلمام اجمل

   رمحه اهللا تعاىل–بشرح مساحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 
  ]باب فضل اإلسالم [ 

َم ِدينـاً   الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُـُم الِْأْسـال           : (  وقول اهللا تعاىل     
قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنْ كُْنُتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِديِني فَال أَْعُبـُد الَّـِذيَن               : ( وقوله تعاىل   ) . 3من اآلية : املائدة)(

ا أَيَُّهـا   َي: ( وقوله تعاىل   ) . 104من اآلية : يونس)(َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن أَْعُبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُمْ        
الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتكُْم ِكفْلَْيِن ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعلْ لَكُْم ُنوراً َتْمُشونَ ِبِه َوَيْغِفْر لَكُـْم                  

  ) .28:احلديد) (َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم
َمثَلُكُْم َوَمثَلُ  : (( َما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ       ويف الصحيح َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ         

أَْهِل الِْكَتاَبْيِن كََمثَِل َرُجٍل اْسَتأَْجَر أَُجَراَء فَقَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن غُْدَوةَ ِإلَى ِنْصِف النََّهاِر َعلَـى ِقـَرياٍط                   
 َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن ِنْصِف النََّهاِر ِإلَى َصلَاِة الَْعْصِر َعلَى ِقَرياٍط فََعِملَْت النََّصاَرى ثُـمَّ                فََعِملَْت الَْيُهوُد ثُمَّ قَالَ   

قَالَ َمْن َيْعَملُ ِلي ِمْن الَْعْصِر ِإلَى أَنْ َتِغيَب الشَّْمُس َعلَى ِقَرياطَْيِن فَأَْنُتْم ُهْم فََغِضَبْت الَْيُهـوُد َوالنَّـَصاَرى                   
وا َما لََنا أَكْثََر َعَملًا َوأَقَلَّ َعطَاًء قَالَ َهلْ َنقَْصُتكُْم ِمْن َحقِّكُْم قَالُوا لَا قَالَ فَذَِلَك فَْضِلي أُوِتيـِه َمـْن                     فَقَالُ
  .  )) أََشاُء

َضلَّ اللَُّه َعْن الُْجُمَعِة    أَ: (( قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم        : وفيه أيضاً َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ  قَالَ          
َمْن كَانَ قَْبلََنا فَكَانَ ِللَْيُهوِد َيْوُم السَّْبِت َوكَانَ ِللنََّصاَرى َيْوُم الْأََحِد فََجاَء اللَُّه ِبَنا فََهَداَنا اللَُّه ِلَيْوِم الُْجُمَعـِة                   
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 لََنا َيْوَم الِْقَياَمِة َنْحُن الْآِخُرونَ ِمْن أَْهِل الدُّْنَيا َوالْـأَوَّلُونَ           فََجَعلَ الُْجُمَعةَ َوالسَّْبَت َوالْأََحَد َوكَذَِلَك ُهْم َتَبعٌ      
  )) . َيْوَم الِْقَياَمِة 

  )).أََحبُّ الدِّيِن ِإلَى اللَِّه الَْحِنيِفيَّةُ السَّْمَحةُ : (( وفيه تعليقاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسـنة           : " نه قال    وعن أيب بن كعب رضي اهللا ع      

ذكر الرمحن ففاضت عيناه من خشية اهللا فتمسه النار ، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكـر الـرمحن                    
فاقشعر جلده من خشية اهللا إال كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصـابتها الـريح          

 إال حتاتت عنه ذنوبه كما حتات عن هذه الشجرة ورقها ، وإن اقتصاداً يف سـبيل                 فتحات عنها ورقها ،   
  " .وسنة خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنة 

يا حبذا نوم األكياس وإفطارهم كيف يغبنـون سـهر          : " وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال          
 وأرجح من أمثال اجلبـال مـن   احلمقى وصومهم ، وملثقال ذرة من بر مع تقوى ويقني ، أعظم وأفضل    

    " .  1عبادة املغترين 
  ]باب وجوب الدخول يف اإلسالم [ 

آل ) (َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْأْسالِم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَن: ( وقول اهللا تعاىل  
: ، وقوله تعاىل ) 19من اآلية: آل عمران)(ْنَد اللَِّه الِْأْسالُمِإنَّ الدِّيَن ِع: (، وقوله تعاىل ) 85:عمران

) . 153من اآلية: األنعام)(َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق ِبكُْم َعْن َسِبيِلِه(
قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى :  رضي اهللا عنها قَالَْت وَعْن َعاِئَشةَ" . البدع والشبهات : السبل : " قال جماهد 

َمْن َعِملَ : (( أخرجاه ، ويف لفظ )) َمْن أَْحَدثَ ِفي أَْمِرَنا َهذَا َما لَْيَس ِمْنُه فَُهَو َردٌّ (( اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
قال َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ي ُهَرْيَرةَ رضي اهللا قال ، وللبخاري َعْن أَِب)) َعَملًا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا فَُهَو َردٌّ 

  : َعلَْيِه َوَسلََّم
كُلُّ أُمَِّتي َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ِإلَّا َمْن أََبى قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَمْن َيأَْبى قَالَ َمْن أَطَاَعِني َدَخلَ الَْجنَّةَ َوَمْن ((

أَْبَغُض النَّاِس : (( ، ويف الصحيح َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ) )َعَصاِني فَقَْد أََبى 
                                                 

أن اهللا تعاىل جعل اإلسالم هو أفضل األديان وهو دين اهللا الذي به السعادة والنجاة ، وأن : واملقصود من هذا ) 1 (  
العبد إذا استقام عليه ومتسك به له اجلنة والكرامة ، وأن اجتهادات العبد يف صالة وصوم أو غري ذلك على غري السنة 

( ، ) 3من اآلية: املائدة)(الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً  ( ال تنفعه ،
مسك باإلسالم فالواجب على مجيع املكلفني الت) . 85من اآلية: آل عمران)(َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْأْسالِم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه

واالجتهاد يف طاعة اهللا تعاىل ، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة ، فاالقتصاد يف اإلسالم والسري عليه 
  .بالقليل خري من االجتهاد الكثري على غري إسالم وسنة ، وال حول وال قوة إال باهللا 
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)) ُيَهِريَق َدَمُه ِإلَى اللَِّه ثَلَاثَةٌ ُملِْحٌد ِفي الَْحَرِم َوُمْبَتٍغ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةَ الَْجاِهِليَِّة َوُمطَِّلُب َدِم اْمِرٍئ ِبَغْيِر َحقٍّ ِل
  .2رواه البخاري 

يف : يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة ، أي " : سنة اجلاهلية"قوله : قال ابن تيمية   
  .شخص دون شخص ، كتابية أو وثنية ، أو غريمها من كل خمالفة ملا جاء به املرسلون 

فَقَْد َسَبقُْتْم َسْبقًا 4 اْسَتِقيُموا 3َيا َمْعَشَر الْقُرَّاِء : ( ويف الصحيح عن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ   
  ) . َبِعيًدا فَِإنْ أََخذُْتْم َيِميًنا َوِشَمالًا لَقَْد َضلَلُْتْم َضلَالًا َبِعيًدا 

أنبأنا : فذكره ، وقال : أنه كان يدخل املسجد فيقف على اِحللَق فيقول: وعن حممد بن وضاح   
 رضي اهللا عنه –قال عبد اهللا يعين ابن مسعود : عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال سفيان بن عيينة 

ليس عام إال والذي بعده شر منه ، ال أقول عام أمطر من عام ، وال عام أخصب من عام ، وال  : ( - 
أمري خري من أمري ، لكن ذهاب علمائكم وخياركم مث حيدث أقوام يقيسون األمور بآرائهم فيهدم 

  ) .سالم ويثلم اإل
  

  ]باب تفسري اإلسالم [ 
، ويف ) 20من اآلية: آل عمران)(فَِإنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجِهَي ِللَِّه َوَمِن اتََّبَعِن: (وقول اهللا تعاىل 

الِْإْسلَاُم أَنْ : ((  َوَسلََّم قَالَ الصحيح عن ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

                                                 
أن الواجب على العبد التمسك باإلسالم واحلذر من و" ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية : " والشاهد قوله ) 2  ( 

فالعمل يف اإلسالم ولو قلَّ هو الذي ينفع ، وأما االجتهاد يف غري إسالم ويف غري سنة يضر وال ينفع ، . سنن اجلاهلية 
عة للرسول فالواجب على مجيع املكلفني التمسك باإلسالم والتقيد بدين اهللا والسري عليه يف كل شيء إخالصاً هللا ومتاب

  .صلى اهللا عليه وسلم 
    . يعين العلماء وطلبة العلم : القراء ) 3 (
استقيموا على دين اهللا فإذا استقام العبد فقد سبق سبقاً : أي . على الطريق : يعين ) استقيموا : ( ومعىن قوله ) 4( 

أَْم لَُهْم ( ا شرعه اهللا واجلذر مما ذمه اهللا ، بعيداً ، وإن حاد مييناً ومشاالً فقد ضل ضالالً بعيداً ، فالواجب التمسك مب
، فكونه على الطريق ولو مقتصداً مع األبرار ) 21من اآلية: الشورى)(ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّيِن َما لَْم َيأْذَنْ ِبِه 

عز وجل ، بل صاحب واملقتصدين ، خري من كونه يسلك الطرق املنحرفة عن اهلدى ألهنا تضله وتبعده عن اهللا 
اهلدى وإن ظلم نفسه ببعض املعاصي ؛ على طريق النجاة ، ولكن من سار على غري اإلسالم وابتغى يف اإلسالم سنة 

  .نسأل اهللا العافية . اجلاهلية فهو يف طريق اهلالك
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َتْشَهَد أَنْ لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُتِقيَم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتَي الزَّكَاةَ َوَتُصوَم 
   .5))ِه َسِبيلًا َرَمَضانَ َوَتُحجَّ الَْبْيَت ِإنْ اْسَتطَْعَت ِإلَْي

  .     6)) الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه : ((  وفيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً   
  ) ]85:آل عمران(7َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْأْسالِم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه : ( باب قول اهللا تعاىل [ 

َتِجيُء الْأَْعَمالُ َيْوَم : (( قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  ُهَرْيَرةَ َرِضًي اللَّه َعْنُه قَالَ   وعن أَُبي
َتقُولُ َيا َربِّ أََنا الِْقَياَمِة فََتِجيُء الصَّلَاةُ فََتقُولُ َيا َربِّ أََنا الصَّلَاةُ فََيقُولُ ِإنَِّك َعلَى َخْيٍر فََتِجيُء الصََّدقَةُ فَ

الصََّدقَةُ فََيقُولُ ِإنَِّك َعلَى َخْيٍر ثُمَّ َيِجيُء الصَِّياُم فََيقُولُ أَْي َيا َربِّ أََنا الصَِّياُم فََيقُولُ ِإنََّك َعلَى َخْيٍر ثُمَّ 
 ثُمَّ َيِجيُء الِْإْسلَاُم فََيقُولُ َيا َربِّ أَْنَت السَّلَاُم َتِجيُء الْأَْعَمالُ َعلَى ذَِلَك فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإنََّك َعلَى َخْيٍر

 فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي 8َوأََنا الِْإْسلَاُم فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإنََّك َعلَى َخْيٍر ِبَك الَْيْوَم آُخذُ َوِبَك أُْعِطي 
  . رواه أمحد )) ِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمْن الَْخاِسِريَن ِكَتاِبِه َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَا

                                                 
 هبذا اجلواب كما وهذا جواب النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربائيل عليه السالم ملا سأله عن اإلسالم ، فأجاب) 5 (

جاء يف حديث عمر رضي اهللا عنه وهذا تفسري له بأركانه ، واإلسالم أعم ، فهو يشمل ما أمر اهللا به ورسوله ، وترك 
ولكن هذه أركانه ). 19من اآلية: آل عمران)(ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الِْأْسالُم: ( ما هنى اهللا عنه ورسوله ، كما قال تعاىل 

  .  يفسر بأركانه ويفسر جبميع أجزائه، فالشيء
هذا يدل على التعميم وأن اإلسالم أعم ، يعم األركان وغري ) الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه) (6( 

عدي األركان ، فاملسلم حقاً هو الذي أدى األركان وأدى ما أوجب اهللا عليه ، وكف يده عن ظلم الناس وعن الت
  .حلدود اهللا 

   .أنه جيب على مجيع األمة اإلسالمية ، وأنه ال جناة هلا وال سعادة إال باإلسالم : ومعىن هذا ) 7 ( 
فمن تويف على اإلسالم فله اجلنة ، إما من أول وهلة إن سلم من املعاصي ، ) : ِبَك الَْيْوَم آُخذُ َوِبَك أُْعِطي) (8 ( 

فليس هناك جناة إال . ا اهللا عليه بسبب املعاصي اليت مات عليها إن مل يعف اهللا عنه وإما بعد  العقوبة اليت يقدره
فمن مات على غري اإلسالم ولو عنده ما عنده من ) َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَاِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه: (باإلسالم قال اهللا تعاىل 

ال بد من ) . 23:الفرقان) (قَِدْمَنا ِإلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراًَو(الطاعات أمثال اجلبال فإهنا حابطة ، 
التوحيد من شهادة إن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، والدخول يف اإلسالم بقلبه وقالبه مث بعد ذلك األعمال ، 

، ومن قصر يف شيء من األعمال الواجبة عليه أو أتى بعض فمن استقام على األعمال دخل اجلنة من أول وهلة 
املعاصي اليت حرم اهللا، صار حتت املشيئة إن شاء اهللا عفا عنه ، وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من املعاصي ، كما 

فمن هداه اهللا ) . 48من اآلية: النساء)(اُءِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَش:  ( قال تعاىل
  . لإلسالم وسلم من الشرك فهو على طريق جناة 
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 أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َعِملَ -  رضي اهللا عنها –ويف الصحيح َعن َعاِئَشةُ   
  . رواه أمحد ) )َعَملًا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا فَُهَو َردٌّ 

  ]باب االستغناء مبتابعة الكتاب عن كل ما سواه [ 
    

وروى النـسائي   ) . 89من اآليـة  : النحل)(َوَنزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ِتْبَياناً ِلكُلِّ َشْيٍء       : (  وقول اهللا تعاىل    
رقة من التوراة فقال    وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى يف يد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه و                 

أمتهوكون يا ابن اخلطاب ؟ لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ، ولو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموين                 : (( 
رضيت باهللا رباً   : " فقال عمر   )) . ولو كان موسى حياً ما وسعه إال اتباعي         : (( ويف رواية   )) . ضللتم  

  . 9" وباإلسالم ديناً ومبحمد رسوالً 
  ] جاء يف اخلروج عن دعوى اإلسالم باب ما[ 

وعن الَْحاِرثَ الْأَْشَعِريَّ   ) . 78من اآلية : احلج)(ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا      :  ( وقوله تعاىل   
أََمَرِني ِبِهنَّ السَّْمُع َوالطَّاَعةُ َوالِْجَهـاُد      َوأََنا آُمُركُْم ِبَخْمٍس اللَُّه     : (( َحدَّثَُه َعِن النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم        

َوالِْهْجَرةُ َوالَْجَماَعةُ فَِإنَُّه َمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ ِقيَد ِشْبٍر فَقَْد َخلََع ِرْبقَةَ الِْإْسلَاِم ِمْن ُعُنِقِه ِإلَّا أَنْ َيْرِجَع َوَمـْن                   
َوِإنْ : ((َيا َرُسولَ اللَِّه َوِإنْ َصلَّى َوَصاَم ؟ قَالَ         :  فَقَالَ َرُجلٌ    َ(( ُجثَا َجَهنَّم    ادََّعى َدْعَوى الَْجاِهِليَِّة فَِإنَُّه ِمنْ    

رواه أمحد والترمـذي ،     )) َصلَّى َوَصاَم فَاْدُعوا ِبَدْعَوى اللَِّه الَِّذي َسمَّاكُْم الُْمْسِلِمَني الُْمْؤِمِنَني ِعَباَد اللَِّه            
  .  10ٌن َصِحيٌح َهذَا َحِديثٌ َحَس: وقَالَ 

                                                 
:  ، ويف قوله)85:آل عمران)(َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَاِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه: (هذا واضح يف قوله جل وعال ) 9 ( 
َوَما : (، ويف قوله) 63من اآلية: النور)(ِرِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌمفَلَْيْحذَِر الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْم(

فالواجب على اجلميع األمة اتباعه صلى اهللا عليه ) . 7من اآلية: احلشر)(آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا
قُلْ َيا أَيَُّها (أو عيسى أو غريمها أحياء ما وسعهم إال اتباعه ، ألنه بعث إىل الناس عامة ، وسلم ، ولو كان موسى 

فالواجب على مجيع األمة رجاالً ونساء عرباً وعجماً ) . 158من اآلية: األعراف)(النَّاُس ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم َجِميعاً
م وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ، وليس إنساً وجناً أن يتبعوه صلى اهللا عليه وسل

  .هلم اخلروج عن ذلك 
ال ، يا أهل التوحيد يا أهل اإلميان ، كلهم إخوة .  فالن ، يا آل فالن ليا آ"وهذا حتذير من دعوى اجلاهلية ) 10 ( 

هم شيء واحد فاملسلمون شيء .  كذا يا بين كذا ، ال يا آل فالن ، يا قحطان ، يا بين: إذا جاء احلرب ال ينتسبون 
يا لألنصار ، قال صلى اهللا عليه : يا للمهاجرين ، وقال اآلخر : وهلذا ملا قال . واحد ، وال حيتجوا بدعوى اجلاهلية 
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أَِبَدْعَوى الَْجاِهِليَِّة  : (( وفيه  )). َمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ ِشْبًرا فََماَت فَِميَتةٌ َجاِهِليَّةٌ        : (( ويف الصحيح     
كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو            : " قال أبو العباس    )). َوأََنا َبْيَن أَظُْهِركُْم؟    

: ، بل ملا اختصم مهاجري وأنصاري فقال املهاجري 11أو طريقة فهو من عزاء اجلاهلية جنس أو مذهب  
أَِبَدْعَوى الَْجاِهِليَِّة َوأََنـا    :  (( قال صلى اهللا عليه وسلم      ! يا لألنصار   : يا للمهاجرين ، وقال األنصاري      

   . -12 تعاىل  رمحه اهللا–انتهى كالمه . ، وغضب لذلك غضباً شديداً))َبْيَن أَظُْهِركُْم؟
  ]باب وجوب الدخول يف اإلسالم كله وترك ما سواه [ 

أَلَْم : (، وقوله تعاىل    )208من اآلية : البقرة)(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلِْم كَافَّةً       : (وقول اهللا تعاىل    
: وقوله تعاىل   ) 60من اآلية : النساء)(ِإلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلك    َتَر ِإلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزلَ         

قال ابن عبـاس  ) . 159من اآلية: األنعام(13)ِإنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيعاً لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء           (
) : 106من اآليـة  : آل عمران )(َتْسَودُّ ُوُجوٌه   َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وَ   : ( يف قوله تعاىل     – رضي اهللا عنهما     -

  . تبيض وجوه أهل السنة واالئتالف، وتسود وجوه أهل البدع واالختالف
لََيأِْتَينَّ َعلَى أُمَِّتي َما أََتى     : (( قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم        : وَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو قَالَ         

ى َبِني ِإْسَراِئيلَ َحذَْو النَّْعِل ِبالنَّْعِل َحتَّى ِإنْ كَانَ ِمْنُهْم َمْن أََتى أُمَُّه َعلَاِنَيةً لَكَانَ ِفي أُمَِّتي َمْن َيْصَنُع ذَِلَك                    َعلَ
لَاٍث َوَسْبِعَني ِملَّةً كُلُُّهْم ِفي النَّاِر ِإلَّا       َوِإنَّ َبِني ِإْسَراِئيلَ َتفَرَّقَْت َعلَى ِثْنَتْيِن َوَسْبِعَني ِملَّةً َوَتفَْتِرُق أُمَِّتي َعلَى ثَ           

                                                                                                                                                                  
يها اإلخوة أيها املسلمون هكذا ، فالواجب الدعوى باإلسالم ، أ)). أَِبَدْعَوى الَْجاِهِليَِّة َوأََنا َبْيَن أَظُْهِركُْم : (( وسلم 

  .عند االستغاثة واحلث حيثهم على القتال باسم اإلسالم، وباسم اإلميان
هذا من دعوى ... واملقصود أن الدعاوى اليت بغري اإلسالم ، يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل جند يا أهل ) 11 ( 

  .ا أنصار اهللا ، يا عباد اهللا هكذا أيها املؤمنون ، أيها اإلخوة ، ي: بل يقول . اجلاهلية 
هذا هو الواجب وهذا الذي حيثهم حيرك القلوب، فعند لقاء العدو حيثهم على اللقاء والصرب بدعوى اإلميان ) 12 ( 

وبدعوى اإلسالم، أيها املسلمون، يا جند اهللا، يا عباد اهللا، أيها املسلمون، يا أنصار اهللا، هكذا يشجعهم وحيثهم 
  .امباالسم الع

يعين يف ) َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلِْم كَافَّةً: (هذا هو الواجب الدخول يف اإلسالم كله وليس ببعضه ) 13 ( 
 :، ويقول جل وعال)ِإنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيعاً لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء (: اإلسالم، ويقول تعاىل 

ِإنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوُيِريُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنكْفُُر ِبَبْعٍض )
فالواجب هو ) . 151 من اآلية:النساء)(أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقّاً)(َوُيِريُدونَ أَنْ َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسِبيالً

الواجب أن يلتزم املسلم يف اإلسالم كله صالة وزكاة وصياماً وحجاً : يعين . الدخول يف اإلسالم كله 
  .وجهاداً ، ما يقول بس أنا أصلي وال أزكي ، أزكي وال أصوم ، ال جيب أن يلتزم باإلسالم كله 
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وليتأمل املؤمن الـذي    )) َما أََنا َعلَْيِه َوأَْصَحاِبي     : (( َوَمْن ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه ؟ قَالَ        : قَالُوا  )) ِملَّةً َواِحَدةً   
ياهلا )) َما أََنا َعلَْيِه َوأَْصَحاِبي     : (( يف هذا املقام خصوصاً قوله      14يرجو لقاء اهللا، كالم الصادق املصدوق       
رواه الترمذي، ورواه أيضاً من حديث أيب هريرة وصـححه،          ! من موعظة لو وافقت من القلوب حياة      

أَنَُّه َسَيْخُرُج ِفـي أُمَِّتـي      : ((ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو يف حديث معاوية عند أمحد وأيب داود وفيه             
  ، )) لَْك الْأَْهَواُء كََما َيَتَجاَرى الْكَلُْب ِبَصاِحِبِه لَا َيْبقَى ِمْنُه ِعْرٌق َولَا َمفِْصلٌ ِإلَّا َدَخلَُه أَقَْواٌم َتَجاَرى ِبِهْم ِت

  .16))15َوُمْبَتٍغ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةَ الَْجاِهِليَِّة : ((وتقدم قوله
   ]17باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر[

). 48مـن اآليـة   : النساء)(لََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاءُ           ِإنَّ ال : (  وقوله تعاىل 
وقولـه  ). 144من اآلية : األنعام)(فََمْن أَظْلَُم ِممَِّن افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعلْمٍ          : ( وقوله

                                                 
ه الصحابة وأتباعهم بإحسان، وأن حيذر أقوال أهل البدع والفرقة ليلزم احلق ويستقيم علة ما سار علي: يعين  )14 ( 

ما بني كافر وما بني مبتدع وفاسق، لكن أهل السنة واجلماعة هم ) ثنتان وسبعون فرقة كلها يف النار ( واالختالف 
يهم الكافر واملبتدع، أما بقية الفرق ف. الذين ساروا على هنج الصحابة واستقاموا على الدين فهؤالء هلم اجلنة والكرامة

  .وفيهم املخالف للشرع الذي مل يلتزم باحلق
يعين جيب احلذر على املسلمني من أن يبتدعوا يف الدين، وحيذروا سنن اجلاهلية، بل عليهم أن يلتزموا ) 15 ( 

ما شرع اهللا باإلسالم الذي جاء به املصظفى صلى اهللا عليه وسلم وأن يتعاونوا يف هذا وأن يتاوصوا هبذا، فيؤدوا 
ويبتعدوا عن ما حرَّم اهللا، وحيذروا البدع واملعاصي، هكذا جيب على أهل اإلسالم أن يستقيموا ويتعاونوا على الرب 

 .ِإنَّ الِْأْنَسانَ لَِفي ُخْسٍر. والعصر: (وقال). 2من اآلية: املائدة)(َوَتَعاَوُنوا َعلَى الِْبرِّ َوالتَّقَْوى : ) والتقوى كما قال تعاىل
، أما أن يتفرقوا فيقول هذا آخذ هبذا )3:العصر) (ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر

  . هذا دين اجلاهلية نسأل اهللا العافية. ، ويقول هذا آخذ هبذا، هذا ال جيوز
  .سنوأسانيده جمتمعة تصل إىل درجة احل) 16 (

أن البدعة أكرب من الكبائر ألهنا تنقص لإلسالم وإحداث يف اإلسالم واهتام لإلسالم بالنقص، فلهذا : واملعىن) 17( 
وأما املعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع . يبتدع ويزيد

 فيستمر بالبدعة نعوذ باهللا، ويرى الدين ناقص فهو حباجة إىل ويتعض، أما صاحب البدعة فريى أنه مصيب وأنه جمتهد
). َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء: (وهلذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من املعصية قال تعاىل يف أهل املعاصي. بدعته

عناها التنقص لإلسالم وأنه فأهل املعاصي حتت املشيئة، وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد ألن بدعتهم م
  .حمتاج هلذه البدعة ويرى صاحبها أنه حمق ويستمر عليها ويبقى عليها وجيادل عنها نسأل اهللا العافية
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  18)َزاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهْم ِبَغْيِر ِعلٍْم أَال َساَء َما َيـِزُرونَ              ِلَيْحِملُوا أَوْ : (تعاىل
  ). 25:النحل(

أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم     : (( ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يف اخلوارج           
  )). 19ألقتلنهم قتل عاد 

  .20)) هنى عن قتل أمراء اجلور: (( ه أنه وفي
 أن رجالً تصدق بصدقة مث تتابع الناس فقال رسول اهللا           -رضي اهللا عنه  –وعن جرير بن عبد اهللا        

 أَنْ  َمْن َسنَّ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةً َحَسَنةً فَلَُه أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِملَ ِبَها َبْعَدُه ِمْن غَْيرِ              : (( صلى اهللا عليه وسلم   
َيْنقَُص ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةً َسيِّئَةً كَانَ َعلَْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِملَ ِبَها ِمْن َبْعـِدِه                    

  .رواه مسلم. 21)) ِمْن غَْيِر أَنْ َيْنقَُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيٌء 

                                                 
  .عليه مثل أوزار من تبعه يف بدعته، نسأل اهللا العافية: يعين) َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهْم: (قوله تعاىل) 18 (

لعظم بدعتهم ألهنم شبهوا على الناس فاجتهدوا يف القراءة والصالة حىت قال ) هم ألقتلنهم قتل عادلئن لقيت) (19 ( 
مث محلوا على املسلمني وقتلوهم، )) حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وقراءته مع قراءهتم : (( النيب صلى اهللا عليه وسلم

ة، وقتلوا مجعاً غفرياً، كله بسبب بدعتهم وضالهلم حىت هذا من جرأهتم اخلبيثة، وقاتلوا علياً، وقتلوا عمر بن خارج
فاخلوارج شرهم عظيم ألهنم يرون أهنم مصيبون يف قتلهم للعصاة من األمراء وغري . أعان اهللا علياً عليهم فقتلهم

 قتلهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف: (( وهذا من جهلهم وضالهلم، وهلذا قال فيهم صلى اهللا عليه وسلم. األمراء
  )).لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد : (( ، وقال)) أجراً ملن قتلهم 

  هل البدعة تدخل حتت املشيئة إذا مل تكن مكفرة؟ : - رمحه اهللا –سئل الشيخ ⇐ 
ما تدخل يف الذنوب، ألنه متوعد عليها يف النار والعياذ باهللا، إال أن يتوب نسأل اهللا العافية، ولكن : فأجاب مساحته

َوَيْغِفُر : (كانت دون الشرك يرجى لصاحبها ألهنا تدخل يف املعىن من جهة املعاصي، لكنها غري داخلة يف قوله تعاىلإن 
لكن إذا كان املبتدع بدعته دون الشرك فهي هلا حكم املعاصي من جهة أنه ال . يف اجلملة) َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

   .  هـ.أ.خيلد يف النار إن دخل النار
األمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمني باإلسالم ال جيوز جهادهم ولكن ينصحون، أما إذا أتوا : يعين) 20( 

أي على إزالتهم من دون أن يلحق أذى : قلت. كفراً بواحاً وجب جهادهم على من قدر إذا كان هناك قوة تقدر
   .باملسلمني

إحياء السنة وإظهارها ألنه صلى اهللا عليه : اد به البدعة وإمنا املراد هناأحياها وأظهرها، ليس املر: هذا معناه) 21 (
َتَصدََّق َرُجلٌ ِمْن : (( وسلم رأى قوماً فقراء فلما رأى فقرهم خطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، وقال

 َحتَّى قَالَ َولَْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة قَالَ فََجاَء َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصاِر ِبُصرٍَّة ِديَناِرِه ِمْن ِدْرَهِمِه ِمْن ثَْوِبِه ِمْن َصاِع ُبرِِّه ِمْن َصاِع َتْمِرِه
كَاَدْت كَفُُّه َتْعِجُز َعْنَها َبلْ قَْد َعَجَزْت قَالَ ثُمَّ َتَتاَبَع النَّاُس َحتَّى َرأَْيُت كَْوَمْيِن ِمْن طََعاٍم َوِثَياٍب َحتَّى َرأَْيُت َوْجَه 
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  )).ومن دعا إىل ضاللة : من دعا إىل هدى، مث قال: (( وله مثله من حديث أيب هريرة ولفظه  
  
  
  
  

  ]22باب ما جاء يف أن اهللا احتجز التوبة على صاحب البدعة [ 

                                                                                                                                                                  
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَهلَّلُ كَأَنَُّه ُمذَْهَبةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسنَّ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةً َرُسوِل اللَّ

 أُُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ ِفي الِْإْسلَاِم ُسنَّةً َسيِّئَةً كَانَ َحَسَنةً فَلَُه أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِملَ ِبَها َبْعَدُه ِمْن غَْيِر أَنْ َيْنقَُص ِمْن
  )).َعلَْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِملَ ِبَها ِمْن َبْعِدِه ِمْن غَْيِر أَنْ َيْنقَُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيٌء 

  ق هبم؟الذي يثين على أهل البدع وميدحهم هل يلح: - رمحه اهللا – سئل الشيخ ⇐
  .        نعم ما فيه شك من أثىن عليهم ومدحهم وهو داع إليهم، هو من دعاهتم نسأل اهللا العافية: فأجاب مساحته

أن صاحبها ال يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب : املقصود هبذا الباب بيان خطر البدعة وأن من أخطار البدعة) 22 ( 
الواجب احلذر من البدع ألهنا شر عظيم كما ذكر صلى اهللا عليه ويستمر على الباطل هذا من أخطارها وبالئها، ف

الحول وال قوة إال ) كل بدعة ضاللة: (، وقال)من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: (وسلم يف احلديث الصحيح
  .باهللا
  ؟)) إن اهللا احتجز التوبة على كل صاحب بدعة: (( عن صحة احلديث: - رمحه اهللا -سئل الشيخ ⇐
  (**)يراجع . احلديث حيتاج إىل تأمل ونظر يف سنده: ب مساحتهفأجا

وإال فإن . نسأل اهللا العافية. لكن إمنا خيشى عليهم، وذلك أن الغالب عليهم أهنم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها
مثل ما . العافيةوإن صح احلديث فهو من باب الوعيد والتحذير نسأل اهللا . كثرياً من أهل البدع تابوا وتاب اهللا عليهم

َمْن أَْحَدثَ ِفيَها َحَدثًا أَْو آَوى ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاِس أَْجَمِعَني : (( قال صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة
  .لوعيد، وإال من تاب تاب اهللا عليههذا من باب ا)) لَا َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة َصْرفًا َولَا َعْدلًا 

وهذا هو احلق أن اهللا احتجب التوبة عن صاحب : مث أجاب الشيخ يف أحد الدروس عن احلديث ومعناه قائالً(**) 
أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب، وهلذا فالغالب أنه ميوت عليها والعياذ باهللا، ألنه يرى أنه مصيب : البدعة ومعناها

ية الذي يعرف أنه عاص وأنه جمرم وأنه خمطئ، فيتوب وقد يتوب اهللا عليه، لكن صاحب البدعة خبالف صاحب املعص
على خطر ألنه يستحسنها ويتبع هواه، وهلذا فهو على خطر فيحجب عن التوبة الستحسانه للبدعة، وظنه أنه على 

 الذنوب إذا تاب منها العبد تاب اهللا أما إذا هداه اهللا وتبصر وتاب تاب اهللا عليه، ومجيع. هذى واعتقاد أنه على حق
عليه حىت الشرك الذي هو أكرب من البدعة، فالكفر باهللا إذا تاب منه العبد تاب اهللا عليه، والكفار من قريش وغريهم 

ملا تابوا تاب اهللا عليهم وهكذا سحرة فرعون ملا تابوا تاب اهللا عليهم، وهكذا صاحب البدعة إذا بصره اهللا وتاب منها 
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كان عندنا رجـل    : "هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل احلسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال             
انظر إىل ماذا يتحـول؟     : يه؟ قال أشعرت أن فالناً ترك رأ    : يرى رأياً فتركه فأتيت حممد بن سريين فقلت       

ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية مث ال يعـودون            . (( إن آخر احلديث أشد عليهم ن أوله      
  ".ال يوفقون للتوبة: "وسئل أمحد بن حنبل عن معىن ذلك فقال )) . إليه

َوَما كَانَ ِمَن : (إىل قوله) َراِهيَمَيا أَْهلَ الِْكَتاِب ِلَم ُتَحاجُّونَ ِفي ِإْب: (باب قول اهللا تعاىل[ 
  )]135من اآلية: البقرة)(الُْمْشِرِكَني

َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َوِإنَُّه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن : (وقوله 
  ) .130:البقرة)(الصَّاِلِحَني
إن آل أيب فالن ليسوا يل : (( وفيه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. وفيه حديث اخلوارج وقد تقدم  

، وفيه أيضاً عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر له أن بعض ))بأولياء إمنا أوليائي املتقون 
أما أنا فال أتزوج : ، وقال اآلخرأما أنا فأقوم وال أنام: أما أنا فال آكل اللحم، وقال اآلخر: الصحابة قال

أُقُوُم َوأََناُم َوأَُصوُم َوأُفِْطُر : (( فقال صلى اهللا عليه وسلم. أما أنا فأصوم وال أفطر: النساء، وقال اآلخر
لصحابة أراد إذا كان بعض ا! فتأمل)). 23َوأََتَزوَُّج النَِّساَء َوآكُلُ اللًّْحَم، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي 

التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكالم الغليظ ومسي فعله رغوباً عن السنة فما ظنك بغري هذا من البدع؟ وما 
  .ظنك بغري الصحابة؟

فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها ال : (باب قول اهللا تعاىل[
  )]30:الروم) (لِْق اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس ال َيْعلَُمونََتْبِديلَ ِلَخ

                                                                                                                                                                  
َمْن أَْحَدثَ ِفيَها َحَدثًا أَْو آَوى ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه : (( ب اهللا عليه، فهو من باب الوعيد مثل احلديث الصحيحتا

  .  وعيدفهو من باب ال)) َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاِس أَْجَمِعَني لَا َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة َصْرفًا َولَا َعْدلًا 
وهذا فيه التحذير من التكلف والتنطع وأن الواجب على املؤمن أن حيذر ذلك فيصوم ويصلي ويقوم وينام ) 23( 

أما أنا أُقُوُم َوأََناُم َوأَُصوُم َوأُفِْطُر : (( وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم. ويفطر ويأكل اللحم، ينام على فراش وال يتكلف
فاهللا شرع لعباده ما ال يشق عليهم وما ال يعنتهم، )). َوآكُلُ اللًّْحَم، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي َوأََتَزوَُّج النَِّساَء 

فال جيوز التنطع والتكلف ويف سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كفاية فهو أفضل الناس وخري الناس عليه الصالة 
  .والسالم
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َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعقُوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَال َتُموُتنَّ ِإلَّا َوأَْنُتْم : ( وقوله تعاىل
ثُمَّ أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك أَِن اتَِّبْع ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم َحِنيفاً َوَما كَانَ ِمَن : (، وقوله تعاىل)132:البقرة ()ُمْسِلُمونَ
  ).123:النحل) (الُْمْشِرِكَني

ِبيٍّ ِإنَّ ِلكُلِّ َن((   أن   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ -رضي اهللا عنه- وعن ابن مسعود  
ِإنَّ أَْولَى النَّاِس ِبِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه : (ثُمَّ قََرأَ)) ُولَاةً ِمْن النَِّبيَِّني َوِإنَّ َوِليِّي ِمْنُهُم أَِبي ِإْبَراِهيم َوَخِليلُ َربِّي

  .يرواه الترمذ) َوَهذَا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َوِليُّ الُْمْؤِمِنَني
ِإنَّ اللََّه لَا َيْنظُُر : ((قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :  قَالَ -رضي اهللا عنه-  وَعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ  

  )).24ِإلَى أَْجَساِمكُم َوالَ ِإلَى أَْمَواِلكُْم َولَِكْن َيْنظُُر ِإلَى قُلُوِبكُْم َوأَْعَماِلكُْم 
أََنا فََرطُكُْم : ((قَالَ رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:  قَالَ- رضي اهللا عنه –د وهلما عن ابن مسعو

! أَْي َربِّ: َعلَى الَْحْوِض، ولَُيْرفََعنَّ ِإلَيَّ ِرَجالٌ ِمْن أُمَِّتي َحتَّى ِإذَا أَْهَوْيُت ِلأَُناِولَُهْم اْخُتِلُجوا ُدوِني فَأَقُولُ
  )).25ِإنََّك ال َتْدِري َما أَْحَدثُوا َبْعَدَك : الُفُيقَ! أَْصَحاِبي

                                                 
ِإنَّ اللََّه لَا َيْنظُُر ِإلَى أَْجَساِمكُم َوالَ ِإلَى أَْمَواِلكُْم َولَِكْن : (( صلى اهللا عليه وسلمهذا حديث رواه مسلم، قوله) 24 (

فالقلوب هي حمل النظر والعمل، وأما الصور واألموال فر قيمة هلا إن مل يستعن هبا )): َيْنظُُر ِإلَى قُلُوِبكُْم َوأَْعَماِلكُْم
 القلوب إذا استقامت على حمبة اهللا واإلخالص له وخوفه ورجاءه وصلحت األعمال ولكن حمل النظر. على طاعة اهللا

  .وصارت خالصة هللا موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه، صالح القلب وصالح األعمال
  
  احلديث؟...) إن اهللا ال ينظر : (عن قوله صلى اهللا عليه وسلم: -رمحه اهللا- سئل الشيخ⇐

)  إليهم وال يزكيهمرال ينظ: ( قيمة هلا، املقصود بنفي النظر هلا ألهنا ليس هلا قيمة، مثل قولهال: يعين:  فأجاب بقوله
  .لغضبه عليهم، وهو سبحانه ال خيفى عليه خافية، يرى كل شيء جل وعال، لكن املقصود نظر الرضى، ونظر احملبة

، وهلذا مينعون من احلوض ألهنم ارتدوا ))فارقتهمإهنم مل يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ : ((ويف اللفظ اآلخر) 25 ( 
  .والذين ارتدوا يف عهد أيب بكر هؤالء مينعون من احلوض، أما من مات على إميانه فإنه يرد على احلوض

  ؟)) أي رب أصحايب: (( عن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث- رمحه اهللا- سئل الشيخ ⇐
د الناس بعدما دخلوا يف اإلسالم يف عهده صلى اهللا عليه وسلم وارتد ناس يف أصحابه الذين معه ارت:  فأجاب بقوله

  .عهد الصديق وقاتلهم الصديق والصحابة
   عن الفاسق عل يرد على احلوض؟–رمحه اهللا - سئل ⇐

. ظاهر احلديث يعمه ألنه ليس مبرتد، لكن عليه خطر، جاء يف بعض الروايات بالوعيد، فينبغي احلذر: فأجاب قائالً
الوعيد إمنا هو يف املرتدين أهنم مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم، أما العاصي فليس مبرتد، هو ناقص اإلميان 

  .ضعيف اإلميان فيخشى عليه فينبغي له احلذر
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َوِدْدُت أَنَّا قَْد َرأَْيَنا : (( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-  رضي اهللا عنه- وهلما عن أيب هريرة
)) ِإْخَواُنَنا الَِّذيَن لَْم َيأُْتوا َبْعُدأَْنُتْم أَْصَحاِبي َو: ((أََولَْسَنا ِإْخَواَنَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ قَالَ: قَالُوا)) ِإْخَواَنَنا
أََرأَْيُتْم لَْو أَنَّ َرُجلًا لَُه َخْيلٌ غُرٌّ : ((كَْيَف َتْعِرُف َمْن لَْم َيأِْت َبْعُد ِمْن أُمَِّتَك َيا َرُسولَ اللَِّه؟ فَقَالَ: فَقَالُوا

فَِإنَُّهْم َيأُْتونَ غُرا : ((َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه، قَالَ: ، قَالُوا))ُف َخْيلَُه؟ُمَحجَّلَةٌ َبْيَن ظَْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم أَلَا َيْعِر
                                                                                                                                                                  

   عن أهل البدع هل هم ممن يذادون عن احلوض؟-رمحه اهللا– وسئل ⇐
  .كافر وفيهم مسلم، أما املبتدع الكافر ال يرد نسأل اهللا العافيةأهل البدع فيهم تفصيل، فيهم : فأجاب قائالً

   عن الرافضة هل هم من االثنني والسبعني فرقة؟-رمحه اهللا– وسئل ⇐
هم داخلون فيهم لكن فيهم الكافر وفيهم املسلم، فالرافضة ُعبَّاد غري اهللا كَفََرة، والرافضة الذين : فأجاب قائالً

أو على الصديق فهؤالء ليسوا بكفار لكنهم مبتدعون، أما من دعا علياً أو أهل البيت وغال يفضلون علياً على عثمان 
  .إن النبوة لعلي لكن خان جربائيل هذا كافر مرتد نسأل اهللا العافية: فيهم، فإنه يكون كافراً، أو قال

 الذي ليس بكافر، لكنهم كلهم والثنتان والسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي، وفيهم املبتدع الضال واملبتدع
أما أمة الدعوة كثريون اليهود والنصارى من أمة . جيتمعون يف إجابة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهم من أمة اإلجابة

لكن هذه الثالث والسبعون الذين استجابوا الذين زعموا أهنم من أتباع النيب . الدعوة ال قيمة هلم، فهم من أهل النار
الفرقة الناجية الذين تابعوا النيب صلى اهللا عليه : ه وسلم زعموا أهنم أجابوا دعوته؛ الناجي منهم الساملصلى اهللا علي

وسلم وساروا على هنجه، وأما الثنتان والسبعون ففيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي، وفيهم املبتدع الضال، 
  .على درجات متوعدون بالنار كلهم نسأل اهللا العافية

  هل يفرق بني العامل واجلاهل ؟ : -رمحه اهللا–سئل  و⇐
  .ختتلف األمور ، بعض األمور يعذر فيها اجلاهل وبعض األمور ال يعذر فيها اجلاهل: فأجاب بقوله

   وسئل عن الرافضة يف العذر باجلهل؟⇐
رآن وبلغتهم السنة، اهللا جعل من دعا غري اهللا واستغاث بغري اهللا كافر مطلقاً ألهنم بني املسلمني وقد بلغهم الق: فأجاب

) َوأُوِحَي ِإلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ِلأُْنِذَركُْم ِبِه َوَمْن َبلَغَ (،)52من اآلية: ابراهيم)(َهذَا َبالغٌ ِللنَّاِس : (القرآن نذارة وبالغ
ريه، سواء من فمن كفر مع وجوده بني املسلمني واستغاث بغري اهللا أو عبد البدوي أو غ). 19من اآلية: األنعام(

  .الرافضة له حكم الكفر، نسأل اهللا العافية
إن أتباع اإلباضية وأتباع الزيدية أفضل من كثري ممن : " عن بعض الناس الذين يقولون- رمحه اهللا– وسئل ⇐ 

  ينتسبون للمذاهب األربعة؟
له، املذاهب األربعة يف أتباعها الضال ما هو العربة باملذاهب األربعة العربة بالعقيدة، بقال اهللا قال رسو: فأجاب قائالً

ويف أتباعها املسلم، لكن املهم التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، والسري على منهج الصحابة 
وأتباع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عبادة اهللا وحده واالستقامة على دينه وترك البدع، هؤالء هم أهل السنة 

  .هـ.أ.واجلماعة
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ُمَحجَِّلَني ِمْن الُْوُضوِء َوأََنا فََرطُُهْم َعلَى الَْحْوِض، أَلَا لَُيذَاَدنَّ ِرَجالٌ َيْوَم الِْقَياَمِة َعْن َحْوِضي كََما ُيذَاُد الَْبِعُري 
  )). 26ِإنَُّهْم قَْد َبدَّلُوا َبْعَدَك فَأَقُولُ ُسْحقًا ُسْحقًا : ِديِهْم أَلَا َهلُمَّ فَُيقَالُالضَّالُّ، أَُنا
َبْيَنا أََنا قَاِئٌم ِإذَا ُزْمَرةٌ َحتَّى ِإذَا َعَرفُْتُهْم َخَرَج َرُجلٌ ِمْن َبْيِني َوَبْيِنِهْم فَقَالَ َهلُمَّ فَقُلُْت أَْيَن : ((وللبخاري
فذكر –ى النَّاِر َواللَِّه قُلُْت َوَما َشأُْنُهْم قَالَ ِإنَُّهْم اْرَتدُّوا َبْعَدَك َعلَى أَْدَباِرِهْم الْقَْهقََرى ثُمَّ ِإذَا ُزْمَرةٌ قَالَ ِإلَ
  )).فَلَا أَُراُه َيْخلُُص ِمْنُهْم ِإلَّا ِمثْلُ َهَمِل النََّعِم:  قال-مثله

َوكُْنُت َعلَْيِهْم : )  فأقول كما قال العبد الصاحل- رضي اهللا عنهما–وهلم يف حديث ابن عباس   
من : املائدة)(َشِهيداً َما ُدْمُت ِفيِهْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتِني كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشِهيٌد

 َعلَى الِْفطَْرِة فَأََبَواُه ُيَهوَِّداِنِه أَْو ُيَنصَِّراِنِه أَْو َما ِمْن َمْولُوٍد ِإلَّا ُيولَُد: ((  وهلما عنه مرفوعاً). 117اآلية
  )) ُيَمجَِّساِنِه كََما ُتْنَتُج الَْبِهيَمةُ َبِهيَمةً َجْمَعاَء َهلْ ُتِحسُّونَ ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء؟ َحتَّى َتكُوُنوا أَنُتْم َتْجَدُعوَنَها

  .متفق عليه) 30من اآلية: الروم)(َت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَهاِفطَْر (– رضي اهللا عنه –مث قرأ أبو هريرة 
  

كَانَ النَّاُس َيْسأَلُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن :  قال-رضي اهللا عنه–وعن ُحذَْيفَةَ   
َيا َرُسولَ اللَِّه ِإنَّا كُنَّا ِفي َجاِهِليٍَّة َوَشرٍّ فََجاَءَنا : ْدِركَِني فَقُلُْت الَْخْيِر َوكُْنُت أَْسأَلُُه َعْن الشَّرِّ َمَخافَةَ أَنْ ُي

: َوَهلْ َبْعَد ذَِلَك الشَّرِّ ِمْن َخْيٍر؟ قَالَ: ، قُلُْت))َنَعْم: ((اللَُّه ِبَهذَا الَْخْيِر فََهلْ َبْعَد َهذَا الَْخْيِر ِمْن َشرٍّ؟ قَالَ
فََهلْ : ، قُلُْت))قَْوٌم َيْهُدونَ ِبَغْيِر َهْدِيي َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر: ((َوَما َدَخُنُه؟ قَالَ: ، قُلُْت))َخٌنَنَعْم َوِفيِه َد((

ا قَذَفُوُه ِفْتَنةٌ َعْمَياْء، َوُدَعاةٌ ِإلَى أَْبَواِب َجَهنََّم َمْن أََجاَبُهْم ِإلَْيَه! َنَعْم: ((َبْعَد ذَِلَك الَْخْيِر ِمْن َشرٍّ؟ قَالَ
فََما َتأُْمُرِني : ، قُلُْت))ُهْم ِمْن ِجلَْدِتَنا َوَيَتكَلَُّمونَ ِبأَلِْسَنِتَنا: ((َيا َرُسولَ اللَِّه ِصفُْهْم لََنا ، فَقَالَ: ، قُلُْت))ِفيَها

فَِإنْ لَْم َيكُْن لَُهْم َجَماَعةٌ َولَا ِإَماٌم؟ : ، قُلُْت))َتلَْزُم َجَماَعةَ الُْمْسِلِمَني َوِإَماَمُهْم: ((ِإنْ أَْدَركَِني ذَِلَك؟ ،قَالَ
)). فَاْعَتِزلْ ِتلَْك الِْفَرَق كُلََّها َولَْو أَنْ َتَعضَّ ِبأَْصِل َشَجَرٍة َحتَّى ُيْدِركََك الَْمْوُت َوأَْنَت َعلَى ذَِلَك: ((قَالَ

الُ َمَعُه َنْهٌر َوَناٌر فََمْن َوقََع ِفي َناِرِه َوَجَب ثُمَّ َيْخُرُج الدَّجَّ: ((ثُمَّ َماذَا؟ ، قَالَ:  وزاد مسلم. أخرجاه
ثُمَّ ِهَي : ((ثُمَّ َماذَا؟، قَالَ: قُلُْت: ، قَالَ))أَْجُرُه َوُحطَّ ِوْزُرُه َوَمْن َوقََع ِفي َنْهِرِه َوَجَب ِوْزُرُه َوُحطَّ أَْجُرُه

ذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه وعليكم بالصراط املستقيم تعلموا اإلسالم فإ: "قال أبو العالية)). ِقَياُم السَّاَعِة

                                                 
وهذه عالمة أمته غراً حمجلني . بعداً بعداً ملن بدَّل بعدي وال حول وال قوة إال باهللا: ، أي!اهللا أكرب! اهللا أكرب) 26 ( 

  .من آثار الوضوء أمة حممد املستجيبني له عليه الصالة والسالم
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". 27فإنه اإلسالم، وال تنحرفوا عن الصراط مييناً وال مشاالً، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه األهواء 
  . انتهى

 هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي حيذر فيه من األهواء –رمحه اهللا تعاىل –تأمل كالم أيب العالية   
تبعها فقد رغب عن اإلسالم، وتفسري اإلسالم بالسنة، واإلسالم وخوفه على أعالم التابعني اليت من ا

من : البقرة)(ِإذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم : (وعلمائهم من اخلروج عن السنة والكتاب، يتبني لك معىن قوله تعاىل 
وُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَال َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعقُ: (وقوله). 131اآلية

، وأشباه هذه األصول )َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه: )وقوله تعاىل) َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ
عرفتها يتبني معىن األحاديث يف هذا الباب وأمثاهلا، الكبار اليت هي أصل األصول والناس عنها يف غفلة ومب

أَفَأَِمُنوا . (وأما اإلنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أهنا ال تناله ويظن أهنا يف قوم كانوا فبادوا
  ).99:ألعراف) (َمكَْر اللَِّه فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه ِإلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ

  : َخطَّ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َخطًّا ثُمَّ قَالَ: ن َمْسُعوٍد قَالَو َعْن اب  
  ، ))َهذَا َسِبيلُ اللَِّه ((

  : ثُمَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه ثُمَّ قَالَ
  ، ))انٌ َيْدُعو ِإلَْيِهَهِذِه ُسُبلٌ َعلَى كُلِّ َسِبيٍل ِمْنَها َشْيطَ((

من : األنعام)(َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق ِبكُْم َعْن َسِبيِلِه:  (ثُمَّ َتلَا
   . 28رواه أمحد والنسائي) )). 153اآلية

                                                 
  .ابتعد عن األهواء، واألهواء هي البدع احذروها إلزم الطريق: يعين) 27 ( 
وهذا يبني أن الواجب على املؤمن احلذر وأن ال يغتر بالكثرة، وأن يعتين بالسنة والدليل، وأن خياف على ) 28 ( 

، يعمل )99:ألعراف) (أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه ِإلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ: (نفسه وال يأمن ألن اهللا تعاىل يقول
اعة وهو خائف وجل غري مطمئن، بل َيْحذَر البدع وحيذر املعاصي ويتبع أهل احلق ويسري معهم ويبتعد وجيتهد يف الط

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك : [(قال اهللا تعاىل. عن أهل الباطل وصحبتهم، هكذا املؤمن دائماً على حذر
َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ()7:البينة) (ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة

ُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ِبالَْغْيِب لَ: (، وقال جل وعال)]8:البينة) (َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه
، وقال )175من اآلية: آل عمران)(فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني: (، وقال سبحانه)12:امللك) (كَِبٌري
حىت تعلم ، فيجب احلذر وعدم الطمأنينة لرأي فالن ورأي فالن )46:الرمحن) (َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن: (تعاىل

  . الدليل من الكتاب والسنة
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  ]باب ما جاء يف غربة اإلسالم وفضل الغرباء[ 
فَلَْوال كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعِن الْفََساِد ِفي الْأَْرِض ِإلَّا قَِليالً ِممَّْن : (عاىلوقول اهللا ت 

َبَدأَ الِْإْسلَاُم غَِريًبا : (( ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً)116من اآلية: هود)(أَْنَجْيَنا ِمْنُهْم 
" من الغرباء؟: "رواه مسلم وأمحد من حديث ابن مسعود وفيه)).  كََما َبَدأَ غَِريًبا فَطُوَبى ِللُْغَرَباِءَوَسَيُعوُد
، وللترمذي من ))الُْغَرَباُء الَِّذيَن َيْصلُُحونَ ِإذَا فََسَد النَّاس: ((ويف رواية)). النُّـزَّاُع ِمَن القََباِئل: ((قال

  )).طُوَبى ِللُْغَرَباء الَِّذيَن ُيْصِلُحونَ َما أَفَْسَد النَّاُس ِمْن ُسنَِّتي: ((يه عن جدهحديث كَِثري بن عبد اهللا عن أب
َيا أَيَُّها ( كَْيَف َتقُولُ ِفيِ َهِذِه الْآَيِة !َيا أََبا ثَْعلََبة: "َوَعْن أَِبي أَُميَّةَ  قَالَ َسأَلُْت أََبا ثَْعلََبةَ فَقُلُْت لَُه

أََما َواللَِّه لَقَْد : "، فَقَالَ"؟)105:املائدة)(لَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ ِإذَا اْهَتَدْيُتْمالَِّذيَن آَمُنوا َع
َوَتَناَهْوا َبلْ ائَْتِمُروا ِبالَْمْعُروِف : ((َسأَلَْت َعْنَها َخِبًريا َسأَلُْت َعْنَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

َعْن الُْمْنكَِر َحتَّى ِإذَا َرأَْيُتْم ُشحا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتََّبًعا َوُدْنَيا ُمْؤثََرةً َوِإْعَجاَب كُلِّ ِذي َرأٍْي ِبَرأِْيِه فََعلَْيَك 
ِهنَّ كَالْقَابِِْض َعلَى الَْجْمِر ِللَْعاِمِل ِفيِهنَّ ِبَخاصَِّة َنفِْسَك َوَدْع َعْنَك الَْعَوامَّ فَِإنَّ ِمْن َوَراِئكُْم أَيَّاًما الصَّاِبُر ِفي

رواه أبو )). 29َبلْ ِمْنكُْم : ((، قَالَ"ِمنَّا أَْم ِمْنُهْم؟: "قلنا)) ِمثْلُ أَْجِر َخْمِسَني َرُجلًا َيْعَملُونَ ِمثْلَ َعَمِلكُْم
                                                                                                                                                                  

   
   
   
  
هذا فيه احلث على االستقامة يف الغربة وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم وحيرص على االستقامة عند غربة الناس ) 29 ( 

ا أَيَُّها َي: (وال يغتر بكثرة اهلالكني، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح ملا تال الصديق هذه اآلية
ِإنَّ النَّاَس ِإذَا : ((يقول ا لنيب صلى اهللا عليه وسلم: ، قال)الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ ِإذَا اْهَتَدْيُتْم

  )). َرأَْوا الُْمْنكََر فَلَْم ُيْنِكُروُه أَْوَشَك أَنْ َيُعمَُّهْم اللَُّه ِبِعقَاِبِه
من اهلداية ، األمر باملعروف، وال يضر الناس من ضل إذا استقاموا ): لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ ِإذَا اْهَتَدْيُتْم: (لهوقو  

من . إذا أدى الطاعات اخلاصة، هذا غلط: وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر، بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعين
 الناس ملا - رضي اهللا عنه–نكر هذا من أسباب اهلداية، وهلذا خطب الصديق األمر باملعروف والنهي عن امل: اهلداية 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن : (إنكم تقرأون هذه اآلية وتضعوهنا يف غري موضعها: " توىل وقال
ِإنَّ النَّاَس ِإذَا َرأَْوا الُْمْنكََر فَلَْم ُيْنِكُروُه أَْوَشَك : (( اهللا عليه وسلم يقول، وإين مسعت رسول اهللا صلى)َضلَّ ِإذَا اْهَتَدْيُتْم

َبلْ ائَْتِمُروا ِبالَْمْعُروِف َوَتَناَهْوا َعْن الُْمْنكَِر َحتَّى ِإذَا َرأَْيُتْم ُشحا : ((وكذا يف هذه اآلية قال))". أَنْ َيُعمَُّهْم اللَُّه ِبِعقَاِبِه
اًعا َوَهًوى ُمتََّبًعا َوُدْنَيا ُمْؤثََرةً َوِإْعَجاَب كُلِّ ِذي َرأٍْي ِبَرأِْيِه فََعلَْيَك ِبَخاصَِّة َنفِْسَك َوَدْع َعْنَك الَْعَوامَّ فَِإنَّ ِمْن َوَراِئكُْم ُمطَ

غرباء الذين يصلحون عند فساد الناس هؤالء هم ال. اهللا املستعان)). أَيَّاًما الصَّاِبُر ِفيِهنَّ كَالْقَابِِْض َعلَى الَْجْمِر
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إن بعدكم : ((لفظه و-رضي اهللا عنه–وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر . داود والترمذي
يا رسول اهللا منهم؟ : ، قيل))أياماً الصابر فيها املتمسك مبثل ما أنتم عليه اليوم؛ له أجر مخسني منكم

أنبأنا حممد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن : مث قال)). بل منكم: ((قال
إنكم اليوم على : ((نعم، قال:  عليه وسلم؟ قالسعيد أخي احلسن يرفعه، قلت لسفيان عن النيب صلى اهللا

: بينة من ربكم تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وجتاهدون يف سبيل اهللا، ومل تظهر فيكم السكرتان
سكرة اجلهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك فال تأمرون باملعروف وال تنهون عن املنكر، 

: قيل)) لسكرتان، فاملتمسك يومئٍذ بالكتاب والسنة له أجر مخسنيوال جتاهدون يف اهللا، وتظهر فيكم ا
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وله بإسناد عن املعافري قال)). ال بل منكم: (( منهم؟ قال

  )).طوىب للغرباء الذين ميسكون بكتاب اهللا حني يترك ويعملون بالسنة حني تطفأ((
  
  
  

  ]30باب التحذير من البدع [
                                                                                                                                                                  

َبَدأَ (((( ويصلحون ما أفسد الناس، باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويتمسكون بالقرآن حينما يتركه الناس، 
وتنفيذ األوامر والدعوة أهل الصالح واالستقامة : ، فالغرباء هم))الِْإْسلَاُم غَِريًبا َوَسَيُعوُد كََما َبَدأَ غَِريًبا فَطُوَبى ِللُْغَرَباِء

  .إىل اهللا عند فساد الزمان وتغري أهله
  
وهذا فيه التحذير من البدع وأن الواجب على أهل اإلسالم احلذر منها، وهلذا حذَّر منها النيب صلى اهللا عليه ) 30 (

َيا َرُسولَ اللَّه كَأَنََّها موعظة مودع : لُوُب ، قُلَْناوسلم ملا وعظهم َمْوِعظَةً َبِليَغةً ذََرفَْت ِمْنَها الُْعُيونُ َوَوِجلَْت ِمْنَها الْقُ
 َوِإنْ َتأَمََّر َعلَْيكُْم َعْبٌد،  َوِإنَُّه َمْن َيِعْش -لوالة األمور :  يعين –أُوِصيكُْم ِبَتقَْوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة : ((فأوصنا، قَالَ

َعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الَْمْهِديَِّني َوِإيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت الْأُُموِر فَِإنَّ كُلَّ ِبْدَعٍة ِمْنكُْم فََسَيَرى اْخِتلَافًا كَِثًريا، فَ
فالواجب على أهل اإلسالم أن يتمسكوا مبا شرعه اهللا من العبادة وأن حيذروا ما أحدثه الناس من البدع، ). َضلَالَةٌ

، ألن "كل عبادة ال يتعبدها أصحاب حممد فال تتعبدوها، فإن األول مل يدع لآلخر مقاالً: "م حذيفةوهلذا قال هل
  .الصحابة قد بينوا، وسألوا نبيهم عن كل شئ فعليكم بالتأسي هبم والسري على منهاجهم

حوا كذا سب: وملا رأى عبد اهللا بن مسعود قوماً يف املسجد كل حلقة يف املسجد وحدها فيها واحد يقول  
إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد أو مفتتحو باب ضاللة؟، فعدوا : " عدوا كذا وكذا، يعدوا احلصى، قال

، هذا من البدع يف كوهنم يتفرقون أحزاباً، كل واحد يقول "سيئاتكم، فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم شيء
قال اهللا وقال رسوله هذا هو الواجب، أما أن جيعلون حلق افعل كذا وكذا، وإمنا الواجب النصيحة والتذكري باهللا، 
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َعْن الِْعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ قَالَ َوَعظََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َمْوِعظَةً َبِليَغةً ذََرفَْت ِمْنَها    
وِصيكُْم ِبَتقَْوى أُ: ((َيا َرُسولَ اللَّه كَأَنََّها موعظة مودع فأوصنا، قَالَ: الُْعُيونُ َوَوِجلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب ، قُلَْنا

اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإنْ َتأَمََّر َعلَْيكُْم َعْبٌد،  َوِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنكُْم فََسَيَرى اْخِتلَافًا كَِثًريا، فََعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي 
:  قَالَ الترمذي)).  الْأُُموِر فَِإنَّ كُلَّ ِبْدَعٍة َضلَالَةٌَوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الَْمْهِديَِّني َوِإيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت

  .  َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح
    

  
كل عبادة ال يتعبدها أصحاب حممد فال تتعبدوها، فإن األول مل يدع لآلخر : "وعن حذيفة قال

  .رواه أبو داود". مقاالً، فاتقوا اهللا يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم
: مسعت أيب حيدث عن أبيه قال: أخربنا احلكم بن املبارك أنبأنا عمر بن حيى قال: ال الدارميوق  

 قبل صالة الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد، - رضي اهللا- كنا جنلس على باب عبد اهللا بن مسعود
، . ال: ناأخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قل: " فقال-رضي اهللا عنه-فجاءنا أبو موسى األشعري

إين رأيت يف ! يا أبا عبد الرمحن: فجلس معنا حىت خرج، فلما خرج قمنا إليه مجيعاً، فقال له أبو موسى
رأيت : إن عشت فستراه، قال: فما هو؟ فقال: املسجد آنفاً أمراً أنكرته، ومل أر واحلمد هللا إال خرياً، قال
كربوا مائة، : ة رجل ويف أيديهم حصى فيقوللقيف املسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصالة يف كل ح

ما : فماذا قلت هلم؟ قال: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: هللوا مائة، فيقول: فيكربون مائة، فيقول

                                                                                                                                                                  
هذا مما أحدثه الناس من البدع، وهلذا يقول صلى اهللا عليه !! عدوا حسناتكم، خذوا احلصى عد يا فالن: ويقولون

 أما بعد فإن خري الكالم كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور: ((وسلم يف خطبته
، فما أحدثه الناس من القربات هو من البدع، والبدع تكون بالقرب، ))حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

  .فما تقرب به الناس مما مل يشرع، هذا من البدع، فالواجب احلذر منها، وليس فيها تفصيل بل كل بدعة ضاللة
أن كل بدعة : فهو قول غلط ممن قاله، والصوابإن البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام، : وأما قول بعض الناس  

ما فعل هؤالء يف عهد ابن مسعود، ومثل : ضاللة، والبدعة هي القربة اليت يتقرب هبا الناس ومل يشرعها اهللا تعاىل مثل 
، بدعة املوالد، ومثل بدعة البناء على القبور، وجتصيص القبور والكتابة عليها، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع

فالواجب احلذر احلذر من ذلك وأن يتقيد املؤمن مبا شرع اهللا وما درج عليه أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
من : املائدة)(الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم :(العبادات وأن حيذر أن يزيد شيئاً فيما شرعه اهللا جل وعال، قال تعاىل

  .أهـ.حد أن يزيد فيهفاهللا أكمل الدين فليس أل) 3اآلية
  هذا آخر الشرح املبارك واحلمد هللا رب العاملني    
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أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم، وضمنت هلم أن ال يضيع : قلت هلم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك، قال
ما هذا :  مضينا معه، حىت أتى حلقة من تلك احللق، فوقف عليهم فقالمن حسناهتم شئ؟ مث مضى، و
فعدوا : حصى نعد هبا التكبري والتهليل والتسبيح، فقال! يا أبا عبد الرمحن: الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا

هؤالء ! سيئاتكم، فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم شيء ، وحيكم يا أمة حممد ما أسرع هلكتكم
د صلى اهللا عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه مل ُتبل،وآنيته مل تكسر والذي نفسي بيده إنكم صحابة حمم

ما أردنا إال ! واهللا يا أبا عبد الرمحن: لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد أو مفتتحو باب ضاللة، قالوا
نا أن قوماً يقرأون وكم من مريد للخري لن يصيبه، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدث: اخلري، قال

رأينا عامة : القرآن ال جياوز تراقيهم؛ وأمي اهللا لعل أكثرهم منكم، مث توىل عنهم، فقال عمرو بن سلمة
وصلى اهللا وسلم على . واهللا املستعان وعليه التكالن. أولئك احللق يطاعنوننا يوم النهروان مع اخلوارج

  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  
  
  

 كتاب والحمد هللا رب العالمينانتهى ال


