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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقديم معالي األستاذ الدكتور
عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي
وعضو هيئة كبار العلماء
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فهذه باقة من اخلطب املنربية ،مما جادت به قرحية األخ الفاضل القارئ الدكتور
عبداهلل بن عيل بصفر ،األمني العام للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم ،وهي من
اخلطب املختارة املناسبة ملعاجلة بعض ما ظهر من فتن هذا الزمان ،الذي ادهلَم ْت خطوبه،
وكثر فيه اجلدل بغري علم ،واخلوض يف دين اهلل بال هدى وال كتاب منري ،وقل أهل العلم
املوثوقون املؤمتنون ،فانتصب للناس رؤوس اجلهل واجلهالة يفتوهنم بغري علم ،فللوا
وأضلوا ،عىل حد قول القائل:
ب داعي جهداك فخ ِّل ِه
ومن ال جُي ْ
ِ ِ
ِ
الشمس فاستغيش ظال َم اللياليا
تري َسنَا
الرمد إياك أن ْ
وقل للعيون ُّ

جُيب كل من أضحى إىل الغي داعيا

وإن أعظم الفتن أن جيفتن اإلنسان يف دينه ،فيلتبس عليه احلق بالباطل ،وتتقلب عليه
األمور ،فريى املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا ،واحلسن قبيح ًا والقبيح حسن ًا ،ال يكتفي
باحلق حتى يرتدى يف أودية اللالل ،نسأل اهلل السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة.

وقد جاءت هذه اخلطب موفقة يف رؤوس املوضوعات التي دارت عليها ،بالغة فيام
تلمنت من النصيحة للشباب املسلم وتوجيهه ،سهلة العبارة ،واضحة املقاصد ،آخذة
بأطراف األحاديث النبوية الرشيفة الواردة فيام ينبغي أن يكون عليه املسلم يف خمتلف
األحوال واألوقات ،السيام يف أوقات الفتن واختالط األمور ،من االعتصام بكتاب اهلل
تعاىل وسنة نبيه  ، وجمانبة املعايص واآلثام ،ولزوم مجاعة املسلمني ،وطاعة والة األمر
فيهم ،واإلكثار من ذكر اهلل ،وتركيز عرى اإليامن وقواعد الدين يف النفس ،والتذكري
بحقوق املسلمني بعلهم عىل بعض ،وتوضيح بعض املفاهيم الرشعية التي التبست عىل
بعض األذهان ،ويف ذلك موعظة وذكرى للشباب وعامة املسلمني.
واملتأمل يف جمموع النصوص التوجيهية الواردة يف الفتن ،يلمس وحدة معنوية بني
أطرافها ،مفادها أن العواصم من قواصمها ،تنقسم يف مجلتها إىل قسمني:
األول :التمسك بكتاب اهلل الذي هو حبله املتني ،ونوره املبني ،ورصاطه املستقيم،
وكذلك سنة نبيه  ، فإهنا ال تنفك عنه ،ألهنا رشحه وبيانه.
والثاين :لزوم مجاعة املسلمني ،وذلك يقتيض طاعة والة األمر فيهم ،فإن اجلامعة ال بد
هلا من إمام جامع ،كام يدل عليه حديث حذيفة  : قلت :فام تأمرين إن أدركني ذلك؟
قال( :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم) ،وهو يف الصحيحني ،تجرجم عليه يف صحيح مسلم:
باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن ويف كل حال ،وحتريم اخلروج عىل
الطاعة ومفارقة اجلامعة.

ويدل له أيل ًا :حديث أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل  ( : ثالث ال يغل
عليهن قلب مسلم :إخالص العمل هلل ،ومناصحة والة األمر ،ولزوم مجاعة املسلمني،
فإن دعوهتم حتيط من ورائهم).
فال يمكن أن يؤدي املسلم حق ربه تعاىل يف لزوم مجاعة املسلمني ،إال يف ظل األداء
حلقه يف طاعة والة األمر ،ومناصحتهم ،والشدِّ من أزرهم ،وأوىل بالد املسلمني بذلك
هذه البالد :اململكة العربية السعودية ،فإهنا مل تزل – بحمد اهلل – متمسكة بكتاب اهلل وسنة
نبيه ،عاملة برشيعته ،سائرة عىل منهاجه القويم ،تراغم حتديات وضغوط ًا عنيفة شديدة،
كاجلزيرة الثابتة وسط بحر تتالطم األمواج يف خلمه ،ويف ظل قيادة رشيدة خملصة للدين
والوطن ،حمبة للخري ،باذلة فيه وسعها ،مسرتشدة باحلكمة والتوازن يف املواقف وسائر
أمورها.
نسأل اهلل بمنه وكرمه أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة ،وأخصها نعمة األمن واإليامن
والسالمة واإلسالم ،وأن هيدي شبابنا إىل الرصاط املستقيم ،ويوفق والة أمرنا إىل كل
عمل رشيد ،وينرص هبم دينه ،ويعيل كلمته ،وحيفظ علينا إيامننا وأمننا ،وآخر دعوانا أن
احلمد هلل رب العاملني.

أ  .د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني؛
سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني..وبعد:
فهذه جمموعة من خطب اجلمعة التي ألقيت بجامع منصور الشعيبي بجدة ،تعالج
هذا املرض اخلطري الذي بدأ من فرتة قريبة بالتغلغل يف أفكار بعض الشباب الذين ما
كان يتوقع أبد ًا أن يصل هبم احلال إىل درجة أن يسفكوا دماء الناس يف هذا البلد الطاهر
اآلمن من معاهدين ومسلمني ومن كبار وصغار ومن رجال ونساء .
أمر أذهل العقالء والعلامء ،من أين جاء هؤالء هبذه األفكار الباطلة الزائفة؟!
ٌ
والدين احلنيف أول من نَك َل هبذه األفكار ،وأول من أنكرها بلغة سهلة وأسلوب
واضح رصيح ،ليس فيه جماملة وال مواربة ،حتى ال يرتك جماالً للعاف العقول
واألفهام ليفرسوها عىل أهوائهم وأمزجتهم .
وإن هذه األعامل اإلجرامية الشنيعة إضافة عىل ما حوته من جرائم حرمها اإلسالم
 جريمة جريمة منفردة فكيف هبا جمتمعة  -تلاف عليها جريمة كربى وطامة عظمىأال وهي جريمة تشويه صورة اإلسالم ،وجريمة الصد عن سبيل اهلل.
إهنا جريمة كبرية أن يتجرأ إنسان عىل تغيري صورة اإلسالم التي نزل هبا القرآن
العظيم ،ومثلها النبي الكريم  أفلل متثيل ،فيجئ أناس وكأهنم يقولون :إن اإلسالم
ليس هذا الذي فهمه الرسول  وأصحابه والتابعون والعلامء من بعدهم ،وإنام هو ما

نفهمه نحن من خالل جمنَ ِّظرينا و جم َفك ِِّرينا ،إهنا جريمة كبرية ،وبراءة من العلامء الذين هم
ورثة األنبياء ،فامذا بقى هلؤالء من رصيد ،وقد قطعوا صلتهم باألصلَ ،
وشو جهوا
الصورة اجلميلة التي عرفها الناس كل الناس ،والتي عرفتها البرشية عىل مدى ألف
وأربعامئة سنة؛ أن اإلسالم دين السامحة والرمحة واليرس ،حتى جاء هذا العرص ليغري فيه
هؤالء اخلوارج صورة اإلسالم ،ويربطوه بالتفجري وقطع األعناق واالختطاف؛ حتى
تأثر كثري من عوام الناس من غري املسلمني يف العامل هبذه الصورة ،وباتت مؤكدة لدهيم،
بل إن هذه األعامل املشينة أرضت بالدعوة اإلسالمية التي كانت منطلقة كالريح يف
خمتلف بقاع األرض ،وإذا بالعراقيل والقيود تفرض عليها يف كل مكان.
إن هذه اخلطب جهد املقل لتوعية شباب األمة ،من خالل أصول هذا الدين والتي
قامت عىل الكتاب والسنة؛ والتي قال فيها النبي ( ::قد تركتكم عىل البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك) ).(1
وهي يف نفس الوقت رسالة إىل أولئك الذين ضلَّ بهم الطريق ،فجنحوا
عن الصراط املستقيم جُنوحاً خيشى عليهم من أن يلقوا وجه ربهم وهو عليهم
غضبان ،واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

وكتبه
د .عبد اهلل بن علي بصفر
( )1رواه احلاكم يف (املستدرك) ( ،)175/1وابن ماجه ( )43من حديث العرباض بن سارية 
مرفوع ًا.

واجبنا يف أيام الفنت
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن هذه األيام وما
فيها من الفتن والشدائد واملـحن؛ تستوجب علينا أن نعود إىل ديننا العظيم ،الذي
فيه كل خري وكل إرشاد يف الرخاء ويف الشدة ،فإن لنا يف كتاب ربنا ويف سنة نبينا
 ما هيدينا سواء السبيل ،وما ينقذنا وخيرجنا من الظلامت إىل النور ،وما يبرصنا
بالطريق املستقيم املنري الواضح ،فهذه األمة املـحمدية أمة مرحومة و جمكَر َم ٌة
وموفقة ،ألن اهلل تبارك وتعاىل جعل دليلها معها.
ومما ينبغي علينا أهيا اإلخوة الكرام األحبة أن نن ِّب َه عليـه يف مثل هذه األيام أمور
عدة .
أوهلا :االعتصام بكتاب اهلل تبارك وتعاىل وسنة رسوله : 
فنحن أقوام لنا كتاب هداية ،ولنا مرجعية نرجع إليها وهنتدي هبداها ونستنري
هبا ،بل واهللِ نحن أفلل األمم قاطب ًة ،وخري الناس قاطب ًة إذا رجعنا إىل كتاب ربنا
واستقمنا عىل هداه ،فكان لنا هداي ًة ونور ًا وبصرية ،نستنري هبا فنعرف صوابنا من
خطئنا ،وهذا هو االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله . 

قال عز ِمن قائل:
(. )1
االعتصام والتمسك بكتاب اهلل ،فمن كان متمسك ًا فليزدد متسك ًا ،ومن كان
مفرط ًا فليعد إىل كتاب اهلل ،االعتصام بكتاب اهلل تبارك وتعاىل فيه اهلدى والرشاد
والنور .
وقد ورد يف حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري  - يف ذكره حلجة النبي  -قولـه
كتاب اهلل)(.)2
ُ ( :
تركت فيكم ما َل ْن تضلوا بعده إن اعتصمتُم بهُ ،
ويف املوطأ من حديث أنس بن مالك  أن النبي  قال( :تركت فيكم أمرين
لن تضلوا ما متسكتم هبام :كتاب اهلل وسنة رسوله)(.)3
لن نضلَّ ولن نضيع ما دمنا معتصمني بكتاب اهلل ،أما إذا مل نعتصم ومل
نتمسك فالنتيجة هي الضياع والضالل والعياذ باهلل .
وقوله ( :لن تضلوا بعدي أبداً) ليس ملدة حمدودة بل إىل يوم القيامة،
إذا اعتصمنا بهذا الكتاب املنري ،وسنة هذا النيب العظيم ،فإن النيب  يعطينا
الوعد والضمان املؤكد أننا لن نضل أبدًا بإذن اهلل.

( )1سورة آل عمران. 103 ،102 :
( )2رواه مسلم (. )1218
()3رواه مالك يف املوطأ يف القدر رقم ( )3باب النهي عن القول بالقدر؛ بالغ ًا ،قال حمقق (جامع
األصول) (( :)277/1يشهد لـه حديث ابن عباس عند احلاكم ( )93/1بسند حسن ،فيتقوى به) .

سمعت النبي  يقول( :أال إهنا ستكون فتنة)
وعن عيل بن أيب طالب  قال:
ج
قلت :ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال( :كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما
بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من َج َّب ِ
ار َق َص َمه اهلل،
ومن ابتغى اهلدى يف غريه أض َّل ُه اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو
يشبع منه
الرصاط املستقيم هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس به األلسن ُة ،وال ُ
العلامء ،وال َ ْ
الر ِّد ،وال تنقيض عجائبه) احلديث(.)1
َي ُ
لق عىل كثرة َّ
فهذا الكتاب العظيم بني أيدينا ،فام أحرانا أن نأخذ منه العرب والعظات
واآليات البينات ،بل لنرى آيات يف كتاب اهلل نزلت يف أقوام سلفت وكأهنا
تَنزل علينا للت َّو  ،ففيه اهلداية والنور؛ فكيف ُّ
نلل أو نخاف أو نتقلب أو هنتز
ويف أيدينا كتاب اهلل؟!.
ثانيا :أن نرتك املعايص واآلثام ،وأن نعلم أن شؤمها وأثرها ليس يف حياة الفرد
فحسب ،بل عىل املـجتمع واألمة ،إذا كثرت املعايص عاقبنا اهلل تبارك وتعاىل،
وسلط علينا العذاب.
قال :
(.)2

ٌ
حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإسناده جمهول ويف احلارث مقال).
( )1رواه الرتمذي ( )2906وقال( :هذا
( )2سورة الشورى. 30 :

وقيل لرسول اهلل  :أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال( :نعم إذا َك ُثر َ
اخل َبث)

()1

يعني :إذا كثرت املعايص وازدادت؛ عاقبنا اهلل تبارك وتعاىل بام شاء .
ويف األثر( :ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة).
فحري بنا أن نتوب ،كل فرد يتهم نفسه ويقول :لعل ذنبي كان سبب ًا يف بالء
جمتمعي وأمتي ،فلو نظر كل واحد إىل نفسه وإىل ذنوبه؛ وتبنا منها لتاب اهلل تبارك
وتعاىل علينا ،وألَعزنا ورفع من شأننا.
رن باملعروف،
لتأم َّ
عن حذيفة  عن النبي  قال( :والذي نفيس بيده ُ
ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عذابا منه ،ثم تدعونه فال
يستجيب لكم)( ،)2إذا تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ورأينا املعايص يف
أقاربنا ويف جرياننا ويف أصدقائنا ويف الناس من حولنا وما َغرينا وما َبدلناَ ،عمنا
اهلل بعقاب من عنده .
نحن ندعو اإلله يف كل كرب

ثم ننساه عند كشف الكروب

لدعاء

قد سددنا طريقها بالذنوب

كيف

نرجو

إجابة

( )1رواه البخاري ( ،)3346ومسلم ( ،)2880من حديث زينب بنت جحش ريض اهلل عنها ومتامه:
أن النبي  دخل عليها َف ِزع ًا يقول( :ال إله إال اهلل ،ويل للعرب من ٍ
رش قد اقرتبُ ،فتح من َر ْدم يأجوج
ومأجوج ِم ُ
بأص َب ِع ِه :اإلهبام والتي تليها  )-فقالت زينب ريض اهلل عنها :يا رسول اهلل،
ثل هذه – وحل َق ْ
َأ َهن ِل جك وفينا الصاحلون؟ قال( :نعم إذا كثر اخلبث).
( )2رواه الرتمذي ( ،)2169وقال( :حديث حسن غريب) .

فال بد إذ ًا من التوبة العامة ،كل إنسان يقلع عن الذنب ،وخاص ًة كبائر
الذنوب ،فإن الذنوب هلا شؤم عظيم ،والعياذ باهلل . 
ثالثا  -مما ُيب عىل املسلمني يف أيام الشدائد واملـحن :-لزوم مجاعة املسلمني:
عن عبد اهلل بن عمر  عن النبي  قال( :عليكم باجلامعة ،وإ َّياكم وال ُفر َق َة فإن
الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،ومن أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة،
وساءته سيئته فذلكم املمؤمن) (.)1
رسته حسنته
َ
من ّ
اجلامعة خري ورمحة وأمان ،واجلامعة هيبة للمسلمني وقوة ،وذهاهبا جيس ِّلط
أعداء اإلسالم عىل املسلمني ،ومن أخطر األمور ذهاب مجاعة املسلمني وتفرقهم
كل برأي ٌ
وتشتت كلمتهمٌ ،
وكل بكلمة ،فال تستهن بتشتت الرأي والكلمة ،وال
تقل :ال رضر أن أتكلم بكلمة ختالف مجاعة املسلمني ،فهذه الكلمة هلا أثر خطري .
ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا إىل النبي  قال( :ثالث ال
ٍ
امرىء ممؤمن :إخالص العمل هلل ،واملناصحة ألئمة املسلمني،
َيغ ُُّل عليهن قلب
دعاءهم ُ
حييط من ورائهم)(. )2
ولزوم مجاعتهم فإن َ

( )1رواه الرتمذي ( )2165وقال( :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ،وقال حمقق (جامع
األصول)( :إسناده حسن).
( )2رواه البزار (( )141كشف األستار) بإسناد قال عنه املنذري( :حسن) ،ورواه ابن حبان يف
(صحيحه) ( )67من حديث زيد بن ثابت . 

ويف احلديث احلسن أن النبي  قال( :آمركم بخمس :باجلامعة والسمع
والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهلل ،فإنه من فارق اجلامعة قيد ٍ
شرب فقد خلع
ِ ()1
ربقة اإلسالم من عنقه ،إال أن ُي ِ
راجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من ُجث ِّي
جهنم) فقال رجل :يا رسول اهلل وإن صام وإن صىل؟ قال ( :وإن صام وإن
َّ
صىل فادعوا بدعوى اهلل التي سامكم املسلمني املمؤمنني عباد اهلل)(. )2
جفرق.
فدعوى اجلاهلية تفرق وال جتمع ،ودعوى اإلسالم جتمع وال ت ّ
دعوى اإلسالم:

()3

ودعوى اجلاهلية:

الفخر باألحساب واألنساب واجلاه وغري ذلك؛ فمن دعا بدعوى اجلاهلية كان
من جثي جهنم ،وإن صىل وصام وزعم أنه مسلم ،فالفرقة مذمومة والعياذ باهلل
تبارك وتعاىل.
إذ ًا :ملاذا هذا التشديد عىل لزوم مجاعة املسلمني؟! ألن مجاعة املسلمني قوة هلذه
األمة ،والقوة ترهب أعداء اإلسالم من أن يفكروا يف أن يمسوا بالد املسلمني
وثرواهتم ومقدرا هتم بأي أذى ،بل إن أقوى مقومات هذه األمة وقدرهتا وقوهتا

( )1جج َثى :مجع جثوة باللم ،وهي اليشء املـجموع من مجاعات جهنم  ،ومن رواها ( ججثِ ِّي)  :فاملراد
الركب .
الذين ُيثون عىل ج
( )2رواه الرتمذي ( )2867يف األمثال من حديث احلارث األشعري  ،وقال( :حديث حسن
صحيح غريب) ،وهو عند احلاكم يف (املستدرك) ( )421/1وصححه .
( )3سورة احلجرات.13 :

هو مجاعة املسلمني ووحدهتم واحتادهم واجتامع كلمتهم ،هذا هو الذي يرهب
أعداء اهلل ،وهلذا ُيب علينا يف الشدائد واملـحن البعد عن الفرقة ،قال تبارك
وتعاىل:
( )1بسب فرقتهم واختالفهم.
وعن عبد اهلل بن عباس  عن النبي  أنه قال( :من رأى من أمريه شيئا
يكرهه فليصرب ،فإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربا فيموت إال مات ميتة
جاهلية)( ،)2فاجلامع جة محاي ٌة لقوة املسلمني من كل فرقة وتفكك.
وقال تعاىل:
( ، )3جاء األمر بالصرب لتجتمع قوة املسلمني وتتوحد كلمتهم .
روى مسلم من حديث عرفجة  ،عن النبي  أنه قال( :ستكون هنات
وهنات  -يعني :فتن وأمور عظيمة  -فمن أراد أن ُي َف ِّر َق أمر هذه األمة وهي مجيع
فارضبوه بالسيف كائنا من كان)(.)4

( )1سورة آل عمران. 105 :
( )2رواه البخاري ( ،)7053ومسلم (. )1849
( )3سورة األنفال. 46 :
( )4رواه مسلم (. )1852

خطر فرقة املسلمني كبري ،ومصيبة عظيمة ينبغي علينا مجيع ًا محايتها ورعايتها،
حتى تزداد هذه األمة هيب ًة وقوة بإذن اهلل تبارك وتعاىل .
رابعا :طاعة والة أمور املسلمني :قال تعاىل:
(.)1
قال املفرسون( :أويل األمر منكم) أي :احلكام والعلامء ،فيجب علينا يف مثل هذه
املـحن والفتن أن نلتف حول علامئنا ،وليس جهالنا ،والناعقني من هنا وهناك.
وقال تعاىل:
( .)2الرجوع
إىل أهل العلم ،وإىل والة أمور املسلمني ،حتى جتتمع كلمة املسلمني عىل احلق
بإذن اهلل تبارك وتعاىل .
ِ
ش كأن
عن أنس  عن النبي  أنه قال( :اسمعوا وأطيعوا وإن ُاستعمل َح َب ي
رأسه زبيبة)(.)3

( )1سورة النساء. 59 :
( )2سورة النساء. 83 :
( )3رواه البخاري (. )693

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،عن النبي  أنه قال( :السمع والطاع ُة عىل
ٍ
بمعصية فال سمع وال
املرء املسلم فيام أحب وكره ،ما مل يمؤمر بمعصية فإذا ُأ ِمر
طاعة)(.)1
وعن ابن عباس  أن النبي  قال( :من كره من أمريه شيئا فليصرب فإنه من
خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية)(. )2
الصرب واجلامعة َصامم أمان لوحدة هذه األمة واجتامع كلمتها ،أما إذا تنازعتها
يرس إال أعداء اهلل
األقوال واآلراء واألشخاص ،ضاعت وذهبت هيبتها ،وهذا ال ُّ
الكفار ،الذين يرتبصون بنا الدوائر ،ويرجون انحاللنا وتفككنا والعياذ باهلل . 
خامسا :اإلكثار من ذكر اهلل تبارك وتعاىل :قال تعاىل:
وقال أيل ًا:

(،)3

(.)4

وعن أبي هريرة  عن النيب  أنه قال( :يقول اهلل  :أنا عند ظن
عبدي بي ،وأنا معه إذا ذكرني)(. )5

( )1رواه البخاري ( ،)7144ومسلم (. )1839
( )2رواه مسلم (. )1849
( )3سورة البقرة. 152 :
( )4سورة الرعد. 28 :
( )5رواه البخاري ( ،)7405ومسلم (. )2675

َف أبد ًا ما دمت ذاكر ًا هلل فاهلل معك؛ هكذا يقول اهلل تبارك وتعاىل عمن
ال َخت ْ
ذكره ،فلنشغل أنفسنا بذكر اهلل بدل أن نكثر االشتغال بمتابعة األخبار هنا
هم إال
وهناك ،وخاص ًة من أفواه الكفرة واملنافقني والفجرة ،الذين ليس هلم ُّ
حرب املسلمني يف نفوسهم قبل حرهبم يف أوطاهنم ،هذه األخبار التي تصاغ
بأيدي الكفار وتتبعوهنا يف تلك القنوات املختلفة ،إنام تصاغ لتحطيمك أهيا
املسلم ،وجعلك تظن أن األمور كلها بيد اخللق مع أهنا بيد اهلل تبارك وتعاىل
اخلالق سبحانه  ،فعلينا أن نكثر من ذكر اهلل ،ونتحرى املصادر املوثوقة عند
االستامع إىل األخبار واألحداث ،مع اإلكثار من قراءة القرآن والصالة عىل النبي
عيل صالة واحدة صىل اهلل
 ،فعن أيب هريرة  عن النبي  قال( :من َص َّىل ّ
عليه هبا عرشا)( ،)1والدعاء سالح املؤمن ،وذكر اهلل سبحانه وتعاىل طريق الثبات
والنرص ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
(.)2
إذ ًا :يف الشدائد واملـحن يكثر املسلم من ذكر اهلل ،ويع ِّلم ذلك أبناءه وبناته
عوض ًا عن الكالم الكثري الفارغ الذي يمأل جمالسنا ،علينا أن نجشغل ألسنتنا بذكر

( )1رواه مسلم (. )408
( )2سورة األنفال. 45 :

مر جه بني الكاف والنون:
مالك الساموات واألرض ،الذي َأ ج
(.)1
نرسخ أركان اإليامن يف
سادس ًا  -مما ُيب علينا يف املـحن والشدائد :-أن ِّ
نفوسنا ،السيام اإليامن بالقلاء والقدر ،وأن نعلم أن ما حدث وحيدث يف هذا
الكون إنام هو بقدر اهلل ،وبقلاء اهلل ،فليس أحد هنا يف الكون يدبر أمر ًا بغري أمر
اهلل ،فال يقع يف كون اهلل يشء إال بقلاء اهلل وقدره ،وإذنه وعلمه.
قال اهلل :

(.)2
فعلينا أن نتذكر وأن نراجع أنفسنا ونرى عظمة اهلل تبارك وتعاىل وقدرته ،
فالذي يأمر وينهى ،والذي يقدِّ ر ويقيض ،إنام هو اهلل يف السامء سبحانه وتعاىل:

(.)3

( )1سورة يس. 82 :
( )2سورة احلديد. 23 ،22 :
( )3سورة الزمر. 67 :

فال تنسوا ربكم خالق اخللق ومدبر األمر ،الذي أهلك من األمم السالفة
والسابقة عندما خرجوا عن أمره وخرجوا عن حكمه ،فمنهم من أغرقه ،ومنهم من
أرسل عليه الصيحة ،ومنهم من أرسل عليه الريح ،ومنهم من خسف اهلل هبم
األرض ،كام قال تبارك وتعاىل:

(.)1
ولنتذكر قدرة اهلل ولنعلم أن ما حيدث يف هذا الكون إنام حيدث بأمر اهلل تبارك
وتعاىل وقلائه وقدره ،ولنكثر من الدعاء أن يلطف هبذه األمة وأن يلطف بنا ،إنه
سميع قريب جميب الدعوات.
هكذا ُيب علينا أهيا اإلخوة الكرام األحبة :أال نغفل عن اهلل ،وأن نتوجه إىل
اهلل ،وأن نرفع أكف الرضاعة إىل اهلل تبارك وتعاىل .
قال سبحانه:
(. )2
وقال تعاىل:
(. )1

( )1سورة الفجر. 14 -6 :
( )2سورة غافر. 60:

وكلام اضطربت القلوب ،واشتدت املـحن واخلطوب ،فال مالذ للمؤمن إال
االعتصام بكتاب اهلل تعاىل واإلكثار من ذكره . 

(. )2
اللهم اجعلنا منهم ،واحفظ املسلمني وبالدهم من كل سوء ،وآخر دعوانا أن
احلمد هلل رب العاملني.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة النمل. 62:
( )2سورة الرعد. 29 ،28 :

اإلرهاب ظاهرة وهذا العالج
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،إن
اإلسالم مل يكن يف يوم من األيام دين إرهاب ،وال تطرف ،بل هو دين سامحة
وسالم.
لذا أحببت أن أشارك هبذه اخلطبة التوجيهية التي تعالج هذه الظاهرة،
وتناقشها يف ضوء الكتاب والسنة ،وأتناول املوضوع من خالل عدة أمور:
األمر األول :هو أن ّ
نحذر الشباب من التنطع يف الدين ،كام أننا نحذرهم من
االنزالق يف مهاوي الرذيلة ،فكام أن النقص ظلم ،فكذا الزيادة ظلم.
روى مسلم يف صحيحه عن النبي  قال( :هلك املتنطعون)

قاهلا ثالث

مرات ،وهو يبني لنا أن هؤالء الذين يتشددون يف دين اهلل عىل طريق اهلالك
والعياذ باهلل  ،واملقصود بالتنطع :التشدد يف غري موضع التشدد.
وروى البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن النبي  قال( :إن هذا الدين يرس،
ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا َ
وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة

( )1رواه مسلم (. )2670

ٍ
ويشء من الدُ جلة)
والروحة

التسديد :إصابة عني العمل ،واملقاربة :هي

التقارب من العمل ،فإذا سددتم وقاربتم فأبرشوا من اهلل تبارك وتعاىل ،ولن
يستطيع إنسان كائن ًا من كان أن يصيب يف كل األمر ،وأن يأيت بالعمل كام ً
ال غري
منقوص .
(ولن يشاد الدين أحد إال غلبه) ،فالدين لـه طرق وله فروع كثرية ،فإذا أراد
اإلنسان أن يشدّ د عىل نفسه يف كل حني عاد خائب ًا خارس ًا .
(واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة) الغدوة :الذهاب يف الصباح،
والروحة :الذهاب يف املساء ،والدجلة :الذهاب بعد منتصف الليل .وهذا فيه إشارة
إىل أن املسلم يفعل كام يفعل املسافر ،يبحث عن الوقت الذي تكون فيه الشمس
باردة فيذهب يف الصباح أو عند الغروب أو الليل ،ألن هذا أرفق بنفسه وبمن معه .
أما يف شدة احلر فيسكن ويسرتيح ،وكذا املسلم العاقل؛ ينبغي أن يأخذ لنفسه
يف أوقات الراحة والسكينة وانرشاح الصدر ،فال يلغط عىل هذه النفس يف كل
حال ،فإذا هبا خترج عن طاعته.
ويف رواية قال رسول اهلل ( :القصد القصد تبلغوا)( )2بالتوسط تصلوا إىل
اهلدف الذي تريدونه بإذن اهلل .

( )1رواه البخاري ( ،)6463ومسلم ( )2816وهو هنا بمعناه ،والنسائي ( )122 ،121/8يف اإليامن.
( )2رواه البخاري (.)6463

ويف احلديث املتفق عليه ،أن ثالثة رهط جاؤوا يسألون عن عبادته  ،فلام
أخربهتم السيدة عائشة ريض اهلل عنها عن عبادته  فكأهنم تقا ّلوها ،ثم قالوا:
وأين نحن من رسول اهلل  ،فقد غفر اهلل لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،ثم قال
أحدهم :أما أنا فأصوم الدهر وال أفطر ،وقال اآلخر :أما أنا ،فأقوم الليل وال
أنام ،وقال ثالث :وأما أنا فال أتزوج النساء ،فلام بلغ ذلك النبي  غلب .
ظلم
ملاذا غلب؟ ألهنم َبدّ لوا وغريوا ،وهو أمر خطري ،ألن هذا الطريق جم ٌ
جموحش ،وألنه ليس بطريق اهلل املستقيم ،غلب ثم قال ( :أما أنا فأصوم
وأفطر ،وأقوم وأنام ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني)

.

فليحذر املسلم الذي يريد وجه اهلل من أن يتنطع يف الدين ،أو يتشدد يف غري
موضع التشدد ،أو يبالغ فيهلك نفسه وهو ال يدري.
واألمر الثاين :االهتامم باملظهر واملخرب ،الواجب أن هيتم املسلم بظاهره
ِ
ظاهره عن إصالح قلبه وباطنه .
إصالح
وباطنه ،وأن ال يشغله
ج
قال ( :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم ،وال إىل أجسادكم ،ولكن ينظر إىل
قلوبكم وأعاملكم)

فالقلب هو موقع نظر اهلل تعاىل .

بل إن صالح القلب أصل صالح اجلوارح ،كام قال النبي ( :أال إن يف اجلسد
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله ،أال وهي
( )1رواه البخاري ( ،)5063ومسلم ( )1401خمترص ًا .
( )2رواه مسلم( . )2564

القلب)

وهلذا يتوجب عىل العلامء والدعاة واملدرسني؛ أن هيتموا بالعقيدة

واإليامن والصدق ،ويزرعوها يف قلوب الشباب ،ويتعهدوها بالسقاية والرعاية؛
حتى تثمر إيامن ًا صادق ًا ،ويقين ًا راسخ ًا ،وحب ًا قوي ًا يبقى مالزم ًا هلذا الشباب إىل أن
يلقى اهلل  يف أي زمان ومكان .
وُيب االهتامم بمعاجلة أمراض القلوب؛ مثل الرياء ،والغرور ،والكرب ،واإلعجاب
بالرأي ،والكذب ،وغريها ،وعليهم غرس ما يقابلها من الفلائل كاإلخالص،
والتواضع ،واإلنصاف ،والصدق ،وغريها ؛ وهذه األمور أهم من األمور التي يتع ّلمها
بعض شبابنا ـ ولألسف الشديد ـ ثم ال ُيدون إيامن ًا راسخ ًا يف قلوهبم .
اسمعوا هذا احلديث الذي رواه اإلمام البخاري يف صحيحه عن عيل  أنه
قال للخوارج ذات يوم :إذا حدثتكم عن رسول اهلل  حديث ًا ،فو اهلل ألن أخر
من السامء أحب إيل من أن أكذب عليه ،وإين سمعت رسول اهلل  يقول( :يأيت
يف آخر الزمان قوم ُحدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من قول خري الربية،
يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،فأينام
فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم إىل يوم القيامة)
لقيتموهم فاقتلوهمّ ،

( )1رواه البخاري ( ،)2051 ،52ومسلم (. )1599
( )2رواه البخاري ( ،)3611ومسلم (. )1066

.

( ُحدثاء األسنان) :أي صغار ،مل تأت عليهم جتارب الزمان بعد (يقولون من
قول خري الربية) أي :يتكلمون بحديث رسول اهلل ،يتكلمون بالقرآن والسنة،
من غري ما وعي هلام ،وال فهم صحيح ملعانيهام .
(ال جياوز إيامهنم حناجرهم) بمعنى :أن اإليامن مل يثبت يف قلوهبم ،هذا احلديث
يبني لنا أن اإليامن إذا مل يصل إىل القلب فال ينفع صاحبه تشدّ قه بنصوص الوحي،
فإن اإلنسان مهام كان عىل لسانه من قول القرآن وقول السنة فهو ضال ملل طاملا
أنه مل يمتثل ذلك عم ً
ال واتباع ًا؛ ألن القرآن والسنة بحاجة إىل إيامن راسخ ،ويقني
صادق ،وحب لرسول اهلل  ،وطاعة ألوامره ،واتباع لسنته وهنجه.
واألمر الثالث :نرش العلم الصحيح بأسلوب نبوي رحيم ،فالعلم الصحيح إذا
انترش ،ذهبت اجلهالة واللاللة والغواية .
وهنا حديث متفق عليه عن النبي  يبني لنا خطر الفتوى بغري علم ،يقول
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن ُ
النبي ( :إن اهلل ال ُ
يقبض العلم
بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
ِ
بق عاملاَ ،
الناس رؤُ ساء ُج َّهاالَ ،ف ُسئِ ُلوا ،فأفتوا بغري
اختذ ُ
عل ٍم ،فض ُّلوا وأضلوا)
وهنا ينبغي أن ننبه إىل عدة مسائل:

( )1رواه البخاري ( ،)100ومسلم (. )2673

املسألة األوىل :أن حيدد العلامء والدعاة األولويات لألمور الرشعية التي حتتاج
إىل نرش وتعليم .
ففي الرشيعة فرض كفاية ،وفرض عني ،وفيها الواجب ،واملندوب،
واملستحب ،واملكروه ،واحلرام ،فاألمور ليست كلها عىل مستوى واحد؛ فهناك
أمور مقدمة عىل أمور ،فيجب أن يأخذ كل أمر مكانه وحجمه الصحيح .
ومن األمور الرشعية الواجب تعليمها للناس ،وهي أهم بكثري من غريها:
تعليم السمع والطاعة لوالة األمور ،وكثري من الناس يعتقد أن هذا األمر من باب
املدح واإلطراء نقول :ال؛ ولكن هو يف احلقيقة َصامم األمان لشبابنا وجمتمعاتنا،
وإال ملا أواله النبي  هذه األمهية والقدر العظيم ؛وإنام فعل ذلك ملا له من دور
عظيم يف محاية أمن املـجتمع.
ومنها :احلديث عن بر الوالدين ،وصلة األرحام ،وعن حتريم إيذاء املسلمني،
وعن عالقة املسلم مع أخيه وجريانه وأصحابه ،وعالقة املسلمني مع غري
املسلمني ،وتعليمهم احلرص عىل األمن واألمان ،واحلرص عىل أموال الناس
وحقوقهم ،وتعليمهم جحسن اخللق الذي أصبح هبا ًء منثور ًا ،وغري ذلك من
األمور والعلوم الرشعية التي ينبغي علينا أن ننرشها ونبينها .
فعىل العلامء والدعاة أن يرتبوا األمور املطلوبة حسب األولويات ،وحسب
حاجة الناس .

املسألة الثانية  -والتي ننبه إليها يف جمال العلم:-هي :تلييق جمال الفتوى
وقرصها عىل العلامء العاملني ،وإشعار الشباب املسلم أنه ال ينبغي لـه أن يتكلم
يف املسألة كيفام اتفق وكيفام بدا لـه ،وأن يرتبى طالب العلم ،والشاب املسلم عىل
قول النبي ( :أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار)(.)1
ولنقرأ قصص الصحابة والتابعني يف ذلك؛ وكيف أهنم يتورعون عن الفتيا،
ويو ُّد ٌ
كل منهم أن لو كفاه أخوه ،رغم علمهم وفللهم.
جخذ َمث ً
ال اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل ،وقد جاءه ناس يسألونه يف عدد من
املسائل ،فقال يف أكثرها :ال أعلم ،فلام جسئل قال :نصف العلم ال أعلم .
اإلمام مالك رمحه اهلل :يقول :ال أعلم! ونحن ولألسف الشديد يف كل مسألة
نعلم ،ويف كل سؤال جنفتي!.

فلامذا ال يتعلم شبابنا أن حيجموا ألسنتهم ،ويعقلوها عن أن يفتوا يف دين اهلل
كام حيلو هلم ،بل ُيب قرص الفتوى عىل العلامء ،فال يفتي الصغري ،ولو كان عامل ًا
بتلك املسألة؛ ألنه قد تظهر له أمور وختفى عليه أشياء كثرية .

( )1رواه الدارمي ( )159كتاب العلم ،باب :الفتيا وما فيه من الشدة .وقال حمققه  -أبو عاصم نبيل بن
هاشم الغمري ( : -إسناد احلديث عىل رشط الصحيح ،إال أنه مرسل ،تفرد به املصنف ،ومل أقف عليه
عند غريه) .وانظر( :فتح املنان إىل رشح وحتقيق كتاب الدارمي أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن)
( )155/2ط .دار البشائر اإلسالمية .

ومما ينبغي علينا أن ننبه لـه يف ذلك :مسألة التكفري والتبديع والتفسيق والتلليل
جقرص عىل العلامء بعد ظهور ما يدل عىل املـجاهرة
للمسلمني ،وهذه أمور ينبغي أن ت َ
بالكفر أو البدعة أو اجلور ،أما أن يرتك األمر لكل من شاء أن يقيس عىل هواه وعىل
فسق من شاء ،ويبدِّ ع من شاء ،ويك ِّفر من شاء ،حتى
عقله ،ف جي َل ِّلل من شاء ،و جي ِّ
أصبح التكفري عىل لسان كثري من شبابنا ،وكذا التلليل من كثرة ما يسمعون من هنا
وهناك ،ومن كثرة ما يرتدد يف املـجالس؛ استهانوا بذلك واستسهلوه ،وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم.
روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن النبي ( :إذا قال الرجل ألخيه :يا كافر
فقد باء به أحدمها)

ويف روايةَ ( :أ ُّيام امرىء قال ألخيه :يا كافر فقد باء هبا

أحدمها؛ إن كان كام قال ،وإال رجعت عليه) .
ويكفي هذا التخويف ملن يتلفظ هبذه الكلامت دون تثبت ،ويكون كالمه
بحسب ما سمع من الناس ،فإذا قالوا :هو كافر ،قال :كافر ،وإذا قالوا :هو
فاسق ،قال :فاسق ،وهو ال يدري أن هذه الكلمة إن مل تنَزل عىل إنسان هو هلا
أهل ،عادت عليه ،فأصبح كافر ًا بنص كالم النبي  ،ألنه كفر مسل ًام ،أال ِ
فلنتق
اهلل  ونحجب ألسنتنا عن التكلم يف مثل هذه األمور.

( )1رواه البخاري (. )6013
( )2رواه مسلم (. )60

و مما ينبغي علينا التنبيه لـه يف طلب العلم :األخذ بمبدأ التيسري يف رشع اهلل تبارك
وتعاىل ،فينبغي عىل طالب العلم إذا أفتى الناس أن خيتار هلم األيرس مما يوافق الدليل
وال خيرج عن مقاصد الرشيعة وكلياهتا ،وإذا أفتى لنفسه أن يأخذ بالشدة والعزيمة،
كام قال  أليب موسى األشعري ومعاذ بن جبل ريض اهلل عنهام ملا ذهبا إىل اليمن:
وتطاوعا وال ختتلفا)
( َي ِّرسا وال ُت َع ِّرسا ،و َب ِّرشا وال ُتنَ ِّفرا،
َ
ِ
الوطن هو مسؤولية اجلميع ،وليس مسؤولية
من
األمر الرابع واألخري :أن َأ َ
جهة معينة ،أو أشخاص معينني ،بل كل واحد منا علو يف هذا املـجتمع،
ومعرض للخسارة إذا فقد املـجتمع أمنه وطمأنينته ،واألمر كام َشب َه جه الن ُّبي 
بالسفينة ،فنحن كأننا يف سفينة ،إذا تركنا من يفسد يف أسفل السفينة هلكنا مجيع ًا،
وإذا أخذنا عىل يديه نجا ونجونا مجيع ًا .
فأمن املـجتمع هو أمن لك ولولدك ،وابنتك وزوجتك ،وأموالك وأراضيك،
ومجيع ممتلكاتك ومقدراتك ،فينبغي أن حترص عليه كام حترص عىل نفسك
وأبنائك وأموالك .
روى البخاري يف صحيحه عن النبي  قال( :مثل القائم عىل حدود اهلل
والواقع فيها كمثل قوم استهموا عىل سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها ،وبعضهم
أسفلها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم ،فقالوا :لو

( )1رواه البخاري ( ،)3038ومسلم (. )1733

أننا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل ن ِ
ُمؤذ من فوقنا ،فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا،
وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا)
وهنا ينبغي عىل األب :أن يكون مراقب ًا البنه يف أفعاله وترصفاته ،عارف ًا
بأصدقائه ،بل حتى مراقب ًا ألفكاره التي يناقشه ويوجهه فيها للتي هي أحسن ،فإن
فشل األب فعليه أن يستعني بغريه من أئمة املساجد والعلامء واملشايخ وطلبة
العلم ،حتى ال يكون هذا الشاب علو ًا فاسد ًا يف جمتمعه ال قدر اهلل تعاىل ،وحتى
يعيده إىل جادة الصواب ،وإىل رصاط اهلل املستقيم ،وطريق النبي .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري (. )2493

ظاهرة الغلو يف الدين
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،من الظواهر السيئة
التي ينبغي احلديث عنها ظاهرة الغلو يف الدين ،وظاهرة التنطع  -كام سامها
الشارع احلكيم  ،-وظاهرة التعمق والتكلف واملبالغة ،ويقابل ذلك ما اتصف به
هذا الدين العظيم من التيسري والسهولة والسامحة.
ففي حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال يل رسول اهلل  غداة مجع:
(ه ُل َّم القط يل احلىص ) فلقطت له حصيات من حىص اخلذف ،فلام وضعتهن يف
يده قال ( :نعم بأمثال همؤالء ،وإياكم والغلو يف الدين ،فإنام أهلك من كان
قبلكم الغلو يف الدين)( ،)1هذا احلديث العظيم الصحيح حيذرنا فيه النبي
املصطفى  من الغلو يف الدين ،ويبني لنا أنه من أسباب اهلالك ،وأن األمم
السابقة إنام أهلكها الغلو؛ لنتعظ ونعترب.
قال املناوي  -رمحه اهلل (( : -إياكم والغلو يف الدين) أي :التشدد فيه ،وجماوزة
احلد ،والبحث عن غوامض األشياء ،والكشف عن عللها ،وغوامض متعبداهتا
(فإنام هلك من كان قبلكم) من األمم ( بالغلو يف الدين) والسعيد من اتعظ بغريه،
( )1رواه أمحد ( ،)347 ،215/1وابن خزيمة ( ،)2868 ،2867/4والنسائي ( )268/5وغريهم.

وهذا قاله غداة العقبة ،وأمرهم بمثل حىص اخلذف؛ قال ابن تيمية رمحه اهلل:
قولـه ( :إياكم والغلو يف الدين) عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات،
واألعامل ،والغلو جماوزة احلد بأن يزاد يف مدح اليشء أو ذمه عىل ما يستحق،
ونحو ذلك ،والنصارى أكثر غلو ًا يف االعتقاد والعمل من سائر الطوائف)(.)1
قال تعاىل يف أهل الكتاب:

.

وتأمل قول الرسول ( :حيمل هذا العلم من كل َخ ٍ
لف ُعدُ و ُله ،ينفون عنه
حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني)( ،)3وهذا احلديث يبني فيه النبي  أنه حيمل
هذا العلم من كل َخ َلف ،يعني :من الذين يأتون بعد النبي ( عدولـه) أي:
املعتدلون الذين يفهمونه باالعتدال والوسطية ،فجاء دين ًا عدالً وسط ًا ،ثم قال:
(ينفون عنه حتريف الغالني) :فكأن الغلو يقود إىل االنحراف ،فالغلو حتريف
وتغيري وتبديل للقرآن والسنة ،والعلامء هم الذين ينفون هذا التحريف؛ ينفون
عنه حتريف الغالني الذين يغالون ويبالغون ويتعمقون يف دين اهلل ( وانتحال
(( )1فيض القدير رشح اجلامع الصغري) للمناوي (.)125/3
( )2سورة النساء. 171 :
( )3رواه البيهقي من حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العذري مرفوع ًا ،وصححه األلباين يف (مشكاة املصابيح)
(. )248

املبطلني) :الذين ينتحلون ويفرتون ويكذبون (وتأويل اجلاهلني) :جاهل مل يتعلم
ومل ُيلس العلامء ،ومل يقرأ الكتب ،ومل يسهر الليايل يف طلب العلم ،ثم بعد ذلك
ويفرس حديث النبي  برأيه .
جي َف ِّرس القرآن عىل هواهِّ ،
الدين أحد إال
وعن أيب هريرة  قال :قال النبي ( :إن الدين ُيرس ولن ُي َشا َّد
َ
ٍ
ويشء من الدجلة)(.)1
غلبه ،فسدِّ دوا وقاربوا وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة والروحة
قال ابن حجر  -رمحه اهلل  -يف معنى قولـه ( :ولن يشا َّد الدين أحد إال غلبه):

(واملعنى :ال يتعمق أحدٌ يف األعامل الدينية ويرتك الرفق إال عجز وانقطعَ ،ف جيغلب)(.)2
إن الدين يرس) أي :صفة هذا الدين اليرس ،وكأنه عليه
انظر إىل هذا احلديثَّ ( :
الصالة والسالم يذكرنا بأديان َم ْن قبلنا ،أي أن دين اإلسالم يرس ،وليس كام
كانت األديان من قبلكم؛ الذين كانت توبة الواحد منهم القتل ،بينام توبة املسلم
أن يستغفر ويتوب ويندم ويرجع إىل اهلل تبارك وتعاىل ،وال يقتل نفسه ،وال
يرضب نفسه ،وال هيلك نفسه.
إن الدين ُي ْرس) موافق لقوله تعاىل:
وقوله َّ ( :
فال يوجد يف دين اهلل أي مشقة أو حرج ،فإذا وجدت مشقة أو حرج

( )1رواه البخاري ( ،)39ومسلم ( ،)2816والنسائي ( )122 ،121/8واللفظ للبخاري .
(( )2فتح الباري) ( )117/1ط .الريان.
( )3سورة احلج. 78 :

فهي من الناس وليست من الدين ،فمث ً
ال :ازدحام الناس واقتتاهلم يف رمي اجلامر،
هل هذا من الدِّ ين؟! هذا ليس من الدين ،من الدين أن جن َق ِّبل احلجر األسود،
وليس منه أن نتقاتل حتى جتق ِّبله ،فهذا من عمل الناس وليس من دين اهلل .
كام قال النبي  ثم قالَ ( :سدِّ دوا وقاربوا وأبرشوا) والتسديد يعني :إصابة
الكامل ،واملقاربة تعني :بذل الوسع ،فإذا مل تستطع أن تقوم الليل كله ،أو أن تصيل
اثنتي عرشة ركعة ،فال أقل من أن تصيل ما تيرس ،ولو ركعتنيَ ( ،سدِّ دوا وقاربوا
وأبرشوا) يعني :حتى لو قاربتم ومل تفعلوا ما أمركم اهلل بالكامل من النوافل
والعبادات ،فأبرشوا أيل ًا باألجر ،وأبرشوا بالفلل ،وأبرشوا بالثواب (واستعينوا
بالغدوة والروحة ويشء من الدُ ْجلة) (الغدوة) يعني :امليش يف الصباح( ،والروحة):
امليش بعد الزوال( ،والدجلة) :امليش يف الليل .وهكذا املسافر العاقل ،خيتار الوقت
املناسب ،والذي تكون فيه النفس نشيطة ،واجلسم نشيط ًا ،فيسافر ويتحرك ،وال
يتحرك يف كل وقت فيهلك نفسه ،وكذلك املسلم إذا وجد يف نفسه نشاط ًا قام وتعبد
اهلل  ،أما إذا وجد يف نفسه تعب ًا ومشق ًة فال يشدِّ د عىل نفسه وال ي ِ
رهق نفسه.
ج
ج
وهذا إنام يكون يف السنن واملستحبات بخالف الفرائض ،فالتيسري ال يعني
ترك الفرائض وفعل املـحرمات كام يظن بعض الناس ،بأن التيسري معناه ترك
الدين فتأيت إىل إنسان وتأمره بالصالة مث ً
تعرس ،سبحان
ال فيقول :يا أخي َي ِّرس وال ِّ
يرس حتى يف الفرائض ،وإنسان يرشب اخلمر أو يرتكب املـحرمات تأيت
اهلل! ِّ
وتنصحه :يا أخي هذا حرام من املـحرمات التي حرمها اهلل ورسوله ،فيقول :يا

تعرس ،وبرش وال تنفر!! ،ونقول هلذا وأمثاله :إن الدين يأمرك بأداء
يرس وال ِّ
أخي ِّ
الواجبات وترك املـحرمات وال يأمر بعكس ذلك .
ويف حديث عائشة ريض اهلل عنها يف نظرها للحبشة وهم يلعبون باملسجد قال
رسلت بحنيف ّية َس ْم َح ٍة) ( ،)1واحلنيفية
سحة ،إين ُأ
ُ
( :لتعلم هيود أن يف ديننا ُف َ
السمحة :هي ملة إبراهيم – عليه السالم  -ألنه كان حنيف ًا مائ ً
ال عن الباطل وعن
الرشك ،والسمحة يعني :السهلة.
وأحب الدِّ ين إىل اهلل تبارك وتعاىل أيرسه ،وليس أشده وأهلكه ،ولذلك كان
أحب العمل إىل اهلل أدومه وإن َقل ،فلو صليت يف كل ليلة ركعتني فقط يف قيام
الليل ،وواظبت عىل ذلك ،فهو خري لك وأحب إىل اهلل من صالة ليلة كاملة إىل
الفجر ،ثم تنقطع بعدها عن قيام الليل.
(ولن ُي شا َّد الدِّ ين أحد إال غلبه) قال ابن املجن َِّري  -رمحه اهلل ( : -يف هذا
احلديث َع َل ٌم من أعالم النبوة ،فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع يف
الدين ينقطع  -ال يستطيع أن يواصل وإنام ينقطع وينتهي  ،-وليس املراد منه
طلب األكمل يف العبادة ،فإنه من األمور املـحمودة  -الذي يطلب األكمل يف
الصالة والقرآن ويف الذكر -بل منع اإلفراط املؤدي إىل املالل ،أو املبالغة يف
التطوع املفيض إىل ترك األفلل)(.)2
ٌ
حديث قوي) .
( )1رواه أمحد ( )116/6رقم( ،)24855وقال حمققو (املسند)( :
( )2فتح الباري (. )117 /1

أي :أن يبالغ اإلنسان يف قيام الليل ويسهر ،ثم ينام ويليع الفجر ،أو يصوم ويرتك
صلة األرحام ،أو يقوم بسنة ونافلة ويرتك بر الوالدين ،يليع فرض ًا ليفعل سن ًة .
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل ( :هلك املتنطعون ،هلك
املتنطعون ،هلك املتنطعون)( ،)1واملتنطعون :املغالون املتعمقون يف األقوال
واألفعال.
وملا بعث النبي  معاذ بن جبل ،وأبا موسى األشعري ،لليمن قال هلامَ ( :ي ِّرسا
وال ُت َع ِّرسا ،و َب ِّرشا وال تن ِّفرا ،وتطاوعا وال ختتلفا)( ،)2هذا كالم النبي  الذي
نسعى كلنا لالقتداء به ،ولالهتداء هبديه.
قال النووي رمحه اهلل يف رشح قولـه ( يرسا وال تعرسا)( :فيه تأليف َم ْن
قارب البلوغ من الصبيان ،ومن
َق جرب إسالمه وترك التشديد عليهم ،وكذلك َم ْن
َ
بلغ ،ومن تاب من املعايص ،كلهم يتلطف هبم و جيدَ رجون يف أنواع الطاعة قلي ً
ال
رس عىل الداخل
قليالً ،وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف عىل التدريج ،فمتى َي َ
يف الطاعة أو املريد للدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالب ًا التزايد منها،
ومتى عرس َت عليه أو شك أال يدخل فيها ،وإن دخل أوشك أال يدوم أو ال
يستحليها)(.)3
( )1رواه مسلم ( ،)2670وأبو داود (. )4608
( )2رواه البخاري ( ،)3038ومسلم (. )1733
( )3انظر( :رشح صحيح مسلم) للنووي ( )41/12ط .دار الفكر .

وعن أبى هريرة  قال :قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس .فقال هلم النبي
( :دعوه وهريقوا عىل بوله سجال من ماء ،أو َذنوبا من ماء ،فإنام بعثتم ميرسين ومل
معرسين)( ،)1أنتم مبعوثون بالتيسري ومل تبعثوا للتعسري ،إن التيسري أصل من
ُتبعثوا ِّ
أصول اإلسالم ،ومن يسري عىل التيسري إنام يسري عىل هدي النبي . 
وملا بلغ النبي  أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام يقرأ القرآن
كل ليلة قال له( :اقرأ القرآن يف كل شهر))قال :قلت :يا نبي اهلل! إين أطيق أفلل
من َذلِك ،قال( :فاقرأه يف كل عرشين) قال :قلت :يا نبي اهلل! إين أطيق أفلل من
َذلِك ،قال( :فاقرأه يف كل عرش) قال :قلت :يا نبي اهلل! إين أطيق أفلل من َذل ِ َك.
َق َال( :فاقرأه يف كل سبع ،وال تزد َع َىل َذلِ َ
فإن لزوجك عليك حقا ،ولزورك
كَّ ،
عليك حقا ،وجلسدك عليك حقا)  .ويف رواية :قال :فشد ْد جت ج
فشدِّ د عيل ،وقال يل
ُ
يطول بك ُع ْمر)َ .قالَ :ف ِرص جت إىل ال ِذي َقال يل
النبي ( :إنك ال تدري لعلك
النبي  ،فلام ك َِرب جت َو ِد ْد جت أين جكن جْت قبلت جرخص َة نبي اهلل . )2(
وعن سعد بن أبى وقاص  قال :قال رسول اهلل ( :إن أعظم املسلمني يف
ٍ
فح ِّرم عليهم من أجل
املسلمني ُج ْر َما من َس َأ َل عن يشء مل ُحي َّر ْم عىل املسلمني ُ
مسألته)(.)3
( )1رواه البخاري ( ،)220ومسلم ( )285من حديث أنس . 
( )2رواه البخاري ( ،)5054 ،5053 ،5052ومسلم (. )1159
( )3رواه البخاري ( ،)7289ومسلم ( )2358واللفظ له .

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنهام أنه قال :قال رسول اهلل :
ت ال أرضا قطع وال ظهرا
(أال إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق ،فإن املُنبَ َّ
أبقى)( )1الذي يركب عىل دابته ويسري عليها يف الليل والنهار ستهلك عليه الدابة،
وال يصل إىل البلد التي يريد أن يصل إليها ،كذلك اإلنسان الذي يغايل ويبالغ يف
العبادة لن يستطيع أن يؤدي العبادة ،وسيهلك جسده الذي به يعبد اهلل . 
ص فيه ،فتنز َه عنه
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالتَ :صن ََع النبي  شيئ ًا فرخ َ
قو ٌم ،فبلغ ذلك النبي  ،فخطب فحمد اهلل  ثم قال( :ما بال أقوام يتنزهون
عن الشء أصنعه،؛فو اهلل إين ألعلمهم باهلل ،وأشدّ هم له خشية)(.)2
وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف وصف بني إرسائيل ملا طلب منهم موسى
عليه السالم أن يذبحوا بقرة وتشدّ دوا فقالوا :بقرة صفتها كذا ،وبقرة لوهنا كذا،
وال زالوا يسألون ويتعمقون .قال ابن عباس :لو اخذوا أدنى بقرة الكتفوا هبا،
ولكنهم شددوا عىل أنفسهم َف جشدِّ د عليهم .فكلام سألوا وتعمقوا شدّ د اهلل تبارك
وتعاىل عليهم .
إذ ًا :الواجب علينا خاص ًة مع الصبيان والصغار وحديثي التوبة  -كام ذكر
اإلمام النووي  -أن نتدرج معهم ،وأن نتلطف معهم ،حتى يتمكنوا يف دين اهلل
تبارك وتعاىل شيئ ًا فشيئ ًاَ ،أما أن نأخذ األمور هكذا بالغلو والتشدد فـ (لن جي َشاد
( )1رواه البزار ،والبيهقي ،وغريمها ،وضعفه األلباين يف (سلسلة األحاديث اللعيفة) (. )2480
( )2رواه البخاري (.)6101

هذا الدين َأحدٌ إال غلبه) ،سيأيت عليه يوم وخيرج من الدين والعياذ باهلل ،فمن
شدّ د عىل نفسه وأرهقها ،أوشك أن ينقطع ويرتك العمل.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل اهلداية لنا وألبنائنا وبناتنا وأزواجنا وجلميع املسلمني،
إنه عىل كل يشء قدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

رفع احلرج
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،يقول احلق تبارك
( ،)1ويقول :

وتعاىل:

( )2فام هو هذا احلرج الذي نفاه اهلل تبارك وتعاىل
عن هذا الدين؟ ونفاه عن هذه األمة؟.
قال العلامء :احلرج :كل ما أدى إىل مشقة زائدة يف البدن ،أو املال ،حاالً أو مآالً
ـ يف احلارض أو يف املستقبل ـ .
وضع ج
أهل العلم قواعد فقهية ،أخذوها من نصوص الرشع املطهر،
ولذلك
َ
ومفادها رفع احلرج عن هذه االمة.
ومن هذه القواعد( :املشقة جتلب التيسري) إذا وصل اإلنسان إىل مشقة فإن
املشقة تؤدي إىل التيسري مبارشة ،إذا سافر فالسفر فيه مشق ٌة ،واملشقة تؤدي إىل
التيسري ،فيقرص الصالة ،وُيمع بني الصالتني ،رمح ًة من الرمحن تبارك وتعاىل.

( )1سورة احلج. 78 :
( )2سورة املائدة. 6 :

ومنها( :احلرج مرفوع) ،ومنها( :إذا ضاق األمر اتسع) .
هذه بعض القواعد الفقهية التي استخرجها العلامء والفقهاء من النصوص
الرشعية ،وهي تدل عىل أن هذا الدين ليس فيه حرج وال مشقة وال كلفة .
ومن ذلك حديث( :افعل وال حرج) يف احلج ،قاله النبي  لبعض الصحابة
يف يوم النحر ،وهو يوم نفرة الناس كلهم يف أوقات متقاربة من مزدلفة إىل منى،
فهو يوم مشقة ،ويوم حرج ،ولو كان الوقت جموحد ًا يف الرجم لكانت اهللكة
واملوت ،ولكن َيرس الرمحن تبارك وتعاىل عىل عباده ،فكان الصحابة  يأتون
النبي  فيقول أحدهم :يا رسول اهلل ذبحت قبل أن أرمي؟ فيقول ( :افعل
وال حرج) ،ويأيت اآلخر ويقول :طفت قبل أن أحلق؟ وطفت قبل أن أرمي؟
وسعيت قبل أن أطوف؟ فالرسول  ما سئل يف ذلك اليوم عن يشء جقدّ م وال
جأ ِّخر إال قال( :افعل وال حرج)( ،)1ملاذا؟ للمشقة التي كانت حاصلة يف ذلك
اليوم ،يف اجتامع الناس يف وقت واحد ،ويف مكان واحد .
قال املفرسون يف هذه اآلية:

( ،)2قال

املج َف ِّرسون :إن اهلل سبحانه وتعاىل ما كَلف عباده ماال يطيقون أبد ًا ،لو تأملت يف
عبادتك كلها ،هل فرض عليك اهلل  شيئ ًا فيه حرج؟! أبد ًا مل يك ِّلف اهلل عباده ماال

( )1رواه البخاري ( ،)83ومسلم (. )1306
( )2سورة احلج. 78 :

يطيقون ،ومل يلزمهم بيشء يشق عليهم ،إال جعل هلم فرج ًا وخمرج ًا؛ فاملريض جي َ
عذر
فيومئ إيام ًء؛ يشري يف ركوعه
فيصيل قاعد ًا ،فإن مل يستطع فعىل جنب ،فإن مل يستطع
ج
ويف سجوده برأسه ،فإن مل يستطع أشار بعينيه ،واملسافر أيل ًا ،وهكذا يف الصوم ،ويف
سائر العبادات والقربات؛ وهذا يف الفروض ،فمن باب أوىل يف النوافل.
وذلك عا ٌم جملطرد يف مجيع األحكام ومجيع العبادات ،ألن اهلل  مل يرشع
حك ًام إال وأوسع الطريق إليه ،ويرسه ،حتى مل يبق دونه حرج وال عرس .
وثبت يف الصحيحني عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي  صىل باملدينة
َسبع ًا ،وثامني ًا؛ الظهر والعرص ،واملغرب والعشاء  - .يعني :مجع الصالة يف املدينة
من غري خوف وال مطر.)1( -
ويف رواية ملسلم :صىل رسول اهلل  الظهر والعرص مجيع ًا ،واملغرب والعشاء
مجيع ًا ،يف غري خوف وال سفر ،فقيل البن عباس ريض اهلل عنهام :ما أراد بذلك؟
حي ِّرج أمته(.)2
فقال :أراد أن ال ج
مل يرد  أن َيشق عىل هذه األمة .
وقد است ِجد َل هبذا احلديث عىل جواز اجلمع للحاجة مطلق ًا؛ برشط أن ال جيتخذ
ذلك جخلق ًا وال عاد ًة ،وممن قال بذلك :ابن سريين ،وربيعة ،وابن املنذر،
واألشهب ،وأصحاب مالك ،وأصحاب الشافعي ،وغريهم.
( )1رواه البخاري ( ،)543ومسلم (.)705
( )2رواه مسلم (.)705

ومجهور الفقهاء عىل أن هذا خاص باملريض مرض ًا يشق عليه أن يصيل الصالة
يف وقتها ،ويلحق به :املستحاضة ،واملريض بسلس البول ،ويلحق به أيل ًا :الكبري
اللعيف .فهؤالء معذورون عند اهلل تبارك وتعاىل؛ ُيوز هلم أن ُيمعوا من غري
خوف وال مطر.
ومما جاء يف القرآن كذلك  -مما يدل عىل رفع احلرج عن هذه األمة -قوله
تعاىل:

(. )1

وقولـه وتعاىل:

( ،)2جاء يف احلديث أن اهلل  قال :قد فعلت(. )3
إرص :مح ٌل ثقيل ،وعهد
واإلرص :هو العهد الثقيل الذي يف َحت ُّمله أشدّ املشقةٌ ،
ثقيل .واألغالل :هي الشدائد التي كانت يف عبادة أهل الكتاب من قبلنا ،كانت
يف عبادهتم شدائد ،واهلل  رفعها عن أمة حممد :
.
( )1سورة األعراف. 157 :
( )2سورة البقرة. 286 :
( )3رواه مسلم (.)126

قال بعض أهل العلم :دلت هذه اآلية عىل أن رشيعته  أسهل الرشائع،
ووضع عن جأمته كل ثقل كان يف األمم املاضية .
وحتى يزداد األمر وضوحا ،نذكر بعض ما جاء يف كتب أهل الكتاب املاضية
وما فيها من اإلرص واألغالل:
جاء يف سفر اخلروج يف اإلصحاح احلادي والعرشين ـ وهذا يف التوراة
واإلنجيل ـ :من شتم أباه وأمه يقتل قت ً
ال.
انظر إىل هذه املشقة ،هذا هو اإلرص الذي رفعه الرشع ،ورفعه الدين
اإلسالمي احلنيف .
ويف اإلصحاح التاسع عرش ـ من السفر املذكور ـ :إذا مات اإلنسان يف خيمة،
فكل من دخل اخليمة ،وكل من كان يف اخليمة ،يكون نجس ًا سبعة أيام ،وكل إناء
مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس.
بسبب ذلك امليت الذي مات يف اخليمة ،يتنجس كل هؤالء!! .انظر إىل ذلك
العنت ،واملشقة التي كانت عندهم.
ويف اإلصحاح احلادي عرش من سفر الالويني :كل من َمس حائل ًا يكون
نجس ًا إىل املساء ،وكل ما تلطجع عليه ـ يعني احلائض ـ كل يشء جتلس عليه من
فرش أو يشء يف طمثها ،يكون نجس ًا ،وكل من مس فراشها يغسل ثيابه،
ويستحم بامء ،أو يكون نجس ًا إىل املساء.

هذا هو الذي عناه اهلل  بقوله:
( ،)1وقولـه تبارك وتعاىل:
( ،)2وقولـه :

()3

فاهلل  رفع عن هذه األمة احلرج واملشقة ،وجعل ديننا دين ًا َه ِّين ًا سمح ًا ،كام قال
ٍ
بحنيفية سمحة)( ،)4دين ليس فيه حرج ،وال إرص ،وال أغالل.
( :إنام بعثت
ويف صحيح البخاري عن النبي  أنه قال( :إن أعظم املسلمني يف املسلمني
ٍ
حي َّرم َف ُح ِّرم من أجل مسألته)( ،)5من كثرة تعمقه،
ُجرما :من سأل عن يشء مل ُ
ج
وتدقيقه ،ومتحيصهَ ،ي ج
حيرم األمر؛ فإذا جح ِّرم ألجل
ويسأل ،وما
سأل
ج
يسكت إال أن ج
مسألته؛ فهو أعظم الناس جرم ًا عند اهلل تبارك وتعاىل .
وعن أنس بن مالك  قال :كنا عند عمر  فقال ( :ج ِهنينا عن التكلف)(.)6
وقال عبد اهلل بن مسعود ( :من كان منكم جمستن ًا فليستن بمن قد مات،
أولئك أصحاب حممد  كانوا خري هذه األمة ،أبرها قلوبا ،وأعمقها علام ،وأقلها

( )1سورة األعراف.157 :
( )2سورة البقرة.286 :
( )3سورة ص. 86 :
ٌ
حديث قوي).
( )4رواه أمحد ( )116/6رقم ( ،)24855وقال حمققو املسند( :
( )5رواه البخاري ( ،)7289ومسلم ( )2358عن سعد بن أيب وقاص  مرفوع ًا .
( )6وراه البخاري (.)7293

تكلفا ،قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه  ونقل دينه ،فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم
فهم أصحاب حممد  ،كانوا عىل اهلدى املستقيم)( ، )1ويف رواية عنه( :أال ال
يق ِّلدن ٌ
رجل رج ً
ال دينه  ،فإن آمن آمن  ،وإن كفر كفر  ،فإن كان مقلد ًا  -ال حمالة
 فليقلد امليت  ،ويرتك احلي  ،فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة)(.)2وخرج عمر بن اخلطاب  يف ركب فيهم عمرو بن العاص ،حتى وردوا حوض ًا
َ
حوضك السباع؟ فقال عمر  :يا
فقال عمرو  :يا صاحب احلوض! هل تر جد
صاحب احلوض ،ال جختربنا ،فإنا ِنر جد عىل السباع وتر جد علينا ،وإين سمعت النبي 
يقول( :هلا ما محلت يف بطوهنا ،وما بقي فهو لناَ ،رشاب و َط ُهور)(.)3
جلبن الذي يصنعه الـمجوس،
وهذا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،جسئل عن ا ج
فقال( :ما وجدته يف سوق املسلمني اشرتيته ،ومل أسأل عنه)(.)4
هؤالء الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فكيف بنا ونحن يف هذا الزمان؟!ِ ،منا من
يتكلف بكالمه!! وبأعامله!! وبأفعاله !!.
وسئل اإلمام أمحد رمحه اهلل عن جلبس ما يصبغه أهل الكتاب من غري غسل؟ فقال
ج

رمحه اهلل :مل تسأل عام ال تعلم ،مل ِ
يزل الناس منذ أدركناهم ال ينكرون ذلك(.)1

(( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء) (.)305/1
(( )2السنن الكربى) للبيهقي (.)20349
( )3رواه مالك يف (املوطأ) ( )24 ،23/1يف الطهارة .
( )4رواه عبد الرزاق يف (املصنف) (.)8785

الناس من عهد رسول اهلل  وهم يشرتون املالبس من الكفار ويلبسوهنا دون أن
يغسلوها .
هذا هو ديننا واحلمد هلل رب العاملني ،كما قال سبحانه وتعاىل:
()2

وليس معنى رفع احلرج يف الدين كما يفهم بعض

الناس :أن يرتكب الـمحرمات ،أو يرتك الفرائض ،ثم حيتج برفع احلرج الوارد
يف اآلية ،أو حيتج حبديث( :يَسِّروا وال تعسروا) فمثل هذه النصوص ليس جماهلا
ترك الفرائض وال فعل الـمحرمات؛ فرتك الفرائض أو فعل الـمحرمات ليس فيه
تيسري ،وإنام التيسري يف امتثال الفرائض عىل قدر استطاعة العبد .
ٌ
والسنن فهذه ال يأثم اإلنسان برتكها ،ولكن كجلام فعلها ازدا َد جقرب ًا
و َأما النوافل ج
من اهلل ،وازداد أجر ًا ،وازداد فل ً
ال ،وكلنا يف حاجة إىل الزيادة من ذلك الفلل .
ويف الصحيحني عن طلحة بن عبيد اهلل أن أعرابي ًا جاء إىل رسول اهلل  ثائر
الرأس ،فقال :يا رسول اهلل ،أخربين ماذا فرض اهلل عيل من الصالة؟ فقال:
(الصلوات اخلمس ،إال أن تطوع شيئا) ،فقال :أخربين بام فرض اهلل عيل من
الصيام؟ فقال( :شهر رمضان ،إال أن تطوع شيئا) ،فقال :أخربين بام فرض اهلل
عيل من الزكاة؟ فأخربه رسول اهلل  برشائع اإلسالم ،فقال :والذي أكرمك

(( )1جامع العلوم واحلكم) (.)838/2
( )2سورة احلج. 78 :

باحلق ،ال أتطوع شيئ ًا وال أنقص مما فرض اهلل عيل شيئ ًا ،فقال رسول اهلل :
(أفلح إن صدق ـ أو :دخل اجلنة إن صدق ـ)(. )1
وذلك ألن الـمحافظة عىل الفرائض يف وقتها أحب يشء إىل اهلل سبحانه
وتعاىل ،فإذا أداها املسلم برئت ذمته أمام اهلل  ،وكسب األجر العظيم ،والثواب
الكبري ،ثم بعد ذلك تأيت النوافل ،ففي احلديث القديس الشهري ،يقول اهلل تعاىل:
ٍ
افرتضت عليه ،وال ُ
يزال عبدي يتقرب
إيل مما
بشء
إيل عبدي
ُ
ّ
أحب َّ
(وما تقرب َّ
ِ
وبرص ُه الذي
كنت سمعه الذي
إيل
بالنوافل حتى ُأ ِح َّب ُه ،فإذا أحبب ُت ُه ُ
ُ
يسمع بهَ ،
َّ
يبطش هباِ ،
ُيبرص به ،ويده التي ُ
ور ْج َل ُه التي يمش هبا ،ولئِن سألني ألُعطِ َينَّه ،ولئِن
استعاذين ألُ ِع َيذنَّه)(. )2
اهلل  جعل لنا احلد األدنى يف العبادة؛ وهو الفرائض؛ هذا هو احلد األدنى الذي
ُيب عىل كل مسلم أن حيافظ عليه ،وأن حيرص عليه ،وأن يعض عليه بالنواجذ.
نسأله تبارك وتعاىل أن يوفقنا وأن يثبتنا عىل أداء الفرائض ،ويوفقنا لالستكثار من
النوافل ،والتزود منها ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)46ومسلم (. )11
( )2رواه البخاري ( )6502من حديث أيب هريرة  مرفوع ًا .

دعاة الفتنة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،روى البخاري
ومسلم عن حذيفة بن اليامن ؛ أمني رس النبي  قال :كان الناس يسألون
رسول اهلل  عن اخلري ،وكنت أسأله عن الرش خمافة أن جيدركني ،فقلت :يا
رسول اهلل ! إنا كجنا يف جاهلية ورش ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من
رش؟ قال( :نعم) .قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال( :نعم ،وفيه َد َخن)
قلت :وما دخنه؟ قال( :قوم هيدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر) ـ وكأن هذه
فرتة انتشار البدع واخلرافات بني املسلمني ـ قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟
فقال ( :نعم! ُدعاة إىل أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها) .فقال حذيفة
 :صفهم لنا يا رسول اهلل .قال( :هم من جلدتنا ،ويتكلمون بألسنتنا) ـ نيابة عن
أعداء اإلسالم ـ فقال حذيفة  :يا رسول اهلل ! فامذا تأمرين إن أدركني ذلك .قال:
(تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم) .قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ ـ نعوذ باهلل
أن ندرك هذا الزمان ،وأن نصل إىل هذا احلال ـ قال( :فاعتزل تلك الفرق كلها،
ِ
ولو أن ت َّ
بأصل شجر ٍة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)(.)1
َعض

( )1رواه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847

فطريق النجاة والسالمة يف ديننا ودنيانا؛ هو االعتزال والبعد عن هذه الفتن
صامء)( ،)1ويف
التي متوج ،وقد سامها النبي  يف رواية أخرى( :فتنة عمياء َّ
حديث آخر قال ( :يا حذيفة :تَع َّلم كتاب اهلل واعمل بام فيه)( )2فكتاب اهلل هو
املنقذ من الفتن ،ومن االختالف ،ومن التنازع ،ولو أن كل واحد ِمنا عاد إىل
كتاب اهلل  لسكنت نفسه ،وارتاح باله وخاطره .
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :بينام نحن حول رسول اهلل  إذ ذكر
ني لنا ـ
الفتنة ـ ينبه أمته يف آخر الزمان ،مل يرتكنا  ال نعرف طريقنا ،بل نَبهنا و َب َ
ت أماناهتم ،وكانوا هكذا) وشبك
وخ َّف ْ
ت ُع ُهو ُدهمَ ،
فقال( :إذا رأيتم الناس َم َر َج ْ
وقلت :كيف أفعل عند
بني أصابعه ـ يعني :اختلفوا ـ قال ابن عباس :فقمت إليه
ج
ذلك ،جعلني اهلل فداك؟ فقال( :الزم بيتك ،وأملك عليك لسانك ،وخذ ما
تعرف ،ودع ما تنكر ،وعليك بخاصة نفسك ،ودع عنك أمر العامة)( ،)3حتكّم يف
لسانِك ،والزم بيتك ،يعني :اعتني بأرستك وبنفسك.
ابدأ بنفسك فاهنها عن َغ ِّيها

انتهت عنه فأنت حكيم
فإذا
ْ

( )1رواه أبو داود ( ،)4246وأمحد ( ،)23282وابن حبان يف صحيحه ( )5963وقال الشيخ شعيب
األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود( :حديث صحيح).
( )2رواه أمحد ( )23449وقال حمققو املسند ( :)439/38حديث حسن.
( )3رواه أبو داوود ( ،)4343والنسائي يف السنن الكربى ( )4032بإسناد حسن ،كام قال املنذري يف
(الرتغيب والرتهيب).

الزم بيتك ،وأمسك عليك لسانك ،ال تتكلم يف قلايا األمة وأنت فرد ال
تعرف ماذا ُيري هنا وهناك ،وليس لديك من العلم وال من اخلربة وال من
اإلدراك اليش َء الكثري ،وعليك بأمر نفسك ،ألنك إذا أصلحت نفسك ،وأصلح
اآلخر نفسه ،وأصلح الباقون أنفسهم ،صلحت األمة بإذن اهلل.
وعن أيب سعيد اخلدري  ،أن رسول اهلل  قال( :ل َت َتبِ ُع َّن َسن ََن من كان
قبلكم ِشربا بِ ٍ
شرب وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ُجحر ضب تبعتموهم) قلنا :يا
رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال( :فمن؟)( ،)1إذا مل يكونوا هم ،فمن؟!.
لتتبعن سنن من كان قبلكم يف كل يشء ،وهذا هو حالنا اليوم إال من رحم
اهلل ،أصبحنا نقلد أعداء اإلسالم يف كل صغرية وكبرية ،يف كل ما هو وفساد
وانحالل ورش ،ليتنا اتبعناهم فيام هو خري ،يف تعلم العلم ،والتقنية،
والتكنولوجيا التي أصبحنا بعيدين عنهم فيها بعد املرشقني وبعد املغربني،
ليتنا اتبعناهم في ام هو نافع ومفيد ،بدل أن نتبعهم يف املفسدات واللالالت،
ويف املظاهرات  ،ويف الشعارات ،ويف اخلالفات؛ مل يكن هدي اإلسالم أبداً أن
ُيتمع الناس ويتصاحيوا ويتظاهروا ،وينتج عن ه ذا التظاهر ما ينتج من
االختالف ،ومن اخلصام ومن الشتائم ومن السباب ،بل :ومن الرضب،
واالقتتال  ،واالختالط بني اجلنسني.

( )1رواه البخاري ( )7320ومسلم (.)2669

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل  ( :ومن قاتل حتت راية عمية)
يعني :عمياء ال يعرف تفاصيلها وال إمجاهلا (يغضب لعصبة ،أو يدعوا
ِ
وفاج َر ها ،وال
لعصبة ،ف ُق تل فقتلة جاهلية ،ومن خرج عىل أمتي يرضب َّبر ها
ٍ
عهد بعهده ) يعني فوىض؛ يترصف
يتحاشى من ممؤمنها وال يفي لذي
بفوىض ،ويترصف بال عقل وبال حكمة وبال إرشاد وال إدراك (فليس مني
ولست منه)( .)1ليس هذا هو هدي اإلسالم .
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :سيأيت عىل الناس سنوات
خدَّ اعاتُ ،يصدَّ ق فيها الكاذب ،و ُي َّ
اخلائن،
كذب فيها الصادق ،ويمؤمتن فيها
ُ
الرويبضة يف ْأم ِر العامة) ،قيل :وما الرويبل جة يا
وَي َّون فيها
ُ
ُ
األمني ،وينطق فيها ُّ
رسول اهلل؟ قال( :الرجل التافه)(.)2
اإلنسان الذي ليس له وزن ال يف علم ،وال يف دين ،وال يف فلل ،ويريد أن
يقود األمة ،ويريد أن جي َو ِّج َه األمة ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وهذا
كثري يف هذا الزمان.

( )1رواه مسلم (. )1848
( )2رواه ابن ماجه ( )4036وقال البوصريي يف (الزوائد)( :يف إسناده سعيد بن بشري ،قال فيه
سمعت أيب ،وأبا زرعة قاال :حمله الصدق عندنا .قلت:
البخاري :يتكلمون يف حفظه ،وقال أبو حاتم:
ج
حيتج به .قاال :ال .وضعفه غريهم).

قال مالك  -رمحه اهلل  -يف قول اهلل :
(( :)1اجلدال يف احلج؛ أن قريش ًا كانت تقف عند املشعر احلرام باملزدلفة
بقزح ؟! ،وكانت العرب وغريهم يقفون بعرفة ،فكانوا يتجادلون ،يقول هؤالء:
نحن أصوب ،ويقول هؤالء :نحن أصوب ،فقال اهلل تبارك وتعاىل:

(.)3())2
وقال األوزاعي  -رمحه اهلل ( :-إذا أراد اهلل بقوم رش ًا ألزمهم اجلدل ،ومنعهم
العمل)( .)4ال توجد أعامل! ال طاعات ،وال تقرب إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ولكن
انشغلوا باجلدل واخلصام والنزاع فليعوا العمل الذي طلبه منهم رب العاملني.
إذ ًا هدي اإلسالم هو هدي النصيحة كام ذكر اإلمام أبو زكريا النووي رمحه اهلل
تبارك وتعاىل :أن مدار الدين عىل أربعة أحاديث ،وذكر منها حديث( :الدين
النصيحة) .

( )1سورة البقرة. 197 :
( )2سورة احلج. 67 :
( )3موطأ اإلمام مالك (.)1340
(( )4جامع بيان العلم وفلله) (.)933/2
( )5رواه مسلم (. )55

وقال الفليل بن عياض  -رمحه اهلل ( :-املؤمن يسرت وينصح ،والفاجر هيتك
عري)(.)1
و جي ِّ
ففلح املسلمني ،وكشف عوراهتم ومساوئهم ،للناس ليس من صفات
املسلمني.
وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل( :إن الناصح ليس من لـه غرض يف إشاعة
عيوب من ينصح له ،وإنام غرضه إزالة املفسدة التي وقع فيها  ،وأما إشاعة
وإظهار العيوب فهو مما حرمه اهلل ورسوله قال اهلل تعاىل :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﮊ( ، )2واألحاديث يف فلل الرس كثري ٌة جد ًا.
وقال بعض العلامء ملن يأمر باملعروف( :واجتهد أن تسرت العصاة فإن ظهور
أحق يشء بالسرت :العورة).
عوراهتم وهن يف اإلسالم ُّ
فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقرتنة بالتعيري ،ومها من خصال الفجار ألن الفاجر
ال غرض له يف زوال املفاسد ،وال يف اجتناب املؤمن للنقائص واملعايب ،إنام
غرضه يف جمرد إشاعة العيب يف أخيه املؤمن وهتك عرضه ،فهو يعيد ذلك
ويبديه ،ومقصوده تن ّق ص أخيه املؤمن يف إظهار عيوبه ومساويه للناس ،ل جيدخل

(( )1جامع العلوم واحلكم) (.)225/1
( )2سورة النور.19 :

فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه املؤمن
عليه الرضر يف الدنيا ،وأما الناصح
ج
واجتنابه له)(.)1
وهلذا دلنا ربنا تبارك وتعاىل عىل النصيحة ،ودلنا نبينا  إىل النصيحة التي هي
عالج لكثري من مشاكلنا ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرصف عنا الفتن ما ظهر منها
ٌ
وما بطن ،وأن يرصف الرش عن بالدنا هذه خاصة ،وعن سائر بالد املسلمني
عامة ،وأن ُيمع كلمة املسلمني ،وأن جي َو ِّحدَ صفوفهم ،وأن يؤلف بني قلوهبم،
وأن يصلح ذات بينهم ،وأن يبعدهم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

(( )1الفرق بني النصيحة والتعيري) (ص .)18

خوارج آخر الزمان
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ويا أحباب رسول اهلل  إننا نرى يف هذه
األيام فتن ًا كثري ًة وعظيم ًة ،وإن من هذه الفتن ما نراه من ظهور فكر اخلوارج،
وقائم عىل تكفري مرتكب
قائم عىل اخلروج عىل والة األمر،
ٌ
الذي هو يف األصل ٌ
الكبرية من املسلمني ،وبالتايل يستباح دمه وماله.
وما وصلوا إىل ذلك إال بالتشدد يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،واملبالغة والتنطع إىل
احلد الذي خيرجهم عام جاء يف كتاب اهلل  وسنة رسوله . 
التشدد والتنطع الذي قال عنه النبي ( :هلك املتنطعون ،هلك املتنطعون،
()1
حي ِّذر من تفريط املسلم يف دينه وتركه
هلك املتنطعون)  ،فكام أن هذا الدِّ ين ج َ

ألوامره ،فهو كذلك جحي ِّذر من مغاالة املسلم يف دينه ،فالغلو واملبالغة وحتويل
السنن والنوافل إىل فرائض ،واملكروهات إىل حمرمات ،واملحرمات إىل كبائر،
والكبائر إىل كفر؛ كل ذلك وضع لليشء يف غري موضعه ،مما حذرنا منه اإلسالم

( )1رواه مسلم ( )2670من حديث عبد اهلل بن مسعود  ،وهو عند أيب داود كذلك (،)4608
وقوله( :هلك املتنطعون) أي :املتعمقون املتقعرون يف الكالم( .فيض القدير) (.)355/6

أشد احلذر وخاص ًة يف مثل هذا الزمان؛ ونذكر اليوم شيئ ًا من األحاديث التي
تعرفنا عىل هذا املنهج املعوج حتى نكون عىل بينة وعىل بصرية.
عيل بن أيب طالب  إىل رسول اهلل 
عن أيب سعيد اخلدري  قال :بعث ُّ
من اليمن بذهيبة يف أديم مقروظ( ،)1مل جحتصل من تراهبا( ،)2قال :فقسمها النبي
ِ
أربعة نفر  -وذكرهم  -فقال رجل من أصحابه :كنا نحن أحق هبذا من
 بني
هؤالء .فبلغ ذلك النبي  فقال( :أال تأمنونني وأنا أمني من يف السامء) أي:
الوحي الذي ينزل من السامء أؤديه كام أمر اهلل (يأتيني خرب السامء صباحا
ومساءا) ،قال :فقام ٌ
ناشز
مرش ج
ف الوجنتني ،ج
غائر العينني ،ج
رجل ج

()3

اجلبهة ،ج
كث

ج
كرب ْت كلم ًة
اللحية،
حملوق الرأس ،جم َشم جر اإلزار .فقال :يا رسول اهلل ! اتق اهلل  -ج
خترج من أفواههم ،جرأة عىل احلق ،جرأة عىل رسول اهلل  - فقال له :اتق اهلل.
أحق ِ
يتقي اهلل)( ،)4قال :ثم وىل
أهل األرض أن
فقال ( :ويلك،
ُ
أولست ّ
َ
الرجل .قال خالد بن الوليد  :يا رسول اهلل أال أرضب عنقه؟ فقال( :ال ،لعله
أن يكون يصيل) انظر إىل الصالة وفللها ،وكيف أهنا حتمي النفوس واألرواح

( )1أديم مقروظ :جلد مدبوغ .
( )2مل حتصل :مل يميز تراهبا من معدهنا .
( )3ناشز اجلبهة :أي مرتفعها .
( )4ويف رواية :قال له ذو اخلويرصة :اعدل يا رسول اهلل .فقال ( :ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل ،قد
وخرست إن مل أكن أعدل) .رواه البخاري (.)3610
خبت
ُ
ُ

من أن تزهق .فقال( :ال لعله يصيل) فقال خالد :وكم من جمصل ج
يقول بلسانه ما
ب ُقلوب الناس وال أشق
ليس يف قلبه .فقال رسول اهلل ( :إين مل ُأومر أن أ ْن ُق َ
ف  -أي :مول  -فقال ( :إنه َيرج من
ُبطوهنم) قال :ثم نظر إليه وهو جم َق ٍّ
ئيضء هذا) يعني :من ذريته ونسله؛ وكأن هذا التنطع طبع يف ِخ ِ
ِض ِ
لقة بعض
ٌ
الناس ،ويزيد باجلهل يف دين اهلل تعاىل (إنه َيرج من ضئيضء هذا قوم) ليس
رج ً
ال وال اثنني وال ثالثة وإنام قوم (يتلون كتاب اهلل َرطبا ال جياوز حناجرهم)،
يعني :يتلونه بألسنتهم ال ُياوز احلناجر ،وال يصل إىل القلوب (يمرقون من
الدين كام يمرق السهم من الرمية)  -كيف يمر السهم من الرمية وخيرج؟! فهكذا
هم مع دين اهلل  -قال :وأظنه قال( :لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل ثمود) وعند
مسلم( :لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد)(. )1
قال ابن حجر  -رمحه اهلل ( :-يمرقون من الدين) الذي يظهر أن املراد
بالدين :اإلسالم كام فرسته الرواية األخرى ،وخرج الكالم خمرج الزجر ،وأهنم
بفعلهم ذلك خيرجون من اإلسالم الكامل .وزاد سعيد بن مرسوق يف روايته:
(يقتلون أهل اإلسالم ،ويدعون أهل األوثان) وهو مما أخرب به  من املغيبات
فوقع كام قال)(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)4351ومسلم (. )1064
(( )2فتح الباري) (. )668/7

مرض خطري ،ألنه مرض يصل إىل العقل ،وليس كأمراض اجلوارح ،فإن
هذا ٌ
األمر فيها يسري ،ولكن عندما يصل اخلطر إىل العقل ،إىل اخلروج عن رصاط اهلل
املستقيم ،عن دين اهلل ،يكون األمر فيه خطر شديد ،ولذلك قال ( :لئن
أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد) ألن املسألة ال تتعلق بخطأ فردي ،وإنام تتعلق بتوجه
أمة ،وتغيري دين ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
عن عيل  أنه قال :إذا حدثتكم عن رسول اهلل  فو اهلل؛ ف َ
ألن َأ ِخر من
أحب إيل من أن أكذب عليه ،وإذا حدثتكم فيام بيني وبينكم ،فإن احلرب
السامء
ُّ
دثاء
خدعة ،ثم قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :سيخرج يف آخر الزمان َقوم ُح ُ
األسنان) غلامن شباب صغار ،مل متر عليهم جتارب احلياة ،ومل يتمكنوا من التبحر
يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،ال فهم لكتاب اهلل ،وال رشح حلديث رسول اهلل ،
ب نفسه
ظاهر ٌة خطري ٌة؛ عندما يكون
شاب ومعه آيتان أو حديثان ،وإذا به جين َِّص ج
ٌ
عامل ًا وفقيه ًا ومفتي ًا ،وهذا نجده يف جمتمعات املسلمني ولألسف ،وهذا من اخلطر،
(سفهاء األحالم) السفه :هو اجلهل والطيش يف العقول (يقولون من قول خري
الربية) وهنا املصيبة ،أهنم ال يتكلمون بكالم من عند أنفسهم ،وإال ملا استجاب
السم
هلم أحد ،وملا تأثر هبم أحد ،ولكنهم يقولون من قول خري الربية ،خلطوا ج
بالعسل ،خلطوا األمور ،وتكلموا بحديث رسول اهلل  من غري فهم بمراده وال
مقصوده( ،يمرقون من اإلسالم كام َي ُم ُ
رق السهم من الرمية ،ال جياوز إيامهنم

حناجرهم ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة)

()1

خطري ُيب عىل املسلمني أن ينتبهوا لـه ويعوا ،وعىل الشباب أن ينتبهوا
رض
َم ٌ
ٌ
وجهوا و جيرشدوا ،وطلبة العلم واألئمة أن
ويعوا ،وعىل اآلباء واألمهات أن جي ِّ
الناس هبدي رسول اهلل  وأخالقه ،وسامحته ودعوته ،وسريته وسرية
جي َب ِّرصوا
َ
أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم.
ويف احلديث الصحيح عن أبى سعيد اخلدري وأنس بن مالك ريض اهلل عنهام
أن رسول اهلل  قال( :سيكون يف أمتي اختالف وفرقة ،قوم ُحيسنون القيل
سيئون ِ
الف َ
ٌ
وإتقان للقيل والقال ،وكثرة الكالم (يقرؤون القرآن ال
عل) ِخرب ٌة
و ُي
َ
جياوز ِ
تراق َي ُه ْم ،يمرقون من الدين ُم َ
روق السهم من الرمية) مثل السهم الذي
خيرج ال يعود مر ًة أخرى؛ فهم كذلك :من العصبية والعناد والتمسك بام لدهيم
من اخلطأ ،فليس لدهيم استعداد أن يرجعوا إىل البصرية ،وإىل الدين ،وإىل كالم
اهلل ،وإىل كالم رسوله  ،بسبب ما جطبع يف نفوسهم من العناد ،ومن التعصب
ِ
قتلهم وقتلوه،
األعمى والعياذ باهلل .ثم قال( :هم
رشار اخللق واخلليقةُ ،طوبى ملن ُ
ُ
ون إىل كتاب اهلل وليسوا منه يف يشء ،من قاتلهم كان أوىل باهلل منهم) قالوا :يا
َيد ُع َ
رسول اهلل َمن هم؟ قال( :سيامهم التحليق)( )2يكثرون من حلق رؤوسهم دائ ًام
( )1رواه البخاري ( ،)3611ومسلم (. )1066
( )2رواه أبو داود ( ،)4765وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع) ( ،)3668و(مشكاة املصابيح)
(. )3543

وأبد ًا؛ وهو إشارة إىل تنطعهم وتشددهم ،ويف رواية قال ( :ال يزالون َيرجون
حتى َيرج آخرهم مع الدَّ َّجال ،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم رش اخللق
واخلليقة)(.)1
وهنَات،
وعن عرفجة  قال:
ج
سمعت النبي  يقول( :سيكون بعدي َهنات َ
ٍ
حممد  وأمرهم مجيع
فرق بني ُأ َّم ِة
فمن رأيتموه فارق اجلامعة ،أو يريد أن ُي ِّ
وإن الشيطان مع من فارق اجلامع َة
فاق ُت ُلوه كائنا من كان ،فإن يد اهلل مع اجلامعةّ ،
َيرتَكِ ُض)(.)2
ِ
فم ْن ِسيامهم :السعي إىل تفريق الناس بالكلمة والفعل ،وألن الكالم يقود إىل
العمل؛ فالذي يسعى بكالمه إىل تفريق كلمة املسلمني؛ وكلمة املسلمني يف هذا
الزمان متفرقة ال حتتاج إىل من يزيدها فرقة ،ولذا جاء األمر بقتال من يسعى يف
فرقة املسلمني ،ويف إشاعة الفوىض بينهم ،ويف إزالة األمن ويف زرع اخلوف
والرعب يف نفوس الناس.
وعن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل ( :إن بني إرسائيل افرتقت عىل
ثنتني وسبعني فرقة ،وأنتم تفرتقون عىل مثلها ،كُلها يف النار إال فِرقة)(.)3

( )1رواه أمحد ( )19808وقال حمققو (املسند) (( :)44/33صحيح لغريه دون قوله( :حتى َيرج آخرهم
مع الدجال) ،وهذا إسناد ضعيف جلهالة رشيك بن شهاب).
( )2رواه ابن حبان (،)4577وقال حمققه( :إسناده صحيح) ،وهو يف صحيح مسلم ( )1852خمترص ًا.
( )3رواه أمحد ( )12208وقال حمققو (املسند) (( :)241/19حديث صحيح بشواهده).

ويف رواية (كلها يف النار إال واحدة ،وهي اجلامعة)(. )1
ويف رواية( :وإنه سيخرج يف أمتي أقوام تتجارى هبم األهواء كام يتجارى
لب بصاحبه) كام يتجارى مرض ال َك َلب بصاحبه ،كيف يصيبه يف كل جزء من
ال َك ُ
أعلائه( ،فال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله)

()2

والعياذ باهلل . 

مرض اجلدال واملراء :كام هو حال بعض القنوات الفلائية التي زادت من فرقة
األمة وزادت من متزقها ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،فقنوات ركزت
عىل إثارة الشهوات وإفساد الشباب ،وقنوات ركزت عىل إثارة الشبهات وتفريق
املسلمني بأسامء براقة ،وبرامج مجيلة يف مظهرها ،لكنها تبث أفكار ًا متعاكسة ،وآراء
متشاكسة ،وأناس ًا ُيلسون مع بعلهم البعض يطعن هذا يف ذاك ،ويسب هذا ذاك،
ويتطاول هذا عىل ذاك ،هل هذا من الدِّ ين؟! والنبي  يقول(:سباب املسلم فسوق
وقتاله كفر)(.)3
ٍ
امرئ قال ألخيه :يا كافر ،فقد باء هبا أحدُ ُمها ،إن كان كام قال،
وقال ( : أيام
وإال رجعت عليه)(.)4

( )1رواه أمحد ( ،)16937وابن ماجه ( ،)3993وقال حمققو (املسند) (( :)135/28إسناده حسن).
( )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري( ،)884وصححه األلباين يف (صحيح الرتغيب والرتهيب) (.)48
( )3رواه مسلم ( )64من حديث عبد اهلل بن مسعود  ،وهو يف مسند أمحد كذلك (. )3647
كفر
( )4رواه مسلم ( )60من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،وهو يف (املسند) ( )6280بلفظ (من َّ
أخاه فقد هبا أحدمها) .

حيدث هذا وبعض الناس يستلذون هبذه القنوات وهذه الربامج وهذه األهواء
وهذا اجلدال الذي قال عنه النبي ( :إن اجلدال ال يأيت بخري ،وما ضل قوم بعد
هدى إال أوتوا اجلدل)

()1

اجلدال ضاللة بعد اهلداية ،بعد أن كنا نسمع للقرآن

واحلديث ،وسرية النبي  ؛ أصبحنا نتتبع اجلدل ،وال ينتهي اجلدل إال ويرتك
صاحب رأي وفكر؛ إال وهيتز رأيك
أثر ًا يف نفوس املسلمني ،وال بد ،مهام كنت
َ
وفكرك وتتأثر هبذا اجلدل؛ وأنت مكلف برسالة اإليامن واإلسالم ،ليس لنفسك
فحسب؛ بل مكلف هبا يف نفسك وأهلك وجمتمعك ،بل مكلف هبا لتنقلها إىل
العامل أمجع .
تركنا مهمتنا التي خلقنا اهلل من أجلها ،وضيعنا أوقاتنا يف اجلدال واملراء ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
وهذا احلديث األخري الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليامن 
قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري ،وكنت أسأله عن الرش خمافة أن

( )1يف (مسند اإلمام أمحد) ( )22164من حديث أيب أمامة  مرفوع ًا( :ما َّ
ضل قوم بعد ُهدى كانوا عليه إال
أوتُوا َ
اجلدَ ل) ثم تال هذه اآلية:

الزخرف ،85 :وقال حمققو

السند :حديث حسن بطرقه وشواهده .وقوله( :إال أوتُوا َ
اجلدَ ل) هو مقابلة احلججة باحلججة ،والـمجادلة:
املناظر جة واملخاصم جة ،واملراد يف احلديث اخلصومة بالباطل ،وطلب املغالبة به ،ال املناظرة إلظهار احلق
واستكشاف احلال ،واستعالم ما ليس معلوم ًا عنده ،أو تعليم غريه ما عنده ،فإن ذلك حممود ،لقوله تعاىل:
النحل( .125 :املسند) ( )495/36اهلامش .

يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،فهل
الرش من خري؟ قال:
بعد هذا اخلري من رش؟ قال( :نعم) فقلت :وهل بعد ذلك ِّ
تعرف منهم
(نعم ،وفيه َد َخن) قلت :وما دخنه؟ قال( :قوم هيدون بغري هديي،
ُ
ِ
أبواب
وتنكر) قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ فقال ( :نعم ،دعاة عىل
جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها) قلت :يا رسول اهلل ،صفهم لنا ،قال( :هم من
ِجلدتنا ،ويتك َّلمون بألسنتنا) .قلت :يا رسول اهلل ،فام تأمرين إن أدركني ذلك؟
وإمامهم) ،وهذا دليل عىل أن دعاة جهنم يدعون إىل
قال( :تلزم مجاع َة املسلمني
َ
فرقة املسلمني ،ويدعون إىل تفكك املسلمني ،وإىل اخلروج عىل والة أمر املسلمني،
فلذلك ملا سأله عن الواجب عليه َدل جه عىل :اتباع مجاعة املسلمني وإمامهم .قلت:
فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال( :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن َّ
تعض
بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)(.)1
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يلطف بنا ،وبذرياتنا وأجيالنا ،وأن ُيمع كلمة
رش أعدائهم،
املسلمني ،وأن ِّ
رش أنفسهم ،ومن ِّ
يوحد صفوفهم ،وأن حيفظهم من ِّ
إنه عىل كل يشء قدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( )7084يف الفتن ،ومسلم ( ،)1847واللفظ للبخاري .

بدعة التفجريات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن هذا احلدث الذي
حدث يف األسبوع املايض من هذه الفئة الباغية اللالة يؤكد عىل أمهية الكالم
الذي تكلم به العلامء َو َبينجوه خالل األيام املاضية ،وعىل أن هؤالء إنام ابتدعوا
بدع ًة ،وأحدثوا يف دين اهلل تبارك وتعاىل ما ليس منه؛ وهو هذه األعامل املشينة
التي فيها القتل للمسلمني وغري املسلمني من مستأمنني ومعاهدين ،وفيها ختريب
األمالك واألموال ،وفيها ترويع اآلمنني.
وقد بينا يف أحاديث كثرية هذه اجلرائم ،من جريمة ترويع املسلم وإخافته من
أصوات ومناظر هذه األعامل وهذه األفعال الشنيعة ،ختويف األطفال والنساء،
واملسلمني وغري املسلمني ،ويأيت مع ذلك كله تشويه سمعة اإلسالم ،وتشويه
سمعة املسلمني ،التي هي يف أمس احلاجة اليوم إىل أن نثبتها لنزداد بإذن اهلل تبارك
وتعاىل إمكاني ًة يف الدعوة إىل اهلل  ،فإن مثل هذه األعامل املشينة ت ِ
عوائق
َ
جوجدج
كثرية يف طريق الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،فكم أغلقت من باب يف الدعوة؟!،
وكم أغلقت من طريق يف اخلري والرب ،واإلحسان وعمل املعروف؟! ،فهو عمل
ليس رضره يف ذاته فحسب ،بل هو أيل ًا ُير عىل اإلسالم وُير عىل املسلمني بال ًء

عظي ًام ،ورش ًا مستطري ًا؛ يغفل عنه أولئك اجلهلة اللالون ،يغفلون عنه ألهنم ال
يعيشون جمتمعهم ،وال يعيشون واقعهم ،وال يدرون ماذا ُيري يف العامل من
حوهلم ،وكم كان للدعوة من تأثري يف الناس حتى دخل يف اإلسالم من بالد العامل
كله الكثري الكثري؛ فالدعوة كانت تسري بقوة واحلمد هلل ،وهي اليوم بحاجة إىل أن
ن ِ
جظه َر فيها جانب السامحة والرمحة واللني؛ هذا اجلانب العظيم؛ ال أن تظهر عىل
شاشات التلفاز يوم ًا بعد يوم ،حتى يف بالد املسلمني؛ هذه األفعال الشنيعة؛ فهذا
صدٌّ عن سبيل اهلل ،هذا العمل الذي يقوم به أولئك النفر من اجلهلة اللالني ،إنام
يصدُّ ون به عن دين اهلل تبارك وتعاىل ،من حيث ال يشعرون ،يصدون به عن
اإلسالم وعن الدين؛ فهو بدعة عظيمة ،والنبي  يقول( :من أحدث يف أمرنا
هذا ما ليس منه فهو رد)(. )1
ني العلامء أن هذا العمل ليس من اإلسالم يف يشء ،هذه التفجريات،
وقد َب َ
وأولئك الرهائن ،وهذا الذبح والقتل ،وهذا العنف ،وهذه الشدة ،ليست من
اإلسالم يف يشء.
و َبينا أنه حتى يف احلرب ،كان موقف اإلسالم موقف ًا رحي ًام؛ فعن عيل بن أيب
طالب  ،قال :كان نبي اهلل  إذا بعث جيش ًا من املسلمني إىل املرشكني قال:
(انطلقوا باسم اهلل) فذكر احلديث ،وفيه( :وال تقتلوا وليدا طفال ،وال امرأة ،وال

( )1رواه البخاري ( ،)2697ومسلم (.)1718

شيخا كبريا ،وال تغورن عينا ،وال تعقرن شجرة إال شجرا يمنعكم قتاال ،أو حيجز
بينكم وبني املرشكني ،وال متثلوا بآدمي وال هبيمة ،وال تغدروا ،وال تغلوا)(.)1
حتى يف حربنا أدبنَا اإلسالم ،حتى يف قتالنا وجهادنا أدبنا اإلسالم ،فكيف
هبذه األعامل الشنيعة الفظيعة؟! ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
فهذه األعامل إحداث يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،وبدعة شنيعة ينبغي عىل
املسلمني أن ينتبهوا هلا؛ ويف رواية ملسلم يقول ( :من عمل عمال ليس عليه
أمرنا فهو رد)

()2

فليبحث هؤالء يف كتاب اهلل ،ويف سنة رسول اهلل  ،عام

يسعفهم ،وعام يستندون عليه من كالم العلامء والفقهاء واملفرسين ،لن ُيدوا شيئ ًا
إال عند فقهائهم!! ،وعند مفرسهيم!! ،وعند علامئهم اجلهلة الذين يفتوهنم بغري
علم ،ويفتوهنم بغري بصرية ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
ويتمعنوا
دعوة هلم إىل أن يقرؤوا يف كتاب اهلل  ،ويف سنة رسول اهلل َ ،
فيهام؛ هل ُيدون فيهام شيئ ًا من ذلك الذي يفعلون؟ .
عن جابر  قال :كان رسول اهلل  إذا خطب امحر ْت عيناه وعال صو جت جه،
واشتد غلبه كأنه ِ
منذ جر َج ْيش ،يقولَ :صب َحكجم ومساكجم؛ ويقول عليه الصالة
جج
والسالم( :بعثت أنا والساعة كهاتني) ويقرن بني أصبعيه السبابة والوسطى،
( )1رواه البيهقي يف (السنن الكربى) ( )18155وقال عقبه( :يف هذا اإلسناد إرسال وضعف ،وهو بشواهده
مع ما فيه من اآلثار يقوى ،واهلل أعلم).
( )2رواه مسلم (.)1718

ٍ
ورش
وخري اهلدي
كتاب اهلل،
ويقول( :أما بعد فإن خري احلديث
ُ
ُ
هدي حممد َّ 
َ
ٍ
ِ
حمدثاهتاَّ ،
بدعة ضاللة)(. )1
وكل
األمور
ُ
رش األمور حمدثاهتا ،وكل بدعة ضاللة؛ وخصوص ًا وأن البعض ينسبها إىل
الدين ،والدين برا ٌء منها؛ فهي بدعة ،وهي ضالل ٌة ،وهي حمدث ٌة يف دين اهلل تبارك
وتعاىل ،ليست عىل هدي اإلسالم ،وال هدي سيد املرسلني حممد .
وروى الطرباين عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل
ٍ
بدعة حتى يدع بدعته)(.)2
حجب التوبة عن كل صاحب
بدعة شنيعة؛ بدعة استباح فيها أصحاهبا قتل رجال األمن من املسلمني ،وقتل
عامة املسلمني الذين يكونون يف مكان االنفجار من املارة؛ من كبار وصغار.
ويف رواية من حديث حذيفة  قال :قال رسول اهلل ( :ال يقبل اهلل
لصاحب بدعة صوما ،وال صالة ،وال حجا ،وال عمرة ،وال جهادا ،وال رصفا،
وَير ُج من اإلسالم كام َيرج َّ
الش َع ُر من العجني)(.)3
وال عدالُ ،
رج جع فيه إىل أصوله؛ إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  ،ومعنى
هذا دي ٌن و جي َ
الرجوع إىل كتاب اهلل ،وإىل سنة رسوله ؛ الرجوع إىل أهل العلم ،وال جتتمع

( )1رواه مسلم (.)867
( )2قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)83رواه الطرباين وإسناده حسن).
( )3رواه بن ماجه (.)49

األمة عىل ضاللة؛ فإذا كان عامة علامء املسلمني ـ واحلمد هلل ـ بينوا فساد هذا
األمر؛ فهذا هو الصواب الذي يؤيده الوحي املطهر من الكتاب والسنة.
وإنام أولئك النفر املختبئون هنا وهناك؛ هم الذين عىل ضاللة ،وهم الذين
رضوا اإلسالم ،ورضوا
مل يسريوا عىل هدي اهلل ،وال عىل هدي رسوله  ،بل َ ُّ
الدعو َة اإلسالمي َةَ ،
وشوهوا صورة اإلسالم الناصعة البيلاء التي جاء هبا رسول
اهلل  ،وأصحا جبه األجالء ،والتابعون وتابعوهم بإحسان .
ويف حديث العرباض بن سارية  مرفوع ًا إىل النبي  ،وفيه يقول :
ٍ
(وإياكم وحمدثات األمور فإن َّ
بدعة ضاللة)(.)1
كل
وهذه التفجريات وهذا القتل وهذا التخريب يف بالد املسلمني من
أمور ليست من هدي النبي  ،وال من فعله عليه الصالة والسالم،
الـمحدثاتٌ ،
وال من كالمه عليه الصالة والسالم ،إنام هي من وحي الشيطان ،وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وقال الرتمذي( :حديث حسن صحيح).

إنكار التفجريات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،جاء يف احلديث
الصحيح عن النبي  أنه قال( :من رأى منكم منكرا فغريه بيده فقد برئ ،ومن مل
يستطع أن ُيغ َِّريه بيده فغريه بلسانه فقد برئ ،ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه فغريه
بقلبه فقد برئ ،وذلك أضعف اإليامن)(. )1
هذا احلديث الصحيح املشهور الذي يتحدث عن إنكار املنكر ،وهل هناك
منكر أعظم من املنكر الذي رفع رأسه يف بالد املسلمني مؤخر ًا؟! ،أعني هذه
التفجريات التي تزهق األرواح الربيئة ،وتدمر املمتلكات ،وترتك آثار ًا سلبية عىل
الفرد واملجتمع ،فمثل هذه التفجريات هي قمة املنكرات.
قوله ( :من رأى منكم منكرا) يعني :من علم ،وليس املراد من رأى بعينه
فحسب؛ ولكن من وصله العلم هبذا املنكر.

( )1رواه النسائي ( )112 ،111/8من حديث أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا ،وهو عند مسلم
( ،)49والرتمذي ( )2172بلفظ( :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع
فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن).

فغريه بيده) يعني :من له السلطة يف تغيري هذا املنكر باليد ،وهو و ُّيل
وقولهّ ( :
األمر ومن َعينَه ويل األمر ،من رجال األمن ،والرجل يف بيته ،واملسئول يف دائرته
فيام هو من اختصاصه وصالحياته فهؤالء يغريون باليد .
وأما باللسان :فمن كان أه ً
ال لتبيني كالم اهلل ،وحديث رسول اهلل  ،وهم
العلامء؛ فال يفتي من ال علم لـه ،فيلل الناس بغري علم والعياذ باهلل تبارك
وتعاىل.
ومن مل يكن لـه جسلط ٌة ،ومل يكن عامل ًا بكتاب اهلل وسنة رسوله  ،فينكر
بقلبه ،وال يرىض هبذا األمر.
أما َمن يغريه باليد كام َبينا فهم رجال األمن؛ وهم مسلمون جمص ُّلون صائمون،
وهم يسعون خلري املسلمني ،ويسعون أيل ًا خلري هذه الفئة الباغية ،ألهنم ي جك ُّفون
أيدهيم عن أن يصلوا إىل جرائم عظيمة ،فرجال األمن الذين جيست َْهدَ فون من هذه
الفئة الباغية؛ هم أرحم هبم من أنفسهم ،كم أبطلوا من متفجرات كادت أن تقيض
عىل العرشات من الناس ؟! فكم يتحمل أولئك ال جبغا جة من الذنوب ؟! .
وهذا الذي يقوم به رجال األمن من حماربة هذه الفئة اللالة ،هو الذي عناه
النبي  عندما قال( :انرص أخاك ظاملا أو مظلوما) قالوا :يا رسول اهلل ننرصه
مظلوم ًا فكيف ننرصه ظامل ًا؟ قال( :حتجزه عن الظلم فذلك نرصك إياه)(.)1

( )1رواه البخاري ( )6952من حديث أنس . 

رمح ًة هبم عندما جيقبض عليهم ،أو يستسلموا؛ ألهنم َختففوا من األوزار،
وختففوا من زيادة اآلثام واآلصار واألغالل التي من وقع فيها فقد وقع يف هلكة.
ً
وخاصة
ورجال األمن عىل خري إذا احتسبوا األجر عىل اهلل تبارك وتعاىل،
يف هذه البالد ،بالد احلرمني ،ومهبط الوحي ،والبالد التي ج َحتك جِّم رشع اهلل تبارك
وتعاىل.
أجر من
يقول النبي ( :من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان لـه َ
َخل َفه ممن صىل وصام)( ،)1فالبيوت ممتلئة واحلمد هلل باملصلني والصائمني،
واملصليات والصائامت ،يعبدون اهلل يف الليل والنهار ،فهؤالء رجال األمن
حيرسوهنم ،فلهم مثل أجرهم.
متسهام النار :عني بكت من خشية اهلل ،وعني باتت
وقال  أيل ًا( :عينان ال ُّ
حترس يف سبيل اهلل)( ،)2الناس نيام يف راحة وطمأنينة ،وهو يف قلق ويف خوف،
ُ
عني َحر َمها اهلل عىل النار.
فهذه العني التي باتت حترس يف سبيل اهللٌ ،
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال( :أال أنبئكم ليلة
()3
ٍ
خوف لع َّله أن ال َي ِ
أفضل من ليلة القدرَ ،ح ِ
ِ
رج َع إىل أهله)
أرض
حرس يف
ارس
َ

( )1رواه الطرباين يف (املعجم األوسط) ( )8059من حديث أنس  مرفوع ًا .وقال املنذري يف (الرتغيب
والرتهيب) (( :)836إسناده جيد).
( )2رواه الرتمذي ( )1639من حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام وقال( :حديث حسن غريب).
( )3رواه احلاكم ( )80/ 2وقال( :صحيح عىل رشط البخاري).

خيرج هذا الرجل يف أمن الطرق ،أو يف احلدود ،يف أماكن نائية وبعيدة ،يف اجلبال
ويف الصحاري والرباري؛ يف أرض خوف ،فلعله يرجع ولعله ال يرجع ،فهذا
أجره؛ الليلة التي حرس فيها أفلل عند اهلل من ليلة القدر.
وعن عثامن  قال :قال رسول اهلل ( :حرس ٍ
ُ
أفضل ِمن
ليلة يف سبيل اهلل
ََ ُ
ألف ٍ
ِ
ليلة ُيقا ُم لي ُلها ،و ُي َصا ُم هنارها)( )1ألنه باألمن :يصيل الناس ،ويصوم الناس،
ويتعلم الناس ،ويت َطور الناس ،ويقرتبوا من رهبم تبارك وتعاىل أكثر وأكثر.
وباخلوف وذهاب األمنَ :ي ِق ُّل كل ذلكُّ ،
ويقل اخلري ،فلذلك كان ملن حيافظ
عىل هذا األمن هذا األجر العظيم ،ألنه َعرض نفسه لتلك املخاطر.
وأما من مات منهم فأجره كام جاء يف حديث أيب هريرة  ،عن رسول اهلل
 أنه قال( :من مات ُمرابطا يف سبيل اهلل ُأ ِ
جر َع َملِه الصالح الذي
جر َ
ي عليه ُأ ُ
كان يعمله) صالة وصيام ،وقراءة للقرآن ،وذكر هلل  ،يستمر إىل يوم القيامة
ي عليه رزقه) يعني يف اجلنة ( َ
( ُ
وأ ِ
وأ ِم َن ِمن ال َفتَّان) يعني يف القرب (وبعثه اهلل 
جر َ
يوم القيامة آمنا من الفزع)( )2ألنه كان يف خوف ،ويف فزع ،ال يعرف من أين يأتيه
ذلك الظامل ؟! فيأيت يوم القيامة آمن ًا من الفزع كام قال .
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال( :من دعا إىل ُهدى كان لـه من
جور َمن َتبِعه ال َين ُق ُص ذلك من ُأ ُج ِ
ثل ُأ ِ
األجر ِم ُ
ور ِهم شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة
( )1رواه احلاكم ( )81/ 2وقال( :صحيح اإلسناد).
( )2رواه ابن ماجه ( ،)2767وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)1833إسناده صحيح).

ينقص ذلك من آثامهم شيئا)( ،)1العامل
كان عليه من اإلثم مثل آثام من ا َّت َب َعه ال ُ
رص الناس ،و جيرشد الناس ،و جي َو ِّج جه الناس ،ف جيعرف طريق اخلري من طريق
الذي جي َب ِّ ج
الرش؛ كم حقنوا من دماء بمواعظهم وتذكريهم ؟! ليس من عند أنفسهم بل هو
من كالم رب العاملني ،ومن أحاديث سيد املرسلني التي علمهم إياها ،فكانت
َصامم ًا لألمان .
وأما من كتم العلم فهو الشيطان األخرس؛ ففي حديث عبد اهلل بن عمرو
ريض اهلل عنهام ،أن رسول اهلل  قال( :من كتم علام أجلمه اهلل يوم القيامة بلجا ٍم
من نار)( )2هذه أمانة؛ تَعلمت هذا العلم ،فب ّلغه للناس ،ولو مل يكن مناسب ًا هلواك،
علم علينا أن ننقله ،من كتاب اهلل ،ومن سنة رسول اهلل ،
وال لرغبتك؛ إن هذا ٌ
ونوصله للمسلمني.
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي  أن عيسى  قال( :إنام
ني لك ُرشدُ ه) واضح أنه صواب (فاتَّبعه ،وأمر تبني لك َغ ُّيه
األمور ثالثة :أمر َت َب َّ َ
فاجتنبه ،وأمر اختُلِ َ
ف فيه َف ُر َّده إىل عاملٍ)(. )3
فغريه بقلبه فقد برئ)
وأما بق ّية احلديث( :ومن مل يستطع أن يغريه بلسانه َّ
معنى هذا :أن من مل ينكر بقلبه أثم ،و َع ّر َض نفسه للعقوبة يوم القيامة.
( )1رواه مسلم (.)2647
( )2رواه ابن حبان ( ،)96واحلاكم ( ،)102/1وقال( :صحيح ال جغبار عليه).
( )3قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)242رواه الطرباين يف الكبري بإسناد ال بأس به).

ويف احلديث احلسن( :إذا ع ِم َل ِ
ت َ
اخلطِي َئ ُة يف األرض ،كان من شهدها
ُ
وكرهها ـ ويف رواية :فأنكرها ـ كمن غاب عنها ،ومن غاب عنهاِ ،
فرض َيها كان
كمن شهدها)(.)1
فالذي يقول يف قلبه ،ويؤيد يف نفسه هذه األعامل اإلجرامية الفاسدة
املفسدةَ ،ضل مثل ضالل من فعلها ،وهو رشيكهم يف جرائمهم العظيمة.
وقد َب ّني َ 
حال ذلك الرجل الذي أعطاه اهلل ماالً ومل يعطه عل ًام ،فهو ينفقه
يف احلرام؛ وذلك اآلخر الذي مل يعطه اهلل  ال عل ًام وال ماالً فيقول :لو أن عندي
ماالً
لفعلت مثل هذا العايص؛ الذي يعيص اهلل  بامله؛ قال ( :فوزرمها
ج
()2
ٌ
جاهل مل يعمل شيئ ًا ،ولكنه اشرتك بنيته مع
فقري
سواء)  ،وهو مل يعمل شيئ ًاٌ ،

ذلك الغني الظامل اجلاهل الذي َبد َد ماله يف معصية اهلل تبارك وتعاىل ،أرأيتم أثر
النية كيف جتر عىل صاحبها الويل واخلسارة ؟! .
ٍ
امرئ ُمسل ٍم بشطر كلمة ،جاء
ويف احلديث احلسن أيل ًا( :من أعان عىل د ِم
يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل)(. )3
فلو قال ( :جاق) ،وما أكمل( :اقتل) ،حصل له هذا الوعيد ،فكيف بمن يؤيد
هذه التفجريات التي تقتل العرشات من األبرياء؟!.
( )1رواه أبو داود (.)4345
( )2احلديث رواه الرتمذي ( )2325وقال :حديث حسن صحيح ،وهو جهنا بمعناه.
( )3رواه البيهقي يف السنن الكربى ( )5346من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام .

فعلينا أن ننتبه أللسنتنا ،علينا أن نرتك الكالم عىل أهل العلم ،الذين نور اهلل
تبارك وتعاىل بصائرهم هبذا العلم.
وعن أيب بكر الصديق  أن النبي  قال( :إن الناس إذا رأوا الظامل فلم
يأخذوا عىل يديه) إن إبالغك عنهم خدمة هلم ورمح ًة هبم ،ونرص ًا هلم؛ أنت عندما
إن الناس إذا
حتجزهم عن الظلم خففت عنهم زيادة الذنوب واآلثام واملعايص ( َّ
ٍ
بعقاب من عنده)( ،)1نعوذ
هم
رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه ،أوشك اهلل أن َي ُع َّم ُ
باهلل تبارك وتعاىل من ذلك.
ويف األثر( :ما نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوبة).
فام كان هلذه الفتنة أن تظهر من هذه الفئة الباغية اللالة ،إال بمعاصينا
وذنوبنا وآثامنا ،اللهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا.
فالتوبة من اجلميع ،العودة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،إصالح ما بيننا وبني اهلل .
قال سبحانه وتعاىل:
( ،)2بسبب معاصينا وآثامنا.
وقال جل وعال:

( )1رواه أبو داود ( ،)4338والرتمذي ( )3057وقال( :حديث حسن صحيح).
( )2سورة النساء. 79 :
( )3سورة الروم. 41 :

(.)3

فال بد من توبة إن أردنا هذه الفتنة أن تنطفئ ،وإن أردنا أن يأيت النرص
للمسلمني ،وأن يعود الع ُّز والتمكني إىل أمة حممد  ،فال بد من التوبة والعودة
إىل اهلل تعاىل ،وال يقول أحدج نجا :أنا ذنبي يسري ،ماذا عسى أن يؤثر يف األمة؟!؛ فلو
أن ك ً
ال ِمنا قال هذا الكالم ،الجتمعت تلك الذنوب كلها ،فكانت سبب اهلزيمة،
وسبب اخلسارة ،وسبب املصائب والباليا التي تنهال علينا.
وعدْ نَا إليه ،لرفع عنا هذا اخلوف ،وهذا
ولو تجبنَا إىل اهلل تبارك وتعاىل ج
وجمدهم ونرصهم ،إنه عىل كل يشء
البالء ،وهذا الرش ،وأعا َد للمسلمني ِعزهم َ
قدير ،وباإلجابة جدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

األمن – اإلميان – األمانة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
أما بعد فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نتحدث اليوم
إن شاء اهلل تبارك وتعاىل حديث ًا هيمنا يف هذه األيام؛ حديثنا بإذن اهلل عز وجل
ٌ
حديث عن :األمن واألمانة واإليامن .
واألمن أهيا اإلخوان الكرام األحبة! هو ثمرة من ثمرات اإليامن ،فالرابط
بينهام قوي وجليل ،وكذلك الرابط بني األمان واألمانة واإليامن ،فكل هذه الثالثة
مرتبطة بعلها ببعض ،فال إيامن ملن ال أمانة لـه ،وال أمان ملن ال إيامن لـه ،وهكذا
ترتبط كل واحدة منها باألخرى .
واهلل تبارك وتعاىل جي َذك جِّرنا هبذه النعمة العظيمة ،فيقول :
(.)1
ويقول اهلل جل وعال:
(.)2
( )1سورة العنكبوت. 67 :
( )2سورة قريش. 4 ،3 :

وعن عبيد اهلل بن حمصن اخلج َط ِم ِّي  ،عن النبي  قال(:من أصبح آمنا يف
رسبهُ ،معافا يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت لـه الدنيا بحذافريها)(.)1
ونحن واحلمد اهلل  نشعر هبذه النعمة الكبرية يف هذه البالد ،ونشكر اهلل تبارك
وتعاىل عليها ،ألنه بالشكر تدوم هذه النعم ،بالشكر نحافظ عليها ،بل ويزيد اهلل 
فيها ،وهذا من سننه  كام قال املوىل تبارك وتعاىل:
( ،)2هذا قانون ال يتغري،
وسنة من سنن اهلل تعاىل ال تتبدل وال تتغري ،إن أردنا أن نحافظ عىل نعم اهلل ؛
فعلينا بدوام الشكر هلل تبارك وتعاىل عليها باللسان واجلنان واألركان.
وهذه النعمة العظيمة أهيا اإلخوة الكرام األحبة؛ هلا أصول مخسة َسامها
العلامء :الرضوريات اخلمس ،أو القواعد اخلمس ،أو الكليات اخلمس ،وهي:
(الدين والنفس واملال والنسل والعقل) ،وقد جعلت الرشيعة للمـحافظة عىل
كل واحدة من هذه الرضوريات اخلمس حد ًا من حدود اهلل عز وجل ،وعقوب ًة
رادع ًة قوي ًة زاجر ًة لتحمي هذه األركان ،وهذه القواعد ،وهذه األصول.
فعىل املسلم أن يكون عامل ًا هبا ألن األمان والذي هو ثمرة اإليامن ال يتحقق إال
هبا ،وال يمكن إال أن يكون من خالهلا .
( )1رواه الرتمذي ( ،)2347والبخاري يف (األدب الفرد) ( ،)300وابن ماجه ( ،)4141وقال
الرتمذي( :حديث حسن غريب).
( )2سورة إبراهيم. 7 :

وأول هذه األصول :األمن عىل الدين ،وعىل العقيدة ،ولقد كان ظاهر ًا يف دين
اإلسالم السامحة ،فهو ال جيك ِْر جه إنسان ًا عىل دين ،بل يدعوه باحلسنى و َي ِّ
رغ جب جه يف دين
اإلسالم ،من غري إكراه أو إجبار.
قال :

( ،)1قال ابن عباس :

(نزلت هذه اآلية الكريمة يف رجل من األنصار من بني سامل بن عوف جيقال له:
حلصني ،كان لـه ابنان نرصانيان ،وكان هو رج ً
ال مسل ًام ،فقال لرسول اهلل  :أال
ا ج
أستكرههام فإهنام قد أبيا إال النرصانية ،فنزلت هذه اآلية:

(.)2

والتاريخ اإلسالمي فيه الدليل الناصع عىل هذه القلية ،فلم يدخل يف بلد من
ِ
بالد الدنيا إال وسمح لكل األديان أن تعيش فيه ،بسامحة وطمأنينة مل َي َش َهدها
العامل كله ،حتى يف هذا العرص احلارض .
وجاء يف العهد الذي كتبه عمر بن اخلطاب ألهل القدس( :هذا ما أعطى عمر أمري
املؤمنني أهل إيلياء( )3من األمان :ال تجسكن كنائسهم ،وال جهتدم ،وال ينتقص منها،
وال يكرهون ترك عىل دينهم ،وال يكرهون عىل دينهم ،وال يلار أحد منهم)(.)4

( )1سورة البقرة. 256 :
(( )2تفسري ابن جرير الطربي) ( )548/4ط .دار هجر.
( )3إيلياء :يعني :القدس.
(( )4تاريخ الطربي) (.)609/3

وهذا عالمة عظيمة من عالمات اإلسالم ،وشعار كبري من شعاراته ،أنه ال
جيك ِْره الناس عىل ترك دينهم ،وإنام يقنعهم باحلجة والدليل والربهان ،حتى يكونوا
مسلمني ومؤمنني حق ًا؛ ومدافعني عن هذا الدين .
وجعل اهلل تبارك وتعاىل حد ًا عىل من ارتد عن اإلسالم وهو القتل؛ كام قال النبي
عليه الصالة والسالم( :من بدَّ ل دينه فاقتلوه)(.)1
فجعل حد القتل عقوبة ملن دخل يف هذا الدين ثم خرج منه؛ استهزا ًء و َل ِعب ًا
وسخري ًة باإلسال ِم واملسلمني ،جعل هذا احلد عقوبة وحفاظ ًا عىل هذا الدين من
لعب الالعبني ومن استهانة املستهينني .
ثانيا :األمن عىل النفس اإلنسانية؛ قال :

(.)2
وقال :
(.)3

( )1رواه البخاري ( )6922يف استتابة املرتدين ،من حديث ابن عباس  مرفوع ًا.
( )2سورة املائدة. 32 :
( )3سورة األنعام. 151 :

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :لن يزال الرجل يف
فسحة من دينه ما مل ُيصب دما حراما) ،وقال ابن عمر ريض اهلل عنهام :من ورطات
األمور التي ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها؛ سفك الدم احلرام بغري ِح ِّله(.)1
ال زال يف فسحة ،وال يزال يف سعة ويف رمحة من اهلل ؛ إال إذا ارتكب القتل
فقد َعر َض نفسه لغلب اهلل تبارك وتعاىل .
فإن كان القتيل مؤمن ًا أو مسل ًام فقد قال اهلل تبارك وتعاىل:

(.)2
وعن الرباء بن عازب  أن رسول اهلل  قال( :لزوال الدنيا أهون عند اهلل
ٍ
ممؤمن بغري حق)(.)3
من قتل
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :من أعان عىل قتل ممؤمن بشطر
كلمة لقي اهلل مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهلل)(. )4
اهد؛ وهو من يدخل إىل دار املسلمني بذمة أمري املسلمني ،أو بذمة
أما قتل املج َع َ
اهدٌ يف ذمة اهلل وذمة رسوله
أحد املسؤولني ،أو بذمة مسلم من املسلمني ،فهو جم َع َ
( )1رواه البخاري ( ،)2766ومسلم (. )89
( )2سورة النساء. 93 :
( )3رواه ابن ماجه ( ،)2619وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)3588إسناده حسن).
( )4رواه ابن ماجه (. )2620

 ،وال ُيوز ملسلم أن خيفر ذمة اهلل وال ذمة رسوله  وال ذمة املسلمني ،وال أن
ينقض ذلك العهد.
ٍ
رجل َأ َّمن
حل ِم ِق  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :أ ُّيام
فعن عمرو بن ا َ
رجال عىل دمه ثم قتله ،فأنا من قاتله بريء ،وإن كان املقتول كافرا) ()1؛ ألن
اإلسالم ال يرىض باخليانة وال بالغدر مهام كان شكله ،ومهام كانت طريقته .
وعن أيب بكرة  قال :قال رسول اهلل ( :من قتل نفسا معاهدة بغري حقها مل
يرح رائحة اجلنة ،وإن ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام)(.)2
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :من
قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما)( ،)3كل
تنفري من الغدر واخليانة ،فهي ليست من صفات املسلم بحال من األحوال.
ذلك ٌ
وأما قتل اإلنسان لنفسه ،فقد روى البخاري عن أيب هريرة  ،عن النبي 
قال( :ومن تر ّدى من ج ٍ
بل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرت ّدى فيها خالدا خملدا
يتحساه يف نار جهنم خالدا
فس ُّمه يف يده
َّ
حتسى ُس َّام فقتل نفسه ُ
فيها أبدا ،ومن َّ

( )1رواه ابن ماجه ( ،)2688وابن حبان ( )5982واللفظ لـه ،وعند ابن ماجه( :فإنه حيمل لواء ٍ
غدر يوم
القيامة).
( )2رواه ابن حبان (. )7340
( )3رواه البخاري (. )3166

ٍ
بحديدة فحديد ُت ُه يف يده يتوجأ هبا يف نار جهنم
خملدا فيها أبدا ،ومن قتل نفسه
خالدا خملدا فيها)(.)1
وقد جعل اإلسالم حد القصاص حفاظ ًا هلذا األصل ،وهلذه القاعدة ،وهلذا
الركن العظيم؛ وهو النفس البرشية املعصومة ،جعل عقوبة القصاص والقتل
حفاظ ًا هلذا األصل يف دين اهلل . 
روى مالك عن عمر بن اخلطاب  أنه قتل مجاعة برجل واحد ،فقد روي عن
سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب  قتل سبعة أو مخسة برجل قتلوه غيلة،
وقال( :لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيع ًا)(. )2
ومن األمن أهيا اإلخوان الكرام األحبة :األمن عىل املال؛ وهذا من أصول
اإلسالم ومن قواعده التي ذكرناها آنف ًا ،فاهلل تبارك وتعاىل أجاز للمسلمني أن
يتمتعوا بأخذ املال من قنوات ومن طرق مرشوعة ،حددها اهلل تبارك وتعاىل
وأباحها ورشعها؛ من البيع والرشاء وكسب اليد.
فاإلسالم مل يفتح الباب عىل مرصاعيه ،يأخذ اإلنسان املال من ِح ِّله ومن
حرامه؛ ال! وإنام أباح له أن يأخذه من حله ،ثم بعد ذلك أذن لـه أن يرصفه يف

( )1رواه البخاري ( ،)5778ومسلم ( .)109وقولـه ( :تر َّدى) أي :رمى بنفسه من اجلبل أو غريه فامت.
وقوله( :يتوجأ) أي :يرضب هبا نفسه .

( )2انظر( :تفسري البغوي) (.)190/1

َحم َ ِّله ،فقال سبحانه وتعاىل:
(. )1
وأمرك املوىل جل وعال بعدم اإلرساف ،وأمرك بالتوسط عند إنفاقك هلذا
املال ،فاملال ليس مرتوك ًا لإلنسان أن يأخذه من أي مكان ،وليس مرتوك ًا لـه أن
يرصفه يف أي مكان ،وليس مرتوك ًا لـه أن يترصف فيه باإلرساف والتبذير كام
شاء ،فإن ذلك كله حرام حرمه اهلل تبارك وتعاىل ،وإنام له ٌ
طرق وقواعدج أباحها
اهلل تبارك وتعاىل وندب إليها.
َ
َ
ثيابك
عليك
عن عمرو بن العاص  قال :بعث إيل رسول اهلل  فقالُ ( :خذ
ِ
َ
ثم ائتني) فأتيتجه وهو يتوض جأ ،فصعد يف النظر ثم طأطأه ،فقال( :إين
وس
الحكَّ ،
كَ ،
ٍ
ك اهللُ و ُيغن ِ ُم َ
جيش َف ُي َس ِّل ُم َ
دفع  -من املال َز ْع َبة
أريد أن أبعثك عىل
ب-أ ج
وأز َع ُ
َ
رسول اهلل ،ما أسلمت
صاحلة)  -أي :أعطيك دفع ًة من املال ، -قال :فقلت :يا
من ِ
َ
أكون مع رسول اهلل .
أسلمت رغب ًة يف اإلسالم ،وأن
أجل املال ولكنّي
ج

نعام باملال الصالح للرجل الصالح)(. )2
فقال( :يا عمرو َّ
فاملال قد يكون صاحل ًا ،وقد يكون فاسد ًا ،بحسب مصدر حتصيله ،وكيفية
إنفاقه .

( )1سورة الفرقان. 67 :
( )2رواه أمحد ( )17763وقال حمققو (املسند)( :إسناده صحيح عىل رشط مسلم) .

وجعل اإلسالم حلامية هذا األصل عقوب َة قطع اليد ،وهي عقوبة الرسقة ،وهي
ِ
حدود اهلل تبارك وتعاىل ،قال سبحانه:
حدٌ من
(.)1
وعن أيب هريرة  قال :جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل :أرأيت
إن جاء ٌ
رجل يريد أخذ مايل؟ فقال لـه النبي عليه الصالة والسالم( :فال تُعطِه
مالك) .قال :أرأيت إن قاتلني؟ .فقال عليه الصالة والسالم( :فقاتله) ،قال :أرأيت
إن قتلني؟ قال( :فأنت شهيد) .قال :أرأيت إن قتلته؟ قال( :هو يف النار)(. )2
رابعا :األمن عىل العرض ،قال اهلل تبارك وتعاىل:

اآليـة( ،)3وذلك من أجل
احلفاظ عىل نعمة العرض.
ٌ
حفظ
ونعمة العرض إنام هي نعمة النسل ،املـحافظة عىل العرض إنام هو
ٌ
وحفظ للذرية ولألبناء وألجيال اإلسالم واملسلمني .
للنسل،
( )1سورة املائدة. 38 :
( )2رواه مسلم (. )140
( )3سورة النور. 31 ،30 :

وقد َحرم اهلل تبارك وتعاىل الزنا ،ملا فيه من ضياع األنساب ،وملا فيه من تفكك
األرس ،وملا فيه من تدمري املـجتمعات.
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ال يزين الزاين حني يزين وهو
ممؤمن)()1يعني كام جاء يف حديث آخر :أن اإليامن يرتفع عنه إذا كان يف حالة الزنا
أو رشب اخلمر أو الرسقة والعياذ باهلل تبارك وتعاىل من ذلك.
وعن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل ( :من يضمن يل ما بني حلييه  -يعني
نت لـه باجلنة)(. )2
لسانه  -وما بني رجليه-يعني فرجه -ت ََض َّم ُ
وجعل اإلسالم حد ًا عىل الزنا ،وهو اجللد للزاين الغري جحمصن ،أو الرجم للزاين
املجحصن ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
( ،)3وذلك حفاظ ًا عىل النسل وحفاظ ًا عىل العرض.
واألمر األخري ،وهو :األمن عىل العقل ،فقد أمر اهلل تبارك وتعاىل ،وأمر
رسوله  أن حيافظ املسلم عىل عقله ،وذلك بالعلم النافع الذي يقوده إىل معرفة
ربه سبحانه وتعاىل ،وإىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة.

( )1رواه البخاري ( ،)2475ومسلم (. )57
( )2رواه البخاري ( ،)6474واللحيان :مهان عظام احلنك .
( )3سورة النور. 2 :

وحرم سبحانه وتعاىل اخلمر  -وحرم كل مسكر  -ألهنا مفسدة للعقل والعياذ
باهلل ،وألن املسلم ،بل اإلنسان أي ًا كانت ديانته؛ ال يمكن أن يعيش عىل وجه هذه
األرض صاحل ًا مصلح ًا ،إال إذا كان بعقله وكامله ،ولذلك حرم اهلل اخلمر.
عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :لعن اهلل اخلمر ،وشارهبا
ِ
وعارصها ومعترصها ،وحاملها واملـحمولة إليه)(.)1
وساقيها ومبتَاعها وبائِ َع َها
َ
وعن أنس بن مالك  قال( :لعن رسول اهلل  يف اخلمر عرشةِ :
عارصها
َ
ومعترصها ،وشارهبا وحاملها ،واملـحمولة إليه ،وساقيها وبائعها ،وآكل ثمنها،
واملشرتي هلا ،واملُشرتى له)(. )2
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي  أنه قال( :كل مسكر مخر،
وكل مخر حرام ،ومن رشب من مخر الدنيا ،فامت وهو ُي ِد ِمنُها ،مل يرشهبا يف
اآلخرة)( ،)3فدخل يف ذلك كل املخدرات بأنواعها والعياذ باهلل عز وجل ،فهي
من املسكرات؛ إن مل تكن أشد منها والعياذ باهلل عز وجل من ذلك .
وعن أيب موسى األشعري  أن النبي  قال( :ثالثة ال يدخلون اجلنة :مدمن
اخلمر ،وقاطع رحم ،ومصدِّ ق بالسحر) ...احلديث(. )4

( )1رواه أبو داود ( ،)3674وابن ماجه ( )3380وزاد( :وآكل ثمنها) .
( )2رواه ابن ماجه ( ،)3381والرتمذي ( )1295وقال( :حديث غريب).
( )3رواه البخاري ( ،)5575ومسلم (.)2003
( )4رواه أمحد ( ،)399/4وابن حبان ( ،)6137 ،5346واحلاكم ( )146/4وصححه .

وحد ًا عىل شارب اخلمر ،وهو اجللدج حفاظ ًا عىل عقل
وجعل اإلسالم عقوبة َ
اإلنسان.
وكل هذه األركان أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،إن حافظنا عليها فنحن إنام
نحافظ عىل أمننا وإيامننا.
تنبيه عىل األحداث:
أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،كلنا سمع هبذا احلدث اجللل الذي حدث يف
األسبوع املايض ،يوم االثنني( ،)1يوم تجعرض األعامل عىل اهلل سبحانه وتعاىل ،يف
مدينة الرياض حرسها اهلل تبارك وتعاىل ،ومجيع بالد املسلمني من كل سوء،
والذي نستنكر مجيع ًا وقوعه يف بلد اإلسالم واإليامن ،يف بلد األمن واألمان ،فهو
ٌ
وبغيض لو حدث يف أي مكان؛ فكيف به حيدث يف قلعة
عمل ال شك كري ٌه
ٌ
اإلسالم !!.
إنه ٌ
خمالف ألخالقنا ،ومبادئنا ،وديننا القويم ،وهو عمل شا ٌذ ليس من
عمل
ٌ
إسالمنا يف يشء ،وليس من عروبتنا وأصالتنا؛ فلم يكن يوم ًا من األيام من
أخالق العرب ،وليس من شيمهم :الغدر واخليانة واجلبن؛ فكل ذلك من صفات
اإلنسان الذي انخلع عن اإلسالم واإليامن والعياذ باهلل . 
ثم إن هذا العمل أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،اشتمل عىل أرضار كثرية منها:

( )1مساء االثنني  1424 / 3 / 11هـ .

قتل األبرياء املعاهدين ،وال يقول قائل :هم كفار؛ فإهنم وإن كانوا كفار ًا فهم
اهدج ون هلم ذمة املسلمني بدخوهلم إىل بالدنا بالعهد والذمة ،ال ُيوز أن نخفر
جم َع َ
ذمة املسلمني أبد ًا ،وال أن نخوهنم ،وال أن نغدر هبم .
وكذلك اشتمل هذا احلدث اجللل عىل :ترويع للمسلمني يف هذه البالد
بأرسها ،وترويع املسلم ذنب عظيم والعياذ باهلل  ،فقد حذرنا النبي عليه
الصالة والسالم من ترويع املسلم وختويفه جاد ًا أو مازح ًا .
وكذلك اشتمل هذا احلادث اجللل العظيم عىل :تدمري أموال الناس وإتالفها
بغري حق ،وذلك من اآلثام العظام والعياذ باهلل  ،ألن املال هو أمانة عندنا،
ظلم وتعد
سيسألنا اهلل تبارك وتعاىل عنها؛ فإتالفها بغري حق ،وبغري وجه مرشوع ٌ
يأثم به فاعله.
فمن أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهلل؛ ألنه يف احلقيقة حماربة هلل
ورسوله وإفساد يف األرض ،يستحق فاعله عقوبة حماربة اهلل ورسوله واإلفساد يف
األرض ،وكذلك من تسبب يف ذلك وأعان عليه والعياذ باهلل من ذلك .
قال تعاىل:

(.)1
والواجب عىل املسلمني من مواطنني ومقيمني يف هذه البالد ،أن حيافظوا عىل
هذه النعمة؛ نعمة األمن ،ونحن نتمتع هبا ونر جف جل فيها لي ً
ال وهنار ًا ،أبناؤنا خيرجون
إىل مدارسهم آمنني مطمئنني ،ويعودون إىل بيوهتم آمنني مطمئنني ،وخيرجون إىل
املساجد وإىل األسواق وإىل كل مكان يف أمن وأمان ،ونساؤنا كذلك ،واحلمد اهلل
تبارك وتعاىل ،فهي نعمة عظيم ٌة ،نسأل اهلل  أن يديمها علينا ،وأن حيفظها
بالشكر ،والطاعة ،وبالتقرب إليه سبحانه وتعاىل ،إنه عىل ذلك قدير.
فالذي ذاق هذه النعمة ،وذاق خريها ،وذاق بركتها؛ ال يمكن أبد ًا -إن كان
عاق ً
ال  -أن جي َف ِّر َط ب جعرش معشارها؛ ألهنا نعمة عظيمة تستحق املـحافظة عليها.
فالواجب عىل املسلمني اليقظة واحلذر واحليطة ،وأن يكون كل فرد من
املـجتمع عين ًا حترس هذا الوطن ،وحتافظ عىل أمنه واستقراره ،ألن أمن هذا
الوطن ليس ملصلحة فرد من األفراد ،وال جلامعة من اجلامعات ،إنام هو أمن لنا
وألبنائنا ،وألهلينا وألموالنا ،وكذلك أمن لديننا ودنيانا ،فنحن املستفيدون من
هذا األمن ،فالواجب علينا أن نحافظ عليه ،والواجب علينا أن نتعاون مع
السلطات وأجهزة األمن يف كل ما من شأنه استئصال شأفة اإلجرام واملـجرمني،

( )1سورة املائدة. 33 :

وكشفهم والبالغ عنهم وعن أي معلومات تعني عىل ذلك؛ حتى نقطع دابر الرش
وأهله بإذن اهلل . 
ونحن نتوجه إىل اهلل  أن يكشف هذا املـجرم ومن كان معه يف هذه اجلريمة
العظيمة ،وأن يميتها يف مهدها ،وأن يرصفها عنا وعن بالد املسلمني ،إنه سبحانه
وتعاىل ويل ذلك والقادر عليه.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

نعمة األمن
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،نتحدث اليوم بإذن
اهلل تبارك وتعاىل عن نعمة من نعم اهلل تبارك وتعاىل ،ونعم اهلل ال تعد وال حتىص؛
قال تبارك وتعاىل:
(.)1
فمن نعم اهلل  علينا :نعمة اإلسالم ،ونعمة األمن ،ونعمة العافية ،ونعمة
املال ،ولو أردنا أن نعد هذه النعم ما أحصيناها ،ولكن حديثنا اليوم إن شاء اهلل
عن نعمة واحدة ،أال وهي :نعمة األمن والطمأنينة والسكينة ،فهذه النعمة
العظيمة ال يعرف قدرها إال اخلائفون ،هذه النعمة التي انغمسنا فيها يف هذا البلد
الكريم بفلل حتكيم رشع اهلل.
يقول ( :من أصبح آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنام
حيزت لـه الدنيا بحذافريها)( )2أي :مجعت لـه الدنيا بأطرافها .
( )1سورة إبراهيم. 34 :
( )2رواه الرتمذي ( )2347يف الزهد ،والبخاري يف (األدب الفرد) ( ،)300وابن ماجه ( )4141يف الزهد؛
وقال الرتمذي( :حديث حسن غريب).

فنعمة األمن نعمة عظيمة تستحق منا أن نشكر اهلل عليها ،وأن نحافظ عليها.
ونعمة األمن هي من نعم اهلل حتى يف اجلنة؛ قال :
()1

ولكن :ما السبيل للمحافظة عىل هذه النعمة؟ للقرآن العظيم مخسة أساليب
ووسائل حلفظ نعمة األمن عىل املسلمني:
أوهلا :هو اإليامن باهلل والعمل الصالح ،اإليامن باهلل ـ الذي يعمر القلب ـ
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وبالقدر خريه ورشه ،حلوه ومره ،ال
يؤمن بلسانه فقط ،وإنام يستشعر ذلك بداخل قلبه وجوارحه ،يؤمن باهلل،
وبوجوده ،وملكه ،ويؤمن بمالئكة اهلل التي تنزل صباح ًا ومساء ًا بأمر اهلل ،ويؤمن
برسل اهلل الذين أرسلهم ،وكتبه التي أنزهلا ،ويؤمن باليوم اآلخر؛ وكأنه يرى
بعينه يوم الفزع األكرب ،يوم خيرج الناس حفاة عراة جغرالً ،خيرجون من قبورهم
ليقفوا بني يدي اهلل . 
فاإليامن هو أول وسائل األمن ،ثم العمل الصالح ،يقول :

( )1سورة سبأ. 37 :

( ،)1إذ ًا :اإليامن باهلل ،والعمل الصالح ،مها أول
األشياء التي تكون سبب ًا يف األمن.
سبب لرفع األمن ،قال
األمر الثاين :ترك املعايص والـمحرمات ،فاملعايص
ٌ
تعاىل:

( )2فإن كجنا حريصني عىل استمرار األمن يف بالدنا،
فلنعلن الصلح مع اهلل ،ولنبتعد عن املعايص .
وال يقول قائل :أنا إن عصيت اهلل بمفردي؛ فإن معصيتي ال حتدث شيئ ًا.
أقول :أخي املسلم ،لو أن كل واحد قال مثل هذا الكالم ،نقع مجيع ًا يف معصية
اهلل؛ فنستحق العقوبة من اهلل ،كام هو حال ذلك السلطان الذي أراد من جتار اللبن
أن ُيمعوا لـه اللبن يف حوض من األحواض ،فقال واحد منهم :لو أنني سكبت
يف وسط هذا اللبن ما ًء فلن َي جرض ،ولن يستطيع أحد أن يعرف ،ورست هذه
الفكرة عند مجيع التجار ،وجاء كل واحد منهم باملاء ،فامتأل احلوض ما ًء؛ وهكذا
َرض وال تؤثر ،فتجتمع املعايص
سيكون حالنا إذا قال كل واحد منا :معصيتي ال ت ج ُّ
كلها والعياذ باهلل ،ومع املعايص ال ُيتمع األمن أبد ًا.
( )1سورة النور. 55 :
( )2سورة النحل. 47 - 45 :

ثالثا - :من أسباب األمن :-شكر النعم وعدم كفراهنا ،قال تعاىل:

( ،)1هذه
اآلية نزلت يف مرشكي مكة ،فكان  يدعوهم إىل اإليامن واإلسالم ،فلم يؤمنوا
وكفروا بنعم اهلل ،فحاق هبم غلب اهلل ،فأذاقهم اهلل لباس اجلوع واخلوف بام
كانوا يصنعون ،واآلية وإن كان سبب نزوهلا هو فعل املرشكني يف مكة؛ إال أهنا
عام ٌة يف كل من فعل فعلهم؛ فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .
وكفران النعمة يعني :جحودها ،وإنكارها ،وعدم نسبتها إىل اهلل ،وعدم شكر
اهلل عىل هذه النعم.
رابعا - :من أسبب األمن : -العدل وترك الظلم ،يقول اهلل :
( ،)2فاألمن يأيت برتك الظلم.
وأول الظلم الرشك باهلل تعاىل ،قال تعاىل:

(.)3

والتعدي عىل كتاب اهلل ،وعىل سنة رسوله  ،واالستهزاء هبام ،وعدم
حتكيمهام؛ كل ذلك من الظلم .
( )1سورة النحل. 112 :
( )2سورة األنعام. 82 :
( )3سورة لقامن. 13 :

وكذلك الربا ،والرشوة ،والغصب ،وعدم تربية األبناء عىل طاعة اهلل ،والتجرب
عىل اخلدم ،وعىل السائقني ،وعىل العامل ،وعىل ضعفة الناس ،كل ذلك من الظلم
الذي يرفع األمن والعياذ باهلل؛ لذلك فنحن مطالبون بالعدل مع خلق اهلل سواء
كانوا كرباء أو ضعفاء.
خامسا :إقامة حدود اهلل والقصاص ،قال تعاىل:
( ،)1حياة كلها أمن ،وطمأنينة ،وسكينة ،هل
يف بالد الدنيا كلها بالد أكثر أمن ًا وطمأنين ًة من هذه البالد؟! ،ال واهلل ،وال يف
أقوى بالد الرشق والغرب ،فهم أكثر سالح ًا ،ولكن األمن معقود بدين اهلل،
وبحدود اهلل ،وهي تطبق عندنا بفلل اهلل تعاىل .
عن أيب هريرة  ،عن رسول اهلل  قال( :حلد واحد يف األرض ُيقام خري
ِ
ألهل األرض من أن ُيمطروا ثالثني صباحا )(. )2
والعقوبات التي رشعها اهلل  ،وهي حد القتل ،وحد الردة ،وحد الرسقة،
وحد الزنى ،وحد اخلمر ،وحد البغي ،وحد احلرابة ،فكل هذه احلدود هي أمن
من اهلل للمجتمع املسلم ،فلنحافظ عليها ،ولنتمسك هبا ،ولنفتخر عىل الدنيا كلها
هبذه احلدود التي أكرمنا اهلل  هبا .

( )1سورة البقرة. 179 :
( )2رواه النسائي ( )76/8مرفوع ًا وموقوف ًا .

وهنا أذكر حد ًا واحد ًا من هذه احلدود وأرك جِّز عليه ،وهو حدُّ ِ
احلرابة ،فنحن
َ
نعيش يف بلد آمن مطمئن ،فمن جاء يف هذه البالد وأراد أن يثري فيها الفتن،
والقتل ،وسفك الدماء ،فإنام حكمه وحده هو( :حدُّ ِ
احلرابة) الذي ذكره اهلل يف
َ
َ
القرآن العظيم؛ قال تعاىل:

(.)1
اع الطرق ،والفسق جة ،والظلم جة ،والـمجرمون؛
َحدُّ احلرابة :أن خيرج جقط ج
خيرجون عىل املسلمني ،فيقتلون ،أو يرسقون ،أو يشيعون اخلوف بني الناس ،فمن
فعل ذلك فجزاؤه يف كتاب اهلل كام سمعنا ،فإن َقتَل جقتِل ،وإن قتل ورسق املال،
ِ
ِ
ب ،وإن رسق املال ومل َي ْقتجل قطعت يده ورجله من خالف ،وإن أخاف
وصل َ
جقت َل ج
الناس وأرهبهم ن ِجف َى من األرض ،ونف جيه كام قال العلامء :أن جيسج َن أبد ًا ،إال أن
يتوب إىل اهلل تبارك وتعاىل .
فنحن يف هذا البلد نعيش يف أمن ،وأمان ،وطمأنينة ،فعلينا أن نبذل كل ما
نستطيع حفاظ ًا عىل هذا األمن ،وعىل بقائه .

( )1سورة املائدة. 33 :

قال رسول اهلل ( من َس ّن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل
هبا إىل يوم القيامة)(.)1
فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وأشيعوا األمن واإليامن بني إخوانكم ،وتعاونوا مع
وحي ِّول أمن هذه
املسئولني؛ إن سمعتم أو رأيتم من يريد أن جيفسد يف األرض ،ج
البالد إىل خوف ،فام عليكم إال أن ترضبوا بيد من حديد كام أمركم ربكم تبارك
(. )2

وتعاىل فقال:

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه مسلم ( )1017عن جرير بن عبد اهلل .
( )2سورة املائدة. 2 :

الظـلـم ظلمات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
أما بعد فيا أحباب رسول اهلل  ،يقول اهلل تبارك وتعاىل:

(.)1
وقال تبارك وتعاىل أيل ًا:

()2

فالظلم يا عباد اهلل من الكبائر التي حرمها الشارع أشد التحريم ،وحذر منها
أشد التحذير؛ ففي احلديث القديس ،يقول اهلل جل وعال( :يا عبادي اين حرمت
الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم ُحم َّرما فال تظاملوا)(.)3
( )1سورة إبراهيم :اآليات . 45 - 42
( )2سورة الشعراء :آية . 227
( )3رواه مسلم (. )2577

وعن أيب موسى  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل يميل للظامل فإذا أخذه مل
يفلته) ثم قرأ رسول اهلل :
(. )1
فالظلم جحمرم يف دين اهلل  ال ُيوز ملسلم أن يستحله أبد ًا ،حتى ولو َغري اسم
الظلم إىل غري ذلك؛ فالربا ظلم ،والفائدة ظلم ،والرضب ظلم ،والشتم ظلم،
واالستطالة عىل اللعيف ظلم ،والوساطة ألخذ حق الغري أو تقديم من ال
يستحق التقديم ظلم .
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :أتدرون من املفلس؟) قالوا:
املفلس فينا من ال درهم لـه وال متاع .فقال( :إن املفلس من أمتي من يأيت يوم
ٍ
ٍ
وزكاة ،ويأيت وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا،
بصالة وصيا ٍم
القيامة
وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،ف ُيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن
فنيت حسناته قبل أن ُي َ
قَض ما عليهُ ،أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح
يف النار)(.)2
ويؤكد ذلك ما رواه اإلمام أمحد بإِسناد َحسن ،عن عبد اهلل بن أنيس  قال:
ِ
القيامة ُحفاة ُعراة غُرال ُهبام) قال:
سمعت رسول اهلل  يقول( :حيرش اهلل العبا َد يو َم

( )1سورة هود :آية  ،102واحلديث رواه البخاري ( ،)4686ومسلم (.)2583
( )2رواه مسلم ( ،)2581والرتمذي (. )2418

ٍ
يسم ُع ُه
سم ُع ُه َمن َب ُعدَ كام َ
قلنا :وما جهب ًام؟ قال( :ليس عليهم يشء ،ثم ينادهيم بصوت َي َ
من َق ُر ْب :أنا الد َّيان ،أنا امللك ،ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار ،وله عند
ٍ
أحد من أهل اجلنة حق حتى أ ُق َّصه منه ،وال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل
ٍ
وألحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه ،حتى اللطمة) قال :قلنا :كيف
اجلنة،
وإننا نأيت جعرا ًة جغرالً جهب ًام؟ قال( :احلسنات والسيئات)(.)1
بل إن اهلل سبحانه يقتص فيام هو أقل من ذلك؛ فعن أيب أمامة  أن رسول اهلل
وحرم عليه
 قال( :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ،فقد أوجب اهلل لـه النارَّ ،
اجلنة) قالوا :وإن كان شيئ ًا يسري ًا يا رسول اهلل؟ قال( :وإن قضيبا من أراك)(.)2
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدر ًا

فالظلم ترجع عقباه إىل الندم

تنام عيناك واملظلوم متنبه

يدعو عليك وعني اهلل مل تنم

وكان بعض السلف يقول( :ال تظلم اللعفاء فتكون من أرشار األَقوياء).
وعن أيب سلمة ،قال :سمع أبو هريرة رج ً
ال وهو يقول( :إن الظامل ال يرض إال
نفسه)  ،قال :فالتفت إليه فقال( :بىل ،واهلل إن احلبارى لتموت يف وكرها جهزاالً
بظلم الظامل)(.)3

( )1رواه أمحد ( ،)495/ 3وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)5283إسناده حسن).
( )2رواه مسلم (. )137
(( )3تفسري الطربي) ط هجر (.)260/14

ِ
قبح الظلم ،وإىل هذا احلد يكون الظامل ،ولذلك َحذرنا
نعم إىل هذا احلد َيص جل ج
رسول اهلل  من الظلم فقال( :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلامت يوم القيامة ،واتقوا
ِ
الش َّح فإن ُ
ُ
واستح ُّلوا
اءهم،
َ
الش َّح أهلك من كان قبلكم؛ محلهم عىل أن سفكوا د َم َ
َحمارمهم)(.)1
أما عن دعوة املظلوم فقد جاء عن رسول اهلل  أنه قال ملعاذ  ملا أرسله إىل
اليمن( :واتق دعو َة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب)(.)2
فإن قال قائل :لعل املظلوم كان فاجر ًا ،أو عاصي ًا ،فال يستجاب لـه ،فقد أجاب النبي
 عن ذلك بقوله( :دعوة املظلوم مستجابة ،وإن كان فاجرا ففجوره عىل نفسه)(.)3
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ( :قال اهلل  :ثالثة أنا خصمهم
باع ُح َّرا
يوم القيامة ومن كنت
طى يب ثم َغدَ ر ،ورجل َ
خصم ُه خصمتُه :رجل َأ ْع َ
ُ
فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجريا فاستويف منه العمل ومل يعطه َأ َجره)(.)4

وعنه  أيل ًا ،أن النبي  قال( :من كانت عنده مظلمة ألخيه من ِع ْر ٍ
ض أو
من َيش ٍء فليتح َّلله منه اليو َمِ ،من َقبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن كان لـه

( )1رواه مسلم ( )2578من حديث جابر . 
( )2رواه البخاري ( ،)1496ومسلم ( )19من حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام مرفوع ًا .
( )3رواه أمحد ( )367/ 2عن أيب هريرة مرفوع ًا ،وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)3295إسناده
حسن).
( )4رواه البخاري ( ،)2227وابن ماجه (.)2442

عمل صالح ُأ ِخ َذ منه بقدر مظلمته ،فإن مل يكن لـه حسنات ُأخذ من سيئات
صاحبه َف ُحمل عليه)(.)1
والظلم يف أيامنا هذه لـه أشكال عديدة ،ومظاهر كثرية ،فمن ذلك مث ً
ال:
الرشوة ،وأكل مال اليتيم ،وأكل مال الغري بالباطل ،ومن الظلم :جترؤ الفئة
الباغية عىل التفجريات وما ينتج عنها من قتل للمسلمني وغري املسلمني ،وتدمري
للممتلكات ،وإشاعة للخوف بني الناس ،بل إن ذلك من أشدِّ الظلم ،فليتق اهلل
ُّ
كل إنسان يظن من نفسه القدرة عىل الناس ،فإذا دعتك قدرتك إىل ظلم الناس،
فتذكر قدرة اهلل عليك.
عجوز
فعن وهب بن منبه قال :بنى َجب ٌار من اجلبابرة قرص ًا وشيده ،فجاءت
ٌ
فقرية ف َبن َْت إىل جانبه شيئ ًا تأوي إليه – كوخ ًا أو نحوه  ،-فركب اجلبار يوم ًا
وطاف حول القرص ،فرأى بنا َءها ،فقال :ملن هذا؟ فقيل :المرأة فقرية تأوي إليه،
فهدم ،فجاءت العجوز فرأته مهدوم ًا ،فقالت :من هدمه؟ فقيل :امللك رآه
فأمر به ج
فهدمه .فرفعت العجوز رأسها إىل السامء وقالت :يا رب إذا مل أكن حارضة فأين
كنت أنت!! ،قال :فأمر اهلل جربيل أن يقلب القرص عىل َمن فيه فقلبه(. )2

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)3534والرتمذي (. )2419
(( )2الزواجر عن اقرتاف الكبائر) للهيتمي (.)199/2

تعظيم حرمات املسلمني
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ؛ كلنا سمع وتأمل ملا
حدث يف األسبوع املايض يف مدينة الرياض ،عاصمة البالد .
ذلك التفجري

()1

الذي هو من الفساد يف األرض ،والذي ذهب ضحيته

تدمري لألموال التي
أرواح بريئة من مسلمني ومعاهدين وحتى أطفال ،ونتج عنه
ٌ
ٌ
أمرنا اهلل  باحلفاظ عليها؛ ال بإتالفها وإهالكها وتدمريها ،كلنا تأمل هلذا احلدث
املؤمل الذي إذا سمعناه يف بالد الكفار فال نستغربه ،أما أن نسمعه يف بالد
املسلمني!! وعىل أيدي املسلمني!! الذين سامهم اهلل تبارك وتعاىل هبذا االسم
الكريم ،ورهبم سبحانه هو السالم ،وجعل شعارهم السالم ،وجعل نبيهم نبي
ٌ
دخيل ،وفتن ٌة من فتن هذا الزمان ،وال
الرمحة ،فال شك أن هذا أمر مستغرب وأمر
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون .
وإن من أعظم املصائب االستهانة بالدماء ،بينام جاءت الرشيعة املطهرة
بالتحذير من قتل الغري ،مسل ًام كان أو معاهد ًا ،والتنفري من االشرتاك يف قتل
النفس حتى ولو بكلمة ،بل حتى ترويع املسلم وإدخال اخلوف ورفع السالح يف

( )1إشارة إىل التفجري الذي حصل يف الرياض وغريها من مدن اململكة يف تلك الفرتة .

وجهه؛ كل ذلك حذر منه الشارع احلكيم ،ألن هذه املسألة مسألة عظيمة؛ فلذلك
كل مقدماهتا ومداخلها وأبواهبا ونوافذها أغلقها اإلسالم وشدد اإلغالق عليها.
عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :كنا مع رسول اهلل  يف مسري فخ َف َق
رجل عىل راحلته  -نام رجل من الصحابة نوم ًة يسري ًة  -فأخذ ٌ
ٌ
رجل سه ًام من
الرجل ِ
ٍ
ج
لرجل أن ُي َر ِّو َع مسلام)(،)1
ففز َع ،فقال النبي ( :ال حيل
كنانته ،فانتبه
سهم أخذه من كنانته ،ففزع من نومه فقال النبي ( : ال حيل) ،فمن
وهذا فقط
ٌ
املـحرمات أن تفزع املسلم ،حتى ولو كنت مازح ًا فذلك أيل ًا حرام ال ُيوز.
وعن أيب هريرة  قال :قال أبو القاسم صلوات ريب وسالمه عليه( :من
وأمه)( ،)2ألن
أشار إىل أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه ،حتى وإن كان أخاه ألبيه ِّ
احلديدة هنايتها قتل أو جرح أو رضر ،ال يكون نتيجة احلديدة شيئ ًا يسري ًا ،وال
شيئ ًا سه ً
طريق أوله لعن ٌة وآخره لعن ٌة وغلب من اهلل تبارك وتعاىل
ال ،بل إن ذلك
ٌ
والعياذ باهلل . 
فكيف بمن رفع يف وجه أخيه املسلم ليس حديد ًة وإنام أسلحة وقنابل
ورشاشات؛ ماذا يكون شأنه منذ أن محلها ؟! ومنذ أن نوى ما نوى؟!.

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)(( :)4126رواه الطرباين يف الكبري ،ورواته ثقات) ،وكذا قال
اهليثمي يف (جممع الزوائد) (. )254/6
( )2رواه مسلم (. )2616

وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام عن النبي  قال( :من محل علينا
السالح فليس منا)(.)1
جر َد ظهر مسل ٍم بغري حق
وعن أيب أمامه  قال :قال رسول اهلل ( :من َّ
لقي اهلل تبارك وتعاىل وهو عليه غضبان)( ،)2فكيف بمن جرد ظهور املسلمني؛
وحر َقهم!! ،والعياذ باهلل  ،كيف يكون
وأجسادهم ،وجلودهم وشعورهم ،بل َ
عقابه عند ربه تبارك وتعاىل.
وعن أيب هريرة  عن النبي  أنه قال( :من خرج من الطاعة ،وفارق
اجلامعة فامت ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّي ٍة ،يغضب لِ َع َص ٍبة ،أو
يدعو إىل َع َص ٍبة ،أو ينرص َع َصبةَ ،ف ُقتِ َل َف ِقتْلة جاهل َّية ،ومن َخ َر َج عىل ُأ َّمتِي،
يتحاش من م ْمؤ ِمنِها ،وال يفي لذي ٍ
َ
عهد عهد ُه ،فليس
َيرض ُب َّبرها وفاجرها ،وال
ُ
ولست منه)(.)3
مني
ُ
ليست شجاعة أن تفارق مجاعة املسلمني ،وليست بطول ًة ،وال جرأةً ،وإنام
وجهل ،وغرور ،وتكرب ،وعناد (ومن قاتل حتت ٍ
ٌ
راية َع ِّم َّية) ليست واضحة
غبا ٌء
ٌ
ٌ
ٌ
وال بينة ،ليست قائمة عىل أساس ،مل يأمر هبا ،ومل ينصح هبا ،ومل يدع إليها أحدٌ من

( )1رواه مسلم ( )101و(ليس منا) :أي ليس عىل طريقتنا وهدينا.
( )2قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)3615رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد جيد)،
وكذا قال اهليثمي يف (مـجمع الزوائد) (. )253/6
( )3رواه مسلم (. )1848

علامء األمة (ف ُقتِ َل َف ِقت َلة جاهلية) نعوذ باهلل  من ذلك ،فقد يتكلم إنسان بكلمة
وهو ال يقصد ،كام يفعل كثري ممن ال جي ِعم جلون عقوهلم عند الكالم ،ويربر هلؤالء
القتلة أو لغريهم ما يفعلونه؛ فيشرتك معهم يف الوزر والذنب (ومن خرج عىل
أمتي يرضب برها وفاجرها ،وال يتحاش من ممؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
عهد َع ْهدَ ُه) ال
َ َّ
يفي بالعهود وال املواثيق وهذا دليل عىل ضعف الدين (فليس مني ولست منه)
إذ ًا النبي  يعلن براءته  -يف هذا احلديث الواضح الذي ال حيتاج إىل رشح وال
إىل توضيح  -يعلن برا َءته من أمثال هؤالء الذين يعملون هذه األعامل الشائنة
اخلائبة اللالة الفاسدة املفسدة ،يعلن براءته منها نبي اهلدى ،فكل واحد منا يف
نفسه ،ومع أهله ،ومع أبنائه ،ومع أصحابه؛ يعلن براءته من هذه األعامل وينبه
ويريب ويصلح ويرشد؛ لعل اهلل تبارك وتعاىل أن يصلح األحوال.
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :من أعان عىل دم امرئ
مسلم بشطر كلمة ،كتب بني عينيه يوم القيامة :آيس من رمحة اهلل)(. )1
هذا جزاء من أعان عىل القتل ،ومل يقتل بيديه؛ فقط أعان بنصف كلمة
(اقتل)؛ فكيف يكون حال من مارس القتل بيده .
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ( :من تردى من جبل فقتل نفسه
فهو يف نار جهنم يرتدى فيها خالدا ُخملدا فيها أبدا ،ومن َحت َّسى ُس َّام فقتل نفسه
( )1رواه البيهقي يف (شعب اإليامن) ( ،)5346وقال حمققو (الرتغيب والرتهيب)(( :)3596حسن
بشواهده).

يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن قتل نفسه بحديدة
َف ُس ُّم ُه يف يده
َّ
َوجأ هبا يف نار جهنم خالدا ُخملدا فيها أبدا)(.)1
فحديدته يف يده َيت َّ
فالذي يقتل نفسه يتحمل ذلك الذنب العظيم ،فكيف بمن قتل نفسه وقتل
املسلمني ،وأطفال املسلمني واملعاهدين ،وأفسد وأهلك ودمر بال سبب أو مربر،
إال اجلهل والسفه ،وضعف العقل والدين .
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل :
ِ
وجدُ من مسرية أربعني عاما)(،)2
حيها ُي َ
(من قتل ُم َ
عاهدا مل َي َرح رائح َة اجلنة ،وإن ر َ
املعاهد :الذي يدخل إىل بالد املسلمني ،فيعطيه املسلمون العهد واألمان ،ليعمل
يف عمل أو جتارة أو صناعة أو أي أمر من األمور التي أ جذ ِن لـه هبا ،وال ُيوز قتله
وال رضبه وال أخذ ماله؛ ألن من صفات املسلم الوفاء بالعهود؛ وذلك من الغدر
!كيف تعطيه األمان والعهد ثم تغدر به؟! ،وإن إعطاء دولة احلرمني لشخص ما
تأشرية بالدخول يعترب عهد ًا له وأمان ًا .
ويقول ( :ذمة املسلمني واحدة) إذا أعطاه ويل أمر املسلمني األمان فكلنا ُيب
مسلم األمان ألحد ج
فكل األمة عليها أن تعطيه
علينا أن نويف بالعهد ،إذا أعطى
ٌ

( )1رواه البخاري ( ،)5778ومسلم ( ،)109والرتمذي ( ،)2044والنسائي ( ،)67/4وأبو داود
حتسى) أي :رشب ،و(يقتحم) أي :يرمي نفسه يف اخلطر من
( .)3872وقولـه( :تردى) أي :أسقط نفسه ،و( َّ
غري روية وال تثبت.
( )2رواه البخاري. )3166( :

األمان ألن (ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم) أقل واحد فينا يعطي األمان ألي
أحد (فمن أخفر مسلام) يعنيَ :م ْن غدر ذمة املسلم وعهده وأمانه املسلم (فعليه لعنة
اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال ُيقبل منه يوم القيامة رصف وال عدل)( ،)1ال يقبل
اهلل منه فرض ًا وال نف ً
والغدر من أقبح صفات املنافقني.
ال؛ ألنه غدر،
ج
وقـتل املؤمـن من أكرب الكبـائر ،يقول سبحانه:

(. )2
هذا يف قتل مؤمن واحد؛ فهال نعي وهال نستبرص ،وهال نرشد أبنا َءنا
وتالميذنا ومن هم حتت أيدينا وأنفسنا؛ إىل حرمة دماء املسلمني .
عن أنس بن مالك  قال :ذكر رسول اهلل  الكبائر فقال( :الرشك باهلل،
وعقوق الوالدين ،وقتل النفس) ...احلديث(.)3
ويف كتاب النبي  الذي كتبه إىل أهل اليمن؛ وبعث به مع عمرو بن حزم:
وإن أكرب الكبائر عند اهلل يوم القيامة :اإلرشاك باهلل ،وقتل النفس املمؤمنة بغري
( َّ
احلق ،والفرار يف سبيل اهلل يوم الزحف) ...احلديث(.)4
( )1رواه البخاري ( ،)6755ومسلم (. )1370
( )2سورة النساء. 23:
( )3رواه البخاري ( ،)5977ومسلم (. )88
( )4رواه ابن حبان يف صحيحه (. )6555

فقتل النفس من أكرب الكبائر وذكرها العلامء يف كتب الكبائر بعد اإلرشاك باهلل
 مبارشة ،وهبذا نفهم معنى قول النبي ( :سباب املسلم فسوق وقتاله
كفر)( ،)1ليس الكفر املخرج عن امللة ،ولكن من باب أنه من عمل الكفار.
وقال النبي  أيل ًا( :ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب
بعض)( ،)2سامهم كجفار ًا ،سمى املؤمن الذي يقتل أخاه املؤمن ،واملسلم الذي
يقتل أخاه املسلم ،سامه كافر ًا بمعنى أنه أقرب إىل الكفر ،أن جزاءه قريب من
جزاء الكفار .
ويف احلديث عن معاوية  قال :قال رسول اهلل ( :كل ٍ
ذنب عسى اهلل أن
الرج َل يقتل ممؤمنا متعمدا)(.)3
الر ُج َل يموت كافرا ،أو ُ
يغفره إال َ
فكيف ُيرأ اإلنسان املسلم الذي يسمع هذه األحاديث ؟! وهذه النصوص
العظيمة ! كيف ُيرأ عىل مثل هذه األعامل الشائنة ؟! نسأل اهلل  أن ُينبنا الفتن
ما ظهر منها وما بطن .
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :لن َ
املمؤمن يف
يزال
ُ
ِ
ٍ
ب دما حراما)( ،)4إذا مل تصب دم ًا حرام ًا فأنت يف فسحة؛
ُفسحة من دينه مامل ُيص ْ

( )1رواه البخاري ( ،)6044ومسلم ( )64من حديث عبد اهلل بن مسعود  مرفوع ًا .
( )2رواه مسلم ( )65من حديث جرير . 
( )3رواه النسائي ( ،)81/7واحلاكم ( )351/4وقال :صحيح اإلسناد .
( )4رواه البخاري (. )2862

عندك جمال ترجع إىل ربك ،تندم وتتوب وتصلح شأنك ،ولكن إذا ورطت يف
هذه الورطة مل يكن لك فسح ٌة عند اهلل . 
قال ابن عمر  تعليق ًا عىل هذا احلديث :من ورطات األمور التي ال خمرج ملن
أوقع نفسه فيهاَ ،س ْف جك الد ِم احلرا ِم بغري ِح ِّل ِه.
ورط ٌة ال خمرج له منها؛ إال عقوب َة اهلل الصارمة يف الدنيا بالقتل ،ويف اآلخرة
بالنار والغلب واللعنة والعياذ باهلل  من كل ذلك .
وعن الرباء بن عازب  أن رسول اهلل  قال( :لزوال الدنيا أهون عند اهلل
ٍ
ممؤمن بغري حق)( ،)1املؤمن الفرد؛ فكيف بمؤمنني!! بأطفال أبرياء عىل
من قتل
الفطرة !! جيقتلون وتزهق أرواحهم هكذا عبث ًا وال حول وال قوة إال باهلل( ،لزوال
الدنيا أهون عند اهلل من قتل ممؤمن بغري حق ،ولو أن أهل الساموات واألرض
ٍ
ممؤمن ألدخلهم اهلل النار)(.)2
اشرتكوا يف دم
ولذلك يف الرشيعة اإلسالمية إذا قتل القاتل يقتل ،فإذا قتل القاتل واشرتك
معه مجاعة  -أعانوه عىل القتل  -يقتلوا معه ،كام حكم بذلك عمر بن اخلطاب
 ،فقد روي عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب  قتل سبعة أو مخسة
برجل قتلوه غيلة ،وقال( :لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيع ًا)(. )3
( )1رواه ابن ماجه ( )2619بإسناد َحسنه املنذري .وهو عند البيهقي يف (شعب اإليامن) (. )5345

( )2هذه الزيادة عىل احلديث السابق أوردها األصبهاين يف( الرتغيب والرتهيب) (. )2295

( )3انظر( :تفسري البغوي) (.)190/1

نفس عزيزة وثمينة يف دين اهلل تبارك وتعاىل.
وعن عبادة بن الصامت  عن رسول اهلل  قال( :من قتل ممؤمنا فاغتبط
بقتله ،مل يقبل اهلل منه رصفا وال عدال)( ،)1من قتل مؤمن ًا وبعد أن قتله اغتبط :فرح
ومل يستغفر ،ومل يرجع ومل يندم ومل يتب (مل يقبل اهلل منه رصفا وال عدالً) ال يقبل
منه الفرائض وال النوافل ،ال يقبل منه شيئ ًا والعياذ باهلل . 
رصنا وأن
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يلطف باملسلمني يف كل مكان ،وأن جي َب ِّ َ
جي َع ِّل َمنا وأن يأخذ بأيدينا إىل الطريق املستقيم ،والرصاط الواضح البني ،إنه عىل كل
يشء قدير ،وباإلجابة جدير .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أبو داود (. )4270

حرمة دم املسلم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  روى اإلمام مسلم
رمحه اهلل يف صحيحه عن ثوبان  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل زوى يل
ى يل منها،
األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وإن أمتي سيبلغ ملكها ما ُز ِو َ
ُ
وأعطيت الكنَزين األمحر واألبيض ،وإين سألت ريب ألمتي أال هيلكها بسنة عامة،
وأال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ،وإن ريب قال :يا
قضيت قضاء فإنه ال ُي َر ُّد ،وإين أعطيت ألمتك أن ال أهلكهم بسنة
حممد إين إذا
ُ
يستبيح بيضتهم ،ولو اجتمع
عامة ،وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم َ
عليهم من بأقطارها  -أو قال :من بني أقطارها  -حتى يكون بعضهم هيلك
بعضا ،ويسبي بعضهم بعضا)( ،)1ال يستأصلون شأفة اإلسالم واملسلمني ،ألنه
دين اهلل  وسيبقى إىل قيام الساعة .
(ولو اجتمع عليهم من بأقطارها) فال خوف عىل املسلمني من إبادة مجاعية،
مهام كانت( ،حتى يكون بعضهم ُهيلك بعضا ،و ُيسبي بعضهم بعضا) فاخلوف إذ ًا

( )1رواه مسلم (. )2889

من بينهم ،أما ما عدا ذلك ،فليس هناك خوف بإذن اهلل تبارك وتعاىل ،وال
استئصال ،وال إبادة كام وعد بذلك النبي  ،وأجابه ربه تبارك وتعاىل .
ويف رواية أيل ًا يف صحيح مسلم قال ( :سألت ريب ثالثا ،فأعطاين اثنتني،
ومنعني واحدة  -مل يستجب الدعوة الثالثة  :-سألت ريب أن ال هيلك أمتي بالسنة،
فأعطانيها ،وسألته أن ال هيلك أمتي بالغرق ،فأعطانيها ،وسألته أن ال جيعل بأسهم
فمنَعنيها)(.)1
بينهمَ ،
إذ ًا خوف املسلمني إنام عىل أنفسهم من أنفسهم ،والواجب عىل املسلمني أن
يعودوا إىل واقعهم ،وإىل دينهم ،و إىل كتاب رهبم ،وسنة نبيهم  فينترصوا .
أين هم من هذا الكتاب العظيم ،ومن هذه السنة املطهرة التي جاءت فيها
أحاديث واضحة جلية بعظم قتل املسلم ألخيه املسلم.
فقد روى البخاري ومسلم عن أيب بكرة  قال :قال عليه الصالة والسالم:
(إذا تواجه املسلامن بسيفيهام ،فكالمها من أهل النار) ويف رواية( :فالقاتل واملقتول
أحدمها عىل أخيه السالح فهام عىل جر ِ
يف النار) ويف رواية( :إذا املسلامن َ
ُ
ف
محل
ُُ
جهنم ،فإذا قتل أحدمها صاحبه دخالها مجيعا)  -والعياذ باهلل تبارك وتعاىل -
قال :فقلنا :يا رسول اهلل هذا القاتل فام بال املقتول ،فقال ( :إنه أراد قتل
صاحبه) ،ويف رواية( :إنه كان حريصا عىل قتل صاحبه)(.)2
( )1رواه مسلم (. )2890
( )2رواه البخاري ( ،)6875 ،31ومسلم(. )2888

يوحدج وا كلمتهمُ ،يمعوا
إذ ًا ما أحرى املسلمني أن يعودوا إىل أنفسهمِّ ،
صفوفهم ،يزرعوا احلب والتآلف بينهم بدل احلسد واحلقد ،والكره والبغلاء،
واإليذاء والقتل ،والعياذ باهلل تبارك وتعاىل .
ويستثنى من ذلك :الباغي املسلم ،فإذا قتل مسل ًام ،فإن بغيه وظلمه عىل نفسه،
يقول احلق تبارك وتعاىل:
(.)1
روى البخاري عن أيب بكرة  أن رسول اهلل  خطب يوم النحر يف حجة
أي يوم هذا؟) قال :فظننا أنه سيغري اسم
الوداع فقال( :أال ترون  -أو أال تدرون ّ -
هذا اليوم ،فقلنا :اهلل ورسوله أعلم ،قال( :أليس هذا يوم النحر؟) قلنا :بىل يا رسول
اهلل ،قال( :فأي ٍ
فإن
بلد هذا؟ أليست البلد احلرام؟) ،قلنا :بىل يا رسول اهلل ،قالَّ ( :
ّ
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ،كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف
شهركم هذا ،أال هل بلغت ،اللهم فاشهد ،فليبلغ الشاهد الغائب)(.)2
كل هذا التشديد ،وكل هذا الوعيد  -دما َءكم وأموالكم وأعراضكم  -حتى ال
تستطيع أن ترضب جلد املسلم بغري حق فل ً
ال عن أن تقتله ،وتس ِّيل دمه ،وتفرح
بقتله ،والعياذ باهلل تبارك وتعاىل .

( )1سورة احلجرات. 9:
( )2رواه البخاري ( ،)4406ومسلم ( )1679وهو هنا بمعناه.

وأما الفرح بقتله كام جاء يف احلديث احلسن( :من قتل ممؤمنا ،فاغتبط بقتله ،مل
يقبل اهلل منه رصفا وال عدال )( )1أي :فرض ًا وال نافلة؛ َي ج
قتل ويفرح أنه قتل مسل ًام!
قال حييى بن حييى عن قوله( :فاغتبط بقتله) الذين يقاتلون يف الفتنة ،فيقتل
هدى ،وال يستغفر اهلل تبارك وتعاىل .
أحدهم ،فريى أنه عىل ً
وروى البخاري عن جرير  قال :قال يل رسول اهلل  :يف حجة الوداع
(استنصت يل الناس) أي :اطلب من الناس أن يستمعوا إىل كلمتي التي سأقوهلا،
فاستنصت لـه الناس ،فلام أنصتوا لرسول اهلل  قال( :ال ترجعوا بعدي كفارا
يرضب بعضكم رقاب بعض)( ،)2فجعل رضب رقاب املسلمني بعلهم لبعض
 والعياذ باهلل  -كأنه عىل طريق الكفر ،أو أن هنايته الكفر ،أو أن اإلرصار عليههو الكفر .
ولألسف الشديد ،فإن هناك من املسلمني من يستسهل هذا األمر ملـجرد
اختالف يف الرأي ،أو ملـجرد طلب جاه أو منصب أو مال ،فرتى الدماء تسيل من
أجل دنيا حقرية حقرها اهلل ورسوله .
ويف احلديث املتفق عليه( :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر)(.)3

( )1رواه أبو داود (. )4270
( )2رواه البخاري ( ،)121ومسلم (.)65
( )3رواه البخاري ( ،)6044 ،48ومسلم ( )64من حديث عبد اهلل بن مسعود . 

ليأتني عىل الناس زمان ال يدري القاتل يف
ويف رواية ملسلم( :والذي نفيس بيده
َّ
أي يشء ُقتِل) قالوا :كيف ذلك يا رسول اهلل؟
أي يشء َقتل ،وال يدري املقتول يف ِّ
ِّ
ُ
ُ
واملقتول يف النار)( ،)1فتنة ال يدري القاتل فيام َقتل ،وال
القاتل
قالَ ( :اهل ْر ُج؛
املقتول فيام جقتل؛ فتنة ،عصبية ،جاهلية ،منصب ،جاه ،دنيا.
إن الرشع احلكيم ،مل يقف فقط عند هذا احلد ،بل حذر املسلمني من أن حيملوا
السالح بعلهم عىل بعض .
فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي  قال( :من محل علينا السالح
فليس منا) (.)2
وروى البخاري ومسلم عن النبي ( :ال يشري أحدكم عىل أخيه بالسالح،
ٍ
حفرة من النار)( )3حتى جمرد رفع
فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزغ يف يده فيقع يف
منهي عنه.
السالح عىل املسلم
ٌ
ويف صحيح مسلم عنه  قال( :من أشار إىل أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه
حتى وإن كان أخاه من أبيه ُ
وأ ِّمه)( )4فقيمة املسلم مع أخيه املسلم غالية .

( )1رواه مسلم (. )2908
( )2رواه البخاري ( ،)6874ومسلم (.)98
( )3رواه البخاري ( ،)7072ومسلم (. )2617
( )4رواه مسلم (. )2616

ويف احلديث احلسن الذي يرويه أبو داود أن الصحابة كانوا يسريون مع النبي
 فنام رجل منهم ،فانطلق أحد الصحابة ،فأخذ منه سه ًام من كنانته ،أو حب ً
ال،
يروع مسلام)( )1هذا هو ديننا،
فانتبه فزع ًا ،فقال رسول اهلل ( :ال حيل ملسلم أن ِّ
وهذه مبادئنا ،وهذه هي أخالقنا .
ولألسف الشديد ،املسلمون اليوم أقسى ما يكونون عىل أنفسهم ،بعلهم عىل
بعض يف تعاملهم املادي ،ويف تعاملهم االجتامعي ،ويف كل أمور حياهتم - ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم  -إال من رحم اهلل ،إال من هداه اهلل إال من
و ّفقه اهلل تبارك وتعاىل ،وترى قلي ً
ال منا من يتأمل ،إذا رأى هذا احلال يف املسلمني،
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أبو داود ،)5004( :وقال حمقق (جامع األصول)( :إسناده صحيح) .

جرائم يف جرمية واحدة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فام كدنا نسمع
بانتهاك حرمة بيت اهلل احلرام ،وأرض اهلل املـحرمة ،حتى سمعنا بانتهاك حرمة
هذا الشهر الكريم العظيم املبارك؛ من تلك الفئة الباغية التي تدعو إىل الفتنة،
والتي تستبيح دماء املسلمني وأمواهلم ،ويف أي شهر؟ يف شهر رملان الذي أنزل
فيه القرآن جهدً ى للناس وبينات من اهلدى والفرقان يف شهر املواساة الذي يوايس
،

فيه املسلم إخوانه املسلمني ،يف شهر الرمحة واملغفرة والعتق من النريان.
وهذا يدل عىل جهل هؤالء بدينهم ،ويدل عىل أهنم ال يتعلقون هبذا الدين ال
من قريب وال من بعيد ،فأي حرمة أعظم من حرمة األرض احلرام؟ ثم بعد ذلك
أي حرمة أعظم من هذا الشهر الكريم املبارك؟ فاألماكن هلا حرماهتا ،واألزمنة
هلا حرماهتا ،يلاعف فيها األجر ملن قدم احلسنات ،ويلاعف فيها الوزر ملن
انتهكها ،وملن استخف هبا ،وملن فعل فيها املعايص ،فكيف بمن يفعل العظائم؟
كيف بمن يفعل أكرب الكبائر؟ الرشك باهلل ثم القتل والعياذ باهلل . 
إن فعلهم هذا جريمة نكراءَ ،ضمت يف َجنباهتا عدد ًا من املنكرات واجلرائم،
ومن هذه اجلرائم:

 -1قتل املسلمني :وال شك أن قتل املسلمني الصائمني املصلني من أكرب
الكبائر وأعظم املوبقات ،فكيف إذا كان ذلك يف شهر رملان؟ ال شك أن اجلرم
أشنع وأعظم.
وهذه املسألة ال ختلو من ثالثة أحوال :إما أن يستبيح أولئك القوم دماء
كفر ألهنم أنكروا معلوم ًا من الدين بالرضورة ،كمن أنكر حرمة
املسلمني فهذا ٌ
الزنا أو اخلمر ،وكذلك من أنكر حرمة قتل املسلم.
وإما أن يعتقدوا كفر هؤالء املسلمني ألهنم عصا ٌة و َمن كَف َر جمسلِ َ ًام فقد كفر .
وإما أن ال يعتقدوا استباحة دم املسلم ،فهو كفر دون كفر لقوله  فيام صح
عنه( :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر)(.)1
وقال  فيام رواه البخاري( :ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب
بعض)( ،)2أي :ال تفعلوا أفعال الكافرين ،أو أن أعاملكم تؤدي إىل جزاء الكفار،
وهو العذاب بالنار يوم القيامة والعياذ باهلل تبارك وتعاىل .
ويف احلديث احلسن( :كل ذنب عسى اهلل أن يغفره إال الرجل يموت كافرا ،أو
الرجل يقتل ممؤمنا متعمدا)(.)3

( )1رواه البخاري ( ،)6044 ،48ومسلم ( )64من حديث عبد اهلل بن مسعود .
( )2رواه البخاري ( ،)121ومسلم (.)65
( )3رواه النسائي ( ،)81/7واحلاكم ( ،)351/4وقال( :صحيح اإلسناد).

 -2ومن هذه اجلرائم أيضا  :قتل املعاهدين ،فقد قال النبي ( :من قتل
معاهدا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً)(.)1
مل يرح رائحة اجلنة من شدة جبعده ،ومن شدة طرده من رمحة اهلل تبارك وتعاىل؛
ألن هؤالء املعاهدين إنام أعطيناهم العهد واألمان نحن املسلمني ،ونحن القدوة
وأي
فأي إسالم ؟! وأي دين ؟! ّ
بني العاملني ،فإذا مل نف بعهدنا ومل نف بوعدناّ ،
إيامن هذا الذي ندعيه؟!.
عاهد فيه الغدر وفيه اخليانة ،والغدر
 – 3ومن هذه اجلرائم  :الغدر ،وقتل املج َ
واخليانة من أقبح الصفات ومن أقبح األعامل.
قال النبي ( : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه خصلة
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ،إذا ائتمن خان ،وإذا حدَّ ث كذب،
وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر)

()2

ويف رواية( :وإن صىل وصام وزعم أنه

مسلم)(.)3
فاإلسالم ليس كلم ًة تقال ،وال دعوى تجدعى ،وإنام هو التزام بكل رشائع هذا
الدين وأحكامه ،سواء ما أعجبه منها وما مل يعجبه ،فاألمر مداره عىل طاعة اهلل
 ،وعىل طاعة رسوله .
( )1رواه البخار).)3166( ،
( )2رواه البخاري ( ،)34ومسلم (.)58
( )3رواه مسلم (.)59

وروى مسلم عن النبي  أنه قال( :وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم
فمن أخفر) أي :غدر أو نقض العهد (مسلام) فكيف بمن أخفر دول ًة مسلمة،
وكيف بمن أخفر شعب ًا مسل ًام (فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال ُيق َب ُل
منه يوم القيامة رصف وال عدل)(.)1
ويف احلديث احلسن( :ال إيامن ملن ال أمانة لـه ،وال دين ملن ال عهد له)( )2أناس
نائمون ،وأطفال يلعبون ،ونساء َي ْع َمل َن يف بيوهتن ،وفجأة من غري علم وال خرب
وال استعداد وال يشء ،وإذا هبم يفاجئون باملوت يدخل عليهم ،وإذا ببيوهتم
تنطبق عليهم ،وإذا بحياهتم والعياذ باهلل  تتحول يف حلظات إىل دمار وعذاب.
لقد حذرنا النبي  ونحن يف القتال ويف اجلهاد يف سبيل اهلل من الغدر كام جاء
يف احلديث الصحيح قال ُ ( :اغزُوا وال َت ُغ ُّلوا) يعني :ال ترسقوا يف الغزو (وال
ت ِ
َغدروا) وأنت جتاهد ،ال تغدر ،وال ختون ،وإنام تواجه بوضوح وصدق (وال
متُ ِّثلوا ،وال تقتلوا وليدا)(.)3
ويف رواية( :انطلقوا بسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل  ،وال تقتلوا شيخا
فانيا وال طفال ،وال صغريا ،وال امرأة ،وال تغلوا ،وضموا غنائمكم ،وأصلحوا

( )1رواه مسلم (.)1370
( )2رواه أمحد ( ،)210، 154، 135/ 3والطرباين يف (األوسط) ( )5923 (،) 2606 (،) 2292من
حديث عبد اهلل بن عمر ،وأنس بن مالك  مجيع ًا .
( )3رواه مسلم (.)1731

وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني)( )1إذا كان هذا يف اجلهاد ،وإذا كان هذا يف القتال
ويف احلرب ،فكيف بام هو ليس بقتال وال بحرب وال بيشء من ذلك؟ وكم ذهب
من هؤالء األطفال يف هذه التفجريات؟! ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم.
ويف احلديث( :املكر واخلديعة يف النار)( )2هذا جبن ،وضعف ،وخور ،الذي
يستغل غفلة الناس وضعف الناس فيتقوى عليهم بمكره وغدره والعياذ باهلل .
 – 4ومن هذه اجلرائم  :قتل أنفسهم ،فهذه جريمة أخرى ،قتل أنفسهم،
إزهاق أرواحهم يف شهر رملان املبارك ،فلم يكتفوا بإزهاق أرواح اآلخرين ،بل
أزهقوا أرواحهم هم أنفسهم.
روى البخاري عن النبي  قولـه( :الذي َينق نفسه َينقها يف النار ،والذي
يطعن نفسه يطعنها يف النار ،والذي يقتحم يقتحم يف النار)(.)3
يعني :يرمي بنفسه يف املهالك وهو حيمل املتفجرات ،وحيمل األذى والبالء،
يرمي نفسه غري عابئ ال بنفسه وال باآلخرين ،إنام يرمي نفسه يف النار ،والعياذ
باهلل.

( )1رواه أبو داود (. )2614
( )2رواه البيهقي يف (شعب اإليامن) ( ، )4887وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع الصغري)
(.)6725
( )3رواه البخاري (.)1365

وهذا الرجل الذي رآه الصحابة يف غزوة وكان شجاع ًا ،ما ترك شاذ ًة وال فاذ ًة
إال ورضهبا بسيفه ،فأثنوا عليه أمام النبي  ،وقالوا :ما رأينا اليوم مثل فالن يف
قتاله ويف جهاده فقال ( :هو يف النار) فتعجب القوم ،وخرج واحدٌ منهم يتتبع
هذا الرجل يريد أن يرى ماذا يفعل ،فرآه جأصيب بجرح وهو يف املعركة ،فلم
يتحمل ذلك اجلرح فوضع السيف عىل صدره وضغط بصدره عىل السيف حتى
خرج من ظهره ،فامت وقتل نفسه واستعجل املوت ،فخرج ذلك الرجل ُيري إىل
النبي  ويقول أشهد أنك رسول اهلل ،أشهد أنك رسول اهلل قال( :وما ذاك؟)
قال :الرجل الذي قلت إنه يف النار رأيته فعل يف نفسه كذا وكذا ،فقال ( :إن
الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس وهو من أهل النار ،وإن الرجل
ليعمل عمل أهل النار فيام يبدو للناس ،وهو من أهل اجلنة)(.)1
وروى مسلم عن النبي  أنه قال( :من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فامت
مات ميتة جاهلية)(.)2
خرج عن مجاعة املسلمني ،خرج عن أكثر املسلمني ،خرج عن غالبية
املسلمني ،يريد أن جي َف ِّرق مجاعتهم ،ويشتت شملهم ،ويمزق كلمتهم يف هذا الشهر
الكريم ،فهذه ميتة جاهلية ،ألنه يريد أن يعود بنا إىل اجلاهلية.

( )1رواه البخاري ( ،)2898ومسلم (.)112
( )2رواه مسلم ( )1848من حديث أيب هريرة .

 -6ومن هذه اجلرائم :التمثيل والتعذيب بالنار ،فهذه املتفجرات نريان تلتهب
وحترق ،وفيها من التمثيل ما اهلل  به عليم ،فالذين مل يموتوا يف هذه التفجريات
تأثروا ،والتمثيل يكون بتقطيع األنف واألذن أو األطراف أو التشويه عموم ًا.
عن أيب هريرة  قال بعثنا رسول اهلل  يف بعث فقال( :إن وجدتم فالنا
كنت أمرتكم
وفالنا فأحرقومها بالنار) فلام أردنا اخلروج قال رسول اهلل ( :إين ُ
أن ُحت ِّرقوا فالنا وفالنا بالنار ،وإن النار ال يعذب هبا إال اهلل ،فإذا وجدمتومها
فاقتلومها)( ،)1هنى صلوات ريب وسالمه عليه أن يمثل املسلم بعدوه الكافر،
فكيف بأهله؟! كيف بإخوانه املسلمني ؟! ،كيف يمثلون هبم؟! ،وحيرقون
وجوههم وأجسادهم ويشوهوهنم !!.
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي  مر عىل محار قد جو ِسم يف وجهه فقال
( :لعن اهلل الذي وسمه)( ،)2ثم هنى عن الكي والرضب يف الوجه صلوات ريب
وسالمه عليه ،وهذا يف البهائم؛ ففي الناس ويف املسلمني من باب أوىل.
تص منه يوم
ويف احلديث احلسن أن النبي  قال( :من رضب سوطا ظلام ا ُق َّ
القيامة)( ،)3ولو كان طف ً
ال صغري ًا ،ولو كان مملوك ًا (من رضب سوطا) واحد ًا،

( )1رواه البخاري (.)3016
( )2رواه مسلم ( ،)2116و( .)2117
( )3قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)3380رواه البزار ،والطرباين يف األوسط بإسناد جيد).

فكيف بمن أسقط األعمدة واجلدران والبيوت عىل رؤوس األطفال والنساء
والكبار؟ َأ ُّي جرم هذا ؟! وأي ذنب هذا ؟!.
وقال  يف احلديث املتفق عليه( :لعن رسول اهلل  من اختذ شيئا فيه روح
غرضا) يعني :هدف ًا ،وكان قد رأى عليه الصالة والسالم من يعبثون بالطري؛
جعلوا الطري هدف ًا ويرمون عليها يتسلون ويلعبون فقال  ذلك( :لعن اهلل من
اختذ ذا روحٍ غرضا)( )1فكيف باإلنسان وكيف باملسلم.
وروى مسلم أن النبي  قال( :أن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف
الدنيا)(.)2
جرد ظهر مسلم بغري حق لقي اهلل
ويف احلديث احلسن يقول النبي ( :من َّ
وهو عليه غضبان)

()3

ُيرد ظهره فقط ،بل جرده كله والعياذ باهلل
فكيف بمن مل ِّ

هبذه النريان وهذه املتفجرات.
اخلطر كبري ،واألمر خطري ،ليس باألمر اهلني ،وقد تكرر الوعظ والتذكري يف هذا
األمر من العلامء ،من املرشدين ،من املصلحني ،وهؤالء البغاة املعتدون ،هذه الفئة
التي تريد أن تزيل األمن يف هذه البالد؛ ال زالت والعياذ باهلل  هتدد أمننا

( )1رواه البخاري ( ،)5515ومسلم (. )1958
( )2رواه مسلم (.)2613
( )3قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) ( ( :) 3615رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بإسناد جيد).

واستقرارنا ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن َيكجف َيدها ،وأن يمن ََع َرشها ،وأن يرصف
أذاها عن املسلمني ،وعن هذه البالد إنه عىل كل يشء قدير.
 -7ومن هذه اجلرائم كذلك :إتالف أموال املسلمني ،وقد حذرنا  يف حجة
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم،
إن
الوداع من ذلك عندما قالَّ ( :
َ
كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم هذا ،يف شهركم هذا)( )1هذه أموال معصوم ٌة،
ٌ
أموال جحمَرم ٌة ،هذه املنازل وتلك السيارات وذلك األثاث كل هذه األشياء حمرمة
معصومة ال ُيوز إلنسان أن يتلفها ،فكيف بمن أتلف مثل هذه األمور الكثرية،
وال حول وال قوة إال باهلل .
ويف احلديث احلسن يقول ( :ال حيل ملسلم أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب
ٍ
نفس منه)()2؛ عصا؛ فكيف بمن َدمر البيوت والسيارات واألثاث ومل يبق شيئ ًا؟
وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،قال الراوي :ذلك لشدة ما حرم اهلل من
مال املسلم عىل املسلم.
أي الظلم
ويف احلديث احلسن عن ابن مسعود  قال :قلت يا رسول اهللّ ،
أظلم؟ فقال( :ذراع من األرض ينتقصها املرء املسلم من حق أخيه ،فليس حصاة
من األرض يأخذها إال ُط ِّوقها يوم القيامة إىل ِ
ِ
األرض ،وال يعلم قعرها إال اهلل
قعر

( )1رواه البخاري ( ،)67ومسلم ( )1679من حديث أيب بكرة . 
( )2رواه ابن حبان يف صحيحه ( 1166موارد).

الذي خلقها)( ،)1فكيف بمن دمر األرض ومن عليها؟ كيف بمن فجر البيوت
بمن فيها؟ وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،جهل عظيم ومنكر كبري،
وبالء شديد.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يطفئ هذه الفتنة إنه سبحانه وتعاىل ويل ذلك
والقادر عليه ،وأن حيقن دماء املسلمني ،وأن يرد املسلمني إىل دينهم رد ًا مجيال،
وأن هيدي ضال املسلمني ،وأن هيدي سفهاء املسلمني ،وأن يكف رشهم وأذاهم
عن اإلسالم وعن املسلمني ،وعن هذه البالد خاصة وعن سائر بالد املسلمني
عامة إنه عىل كل يشء قدير .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أمحد ( ،)397/1والطرباين يف (املعجم الكبري) ،وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)
(( :)2785وإسناد أمحد جيد).

أحداث مكة واملدينة وحرمتهما
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فام كادت الصدمة التي صدمنا هبا يف عاصمة بالد احلرمني الرشيفني ،هذه البالد املباركة الطاهرة
أثرها؛ إال ونسمع عن إلقاء القبض عىل متطرفني يف مكة واملدينة ،يف البلدين
وخيِ ج
ما ْ
كادت َمت ج ُّر َ
ف ج
اللتني َحر َمهام اهلل ،وحرمهام رسول اهلل . 
وأعظم وال حول وال
ما ِكدنا نخرج من تلك الصدمة ،إال وتأتينا صدم ٌة أكرب
ج
قوة إال باهلل العيل العظيم .
إن إدخال السالح واملتفجرات إىل مكة واملدينة ملن املصائب العظام ،ومن
يفعل هذا فليس من اإلسالم يف يشء ،بل اإلسالم عنهم بعيد ألهنم جترئوا عىل
حرمات عظيمة حرمها اهلل ،وأكد حرمتها ،وحرمها رسول اهلل  ،وأكد حرمتها.
قال اهلل  ممتن ًا عىل املسلمني واملؤمنني بنعمة األمن واألمان  -وخاص ًة يف
البلد احلرام :-
(.)1
ويقول  عن حرم مكة:
( )1سورة القصص. 57 :
( )2سورة آل عمران. 97 :

(.)2

قال ابن كثري  -رمحه اهلل ( :-يعني :حرم مكة إذا دخله اخلائف يأمن من كل
سوء)(.)1
وقال عز من قائل:

( ،)2جمرد اإلرادة واهلم والعزيمة عىل السوء والرش؛
عاقب به العبدج  ،فكيف بالفعل .
جي ج
قال ابن مسعود ( :لو أن رج ً
ال أراد فيه بإحلاد بظلم وهو بعدن أبني ،أذاقه
اهلل من العذاب األليم)(.)3
هذا يف جمرد اإلرادة؛ ويف املكان البعيد عن احلرم ،فكيف بمن أراد أن يفسد
وهو فيه ؟!.
قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل:
( :)4أن تستحل من احلرام ما حرم اهلل عليك من قتل من مل
يقتل وظلم من مل يظلم.

(( )1تفسري ابن كثري) (.)79/2
( )2سورة احلج . 25:
(( )3تفسري ابن كثري) (.)411/5

( )4سورة احلج .25:

هذا معنى اإلحلاد بظلم :أن هيم فيه بأمر فظيع من املعايص الكبار والعياذ باهلل
وأي معصية أكرب من أن تدخل أسلحة ومتفجرات تقيض عىل العرشات بل
ُّ ،
املئات من الناس؟! ،وأي معصية أكرب من أن توضع متفجرات يف ما يشبه
املصاحف تغرير ًا للناس والعياذ باهلل ؟! ،حتى املصاحف والتي هي مصدر
األمن واألمان يفتحها املسلم ليقرأ فيها كالم اهلل ، وإذا به باملتفجرات ،ويرى
فيها اهلالك والدمار ،ما هذه املصائب؟! ،وما هذه الفتن؟! ،وال حول وال قوة إال
باهلل العيل العظيم .
هذا بلد حرا ٌم حرمه اهلل تبارك وتعاىل ،وحرمه رسوله . 
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  قال( :أبغض الناس إىل اهلل 
ثالثة :ملحد يف احلرم ،ومب َت ٍغ يف اإلسال ِم سنة اجلاهلية ،وم َّطلِب د ِم ْام ٍ
ريء َب ِ
غري
ُ ُ َ ْ
ُ
َح ٍّق ليهريِ َق َد َم ُه)(.)1
ٌ
فاعل لألمر
متجاوز للحدود،
أول ثالثة يبغلهم اهلل :جملحد يف احلرم،
ٌ
العظيم ،لألمر الفظيع ،لألمر املنكر ،احلرم الذي أم َن اهلل تبارك وتعاىل فيه كل
شج َره ،أو شوك جه ،أو أن يصيد صيده ،بل أن جينَف َر
يشء ،فحرم عىل املسلم أن يقطع َ
صيده ،حتى جمرد التنفري!! ،وحرم تبارك وتعاىل أخذ لقطته ،كل يشء آمن .

( )1رواه البخاري (. )6882

العدوي  :أنه قال لِ َع ْمرو بن سعيد وهو يبعث الب جعوث إىل مكة:
وعن أبى رشيح
ِّ
رسول اهلل  ل ِ
ج
لغد من يوم الفتح  -يعني اليوم
ْائذن يل ُّأهيا األمري جأ َحدِّ ثك قوالً ،قام به
الثاين من فتح مكة  -قالِ :
عيناي حني تكَل َم به،
ناي ،ووعا جه قلبي ،وأبرص ْت جه
َ
فسم َعت جه جأ جذ َ
َ
الناس ،فال حيِ ُّل المر ٍئ
حر َم َها ا ُ
إنه َمحِدَ اهلل ،وأثنى عليه ،ثم قالَّ ( :
حي ِّر َ
مها ُ
هلل ومل ُ َ
إن مكة َّ
يمؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما ،وال ِ
يعضدَ فيها شجرة - ،يعني يقطع فيها
ُ
رسول اهلل  فقولوا لـه :إن اهلل ِ
ِ
شجرة  -فإن َأ َحد تَر َّخ َص لِقت ِ
أذن لرسوله  ،ومل
َال
َ
يأذن لكم ،وإنام أذن يل فيها ساعة من ٍ
هنار ،وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس،
وليبلغ الشاهدُ الغائب) ،وقال َع ْمرو :إن احلرم ال جي ج
عيذ عاصي ًا ،وال فار ًا بدم ،وال فار ًا
بِ َخ ْر َبة(.)1

فارا بِ َخ ْر َب ٍة) يعني :بجريمة وجناية ،فإذا جلأ اجلاين إىل مكة فإنه يؤخذ
قولـه( :وال ّ

من مكة حتى ال يفسد فيها.
وعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل  يوم افتتح مكة:
فإن هذا بلد حرمه اهللُ يوم خلق الساموات واألرض ،وهو حرام بح ِ
رمة اهللِ إىل
( َّ
ُ
َّ
ِ
عرفها،
يوم القيامة  ...ال يعضد شوكه ،وال ُينَ َّفر صيدُ ُه ،وال َيلتَق ُط ُل َق َطت ُه إال من َّ
وال َيتىل خالها)(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)1832ومسلم (. )1354
( )2رواه البخاري ( ،)1834ومسلم (. )1353

قولـه( :وال َيتىل خالها)؛ ال جيقطع وال خيتىل وإنام جيرتك عىل ما هو عليه ،وهذا
التحريم ،وكل هذه احلدود ،ليست من عهد النبي  ،وال من عهد إبراهيم عليه
السالم ،بل من يوم خلق الساموات واألرض.
وعن جابر  قال :قال رسول اهلل ( :ال حيل ألحدكم أن حيمل بمكة
السالح)(.)1
وعن عيل بن أيب طالب  قال :من زعم أن عندنا شيئ ًا نقرأه إال كتاب اهلل
وهذه الصحيفة فقد كذب ،ويف هذه الصحيفة قال النبي ( :املدينة َح َرم ما بني
ِ
ٍ
ِ
فمن َأ ْحدَ َ
والناس
واملالئكة
حم ِدثا فعليه لعنة اهلل
ث فيها َحدَ ثا ،أو آوى ُ ْ
عري إىل ثورْ ،
أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال)(.)2
جزاء شنيع وعقوبة فادح ٌة ،ألنه فعل أمر ًا عظي ًام ،وتعر َض ملكان جمكرم جمرشف؛
جعله اهلل هداي ًة للناس ،ومنار ًا وإرشاد ًا لللالني ،وللمذنبني ،وللعاصني،
وللمهتدين الذين يريدون الزيادة يف اخلري ،وللعاصني الذين يريدون التوبة والندم
والعودة إىل اهلل تبارك وتعاىل.
واحلدَ ث :هو املنكر العظيم الذي ليس بمعتاد ،مل يعتده الناس ،ومل يعرفوه.
واملجحدث :هو اجلاين الذي قام هبذا األمر ،ومن آوى اجلاين كام جاء يف احلديث  -أو
آوى حمدث ًا -؛ أن الذي يؤويه يشرتك معه يف الذنب ،فال جبد من أن يفتح الناس أبصارهم
( )1رواه مسلم (. )1356
( )2رواه مسلم (. )1370

وآذاهنم ،ويترصفوا بعقل وحكمة ،وال ُيعلوا املادة هي كل يشء ،ولكن انظروا َمن هذا
الذي يستأجر يف بيوتكم؟! ومن هذا الذي يأيت؟! ومن هذا الذي خيرج؟! وال يكن
ال غاف ً
أحدكم إمعة! وال يكن جاه ً
ال .
نصيحة إىل شبابنا الذين بعلهم من محاسهم ،ومن سذاجتهم ،يسمعون كالم
الناس من هنا ومن هناك ،فيتأثرون بكل فكر وافد وإن كان باط ً
ال ؟! أقول هلم:
لقد جعل اهلل لكم ميزان ًا ،جعل اهلل لكم قرآن ًا وسن ًة ،وجعل لكم علام َء هتتدون
هبدهيم ،وجعل لكم كبار ًا تسرتشدون برأهيم ،وتستنريون بأفكارهم ،ال يكن
خيرب ويدِّ مر.
أحدكم إمعة يتبع كل ناعق يريد أن ِّ
وأين اآلباء واألمهات؟! أين هم مما ُيري ألبنائهم؟! كيف يذهب اب ٌن عن أبيه
ويتغيب ،باأليام وبالشهور وهو ال يسأل؟! وال يتفحص؟! أليس سيسأل يوم القيامة
عن هذا الطفل ،وعن هذا الشاب ،وعن هذا الرجل؟! بىل واهلل سيسأله اهلل تبارك
وتعاىل ،ملاذا هذا التفريط يف تربية أبنائنا؟! ملاذا هذا التفريط؟! إن ضيعوا صالهتم
فر َطنا!! وان غلوا يف دينهم فرطنا!! وإن حرضوا ما سألنا !! وإن غابوا مل هنتم!! أهذه
مسئولية؟! أهذه تربية؟! أهذا هو الواجب الذي َمحلكم اهلل ومحلكم رسوله ؟! ال،
بل ُيب عليك أهيا األب - ،وأيتها األم  -أن تقوم بدورك الذي محل َك اهللج تبارك
وتعاىل (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .

( )1رواه البخاري ( ،)5188ومسلم (. )1829

إبراهيم عبدُ ك وخلي ُلك
اللهم إن
َ
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َّ ( :
ونب ُّيك ،وإين عبدك ونب ُّيك وإنه دعاك ملكة ،وإين أدعوك للمدينة ،بمثل ما دعاك
ملكة ،ومثله مع َه)(.)1
يبني النبي  أن اهلل  حرم مكة بدعاء إبراهيم ،وأنه حرم املدينة بدعائه :
أي
أي دين هذا؟!ُّ ،
يفجر فيها العرشاتُّ ،
أن ال جيراق فيها َد ٌم ،فكيف بمن يريد أن ِّ
أي دليل ُييز مثل هذا اإلجرام؟! إنه اجلهل بدين اهلل تبارك وتعاىل،
عقل؟!ُّ .
وبكتابه وسنة رسوله . 
وعن سهل بن حنيف  قال :أهوى رسول اهلل  بيده إىل املدينة فقال( :إهنا
حرم آمن)( )2نعم ،إهنا حرم آمن ،إهنا حرم آمن .
وعن سعد بن أيب وقاص  قال :قال رسول اهلل ( :من أراد أهل املدينة
ٍ
امللح يف املاء)( ،)3من أراد أن جي ِ
فز َع أهل املدينة يذيبه اهلل،
بسوء ،أذابه اهلل كام
يذوب ُ
ُ
ينهيه اهلل ،يتوىل ذلك رب العاملني تبارك وتعاىل؛ ألهنا بلد اإليامن ،كام ورد يف
ليأر ُز إىل املدينة كام ِ
إن اإليامن ِ
تأر ُز احل َّي ُة إىل ُجحرها)(.)4
احلديثَّ ( :
فإذا مل يبق أمن يف مدينة رسول اهلل  ،وال يف مكة املكرمة ،إذا مل يبق فيهام
أمان فأين مالذ الناس؟! كل الناس!! ،إهنام مالذ الدنيا ،ومها أمان الدنيا.
( )1رواه مسلم (. )1373
( )2رواه مسلم (. )1375
( )3رواه مسلم (. )1387
( )4رواه البخاري ( ،)1876ومسلم (.)147

وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أنه قال :ت َِعس من أخاف رسول اهلل .
فقال لـه ابناه أو أحدمها :يا ِ
َ
رسول اهلل  وقد مات؟ قال:
أخاف
أبت ،وكيف
َ

ِ
سمعت رسول اهلل  يقول( :من أخاف َ
املدينة فقد أخاف ما بني َجنْ َب َّي)
أهل

()1

أدخلوا اخلوف عىل رسول اهلل َ ،أ ُّي جرم هذا الذي فعلوه أولئك اجلناة؟!
أدخلوا اخلوف عىل قلب رسول اهلل  ،خوف ًا عىل ِ
أهل املدينة ،خوف ًا عىل دار

اإليامن واألمان.
وعن السائب بن َخالد  عن النبي  قال( :من أخاف أهل املدينة ظلام
أخافه اهلل ،وعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة
رصفا وال عدال)(.)2
كل هذه األحاديث وهذه اآليات البينات الواضحات ،إنام تدل عىل أن من
فعلوا هذه الفعلة ومتسحوا بالدين ،أن الدين منهم براء متام الربء ،وإنام جاءوا
هبذه األفكار من شياطني اإلنس واجلن ،جاءوا هبذه األمور ممن ليس لدهيم علم
وال دين ،وال خري وال صالح ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جي َؤ ِّم َن احلرمني ،وبالد احلرمني ،وقبلة املسلمني ،إنه
عىل كل يشء قدير ،وباإلجابة جدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أمحد يف (املسند) ( )14818وقال حمققو (املسند)( :حديث صحيح) .
( )2رواه أمحد يف (املسند) ( )16557وقال حمققو (املسند)( :إسناده صحيح) .

أخالقنا احلربية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،سمعنا ورأينا ما كتبه
بعض كتاب الغرب يف طعنهم لإلسالم واملسلمني ،ويف تشوهيهم لصورة اإلسالم
املرشقة ،ويف حماولتهم تشويه سمعة اململكة ،ومناهجها ،وحتكيمها لكتاب اهلل
وسنة رسوله . 
وهذه احلفنة القليلة املأجورة نعرف من ورائها من أعدائنا من الصهاينة ،ال بد
لنا أن نقف عند هذه احلملة ،ونتأمل ،وننظر يف تارخينا املـجيد ،ويف صفحاته
املرشقة ،لنرى هؤالء الذين ال يقرؤون التاريخ ،وال يعرفون احللارات ،بل وال
يعرفون أن حلارهتم مرتكزة عىل حلارة اإلسالم ،ولو مل تكن حلارة
اإلسالم ،ملا كانت هلم حلارة ،وملا كان هلم شأن .
إهنا محلة جائرة كاذبة ال تنطق باحلق ،وال بالصدق ،مل يكن اإلسالم يف يوم من
األيام دي َن إرهاب وال عنف وال سفك دماء وال قتل ،كيف وقد جاءت

توجيهات ربنا  بقوله:
()1

ومن أراد أن حيارب هذه األمة فقد أمرها سبحانه أن تعدّ العدة وتواجه
العدوان؛ قال سبحانه وتعاىل:
( ،)2فإن عادوا إىل السلم:
(.)3
ووضع تلك القواعد العظيمة فقال:
( ،)4بل إن املسلمني مأمورون
بالدفاع عن اللعفاء ،ولو كانوا من غريهم ،قال :

()5

.

( )1سورة احلجرات .13:
( )2سورة األنفال. 60:
( )3سورة األنفال. 61:
( )4سورة البقرة. 190:
( )5سورة النساء. 75:

وهذا ما كان يوجه به خلفاء حممد  جليوشهم الظافرة الرامحة التي كانت
تنطلق يف رشق األرض وغرهبا :ال جمت َ ِّثلوا ،وال تقتلوا طف ً
ال صغري ًا وال شيخ ًا كبري ًا
ال وال حترقوا نخ ً
وال امرأة ،وال تعقروا نخ ً
ال وال تقطعوا شجر ًة مثمر ًة ،وال
مترون بأقوام فرغوا أنفسهم
تذبحوا شا ًة وال بقر ًة وال بعري ًا إال ملأكلة ،وسوف ُّ
بالصوامع ،فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له .
يوجه هبا خلفاء نبي اهلدى والرمحة
كانت هذه هي القواعد املرشقة التي كان ِّ
حممد  ،جيوشهم التي ما خرجت إال للرمحة وللتسامح ولنرش اخلري والعدل .
كانت أهداف اجلهاد يف سبيل اهلل واضحة ،وهي الدفاع عن عقيدة املسلمني،
ودينهم وأمواهلم وأعراضهم ،والدفاع عن استقالل الشعوب واألوطان .
وأما يف الصلح ،فقد قال اهلل تبارك وتعاىل:
(.)1
وإذا انترصوا:
()2

.

فهل يف هذه اآليات ،وهل يف هذا الكتاب العظيم إال األمر باخلري والعدل
والرب والرشاد.
( )1سورة النحل. 91:
( )2سورة احلج. 41:

وهذه سرية املصطفى  الذي ب َلغ الكامل يف الرمحة والعدل والتسامح ،هذه
قصته يوم أحد ،ملا اهنزم املسلمون بسبب خمالفتهم ألمر واحد من أوامر النبي ،
فكرست رباعيته عليه الصالة والسالم ،وسال الدم عىل وجهه ،ودخلت املغافر
يف وجنتيه ،فجاءه أحد املسلمني ،وهو يقول لـه يا رسول اهلل ،ادع اهلل عليهم،
إن اهلل تعاىل مل يبعثني طعانا وال لعانا ،ولكن بعثني داعية ورمحة ،اللهم
فقال َّ ( :
اهد قومي فإهنم ال يعلمون)( )1هذا هو ديننا ،وهذا هو نبينا . 
وهذه هند زوج أيب سفيان التي أرادت أن تنتقم من محزة بن عبد املطلب أسد
اهلل وأسد رسوله عم رسول اهلل  ملا سلطت عليه وحشي ًا ،فرماه بحربته ،وقتله
يف غزوة أحد  وأرضاه ،وبعد سنوات ت ِجسلم هند ،و جيسلم وحيش ،فامذا فعل
النبي  استغفر هلند ،وقبل إسالم وحيش ،وقال له( :ما تستطيع أن تغيب عني
وجهك)  -حتى ال يرى وجه الذي قتل عمه وحبيبه ونصريه يف اإلسالم  ،-قال
وحيش :فرجعت ،فلام تويف رسول اهلل  وخرج مسيلمة الكذاب ،قلت:
ألخرجن إىل مسيلمة لعيل أقتله فأكافئ به محزة(.)2
وهذه قصته ملا فتح مكة ودخل عىل أهلها بعرشة آالف من صحابته ،ووقف
وهو خيطب فيهم ،فقال( :ما ترون أين فاعل بكم) فقالواٌ :
أخ كريم ،وابن أخ
كريم ،فقال( :ما أقول لكم إال كام قال يوسف إلخوته :ال تثريب عليكم اليوم
( )1انظر( :شعب اإليامن) للبيهقي ( ،)45/3( )1375و(عيون األثر) (.)398/2

(( )2دالئل النبوة) للبيهقي (.)242/3

يغفر اهلل لكم وهو أرحم الرامحني)( ،)1وقال هلم( :اذهبوا فأنتم الطلقاء)( ،)2هبذه
الرمحة والسامحة انترش اإلسالم .
وإن حال أولئك الكتاب املأجورين وحال اإلسالم كحال الذي يثري الغبار
بقدمه لريفع الغبار عىل الشمس ،فهل يستطيع هذا اللعيف الذي يثري الغبار
بقدميه أن يغرب الشمس؟! ،ال ،إنام يغرب نفسه ،وإنام يثري الغبار والشبهات عىل
نفسه وعىل قلمه وعىل صحيفته ،أما اإلسالم فهو كالشمس يف رابعة النهار .
ومن تأرخينا املج ْ ِ
رشق يف زمن الدولة األموية ،عندما ثار بعض النصارى يف لبنان
عىل عاملها عيل بن عبد اهلل بن عباس ،فقاوم ثورهتم ،ثم وزعهم عىل املدن،
فكتب لـه األوزاعي -وهو من علامء املسلمني الكبار -أن كيف تأخذ عامة
بذنوب خاصة ،حتى خيرجوا من ديارهم وأمواهلم ،وحكم اهلل فيهم:
( ،)3وهو أحق ما وقف عنده ،واقتدى به ،وأحق الوصايا أن
حتفظ وترعى وصية رسول اهلل ( :من ظلم معاهدا أو انتقصه أو َك َّلفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)( ،)4فام كان من
وايل املسلمني إال أن رد هؤالء الناس إىل مدينتهم ،وإىل بلدهم .
( )1انظر( :دالئل النبوة) للبيهقي (.)58/5
(( )2السنن الكربى) للبيهقي ( ،)199/9( )18276و(السرية النبوية) البن هشام (.)412/2
( )3سورة النجم. 38 :
( )4رواه أبو داود (. )3052

تاريخ مرشق ،كله عدل ،وكله سامحة ،وكله رمحة .
وهؤالء هم أهل سمرقند التي دخلها جيش املسلمني بقيادة قتيبة بن مسلم
الباهيل رمحه اهلل ،ومتر سنون كثرية حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز ،فاشتكى
أهل هذه املدينة إىل عمر بن عبد العزيز ،وقد كتبوا لـه أن املسلمني دخلوا إىل هذه
املدينة (سمرقند) عنوة ومل يدعونا إىل اإلسالم ،ومل يطلبوا منا اجلزية ،وإنام دخلوا
ني قاضي ًا حيكم بني أهل سمرقند ،وبني
عنوة ،فام كان من خليفة املسلمني إال أن َع َ
جيش املسلمني ،وكان هذا القايض مجيع بن حارضة الباجي رمحه اهلل فحكم عىل
جيش املسلمني ،أن خيرج من هذه املدينة ،وأن يدعوا هؤالء الناس إىل اإلسالم،
ثم اجلزية ،ثم إن طلبوا القتال قاتلوهم.
فلام خرج جيش املسلمني من هذه املدينة ،قالوا هذه أمة ال حتارب ،وإنام
حكمها رمحة ونعمة ،ورضوا ببقاء جيش املسلمني يف تلك البالد .
وهذا موقف آخر ملا فتحت جيوش املسلمني بالد الشام ودفعوا اجلزية ،فام كان
من خالد بن الوليد وأيب عبيدة إال أن مجعوا أهل محص وأهل دمشق فقالوا هلم:
نحن أخذنا منكم هذه األموال لندافع عنكم ،واآلن نحن نريد اخلروج لقتال
هرقل وال نستطيع أن ندافع عنكم ،خذوا هذه األموال التي أخذناها منكم ،فامذا
قال هلم أهل تلك البالد ،قالوا :ردكم اهلل ونرصكم ،واهلل حلكمكم وعدلكم
أحب إلينا من جور الروم وظلمهم واهلل ،لو كانوا مكانكم ما دفعوا لنا شيئ ًا

أخذوه ،بل كانوا يأخذون معهم كل يشء يستطيعون محله ،هكذا َفرق هؤالء
الكفار بني تعامل املسلمني وبني تعامل غريهم.
وهذا ابن تيمية رمحه اهلل ملا هجم التتار عىل بالد املسلمني ،وفعلوا ما فعلوا،
توجه إليهم يطلب فكاك األرسى ،ففكوا أرسى املسلمني وسلموهم البن تيمية،
ألنه إمام وعامل كبري ،فامذا قال هلم اإلمام ابن تيمية قال هلم :نريد أهل ملتنا وأهل
ذمتنا ،فأخذ النصارى واليهود مع املسلمني ،فأي رمحة هذه وأي تسامح؟! هذا
كله يف احلرب ليس يف وقت السلم .
أما يف وقت السلم فهناك قصص رائعة سجلت يف تاريخ املسلمني بحروف من
نور واحلمد هلل .
وهذه احلملة الصليبية لبيت املقدس ،وما حدث فيها من جمازر يف معرة
النعامن ،حيث جقتل من املسلمني مائة ألف ،وملا دخلوا إىل بيت املقدس ،وكان يف
املسجد األقىص سبعون ألف ًا ،رفعوا علم األمان يف داخل املسجد األقىص ،وكان
عددهم سبعني ألف ًا  -رجاالً ونسا ًء وأطفاالً  -فأعطاهم قائد الصليبيني األمان،
فلام دخل بيت املقدس ،حدثت جمزرة – ال زال التاريخ يسجلها  -جمزرة حتى
وصل الدم إىل ركب الفرسان يف داخل بيت اهلل تبارك وتعاىل ،وبعد تسعني سنة،
ماذا فعل صالح الدين؟ لننظر إىل تارخينا ،وإىل عظمة أبطالنا وقادتنا ،حتى يف
احلروب ،ماذا فعل صالح الدين؟! ،هل سفك الدماء كام سفكوها يف املسجد
األقىص؟! أعطاهم مهلة أربعني يوم ًا ،وأجىل أربعة وثامنني ألف ًا حلقوا بعكا .

وقال الفقراء له :ال نملك فدية ندفعها ،فعفى عنهم ،ودفع أخوه امللك العادل
فدية عن ألفني من الرجال ،وعامل النساء بكل سامحة حيث جاءه نسوة يبكني ما
فقدوه ،وطلبوا منه أن يفك أرساهم ،وفك أرساهم ،وأرسل معهم من جيوش
املسلمني من أوصلهم إىل بالد اإلفرنج ،وما كان من بعض الفقراء ،الذين خرجوا
من بيت املقدس بعد أن ذهبوا إىل أنطاكيا وطرابلس التي كانت يف ذلك الوقت
بيد النصارى إال أن طردهم أهلها من النصارى ،فعادوا مرة أخرى إىل املسلمني،
وإىل صالح الدين  -رمحه اهلل .-
وحس جن تعامله ورفقه مع أهل القسطنطينية ،حيث
وهذا السلطان حممد الفاتح ج
أحسن استقبال أهل الكنيسة  -كنيسة أيا صوفيا  -وأكرم وفادهتم ومحايتهم،
وطلب منهم أن يذهبوا إىل بيوهتم آمنني ،ونظم شئون الكنيسة وتقاليدها،
واحتفل السلطان بانتخاب البطريرك ،بنفس األهبة التي كانوا حيتفلون هبا يف عهد
البيزنطيني .
قال بطريق أنطاكيا :إننا مجيعا قد ذرفنا دمع ًا غزير ًا عىل آالف الشهداء الذين
قتلوا يف هذه األعوام األربع واخلمسني عىل يدي أولئك األشقياء الزنادقة أعداء
الدين ،يعني إخواهنم من الكاثوليك ،وربام كان عدد القتىل سبعني ألف ًا ،ثم قال:
أدام اهلل بقاء دولة الرتك خالد ًة إىل األبد ،فهم يأخذون منا جزية صغرية ،وال شأن
هلم بأدياننا بعد ذلك .هذا اعرتاف رجال الدين عندهم بسامحة اإلسالم وعظمته:
ملكنا فـكان العفو منا سجـية

فلام ملكتم سال بالدم أبطـــح

وما عجب هذا التفاوت بيننا

فكـل إنـاء بالـذي فيه ينلـح

وهذا جوستاف لوبون أحد مفكرهيم يقول :إن األمم مل تعرف فاحتني رامحني
متساحمني مثل العرب ،وال دين ًا سمح ًا مثل دينهم .
هذه شهادهتم وهذه أقواهلم ،ونقول ذلك حتى يزداد املسلمون ثقة
وإيامن ًا،ويعرفوا تارخيهم املـجيد ،ويعرفوا أن حلارهتم ليس مثلها حلارة.
ولقد رشفنا اهلل  بذلك عندما قال سبحانه:
(.)1
إننا بعدنا عن إسالمنا وديننا فحل بنا ما حل ،وإذا أردنا العز واملـجد
والتمكني  -كام كان سلفنا الصالح  -فال طريق لذلك إال بالعودة إىل اهلل ،وإىل
كتاب اهلل وسنة رسوله  ،بالعودة إىل هذا الدين العظيم الذي احتوى عىل
حلارة ،أكرم وأنعم هبا من حلارة .
يقول برناردشوا :سيجيء يوم يعتنق فيه الغرب اإلسالم ،فإنه ملت قرون
كاملة ،كان للغرب فيها كتب وجرائد مملوءة من االفرتاءات عىل دين اإلسالم،
ونبيه  ،-  -أما اليوم فقد ترمجت معاين القرآن ،وبعض كتب اإلسالم إىل لغات
أوروبا ،وال سيام اإلنجليزية ،و َف ِهم ِرجال الغرب أن اإلسالم احلقيقي ليس الذي
كانوا يعرفونه قبل ذلك.

( )1سورة آل عمران . 110:

وهذا جوستاف لوبون يقول :إن العرب هم سبب انتشار املدنية يف أوروبا.
وهم العرب املسلمون .
وقال دوزي :بينام أهل أوروبا تائهون يف ظالم اجلهالة ،ال يرون اللوء إال من
سم اخلياط ،إذ سطع نور من جانب األمة اإلسالمية يف علوم وأدب وفلسفة
وصناعات وأعامل يد وغري ذلك ،حيث كانت مدن اإلسالم يف بغداد وسمرقند
والبرصة ودمشق والقريوان ومرص وفارس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة
املعارف ،ومنها انترش يف األمم ،واغتنم أهل أوروبا يف القرون الوسطى
مكتشفات وصناعات وفنون عظيمة .
هؤالء جمنصفوهم ينسبون هذه احللارة التي ادعى بعض أهل الغرب أهنا من
عند أنفسهم ،ينسبوهنا لإلسالم واملسلمني .
وهذا املسترشق إُيانوس يقولُ :يب علينا الرجوع إىل تأريخ العلوم لنقدر ما
كان للمسلمني من حركة علمية يف مدارس اإلفرنج يف القرون الوسطى ،وإن
لغتنا الفرنسية ال تزال إىل اليوم حمافظة عىل كلامت اقتبستها من اللغة العربية .
ويقول ويلد ديورند :إن السيادة األوربية ترسع نحو االهنيار ،وإن من أعظم
أخطاء الغرب جتاهله فلل الرشق يف فلائله وحيويته وانتشاره .
ويقول مدير جملة ريفوا الفرنسية املسيو شانبون عن جيش شارل ما رتل
الفرنيس ،الذي تواجه مع جيوش املسلمني يف معركة بالط الشهداء التي قادها
الغافقي رمحه اهلل ،وكان سببها كسبب ما حصل يف معركة أحد ،ملا اشتغل

املسلمون بجمع الغنائم اهنزموا يف تلك املعركة فهذا الكاتب يندب هزيمة
املسلمني يف ذلك اليوم ،ويقول :لو أن املسلمني انترصوا لقرىء القرآن يف باريس،
ويقول :لوال انتصار جيش مارتل اهلمجي عىل تقدم العرب يف فرنسا ،ملا وقعت
فرنسا يف ظلامت القرون الوسطى ،وال كابدت املذابح األهلية الناشئة عن
التعصب الديني واملذهبي ،ولوال ذلك االنتصار الرببري عىل العرب لنجت
أسبانيا من وصمة حماكم التفتيش .
ولوال ذلك ملا تأخر سري املدنية ثامنية قرون ،نحن مدينون للشعوب العربية
بكل حمامد حلارتنا يف العلوم والفن والصناعة ،مع أننا نزعم السيطرة عىل تلك
الشعوب العريقة ،وحسبها أهنا كانت مثال الكامل البرشي ،ثامنية قرون ،بينام كنا
يومئذ يف اهلمجية ،وإنه لكذب وافرتاء ما ندعيه من أن الزمان قد اختلف ،وأهنم
صاروا يمثلون اليوم الذي كنا نمثله يف املايض ،إن البرشية لتفتخر بانتساب رجل
كمحمد  إليها  -البرشية كلها  -إذ أنه رغم جأ ِّميته استطاع قبل بلعة عرش قرن ًا
أن يأيت بترشيع سيكون األوروبيون أسعد ما يكونون لو وصلوا إليه أو إىل قمته
بعد ألفي سنة .
هذا كالم املنصفني عن حلارتنا ،وعن إسالمنا ،فام علينا إال أن نزداد متسك ًا
بديننا ،وقناعة بكتاب ربنا وسنة نبينا  ،وإن دين اهلل تبارك وتعاىل كام برش النبي
( :ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار ،وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال
أدخله اهلل هذا الدين ،بعز عزيز أو بذل ذليل ،عزا يعز اهلل به اإلسالم ،وذال يذل

اهلل به الكفر)( ،)1يعني :الكرة األرضية كلها ،من أوهلا إىل آخرها ستدخل يف دين
اهلل تبارك وتعاىل أفواج ًا أفواج ًا ،كام برش املصطفى . 

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أمحد ( ،)16957وقال حمققو (املسند)( :إسناده صحيح عىل رشط مسلم).

خطورة نشر الشائعات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،حديثنا اليوم بإذن اهلل تبارك وتعاىل عن مرض
اجتامعي نفيس؛ وهو مرض الشائعات ،هذا املرض الذي أساسه احلسد وأمراض
القلوب ،والذي يؤدي إىل البغلاء ويسبب اللغائن واألحقاد فيام بني املسلمني
والعياذ باهلل تعاىل ،فلذلك جاء الرشع املطهر بالتحذير من هذا املرض ،وخاص ًة يف
مثل هذا العرص ،ويف مثل هذا الزمان الذي انترشت فيه وسائل االتصال،
وتنوعت وتيرست حتى رأينا تلك الشبكة العنكبوتية اهلائلة (اإلنرتنت) ،والتي
تنقل الكالم من رشق األرض إىل غرهبا ،ومن شامهلا إىل جنوهبا ،يف رسعة مذهلة،
وشاعت شائعات عىل العلامء وطلبة العلم ووالة األمر ،فكان وال بد من أن ن َجذكِّر
هبذا األمر اخلطري وكيف عاجله الرشع املطهر ،هذا األمر الذي كام ذكرت يؤدي
إىل البغلاء ،وهذه أمة قامت عىل املـحبة وستبقى وتدوم عىل املـحبة ،وكلام
جاءهتا هذه األمراض أضعفتها وقلصت من قوهتا ،خاص ًة أمام أعدائها ومثل
هذه الشائعات التي تلعف املسلمني وتلعف هذه األمة ال يستفيد منها إال
أعداء اإلسالم؛ هم املستفيدون الوحيدون من ضعف املسلمني.

ومما يؤمل أن هذه األمة تعيش يف هذه األيام يف ظروف حالكة ويف فتن
متالطمة ،ويف بالء شديد ،وهاهم أعداء اهلل شدُّ وا عىل هذه األمة ،وكرشوا عن
أنياهبم ،وأظهروا ما يف قلوهبم من احلقد ومن احلسد ومن اإليذاء هلذه األمة
املسلمة ،والعجب كل العجب أن ترى يف املسلمني ،ويف هذه األوقات العصيبة
واملـحن العجيبة والتي متر باألمة؛ من يروج للشائعات ،ويقع يف أعراض
املسلمني؛ علامء ودعا ًة بل ووالة أمر ،ويسبب بفعله هذا متزيق ًا لألمة ،وإثارة
لألحقاد واللغائن فيام بني أفرادها؛ يف وقت األمة حتتاج فيه إىل اجتامع كلمتها،
ووحدة صفها حتى تدافع عن نفسها ،وعن دينها؛ عن رسوهلا وعن قرآهنا وعن
معتقداهتا.
فالواجب علينا يف مثل هذه الظروف أن نتكاتف ونتعاون ،وأن نوحد صفنا
لعلنا ننترص بإذن اهلل تبارك وتعاىل ،ولعلنا ندحر هذه االفرتاءات وهذا الكذب
وهذا اهلراء الذي يذاع ويبث ويكتب لي ً
ال وهنار ًا عن اإلسالم واملسلمني ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
فمن أشاع هذه الشائعات فهو ممن قال اهلل  فيهم:

( ،)1فهذه اآلية بينت أن من أحب إشاعة الفاحشة يف ِ
أهل
اإليامن فإن اهلل يتوعده بعذاب أليم يف الدنيا واآلخرة .
وقال سبحانه وتعاىل فيمن ابتدأ باإلشاعة:
( ،)2كام جاء يف قصة عائشة زوج النبي  الطاهرة املطهرة؛ يف حادثة اإلفك.
ِ
ِ
رب اإلشاعة ،ويأخذ عىل عاتقه هذا الذنب
رب اإلثم وك ْ َ
إذ ًا يف األمة َمن يتوىل ك ْ َ
العظيم ،فيهلك نفسه ويغلب ربه تبارك وتعاىل.
ٍ
رجل أشاع عىل رجل مسلم بكلمة
عن أيب الدرداء  ،أن النبي  قال( :أيام
وهو منها بريءَ ،ي ِشينُ ُه هبا يف الدنيا ،كان حقا عىل اهلل أن يذيبه يوم القيامة يف النار
حتى يأيت بنفاذ ما قال)( ،)3هذا جزاؤه أن يذيبه اهلل تبارك وتعاىل يف نار جهنم
والعياذ باهلل .
وعن ابن عمر  عن النبي  أنه قال( :ومن قال يف ممؤمن ما ليس فيه أسكنه
اهلل ردغة اخلبال حتى َيرج مما قال)(.)4
( )1سورة النور. 19 :
( )2سورة النور . 11:
( )3قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)4190رواه الطرباين بإسناد جيد) .وقال اهليثمي يف
(جممع الزوائد) (( :)94/8رواه الطرباين يف األوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف).
( )4رواه أبو داود ( )3598 ،3597واحلاكم ( )383 ،99/4وصححه ،وروى الطرباين نحوه ،وقال
عنه املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)3320إسناده جيد).

وردغة اخلبال :عصارة أهل النار ،أو عرقهم ،فمن ابتيل بمثل هذا البالء أذابه
اهلل ،وأسكنه يف ذلك املكان املهني ،والعياذ باهلل  من ذلك.
وحديث سمرة بن جندب َ قال( :كَان النبي  إِ َذا صىل صالة أقبل علينا
بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ َق َال :فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول َما
شاء اهللَ ،ف َس َألنا يوما فقالَ :ه ْل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا :الَ ،ق َال :لكني رأيت
الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي وأخرجاين إىل األرض املقدسة ،فإذا رجل جالس
ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله يف شدقه َحتَّى يبلغ قفاه ،ثم يفعل
بشدقه اآلخر مثل َذلِ َ
ك ويلتئم شدقه َه َذا فيصنع مثله .قلت َما َه َذا؟ قاال :انطلق)
ويف آخر احلديث :قال امللكان لـه( :أما ا َّل ِذي رأيته يشق شدقه فكذاب حيدث
بالكذبة فتحمل عنه َحتَّى تبلغ اآلفاق فيصنع بِ ِه َما رأيت إىل يوم القيامة)(.)1
هذا جزاء الكذاب جزا ٌء ال يرضه أي مسلم ،وهيابه كل مؤمن ،بل ينفر منه كل
ذي طبع سليم.
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام ،أن النبي  قال( :أربع َمن
ك َُّن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كان فيه خصلة منهن ،كانت فيه خصلة من
النفاق حتى َيدَ عها :إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر ،وإذا
خاصم فجر)(.)2
( )1رواه البخاري ( )252 ،251/3يف اجلنائز .
( )2رواه البخاري ( ،)34ومسلم (. )58

ويف رواية ملسلم( :وإن صىل وصام وزعم أنه مسلم)( ،)1صفات نفاق خالصة
الشك فيها ،وكم يف املسلمني اليوم ممن يتصفون بتلك الصفات ،وال حول وال
قوة إال باهلل العيل العظيم.
وأما من أعان عىل نرش اإلشاعة وتروُيها؛ فقد قال اهلل تبارك وتعاىل:
( ،)2كل بقدر ظلمه وما أشاعه من باطل وزور.
خصومة بغري حق كان يف س ِ
ٍ
خط اهلل
وعن ابن عمر  مرفوع ًاَ ( :من أعان عىل
ُ
حتى ين َِزع)( . )3سخط اهلل ،يعني :غلب اهلل ،يعني :ينام ويقوم ،ويأكل ويرشب،
ويذهب إىل عمله ،ويدخل يف بيته وهو يف غلب اهلل ،فإن مات والعياذ باهلل فبئس
امليتة التي مات فيها ،وهو يف غلب اهلل وسخطه.
عني قومه عىل غري
وعن ابن مسعود  عن النبي  أنه قال( :مثل الذي ُي ُ
احلق كمثل بعري تر َّدى يف ٍ
بئر فهو ُين َتز َُع منها بِ َذ َنبِ ِه)(.)4

( )1رواه مسلم (.)59
( )2النور . 11:
( )3رواه أبو داود ( ،)3598 ،3597واحلاكم ( ،)383 ،99/4ويف لفظ أليب داود( :من أعان عىل خصومة
بظل ٍم فقد باء بغضب من اهلل) .
( )4رواه أبو داود ( ،)5117وابن حبان يف صحيحه ( ،)5912وقال احلافظ املنذري يف (الرتغيب
والرتهيب) (( :)3321ومعنى احلديث أنه وقع يف اإلثم وهلك ،كالبعري إذا تردى يف بئر فصار جينز جع بذنبه،
وال يقدر عىل اخلالص).

عري من َذنَبِ ِه وهو بذلك احلجم الكبري؛ ال جينَتَزع ويبقى يف
هل يمكن أن جين َ
َزع َب ٌ
ٌ
غارق فيه،
واقع يف اإلثم ،بل
ذلك البئر ،وهكذا من أعان قومه عىل الباطل ،فهو ٌ
ٌ
وهالك ال يستطيع اخلالص منه والعياذ باهلل.
ٍ
رجل شدَّ غضبا عىل ُمسلمٍ ،يف
وعن أيب الدرداء  عن النبي  قال( :وأيام
ٍ
هلل تتا َب َع
خصومة ال علم له هبا ،فقد عاند اهلل حقه ،وحرص عىل ُسخطِه ،وعليه لعن ُة ا ِ
إىل يوم القيامة)()1؛ كبرية من الكبائر ليس هلا إال التوبة والرجوع إىل اهلل سبحانه
وتعاىل.
وعن جابر وأيب طلحة ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  قال( :ما من مسل ٍم ُ
َيذ ُل
ٍ
ْام َرأ يف موض ٍع ُتنَت ُ
موطن
َهك فيه ُح ْر َم ُت ُه ،و ُينَتَقص فيه من ِع ْر ِضه إال خذلـه اهلل يف
ُحيب فيه ُنرصته) مهام كان هذا اإلنسان غني ًا أو فقري ًا ،قوي ًا أو ضعيف ًا ،مادام أنك
ينرص ُمسلام يف موض ٍع ُين َت َق ُص فيه
خذلته فسيخذلك اهلل ويف املقابل( :وما من امر ٍئ ُ ُ
ب فيه نرصته)(. )2
من عرضه ،وينتهك فيه من حرمته ،إال نرصه اهلل يف موطن ُحي َّ
وهنا ننتقل إىل الطرف اآلخر الذي يدافع وينافح ،ويصلح ويسعى يف اخلري،
ويسعى يف الصالح واإلصالح ،فعن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل 
أنرصه مظلوم ًا ،أفرأيت
(انرص أخاك ظاملا أو مظلوما) فقال رجل :يا رسول اهلل ج ج
( )1قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (( :)201/4رواه الطرباين يف الكبري وفيه من مل أعرفه) ،وقال حمققو
(الرتغيب والرتهيب) ط .ابن كثري (( :)142/3حسن بشواهده) .
( )2رواه أمحد ( ،)16368وأبو داود ( ،)4884والطرباين يف الكبري (. )4735

نرص ُه)(،)1
أنرصه؟! قال( :حتجزه أو متنعه عن الظلم فإن ذلك ُ
إن كان ظامل ًا كيف ج ج
ولو كان قريبك وصديقك وحبيبك ،فإذا منعته من الظلم فقد نرصته.
ٍ
منافق
وعن معاذ بن أنس اجلهني  عن النبي  أنه قال( :من محى ممؤمنا من
يعي ُب ُه ،بعث اهلل تبارك وتعاىل لـه ملكا حيمي حلمه يوم القيامة من نار جهنم)(. )2
وأما من ابتيل هبذه الشائعات ،وقيلت فيه؛ فقد قال اهلل تبارك وتعاىل:

( ،)3ليس رشا لكم ،بل هو خري لكم يف الدنيا واآلخرة ،لسان
وإظهار رشف لكم ،فهذه
صدق يف الدنيا ،ورفعة منازل ودرجات يف اآلخرة،
ج
جعرفه بام ُيري ِمن حوله ،وهي يف
جعر ج
ف اإلنسان بأعدائه وأحبابه ،ت ِّ
اإلشاعات ت ِّ
وثواب عند اهلل تعاىل.
أجر له
ٌ
نفس الوقت ٌ
وعن أيب هريرة  عن النبي  قال( :من كانت عنده مظلمة ألخيه من
ٍ
ِع ْر ٍ
يشء ،فليتح َّلل ُه منه اليوم من قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن
ض أو من
كان له عمل صالح ُأ ِخ َذ من ُه بِقدْ ِر مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات ُأ ِخ َذ من سيئات
فح ِمل عليه)(.)4
صاحبه ُ

( )1رواه البخاري ( ،)6952والرتمذي (. )2255
( )2رواه أمحد ( ،)15649وأبو داود ( ،)4883وقال حمققو (املسند)( :إسناده ضعيف).
( )3سورة النور . 11 :
( )4رواه البخاري ( ،)3534والرتمذي (.)2419

حسنات يأخذها ممن ظلمه
خري يف اآلخرة ملن قيلت فيه ،فله
ٌ
فهذه الشائعات ٌ
وافرتى عليه ،وأما من ابتجيل هبذه الشائعات وتروُيها ،فإننا نقول له :إن حبل الكذب
قصري؛ فسيظهر كذبك عام قليل يف الدنيا ،ويسقط قدرك ومكانتك عند الناس يف
الدنيا ،وتؤخذ منك حسناتك يف اآلخرة ،أو حتمل أوزار من كذبت عليه.
وأما الذي وقعت عليه الشائعات ،وانتهكت حرمته بكذب وهبتان ،أو غيبة
ونميمة فإننا نقول لـه :اصرب واحتسب ،وال جتابه الرش بمثله ،وال تكافئ من
عىص اهلل فيك بأكثر من أن تطيع اهلل فيه ،ونقول له كذلك :إن معك سالح ًا فتاك ًا،
سالح ال خيافه إال العقالء ،أما اجلهال فلغفلتهم
استعن به عىل من ظلمك وآذاك،
ٌ
وضعف عقوهلم ال حيسبون هلذا السالح حساب ًا ،وأما العقالء فيحسبون له ألف
حساب؛ وهو سهام الليل ،دعوة املظلوم؛ فعن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل
ِ ( :
اتق دعوة املظلوم فإهنا تصعد إىل السامء كأهنا رشارة)(.)1
ويقول القائل:
وتزدريه

وما تدري بام فعل الدعاء

أهتزأ

بالدعاء

سهام الليل ال ختطي ولكن

انقلاء

هلا

أمد

ولألمد

ج

وعن عبد اهلل بن عباس  أن رسول اهلل  بعث معاذ ًا  إىل اليمن فقال:

سلم
( )1رواه احلاكم ( )29/1وقال( :رواته متفق عىل االحتجاج هبم ؛ إال عاصم بن كجليب فاحتج به جم ٌ
وحده) .

( ِ
اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب)

()1

فال يغرنك هذا املظلوم،

وأنه ضعيف أو فقري أو كبري أو صغري؛ فكم من أناس ابتلوا ومل يعرفوا أن بال َءهم
بسبب دعوة من مظلوم .
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :دعوة املظلوم ير َف ُعها اهلل فوق
الرب :وعزيت وجاليل ألنرصن َ
َّك ولو بعد
الغامم و َي ْفت َُح هلا أبواب السامء ويقول
ُّ
حني)( ،)2فالعاقل من اتقى اهلل ،وابتعد وكف عن إيذاء عباد اهلل تبارك وتعاىل،
وخاف عقاب اهلل يف الدنيا قبل اآلخرة.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)1496ومسلم (. )19
( )2رواه أمحد ( ،)9743ورواه الرتمذي ( )3598وقال( :حديث حسن) .

فضيلة حفظ اللسان
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فكام جاء يف هذه
( ،)1وما هي النتيجة؟

اآلية:

وماهي الثمرة ملن يتقي اهلل ،ويلتزم بالقول السديد ،ويتحكم يف لسانه؟ قال تعاىل:

(.)2
حديثنا اليوم بإذن اهلل تبارك وتعاىل عن فليلة حفظ اللسان ،وأن األنبياء
والصاحلني ،واألولياء والعلامء ،كانوا حيرصون أشد احلرص عىل السيطرة عىل
ألسنتهم والتحكم فيها ،وعدم استعامهلا إال يف ذكر اهلل ،وإال يف اخلري والطاعة.
عن أيب موسى األشعري  قال :قلت :يا رسول اهلل! أي املسلمني أفلل؟
فقال ( :من َسلِ َم املُسلمون من لسانه ويده)(.)3

( )1سورة األحزاب. 70 :
( )2سورة األحزاب. 71 :
( )3رواه البخاري ( ،)11ومسلم (. )42

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام أن النبي  قال( :املسلم
من َسلِ َم املسلمون من لسانه ويده ،واملُهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه)(( ،)1من
لسانه) :بالقول ،كالسب ،والقذف ،والغيبة ،ونحوها( ،ويده) :بالفعل ،كالرضب
والرسقة ،والبطش ،ونحوها .
وهذا اإلسالم هو أقل مراتب الدين ،فالدين إسالم وإيامن وإحسان ،فأقلها
اإلسالم ،واملسلم احلقيقي هو( :من سلم املسلمون من لسانه ويده) وال شك أن
من وقع يف أعراض الناس بلسانه ،فإنه مل يتصف بصفة املسلمني.
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :سألت رسول اهلل  فقلت :يا رسول
اهلل ،أي األعامل أفلل؟ فقال( :الصالة عىل ميقاهتا ) الصالة يف أول وقتها
أفلل األعامل .قلت :ثم ماذا يا رسول اهلل؟ قال( :أن يسلم الناس من
لسانك)( ،)2حفظ اللسان ثاين الفلائل بعد املـحافظة عىل أدا ء الصالة يف
أوقاهتا ،بعد الصالة املفروضة ،وكلنا يعرف قدر الصالة املكتوبة ،ويعرف
فللها ،وهذه جاءت بعدها حتى تلفت األنظار ،وتلفت االنتباه إىل أمهية
حفظ هذا اللسان ،وإىل فليلة من التزم بالصمت ،والتزم بحفظ هذا
اللسان ،فال يقول به إال خرياً .
( )1رواه البخاري ( ،)10ومسلم (. )40
( )2قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)4202رواه الطرباين بإسناد صحيح ،وصدره يف
الصحيحني).

وعن عقبة بن عامر  قال :قلت يا رسول اهلل ما النجاة؟ فقال َ ( :أمسك
عليك لسانك ،وليسعك بيتك ،وابك عىل خطيئتك)( ،)1اللسان صغري حجمه،
كبري ججر جمه ،يورد اإلنسان املهالك.
ٌ
(أمسك عليك لسانك) :قد يظن بعض الناس أن حفظ اللسان سهل ،وهو
ليس كذلك ،بل حفظه من أشد العبادات والطاعات؛ فهي تصعب حتى عىل
الصاحلني ،وحيتاجون فيها إىل املـجاهدة واملصابرة ،حتى يستطيعوا أن حيفظوا
ألسنتهم .
وعن سهل بن سعد  قال :قال رسول اهلل ( :من يضمن يل ما بني حلييه،
وما بني رجليه أضمن لـه اجلنة)( ،)2ضامن من رسول اهلل  ملن ضمن رشور
اللسان والفرج ،وحفظ لسانه وفرجه من احلرام ،أن احلبيب  يلمن لـه اجلنة .
واحلديث املشهور؛ حديث معاذ بن جبل  وأرضاه ،الذي قال فيه رسول اهلل
( :رأس األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل)
خيم ٌة يصفها لنا النبي  ،خيمة الدين ،ثم قال ملعاذ يف آخر احلديث( :أال أخربك
بمالك ذلك كله؟) فقال :بىل يا رسول اهلل .قال( :ك َّ
ُف عليك هذا) وأشار إىل
لسانه  ،فقال معاذ بن جبلَ :أ َو إِنا ملؤاخذون بام نتكلم به يا رسول اهلل -
استعجب واستغرب أن جحياسب عىل هذا اللسان -فقال لـه النبي ( :ثكلتك
( )1رواه الرتمذي ( ،)2406وقال( :حديث حسن غريب).
( )2رواه البخاري ( ،)6474والرتمذي (. )2408

ُب الناس يف النار عىل وجوههم ،أو عىل مناخرهم إال
أمك يا معاذ ،وهل َيك ُّ
حصائد ألسنتهم)( ،)1أي :إن حصائد األلسنة هي أكثر ما يلقي بوجوه الناس
ومناخرهم يف النار ،والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.
فاللسان خطره عظيم ،فبه تكون الغيبة ،وبه تكون النميمة ،وبه يكون الكذب،
وبه يكون الغش ،وبه يكون البهتان واإلفك ،وبه يكون ويكون ،والعياذ باهلل 
كثري من الناس لسهولة حركة اللسان ،ألن
من الذنوب العظام التي يستسهلها ٌ
اللسان ال يكلف شيئ ًا؛ ال وقت ًا ،وال جهد ًا ،وال ماالً ،ولكنّه مع سهولته ويرسه فذنبه
عظيم عند اهلل تبارك وتعاىل.
وعن أيب سعيد اخلدري  - مرفوع ًا وموقوف ًا واملوقوف أصح  -قال( :إذا
ابن آدم فإن األعضاء ُك َّلها ُت َك ِّف ُر اللسان ،فتقول :اتق اهلل فينا ،فإنام نحن
أصبح ُ
اعوججت اعوججنا) ( ،)2وهذا فيه دليل عىل
بك ،فإن استقمت استقمنا ،وإن
َ
ارتباط اللسان بالقلب والعمل ،فال بد وأن ترى من يتلفظ باأللفاظ احلسنة
وبالكالم الطيب إال وترى عمله طيب ًا ،ومن يتلفظ بألفاظ الرش والسوء والغيبة
والنميمة إال وتكون أعامله والعياذ باهلل كذلك .
وعن أيب وائل عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أنه ارتقى الصفا فأخذ
بلسانه ،فقال( :يا لسان! قل خري ًا تغنم ،واسكت عن رش تسلم ،من ِ
قبل أن تندم)
( )1رواه الرتمذي ( ،)2616وقال( :حديث حسن صحيح) .
( )2رواه الرتمذي ( )2407وقال( :رواه غري واحد عن محاد بن زيد ،ومل يرفعوه ،قال :وهو أصح) .

ثم قال  :سمعت رسول اهلل  يقول( :أكثر َخ َطأ ِ
ابن آد َم يف لسانه)(.)1
وهكذا كانوا حياسبون أنفسهم ريض اهلل عنهم مجيع ًا ،ويروى أن أبا بكر
الصديق  كان َ ِ
ُيبذ عىل لسانِ ِه ويقول( :إن هذا الذي أوردين املوارد)(.)2
وعن أيب هريرة  ،أنه سمع النبي  يقول( :إن العبد ليتكلم بالكلمة ما
يتبني فيها َي ِز ُّل هبا يف النار أبعد ما بني املرشق واملغرب)( .)3ويف رواية( :إن الرجل
ذنب بسيط ،يقول
ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا بأسا) يراها سهلة ،كلم ٌة بسيطةٌ ،
سوف استغفر منها( ،هيوي هبا سبعني خريفا يف النار)(.)4
وعن سليامن بن سحيم عن جأمه ابنة أيب احلكم ِ
الغ َف ِ
ار ّي ريض اهلل عنها قالت:
َ
ِّ
ج
سمعت رسول اهلل  يقول( :إن الرجل ليدنو من اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها
ٍ،فيتكلم بالكلمة فيتباعدُ منها أبعد من صنعاء)( ،)5يتباعد عن اجلنة
قيدُ ذراع
ُ
بكلمة ،والعياذ باهلل تبارك وتعاىل.

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)4229رواه الطرباين ،ورواته رواة الصحيح ،وأبو الشيخ
يف "الثواب" ،والبيهقي يف "الشعب" بإسناد حسن).
( )2رواه مالك يف (املوطأ) (. )988/2
يتبني فيها) ،أي :ما يفكر ،وال يعرف هل
( )3رواه البخاري ( ،)6477ومسلم ( ،)988وقولـه( :ما ُ
هي خري أم رش وال يتمعن وال ينظر فيها .
( )4رواه الرتمذي ( ،)2341واحلاكم ( ،)597/4وقال( :صحيح عىل رشط مسلم).
( )5رواه أمحد ( )16610وقال اهليثمي يف (جممع الزوائد) (( :)297/10رواه أمحد ورجاله رجال
الصحيح؛ غري حممد بن إسحاق ،وقد جوثق).

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :ال تكثروا الكالم بغري
ذكر اهلل ،فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قسوة للقلب ،وإن أبعد الناس من اهلل تعاىل
القلب القايس)( ،)1هذه من آثام كثرة الكالم ،وخاص ًة يف غري ذكر اهلل ،فكيف إذا
كان يف الغيبة والنميمة ،والتكلم يف أعراض املسلمني ،ال شك أنه يقيس القلب
والعياذ باهلل  ،والذي يكون سبب ًا يف البعد عن اهلل تبارك وتعاىل .
ورسول اهلل  يسمعِ :
ج
رجل فقال ٌ
وعن أنس  قال :تجويف ٌ
أبرش
رجل آخر،
باجلنة .فقال رسول اهلل َ ( :أوال تدري؟ فلعله تكلم فيام ال يعنيه ،أو بخل بام ال
َين ُق ُص ُه)(.)2
ف لعله تكلم بام ال يعنيه ،فأبعده ذلك عن اجلنة ،أو لعله بخل باملال الذي لن
ٌ
أعامل يسرية يف نظرنا،
يؤثر نقصانه عليه ،فكان ذلك سبب ًا يف جبعده عن اجلنة،
ولكنها عند اهلل تبارك وتعاىل عظيمة وخطرية .
يلدغنك

إنه

ثعبان

احفظ لسانك أهيا اإلنسان

ال

كم يف املقابر من قتيل لسانه

كانت هتاب لقا َءه الشجعان

نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يعيننا عىل حفظ ألسنتنا ،وأن جيشغلنا فيه بذكر اهلل،
وقراءة القرآن ،والصالة والسالم عىل سيد األنام حممد عليه أفلل الصالة
والسالم ،إنه عىل كل يشء قدير .
( )1رواه الرتمذي ( )2411وقال( :حديث حسن غريب) .
( )2رواه الرتمذي ( )2316وقال( :حديث حسن غريب) .

فاتقوا اهلل تبارك وتعاىل ،واعلموا أن اهلل تبارك وتعاىل جعل عىل كل إنسان
رقيب ًا عتيد ًا ،وإن مجيع األقوال التي يلفظ هبا ،واألعامل التي يفعلها؛ حمصا ٌة
ومسجل ٌة عليه يف كتاب عند ريب سبحانه ،ال ِ
يل ُّل ريب وال ينسى ،فاتقوا اهلل تبارك
وتعاىل .
ونسأله سبحانه وتعاىل أن ُيعلنا من احلافظني أللسنتهم ،إنه عىل كل يشء قدير
وباإلجابة جدير ،واحلمد هلل رب العاملني.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

األخوّة اإلسالمية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  حديثنا اليوم بإذن اهلل
تبارك وتعاىل حديث عن اإلخوة اإلسالمية ،واألخوة اإليامنية؛ اإلخوة يف دين اهلل
تبارك وتعاىل .
واملسلمون اليوم يف أمس احلاجة إىل هذه األخوة يف هذه الظروف احلرجة
العصيبة التي متر عىل هذه األمة ،فال بد لنا من أن ننظر ونتبرص يف أسباب صالح
هذه األمة ،وأسباب عزها وقوهتا.
فمن هذه األسباب :األخوة اإليامنية واإلسالمية ،أن يستشعر املسلم أنه أخ
لكل مسلم ،وال يكفي أن يكون شعور ًا يف قلبه ونفسه فقط ،بل كل أعامله
وترصفاته تلتزم هبذا الشعور العظيم .
ملا دخل النبي  املدينة وكان دخوله يف يوم االثنني الثاين عرش من شهر ربيع
األول ،كان أول األمور التي بدأها يف املدينة صلوات ريب وسالمه عليه بناء
املسجد واملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار؛ آخى بينهم أوالً؛ ألن هذا أمر من اهلل
تبارك وتعاىل ،وهذا الدين هو دين هذه األمة مجيع ًا قال سبحانه:

( ،)1وألن العرب يف جاهليتهم
كانت لدهيم املفاخر واملآثر ألهنم أهل األحساب واألنساب فأراد النبي  أن
يقطع هذه النخوة واحلمية ويذيبها يف اإلخوة اإلسالمية ،فآخى بني كل واحد من
املهاجرين مع واحد من األنصار ،أيل ًا ل جيذهب العداوة التي كانت بني األوس
واخلزرج قبل اإلسالم ،فقد كانت بينهم حروب طاحنة فجاء اإلسالم ليذيب كل
هذه الفوارق ،ويذيب كل هذه الرصاعات واملنازعات ،ويمزجها مجيع ًا يف يشء
واحد؛ هو اإلخوة اإلسالمية.
قال اهلل تعاىل:

( ،)2وقال تعاىل:

( ،)3تأليف ليس يف
الظاهر فحسب؛ جمامالت وابتسامات فارغة صفراء! ال ،وإنام من القلب
كام ذكر تبارك وتعاىل يف آية أخرى:
(.)4
( )1سورة األنبياء. 92 :
( )2سورة احلجرات. 10 :
( )3سورة آل عمران. 103 ،102 :
( )4سورة األنفال. 63 :

وتأليف بني القلوب هذا فلل ونعمة ومنة من اهلل تبارك وتعاىل ،كام قال
سبحانه:
( ،)1بنعمة اإلسالم أصبح
املسلمون إخوان ًا شاءوا أم أبوا ،رضوا أم كرهوا ،هذه أخوة عقدها اهلل من فوق سبع
ساموات ،وأوضح مثال عىل هذه اإلخوة :ما كان موجود ًا بني األوس واخلزرج من
عهم كلهم حتت راية واحدة ليكونوا مجيع ًا
اخلالف والشقاق ،وكيف أن اإلسالم مج ج
جسد ًا واحد ًا ،وبنيان ًا متامسك ًا؛ أنصار ًا لدين اهلل تبارك وتعاىل ولرسوله .
وهاتان اآليتان أكدتا عىل أن هذه اإلخوة عقد عقده اهلل تبارك وتعاىل من فوق
سبع ساموات مع كل مسلم يدخل يف اإلسالم من مشارق األرض ومغارهبا .
وقال تعاىل:

( ،)2حتى الذين سبقونا باإليامن ندعو هلم.
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال( :إياكم والظن فإن الظن أكذب
احلديث ،وال حتسسوا وال جتسسوا ،وال تنافسوا وال حتاسدوا ،وال تباغضوا وال
تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال حيقره وال َيذله
( )1سورة آل عمران.103 :
( )2سورة احلرش. 10 :

التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا  -وأشار إىل صدره  -بحسب امرئ من
الرش أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم ،عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه)(.)1
هذا احلديث الصحيح يؤكد لنا ما جاء يف اآليات السابقة ،أن املسلم أخ
املسلم ،فليست اإلخوة أخوة النسب فقط كام يتصور الناس؛ بل إن إخوة اإلسالم
بني املسلمني بعلهم البعض ،وهذا رس من أرسار انتشار اإلسالم وازدهاره.
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :املمؤمن مرآة املمؤمن ،املمؤمن أخو
املمؤمن يكف عنه ضيعته وحيوطه من ورائه)(.)2
من أين تأيت هزيمة للمسلمني وهم حيوطون بعلهم بعل ًا ،وحيمي بعلهم
بعل ًا ،ويدعو بعلهم لبعض ،ويرأف بعلهم ببعض؛ ما تأيت اهلزيمة إال من
اخللخلة التي تكون يف جسد األمة ،والتفكك الذي يفت يف علدها ،وخاص ًة يف
مثل هذا الزمان الذي مل تتفكك فيه دول وجمتمعات فحسب؛ بل حتى األقارب
واألرحام حصل بينهم من التفكك والتنازع والشقاق اليشء الكثري ،حتى يف
األرسة الواحدة ترى وتسمع أمور ًا هي من عجائب الزمان .
وعن أيب موسى  عن النبي  قال( :املمؤمن للممؤمن كالبنيان يشد بعضه
بعضا) وشبك عليه الصالة والسالم بني أصابعه(.)3
( )1رواه البخاري ( ،)6064ومسلم (. )2564 ،2563
( )2رواه أبو داود ( ،)4918والرتمذي(. )1929
( )3رواه البخاري ( ،)2446ومسلم (. )2585

يرضب لنا النبي  مثاالً رائع ًا يف متاسك املسلمني ووحدهتم وقوهتم؛ فكيف
حال املسلمني اليوم هل هناك هذا التشابك وهذا البنيان املرصوص ،هل يقوم بنيان
مفكك لبنة هنا ولبنة هناك ،وقطعه هنا وقطعه هناك؟ ال يمكن أن يقوم وال أن يقف
بل يسقط مبارشة ،وهذا حال األمة اليوم إهنا تتساقط ألهنا ال تتامسك بعلها مع
بعض ،وال تتآلف بعلها مع بعض ،وال ترتاحم بعلها مع بعض ،وال حول وال
قوة إال باهلل؛ وهذا من ضعف اإليامن ،ألن من اإليامن أن تتآخى مع أخيك املسلم،
ومن ضعف اإليامن أن ال تتآخى مع أخيك املسلم ،وهذا من عالمات الساعة
الصغرى التي ذكرها النبي ( :أنه يف آخر الزمان ستكون َأ َث َرة)()1؛ ماهي األثرة؟
األنانية ،كل إنسان ُيمع لنفسه ،يبحث عن مصالح نفسه ،ال هيتم بشؤون أحد من
حب للذات مزق
املسلمني سوى نفسه فحسب ،هذا هو احلال الذي وصلنا إليهٌ ،
األمة وشتتها وفككها ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
وقليل من املسلمني  -حتى يف األرحام واألقارب ،حتى يف اجلريان ،حتى يف
األصدقاء – ٌ
عز ،ويف رخاء
قليل َمن يفرح ألخيه املسلم إذا رآه يف خري ،ويف ٍّ
ونعمة ،بل عىل العكس من ذلك ،جتد احلقد ،واحلسدِ ،
والغل ،واللغائن ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،مع أهنا نِ َع ٌم من اهلل تبارك وتعاىل ،ومع أنه
مسلم ،ومع أن خريه سيعود للمسلمني إن عاج ً
ال وإن آجالً.

( )1انظر( :صحيح اجلامع الصغري) (. )3620

وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال (حق املسلم عىل املسلم ست) قيل
وما جهن يا رسول اهلل؟ قال( :إذا لقيته فسلم عليه ،وإذا دعاك فأجبه ،وإذا
استنصحك فانصح لـه ،وإذا عطس فحمد اهلل فشمته ،وإذا مرض فعده ،وإذا
مات فاتبعه)( )1هذه حقوق للمسلم عىل أخيه املسلم ،وهي مما تؤكد هذه اإلخوة
وتقوهيا ،فكلام ضعفت جاءت هذه احلقوق وقوهتا وخصوص ًا السالم؛ فقد قال
ٍ
يشء
( :ال تدخلون اجلنة حتى تمؤمنوا ،وال تمؤمنوا حتى حتا ُّبوا ،أال َأد ُّلكم عىل
إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)(.)2
إذا مررت بأخيك املسلم وقلت له :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،تأخذ
ثالثني حسن ًة فل ً
ال وكرم ًا من اهلل سبحانه وتعاىل ،ملاذا حترم نفسك؟! وملاذا تقطع
األجر عن نفسك برتكك إلقاء السالم؟!.
وعن النعامن بن بشري  قال :قال رسول اهلل (: ترى املمؤمنني يف ترامحهم
وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو ،تداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى)(.)3
إذا مرض يف جسد اإلنسان طرف وعلو منه ،يسهر اجلسد كله مع ذلك
ومحى وتعب
هر ج
العلو ،إذا كانت يد مرضت ال قدر اهلل فإن اجلسد كله يأمل هلا؛ س ٌ
( )1رواه مسلم (. )2162
( )2رواه مسلم ( ،)54وأبو داود ( ،)5193والرتمذي (. )2688
( )3رواه البخاري ( ،)6011ومسلم (. )2586

وألـم؛ اجلسد كله يتأثر ملرض علو واحد فيه ،وهكذا أمة اإلسالم،
وعناء
ٌ
وهكذا املسلمون كاجلسد الواحد؛ أين نحن من هذا الكالم؟ نحن أبعد ما نكون
عن تطبيق ذلك يف واقعنا ،ولذلك فال تستغربوا إن دعونا اهلل ثم مل يستجب لنا ،ال
وهزمنا وكجرسنا .ال تستعجبوا .
تستغربوا إن جظلمنا وام جتهنا ج
يقول اهلل تعاىل:

( )1نحن الذين خلفنا

العهد مع اهلل ،اهلل مل خيلف عهده وال وعده بإجابة الدعاء والنرص ،وإنام نحن
الذين أخلفنا وعدنا مع اهلل وعهدنا مع اهلل ،و َقرصنا يف دين اهلل تبارك وتعاىل.
وعن أنس  عن النبي  قال ( :ال يمؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما
حيب لنفسه)(.)2
حديث نكتبه بامء الذهب ،نتدبره ونحفظه ،ننظر فيه كل يوم لي ً
ال وهنار ًا (ال
يمؤمن أحدكم) ربط اإليامن الذي حمله القلب بقوله( :حتى حيب ألخيه ما حيب
لنفسه) .
وعن جأ ِّم الدرداء ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ( :دعوة املرء املسلم
ألخيه بظهر الغيب مستجابة ،عند رأسه َم َلك ُم َوكَّل ،كلام دعا ألخيه قال امللك
املو َّكل به :آمني ولك بمثل)(. )3
( )1سورة حممد. 7 :
( )2رواه البخاري ( ،)13ومسلم (.)45
( )3رواه مسلم (. )2733

عندما تدعو ألخيك املسلم دعوتك مستجابة ،ولذلك كان الصاحلون إذا
أرادوا أن يدعوا ألنفسهم بخري دعوا إلخواهنم حتى يأتيهم اخلري ،إذا أرادوا
الرزق دعوا للناس بالرزق فيأتيهم الرزق ،إذا أرادوا الشفاء دعوا ملرىض املسلمني
بالشفاء فجاءهم الشفاء وهكذا؛ ألن دعوة املسلم ألخيه املسلم مستجابة .
وملا قدم النبي  املدينة وآخى بني املهاجرين واألنصار؛ فكان ممن آخى بينهم
النبي  عبد الرمحن بن عوف املهاجري القريش مع سعد بن الربيع األنصاري
املدين ،فقال سعد لعبد الرمحن :إين أكثر األنصار ماالً وهذا مايل .اقسمه بيني
وبينك ،وإن يل امرأتان فانظر إىل أعجبهام إليك فسمها أطلقها لك فإذا انقلت
عدهتا فتزوجها .ما هذا الكالم الذي لو سمعه إنسان ال يصدقه؟ يقول هذا من
اخليال ،ولكن اإليامن ملا كان راسخ ًا يف القلوب كاجلبال جاءت اإلخوة وإذا مل
يوجد اإليامن فال أخوة .فقال لـه عبد الرمحن بن عوف :بارك اهلل لك يف مالك
وأهلك دلني عىل السوق ريض اهلل عنهم مجيع ًا .
وقال ابن عمر ريض اهلل عنهام :أهدي لرجل من أصحاب رسول اهلل 
رأس شاة ،فقال :أخي فالن أحوج مني إليها فأرسل الرأس إىل أخيه ،فبعثه ذلك
اإلنسان إىل آخر قال :أخي فالن أحوج .وبعثه اآلخر إىل آخر فدارت بني سبعة
وعادت إىل األول .وهي تدور كل إنسان يتربع هبا ويتنازل هبا ألخيه .
وهذا أيل ًا ما ذكره القرطبي عن حذيفة العدوي قال :انطلقت يوم الريموك
أطلب ابن عم يل ومعي يشء من املاء ،وأنا أقول :إن كان به رمق سقيته ،فإذا أنا به،

فقلت له :أسقيك ،فأشار برأسه أن نعم ،فإذا أنا برجل يقول :آه! آه! فأشار إيل ابن
عمي أن انطلق إليه ،فإذا هو هشام بن العاص ،فقلت :أسقيك؟ فأشار أن نعم.
فسمع آخر يقول :آه! آه! فأشار هشام ،أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات(. )1
جادوا بأنفسهم إيثار ًا وحمب ًة إلخواهنم وهم ال يعرفوهنم ،إال أهنم من إخواهنم
املسلمني ،فامتوا من أجل أن حييا غريهم ،رضبوا لنا أمثلة رائعة يف احلب يف اهلل ،يف
اإليثار ،يف التمسك بتعاليم هذا الدين .
اإلسالم أهيا اإلخوة ما انترش ودخل يف بالد العامل إال هبذه اإلخوة وهذه
األخالق ،وبمثل هذه األخالق العالية .ولذلك سئل عامل هولندي مسلم عن
سبب إسالمه وهو عامل وأديب سئل عن سبب إسالمه؟ فقال :مبدأ اإلخوة يف
اإلسالم سبب إسالمي .ذلك املبدأ الذي يمتد ليشمل البرشية عامة بغري اعتبار
للون أو جنس أو عقيدة وينفرد اإلسالم بني كل األديان يف أنه الوحيد الذي طبق
هذا املبدأ عملي ًا ،واملسلمون أينام كانوا عىل سطح هذه املعمورة ينظر بعلهم إىل
بعض نظرة األخ ألخيه؛ هذا سبب انتشار اإلسالم.
وسبب ضعف الدعوة اآلن :تفككنا  -لألسف الشديد -؛ عندما يرانا غري
املسلمني يقولون :هؤالء املسلمون هذا حاهلم؛ كيف تطلبون منا أن ندخل يف
اإلسالم.

(( )1تفسري القرطبي) (.)28/18

إذ ًا ال بد لنا من أن نعيد تنظيف هذه القلوب ،ونجدد هذه األخوة ،ونستشعر
هذا املبدأ .فال هذا من املرشق وال من املغرب ،وال هذا من األغنياء وال من
الفقراء بل كلنا أمة واحدة كام أمرنا ربنا اهلل تبارك وتعاىل .
ُيب علينا أهيا اإلخوة الكرام األحبة أن نستشعر هذا املبدأ ،اإلخوة يف اهلل ،فإذا
استشعرناه ونَمينَاه يف نفوس أبنائنا وبناتنا وأهلينا؛ تنشأ األجيال املسلمة جحمبة بعلها
لبعض ،ال يسخر بعلها من بعض ،ال هيزأ بعلها من بعض ،ال حيسد بعلها
بعل ًا ،وبالتايل يعز هذا الدين بإذن اهلل تبارك وتعاىل ويتحقق فينا وعد اهلل .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

التآلف بني املسلمني
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ويا أحباب رسول اهلل  ؛فإن األلفة والتآلف
بني املسلمني صفة عظيمة من صفات املسلمني ب ّينها املصطفى  عندما قال:
(املمؤمن يألف ويمؤلف ،وال خري فيام ال يألف وال ُي َمؤلف ،وخري الناس أنفعهم
للناس)( )1إذ ًا هذه صفة املؤمن ،صفة املسلم ،صفة أمة حممد . 
املؤمن يألف الناس ،ويألفه الناس؛ وال يكون كذلك إال بأخالقه وصفاته ،إال
بابتسامة صادقة ،ووجه بشوش؛ وقد قال املصطفى ( :تبسمك يف وجه أخيك
صدقة

،

وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشا ُدك الرجل يف أرض

الضالل لك صدقة ،وإماطتك األذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة،
وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة)(.)2
ولن يكون كذلك إال بطيب لسانه ،والكلمة الطيبة صدقة ،وإفشاء السالم ،كام
قال املصطفى . 

( )1صحيح اجلامع ( )6662وقال األلباين :حسن.
( )2رواه الرتمذي ( )1956وحسنه.

وملا سئل  :أي اإلسالم خري؟ قال( :ت ِ
ُطع ُم الطعا َم ،وتقرأ السالم ،عىل من
ج
عرفت ومن مل تعرف)( ،)1حتى من مل تعرف ،أليس اهلل ألف بينك وبينه باإلسالم
واإليامن؟.
ً
مهمة
تدعم قلي ًة
هذه بعض األحاديث ،وهذه بعض الطاعات والعبادات،
ج
وهي قلية التعاون ،وينتج عن هذا التعاون التآلف .
والتعارف سن ٌة عظيم ٌة من سنن هذا الدين ،كام قال اهلل :
(.)2
ال ليسخر بعلكم من بعض !! ويتعاىل بعلكم عىل بعض !! وتتباغلوا فيام
بينكم؛ وإنام لتعارفوا.
إذ ًا :احلق تبارك وتعاىل يأمرنا بالتعارف ،وأين نحن من سنة التعارف ؟! وأين
نحن من التآلف؟! لنكن متعارفني ،ولنكن متآلفني؛ كام قال ربنا جل وعال:
(،)3
ليس التآلف باليسري ،فهو بحاجة إىل دافع إيامن قوي؛ َحي ُّثك عىل أن تتآلف مع
إخوانك املسلمني.

( )1رواه البخاري ( ، )12ومسلم (.)39
( )2سورة احلجرات. 13 :
( )3سورة األنفال. 63 :

َ
إيل أحاسنكم أخالقا ،املوطئون أكنافا ،الذين
قال النبي ( : إن أ َح َّبكُم َّ
إيل َّ
املشاؤون بالنميمة ،املُ َف ِّر ُقون بني األحبة،
يألفون ويمؤلفون ،وإن أبغضكم َّ
العيب)( ،)1الكنف يعني :اجلانب ،وطأ الكنف يعني :متذلل
للربآء
َ
امللتمسون ُ
اجلانب ،يعني املتواضع (املوطئون أكنافا الذين يألفون ويمؤلفون) فال يكون املؤمن
عبوس ًا ،وال يتهرب من لقاء الناس ،أو من معرفتهم .
وال شك أن اعتزاله سيؤدي إىل أمراض نفسية كالقلق واالكتئاب وغريها من
األمراض التي نسمع هبا هذه األيام ،فالن عنده قلق ،وهذا عنده اكتئاب ،وهذا
عنده انفصام يف الشخصية ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
السنن العظيمة ،بالتعارف والتآلف.
وهذا كله من أسباب عدم تطبيقنا هلذه ج
وليكن تعارفنا وتآلفنا ببعلنا البعض باعتدال واتزان ،وبعض الناس يف زماننا
هذا يتعارفون ويتآلفون؛ لكن ملاذا؟! ملصالح دنيوية؛ ال يتآلف مع املسلمني
ملصالح أخروية.
فإن للتآلف أسباب ًا وأوهلا :الدين ،ومنها :النسب ،ومنها :املصاهرة ،ومنها:
سباب للتآلف ،ولكن أعظم هذه
الرب ،ومنها :املـحبة واملودة ،هذه كلها أ ٌ
األسباب :الدين ،أن يتآلف الناس عىل حمبة اهلل ،وحمبة رسوله  ،أن حتب الرجل
وتريد أن تتعرف عليه وتريد أن تصاحبه ألخالقه الطيبة ،لتالوته للقرآن ،لطلبه

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :) 3931رواه الطرباين يف الصغري واألوسط).

للعلم ،ملحافظته عىل صالة اجلامعة ،لصدقه يف احلديث ،لورعه وتقواه ،لتمسكه
بالسنة و جبعده عن البدعة ،اللتزامه بدين اهلل تعاىل .
قال الرسول ( :األرواح جنود جمندة فام تعارف منها ائتلف وما تناكر منها
اختلف)( ،)1فانظر إىل صاحبك الذي متيل إليه بقلبك ،كيف حاله؟ وكيف
اجتاهه؟ وكيف عمله؟ فإن رأيته عىل رش وعىل فساد ،فاعلم أن فيك مي ً
ال إىل ذلك
الرش ،ومي ً
ال إىل ذلك الفساد ،وإن رأيته يميل بطبعه إىل الناس الطيبني
والصاحلني ،فاعلم أن يف نفسك مي ً
ال إىل ذلك اخلري .
(األرواح جنود جمندة) متام ًا كاملغناطيس ينجذب بعلها إىل بعض ،ينجذب
السيئ إىل السيئ ،وينجذب احلسن إىل احلسن ،الطيبون للطيبات ،واخلبيثون
للخبيثات ،إذ ًا :الواحد منا يصلح نفسه فإذا أصلح نفسه وأصبحت حمبته هلل 
وللرسول  عند ذلك انجذبت روحه إىل املؤمنني ،وتآلفت مع الصاحلني،
واختلطت مع الطيبني ،أما إن تراكم عليها الران ،وتراكم عليها السواد باملعايص
واآلثام ،فتصبح غافلة عن ذكر اهلل تبارك وتعاىل؛ متيل بطبعها الشيطاين إىل أهل
السوء والفساد والعياذ باهلل تبارك وتعاىل .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)3336ومسلم (.)2638

مجاعة املسلمني
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
وعز ومتكني لإلسالم واملسلمني؛ إنه
حديثنا اليوم عن أمر فيه قو ٌة ومنع ٌةٌ ،
ٌ
حديث عن مجاعة املسلمني ووحدهتم .
فاهلل سبحانه وتعاىل أمرنا يف مواطن عديدة من كتابه باالجتامع ،والوحدة،
واالعتصام بكتابه سبحانه ،وعدم الفرقة .
قال تعاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (. )1
وقال جل جالله :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ(.)2

( )1سورة آل عمران. 103 – 102 :
( )2سورة آل عمران. 105 :

وقال سبحانه :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﮊ(.)1
وحيب لنا االحتاد وعدم
وبني لنا رسول اهلل  أن اهلل يرىض لنا االجتامع،
ُّ
إن اهلل يرىض لكم
التفرق ،ففي حديث أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َّ ( :
ثالثا ويكره لكم ثالثا ،فريىض لكم :أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا
بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقال ،وكثرة السمؤال ،وإضاعة
املال)(.)2
وأخربنا  أن اجلامعة طريق إىل اجلنة ،وأن الفرقة سبيل الشيطان ،وأن
ج
يأخذ إال املنفرد عن اجلامعة.
الشيطان ذئب اإلنسان ال
فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،عن النبي  قال( :عليكم باجلامعة،
فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،ومن أراد بحبوحة
وإ َّياكم وال ُفر َق َة َّ
وساءته سيئته فذلكم املمؤمن)(. )3
رسته حسنته
َ
اجلنة فليلزم اجلامعة ،من ّ

( )1سورة األنفال. 46 – 45 :
( )2رواه مسلم (.)1715
( )3رواه الرتمذي ( )2165وقال( :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ،وقال حمقق (جامع
األصول)( :إسناده حسن) .

ذئب اإلنسان كذئب
وعن معاذ بن جبل  ،أن النبي  قال( :إن الشيطان ُ
والشعاب ،وعليكم باجلامعة والعامة
الغنم؛ يأخذ الشاة القاصية والناحية ،فإياكم
َ
واملسجد)(. )1

وحذرنا  من أن مفارقة اجلامعة ٌ
سبيل إىل الر ِّدة عن اإلسالم والعياذ باهلل
تعاىل ،وأن املفارق للجامعة لو مات لكانت ميتت جه جاهلية .
ففي حديث احلارث األشعري  أن النبي  قال( :آمركم بخمس:
باجلامعة ،والسمع والطاعة ،واهلجرة ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،فإنه من فارق اجلامعة
شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن ُي ِ
قيد ٍ
راجع ،ومن دعا بدعوى اجلاهلية
فهو من ُجثِ ّيِ ( )2جهنم) فقال رجل :يا رسول اهلل وإن صام وإن صىل؟ قال :
(وإن صام وإن َّ
صىل فادعوا بدعوى اهلل التي سامكم املسلمني املمؤمنني عباد
اهلل)(.)3
وعن أيب هريرة  عن النبي  أنه قال( :من خرج من الطاعة ،وفارق
اجلامعة فامت ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّي ٍة ،يغضب لِ َع َص ٍبة ،أو

( )1رواه أمحد ( )22029وقال حمققو (املسند)( :حسن لغريه) .
( )2جج َثى :مجع جثوة باللم ،وهي اليشء املـجموع من مجاعات جهنم  ...ومن رواها " ججثِ ِّي " :فاملراد
الركب .
الذين ُيثون عىل ج
( )3رواه الرتمذي ( )2867وقال( :حديث حسن صحيح غريب) ،وهو عند احلاكم يف (املستدرك)
( )421/1وصححه .

يدعو إىل َع َص ٍبة ،أو ينرص َع َصبةَ ،ف ُقتِ َل َف ِقتْلة جاهل َّية ،ومن َخ َر َج عىل ُأ َّمتِي،
يتحاش من م ْمؤ ِمنِها ،وال يفي لذي ٍ
َ
عهد عهد ُه ،فليس
رضب َّبرها وفاجرها ،وال
َي
ُ
ُ
ولست منه)(.)1
مني
ُ
فرق أمرها
بل إنه  جعل عقوبة املفارق للجامعة املسلمة ،والذي جيريدج أن جي ِّ
بعد اجتامعها؛ جعل عقوبته القتل ،كائن ًا من كان .
سمعت النبي  يقول( :سيكون بعدي َهنات
ففي حديث عرفجة  قال:
ج
ٍ
حممد  وأمرهم
فرق بني ُأ َّم ِة
َ
وهنَات ،فمن رأيتموه فارق اجلامعة ،أو يريد أن ُي ِّ
وإن الشيطان مع من فارق
فإن يد اهلل مع اجلامعةّ ،
مجيع فاق ُت ُلوه كائنا من كانَّ ،
اجلامع َة َيرتَكِ ُض)(.)2
ٍ
امرىء
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل ( :ال حيل د ُم
ُمسلم يشهد أن ال إله اهلل ،وأين رسول اهلل .إال بإحدى ثالث :النفس بالنفس،
ُ
التارك للجامعة)(.)3
والثيب الزاين ،واملفارق دينه
( )1رواه مسلم ( ،)1848وقولهُ ( :ع ِّم َّية) أي :دعوة عمياء ،واألمر األعمى :هو الذي ال يستبني وجه
الصواب فيه .وقوله( :يغضب لعصبة) عصبة الرجل :أقاربه من جهة األب ،جسموا بذلك ألهنم حييطون
به ويشتد هبم ،واملعنى :أن غلبه ودعوته وقتاله مل يكن لنرصة الدين واحلق ،بل للتعصب لقومه وهواه ؛
كام كان جيقاتل أهل اجلاهلية .
( )2رواه ابن حبان ( ،)4577وقال حمققه( :إسناده صحيح) ،وهو يف( صحيح مسلم) ()1852
خمترص ًا.
( )3رواه البخاري ( ،)6878ومسلم (.)1676

وحثنا رسولنا  عىل لزوم اجلامعة ،وعدم اخلروج عىل األئمة ،مهام كانت الظروف
واألحوال.

فعن حذيفة بن اليامن  قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري،
وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية
ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال( :نعم) فقلت :وهل
الرش من خري؟ قال( :نعم ،وفيه دخن) قلت :وما دخنه؟ قال( :قو ٌم
بعد ذلك ِّ
تعرف منهم وتنكر) قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ فقال
هيدون بغري هديي،
ج
ِ
أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها) قلت :يا رسول
( :نعم ،دعا ٌة عىل
اهلل ،صفهم لنا ،قال( :هم من ِجلدتنا ،ويتك َّلمون بألسنتنا) .قلت :يا رسول اهلل فام
وإمامهم) .قلت :فإن مل يكن
تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال( :تلزم مجاع َة املسلمني
َ
هلم مجاعة وال إمام؟ قال( :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن َّ
تعض بأصل شجرة
حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)(.)1
وعن عبد اهلل بن عباس  عن النبي  أنه قال( :من رأى من أمريه شيئا
يكرهه فليصرب ،فإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربا فيموت إال مات ميتة
جاهلية)(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)7084ومسلم ( ،)1847واللفظ للبخاري .
( )2رواه البخاري ( ،)7053ومسلم (. )1849

وأخربنا  عن يشء من فوائد اجلامعة والوحدة ،ومنها :سالمة القلب من
ِ
الغ ِّل واحلقد الذي يزيله عن احلق ،ومنها :إدراك بركة دعائهم واجتامعهم .
ففي حديث أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا إىل النبي  قال( :ثالث ال َيغ ُُّل
ٍ
امرىء ممؤمن :إخالص العمل هلل ،واملناصحة ألئمة املسلمني ،ولزوم
عليهن قلب
دعاءهم ُ
حييط من ورائهم)(.)1
مجاعتهم فإن َ
(ال يغل) :أي ال يدخله حقد يزيله عن احلق ،واملعنى :أن من متسك بهذه
اخلصال طهر قلبه من الشر ،واحلقد ،والغِلّ .
وعن حذيفة  قال :مسعت رسول اهلل  يقول( :من فارق اجلماعة
واستذل اإلمارة ،لقي اهلل  وال وجه له عنده)(.)2

وقال عمر  :ال إسالم بال مجاعة ،وال مجاعة بال إمارة ،وال إمارة
بال طاعة .
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البزار ( " )141كشف األستار " بإسناد قال عنه املنذري( :حسن) ،ورواه ابن حبان يف
صحيحه ( )67من حديث زيد بن ثابت . 
( )2رواه أمحد ( ،)23288 ،23284واحلاكم ( )119/1وصححه .

السمع والطاعة لوالة األمر
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ؛ حديثنا اليوم عن
السمع والطاعة لوالة األمر ،وال جيستغرب احلديث عن هذه األمور من فوق
املنابر .
فكام أن اخلطيب يتحدث عن طاعة اهلل وطاعة رسوله  ،بإقامة الصالة،
وإيتاء الزكاة ،وصوم رملان ،وحج بيت اهلل احلرام ،وبر الوالدين ،وصلة
األرحام ،فكذلك ُيب عىل اإلمام واخلطيب والداعية أن يتحدثوا عن السمع
والطاعة لوالة األمور ،فإنه من مبادئ الرشيعة ،جاء هبا القرآن الكريم ،وجاءت
هبا األحاديث املستفيلة التي ُيب عىل الداعية وعىل اخلطيب أن يبينها للناس .
قال اإلمام الطحاوي  -رمحه اهلل ( : -وال نرى اخلروج عىل أئمتنا ووالة
أمورنا ،وإن جاروا ،وال ندعو عليهم ،وال ننزع يدا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم
من طاعة اهلل عز وجل فريلة ،ما مل يأمروا بمعصية ،وندعو هلم بالصالح
واملعافاة)( . )1انتهى كالمه رمحه اهلل .

(( )1رشح العقيدة الطحاوية) (.)540/2

وأنا ما ذكرت ذلك إال ألبني أن علام َءنا اهتموا هبذا األمر اهتامم ًا كبري ًا  ،وهذه
آيات القرآن العظيم ،التي ينبغي عىل كل مسلم أن يقف أمامها متأدب ًا طائع ًا هلل
تبارك وتعاىل ،يقول اهلل تبارك وتعاىل فيها:
(.)1
فطاعة والة األمر من طاعة اهلل ورسوله ،وطاعتهم ينبغي أن تكون يف إطار
طاعة اهلل تبارك وتعاىل وطاعة رسوله .
وجاءت األحاديث الكثرية التي أوىص رسولنا  فيها بطاعة والة األمر؛
وعدم عصياهنم أو اخلروج عليهم ،ومن ذلك:
عن أيب هريرة  عن النبي  قال( :من أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين
ِ
يعص األمري فقد عصاين ،وإنام
فقد عىص اهلل ،ومن ُيطِع األمري فقد أطاعني ،ومن
اإلما ُم ُجنَّة  -أي ِدرع وترس ُ -ي َقات َُل ِم ْن ورائه ،و ُي َّت َقى به ،فإن أمر بتقوى اهلل
فإن عليه منه)(. )2
فإن لـه بذلك أجرا  ،وإن قال بغريه ّ
وعدل َّ
ولذلك أمر الرسول  بطاعة والة األمر مهام كان أصلهم ،ومهام كان
وضعهم االجتامعي؛ فقد أخرج اإلمام البخاري قولـه ( :اسمعوا وأطيعوا وإن

( )1سورة النساء. 59 :
( )2رواه البخاري ( )2957واللفظ له ،ومسلم (. )1841 ،1835

است ِ
ُعم َل عليكم عبد حبش كأن رأسه زبيبة)( )1وهذا ما مل يأمر بمعصية ،فإن أمر
بمعصية فال سمع وال طاعة كام جاء يف النصوص ،فطاعة والة األمر يف غري
واجب مثل فرض الصالة؛ وهو احلكم بكتاب اهلل .
وفرض
املعصية إلزا ٌم
ٌ
ٌ
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال( :السمع والطاعة عىل
ب و َك ِره) ألن يف سمعه وطاعته قوة للجامعة ،ووحدة للصف،
املرء املسلم فيام َأ َح َّ
ثم قال عليه الصالة والسالم( :مامل يمؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع وال
طاعة)(.)2
فهذه مدارسنا والتي تزيد عىل عرشة آالف مدرسة بنني وبنات ،يدرسون فيها
القرآن والتجويد ،والفقه واحلديث ،والتفسري والتوحيد؛ جنب ًا إىل جنب مع املواد
العلمية األخرى ،وهناك مدارس جخمص َص ٌة لتحفيظ القرآن الكريم؛ وهذه املناهج
التي تدرس يف مدارسنا العامة ،تدرس يف خمتلف بالد املسلمني يف املعاهد
الرشعية املتخصصة .
وهذه مساجدنا يف كل مكان  -واحلمد هلل  ،-وتلك العناية الفائقة باحلرمني
الرشيفني؛ احلرم املكي الرشيف ،واحلرم النبوي الرشيف .
وهذه حماكمنا الرشعية أكثر من ثالثامئة حمكمة حتكم بكتاب اهلل تبارك وتعاىل،
وبسنة رسوله . 
( )1رواه البخاري ( )7142من حديث أنس  مرفوع ًا.
( )2رواه البخاري ( ،)7144ومسلم (. )1839

وهذا ججمَمع خادم احلرمني الرشيفني يف املدينة املنورة ،لطباعة املصحف
الرشيف بمختلف الرتمجات العاملية ،يطبع مئات املاليني من املصاحف الرشيفة،
يقرؤها املسلمون يف كل مكان من العامل رشق ًا وغرب ًا .
وهذه مراكز الدعوة واإلرشاد للمسلمني ولغري املسلمني ،تجقام دروسها يف كل
مكان ،وهذه هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل مكان .
وهذه املعاهد واجلامعات الرشعية يف مكة واملدينة ،والرياض وجدة ،وغريها
من مدن وحمافظات اململكة؛ جخت ِّرج العلامء والدعاة إىل اهلل يف كل عام ،واحلمد هلل
تبارك وتعاىل .
وهذه اجلمعيات اخلريية التي تقوم بمختلف األنشطة اخلريية يف الداخل
واخلارج .
وهذه املنظامت اإلسالمية التي ترعاها بالدنا واحلمد هلل تبارك وتعاىل؛ منظمة
املؤمتر اإلسالمي وفروعها ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،ورابطة العامل اإلسالمي،
والندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،وهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية ،واهليئة
العاملية لتحفيظ القرآن الكريم .
ماذا نريد؟! اخلري كله عندنا ،واحلمد هلل تبارك وتعاىل ،فلامذا النسمع لوالة
أمورنا ،وملاذا ال نحرص عىل مجع الكلمةَ ،
ومل ِّ الشمل ،والبعد عن الفرقة
واالختالف.

كل هذا احلرص من اإلسالم عىل السمع والطاعة لوالة األمور ،إنه ألمهية هذا
األمر ،وملا يؤدي إليه من اجتامع الكلمة ،ومن وحدة الصف .
وبلغ من حرص اإلسالم يف املـحافظة عىل وحدة اجلامعة وصيانتها من أن
يترسب إىل صفوفها التنازع واالختالف؛ أن جعل من يفارق مجاعة املسلمني
خارج ًا من موقع اإلسالم إىل موقع اجلاهلية ،فإن مات عىل ذلك مات ِميت ًة
جاهلية .
فعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :من كره من
أمريه شيئا فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان ِشربا (،)1
مات ميتة جاهلية)( ،)2ويف رواية أخرى( :من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة
فامت ،مات ميتة جاهلية)(.)3
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال( :من خلع يدا من
طاعة ،لقي اهلل عز وجل يوم القيامة ال حجة له)(. )4
وعن احلارث األشعري  قال :قال رسول اهلل ( :آمركم بخمس:
باجلامعة) ألهنا قوة املسلمني (والسمع والطاعة) ألن السمع والطاعة قوة للجامعة

( )1أي :خرج عن طاعته ولو شيئ ًا يسري ًا .
( )2رواه مسلم (. )1849
( )3رواه مسلم ( )1848من حديث أيب هريرة مرفوع ًا .
( )4رواه مسلم (. )1851

(واهلجرة ) ألن اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإليامن قوة للجامعة املسلمة (واجلهاد
يف سبيل اهلل) ألن اجلهاد يف سبيل اهلل محاية للجامعة املسلمة (وإنه من خرج من
اجلامعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه ،إال أن يراجع)(. )1
هكذا تأيت األحاديث هبذه الصيغة القوية؛ كل من يريد أن يشق الصف ،أو
فرق مجاعة املسلمني ،ويبث اخلالف والتنازع بينهم ،فهو عىل خطر عظيم؛ فقد
جي ِّ
خيرج من اإلسالم إىل اجلاهلية ،بل إن الشارع أمرنا بقتله ،والقتل هو أقىص
العقوبات يف اإلسالم .
ٍ
رجل
فعن عرفجة  قال :قال رسول اهلل ( :من أتاكم وأمركم مجيع ،عىل
ٍ
فرق مجا َعتَكم ،فاق ُت ُلوه) ويف رواية( :إنه
واحد ،يريد أن َي ُشق عصاكُم ،أو ُي ِّ
فر َق أمر هذه األمة وهي مجيع فارضبوه
ستكون َهنَات َ
وهنَات ،فمن أراد أن ُي ِّ
()2
خري من ِ
قتل جأ َمم أبريا َء بسبب
بالسيف كائنا من كان)  ،ألن قتل واحد مفسدٌ ،

اخلالف والنزاع .
مز َق صفوفنا ويفرح
فرق كلمتنا؟! و جي ِّ
وإننا لنتساءل :من الذي يريد أن جي ِّ
ويسعد بذلك؟! إهنم أعداء اإلسالم احلاقدون عىل هذا الدين.

( )1رواه الرتمذي ( )2867وقال( :هذا حديث حسن صحيح غريب) .
( )2رواه مسلم (. )1852

قال تعاىل:

( ،)1يعني :إذا جاءهم أمر فيه مشقة،
وفيه خالف ،وفيه نزاع يذهبون به إىل العلامء ،وهذا هو واجبنا بأن نفزع لعلامئنا
وجمتمع ًا واحد ًا.
ونرجع إليهم يف كل شبهة وفتنة ،حتى نبقى مجاع ًة واحدةً ،ج
وكان اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل من أحرص املسلمني عىل وحدة الكلمة
رغم ما أصابه من تعذيب وظلم وسجن يف فتنة خلق القرآن ،اجتمع فقهاء بغداد
يف والية الواثق باهلل؛ اجتمعوا بأيب عبد اهلل أمحد بن حنبل وقالوا لـه :إن األمر قد
تفاقم وفشا بخلق القرآن .فنا َظ َر جهم يف ذلك ،وقال :عليكم باإلنكار بقلوبكم وال
ختلعوا يد ًا من طاعة ،وال ت جَش ُّقوا عىص املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم ودماء
املسلمني معكم ،وانظروا يف عاقبة أمركم .وقال :ليس هذا صواب ًا ،هذا خالف
اآلثار(.)2
( )1سورة النساء. 83 :
( )2روى اخلالل يف كتاب السنة ( )89بإسناد صحيح ،قال  :أخربين حممد بن أيب هارون وحممد بن
جعفر ،أن أبا احلارث حدثهم قال  :سألت أبا عبد اهلل ـ يعني أمحد بن حنبل ـ يف أمر كان حدث ببغداد،
قوم باخلروج ،فقلت :يا أبا عبد اهلل ،ما تقول يف اخلروج مع هؤالء القوم؟ ،فأنكر ذلك عليهم،
َ
وهم ٌ
وجعل يقول :سبحان اهلل!! الدماء! الدماء! ،ال أرى ذلك وال آمر به ،الصرب عىل ما نحن فيه خري من
الفتنة جيسفك فيها الدماء ،ويستباح فيها األموال ،و جينتهك فيها املـحارم ،أما علمت ما كان الناس فيه؟

كم يدفع اهلل بالسلطان معللة

يف ديننا رمحة منا بدنيانا

لوال اإلمارة مل تؤمن لنا سبل

وكان أضعفنا هنب ًا ألقوانا

عف هلم،
نعم فإن يف قوة السلطان قوة للمسلمني من ورائه ،وإن ضع َف جه َض ٌ ً
ولذلك روى الرتمذي -وقال :حديث حسن -من حديث بكرة  قال سمعت
رسول اهلل  يقول( :من أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه اهلل)(. )1
وإكرام السلطان العادل ،مما أمر به هذا الدين ،بل جعله من إجالل اهلل تعاىل،
إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي
فعن أيب موسى األشعري  أن النبي  قالَّ ( :
الشيبة املسلم ،وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه ،وإكرام ذي السلطان
املقسط)(.)2
إن هذه الدولة هي قلعة اإلسالم األخرية ،فكم هدم قبلها من قالع وصارت
إىل ما صارت إليه ،فحان الوقت عندهم ليدكوا هذه القلعة ويلعفوا شوكتها

يعني أيام الفتنة .قلت :والناس اليوم ،أليس هم يف فتنة يا أبا عبد اهلل؟ قال :وإن كان ،فإنام هي فتنة
خاصة ،فإذا وقع السيف عمت الفتنة ،وانقطعت السبل ،الصرب عىل هذا ،ويسلم لك دينك خري لك.
ورأيته ينكر اخلروج عىل األئمة ،وقال :الدماء ! ال أرى ذلك وال آمر به .
( )1رواه الرتمذي ( )2224بسنده عن زياد بن كسيب العدوي ،قال :كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن
عام ر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق ،فقال أبو بالل :انظروا إىل أمرينا يلبس ثياب الفساق ،فقال أبو
بكرة :اسكت ،سمعت رسول اهلل  يقول( :من أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه اهلل) ،قال الرتمذي:
(هذا حديث حسن غريب) ،واحلديث صححه األلباين يف (صحيح اجلامع الصغري) (. )6111
( )2رواه أبو داود (. )4843

التي هي شوكت اإلسالم واملسلمني يف حلوق أعداء دين اهلل تبارك وتعاىل ،فهل
حان الوقت عندنا أن نقف وقفة رجل واحد ،وأن نحافظ عىل نعمة اهلل  علينا
يف ديننا ودنيانا أم أننا نكون من الذين ال يعرفون نعمة اهلل إال عند زواهلا .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

حب الوطن
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ، حديثنا اليوم إن شاء اهلل
تبارك وتعاىل عن حب الوطن ،والوطن هو املكان الذي نشأ فيه اإلنسان وترعرع
وتربى فيه.
وحب الوطن غريزة فطرية غرزها اهلل تبارك وتعاىل يف النفوس البرشية ،وجاء
اإلسالم ليثبت املبادئ الطيبة ويوجهها ،وينظمها ويصلحها ،وجاءت هذه
املـحبة هلذه األرض أو تلك األرض ،هي حمبة عىل قيام توحيد اهلل تبارك وتعاىل
عىل هذه األرض ،حمبة عىل وجود الصاحلني والركع السجود فيها .
فلذلك مل يكن الوطن يف مفهوم املسلمني إال هذه البالد التي حيكم فيها رشع
اهلل تبارك وتعاىل ،وترتفع فيها راية التوحيد ،و جينا َدى فيها :اهلل أكرب اهلل أكرب .
ال بد لكل واحد من الذين سافروا ثم عادوا إىل هذه البالد ،أن يكون يف قلبه
حنني وشوق إليها ،إىل الفليلة ،والدين ،والصالح ،والعفة ،واملروءة ،إىل األمن
واإليامن ،إىل معان كثرية فقدها أو فقد كثري ًا منها ،وها هو يعود ويتنعم فيها .
وأحببت أن أذكر شيئ ًا من سرية الرسول  يف حنينه إىل وطنه ،وإىل مكان
مولده ،واىل مكان نشأته ،عليه الصالة والسالم ،إىل مكة املكرمة التي عظمها اهلل

تبارك وتعاىل ،ثم إىل املدينة املنورة التي رشفها اهلل تبارك وتعاىل بالنبي ،
فترشفت مكة بمولده ،وترشفت املدينة بوفاته وضم جسده . 
ِ
وأحب
أرض اهلل إىل اهلل،
خلري
ُّ
قال عليه الصالة والسالم يف مكة( :واهلل إنك ُ
خرجت منك ما خرجت)(.)1
أرض اهلل إىل اهلل ،ولوال أين ُأ
ُ

وعن ابن عباس رىض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل  ملكة( :ما أط َي َب ِك من
ّ ِ
ٍ
إيل ،ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك)(.)2
بلد،
ّ
وأحبَك َّ
هكذا ينادي عليه الصالة والسالم هذه األرض التي نشأ وترعرع فيها وهي

حب أرض اهلل إىل اهلل تبارك وتعاىل .
َأ ُّ
قالت عائشة ريض اهلل عنها :ملا قدم النبي  إىل املدينة وهي أوبأ أرض اهلل – يعني:
أكثر بالد اهلل وبا ًء ومرض ًا  -أصاب أصحابه منها بالء ،وسقم ورصف اهلل ذلك عن
نبيه  ،وأصابت أبا بكر وبالل وعامر بن فهرية ريض اهلل عنهم مجيع ًا جمحى تلك
األرض واشتدت عليهم ،وعامر بن فهرية هو خادم أيب بكر وبالل هو عتيق أيب
بكر  -ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -فاستأذنت عائش جة ريض اهلل عنها رسول اهلل 
يف عيادهتم ،وذلك قبل أن يرضب احلجاب فأذن هلا النبي  فدخلت عليهم
ِ
ِ ِ
حلمى-
تعودهم وهم يف بيت واحد وهبم ماال يعلمه إال اهلل من شدة َ
الوعك  -ا ج
فقالت ألبيها :كيف جتدك يا أيب؟ فقال  وأرضاه:
غريب صحيح).
( )1رواه الرتمذي ( )3925من حديث عبد اهلل بن َعدي مرفوع ًا ،وقال( :حديث حسن
ٌ
ٌ
حسن غريب) .
(حديث
( )2رواه الرتمذي ( ، )3926وقال الرتمذي:
ٌ

ج
كل امرئ جمصب ٌح يف أهله

واملوت أقرب من ِرش ِ
اك نعله
ج
ج

قالت عائشة ريض اهلل عنها :فقلت :واهلل ما يدري أيب ما يقول ،ثم دنوت من
عامر ،فقلت :كيف جتدك يا عامر؟ فقال:
املوت َ
قبل ذوقه
لقد وجدت
َ

إن اجلبان حتفه من فوقه

كـل امـرئ جمـاهـد بـطوقـه

كالثور حيمي جلده بروقه

( )1

فقالت عائشة ريض اهلل عنها :واهلل ما يدري عامر ما يقول.
وكان بالل مؤذن النبي  إذا أقلعت عنه احلمى اضطجع بفناء البيت ثم يرفع
عقريته ويقول:
أال ليت شعري هل أبيتن ليلة

ج
وجـليـل
إذخر
بواد وحـويل
ٌ

()2

ج
وطفيل
وهل َي ْبدج َون ِيل شام ٌة

وهل ِأر َد ْن يوم ًا ميا َه ِجمنة

َ
رسول اهلل  فأخربته ،فقال ( :اللهم
قالت عائشة ريض اهلل عنها :فجئت
ب إلينا املدينة ك َُح ِّبنَا مكة َ
وأشدّ  ،وصححها لنا وبارك لنا يف صاعها ومدها
َح ِّب ْ
محاها واجعلها يف ُ
اجل ْح َفة)( ،)3فاستجاب اهلل دعاء نبيه  حتى كانت
وانقل ُ َّ
املدينة أحب إىل الصحابة من مكة .

( )1أي :بقرنه .
( )2وهي عني كانت قريبة من مكة .
( )3رواه البخاري (.)6372

إن الشيطان قد أيس أن ُيع َبد
وعن أيب هريرة  عن النبي  أنه قالَّ ( :
بأرضكم هذه ،ولكنه قد ريض منكم بام َحت ِقرون)(. )1
إن الشيطان قد أيس
وعن جابر بن عبد اهلل  مرفوع ًا إىل النبي  أنه قالَّ ( :
أن يعبده املص ُّلون ،ولكن يف التحريش بينهم)(.)2
وقد أعطى اهلل سبحانه هلذه البالد عطي ًة عظيمة ،وهي عطي جة دعوة التوحيد،
فقد محى اهلل لنا القرآن ،وهذه محاي ٌة للمسلمني مجيع ًا يف كل أقطار الدنيا ،محى هلم
القرآن بقولـه:

.

ومحى لنا اجلزيرة بدعاء النبي  ،واستعاذته من الرشك .
ولذلك اختار اهلل هذه اجلزيرة وصحراءها وجباهلا حلكمة عظيمة ،اختارها
ليكون اإلسالم نابع ًا منها؛ من مكة واملدينة ،ومل جخيرج هذه الدعوات من جوار
البساتني ،وال من جوار األهنار ،وال من جوار الغابات ،وإنام أخرجها يف
الصحراء التي أنجبت لنا أبطاالً قبل أن يوجد يف الدنيا مثلهم ،وهم صحابة النبي
 ،وما محلوه يف أنفسهم العظيمة من تلحيات وجهاد وبطوالت .
خرج نور اهلل تبارك وتعاىل من هذه البالد فعم أصقاع الدنيا كلها ،وذلك فلل
اهلل يؤتيه من يشاء ،ونزل القرآن عىل هذه اجلبال السود ،عىل هذه اجلبال الصامء،

( )1رواه أمحد ( )368/2رقم ( )8810وقال حمققو (املسند)( :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني).
( )2رواه أمحد ( )313/3رقم ( ،)14366وقال حمققو (املسند)( :حديث صحيح).

عىل هذه الصخور ،ولكنه جاء إسالم ًا عظي ًام ،كله سال ٌم ،وكله جص ْح َبة ،وكله
نظام ،وكله مجال.
وأكثر الشعراء من العرب واملسلمني ،أكثروا من الثناء عىل اجلزيرة ويف مدحها
بام حباها اهلل تبارك وتعاىل ،وخاصة بأرض احلجاز وأرض نجد ،فأكثروا يف
مدحها.
ونحن إذا سافرنا خارج هذه البالد ،نَجدج قلوبنا َ ِ
حت ُّن إليها ،وكل مسلم َحيِن إىل
هذه البالد التي حتكم فيها رشيعة اإلسالم ،لقد عاش آباؤنا وأجدادنا يف شظف
من العيش وقسوة منه ،عاشوا حيا ًة صعب ًة؛ ولكن اهلل تبارك وتعاىل غري احلال إىل
أحسن حال ،ولقد أكرمنا اهلل تبارك وتعاىل ،وقبل ستني عام ًا ،أكرمنا بامللك عبد
العزيز آل سعود ،والذي كان حيمل يف صدره اإليامن الصادق ،واإلخالص،
فأكرمه اهلل تعاىل وأعطاهَ ،ف َجمع وأسس هذه البالد عىل كلمة التوحيد ،و َعمر
فيها بيوت اهلل ،وعظم فيها القرآن ،فرفع اهلل عز وجل من شأنه ،وأعزه ألنه أعز
بيوت اهلل .
ملا جاء إىل مكة وإىل املدينة ،ومل يكن يف ذلك اليوم من األموال ما لدينا يف هذه
األيام -واحلمد هلل  ،-فجاء املسلمون من بالد عربية خمتلفة يريدون أن َيصلِوا
احلرم ،فقال :ردوا األموال التي جاءت إىل أصحاهبا ،نحن أوىل بخدمة بيت اهلل
َ
احلرام ،ومل يكن يف خزينته ٌ
مال ولكن َأ َحب إكرام بيت اهلل ،ففج َر اهللج األرض من
حتت قدمه ،وأكرمه . 

وكانت حلقات القرآن الكريم موجودة يرعاها األهايل ،ولكن بطريقة بدائية
وعشوائية ،فلمها إىل الدولة ،وأرشف عليها ،واهتم هبا ،فأكرم أهل القرآن
مت بيته ،أو عظمت
وعظمهم فعظمه اهلل  ،وهذا رس اهلل تبارك وتعاىل ،إن َعظ َ
كتابه ،فاهلل يرفع من شأنك يف هذه الدنيا ،ويرفع من شأنك يف اآلخرة ،فأكرمه اهلل
وتفج َرت األرض هبذه اخلريات ،وجاءت اخلريات من كل مكان ،و جاءت النعم
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ( )1فلله  احلمد واملنة.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة احلديد.21 :

صفة البغي
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،حديثنا اليوم بإذن
ِ
صفة البغي ،هذه الصفة التي فرسها العلامء وبينوا معناها
اهلل  حديث عن
والتي ذكرت يف كتاب اهلل ويف سنة رسول اهلل . 
قال الفخر الرازي  -رمحه اهلل ( :-البغي هو طلب االستعالء بغري حق )(،)1
البغي هو طلب االستعالء ،إذ ًا :هو فرع من فروع الكرب واالستكبار والعياذ باهلل .
وقال التهانوي  -رمحه اهلل ( : -الباغي رشع ًا هو اخلارج عن طاعة اإلمام
احلق)(.)2
بغي ،وفيه مفاسد عظيمة،
فهذا أيل ًا من البغي ،فاخلروج عىل أئمة املسلمني ٌ
وأرضار جسيمة ،فلذلك شدد الشارع احلكيم يف املنع منه والنهي عنه ،وهو من
الكبائر ،ملا يرتتب عليه من املفاسد التي ال حيىص رضرها ،وال ينطفئ رشرها ،كام
نص عىل ذلك اإلمام ابن حجر اهليتمي(. )3
(( )1مفاتيح الغيب = التفسري الكبري) ،للفخر الرازي (.)295/17
(( )2موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم) ،للتهانوي (.)307/1
( )3انظر( :الزواجر عن اقرتاف الكبائر) (.)179/2

وأما البغي بمعناه العام ،أي :طلب االستعالء بغري حق فهو أيل ًا من الكبائر
الباطنة(. )1
فالبغي كبرية من كبائر الذنوب ،وكام أن هناك كبائر ظاهرة مثل رشب اخلمر
والزنا وغري ذلك ،فهناك كبائر باطنة؛ كالكرب ،والغرور ،والبغي ،وغريها ،فالبغي
من الكبائر الباطنة التي ُيب عىل املكلف معرفتها ليعالج زواهلا؛ ألن من كان يف
قلبه مرض منها مل يلق اهلل والعياذ باهلل بقلب سليم ،وهذه الكبائر القلبية جيذم
عليها أكثر وأعظم مما يذم عىل الزنا والرسقة وغريها من كبائر البدن ،وذلك
لعظيم مفسدهتا ،وسوء أثرها ودوامه ،وإذا دامت هذه الكبائر صارت حاالً وهيئ ًة
راسخة يف القلب بخالف آثار معايص اجلوارح التي تزول بالتوبة واالستغفار
واحلسنات املاحية واملصائب املكفرة (. )2
وقد جاء ذم البغي يف القرآن الكريم يف آيات كثرية نذكر بعل ًا منها :
قال اهلل :
(،)3

فالبغي من األمور التي هنى اهلل عنها ،وهي من الرش املستطري ،والعياذ باهلل .

( )1انظر( :نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم  -صىل اهلل عليه وسلم) (.)4085/9
( )2انظر( :الزواجر عن اقرتاف الكبائر) (.)43/1
( )3سورة النحل.90 :

ويقول :
(. )1
ويقول  يف هذه اآلية التي هي مدار األحكام يف قتال أهل البغي يف قولـه
تعاىل:

(. )2
هذه اآليات أصل يف قتال أهل البغي ،ودليل واضح عىل أنه أول ما ينبغي
ومتزقها أن
تفرق األمة وتشتِّتها ِّ
للمسلمني إذا رأوا أصحاب األهواء واآلراء التي ِّ
يبرصوهم كام فعل علامؤنا مع هذه الفئة التي
ينصحوهم ،وأن يذكروهم ،وأن ِّ
ظهرت يف أيامنا هذه ،ترضب َبر الناس وفاجرها ،وتقتل هذا ،وتكرس ذاك،
وخترب هنا وهناك ،عندما وعظوها يف التلفاز ،ويف اإلذاعات ،ويف الصحف
واملـجالت ،وبينوا األدلة من كتاب اهلل ،ومن سنة رسول اهلل  ،عىل ججرم هذا
األمر ،وفظاعته ،وخبثه ،وأنه طريق من طرق الشيطان الرجيم ،وال زال بعض
أولئك من أصحاب األهواء الذين متلكهم العنادَ ،و َعميت بصائرهم عن رؤية

( )1سورة الشورى.42 :
( )2سورة احلجرات.9 :

احلق الذي نطق به كتاب اهلل  ،وجاءت به سنة رسول اهلل  ،ومل يسمعوا
لكالم العلامء ،والفقهاء ،والدعاة الناصحني املخلصني.
فعند ذلك يكون األمر كام قال اهلل تبارك وتعاىل:
( ،)1فيجب عىل املسلمني أن يعاونوا والة األمر عىل
القلاء عىل هذه الفتنة ،وإال أكلت األخرض واليابس ،أن يعينوهم ،ومن هنا قال
العلامء بأن إعانة ويل األمر عىل القلاء عىل هذه الفئة اللالة التي تريد إثارة الفتنة
ومتزيق األمة وتشتيتها  -وهي مفرقة ومشتتة وليست بحاجة إىل من يزيدها
تفريق ًا وتشتيت ًا ومتزيق ًا  -واجب .
فالواجب أن نعني والة األمر عىل ذلك ،ألن فسادهم ليس فقط عىل أنفسهم
وإنام عىل الـمجتمع ،فمن نصحهم ووجههم للصواب ،وناقشهم يف باطلهم وبني
زيفه وفساده ،ومن أرشد والة األمر إىل املتعصبني منهم ،الذين ال يقبلون
قطع لدابر
نصيحة ،وال يرجعون إىل حق؛ ال شك أنه أبرأ ذمته ،ألن فعله ذلك ٌ
أحسن إليهم ألنه َح َجزهم عن الظلم ،وحجزهم عن أن متد أيدهيم
الرش ،بل هو
َ
إىل القتل ،فيزدادوا إث ًام عىل إثمهم ،وذنب ًا عىل ذنبهم ،فمن أرشد عنهم أنقذهم من
رش أنفسهم ،وأعاهنم عىل ما فيه اخلري والصالح ،ومنعهم من أن يتامدوا يف طريق
الرش فيهلكوا أنفسهم وهيلكوا الناس معهم والعياذ باهلل .

( )1سورة احلجرات.9 :

وعن عمرو بن َع َب َسة  قال :قلت لرسول اهلل  :هل من ساعة أفلل من
ساعة؟ وهل من ساعة يتقى فيه فقال ( :لقد سألتني عن يشء ما سألني عنه
أحد قبلك إن اهلل  يتدىل يف جوف الليل ،فيغفر ،إال ما كان من الرشك
()1
ذنب عظيم حيرم املسلم مغفرة اهلل العامة التي تشمل كل
والبغي)  ،فالبغي ٌ

الناس؛ املسلمني واملؤمنني حتى العصاة ،إال املرشكني لعظيم جرمهم ورشكهم
باهلل ،وإال البغاة إلفسادهم يف األرض والعياذ باهلل . 
وعن أيب هريرة  أنه قال :قال عليه الصالة والسالم( :سيصيب أمتي داء
األمم) فقالوا :يا رسول اهلل وما داء األمم؟ قال )األرش ،والبطر ،والتكاثر،
والتناجش يف الدنيا ،والتباغض ،والتحاسد ،حتى يكون البغي)( )2حتى يصل إىل
اجلرأة عىل محل السالح عىل املسلمني ،إىل اجلرأة عىل اخلروج عىل إمام املسلمني،
إىل اجلرأة عىل تفريق كلمة املسلمني ،ومتزيق صفهم ،وإضعاف قوهتم ،وهذا هو
يرس إال أعداء املسلمني ،وال يفيد هذه
يرس إال أعداء اهلل ،وال ُّ
البغي ،وهذا ال ج ُّ
األمة يف صغري وال كبري ،وكأن الكرب طريق للبغي ،وكأن اإلعجاب بالرأي طريق
للبغي ،وكأن التباغض والتحاسد والتنافس عىل الدنيا طريق للبغي ،وكأن
اإلعجاب بالنفس طريق للبغي؛ فهذه األمراض القلبية مما ُيب عىل املسلم أن
يطهر قلبه منها ،وأن ُياهد نفسه يف ذلك األمر ،وهذا من أعظم اجلهاد؛ فمن
( )1رواه أمحد ( )19433وقال حمققو (املسند)( :إسناده ضعيف).
( )2رواه الطرباين يف (األوسط) (. )9016

أعظم اجلهاد أن جتاهد هواك ،وأن جتاهد نفسك فإذا عجزت عن جهاد نفسك
وهواك فأنت عىل جهاد أعداء اإلسالم أعجز وأضعف ،أما إذا استطعت جماهدة
نفسك فإنك ستقدر عىل جهاد أعداء اإلسالم.
هذه الفتن التي متوج هبذه األمة تستدعي منا العودة إىل كتاب اهلل وسنة رسوله
 ،وأن نرتك أهوا َءنا ،وأن نرتك ما يف نفوسنا من أمراض ،السيام الكرب
واالستعالء والغرور؛ ذلك الغرور الذي أعمى قلوب كثري من الناس ،فظنوا أهنم
أفلل من غريهم ،وأهنم أعلم وأصلح وأحكم من غريهم ،وأن غريهم  -حتى
العلامء ،والدعاة ،وطلبة العلم  -ال يفهمون شيئ ًا ،وال يعرفون معنى اجلهاد ،وال
يعرفون معنى الدفاع عن اإلسالم ،إنام هم فقط الذين يعرفون هذا املعنى،
ويفهمون هذا الفهم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وهذا من ِ
الكرب،
وهذا من الغرور ،وهذا من اإلعجاب بالنفس الذي أهلك األمم من قبلنا .
وعن أيب َبكْرة  قال :قال رسول اهلل ( :ما من ٍ
ذنب أجدر أن يعجل اهلل
لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدَّ خره لـه يف اآلخرة ،من البغي وقطيعة
الرحم)(.)1
فالبغي وقطيعة الرحم ذنبان عظيامن عقوبتهام عاجلة يف الدنيا مع ما ينتظرمها
من العذاب يف اآلخرة والعياذ باهلل تعاىل.
( )1رواه الرتمذي ( )2511وقال( :حديث حسن صحيح) ،ورواه ابن ماجه ( ،)4211واحلاكم (/ 4
 )163وقال( :صحيح اإلسناد).

قطيعة الرحم :تقطع ما بينك وبني أقاربك وأرحامك ،والبغي :يقطع ما بينك
وبني املسلمني .
إيل أن
وعن عياض بن محار  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل أوحى َّ
يبغي أحد عىل أحد)(.)1
تواضعوا ،حتى ال يفخر أحد عىل أحد ،وال َ
دلنا رسول اهلل  عىل العالج ،فإن أردنا العالج من البغي فعلينا بالتواضع،
أن نتواضع هلل  ،وأن نتواضع مع عباد اهلل ،وأن نرجع إىل كتاب اهلل ،وإىل سنة
رسوله  ،وأن نستمع إىل أقوال أهل العلم ،أن نستمع إىل أقوال َم ْن جهم أعلم منا
بكتاب اهلل وسنة رسوله  ،نستمع للعلامء الذين بينوا ورشحوا وفرسوا نصوص
الكتاب والسنة ،نتواضع هلل  ،ونتواضع يف أنفسنا ،ونعرف أن ما عندنا من
العلم إنام هو قليل إذا ما قورن بام عند هؤالء العلامء ،فنتواضع للعلامء ،ونتعلم
منهم ،ونعرض ما تعلمناه عليهم ،ليصححوا لنا ما أخطأنا فيه من فهم أو تصور،
وهبذا يتوحد صف املسلمني ،وتقوى مكانتهم بإذن اهلل تبارك وتعاىل.
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام أنه قال :قيل يا رسول اهلل:
أي الناس أفلل؟ قال( :كل خمموم القلب ،صدوق اللسان) فقالوا :يا رسول اهلل
صدوق اللسان نعرفه ،فام خمموم القلب؟ قال( :هو التقي النقي الذي ال إثم فيه
وال بغي ،وال حسد)(. )2
( )1رواه مسلم ( ،)2865وأبو داود ( )4895وابن ماجه (.)4214
( )2رواه ابن ماجه ( ،)4216وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)(( :)4262إسناده صحيح) .

أمراض القلوب التي غفلنا عنها ،عاجلنا كثري ًا من أمراض اجلوارح ،ونسينا
أمراض القلوب حتى بدأت تفتك بنا ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
فال بد للمسلم أن يكون صدوق اللسان ،وأن جي َط ِّه َر قل َب جه من البغي ،ومن
الغل ،ومن احلسد ،ويتواضع هلل  وينصف ،ويتقي اهلل  ،وال يتفوه بكلمة إال
بام يريض اهلل تبارك وتعاىل .
قال سعيد بن جبري  -رمحه اهلل  -يف تفسري قولـه تعاىل:
( ،)1قال:
(علو ًا يف األرض) :أي ال يريدون بغي ًا

()2

 .فالذي يريد البغي إنام يريد العلو

ويريد اإلفساد ،وهذا حيرم صاحبه من نعيم اآلخرة .
وقال حممد بن كعب القرظي رمحه اهللٌ ( :
ثالث من كن فيه كن عليه ،البغي،
والنكث ،واملكر ،قال تعاىل: :
وأما املكر فقد قال وتعاىل فيه:

( )1سورة القصص.83 :
( )2انظر( :تفسري الطربي) (.)343/18
( )3سورة يونس.23 :
( )4انظر( :تفسري الرازي) (.)236/17
( )5سورة فاطر.43 :

(.)4())3
(.)5

وقال جل وعىل يف النكث:

( ،)1فمن

كانت فيه واحدة من هذه اخلصال :البغي ،أو النكث ،أو املكر ،فهي عليه وبال
والعياذ باهلل  ،نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن ُيمع كلمة املسلمني ،وأن يوحد
برص غافلهم ،إنه عىل كل يشء قدير.
صفهم ،وأن يرد ضاهلم وأن جي ِّ
أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،الفقهاء والعلامء بينوا أن البغي هو اخلروج عىل
والة األمر ،وبينوا أن البغي -ولو كان بتأويل سائغ  -فإنام هو بغي ،وُيب قتال
أهل البغي ،وإذا كان بغري تأويل ،فهو قطع للطريق ،وإفساد يف األرض.
وقالوا :اخلروج عىل ويل األمر بغي ،ولو كان عىل إمام جائر ،فكيف إذا كان
عىل إمام جيط ِّبق رشع اهلل ،وكيف إذا كان عىل إمام يسعى يف عمل اخلري للمسلمني
يف كل مكان ،وكيف إذا جترأ هؤالء وقتلوا من اجلنود املسلمني املوحدين
بأي ذنب قتلوهم؟! ،وبأي حجة وبرهان أزهقوا أرواحهم؟! ،وأسالوا
املصلنيِّ ،
دما َءهم ،هل ذلك جهاد يف سبيل اهلل؟! ،هل هؤالء اجلنود كفار تزهق أرواحهم
ويقتلون؟! ،إن هذا من وساوس الشيطان ،إنه من اللالل ،من اللياع ،من
اجلهل بدين اهلل تبارك وتعاىل ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
فالواجب علينا أهيا اإلخوة الكرام األحبة :أن نرجع إىل كتاب اهلل ،وإىل سنة
رسوله  ،ففيهام اخلري ،وفيهام اهلداية ،وفيهام البصرية ،ونرجع إىل أقوال أهل

( )1سورة الفتح.10 :

العلم والبصرية ،يبرصوننا بمعنى كتاب اهلل ،ومعنى حديث رسول اهلل  ،حتى
نستقيم وال نعوج ،وال نزيغ وال نلل.
والواجب عىل اآلباء واألمهات ،واملعلمني واملربني ،أن يوجهوا أبناءهم ،وأن
يعوا وأن ينتبهوا هلم ،وقد جاء يف احلديث( :كلكم را ٍع وكلكم مسئول عن رعيته) .
فإذا رأى الوالد من ابنه ،أو املعلم من تلميذه َأي ترصف ،أو أي كالم فيه
يوجه ،وأن
خلل ،ال يستهني هبذا األمر ،بل عليه أن هيتم ،وأن ينصح ،وأن ِّ
يستعني بالدعاة املخلصني ،والعلامء الربانيني حتى جي َق ِّوموا عقل هذا االبن ،فإن
اعوجاج العقل أصعب من اعوجاج األخالق ،إذا اعوج خلق االبن فإنه بإذن اهلل
 يسهل عىل األب أن يعاجله ،ولكن إذا اعوج فكره أو ضل أو خرج عن
الرصاط املستقيم ،فإنه من الصعوبة بمكان أن جيعدل أو جيغري أو يبدل ،فلذلك
علينا أن نبدأ من البداية يف تربية أبنائنا ،ويف إرشادهم ويف نصيحتهم ،عسى ولعل
أن تنطفئ هذه الفتنة بإذن اهلل  يف أقرب وقت ،إنه عىل كل يشء قدير،
وباإلجابة جدير سبحانه وتعاىل.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)5188ومسلم (. )1829

احلكم بالظاهر والسرائر إىل اهلل تعاىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،حديثنا اليوم بإذن اهلل
تبارك وتعاىل عن احلكم بالظاهر وبيان أن الرسائر إىل اهلل تعاىل ،فظاهر األمور
أمرها إىل العباد ،وأما الرسائر فأمرها إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ألن هناك بعل ًا من
الغالة الذين ابتلوا بالتشدد والتنطع يف الدين ،جعلوا أنفسهم حاكمني عىل ما يف
قلوب الناس ،وجعلوا أنفسهم وكالء جي َك ِّفرون من شاءوا ،ويلللون من العلامء
مر
أمر
خطريَ ،أ ج
من شاءوا ،ويبدعون من الناس والصاحلني من شاءوا ،وهذا ٌ
ٌ
التصنيف الذي اشتغل به بعض من املتنطعني يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،والذين ال
يمكن أن يسمعوا بفالن ،أو بِ ِعالن إال ويدخلونه يف التصنيف ،فهو عندهم إما
من اللالني ،أو من املبتدعني ،أو من الكفار ،وجعلوا أنفسهم وكالء عىل خلق
اهلل تبارك وتعاىل ،وعىل ما يف قلوهبم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
يف احلديث املتفق عليه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال النبي :
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل،
ويقيموا الصالة ،ويمؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال

بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل)( ،)1ومن حق اإلسالم :تطبيق احلدود؛ حد
القتل ،وحد الزنا ،وحد الرسقة ،وغريها من احلدود ،فمن ارتكب جريمة توجب
حد ًا من احلدود ،فعليه العقوبة ،وأمرهم بعد ذلك إىل اهلل ،هو الذي يعلم ما يف
قلوهبم ،من نفاق ،أو كفر ،أو معصية ،أو ضالل ،أو توبة صادقة.
وعن طارق بن أشيم األشجعي  قال :قال رسول اهلل ( :من قال ال إله إال
اهلل ،وكفر بام ُيعبد من دون اهلل ،حرم ماله ودمه ،وحسابه عىل اهلل تعاىل)(.)2
ومن هنا أخذ العلامء أنه ال ُيوز ألحد أن يتكلم يف رسائر الناس ،وإنام لـه
الظاهر ،واهلل تبارك وتعاىل وحده هو الذي يتوىل ،فإذا تكلمنا يف رسائر الناس فقد
جتاوزنا حدودنا ،وتدخلنا يف أمر ال يعلمه إال اهلل تبارك وتعاىل.
ِ
ب رسول اهلل ِ ،
وابن ِح ِّبه -قال :بع َثنَا رسول
وعن أسامة بن زيد  - ح ِّ
اهلل  إىل احلرقة من ججهينة ،قال :فصبحنا القوم فهزمناهم ،وحلقت أنا ورجل
من األنصار رج ً
ال منهم ،فلام غشيناه ـ وصلنا إليه ـ قال :ال إله إال اهلل ـ ملا رأى
السيف عىل رأسه قال :ال إله إال اهلل ـ فكف عنه األنصاري .قال أسامة :وطعنته
برحمي حتى قتلته ،قال :فلام قدمنا املدينة ،بلغ ذلك النبي  قال :فقال يل( :أقتلته
متعوذ ًا  -إنام قاهلا خوف ًا من
بعد أن قال ال إله إال اهلل) قلت :يا رسول اهلل إنام كان ِّ

( )1رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)22
( )2رواه مسلم (.)23

السالح -فقال ( :أفال شققت عىل قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟) قال :فام زال
يكررها عيل حتى متنيت أنني أسلمت يومئذ(.)1
حتى متنى أسامة  أنه أسلم ذلك اليوم من شدة خوفه من هذا اجلرم العظيم
الذي جاء عىل يده . 
ويف رواية قال له( :فكيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة؟) قال:
فجعل ال يزيده عىل أن يقول( :كيف تصنع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوم
القيامة)( ،)2كيف تصنع بال إله إال اهلل أهيا املسلم؟!.
فال تظنن بأخيك املسلم إال خري ًا ،وال تنسى أنه من أهل ال إله إال اهلل ،وإذا
كافر وقاهلا خوف ًا من السالح و جع ِص َم هبا َد جم جه؛ فكيف بمسلم؟ أتريد أن
كان هذا ٌ
حتاج معه يوم القيامة بال إله إال اهلل؟ أين الفكاك وأين املخرج؟ تورطت مع مسلم
قال :ال إله إال اهلل فكفرته بغري حق!! ،أو قتلته بغري حق!! .
هذا التساهل ينبغي أن يقف ،يكفي هذا اجلهل ،ويكفي هذا اللياع ،ويكفي
هذه الغفلةُ ،يب أن ينتهي كل هذا وأن يقف عند هذا احلد ،وأن ال يتكلم بمثل
هذه األمور إال جمامع العلامء الذين إذا اجتمعوا عىل كفر إنسان أو تبديعه أو غري
ذلك ،يكون هذا األمر أمر ًا متحت ًام والزم ًا ،أما أن يكون كل أحد يتكلم يف إخوانه

( )1رواه البخاري ( ،)6872ومسلم (.)96
( )2رواه مسلم (.)97

املسلمني ،ف جي َف ِّسق ،و جي َبدِّ ع ،بل ويك ِّفر!! ،فهذا ُيب أن يتوقف ،ألن املسألة فيها
َجتر ٌأ عىل دين اهلل تبارك وتعاىل.
روى البخاري عن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود  قال :سمعت عمر بن
اخلطاب يقول( :إن أناس ًا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهلل  )األمر
واضح يف عهد النبي  ،من أظهر النفاق ،أو الكفر ،أو البدعة ،ينزل الوحي
مبارش ًة ويوضح أمره (وإن الوحي قد انقطع ،وإنام نأخذكم اآلن بام ظهر لنا من
أعاملكم ،فمن أظهر لنا خري ًا َأمناه وقربناه ،وليس إلينا من رسيرته يشء) اهلل
حياسبه يف رسيرته (ومن أظهر لنا سوء ًا مل نأمنه ومل نصدقه)( ،)1وإن قال :إن
رسيرته حسنة ،فامدام أخطأ خط ًأ ظاهر ًا وواضح ًا ،فإننا نعامله بحسبه ،فإن قال:
يا أخي أنا ما رسقت ،وال قتلت هذا اإلنسان ،نيتي طيبة ،قلبي أبيض؛ فإننا لنا
ظاهره ،وال يؤخذ بالرسيرة؛ الرسيرة أمرها إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ومن هنا اشتهر
عىل ألسنة الناس معنى هذا الكالم( :لنا الظاهر واهلل يتوىل الرسائر) ،فهذا ليس
بحديث ،وإنام أخذ من هذا احلديث عن سيدنا عمر بن اخلطاب  وأرضاه .
ويف احلديث الذي رواه مسلم والذي قال فيه ذو اخلويرصة ـ من اخلوارج أو َجدُّ
أحق ِ
أهل
اخلوارج األوائل ـ قال :يا رسول اهلل اتق اهلل .فقال ( :ويلك! َأ َو َل ُ
ست َّ
األرض أن يتقي اهلل؟) قال :ثم وىل الرجل ،قال خالد بن الوليد  :يا رسول اهلل أال

( )1رواه البخاري (.)2641

أرضب عنقه؟ فقال( :ال ،لعله أن يكون يصيل) ال إله إال اهلل ،انظر إىل حرمة ال إله
إال اهلل ،وإىل حرمة الصالة ،كيف خياف الرسول  من حرمتها؟ وكيف يتساهل
كثري من املسلمني بال إله إال اهلل ،وبالصالة؟! ويقتحم كل هذه السدود ،وكل هذه
احلدود ،ويتهجم عىل املسلمني ،وعىل دينهم ،وعىل عرضهم ،وعىل أخالقهم ،جرأة
نتيجة جهل ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،قال( :ال ،لعله أن يكون يصيل)
فقال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبهَ ،فرد عليه النبي  قائ ً
ال:
(إين مل أؤمر أن أنقب قلوب الناس ،وال أشق بطوهنم)(.)1
فهذا الرسول  - ونحن ال نساوي شيئ ًا بجواره  -مل يؤمر أن ين ِّقب عن
قلوب الناس ،وبعض الناس جعل وظيفته التنقيب عن قلوب الناس ،يصل إىل
َ
يشء ،ألن القلب غيب ال يعلم حقيقة ما فيه إال اهلل وحده ،لكن بعض الناس
ولألسف الشديد شغلوا أنفسهم هبذا األمر ،فشغلهم الشاغل تتبع أحوال الناس
والتنقيب عن نياهتم وقلوهبم وضامئرهم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
وهذا عبد اهلل بن أيب بن سلول ،رأس املنافقني يف املدينة ،وقد نافق هذا الرجل ألن
األوس واخلزرج كانوا قد عزموا أن ُيعلوه ملك ًا عليهم يف املدينة ،فلام جاء النبي 
ذهب عنه هذا املنصب ،فحقد عىل النبي عليه الصالة والسالم ،وأبطن الكفر وأظهر
اإلسالم ،ومع ذلك ملا عاد النبي  من غزوة بني املصطلق ،قال قولته التي سجلها

( )1رواه البخاري ( ،)4351ومسلم ( )1064من حديث أيب سعيد اخلدري . 

القرآن:

( ،)1يقصد

نفسه باألعز ،ويقصد بالرسول األذل – والعياذ باهلل من ذلك  ،-فقال ابنه عبد اهلل 
 وكان مسل ًام صادق اإلسالم  ،-قال :يا رسول اهلل ،واهلل هو الذليل وأنت العزيز،ولئن أذنت يل يف قتله قتلته .ال يريد أن يقتله أحد من الصحابة ،إنام يريد هو أن يقتله
قال :ـ كام جاء يف بعض الروايات ـ ألنني أخشى أن أرى قاتل أيب فأقتله .إن كنت تريد
قتله فأمرين بقتله ،فقال عليه الصالة والسالم( :بل نحسن صحبته ،ونرتفق به ما
صحبنا) ،مادام هو يميش معنا ،ويميش مع املسلمني ،ويظهر اإليامن ،نأخذه بظاهره،
مع أنه متأكد أنه من املنافقني ،هل بعد هذا من دليل ،قال( :بل نحسن صحبته ،ونرتفق
()2
يب
به ما صحبنا ،وال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه)  ،وملا مات عبد اهلل بن جأ َ ّ

رأس املنافقني ،قال ابنه للنبي  :أعطني قميصك أكفنه فيه .فأعطاه النبي  جمامل ًة
البنه ،وطلب منه ابنه أيل ًا أن يصيل عليه ،ويستغفر لـه ،فأعطاه قميصه ،وقال :إذا
فرغت من دفنه فآذنوين ،فلام أراد أن يصيل عليه جذبه عمر ،ومتسك به  ،وقال:
أليس قد هنى اهلل  أن تصيل عىل املنافقني ـ ريض اهلل عنك يا عمر ـ فقال عليه
الصالة والسالم( :أنا بني خريتني:

( )1سورة املنافقني.8 :
( )2رواه البخاري ( ،)3518ومسلم (.)2548
( )3سورة التوبة.80 :

( -.))3ودائ ًام

كان يميل مع الرمحة عليه الصالة والسالم فصىل عليه  -فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:
( ،)1فرتك الصالة عليهم صلوات
ريب وسالمه عليه.
فكل هذا يدل عىل أن القلوب ،وما فيها من الرسائر أمرها إىل اهلل ،ال ُيوز
ألحد أن حياول اكتشافها ،وال أن يتتبعها ،وهذا داخل يف قوله ( :يا معرش من
آمن بلسانه ومل يدخل اإليامن قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال تتبعوا عوراهتم ،فإنه
من تتبع عوراهتم اتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته يفضحه يف بيته)(. )2
إذا سرت اهلل عىل عبده فال تفلحه أنت ،وال تتكلم عليه ،وال تكشف سرت اهلل
عليه ،قيل لعبد اهلل :هذا فالن تقطر حليته من اخلمر ،فقال :إنا قد هنينا عىل
التجسس ،ولكن إن يظهر لنا يشء نأخذ به.
حتسسوا ،وال
وقال ( : إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ،وال َّ
جتسسوا)(.)3
َّ
ولكن أكثر كالم الناس اليوم عىل الظن ،تقول له :فالن من العلامء .قال :فالن
ضال .من قال لك ذلك؟! يقول :سمعت فالن ًا يقول ،وفالن من الناس كافر! من

( )1سورة التوبة.84 :
( )2رواه أبو داود (.)4880
( )3رواه البخاري ( ،)6064ومسلم (.)2563

قال لك؟! يقول :فالن قال .كل املسألة ظن يف ظن ،وال عنده يقني ،وال عنده
دليل ،وال عنده حجة ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
جاءت امرأة إىل عمر  فقالت :يا أمري املؤمنني إين وجدت صبي ًا ،ووجدت معه
قبطية مالبس فيها مائة دينار ،واستأجرت لـه ظئر ًا  -يعني :مرضعة باألجرة  -وإن
ففعلت،
أربع نسوة يأتينه ويقبلنه ،ال أدري أيتهن جأ ّم َه؟ فقال هلا :إذا أتينك فأخربيني،
ْ
فجاء عمر وقال المرأة منهن :أيتكن أم هذا الصبي؟ فقالت :واهلل ما أحسنت ،وال
ِ
صدقت.
أمجلت يا عمر ،تعمد إىل امرأة سرت اهلل عليها فرتيد أن هتتك سرتها .قال:
وكان َرجاع ًا إىل احلق ال يكابر وال يعاند ،بل يرجع .ثم قال للمرأة :إذا أتيناك فال
تسأليهن عن يشء وأحسني إىل صبيهن(.)1

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البيهقي يف (شعب اإليامن) (.)9215

التفرق بني املسلمني
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  نتحدث اليوم بإذن اهلل
تبارك وتعاىل عن الفرقة ورضرها ،وأثرها يف متزيق كلمة املسلمني ،ويف إضعاف
شوكتهم ،ويف اهنزام مكانتهم وهيبتهم.
قال اإلمام املناوي  -رمحه اهلل ( :-التفرق تشتيت الشمل والكلمة)( ،)1أن
تفرق الشمل.
فتفرق الكلمة يؤ ِّدي إىل ُّ
تتفرق كلمة املسلمني كام يتفرق شملهمُّ ،
ويف قوله تبارك وتعاىل:
()2
ورصيح
واضح
هني
ٌ
ٌ
ٌ ،

وبني ال خيفى عىل أحد ،ال عىل متعلم وال عىل جاهل ،ال عىل كبري وال عىل صغري،
ٌّ
هني يفهمه اجلميع
ال عىل رجل وال عىل امرأةٌ ،
وقال تعاىل:

(.)3

(( )1التوقيف عىل مهامت التعاريف) للمناوي (ص .)103
( )2سورة آل عمران.103 ،102 :
( )3سورة األنفال.46 :

.

والتنازع من أنواع الفرقة ،وهو يؤدي إىل الفشل واهلزيمة:
()1

من هنا ندرك أن الرشع احلكيم حذر من

هذا األمر غاية التحذير ،ونبه لـه هذا التنبيه لعظيم رضره وخطره ،وملا ينتج عنه
من ذهاب الدين والدنيا مع ًا ال قدر اهلل ،فلذلك كان هذا التحذير وهذا التشديد.
وقال تعاىل:
(. )2
وكذلك جاءت أحاديث املصطفى  مؤكد ًة ومشدد ًة عىل خطورة الفرقة
يف هذا الدين ،ألنه الدين اخلاتم األخري الذي أراد اهلل لـه أن يبقى إىل قيام
الساعة ،فلذلك شدد عىل املسلمني هذا التشديد حتى يبقى هذا الدين ِهداي ًة
ونور ًا ورمحة للعاملني.
إن اهلل يرىض لكم ثالثا ويكره لكم
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َّ ( :
ثالثا ،فريىض لكم :أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ،وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا
وال تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقال ،وكثرة السمؤال ،وإضاعة املال)(.)3

( )1سورة األنفال.46 :
( )2سورة آل عمران.105 :
( )3رواه مسلم (.)1715

وعن حذيفة  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :من فارق اجلامعة،
()1
درع
واستذل اإلمارة ،لقي اهلل  وال وجه لـه عنده) ؛ ألن اجلامعة واإلمارة ٌ

لألمة كلها ،فمن استذهلا واستهاهنا وتطاول عليها بلسانه أو بقلمه ،إنام استذل
جحرم َة املسلمني ،واستذل درع املسلمني ،وقد قال النبي ( :إنام اإلمام ُجنة ُي َّت َقى
به)(،)2يعني :اإلمام درع حيمي املسلمني ،ويتلقى عنهم الرضبات ،فلذلك ُيب
علينا أن نقوي هذا الدرع ،وإذا أضعفنا هذا الدرع فال درع لنا ،وتعرضنا
للهجامت ،وتعرضنا لألذى ال قدر اهلل .
وقوله( :من فارق اجلامعة) ولو كان املفارق واحد ًا يأتيه هذا الوعيد الشديد
وما عسى واحد أن يفعل؟! ،ولكنه الرشع الذي يأبى القليل والكثري يف إرضار
هذا الدين (من فارق اجلامعة ،واستذل اإلمارة لقي اهلل وال وجه له عنده).
،

وروى الرتمذي أن عمر  خطب يف الناس فقال :يا أهيا الناس إين قمت
فيكم كمقام سول اهلل  ،فينا فقال( :أوصيكم بأصحايب ،ثم الذين يلوهنم ،ثم
ستح َلف ،ويشهد الشاهد
الذين يلوهنم ،ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل وال ُي ْ
وال ُيستشهد ،أال ال َيلون رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهام ،عليكم باجلامعة،
وإياكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد ـ ومن الثالثة أبعد

( )1رواه أمحد ( ،)23288 ،23284واحلاكم ( )119/1وصححه.
( )2رواه مسلم (. )1841

وأبعد ومن األربعة هكذا ـ من أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة ،من رسته
حسنته وساءته سيئته فذلك املمؤمن)(.)1
وعن عرفجة  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :إنه ستكون هنات
وهنات) يعني فتن وأمور متوج وخيتلف فيها الناس ،مثل الفتن التي نعيش فيها
اليوم ،ويتخبط فيها بعض الناس (فمن أراد أن ُي َف ِّر َق أمر هذه األمة وهي مجيع
فارضبوه بالسيف كائنا من كان)

()2

ٌ
قتل بالسيف ،حكم مبارش حازم واضح

ورصيح ،ألن قتل الواحد أهون من سفك دماء الناس ،قتل الواحد أهون من قتل
عرشات أو مئات أو ألوف من البرش ،فالذي يريد أن جيفسد جيقتَل حتى ال تجقتَل
اجلامعات الكبرية من الناس (فارضبوه بالسيف كائنا من كان) .
ويف رواية( :فإن الشيطان مع من فارق اجلامعة يركض)( )3؛ ألن الذي أخرجه
عن اجلامعة الشيطان ،وهو يركض معه ويعينه ،والعياذ باهلل . 
وعن أبى هريرة  عن النبي  قال( :من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة ثم
مات ،مات ميتة جاهلية)( )4ملاذا؟ ألن الفرقة كانت يف اجلاهلية ،ألننا قبل اإلسالم

( )1رواه الرتمذي ( )2165وقال( :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ،وقال حمقق (جامع
األصول)( :إسناده حسن).
( )2رواه مسلم (. )1852
( )3رواه النسائي هبذه الزيادة املذكورة ( ،)4020وصححه األلباين يف (صحيح اجلامع الصغري) (.)3621
( )4رواه مسلم (. )1848

 وقبل اجتامع كلمة املسلمني  -كنا قبائل متناحرة متصارعة ،هذه اجلاهلية التيكنا فيها ،فجمعنا اهلل تبارك وتعاىل باإلسالم ،فمن عاد وفرق كلمتنا فكأنام يريد
منا أن نعود إىل اجلاهلية األوىل ،فوىض واضطراب ال قدر اهلل تبارك وتعاىل.
وعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :من رأى من
أمريه شيئا يكرهه فليصرب ،فإنه من فارق اجلامعة شربا فامت فميتة جاهلية)(،)1
فليصرب املسلم مع اجلامعة ،أليس عند املسلمني صرب ،أليس يف قرآننا ما يدعو
املسلم إىل الصرب ،أليس يف سرية النبي  ما يدعو إىل الصرب ،وهناك منهج
إسالمي ملن أراد أن جيصلح؛ وذلك بالنصيحة ،وبالكلمة الطيبة املؤثرة ،أمل يقل اهلل
تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم:

(،)2

وهلذا ملا جاء أحد الوعاظ إىل اخلليفة العبايس أيب جعفر املنصور ،فدخل عىل
خري منك ،إىل
جملسه فأغلظ عليه القول ،فقال لـه :يا هذا ،إن اهلل أرسل من هو ٌ
رش مني ،فقال تعاىل:
من هو ٌ

(.)3

وعن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ( :من فارق اجلامعة شربا ،خلع ربقة
اإلسالم من عنقه)(. )4
( )1رواه مسلم (. )1849
( )2سورة طه.44 :
( )3سورة طه.44 :
( )4رواه أمحد ( ،)21561وقال حمققو (املسند) (( :)445/35صحيح لغريه).

ٌ
ألفاظ شديد ٌة( :خلع ربقة اإلسالم من عنقه) ،و(مات ميتة جاهلية) ،إذ ًا:
املسألة خطرية ،حتتاج إىل تعقل ،وإىل نظر ،وإىل سؤال ألهل العلم ،قبل أن يفعل
اإلنسان ما يفعل.
وألجل ذلك فإنه ال ُيوز االستامع إىل من يدعو إىل تفريق املسلمني ،ألننا
رش ،وعىل أن ال جفرقة حرام ،هبذه النصوص التي ذكرناها،
متفقون عىل أن ال جفرقة ٌ
وال يمكن أن جيقال :إن الفرقة خري ،وإن الفرقة أمر جائز ومباح ،بل هي حمرمة
ورش ،فمن يدعو هلا فهو يدعو إىل حرام ،وهو يدعو
بإمجاع األمة ،الفرقة
ٌ
عذاب ٌ
إىل رش ،وكام أننا نمتنع عن االستامع أو املشاهدة للقنوات التي تثري الشهوات،
فالواجب علينا كذلك أن نمتنع عن االستامع أو املشاهدة للقنوات التي تثري
الشبهات ،وخاصة لدى الشباب الصغار الذين مل يرسخ اإليامن يف قلوهبم ،ومل
البـني .
يتنور عقوهلم بالعلم الواضح ّ

والواجب عىل اآلباء واألمهات أن يتقوا اهلل  ،وال ِ
يفسدوا أبناءهم ،ال
ج
ِ
ِ
الناس،
شوش أفكار
بالشهوات وال بالشبهات ،وأن يمنعوا تلك القنوات التي جت ِّ
ومت ِّزق الكلم َة ،وال جي ِ
وترضب بعلهم ببعض ،وتشتّت الشمل ،ج
األمر
فر جح هذا
ج
ج
أحد ًا إال أعدا َء اإلسالمَ ،من الذي يستفيدج إذا متزق صفنا ،وتشتت شملنا،
وضع َف ْت كلمتنا ،لن يستفيد أحدٌ من أطراف اخلالف أبد ًا ،إنام الذي يستفيد هم

أعداء اإلسالم ،كام قال جل وعال:
()1
يفرح املسلمون بذلك ،وإنام يفرح أعدا جء اهلل.
 ،لن َ

وعن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :من مل يشكر
القليل ال يشكر الكثري ،ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ،والتحدث بنعمة اهلل
شكر ،وتركها كفر ،واجلامعة رمحة ،والفرقة عذاب)( ،)2فهل نريد أن نصل إىل
العذاب ،هل نريد ألبنائنا وأجيالنا يف املستقبل أن تعيش يف عذاب ،ويف قتل ،ويف
سفك للدماء ،إن أردنا ذلك فلنسمح هلذه القنوات أن تفسد يف أبنائنا ويف أجيالنا،
وإن أردنا هلم أمن ًا وأمان ًا كام عشنا هذا األمن ،وكام عشنا هذا األمان ،وتنعمنا يف
هذه النعمة ،فعلينا أن نبعدهم عن هذه القنوات املفسدات.
وتأملوا( :اجلامعة رمحة) هذا كالم النبي  ،أال يكفي املسلمني ما هم فيه من
الفرقة ،فيأيت منهم من يزيد هذه الفرقة ،من سعى إىل هذه الفرقة ال يسعد وال
جيفرح إال أعداء اإلسالم ،وخاصة ونحن يف هذه الظروف التي تجتهم فيها هذه
البالد املباركة باإلرهاب ،بل ويتهم القرآن باإلرهاب ،ويتهم حممد  نبي الرمحة
باإلرهاب

( )1سورة آل عمران.120 :
صحيح لغريه).
( )2رواه أمحد ( )18449وقال حمققو (املسند)( :
ٌ
( )3سورة الكهف.5 :

( ،)3شل

اهلل هذه األلسن ،وتلك األيادي التي تتطاول عىل كتاب اهلل ،وعىل رسول اهلل ،
واهلل جل وعال قادر أن ُيتثهم اجتثاث ًا ،ولكنه يريد أن يبتلينا نحن املسلمني ،لريى
كيف ندافع عن ديننا؟ ،كيف ندافع عن قرآننا؟ كيف ندافع عن نبينا؟ ماذا نقول؟
نتكلم ،أم نسكت؟ نبني باحلجة والربهان صفاء هذا الدين ،وصفاء هذا النبي
العظيم ،أم ال ؟.
إن هذه الظروف التي متر هبا هذه األمة تقتيض منا أن نتامسك أكثر ،وأن
نتكاتف وأن نتعاون ،وأن نلتف حول والة أمرنا ،حتى نفوت الفرصة عىل أعداء
اإلسالم الذين يرتبصون بنا الدوائر ،وينتظرون اليوم الذي نتفكك فيه ونتمزق
ب
فيه ،لينقلوا علينا ،ونكون لقم ًة سائغ ًة هلم ـ ال قدر اهلل تبارك وتعاىل ـ ؛ خي َ
اهلل آماهلم ،وردهم ورد كيدهم يف نحورهم ،متى نصلح إذا مل نصلح أنفسنا ،ثم
نصلح أهلينا وأقربا َءنا ،ممن سيسألنا اهلل  عنهم.
أخي احلبيب! ،إن اهلل  لن يسألك عن فالن وال فالن ،وإنام سيسألك عن
نفسك وأهل بيتك ممن والك اهلل أمرهم ،ويف احلديث( :لن تزول قدما ٍ
عبد يوم
ٍ
خصال؟ عن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه فيام أباله،
القيامة حتى يسأل عن أربع
وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل فيه؟)(. )1

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)(( :)5267رواه البزار  ،والطرباين ،بإسناد صحيح ،واللفظ
له) .

كل األسئلة موجهة لك؛ فهل تعطي أجوبة عن اآلخرين؟! ،ولو فعلت فلن
تنفعك تلك األجوبة ،فأنت تسأل يوم القيامة عن نفسك وعن أهلك ،عن أبنائك
وبناتك وزوجتك ،إذا كان عندك القوة أصلح ،واإلصالح ليس باألمر اهلني ،وال
السهل ،بل حيتاج إىل جهد كبري ،ومعونة من اهلل ،وحيتاج إىل أسلوب وحكمة
وصرب وتأنِّى ،عندها بإذن اهلل  تصلح أرستك ،وإذا أصلحت أرستك ـ و هي
صلح الـمجتمع كله بإذن اهلل
صلحت
الـمجتمع الصغري ،واللبنة الصغرية ـ إذا
ْ
َ
تبارك وتعاىل.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

أسباب الفرقة واالختالف
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فإن من األمور التي
هنانا عنها الشارع احلكيم :الفرق جة ،والتي هي سبب يف التنازع والفشل وذهاب
الريح ،كام قال سبحانه وتعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) ،(1وال بد لنا من ْ
أن نذكر أسباب الفرقة
كبري،
وأسباب االختالف بني املسلمني ،ألن الفرقة واالختالف ينتج عنها
ٌ
رضر ٌ
مستطري ،مثلام نتج من هذه األفكار املتطرفة ،ومن هذا اإلرهاب والقتل
ورش
ٌ
ٌ
وسفك الدماء ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
فال بد لنا أن نعرف أسباب االختالف حتى نقي منها أبناءنا وأنفسنا ومن
حولنا ،فإن من عرف السبب املوصل إىل معصية اهلل تبارك وتعاىل فاجتنبه وابتعد
وحري بمن عرف أسباب االختالف واجتنبها أن حيفظه اهلل تبارك
عنه نجا،
ٌ
وتعاىل من هذا االختالف ومن هذا النزاع .
والفرقة املذمومة ،واالختالف املذموم بني املسلمني له عدة أسباب:

( )1سورة األنفال. 46 :

والتكرب بام عند املرء من علم ومعرفة،
منها :الغرور واالعتداد بالنفس،
ُّ
إعجاب برأيه
فيدعوه ذلك إىل االنعزال والبعد عن املسلمني ،ويتولدج من ذلك
ٌ
وما هو عليه ،ويتكرب عىل اآلخرين ،فتجده جمرص ًا عىل رأيه وعىل أخطائه ،جمستخ ِّف ًا
بأقوال اآلخرين وأفعاهلم ومواقفهم ،فالرأي رأيه فحسب ،واآلخرون أقواهلم،
وآراؤهم ،ومواقفهم هزيلة ،ومردودة ،وغري مقبولة!! .
خل َشنِي فقلت :يا أبا ثعلبة! كيف
عن أيب أمية الشعباين قال:
ج
سألت أبا ثعلبة ا ج
تقول يف هذه اآلية:
سألت عنها رسول اهلل 
سألت عنها خبري ًا ! لقد
( ،)1قال :أما واهلل لقد
ج
ج
فقال( :بل ائتمروا باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حتى إذا رأيت ُش َّحا ُم َطاعا ،وهوى
وإعجاب ِ
كل ذي ٍ
رأي برأيه ،فعليك بخاصة نفسك)(.)2
ُمتَّبعاَ ،و ُدنيا ُم ْمؤ َث َرة،
َ
حيذرنا النبي  يف آخر الزمان من انتشار هذا املرض ،مرض اإلعجاب
بالرأي ،مرض الـ (أنا) وما عداي فهو عىل خطأ ،مع أن األئمة الذين كانوا عىل
علم ونور وهداية وبرهان من اهلل مل يكن ينظرون ألنفسهم تلك النظرة ،ومل يكن
يعجبون بأنفسهم ،وال يتعالون برأهيم وعلمهم ،فهذا اإلمام الشافعي رمحه اهلل
يقول :قويل صواب حيتمل اخلطأ ،وقول غريي خطأ حيتمل الصواب.

( )1سورة املائدة. 105 :
( )2رواه أبو داود ( ،)4341والرتمذي ( ،)3058وابن ماجه ( ،)4014وقال الرتمذي( :حسن غريب).

وهذا من إنصافهم ،ومن تواضعهم وهلمهم حلظوظ النفس ،وعدم
إعجاهبم بآرائهم وأقواهلم ،وهم من هم عل ًام وفل ً
ال .
وهذا قدوتنا نبينا حممد  مل يكن مغرت ًا بنفسه ،وهو الرسول الكريم الذي
ينزل عليه الوحي من فوق سبع ساموات ،نراه يف يوم بدر وقد نزل بجيش
املسلمني يف مكان اختاره هو  ،فيأيت احلباب بن منذر بن اجلموح  -رجل من
عامة املسلمني من الصحابة  -فيقول :يا رسول اهلل ،أرأيت هذا املنزل ،أمنزالً
أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه ،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟
قال :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة .قال :يا رسول اهلل ،فإن هذا ليس بمنزل،
نغور ما وراءه من ال جق جلب،
فامض بالناس حتى نأيت أدنى ماء من القوم فننزله ،ثم ِّ
ثم نبني عليه حوض ًا فنملؤه ما ًء ،ثم نقاتل القوم فنرشب وال يرشبون  .فقال
رسول اهلل ( :لقد أرشت بالرأي)).(1
وملا كان يوم جأ جحد أيل ًا ،وقف عليه الصالة والسالم يف الصحابة خطيب ًا
يستشريهم يف أمر اجللوس داخل املدينة لقتال املرشكني ،أو اخلروج خارج املدينة،
فأشاروا عليه باخلروج ،وكان يرى عليه الصالة والسالم اجللوس داخل املدينة،
فنزل عىل رأهيم وتواضع هلم عليه الصالة والسالم). (2

(( )1السرية النبوية) البن كثري (. )402/2
(( )2سبل اهلدى والرشاد) (. )186/4

وعن أنس بن مالك  قال :كنت أميش مع النبي  ،وعليه برد نجراين
ِ
صفحة ِ
ج
عاتق
نظرت إىل
يب فجذبه جذب ًة شديد ًة ،حتى
ج
غليظ احلاشية ،فأدركه أعرا ٌ
رت به حاشي جة الرداء من ِشدة جذبته ،ثم قال :مر يل من مال اهلل
النبي  ،قد َأث ْ
الذي عندك .فالتفت إليه ،فلحك ،ثم أمر له بعطاء ).(1
فكل ذلك يدل عىل سامحة نفسه وتواضعه  ،وهذا خالف ما ابتجيل به أولئك
املتطرفون الذين جأصيبوا بالكرب ،وال جعجب بالرأي ،والتعايل عىل الغري ،ولو تنازلوا
وسمعوا إىل أقوال أهل العلم ،وتناقشوا وحتاوروا معهم ،وطلبوا الدليل واحلجة
والربهان ،لو كان هذا فعلهم لنجاهم اهلل تبارك وتعاىل وبرصهم بالص ِ
واب من اخلطأ .
ِ
اإلعجاب بالرأي والكرب والغرور،
أسباب االختالف:
فهذا أول سبب من
ج
مما يدعو الحتقار اآلخرين وازدرائهم وعدم القبول منهم .
ومن أسباب الفرقة واالختالف أيل ًا :احلرص عىل الزعامة والصدارة وحب
الظهور ،وهلذا فإن الرشع احلنيف علمنا التواضع ،والبعد عن الظهور ،وإخفاء
األعامل الصاحلة ،وإخفاء نوافل العبادات حتى تكون خالصة لوجه اهلل تعاىل.
وحب الظهور بلية يف هذا الزمان ،وهو يقصم الظهور -كام كان العلامء
يقولون  ،-وهو الداء القاتل ،والشهوة اخلفية التي تفتك باإليامن ،وحترق
احلسنات.
صور،
والربدة) :الش ْم َل جة املخططة ،وقيل :كِساء أسود جم َربع فيه
ٌ
الرب جد ج ْ
( )1رواه البخاري ( ،)2980ومعنى ( ْ ج
و(حاشية الرداء) :طرفه ،و(اجلبذ) :الشد واجلذب بقوة ،و(صفحة اليشء) :وجهه وجانبه .

حب الرياسة والظهور ،إنه كان
يب بن سلول إال ُّ
وهل أهلك عبد اهلل بن جأ ِّ
س جيتَو جج َملِ َك ًا عىل املدينة ،فلام جاء النبي  بالرسالة واهلداية ذهب عنه ذلك
املنصب ،وانشغل الناس عنه برسول اهلل  ،فام كان منه إال أن نافق ،وعادى
النبي  ،ومات منافق ًا والعياذ باهلل . 
ف ِه َرقل بعد أن عرف احلق وجاءته رسالة النبي  باإلسالم،
رص َ
وهل َ
وقال أليب سفيان ( :وقد كنت أعلم أنه خارج ،مل أكن أظن أنه منكم ،فلو أين
أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه ،ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه)

) (

فلام

قام القساوسة ور ُّدوا عليه ،وارتفعت أصواهتم استنكار ًا ملا قال ،خاف عىل رئاسته
ومنصبه ،ومل يدخل يف اإلسالم!! .
وما الذي دفع أبا جهل وغريه من زعامء قريش وأعياهنا  -ممن رفلوا
الدخول يف اإلسالم  -إىل أن يعرضوا عن الوحي الذي أنزله اهلل تبارك وتعاىل
عىل نبيه  ،ويرفلوا اإلسالم ،إال حب الظهور ،وحب الرياسة .
ولذلك جاء ديننا بالتحذير من حمبة الرياسة ،والتحذير من التعايل يف األرض،
والتحذير من املناصب التي قد تفتن اإلنسان .
فعن أيب ذر  قال :قلت يا رسول اهلل! أال تستعملني؟ ـ يعني أال تلعني يف
وظيفة رسمية؟ مسئوالً كبري ًا؟ ـ فرضب النبي  بيده عىل منكبي أيب ذر  ،ثم قال

( )1رواه البخاري (. )7

له( :يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة ِخزي وندامة ،إال من
َأ َخ َذها ،بح ِّقهاَ ،
وأ َّدى الذي عليه فيها)(. )1
ويف يوم السقيفة ،عندما اختلف املسلمون يف أمر اخلليفة ،ما كان من أيب بكر
الصديق  إال أن خطبهم ،وبني األحق باخلالفة من يكون ،ثم نأى بنفسه عنها،
فأخذ بيد عمر بن اخلطاب وأيب عبيدة بن اجلراح  -ريض اهلل عنهام– وقال( :قد
رضيت لكم أحد هذين الرجلني ،فبايعوا أهيام شئتم)  .رصف بالرياسة عن نفسه،
فام كان من عمر بن اخلطاب  إال أن قال( :واهلل ألن أقدم فترضب عنقي ال
يقربني ذلك من إثم أحب إيل من أن أتأمر عىل قوم فيهم أبو بكر)). (2
حب للرياسة ،وال حب
هكذا يتنازلون عن تلك املناصب ،ال يوجد عندهم ٌ
للمناصب.
وملا مات أبو بكر وتوىل عمر بن اخلطاب اخلالفة ،وقرر عمر عزل خالد بن
الوليد عن قيادة جيوش املسلمني يف بالد الشام ،وتعيني أيب عبيدة بدالً عنه؛
عندما فعل ذلك وأرسل بالربيد للشام ،فوصل اخلطاب خلالد بن الوليد وهم يف
وسط معركة الريموك ،وكان يف اخلطاب نبأ وفاة أيب بكر الصدِّ يق مع نبأ عزل
خالد بن الوليد عن القيادة وتولية أيب عبيدة ريض اهلل عنهم مجيع ًا ،فام كان من
خالد إال أنه أرس بذلك اخلطاب وأخفاه لئال يلعف املسلمون وينهزموا ،فلام
( )1رواه مسلم (. )1825
( )2رواه البخاري (. )414

انتهت املعركة وانترص املسلمون ،جاء خالد إىل أيب عبيدة وأعطاه اخلطاب،
وتنازل له عن قيادة اجليوش ،وقال قولته املشهورة :كرهت أن أشق عىل
املسلمني ،وما يرض أحدنا أن يليه أخوه يف ذات اهلل تبارك وتعاىل ).(1
هكذا تكون النفوس عندما يكون املقصد وجه اهلل تبارك وتعاىل والدار
اآلخرة .
ومن أسباب االختالف :سوء الظن باآلخرين ،وهذه بلي ٌة عظيم ٌة جأخرى ،فمن
ابتجيل بذلك ينظر إىل الناس باملنظار األسود ،فأفهامهم سقيمة ،ومقاصدهم سيئة،
وأعامهلم خاطئة ،ومواقفهم مريبة! وهو وحده الذي عىل الصواب واحلق واخلري!!.
يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ). (2
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال( :إياكم والظن فإن الظن أكذب
احلديث) .
وقال عمر بن اخلطاب ( :ال تظنن بكلمة خرجت من أخيك رش ًا ،وأنت
جتد هلا يف اخلري حمم ً
ال )(. )4

( )1انظر( :البداية والنهاية) البن كثري (. )14/7
( )2سورة احلجرات. 12 :
( )3رواه البخاري ( ،)6064ومسلم (. )2564 ،2563
(( )4اآلداب الرشعية واملنح املرعية) البن مفلح (.)309/2

ومن أسباب الفرقة واالختالف أيل ًا :التعصب األعمى والعياذ باهلل ،
التعصب لرأي شخص ،أو لرأي مجاعة؛ ذلك أن اهلل تبارك وتعاىل مل ُيعل
العصمة إال لكتابه ،وسنة نبيه  ،وإمجاع املسلمني ،أما ماعدا ذلك فليس مكان
العصمة ،فيجب أن يكون شعارنا ودثارنا تلك الكلمة املأثورة عن علامئنا الكرام:
ٌّ
(كل جي ْأ َخ جذ من قوله و جي َر ُّد عليه إال نبينا حممد .)
والتعصب األعمى هو الذي جر بأمثال هؤالء املتنطعني ،من أهل الغلو
والتشدد إىل ما جرهم إليه من التطرف ،واالنحراف ،فلم يستمعوا إىل أقوال
لرأي معني ،ومجدوا عليه ،ومحلوا أنفسهم ما مل يطيقوا.
أحد ،وتعصبوا ٍّ
وكان عبد اهلل بن مسعود  يقول( :من كان منكم جم ْستَن ًا فليستن بمن قد
مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة)

()1

.

أولئك العلامء األجالء الفلالء  -كاألئمة األربعة عليهم رمحة اهلل تبارك
وتعاىل  ،-يأيت بعض صغار طلبة العلم ممن ليس لديه من العلم إال القليل ،فيتجرأ
ٌ
رجال ونحن رجال! هم اجتهدوا ونحن نجتهد مثلهم!!،
عىل هؤالء ويقول :هم
وهذا من البالء الذي جر عىل املسلمني هذه املصائب العظيمة وال حول وال قوة
إال باهلل العيل العظيم ،فاالجتهاد له أهله ممن تعلموا وأتقنوا فنون العلم وآالته
املختلفة .

(( )1رشح العقيدة الطحاوية) البن أيب العز احلنفي (.)546/2

وأيل ًا :قلة العلم من أسباب االختالف ،إذا تعلم الناس قل االختالف،
وفهم الناس بعلهم بعل ًا ،وعندما يكثر االختالف يكون مؤرش ًا عىل قلة العلم
والفهم ،وكثرة اجلهل .
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل 
ينتزعه من ِ
ِ
ِ
بقبض
العلم
الع َباد ،ولكن يقبِ ُض
يقولَّ ( :
إن اهلل ال يقبض العلم انت َزاعا ِ ُ ُ
َ
العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
بق عاملاَ ،
الناس رؤوسا ُج َّهاالَ ،ف ُسئِلوا فأف َتوا بغري علم،
اختذ
ُ
فض ُّلوا َ
وأض ُّلوا) .
وقال الشعبي واحلسن البرصي وغريمها من التابعني ( :إن أحدكم ليفتي يف
املسألة ولو وردت عىل عمر بن اخلطاب  جلمع هلا أهل بدر)(. )2
وهذا مما يدل عىل تساهل الناس يف أمر الدين والرشع والفتوى ،فأصبح
يتكلم يف الدين ويفتي كل الناس – إال من رحم اهلل  ، -من له علم ومن ليس له
علم ،بل تكلم فيه من هو غارق يف املعايص واآلثام ،واجلهل بالدين ،وال حول
وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
ذكروا أن اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة الذي كانت ترضب إليه آباط
اإلبل ،وكان هو املرجع يف زمانه ،سأله مرة قوم عن أربعني مسألة ،فأجاب عن
أربع مسائل ،وتوقف عن ست وثالثني مسألة! فقالوا له :أتتوقف وتقول :ال
( )1رواه البخاري ( ،)100ومسلم (. )2673
(( )2آداب الفتوى واملفتي واملستفتي) للنووي (ص .)15

أدري وأنت مالك بن أنس؟! فقال :نعم ،ال أدري ،ال أدري ،قولوا :مالك بن
أنس ال يدري ،قولوا :مالك يقول :ال أدري .وكان كثري من العلامء حيثون عىل
التوقف عن املسائل ،فيقولون :من أخطأ (ال أدري) أصيبت مقاتله .
وأما يف زماننا هذا فكل واحد يدري ويعلم ويفتي وال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم .
ومن أسباب الفرقة واالختالف :عدم التثبت يف نقل األخبار وسامعها  ،قال
 :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ )(1؛ فيسمع اإلنسان اخلرب وينقله خطأ ،وإذا به ينقل خطأ بعد
خطأ ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
سموا لنا رجالكم .
ورحم اهلل أسالفنا الذين كانوا إذا حدثوا باحلديث قالواُّ :
سموا لنا من نقل هذا احلديث رج ً
ال رجالً ،وهذا ما يعرف باإلسناد يف
يعنيُّ :
أحاديث النبي  ،وكم من إنسان يسمع األمر فيفهمه عىل غري وجهه ،ثم يشيعه
عىل وجه آخر ،وعند البحث واالستقصاء جتده هراء ،وجتد أن حقيقة األمر
بخالف ما قال ،وبخالف ما فهم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة احلجرات. 6 :

الـدعـــــاء
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن من أعظم
العبادات التي ينبغي للمسلمني أن يعتصموا هبا ،خاص ًة يف أيام الـمحن والفتن
هي عبادة الدعاء ،والتي هي املناجاة والصلة بني العبد وربه تبارك وتعاىل ،املناجاة
هلل تبارك وتعاىل ،واالفتقار بني يديه ،والتذلل واملسكنة بني يديه سبحانه وتعاىل.
عن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال :قال النبي ( الدعاء هو
العبادة)( ،)1وهو أصح من الرواية األخرى( :الدعاء مخ العبادة)(. )2
فهذا احلديث أوسع وأعظم معنى (الدعاء هو العبادة) :نفسها ،أساسها،
أصلها ،بدايتها ،ثم استشهد النبي  بعد أن قال( :الدعاء هو العبادة) بقوله
تبارك وتعاىل:
( ،)3فاستشهد هبذه اآلية عىل أن الدعاء هو
العبادة ،وهذا فيه معان كبرية تدل عىل فليلة هذا الدعاء ،وعظم هذا الدعاء.
( )1رواه أبو داود ( ،)1479والرتمذي ( )3372وقال( :حديث حسن صحيح).
( )2رواه الرتمذي ( )3371وقال( :حديث غريب).
( )3سورة غافر.60 :

وعن أبى هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل  يقول :أنا عند ظن
عبدي يب وأنا معه إذا دعاين)( ،)1فإذا رفعت يديك تدعو ربك تبارك وتعاىل
وتسأله من فلله ،وتسأله أن يرصف عنك وعن املسلمني البالء والفتن ،فإنك
مع اهلل ،واهلل تبارك وتعاىل معك ،وما دام اهلل معك فأنت منصور.
فهذا الدعاء ينقلك إىل معية اهلل تبارك وتعاىل؛ معيته برمحته وعلمه وتوفيقه
ونرصه.
وعن أيب هريرة  وأرضاه قال :قال رسول اهلل ( :ليس يشء أكرم عىل اهلل
من الدعاء)( ،)2فإذا كان الدعاء من أكرم العبادات عىل اهلل تبارك وتعاىل ،فإن الذي
يدعو ربه تبارك وتعاىل ال شك أنه ينال أعظم الكرم من رب العاملني تبارك وتعاىل.
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :الدعاء سالح املمؤمن ،وعامد
الدين ،ونور الساموات واألرض)(.)3
الدعاء سالح ،وهو ليس كاألسلحة التي نعرفها ونسمع عنها ،ولكنه أمىض
منها ،وأقوى منها ،بل هو عدة املؤمن ،وهو سالح املؤمن ،فإذا جج ِّر َد املؤمن من
هذا السالح فلن ينفعه سالح الدنيا ،فال بد لنا أوالً من أن نتسلح بسالح الدعاء،

( )1رواه البخاري ( ،)7405ومسلم ( )2675واللفظ له.
( )2رواه الرتمذي ( )3370وقال( :حديث غريب) ،ورواه ابن ماجه ( ،)3829وابن حبان (،)867
واحلاكم ( )490/1وقال( :صحيح اإلسناد).
( )3رواه احلاكم ( )492/1وقال( :صحيح اإلسناد).

سالح املؤمن ،وعادة السالح أنه يدفع عنك الرش ،ويدفع عنك البالء،
الدعا جء
ج
وهكذا الدعاء بأمر اهلل تبارك وتعاىل سالح ،ألنه درع حيميك اهلل به من املصائب،
ومن البالء ،ومن الرش (وعامد الدين) عامد هذا الدين الذي يقوم عليه؛ لذلك قال
تعاىل:

(.)1

فانظر إىل عظمة هذا الدعاء ،وكم نحن مقرصون فيه ،وكم نحن مقرصون يف
هذه العبادة ،فنحن ال ندعو اهلل  إال إذا احتجنا ،وإال إذا اضطررنا ،وإال إذا
ابتلينا ،نسأل اهلل العفو والعافية ،عندها ندعو اهلل ،مع أن الدعاء يف الرخاء سبب
من أسباب إجابة الدعاء يف الشدة ،كام جاء يف حديث أيب هريرة  أن النبي 
رس ُه أن يستجيب اهلل لـه عند الشدائد والكرب ،فليكثر من الدعاء يف
قال( :من َ َّ
الرخاء)( ،)2إذا كنت تريد أن ُييبك اهلل  يف دعائك يف الشدائد والـمحن،
فأكثر من الدعاء يف الرخاء ،أكثر ،مل يطلب دعا ًء يسري ًا ،وإنام (فليكثِر من الدعاء
يف الرخاء).
وعن ثوبان  قال :قال رسول اهلل ( :ال يرد القدر إال الدعاء ،وال يزيد يف
العمر إال الرب ،وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه)(.)3

( )1سورة غافر.60 :
( )2رواه الرتمذي ( ،)2382واحلاكم ( )544/ 1وقال( :صحيح اإلسناد).
( )3رواه ابن حبان ( ،)872واحلاكم ( )493/1وقال( :صحيح اإلسناد).

(ال يرد القدر) ،ويف رواية( :ال يرد القضاء إال الدعاء)( ،)1إذا قىض اهلل 
قلا ًء وأحكم أمر ًا وقدر قدر ًا ال تستطيع قوة األرض كلها أن متنع قدر اهلل وقلاء
اهلل ،إال يش ٌء صغري يف نظر الناس ويسري يف أعني الناس ولكنه عند اهلل  عظيم
إذا خرج من قلب املؤمن صادق ًا خالص ًا لوجه اهلل ،إذا كان بالتعظيم جلالل اهلل
تبارك وتعاىل ،والثقة يف نرص اهلل  ويف تأييده ،أال وهو الدعاء (ال يرد القدر إال
الدعاء) فلو دعونا اهلل تبارك وتعاىل لرصف عنا كل رش( ،وال يزيد يف العمر إال
الرب) بر الوالدين ،وصلة األرحام.
وعن أيب سعيد اخلدري  أن النبي  قال( :ما من مسل ٍم يدعو بدعو ٍة ليس
فيها إثم وال قطيع ُة رح ٍم) ليست دعوة رش وظلم ،وإنام دعوة خري ليس فيه إثم
وال قطيعة رحم (إال أعطاه اهلل  هبا إحدى ثالث ،إما أن ُي َع ِّج َل لـه دعوته ،وإما
أن يدَّ ِخ َرها لـه يف اآلخرة ،وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها) قالوا :إذ ًا نكثر،
فقال ( :اهلل أكثر)()2؛ إذ ًا نكثر من الدعاء ،ففلل اهلل  أكرب وأكثر مهام
أكثرنا ،فإن اهلل  يتفلل عىل عباده.
فال حتزن أهيا الداعي؛ ألن هذا الدعاء الذي خيرج من فمك له إحدى حاالت
ثالث ،وكل واحدة أمجل من األخرى :االدخار عند اهلل تبارك وتعاىل ،هل هناك
أعظم منه؟! يف خزائن ال تفنى وال تبيد ،وإما يرصف عنك من السوء
( )1رواه الرتمذي ( )2139من حديث سلامن  مرفوع ًا ،وقال الرتمذي( :حديث حسن غريب).
( )2رواه أمحد ( ،)18 / 3واحلاكم ( )493 / 1وقال( :صحيح اإلسناد).

بمثله ،فقد يكون هناك سوء يرصفه اهلل  عنك ،وقد يكون أكرب من اخلري الذي
تريد ،فيرصفه اهلل  عنك ،أو ي َع ِّجل لك اخلري الذي دعوت به ،فال تبخل عىل
نفسك يف الدعاء .
واملسلم ينبغي عليه أن جي َع ِّو َد نفسه عىل الدعاء ،فالدعاء عبادة ،وإذا مل يتعود
عليها اإلنسان فإنه ُيد صعوبة فيها ،فعىل املسلم أن جيكثِ َر وأن جيلِح وأن يكرر؛ فاهلل
تبارك وتعاىل حيب التكرار يف الدعاء ،وحيب امللحني يف الدعاء ،وكان النبي  إذا
دعا اهلل تبارك وتعاىل كرر الدعوة ثالث مرات .
اهلل يغلب إن تركت سؤاله

وبني آدم حني جي ج
يغلب
سأل
ج

اهلل  إن تركت سؤاله يغلب ،حيب السؤال والتكرار ،وحيب اإلحلاح يف
الدعاء ،فأكثروا من الدعاء بني يدي ربكم تبارك وتعاىل.
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :أعجز الناس من عجز يف الدعاء)
ألنه ال يشء أسهل من الدعاء ،ال يشء أسهل من أن ترفع يديك إىل رب العاملني
تبارك وتعاىل ،وتسأله من فلله ومن خريه ،وتسأله أن يرصف عنك الرش
واألذى ،هل هناك أسهل من هذا ،مل تدفع أمواالً ،ومل تتكلف أوقات ًا ،وال جهد ًا،
وال شيئ ًا مطلق ًا؛ ولكن فقط رفعت يديك إىل ربك تبارك وتعاىل (أعجز الناس من
عجز يف الدعاء ،وأبخل الناس من بخل بالسالم)( )1الذي يبخل عىل نفسه إذا مر
( )1رواه الطرباين يف األوسط ( )5591وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)4000إسناده جيدٌ
قوي).
ّ

عىل الناس أن يقول :السالم عليكم ،ويأخذ عرش حسنات ،فإذا قال :ورمحة اهلل.
أخذ عرشين حسنة ،وإذا زاد :وبركاته .أخذ ثالثني حسنة ،فمن مل يفعل هذا فال
شك أنه أبخل الناس ،ألنه بخل عىل نفسه هبذا اخلري العظيم ،وهذا الثواب
الكبري.
ومن سنن الدعاء ما جاء عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :إذا دعا
أحدكم فال يقل :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحني إن شئت ،ولكن ليعزم
املسألة ،فإن اهلل ال مكره لـه)( ،)1فاملسلم يعزم يف املسألة وال يستثني ،فإنه يطلب
من كريم ،من ِ
مالك ك ِّجل يشء ،ليس فيها إن شئت؛ هو قادر مهام كانت كبرية ،مهام
كانت عظيمة.
ويف رواية( :إذا دعا أحدكم فال يقولن :اللهم إن شئت ،ولكن ليعظم رغبته
فإن اهلل  ال يتعاظم عليه يشء أعطاه)(.)2
فليعظم الداعي رغبته ،وليعظم السؤال؛ اطلب من اهلل الفردوس األعىل،
خري الدنيا واآلخرة ،اطلب من اهلل أن ُيعلك من أوليائه ،أن
اطلب من اهلل َ 
ُيعلك من أصفيائه ،أن ُيعلك مع النبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني،
وحسن أولئك رفيق ًا ،ملاذا ال ندعو اهلل سبحانه وتعاىل.

( )1رواه البخاري ( ،)6339ومسلم ( ،)2679وأمحد ( ،)7312وابن ماجه (.)3854
( )2رواه مسلم ( ،)2679وأمحد ( )9900من حديث أيب هريرة مرفوع ًا.

قد يقول قائل :ومن أنا حتى أكون مع هؤالء الكبار؟ ال ،لست أنت ،وليس
عملك الذي ُيعلك مع هؤالء ،وإنام اهلل جل وعال هو الذي يتفلل عليك ،كام
قال ( :لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله) قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال( :وال
أنا ،إال أن يتغمدين اهلل برمحته)( )1فأنت ال تدري ،فلعل اهلل بدعوة طيبة تدعو هبا
ربك خيتم لك بخامتة الشهداء واألولياء والصاحلني ،ويرفعك إىل أعىل الدرجات،
فال حتتقر نفسك ،ولكن انظر إىل عظم رمحة اهلل وإىل فلله ،وانظر إىل ذلك العبد
الذي قال عنه ذلك الرجل :واهلل ال يغفر اهلل لك .فقال سبحانه وتعاىل:
عيل أن ال أغفر لفالن؟! قد غفرت لـه وأحبطت عملك)(،)2
(من ذا الذي يتأىل َّ
غفر لـه رغب كثرة ذنوبه ومعاصيه حتى ظن هذا القائل أهنا ال يمكن أن تغفر،
ولكن اهلل غفور رحيم ،يغفر ملن يشاء ،ويرفع درجات من يشاء ،ويعيل من يشاء،
ِ
قادر كريم جواد ،فاطلب منه وأكثر ،واهلل قادر أن ُيعلك من أوليائه
هذا َمل ٌك ٌ
وأصفيائه ،وهو سبحانه ال يتعاظم عليه يشء أعطاه.
إن اهلل َحيِ يي كريم يستحي
عن سلامن الفاريس  قال :قال رسول اهلل َّ ( :
إذا رفع الرجل إليه يديه أن َي ُر َّدمها صفرا خائبتني)( ،)3ويدل هذا احلديث عىل أن
رفع اليدين بالدعاء سنة ،ألن اهلل  يستحي من العبد إذا رفع يديه ،ومعنى رفع
( )1رواه مسلم (. )2817
( )2رواه مسلم (. )2621
( )3رواه أبو داود ( ،)1488والرتمذي ( )3556وحسنه ،واللفظ له.

ٌ
متذلل هلل ،ترك
مفتقر
اليدين :التذلل ،واحلاجة ،واالفتقار ،هذا الذي يرفع يديه
ٌ
الناس كلهم وتوجه إىل اهلل تبارك وتعاىل ،يرجو ما عند اهلل.
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ادعو اهلل وأنتم موقنون
باإلجابة) ُيب أن يكون يف قلوبنا اليقني والثقة يف قدرة اهلل ،ويف أن اهلل سبحانه
وتعاىل يستجيب دعا َءنا (وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا أن اهلل ال يستجيب
قلب غافل ٍ
دعاء من ٍ
اله)( ،)1صاحب القلب الغافل والالهي عن ذكر اهلل تبارك
وتعاىل ،ال يستجيب اهلل  دعائه .
ال بد من التذلل هلل ،وأن يتوجه اإلنسان إىل القبلة ،وأن يرفع يديه ،وأن خيلع
يف دعائه ،وأن يبكي ،وأن يبتهل بني يدي اهلل  ،كل هذه من سنن الدعاء
وآدابه ،ومما يكون سبب ًا يف إجابة دعائه بإذن اهلل تبارك وتعاىل .
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ُ ( :يستجاب ألحدكم مامل يعجل،
يقول :دعوت فلم ُيست ََجب يل)(.)2
وهذه قلية أخرى خطرية ،فبعض الناس يتعجل إجابة الدعاء ،وهذا من
ضعف اإليامن ،يدعو ويريد اإلجابة الرسيعة ،واهلل قادر سبحانه عىل إجابته
عاجالً ،ولكنه يريد االمتحان واالختبار هلذا العبد ،ولعله يريد أن يدفع عنه
بدعائه من الرش ما ال قدرة له عىل حتمله ،فاملسكني ال يدري أن اهلل أرحم به من
( )1رواه الرتمذي ( ،)3479واحلاكم ( )493/1وقال( :مستقيم اإلسناد).
( )2رواه البخاري ( ،)6340ومسلم (.)2735

نفسه ،هو يريد إجابة الدعاء ،واهلل يريد أن يدفع عنه رش ًا ،ويدفع عنه سوء ًا ،أو
يكتب لـه أجر ًا عظي ًام بدعائهُ ،يده يوم ال ينفع مال وال بنون ،إال من أتى اهلل
بقلب سليم .
وعن عمر بن اخلطاب  قال( :إن الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال
يصعد منه يشء ،حتى تصيل عىل نبيك  ،)1()وهذا أيل ًا من سنن الدعاء ،ومن
أسباب إجابة الدعاء ،إذا بدأت الدعاء أن تبدأ بالصالة عىل النبي حممد  ،وكام
قال أحد السلف :إذا بدأت الدعاء بالصالة عىل النبي  ،وختمته بالصالة عىل
النبي  فإنه حري أن ال يرد هذا الدعاء.
وأيل ًا :أن يكون هذا الدعاء مقرتن ًا بتعظيم اهلل تبارك وتعاىل ،أن يسبق هذا
الدعاء تعظيم هلل تبارك وتعاىل،
فعن فلالة بن عبيد  قال :بينا رسول اهلل  قاعد ،إذ دخل رجل فصىل
عجلت أهيا املصيل ،إذا
فقال :اللهم اغفر يل وارمحني ،فقال رسول اهلل ( :
َ
صليت فقعدت فامحد اهلل بام هو أهله ،وصل عيل ثم ادعه) ،قال :ثم صىل رجل
ادع
آخر بعد ذلك ،فحمد اهلل وصىل عىل النبي  فقال له النبي ( :أهيا املصيل ُ
ب)(.)2
ُ َجت ْ

( )1رواه الرتمذي (.)487
( )2رواه الرتمذي ( ،)3476والنسائي ( )1284وزاد( :وسل تعط) ،وقال الرتمذي( :حديث حسن).

فام دام أنك بدأت دعا َءك بتعظيم اهلل ومتجيده وحتميده ،والصالة والسالم عىل
رسوله ،يستجاب لك بإذن اهلل تعاىل ،ولذلك كان الركوع لتعظيم اهلل ومتجيده ،وكان
السجود للدعاء ،ففي الركوع جمت َ ِّجدج وتجع ِّظ جم وتس ِّب جح ربك تبارك وتعاىل ،فإذا نزلت يف
فيستجيب اهلل دعا َءك ،كام قال النبي .
دعوت اهلل،
السجود
َ
ج

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

حرمة دماء رجال األمن
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،لقد آملنا ما سمعناه
من تعرض جنود األمن للقتل واستباحة دمائهم ،كام آمل كل مسلم؛ فإن رجال
األمن هم مسلمون موحدون مصلون صائمون ،بل إن هلم أجر ًا عظي ًام  -إذا
صدقوا مع اهلل تبارك وتعاىل -؛ فعن عن أنس بن مالك  قال :سئل النبي 
عن أجر الرباط فقال( :من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان له مثل أجر

من خلفه ممن صام وصىل) ).(1
كتب اهلل لـه مثل أجره املصلني والصائمني والعابدين ،ألهنم حيرسوهنم؛
حيرسوهنم يف بيوهتم ،ويف أعامهلم ،ويف مساجدهم ،ويف طرقاهتم ،فلهم مثل
أجرهم كام قال النبي . 
والقتل من أكرب الكبائر ،قال اهلل تبارك وتعاىل:

( )1رواه الطرباين يف (املعجم األوسط) ( ،)8059وقال اإلمام املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)
(( :)1836إسناده جيد) .

 ،وبالرغم من هذا الوعيد الشديد عىل القتل ،فقد وقع فيه
عد ٌد من أهل الغلو والتنطع والتشدد.
وإننا لنتساءل :من ُيرأ بعد أن يسمع هذه اآلية أن يتساهل يف دماء املسلمني،
ٌ
ف إيامنه ،وانطمست بصريته ،فام عاد
ويتساهل يف دماء املؤمنني ،إال
إنسان َض جع َ
يعبأ بآيات القرآن ،وال بأحاديث رسولنا . 
قال عليه الصالة والسالم( :لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل ممؤمن بغري
ٍ
ممؤمن ألدخلهم اهلل
حق ،ولو أن أهل سامواته وأهل أرضه اشرتكوا يف د ِم
النار)( ،)2هذا يف مؤمن واحد ،فكيف بمن ال يكتفي بقتل مؤمن واحد ،بل يقتل
مصلني مؤمنني باهلل وبرسوله وبكتابه وبأنبيائه وباليوم اآلخر.
أال يكفي هذا القتل الذي نراه كل يوم عىل شاشات التلفاز ،وعرب الـمجالت
والصحف ،هذا القتل الذي حيدث إلخواننا املسلمني األبرياء  -حتى من النساء
واألطفال والعجزة والكبار  ،-يف فلسطني ،والعراق ،وسوريا ،وبورما ،وغريها
من بالد املسلمني املنكوبة ،حتى نرى َمن هو من جلدتنا ،ويساعد أعداء اهلل،
ويفتك يف هذه األمة ،أال يكفي هذا القتل؟! ،أال تكفي تلك الدماء التي استباحها
( )1سورة النساء آية . 93
( )2رواه ابن ماجه ( )2619والبيهقي يف (شعب اإليامن) ،)5345( ،واألصبهاين يف (الرتغيب
والرتهيب) ( ،)2295وزاد فيه( :ولو أن أهل سامواته)..الخ ،وحسن إسناده املنذري يف (الرتغيب
والرتهيب) (.)3588

الكفار؟! ،حتى يأيت هؤالء الذين يدعون اإلسالم يفعلون فعلهم ،فيقتلون
األبرياء من املسلمني ،وال حول وال قوة إال باهلل .
ولكن اهلل تبارك وتعاىل هلم باملرصاد ،اهلل  باملرصاد ألولئك الطغاة
الـمجرمني الذين استباحوا دماء املسلمني ،وهو أيل ًا باملرصاد هلؤالء املتنطعني
من أهل الغلو والتشدد الذين يتبعون أهوائهم بغري علم ،فيقتلون إخواهنم
املسلمني ،اهلل تبارك وتعاىل هلم باملرصاد .
عن جرير  قال :قال يل رسول اهلل  يف حجة الوداع( :استنصت الناس)
ثم قال( :ال ترجعوا بعدي كفارا ،يرضب بعضكم رقاب بعض)(. )1
ومما استند عليه أهل الغلو والتنطع واللالل يف قتل هؤالء اجلنود :فتاوى
باطلة ،وأقوال واهية ضعيفة ،حتى َمن قاهلا تراجع عنها ،ألنه رأى ما نتج عنها
من أرضار بالغة ،وتيقن أنه أجرم هبذه الفتاوى ،وأنه اكتسب ذنوب ًا وآثام ًا ،فرجع
عنها ،لكنهم ال يزالون حيتجون هبا ويصدرون عنها ،إضافة ألقوال بعض العلامء
ومحلت غري ما حتتمل.
رس ْت بغري ما أراد العلامء منها!! ،ج ِّ
التي جف ِّ َ
مث ً
ال :مسألة الترتس التي نص فيها العلامء عىل أن الكفار يف اجلهاد ويف ساحة
احلرب ،لو ترتسوا بمسلمني ،فإنه ُيوز أن نرميهم ونقصد الكفار ،هذا بعض ما
استند به أولئك اللآلون ،فقالواُ :يوز قتل املسلم لنصل إىل الكافر ،ولكن

( )1رواه البخاري ( ،)121ومسلم (.)65

جهلوا أن هذا احلكم إنام يكون يف ساحة احلرب ،ويف ساحة القتال إذا أخذ الكفار
عدد ًا من املسلمني دروع ًا ترتسوا هبا ،وخاف املسلمون عىل أنفسهم من بطش
الكفار هبم إن مل يقاتلوهم ،عند ذلك جاز هلم أن يقتلوهم ليصلوا إىل أعداء اهلل
تبارك وتعاىل ،ويبطلوا أذيتهم.
ولكن ما عالقة هذا ببالد املسلمني؟! ما عالقة هذا باملؤمنني؟! أقتل هؤالء
اجلنود يوصل إىل حترير املسجد األقىص؟! أو يوصل لقتل الصهاينة؟! ،أو يوصلنا
لقتل أعداء اهلل تبارك وتعاىل؟! ،كال ٌم كله جهل ،وتص ُّلب ،وتعنت ،وغلو ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
وكذلك سعى أولئك املتشددون إىل اإلخالل باألمن؛ قال اهلل تبارك
وتعاىل مذكر ًا بنعمة األمن :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ
ﭤﮊ( ،)1نعمة يمتن اهلل  هبا علينا ،بعد أن ذكر نعمة بيت اهلل احلرام ،ونعمة
الدين ،ونعمة الطعام والرشاب ،قال جل وعال:
( )2فتأيت هذه الرشذمة لتقيض عىل هذا األمن ،هذا هو هدفها

( )1سورة قريش.4 – 1 :
( )2سورة قريش.4 :

وهذا غايتها :أن يلطرب األمن ،وأن ينفك زمامه ،وأن حتصل الفوىض ،ال
وفقهم اهلل تبارك وتعاىل.
يقول النبي ( :من أصبح منكم آمنا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت
يومه ،فكأنام حيزت له الدنيا)( ،)1نعمة األمن ال ت ِ
جعاد جهلا نعمة ،إال نعمة
اإلسالم ،فاألمن من أعظم النعم التي أنعم اهلل  هبا علينا ،وإن من صميم عمل
اجلنود حفظ األمن كام ذكرنا ،والذي لو انفرط لقتل اآلالف من الناس ،وهذه
البالد من حولنا التي انفرط فيها األمن نسمع ونرى كل يوم كم يقتل فيها بسبب
قلة األمن ،فهؤالء اجلنود سبب بعد اهلل تبارك وتعاىل حلفظ األمن ،كم قبلوا عىل
لصوص أرادوا رسقة املسلمني ،وعىل جمرمني أرادوا قتل الناس ،كم وفقهم اهلل
تبارك وتعاىل لذلك ،إذ ًا :مسئوليتهم عظيمة وخطرية وجسيمة.
أيل ًا مما وقع فيه هؤالء الغالة املتشددون :الغدر ،وهو ليس من صفات
املؤمنني بل من صفات املنافقني ،فاملنافق خائن وغادر ،عن عبد اهلل بن عمر ريض
رفع
اهلل عنهام ،عن النبي  قال( :إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامةُ ،ي ُ
لكل ٍ
غادر لواء فقيل :هذه غدرت فالن ابن فالن)( ،)2يشهر به أمام العاملني.
ال ألبنائهم ،وقت ً
ال ألزواجهم ،وقت ً
أيل ًا :إن يف قتل هؤالء اجلنود قت ً
ال
آلبائهم ،الذين يقومون عىل رعايتهم ،فهؤالء اجلهلة الذين يقتلون اجلنود
( )1رواه الرتمذي ( ،)2346وابن حبان ( ،)671وقال الرتمذي( :حديث حسن غريب).
( )2رواه مسلم (.)1735

وحراس األمن ،ال يرون َمن وراء هؤالء اجلنود من األج َرس ،من األطفال الصغار
ج
الذين ال ذنب هلم ،من النساء املؤمنات الصاحلات العابدات اللوايت ال ذنب هلن،
من اآلباء واألمهات الذين يدعون ألبنائهم يف الليل ويف النهار ،وينتظرون
مساعدهتم وعوهنم مادي ًا ومعنوي ًا ،فيأيت هذا الغادر فيليع ذلك األب ،وتلك
األم ،وتلك الزوجة ،وذلك االبن ،وتلك البنت ،وييتم أوالده من بعده ،واليتم
أمره عظيم ،فهو ضياع لليتيم إال من رحم اهلل تبارك وتعاىل ،وقد قال النبي :
ُ
وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة)( ،)1كافل اليتيم مع الرسول  يف اجلنة ،ملاذا؟
(أنا
حتى ال يليع األبناء ،ألنه لو ضاع هؤالء األبناء ضاع الـمجتمع وترضر الناس،
وكربت البلوى ،ولكن هؤالء اجلهلة ال يدرون ماذا يفعلون؟!.
ونيس أولئك املتشددون أيل ًا :أهنم يعرضون أنفسهم لدعاء املؤمنني ،فتلك
املرأة التي قتل زوجها ،وذلك الشاب الذي قتل أبوه ،وتلك األم واألب اللذين
قتل أبناؤهم ،ال شك أن دعواهتم عند اهلل تبارك وتعاىل مستجابة ،أفال خيشى
هؤالء اجلهلة من دعواهتم ،أن يقوموا يف جوف الليل ويرفعوا أكف الرضاعة هلل
بأن ينتقم اهلل  من قتل أهليهم وأقارهبم ،و النبي  يقول( :دعوة املظلوم
يرفعها اهلل فوق الغامم ،ويفتح هلا أبواب السامء ،ويقول :وعزيت ألنرصن ِ
َّك ولو بعد
حني)( ،)2عرضوا أنفسهم لدعاء املؤمنني الذين يسألون اهلل  أن يديم األمن يف
( )1رواه مسلم ( )2983من حديث أيب هريرة . 
( )2رواه أمحد ( ،)445 /2والرتمذي ( )3598وحسنه.

بالدهم ،وأن يقطع دابر املفسدين ،وأن يقطع دابر الذين يسعون بالفتنة يف بالد
املسلمني ،عرضوا أنفسهم لتلك الدعوات ،وهي سهام وسالح فتاك ال يستهني
به إال جاهل.
إن مثل هذا العمل يزيد يف فرقة املسلمني ،وهذا مكسب ألعداء اإلسالم ،هم
الذين يشمتون عندما يروا مثل هذه األمور ،يفرح الكافر والفاجر والظامل وعدو
هذا الدين بمثل هذا العمل ،بينام يتأمل املسلم أشد األمل.
قال اهلل تبارك وتعاىل:
(.)1
ويف احلديث يقول النبي عليه الصالة والسالم( :عليكم باجلامعة ،وإياكم
والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة اجلنة
فليلزم اجلامعة)
ونحن مأمورون بوحدة الصف ،واجتامع الكلمة ،لتكون كلمة واحدة قال
:

( ،)3واألمة اليوم مدعوة أكثر من

( )1سورة آل عمرن.105 :
( )2رواه الرتمذي ( )2165وقال( :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ،وقال حمقق (جامع
األصول)( :إسناده حسن).
( )3سورة آل عمران. 103 :

أي وقت مىض إىل اجتامع كلمتها ،واهلل لو اجتمعت كلمة املسلمني الهنزم
أعداؤهم يف اللحظة التي ُيتمعون فيها ،ويتفقون فيها ،ويت ِحدون فيها ،هي نفس
اللحظة التي ينهزم فيها أعداء اهلل تبارك وتعاىل ،ويسقط فيها املـحاربون لدين اهلل
تبارك وتعاىل ،واملؤذون لإلسالم واملسلمني .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

حقيقة اجلهاد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل ؛ إن من املصطلحات
كثري من املسلمني ،مصطلح اجلهاد يف سبيل اهلل تبارك وتعاىل ،وهو
التي مل يفهام ٌ
رصوه عىل نوع من أنواع
مصطلح رشعي إسالمي ،ولكن كثري ًا من املسلمني َق َ ج
اجلهاد ،كام قرصوا العبادة عىل جزء يسري منها.
فلذلك نلقي اللوء عىل موضوع اجلهاد وبعض ما يتعلق به من مسائل ،حتى
نميز بني اجلهاد وبني اإلفساد ،وبني احلق وبني الباطل ،وبني النور وبني الظالم.
قال ابن حجر  -رمحه اهلل ( :-واجلهاد بكرس اجليم ،أصله لغة :املشقة ،يقال:
جهدت جهاد ًا ،بلغت املشقة .ورشع ًا :بذل اجلهد يف قتال الكفار ،ويطلق أيل ًا
عىل جماهدة النفس ،والشيطان ،وال جفساق ،فأما جماهدة النفس فعىل تعلم أمور
الدين ،ثم عىل العمل هبا ،ثم عىل تعليمها ،وأما جماهدة الشيطان فعىل دفع ما يأيت
به من الشبهات ،وما يزينه من الشهوات ،وأما جماهدة الكفار فتقع باليد ،واملال،
واللسان ،والقلب ،وأما جماهدة الفساق فباليد ،ثم اللسان ،ثم القلب)(. )1

(( )1فتح الباري) (.)3/6

وقال ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف مراتب اجلهاد( :وملا كان جهاد أعداء اهلل يف
اخلارج فرع ًا عىل جهاد العبد نفسه يف ذات اهلل ـ فجهاد العبد نفسه هو اجلهاد
األصيل ،وجهاد األعداء من كفار ومنافقني وظاملني ثم فساق ،وغري ذلك كله فر ٌع
عن ذلك ـ كام قال النبي ( :املـجاهد من جاهد نفسه هلل  ،)1()كان جهاد
ال له ،فإنه ما مل ُياهد نفسه أوالً
النفس مقدم ًا عىل جهاد العدو يف اخلارج ،وأص ً
وحيارهبا يف اهلل ،مل يمكنه جهاد عدوه يف
لتفعل ما جأ ِم َر ْت به ،وترتك ما جهنيت عنه ،ج
قاهر
اخلارج ،فكيف يمكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي بني جنبيه ٌ
ٌ
متسلط عليه ،مل ُياهده ومل حياربه يف اهلل ،بل ال يمكنه اخلروج إىل عدوه حتى
له،
عدو
ُياهد نفسه عىل اخلروج ،فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادمها ،وبينهام ٌ
ثالث ال يمكنه جهادمها إال بجهاده ،وهو واقف بينهام يثبط العبد عن جهادمها،
وخيذله ويرجف به ،وال يزال خييل له ما يف جهادمها من املشاق وترك احلظوظ
وفوت اللذات واملشتهيات ،وال يمكنه أن ُياهد ذينك العدوين إال بجهاده،
فكان جهاده هو األصل جلهادمها ،وهو الشيطان ،قال تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ( ،)2واألمر باختاذه عدو ًا تنبيه عىل استفراغ الوسع يف حماربته،
وجماهدته ،كأنه عدو ال يفرت ،وال يقرص عن حماربة العبد عىل عدد األنفاس)(. )3
( )1رواه الرتمذي ( ،)1621وابن حبان ( )4624وقال الرتمذي( :حديث حسن صحيح).
( )2سورة فاطر.6 :
(( )3زاد املعاد يف هدي خري العباد) (.)6 ،5/3

إذ ًا جهاد النفس ،وجهاد العدو اخلارج ،ثم جهاد الشيطان ،بينهام فلن يستطيع
اإلنسان أن ُياهد نفسه حتى ُياهد شيطانه ،فإذا جاهد شيطانه جاهد نفسه
وجاهد عدوه .
وقال اهلل تبارك وتعاىل:

.
قال عبد اهلل بن املبارك يف قوله تعاىل:

 ،قال( :هو جماهدة

النفس واهلوى ،وهو اجلهاد األكرب ،وهو حق اجلهاد)(.)2
وقال تعاىل:

.

قال ابن القيم  -رمحه اهلل – يف هذه اآلية السابقةَ ( :علق سبحانه اهلداية
ج
فأكمل الناس هداي ًة أعظمهم جهاد ًا ،وأفرض اجلهاد جهاد النفس،
باجلهاد،
وجهاد اهلوى ،وجهاد الشيطان ،وجهاد الدنيا ،فمن جاهد هذه األربعة يف اهلل،

( )1سورة احلج. 78 :
(( )2تفسري البغوي) (.)354/3
( )3سورة العنكبوت.69 :

هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته ،ومن ترك اجلهاد فاته من اهلدى بحسب ما
عطل من اجلهاد.
قال اجلنيد :والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل اإلخالص.
وال يتمكن من جهاد عدوه يف الظاهر إال من جاهد هذه األعداء باطن ًا ،فمن
ِ
رص عليه عدوه)(. )1
جنرص عليها جنرص عىل عدوه ،ومن جن
ْ
رصت عليه جن َ
معنى أوسع،
إذ ًا العلامء يقررون :أن اجلهاد ليس حمصور ًا يف القتال ،وإنام لـه
ً
بل معناه األول ،وأصله وأساسه هو جهاد النفس ،فإن عجز املسلمون عن جهاد
أنفسهم ،فهم عاجزون عن جهاد عدوهم.
فجهاد النفس والشيطان فرض عني ال ينوب فيه أحدٌ عن أحد؛ أما جهاد
الكفار واملنافقني و َم ْن يف حكمهم ،فهو فرض كفاية.
يكتب وير ُّد عىل
و َمن ُياهد بالدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل فهو جماهد ،ومن
ج
ينفق ماله
أعداء اهلل ما جيز ِّيفون به ويتهمون به اإلسالم واملسلمني فهو جماهد ،ومن ج
يف الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل فهو جماهد ،فكل ذلك من أنواع اجلهاد.
ويف احلديث الصحيح عن فلالة بن عبيد اهلل  ،عن النبي  قال:
(املـجاهد من جاهد نفسه هلل .)2()

(( )1الفوائد) (ص .)59

( )2رواه الرتمذي ( ،)1621وابن حبان ( )4624وقال الرتمذي( :حديث حسن صحيح).

وقال عيل بن أيب طالب ( :أول ما تنكرون من جهادكم :أنفسكم)

()1

.

يعني :أول جهاد ترتكونه جهاد النفس.
وسأل أحدهم عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن اجلهاد فقال لـه :ابدأ بنفسك
فجاهدها ،وابدأ بنفسك فاغزها.
هل غزوت نفسك فأصلحت مفاسدها؟! هل جاهدت قلبك فنزعت ما فيه من
غرور ،ومن إعجاب بالرأي ،ومن َتك َُّرب وغطرسة ،وجترب وظلم؟!.
وقال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو :لقد جئتم من اجلهاد
األصغر ،فامذا فعلتم باجلهاد األكرب؟ قالوا :وما اجلهاد األكرب؟ قال :جهاد القلب.
يعني :جهاد النفس ،جهادها يف التخلص من أمراضها التي طاملا ضيعت
املسلمني؛ من غرور ،وكربياء ،وإعجاب بالرأي ،وغطرسة ،وظن السوء بكل
وجرت
املسلمني إال يف نفسه ،كم َجر ْت هذه األمراض علينا من دماء سالتَ ،
علينا من بالء وفتن ال جحتىص وال جت َعدُّ .
وأيل ًا :قال اهلل تبارك وتعاىل:

( )2أي :يا

حممد  جاهدهم بامذا؟ بالقرآن ـ كام قال املفرسون ـ فاجلهاد بالقرآن هو اجلهاد
الكبري ،وجاهدهم به جهاد ًا كبري ًا ،وهو اجلهاد بالدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ببيان

(( )1جامع العلوم واحلكم) (.)489/1
( )2سورة الفرقان. 52 :

دعوة اإلسالم ،وإقامة احلجة والربهان عىل غري املسلمني ،وخاص ًة عندما ال
يكون للمؤمنني سلطان يف األرض ،وإنام السلطان املادي ألعداء اإلسالم ،ففي
هذه احلالة ُيب عىل املسلمني وعىل علامئهم وعىل دعاهتم أن يقوموا بدعوة غري
املسلمني إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ويقيموا عليهم احلجة والربهان ،وهل نحن فعلنا
ذلك يف هذا الزمان؟ هل أقمنا احلجة عىل غري املسلمني؟ فكم ممن أسلم عندما
يسلم يقول للمسلمني :ملاذا تأخرتم عنا حتى بلغنا هذه السن؟ ملاذا تأخرتم عنا
حتى مات إخواننا وأهلونا وأقاربنا ومل يعرفوا اإلسالم وماتوا عىل الكفر؟.
ونحن نذكر هذه اآليات التي تبني أن اجلهاد جهاد النفس ،وجهاد الدعوة
التي ضيعناها ،فال جاهدنا أنفسنا ،وال جاهدنا بالدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،ثم
نريد أن نجاهد بالقتال ،نذكر هذه اآليات:
أوالً :لنعلم أن اجلهاد لـه معان كثرية ،من فعل واحد ًة منها فهو جماهد.
وثاني ًا :لنعلم أن اجلهاد ليس هو قتال املسلمني لكل من ليس بمسلم
إلكراههم عىل اإلسالم ،كام يقول املسترشقون من الكفرة ،بل وبعض املستغربني
من املسلمني الذين يصفون اإلسالم بأنه دين قتل وسفك للدماء ،واإلسالم ليس
كذلك ،مل يأت إلكراه الناس عىل دينهم فقد قال سبحانه:
 ،والزعم بغري ذلك كذب وافرتاء عىل اإلسالم.

( )1سورة البقرة. 256 :

وأما آية السيف؛ وهي قوله تبارك وتعاىل:

فهذه اآلية وغريها من اآليات
التي جاءت يف سورة براءة ،مثل قوله سبحانه:
( ،)2ليست عىل إطالقها ،ومثل ذلك قوله :
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل)(.)3
قال ابن حجر  -رمحه اهلل  -يف حكم اجلهاد( :والتحقيق أيل ًا أن جنس جهاد
الكفار متعني عىل كل مسلم ،إما بيده ،وإما بلسانه ،وإما بامله ،وإما بقلبه) (.)4
وقال ابن قدامة رمحه اهلل ـ وهكذا قال غريه من فقهاء املذاهب األربعة ـ( :ويتعني
اجلهاد يف ثالثة مواضع :األول :إذا التقى الزحفان ،وتقابل الصفان ،حرم عىل من
حرض االنرصاف ،وتعني عليه املقام ،والثاين :إذا نزل الكفار ببلد – أي :من بالد

(( )1فتح الباري) (. )38/6

( )2سورة التوبة.36 :
( )3رواه البخاري ( ،)2810ومسلم (.)1904

( )4سورة التوبة.36 :

املسلمني  ،-تعني عىل أهله قتاهلم ودفعهم ،الثالث :إذا استنفر اإلمام قوم ًا لزمهم
النفري معه)(.)1
والقتال يف اإلسالم لـه سبب جممع عليه عند العلامء ،وهو رد االعتداء
والدفاع عن النفس ،قال اهلل تبارك وتعاىل:
(.)2
ومن أسباب اجلهاد يف اإلسالم :اجلهاد إلعالء كلمة اهلل يف األرض ،قال :
(من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل)(. )3
أما ما عدا ذلك من أطامع ،وانتقام ،وأحقاد ،وجهل؛ فليس من اجلهاد يف
يشء.
واإلسالم يف أصله مل يطلب القتال ومل يبحث عن القتال ،فاملسلمون يف مكة
عاشوا مع النبي  وهم صابرون ،والكفار يقتلوهنم ويعذبوهنم ،ويأتون إىل
النبي  ،فيقرأ عليهم قول احلق تبارك وتعاىل:
( ،)4ما كان يأمرهم بقتال حتى متكنوا يف األرض ،وأصبح هلم قوة

( )1انظر( :املغني) البن قدامة (.)179/9
( )2سورة البقرة. 190 :
( )3رواه البخاري ( ،)2810ومسلم (.)1904
( )4سورة النساء. 77 :

مادية ،وعندها جاء األمر هلم برد العدوان ورفع الظلم عن أنفسهم ،قال جل
وعال:

.

إذا سبب اجلهاد ليس غطرسة ،وال رغبة يف التوسع ،وال رغبة يف القهر
واإليذاء ،كام هي حروب الكفار اليوم ،وعىل مدى التاريخ؛ حروهبم كلها رغبة
يف التوسع والقهر ،والظلم والقمع واإليذاء.
أما املسلمون ،فليس اهلدف من اجلهاد عندهم القتال وال الظلم وال القهر،
ولذلك قال ( :أهيا الناس ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهلل العافية ،فإذا
لقيتموهم فاصربوا)(. )2
بل إننا نفرح أشدّ الفرح عندما يدخل الناس يف اإلسالم ،ولكننا مل نقم
بواجب الدعوة كام أمر اهلل تبارك وتعاىل ،بل احلجة قامت علينا يف هذا العرص
أكثر ،ألن وسائل الدعوة تنوعت ،فهذا اإلنرتنت يدخل كل بيت ،وأنت يف حلظة
تستطيع أن تبلغ رسالة اإلسالم إىل مخسني مليون ،ومائة مليون ،بل مئات
املاليني ،وهذه القنوات الفلائية ،هل أقمنا قنوات فلائية بلغات العامل لنبلغهم
رسالة اإلسالم؟ أين أغنياؤنا؟ أين املسلمون من واجب الدعوة إىل اهلل تبارك
وتعاىل؟ هناك تفريط كبري .

( )1سورة احلج. 39 :
( )2رواه البخاري ( ،)2965ومسلم (.)1742

وهذا هو اجلهاد الكبري الذي بينه اهلل تبارك وتعاىل ورسوله  ،وإنه أحب
إلينا أن ندخل الناس مجيع ًا يف دين اهلل تبارك وتعاىل.
واإلحصاءات تقول :إن عرشات األلوف يف كل عام يف أمريكا ويف أوروبا
ويف آسيا يدخلون يف دين اهلل تبارك وتعاىل ،حتى رغم الـمحن والظروف
العصيبة واالهتامات العنيفة التي توجه لإلسالم اليوم يف مشارق األرض
ومغارهبا ،إال أن اإلسالم الرقم األول ،فيدخل الناس فيه أفواج ًا من غري جهد
منا ،ال نقول هذا بجهدنا وهذا بدعوتنا أبد ًا ،وإنام بفلل اهلل تبارك وتعاىل ،فكيف
لو بذلنا جهد ًا ؟!.
هناك إحصاءات تقول :إن دوالً كثرية يف أوروبا ،لو بقيت عىل ماهي عليه
اآلن يف زيادة عدد املسلمني ودخوهلم يف اإلسالم فلن يمر أربعون سنة ،إال
وتتحول تلك الدول إىل غالبية إسالمية .
املسلمون هناك يف أوروبا عرشون مليون مسلم ،وماليني من الذين أسلموا
عىل أيدهيم هناك ،وأسلموا بجهود بسيطة ،ليس بجهود قوية وكبرية ومنظمة،
فكيف لو كانت جهودنا قوية ومنظمة ،لو فعلنا لتحول العامل كله إىل دين اهلل
تبارك وتعاىل ،وهذا الذي سيحدث إن شاء اهلل تبارك وتعاىل ،فإن مل نقم نحن هبذا
الواجب سيقوم به غرينا ،ألن هذا دين اهلل تعاىل ،وهو الذي تكفل بحفظه

ورعايته ،قال جل وعال:
.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة حممد. 38 :

التدرج يف اجلهاد ومعنى اجلزية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،كنا حتدثنا من قبل
عن اجلهاد ،و َب َينا معاين اجلهاد ،وبينا حكمه ،ورشوطه ،وضوابطه ،وذكرنا بعض
اآليات التي نزلت فيه ،وذلك ألن هجم ًة رشس ًة من أعداء اإلسالم يشوهون فيها
هذا الدين العظيم ،بل وحتى من بعض املسلمني أنفسهم ،الذين يترصفون من
غري فقه وال فهم لكالم اهلل تبارك وتعاىل ،وكالم رسوله  ،والذي بينه لنا العلامء
ومل يرتكوه لنا ،هكذا من غري بيان أو رشح ،بل بينوه ووضحوه رمحهم اهلل تبارك
وتعاىل.
تدر َج الشارع احلكيم يف أمر القتال ،وأن املسلم كان مأمور ًا
وكنا قد ذكرنا ُّ
بالكف عن املرشكني ،وبإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة؛ وذلك يف قوله :
ِّ

()1اآلية ،فهذه اآلية دلت عىل
أن القتال كان ممنوع ًا يف مكة ،ألن املسلمني كانوا قلة يف عددهم ،وكانوا قلة يف
( )1سورة النساء. 77 :

جعدهتم ،وأيل ًا :ألهنم كانوا يف مكة ،فلم َحي جسن أن يبدؤوا بقتال ،وهم يف أرض
حرام ،فلذلك كَف اهلل  أيدهيم وهناهم ،وملا كانت بيعة العقبة وكان فيها أكثر
من ثامنني رج ً
ال من األنصار ،بايعوا رسول اهلل  يف منى ،فبعد أن انتهوا من
البيعة قالوا :يا رسول اهلل! أال نميل عىل أهل الوادي -يعنون أهل منى -
فنقتلهم ،فقال ( :إين مل أومر بعد)(. )1
وأول آية نزلت يف القتال كام بينها املفرسون ،هي قوله :
( ،)2أي :قادر عىل
نرصهم من غري جهاد ،ولكن رش ع هلم اجلهاد حتى يقيم تبارك وتعاىل احلجة عىل
عباده ،ويرى جهادهم واجتهادهم يف خدمة دينهم .

( ،)3قال املفرسون :نزلت هذه اآلية عند خروج
النبي  من مكة بعد أن اضطره املرشكون للخروج ،بعد سنوات من التعذيب،
(( )1تفسري ابن كثري) (. )434/5
( )2سورة احلج. 39 :
( )3سورة احلج. 40 – 39 :

والقتل ،واإليذاء ،ثم الطرد واخلروج من مكة؛ فنزلت هذه اآلية باإلذن
بالقتال(.)1
كانت هذه أول آية نزلت يف هذا الباب ،بعد سنوات من حياة الرسول  يف
مكة ،ثم تدرجت اآليات بعد ذلك ،كام هو رشع اهلل  الذي جاء به نبينا حممد
 ،ومل يأت دفعة واحدة يف كثري من األحكام التي فيها مشقة ،وإنام كان يتدرج
كام هو األمر يف الربا ،ويف رشب اخلمر ،ويف أمور أخرى كثرية ،فكان هذا املنهج
أيل ًا يف القتال .
وكانت اآلية الثانية قولـه تعاىل:

( )2وهذا فيه إشارة إىل أن القتال املقصود؛ هو
قتال املرشكني من أهل مكة الذين آذوا املؤمنني وأخرجوهم من ديارهم ،وبدؤ جهم
بالقتال ،فلام انلم إىل مرشكي مكة بعض مرشكي العرب ،نزلت اآلية:
( ،)3بينام اآلية التي قبلها

( )1انظر( :تفسري الطربي) ( 573/16ـ  )575ط .هجر.
( )2سورة البقرة. 191 – 190 :
( )3التوبة. 36 :

تسمح بقتال املعتدي فقط ،ويف كل قتال ال جيقاتل النساء ،وال الصبيان ،وال
الشيوخ .
وقال تعاىل:

( ،)1هذه اآلية -كام نص عىل ذلك
املفرسون والعلامء :-خاصة بمرشكي العرب ،وليست عامة يف كل الكفار(. )2
فهذه اآلية كام َب ّني العلامء خاصة بمرشكي العرب ،ألن اهلل  يريد أن ُيعل
لإلسالم أرض ًا تكون هي املرتكز واملنطلق ،وتكون هي املأرز واملرجع ،والبيلة
واحلامية ،وقد جعلها اهلل تبارك وتعاىل كذلك ،ونسأله  أن يديم هذه النعمة عىل
بالد احلرمني ،وأن حيفظها ذخر ًا لإلسالم واملسلمني.

( )1سورة التوبة. 5 :
( )2قال اإلمام الطربي يف (تفسريه) (( :)254/11وقول اهلل يف براءة :فاقتلوا املرشكني حيث
وجدمتوهم [التوبة ]5 :غري ناف حكمه حكم قوله :وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا [سورة األنفال:
 ]61ألن قوله :وإن جنحوا للسلم [سورة األنفال ]61 :إنام عني به بنو قريظة ،وكانوا هيود ًا أهل
كتاب ،وقد أذن اهلل جل ثناؤه للمؤمنني بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم احلرب عىل أخذ اجلزية منهم
وأما قوله :فاقتلوا املرشكني حيث وجدمتوهم [سورة التوبة ]5 :فإنام عني به مرشكو العرب من
عبدة األوثان الذين ال ُيوز قبول اجلزية منهم ،فليس يف إحدى اآليتني نفي حكم األخرى ،بل كل
واحدة منهام حمكمة فيام أنزلت فيه).

واستثنى من هؤالء :املرشكني الذين عاهدهم الرسول  ،فأمره أن يتم عهده
معهم إىل هناية هذه املدة.
وكذلك جمستثنى من هذه اآليات :املنافقني ،ونحن نعلم أن الرسول  مل يؤمر
بقتال املنافقني ،وإنام جأ ِم َر أن يأخذهم بظاهرهم ،وأن يكل رسائرهم إىل اهلل تبارك
وتعاىل ،مع أن اهلل  بني لـه املنافقني ،وبني لـه أوصافهم وأسام َءهم ،ولكنه
تبارك وتعاىل لكامل حكمته أمر أن ال يقاتلوا.
ثم كانت اآلية اخلاصة يف أهل الكتاب ،من اليهود والنصارى ،وهي قوله :

( ،)1وكان أول من أعطى اجلزية نصارى نجران،
قبل وفاته عليه الصالة والسالم.
قال احلسن :قاتل رسول اهلل  أهل هذه اجلزيرة من العرب عىل اإلسالم ،مل
يقبل منهم غريه(.)2

( )1سورة التوبة. 29 :

(( )2الدر املنثور يف التفسري باملأثور) (.)170/4

وقوله :

( ،)1فيه ترشيع اجلزية،

وهذه اجلزية كثري من الناس ال يفهمها ،وكثري من الناس ال يعرفون أحكامها،
فيتهمون اإلسالم ويسيئون إليه ،وأوضح األمر فأقول:
اجلزية كانت موجود ًة يف األصل قبل اإلسالم ،كانت بمثابة رضيبة تجدفع
للدولة التي انترصت من الدولة التي جهزمت ،فلام جاء اإلسالم نظم هذه
الرضيبة ،وهي اجلزية ،وأصلحها ،فأعفى من يدفعون اجلزية من أعامهلم يف
اجليش اإلسالمي ،وحتى ال حياربوا لنرصة اإلسالم واملسلمني كره ًا عنهم،
وحتى ال يقاتلوا غري املسلمني من أهل الكتاب ،فمن تطوع باحلرب مع املسلمني
من غريهم تسقط عنه تلك اجلزية ،كام فعل عمر بن اخلطاب  مع نصارى
أذربيجان ،ملا قالوا :نحن نقاتل معكم .فأسقط عنهم اجلزية .
وفعل ذلك معاوية  مع نصارى أرمينيا أيل ًا ،فأسقط عنهم اجلزية يف مقابل
قتاهلم مع املسلمني ،وكذلك سجل خالد بن الوليد يف املعاهدة مع نصارى احلرية
قال :فإن منعناكم فلنا اجلزية ،وإال فال.
فاجلزية إذ ًا رضيبة مقابل محاية املسلم لغري املسلم ،فإن اشرتك غري املسلم مع
املسلم يف القتال رفعت عنه تلك الرضيبة .

( )1سورة التوبة. 29 :

والتزم املسلمون بالكفالة االجتامعية ملن يؤدون اجلزية ،كام قال عمر بن
اخلطاب  :أيام رجل من أهل الذمة ضعف عن العمل ،يعال هو ومن يعوهلم
من بيت مال املسلمني.
وأيل ًا :أعفى اإلسالم غري القادرين عن دفع هذه اجلزية ،من النساء ،وكبار
السن ،واألطفال ورجال الدين ،فهؤالء الذين ال يستطيعون احلرب يعفى عنهم
وال يطالبون هبذه الرضيبة ،وهذا معنى قوله :
( )1عن يد ،يعني :عن قدرة ،إن كان قادر ًا جيعطي اجلزية ،وإذا مل يكن
قادر ًا فال تجؤخذ منه !!.
رضائي كام قال الفقهاء؛ عقد بالرتايض ،وهلذا قبل أمري املؤمنني
واجلزية عقدٌ
ٌ
عمر بن اخلطاب  اعرتاض نصارى بني تغلب عىل اجلزية ،ووافقهم عىل
طلبهم بالتعامل بالزكاة ،فقد رفض نصارى بني تغلب ـ من نصارى العرب ـ أن
يعطوا اجلزية ،وقبلوا أن يعطوا الزكاة ،والزكاة أكثر من اجلزية.
أما مقدار اجلزية فقد بني العلامء أن الرسول َ خف َلها عام كانت عليه يف
دينار واحدٌ
األمم التي قبلنا ،فجعلها دينار ًا واحد ًا عن كل شخص بالغ يف العامٌ ،
يف كل سنة ،يف مقابل أن حيمي املسلمون هذا الرجل ،يوفرون لـه األمان،
وحيمون بالده وحدوده.

( )1سورة التوبة. 29 :

وأعفى اإلسالم أهل اجلزية من إثبات عدم قدرهتم عىل دفعها ،وجعل اإلثبات
للعكس عىل حاكم املسلمني ،بمعنى أنه :لو جاء أحد من أهل الذمة ،وقال :أنا ال
بحجة عىل أنه قادر عىل
أستطيع دفع اجلزية  .يقبل قولـه ،إال إذا جاء اإلمام ج
دفعها.
ويف ظل النظام العاملي املوجود اآلن ،حيث التزمت الدولة اإلسالمية بميثاق
األمم املتحدة ،فال وجود لنظام اجلزية ،والذي يساوي بني اجلميع يف التجنيد
وكافة احلقوق الدنيوية ،وهذا ال يتعارض مع اإلسالم.
لصدِّ قوات املسلمني ،كان لزام ًا عىل
ملا حشد اإلمرباطور هرقل جيش ًا ضخ ًام َ
املسلمني أن يركزوا كل نشاطهم يف املعركة التي أحدقت هبم ،فلام علم أبو عبيدة
 - قائد املسلمني  -بذلك ،كتب إىل عامل املدن التي فتحها املسلمون قبل ذلك
يأمرهم بأن يردوا اجلزية إىل أهل هذه املدن ،وكتب إىل الناس :إنام رددنا عليكم
أموالكم ألننا بلغنا ما مجع لنا من اجلموع ،وإنكم قد اشرتطتم علينا أن نمنعكم،
وإنا ال نقدر عىل ذلك ،وإن نرصنا اهلل عليهم جرد ْت األموال عليناَ ،فرد بذلك
أمواالً طائلة ـ فدعا املسيحيون ـ بالربكة للمسلمني ،وقالواَ :ردكم اهلل علينا
ونرصكم عليهم ـ أي :عىل الروم النصارى مثلهم ـ فلو كانوا فعلوا مثلام فعلتم ،مل
ير ُّدوا علينا شيئ ًا ،وأخذوا كل يشء بقي حتى ال يدعوا شيئ ًا (. )1

( )1انظر( :تفسري املنار) (.)260/10

فهذا دليل عىل أن هذه اجلزية إنام كانت تؤخذ منهم مقابل احلامية ،فإذا مل
يتمكن املسلمون من احلامية َر ُّدوها عليهم ،كام فعل أصحاب رسول اهلل ،
ورضوان اهلل تعاىل عليهم.
ويقول بعلهم يف معنى قول اهلل تعاىل:
( ،)1ومعنى (وهم صاغرون) أي :عن يد مواتية منقادة وهم
خاضعون حلكم اإلسالم(. )2
نحن مدعوون خصوص ًا يف هذه اآليات اخلطرية ،التي تتكلم يف هذه القلايا
احلساسة ،إىل الرجوع ألهل العلم الثقات األثبات ملعرفة املراد هبا ،أما أن يقرأها
بعض اجلهلة ويفرسوهنا عىل هواهم ،فيقتلون الناس ،ويسفكون الدماء،
ويستبيحون األموال واألعراض واألنفس من املسلمني ومن غري املسلمني ،فهذه
مصيبة عظيمة ،وليس هذا بجهاد أبد ًا ،وإنام هو إفساد يف األرض ،والعياذ باهلل .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة التوبة. 29 :
( )2انظر( :التفسري الوسيط للقرآن الكريم) ملجموعة من العلامء بإرشاف جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر (.)1687/3

أهل الذمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،فاستكامالً ملا حتدثنا
عنه يف املقالة السابقة ،والتي حتدثنا فيها عن اجلهاد ،ثم عن اجلزية ،وعن أحكامها
وضوابطها ،فكان ال بد من أن نبني اليوم بإذن اهلل تبارك وتعاىل :من هم أهل
الذمة؟ ومن املستأمنون واملعاهدون؟ وما هي أحكامهم؟ .
أما أهل الذمة ـ كام بني العلامء ـ :فهم املواطنون من غري املسلمني ،إذا كان يف
بالد املسلمني مواطن ولكنه غري مسلم ،فهذا ذمي ،ومعنى ذمي ،أي :له ذمة اهلل
وذمة رسوله  ،أي :عهده؛ يعيشون بني املسلمني هبذه الذمة ،مقابل دفع اجلزية
أو الزكاة كام بينا يف اجلمعة املاضية ،أو أن يشرتكوا مع املسلمني يف الدفاع عن
أرضهم وعن بالدهم ،كام هو احلال يف هذه األيام ،فهؤالء أهل الذمة.
وأما املستأمنون :فهم املقيمون إقام ًة غري دائمة يف بالد املسلمني من غري
املسلمني ،الذين َي ِفدج ون إىل بالد املسلمني لتجارة أو لعمل لدى الدولة ،أو لدى
الرشكات أو األفراد ،فهؤالء مستأمنون بمعنى أن ويل أمر املسلمني ،أو أحد
املسلمني أعطاهم األمان ،ولكل مسلم احلق يف أن جيعطي األمان لغري املسلم ،من
احلاكم إىل أصغر رجل ،بل حتى النساء.

ففي الصحيح عن النبي  أنه قال( :ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم،
فمن أخفر مسلام ـ يعني :نقض عهد مسلم ـ فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس
أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة عدال وال رصفا )(.)1
ابن
عن أم هانئ بنت أيب طالب ريض اهلل عنها قالت :قلت يا رسول اهلل! زعم ج
َ
عيل؛ أنه َق ٌ
اتل رج ً
فقال رسول اهلل ( :قد
ال قد أجرته ـ فالن بن جهبرية ـ
أمي ٌّ
أجرنا من أجرت يا أ َّم هانئ)( ،)2فاملستأمن هو املقيم إقام ًة غري دائمة يف بالد
املسلمني ،وهو أيل ًا داخل يف هذه الذمة دخوالً وثيق ًا.
وأما املعاهدون :فهم الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق ،وقد شدد الشارع
احلكيم يف غدر العهود ونقلها أيام تشديد ،وحذر منها أشد احلذر ،حتى جعلها
من صفات املنافقني ،فقال  يف صفات املنافقني( :وإذا عاهد غدر)(.)3
وقال يف احلديث احلسن( :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له)(.)4
فاملسلم من بني الناس كلهم يف هذه الدنيا معني بالوفاء بالعهد ،ألنه القدوة،
ألنه األسوة ،ألنه صاحب املنهج الوسط عىل وجه األرض ،فإذا كان ناقل ًا
للعهد ،فإهنا خسارة عظيمة للدعوة اإلسالمية ،وللدين اخلاتم.

( )1رواه البخاري ( ،)1870ومسلم ( )1370من حديث عيل بن أيب طالب . 
( )2رواه البخاري ( ،)3171ومسلم (.)336
( )3رواه البخاري ( ،)34ومسلم ( )58من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.
( )4رواه أمحد ( )135/ 3رقم ( )12382من حديث أنس  ،وقال حمققو (املسند)( :حديث حسن).

ويف احلديث احلسن( :وما نقض قوم العهد إال كان القتل بينهم)( ،)1اجلزاء من
جنس العمل ،فإذا نقلوا عهودهم مع غريهم كانت عقوبتهم كذلك.
والنصوص كثرية من القرآن ومن السنة يف حرمة نقض العهود واملواثيق.
وأساس العالقة بني املسلمني وغري املسلمني ،هذه اآليات الكريامت؛ قوله
تبارك وتعاىل:

(،)2

هذه اآلية بينت من هو العدو الذي يستحق العداوة ،ومن هو

الشخص اآلخر الذي يستحق املالطفة ،وذكرهم اهلل تبارك وتعاىل بصفتني:
الرب :وهو كلمة عامة تشمل جحس َن التعامل ،والقسط :وهو العدل معهم،
واإلنصاف ،وإعطاؤهم حقوقهم ،وعدم ظلمهم.
أما اآلخرون الذين ظهرت عداوهتم إىل درجة أهنم قاتلوكم بسبب دينكم بل
وأخرجوكم من دياركم ،فقد قال فيهم سبحانه وتعاىل:

( )1رواه احلاكم ( )126 /2من حديث بريدة  ،وقال( :صحيح عىل رشط مسلم) ،ووافقه الذهبي.
( )2سورة املمتحنة :اآليات . 9 ، 8

( ،)1هؤالء هم الذين نعادهيم وال نواليهم .
وأما أولئك الثالثة الذين ذكرناهم :الذمي واملستأمن واملعاهد ،فلهم حقوق:
أوهلا :محاية دمائهم ،سواء كان هذا يف بالد املسلمني أو يف بالدهم ،فلو ذهبت
إىل بلد بيننا وبينهم عهد وميثاق ،ال ُيوز لك أن تعبث بدمائهم وتستحلها ،ألن
هناك عهد ًا ،وألهنم معاهدون ،فاملعاهد يف بلده أو يف بلدك له حقوقه وأحكامه
التي أمر اهلل  هبا ،وأول هذه احلقوق :محاية دمائهم.
فعن عبد اهلل بن عمرو ابن العاص ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل :
(من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما)(.)2
حل ِمق  أن النبي  قال( :أيام رجل َأ َّم َن رجال عىل دمه ثم
وعن عمرو بن ا َ
قتله ،فأنا من القاتل بريء ،وإن كان املقتول كافرا)(. )3
ويف احلديث احلسن( :أال من قتل نفسا معاهدة هلا ذمة اهلل وذمة رسوله ،فقد
أخفر ذمة اهلل ،فال يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا )(.)4

( )1سورة املمتحنة. 9 :
( )2رواه البخاري (.)3166
( )3رواه ابن ماجه ( ،)2688وابن حبان ( )5982واللفظ له.
( )4رواه الرتمذي ( )1403وقال( :حديث حسن صحيح) ،وابن ماجه (. )2687

وعن هشام بن حكيم بن حزام  أنه مر بالشام عىل أناس من األنباط( ،)1وقد
أقيموا يف الشمس ،فقال :ما شأهنم؟ قالوا :حبسوا يف اجلزية ،فقال هشام :أشهد
إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا) قال:
لسمعت رسول اهلل  يقولَّ ( :
وأمريهم يومئذ عمري بن سعد عىل فلسطني ،فدخل عليه فحدثه ،فأمر هبم َف جخ ُّلوا(.)2
ثاني ًا :حريتهم يف اختيار دينهم الذي يدينون به ،قال :
( ،)3أعطى اهلل الناس حرية االعتقاد بنص هذه اآلية الواضحة ،قال ابن كثري
واضح
 رمحه اهلل ( :-أي :ال تكرهوا أحد ًا عىل الدخول يف دين اإلسالم ،فإنه بنيٌ
جيل دالئله وبراهينه ،ال حيتاج إىل أن جي ْك َره أحدٌ عىل الدخول فيه ،بل من هداه اهلل
ٌ
لإلسالم ،ورشح صدره ،ونور بصريته ،دخل فيه عىل بينة ،ومن أعمى اهلل قلبه،
وختم عىل سمعه وبرصه ،فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكره ًا مقسور ًا)(. )4
وجاء يف عهد النبي  لنصارى نجران( :ولنجران وحاشيتها جوار اهلل وذمة
حممد النبي رسول اهلل  عىل أمواهلم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم
وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم وكل ما حتت أيدهيم من قليل أو كثري)(.)5
( )1هم فالّحو العجم .
( )2رواه مسلم ( ،)2613وأبو داود (.)3045
( )3سورة البقرة. 256 :
(( )4تفسري ابن كثري) (.)682/1
(( )5اخلراج) أليب يوسف (ص .)85

ثالث ًا :التأمني عند العجز والشيخوخة ،كام يف قصة عمر بن اخلطاب مع ذلك
اليهودي الكبري يف السن ،والذي رآه يتكفف الناس ،فقال  وأرضاه قولته
املشهورة :ما أنصفناه؟ أخذنا منه اجلزية وهو قوي ،وتركناه وهو شيخ كبري وأمر
لـه بفرض نصيب من بيت مال املسلمني ،فعند الشيخوخة والكرب ،واملرض
والعجز ،حتى غري املسلمني هلم حق يف بيت مال املسلمني(. )1
وكذلك عند مقدمة اجلابية مر بقوم مرىض من النصارى فأمر أن يعطوا من
الصدقات ،وأن ُيرى عليهم القوت ـ يعني الرواتب من الطعام جترى عليهم ـ
حتى يموتوا (.)2

( )1ذكر أبو يوسف القصة يف كتاب (اخلراج) (ص  )139فقال( :وحدثني عمر بن نافع عن أيب بكرة
قال :مر عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل ،شيخ كبري رضير البرص ،فرضب
علده من خلفه ،وقال :من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال :هيودي .قال :فام أجلأك إىل ما أرى؟ قال :أسأل
اجلزية واحلاجة والسن .قال :فأخذ عمر بيده ،وذهب به إىل منزله فرضخ له بيشء من املنزل – أي:
أعطاه شيئ ًا ليس بالكثري ،-ثم أرسل إىل خازن بيت املال ،فقال :انظر هذا ورضباءه؛ فو اهلل ما أنصفناه أن
أكلنا شبيته ثم نخذله عند اهلرم إنام الصدقات للفقراء واملساكني والفقراء هم املسلمون ،وهذا من
املساكني من أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه .قال :قال أبو بكرة :أنا شهدت ذلك من عمر
ورأيت ذلك الشيخ).
( )2جاء يف (فتوح البلدان) للبالذري (ص ( :)131عن ِه َشام ْبن عامر ،أنه سمع املشايخ يذكرون أن
من
جع َمر ْبن اخلطاب عند مقدمه اجلابية من أرض دمشق مر بقوم جمذمني م َن النصارى ،فأمر أن يعطوا َ
الصدقات وأن ُيرى عليهم القوت).

والقصص يف هذا الباب كثرية:
وأوهلا :تعامل النبي  مع اليهودي الذي كان خيدمه ،فعن أنس ريض اهلل
عنه ،أن غالم ًا من اليهود كان خيدم النبي  ،فمرض فأتاه النبي  يعوده وهو
باملوت ،فدعاه إىل اإلسالم ،فنظر الغالم إىل أبيه وهو عند رأسه ،فقال له أبوه:
أطع أبا القاسم ،فأسلم ،ثم مات ،فخرج رسول اهلل  من عنده وهو يقول:
(احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار)(.)1
وكلنا يعرف قصته عليه الصالة والسالم ملا َمرت به جنازة اليهودي فقام هلا،
فقالوا له :أتقوم جلنازة اليهودي قال( :أليست نفسا )(. )2
ومات النبي  ودرعه مرهونة عند هيودي( ،)3ألنه كان يتعامل مع اليهود
والنصارى يف بيعه ويف رشائه عليه الصالة والسالم.
وقصة درع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،مع ذلك اليهودي الذي رسقها
منه ،وكيف قىض القايض عىل أمري املؤمنني ألنه ليس له عليه بينة؛ قال الشعبي:

( )1رواه أمحد يف (املسند) ( ،)13375وقال حمققو (املسند) (( :)78/21إسناده صحيح عىل رشط
الشيخني).
( )2رواه البخاري ( ،)1312ومسلم ( )961عن سهل بن حنيف ،وقيس بن سعد قاال :إن النبي 
مرت به جنازة فقام ،فقيل له :إهنا جنازة هيودي ،فقال( :أليست نفسا).
( )3رواه البخاري ( )2916عن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت( :تويف رسول اهلل  ودرعه مرهونة عند
هيودي ،بثالثني صاع ًا من شعري).

عيل درع ًا له عند نرصاين ،فأقبل به إىل رشيح وجلس إىل جانبه ،وقال :لو
وجدَ ٌ
كان خصمي مسل ًام لساويته ،وقال :هذه درعي! ،فقال النرصاين :ما هي إال
درعي ،ومل يكذب أمري املؤمنني؟ فقال رشيح لعيل :ألك بينة؟ قال :ال  -وهو
يلحك  -فأخذ النرصاين الدرع ومشى يسري ًا ،ثم عاد وقال :أشهد أن هذه
أحكام األنبياء ،أمري املؤمنني قدمني إىل قاضيه ،وقاضيه يقيض عليه .ثم أسلم
واعرتف أن الدرع سقطت من عيل عند مسريه إىل ص ِّفني ،ففرح عيل بإسالمه
ووهب له الدرع وفرس ًا ،وشهد معه قتال اخلوارج(. )1
وتاريخ املسلمني ميلء بمثل هذه املواقف ،وال حاجة لنا من أن نذكر مثل
هذا ،فديننا قائم عىل هذه املعاين وعىل هذه األخالق ،ولذلك الناس دخلوا يف
دين اهلل  أفواج ًا ،ويف عرصنا هذا واحلمد هلل ،كلنا يرى ثمرات مكاتب دعوة
اجلاليات ،هذه املكاتب املباركة التي قامت يف بالدنا ـ وهلل احلمد ـ بدعوة غري
املسلمني ،من النصارى وغريهم ،وكم نجحت هذه املكاتب حتى بلغ من أسلم
واحلمد هلل  من العامل ومن املوظفني ومن غريهم عرشات األلوف بفلل اهلل
تبارك وتعاىل .
وهذا حصل نتيجة التعامل احلسن معهم ،واالهتامم اليسري هبم ،فكيف لو
اعتنينا أكثر هبؤالء اجلاليات ،الذين جاءوا من بالد شتى إىل بالدنا ،الصحابة كانوا

(( )1الكامل يف التاريخ) البن األثري (.)750/2

خيرجون إىل اخلارج ليبلغوا رسالة اإلسالم ،ونحن واحلمد هلل  ،اهلل 
أرسلهم إلينا ،يأتون آالف ًا مؤلفة مهيئني  -ألهنم ليس لدهيم دين ـ ،أصبحوا ال
يدينون بدين ،وال يعرتفون بكنيسة ،فهم فارغون يف أمس احلاجة إىل من يعرفهم
هذا الدين ،وإىل من يبرصهم.
فهل قمنا هبذا الواجب كام ينبغي؟! ،نحن مقرصون فيه ،وهذا باب عظيم من
أبواب الدعوة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،نسأله  أن يوفقنا هلداية الناس ،وأن يدخل
الناس عىل أيدينا يف دين اهلل أفواج ًا ،وأن ُيعل ذلك حج ًة لنا ال علينا ،إنه عىل كل
يشء قدير ،وباإلجابة جدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

قسوة القلب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،حديثنا اليوم بإذن
اهلل تبارك وتعاىل عن قسوة القلب ،وعن غلظة القلب ،فهي صف ٌة نَز َه اهلل تبارك
وتعاىل منها حبيبه حممد ًا  ،والذي هو قدوتنا وأسوتنا يف كل أقوالنا وأفعالنا،
جعله اهلل  أسوة وقدوة ،فقال :

( ،)1وكلنا

يتمنى االقتداء به والتأيس هبديه ج
وخ جلقه وحياته :

(.)2
قال املناوي  -رمحه اهلل ( :-القسوة غلظ القلب)( ،)3وأصل ذلك من احلجر
القايس(. )4

( )1سورة آل عمران. 159 :
( )2سورة آل عمران. 159 :
(( )3التوقيف عىل مهامت التعاريف) للمناوي (ص .)271
(( )4نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم .)5323/11( ) 

ب القلب) (.)1
وقال العز بن عبد السالم  -رمحه اهلل ( :-القسوة ت ََص ُّل ج
وإن يف اجلسد مضغة ،إذا صلحت صلح
والقلب هو أساس اإلنسان( :أال َّ
()2
ِ
القلب عىل
ب
فتص ُّل ج
اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب) َ ،

ِ
منحرف ،وتعصبه األعمى ،وابتعاده عن اتباع احلق ،هذا من
رأي ،وعىل فكر
عمى البصرية ،ومن اتباع اهلوى ،ومن اللالل ،ومن اللياع يف الشبهات،
والعياذ باهلل .
وقال اجلاحظ( :القساوة :هي التهاون بام يلحق الغري من األمل واألذى)(،)3
يرى تتحرك مشاعره جتاههم ،ال يتأمل ألملهم ،وال يتأذى ألذاهم ،بل ربا يؤذهيم
وخي ِّرب ديارهم وأمواهلم ،وال يشعر أنه ارتكب خط ًأ ،أو
هو بنفسه ،ويقتلهم ج
أذنب ذنب ًا ،أو فعل شيئ ًا ،من قساوة قلبه وحتجره ،والعياذ باهلل .
ويف احلديث احلسن عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :ال
تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل ،فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قسوة للقلب ،وإن أبعد
الناس من اهلل القلب القايس)( )4والعياذ باهلل . 

(( )1نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم) (.)5323/11
( )2رواه البخاري ( ،)2051 ،52ومسلم (. )1599
(( )3نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم) (.)5323/11
( )4رواه الرتمذي ( )2411وقال( :حديث حسن غريب).

أراد أن يكون أقرب الناس إىل اهلل ،فأصبح أبعد الناس من اهلل  بقسوة قلبه
وغلظته ،مع نفسه ومع الناسِ ،
وشدته مع نفسه ومع الناس ،فعوقب بنقيض
قصده ،فبدل أن يكون أقرب الناس من اهلل ،كان أبعد الناس من اهلل تبارك
وتعاىل ،والسبب :قلة ذكر اهلل ،واشتغاله بكالم الناس ،واجلدال ،واملراء.
قال تعاىل:

( ،)1انظر إىل القرآن،

يسمع نصيحة علامء،
صور بأن هناك من الناس من قلوهبم مثل احلجارة ،ال
ج
كيف جي ِّ
وال نصيحة عقالء ،وال يرجع إىل عقوهلم ،وال إىل بصائرهم ،وال إىل يشء ،فهو
كاحلجارة بل أشد قسوة حتى من احلجارة،
()2

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل ( :-قال الزجاجَ :ق َس ْت يف اللغة:
وع ِس َي ْت .فقسوة القلب ،ذهاب اللني والرمحة واخلشوع منه.
َغ جل َظ ْت و َيبِ َس ْت َ
وعت َْت ،أي
وع َس ْت َ
والقايس والعايس :الشديد الصالبة ،وقال ابن قتيبةَ :ق َس ْت َ
َيبِ َس ْت .وقوة القلب املحمودة غري قسوته املذمومة ،فإنه ينبغي أن يكون قوي ًا من
غري عنف ،ولين ًا من غري ضعف)(.)3

( )1سورة البقرة. 74 :
( )2سورة البقرة. 74 :
(( )3اإليامن) البن تيمية (ص .)28

ويف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
ريض اهلل عنهام أن عطاء بن يسار سأله أن خيربه عن صفة رسول اهلل  يف التوراة
فقال :أجل واهلل إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن( :يا أهيا النبي إنا
أرسلناك شاهد ًا ومبرش ًا ونذير ًا ،وحرز ًا ِ
لألم ِّيني ،أنت عبدي ورسويل ،سميتك
املجتوكِّل ،ليس بفظ ،وال غليظ ،وال َصخاب يف األسواق ،وال يدفع بالسيئة
السيئة ،ولكن يعفو ويصفح)(.)1

فأمة نبينا حممد ُ يب أن تكون مقتدية به  ،املتصف هبذه الصفات،
صفات اللني والرمحة.
كلنا يعرف ذلك األعرايب الذي جاء إىل النبي  ،وأخذ بتالبيب ثوبه وجذبه
جذب ًة شديدة ،وقال له :مر يل من مال اهلل ،فإنه ليس باملك وال مال أبيك  -انظر
إىل هذا األسلوب اجلاف الغليظ ،بامذا قابله النبي ؟! ما قابله إال باللني
والرمحة ،صلوات ريب وسالمه عليه ،حيث ضحك  وأمر له بعطاء(. )2

( )1رواه البخاري يف كتاب البيوع ( ،)2125ويف التفسري (. )4838
( )2رواه البخاري ( ،)3149ومسلم ( )1057عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،قال :كنت أميش مع النبي
 وعليه جبرد نجراين غليظ احلاشية ،فأدركه أعرايب فجذبه جذبة شديدة ،حتى نظرت إىل صفحة عاتق النبي
 قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ،ثم قال :مر يل من مال اهلل الذي عندك ،فالتفت إليه فلحك،
ثم أمر له بعطاء.

وعن حارثة بن وهب  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :أال ُأ ِ
خربكُم
بأهل النار؟) نعوذ باهلل  منها (ك ُُّل عتِ ٍل جو ٍ
اظ مستكرب)(.)1
َّ
ُ
وال يظن قايس القلب ،الغليظ املستكرب أنه شجاع وبطل ،والناس هتابه ال
واهلل ! بل عليه أن يعرف أنه جم ٌ
هان عند اهلل تبارك وتعاىل.
اجلواظ) :هو أيل ًا الغليظ الفظ ،اجلموع
(ال ُع ُتل) :هو الغليظ اجلايف ،و( َّ
املنوع؛ ُيمع ،ويمنع وال يعطي ،ـ والعياذ باهلل  ـ املختال يف مشيته املغرور.
اجلعظري)( ،)2حتى الكلمة كلمة
اجلواظ وال
ّ
ويف رواية( :ال يدخل اجلنة َّ
صعبة مثل صاحبها الصعب القايس الغليظ؛ الذي ال يتفاهم حتى مع نفسه ،وال
يرجع إىل عقله ،فل ً
ال عن أن يرجع إىل العقالء ،أو يرجع إىل العلامء ،أو إىل من
هو أكرب منه ،ويستفيد ويعي.
وعن رساقة بن مالك  أن رسول اهلل  قال( :يا رساقة! أال أخربك بأهل
اجلنة ،وأهل النار؟) قلت :بىل يا رسول اهلل .قال( :أما أهل النار فكل َج ْع َظري
جو ٍ
اظ ُم ْستكرب)( .)3الغليظ :قايس القلب ،الذي ليس عنده رمحة؛ نزعت الرمحة
َ َّ
من قلبه ،ونزع اللني والسامحة والتفاهم واحلوار من قلبه؛ كل هذا منزوع منه؛

( )1البخاري ( ،)4918ومسلم (.)2853
( )2رواه أبو داوود (.)4801
( )3رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ،وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)4283إسناده حسن)،
ورواه احلاكم ( )619 / 3وقال :صحيح عىل رشط مسلم.

ليس عنده حوار إال بالسالح ،التفاهم عنده بالقتل ،هذا عتل جواظ مستكرب
والعياذ باهلل  ،متعد حلدود اهلل سبحانه وتعاىل ،منتهك حلرمات اهلل  ،أمثال
هؤالء اجلهلة الذين وقعوا فيام وقعوا فيه من أذية إخواهنم املسلمني؛ من تفجري،
وتقتيل ،وتدمري ،وختريب وإفساد يف األرض والعياذ باهلل .
ُ
رش عباد
وعن حذيفة  قال :كنا مع النبي  يف جنازة فقال( :أال أخربكم بِ َ ِّ
اهلل؟)  -قال هناك( :بأهل النار) وهنا قال( :برش عباد اهلل) ( :-الفظ املستكرب ،أال
مرين ال ُي ْمؤ َب ُه له ،لو أقسم
أخربكم بخري عباد اهلل؟ الضعيف املستضعفُ ،ذو ال ِّط َ
ألبره)(. )1
عىل اهلل َّ
وعن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل ( :أال أخربكم بمن ُحي َّر ُم عىل
قريب ِّ ٍ
ٍ
هني سهل)(.)2
النار ومن ُحت َّر ُم عليه النار؟ عىل كل
فالعناد ليس من صفات املؤمنني ،واجلفاء ليس صفات املسلمني،
والغلظة ليست صفة أمة حممد  ،وإنام هي صفات األمم الذين من قبلنا ،هم
الذين قست قلوهبم ،والذين ذكرهم اهلل تبارك وتعاىل يف قوله:
()3

( )1رواه أمحد (.)23457
( )2رواه الرتمذي ( )2488وقال( :حديث حسن غريب) ،وابن حبان يف صحيحه ( ،)470 ،469و رواه
والطرباين يف الكبري ،وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)2602إسناده جيد).
( )3سورة البقرة. 74 :

فذكر اهلل تبارك وتعاىل أهل الكتاب ،ووصفهم بقسوة القلب وغلظ القلب،
بعدما تركوا رشع اهلل تبارك وتعاىل.
وعن أيب هريرة  أن رج ً
ال شكى إىل رسول اهلل  قسوة قلبه فقال لـه النبي
ِ
وأطعم املسكني)(َ ،)1ع ِّود نفسك عىل إطعام املساكني،
رأس اليتيم،
( :امسح َ
وعود أبنا َءك إطعام املسكني ،وامسح رأس اليتيم سوا ًء كان يف أقاربك أو
ِّ
معارفك ،فكلام دخلت وضعت يدك عىل رأسه ،فإن وضعك هلذه اليد عىل رأس
هذا اليتيم ،وإطعامك للفقري ،يلني قلبك من يبسه ،ومن فظاظته وغلظته ،والعياذ
باهلل .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

()1رواه أمحد ( ،)387/2وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :) 3745ورجاله رجال الصحيح).

فضيلة الرفق
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  :حديثنا اليوم بإذن
اهلل تبارك وتعاىل حديث عن الرفق ،والرفق كام عرفه العلامء :هو لني اجلانب
بالقول والفعل ،واألخذ باألسهل ،وهو ضد العنف .
واللني الذي سبق وأن حتدثنا عنه هو سهولة االنقياد للحق ،والتلطف يف
معاملة الناس ،وعند التحدث إليهم ،وهو أعم من الرفق ،فالرفق يشمل املعاملة
بالدرجة األوىل ،واللني يشمل املعاملة الظاهرة ،ويشمل أعامل القلوب .يشمل
لني القلب ،ولني القول ولني العمل ،وأما الرفق فهو خاص باملعاملة ،ولذلك
أكد عليه الرشع احلكيم ،ونبه لـه رب العاملني يف كتابه الكريم ،ورسوله  يف
أحاديثه الرشيفة ،املطهرة وهو داخل يف قوله تبارك وتعاىل:
( ،)1وهنا :اللني بمعنى
الرفق أيل ًا ،ألنه داخل يف املعاملة ،وألن املعاملة بني الناس حتتاج إىل الرفق ملا
يكون فيها من اختالف ،فلذلك وجب التأكيد عىل الرفق.

( )1سورة آل عمران.159 :

وليس معنى ذلك أن يرتك اإلنسان احلزم ،فالرفق يف املعاملة من معناه
أيل ًا :أن يكون اإلنسان واضع ًا للرفق يف موضعه ،وهذا مقتىض احلكمة :أن تلع
كل يشء يف موضعه ،ولكل مقام مقال.
قال سفيان الثوري ألصحابه :تدرون ما الرفق؟ قالوا :قل يا أبا حممد .قال:
أن تلع األمور من مواضعها ،الشدة يف موضعها ،واللني يف موضعه ،والسيف
يف موضعه ،والسوط يف موضعه .
قال اإلمام الغزايل – رمحه اهلل – بعد أن أورد كالم سفيان السابق :فاملحمود
وسط بني العنف واللني ،كام يف سائر األخالق ،ولكن ملا كانت الطباع إىل العنف
واحلدة أميل كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب الرفق أكثر ،فلذلك كثر ثناء
الرشع عىل جانب الرفق دون العنف ،وإن كان العنف يف حمله حسنا كام أن الرفق
يف حمله حسن(. )1
ووضع الندى يف موضع السيف بالعىل
مرض كوضع السيف يف موضع الندى
وقيل :فقسى ليزدجروا ومن يك رامح ًا
يرحـم
ـس أحيـان ًا علـى َم ْن
فلي ْق ج
ج

( )1انظر( :إحياء علوم الدين) (.)186/3

فاألب واألم الذين يربون أبنائَهم .قد يقسون أحيان ًا ،وليس األصل القسوة إنام
األصل الرفق ،وتأيت القسوة إذا احتيج إليها  -عند الرضورة  -يف تربية األبناء.
واملع ِّلمون واملؤ ِّدبون دورهم يأيت بعد اآلباء واألمهات ،ومن بعدهم والة
األمر ،يؤدبون كل خارج عن الصواب ،وكل خارج عن العقل ،وكل مؤذ لعباد
اهلل تبارك وتعاىل.
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ( :إن اهلل رفيق حيب
الرفق يف األمر كله)( ،)1و(رفيق) :صفة من صفاته تبارك وتعاىل ،فهو رفيق ُيب
الرفق ويقدمه عىل غريه سبحانه وتعاىل.
ويف رواية( :ويعطي عىل الرفق ماال يعطي عىل العنف ،وماال يعطي عىل
سواه)(.)2
إذ ًا :جزاء الرفيق بعباد اهلل تبارك وتعاىل ،الرفيق بأهله ،الرفيق بتالمذته؛ جزاؤه
أعظم عند اهلل تبارك وتعاىل من أي أحد ،ألنه اتصف بصفة من صفات الرمحن تبارك
وتعاىل ،وألن اهلل وعده بأنه يعطيه عىل الرفق ماال يعطيه إياه عىل سواه.
ٍ
يشء
الرفق ال يكون يف
وعن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي  أنه قالَّ ( :
إن ِّ
إال زانه ،وال ينزع من ٍ
يشء إال شانه)(.)3
( )1رواه البخاري (.)6024
( )2رواه مسلم (.)2593
( )3رواه مسلم (.)2594

ومج َل جه وأظهره باملظهر الالئقَ ،و َحس َن صورة ذلك اإلنسان أمام
أيَ :زينَ جه َ
الناس بصفة الرفق ،ولو مل يكن ذا حسب ،ولو مل يكن ذا علم ،ولو مل يكن ذا
منصب ،فإذا اتصف بصفة الرفق أنزل اهلل  عليه ثوب اجلامل واملـحبة واملودة
يف قلوب الناس ،وبالعكس كذلك ،فمن مل يتصف بصفة الرفق واتصف بصفة
العنف والقسوة والغلظة والفظاظة والعياذ باهلل  ،من هذه الصفات ،فإنه مهام
شائن والعياذ باهلل
كرو ٌه
ٌ
كان ذا منصب أو مال أو حسب أو نسب ،فإنه جمب َغ ٌض َم ج
 ،وهلذا قال( :وال ينزع – أي :الرفق -من ٍ
يشء إال شانه).
وعن جرير بن عبد اهلل  أن النبي  قال( :إن اهلل  ليعطي عىل الرفق
ماال يعطي عىل اخلج ْر ِق) يعني :العنف ،وكذلك ذهاب العقل والطيش كلها من
معاين هذه الكلمة (وإذا أحب اهلل عبدا أعطاه الرفق) إذا رأيت اإلنسان رفيق ًا
حمبوب عند اهلل تبارك وتعاىل ،ألن الذي أعطاه هذه الصفة هو ربه تبارك
فاعلم أنه
ٌ
وتعاىل (وإذا أحب اهلل عبدا أعطاه الرفق ،ما من أهل بي ٍ
ون الرفق إال
ت ُحي َر ُم َ
َ َّ
ُح ِرموا)()1يعني :حرموا اخلري .
وعن عائشة ريض اهلل عنها أن َر ْهط ًا من اليهود أتوا النبي  فقالوا :السام
فقلت :وعليكم السا جم واللعنة،
عليكم .فقال  :وعليكم .قالت عائشة :ففهمتجها،
ج

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب)( ( :) 3947رواه الطرباين ورواته ثقات) ،ورواه مسلم
( )2592وأبو داود ( )4809خمترص ًا( :من حيرم الرفق حيرم اخلري) ،زاد أبو داود( :كله).

إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله)  -حتى يف الرد
فقال رسول اهلل ( :مهال يا عائشةَّ ،
عىل اليهود  -قالت :أو مل تسمع ما قالوا؟! .قال ( :قد قلت :وعليكم)(. )1
هم قالوا :السام ،يعني :املوت ،يدعون باملوت عىل النبي  والعياذ باهلل ،ورد
عليه الصالة والسالم فقال( :وعليكم) ،فإذا كان هذا مع اليهود ،فينهى النبي 
عن التفحش ،ويأمر بالرفق يف الرد عليهم ،فكيف مع املسلم.
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :سمعت رسول اهلل  يقول يف بيتي هذا:
(اللهم من ويل من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أمتي
شيئا فرفق هبم فارفق به)

()2

هذه دعوة من النبي  لكل مسئول ،بأن يتقي اهلل

تبارك وتعاىل فيمن حتت يده ،ويرفق هبم.
وعن أيب هريرة  قال :قدم الطفيل بن عمرو الدويس عىل النبي  هو
وأصحابه ،فقالوا :يا رسول اهلل إن دوس ًا عصت وأبت فادعو اهلل عليها ،فقيل:
هلكت دوس .فقال ( :اللهم اهد دوسا وأت هبم)( ،)3صلوات ريب وسالمه
عليه ،أين نحن من هديه؟! أين نحن من سريته؟! أين نحن من أخالقه؟! ،هذا
هو هديه  حتى مع اليهود ،حتى مع الكفار ،فكيف مع املسلمني.

( )1رواه البخاري ( ،)6024ومسلم (. )2165
( )2رواه مسلم (.)1828
( )3رواه البخاري ( ،)2937ومسلم (.)2524

وإننا لنتساءل :هل هذا الذي ج َهي ِّر جب األسلحة واملتفجرات يوجد عنده ذرة من

رفق؟! ،أو ذرة من رمحة؟! ،أو ذرة من شفقة؟! ،فكم جهتلِك هذه األسلحة من
وح ِدين.
برش ،ومن مسلمني ،ومن جم ِّ
األمر خطري وجلل ،وليس باليسري كام يتصوره أولئك الغافلون ،الذين يظنون
لريوعوا اآلمنني ،أين هم من سرية
أنه أمر هني وسهل ،فيجمعون هذه األسلحة ِّ
النبي  ومن هديه ومن خلقه عليه الصالة والسالم؟!.
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال :كأين أنظر إىل النبي  حيكي نبي ًا من األنبياء
رضبه قومه فأدمو جه ،وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول( :اللهم اغفر لقومي
فإهنم ال يعلمون)(.)1
وملا جاءه َم ج
لك اجلبال وقد ضاقت عليه األرض بام رحبت ،وعاد من الطائف
ب له ،وذهب إىل الطائف و جف ِع َل به ما جفعل ،وعاد
بعد أن جط ِر َد من مكة ،ومل جيس َت َج ْ
وهو حزين عليه الصالة والسالم ،دعا بتلك الدعوات العظيمة( :اللهم إين أشكو
إليك ضعف قويت وقلة حيلتي وهواين عىل الناس)  ...الخ .فجاءه ملك اجلبال
مع جربيل  ،وقال لـه جربيل :يا حممد هذا ملك اجلبال أرسله اهلل  ،إن
أمرت أن يطبق عليهم األخشبني لفعل .يطبق عليهم اجلبلني وتنتهي املسألة ،فام

( )1رواه البخاري ( ،)3477ومسلم (.)1792

كان جوابه عليه الصالة والسالم؟ ،وهو الرحيم الرفيق ،الرؤوف بأمته ،قال :
(ال ،لعل اهلل َيرج من أصالهبم من يقول :ال إله إال اهلل)(. )1
هم باقون يف كفرهم وعنادهم ،ولكنهم قد ينجبون أبنا ًء يف قلوهبم الرأفة
والرمحة ،فيدخلون يف دين اهلل تبارك و تعاىل ،هذه أخالق نبينا  وهو قدوتنا
وأسوتنا صلوات ريب وسالمه عليه.
وقال عمرو بن العاص البنه ريض اهلل عنهام :ما الرفق؟ قال :تكون ذا أناة
فتالين الوالة .قال :فام اخلج ْرق؟ قال :معاداة إمامك ،ومناوأة من يقدر عىل

رضرك(.)2
وعن عروة بن الزبري قال :كان يقال :الرفق رأس احلكمة(.)3
وقال بعلهم :ما أحسن اإليامن يزينه العلم ،وما أحسن العلم يزينه العمل،
وما أحسن العمل يزينه الرفق(. )4

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه البخاري ( ،)3231ومسلم ( )1795وهو جهنَا بمعناه.
(( )2إحياء علوم الدين) (.)186/3
(( )3الدر املنثور يف التفسري باملأثور) (.)67/2
( )4تفسري الثعالبي (اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن) (.)277/4

صفة الصرب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،ال خيفى عىل أحد
حال األمة اإلسالمية اليوم ،وما تتعرض لـه من َهزات واضطرابات وضغوط،
هذا احلال الذي يتوجب عىل املسلمني فيه أن يعودوا إىل كتاب رهبم ،وسنة نبيهم
 ،وما فيهام من اإلرشاد ،وما فيهام من التبصري ،وما فيهام من اهلداية.
وإن مما ينبغي للمسلمني أن يتصفوا به يف مثل هذه األوقات ،ويف مثل هذه
الظروف :صفة عظيمة من صفات رب العاملني  ،وختلق هبا نبينا حممد ،
وهو أسوة وقدوة لكل مسلم؛ أال وهي صفة الصرب .
الصرب مما ينبغي عىل املسلمني أن يتحلوا به يف مثل هذه الظروف التي لن تدوم
عىل هذا احلال بإذن اهلل تبارك وتعاىل طوي ً
ال ،إهنا أيام امتحان واختبار وابتالء
للجميع؛ للغني والفقري ،للرجل واملرأة ،للكبري والصغري ،للعامل واجلاهلِّ ،
للكل؛
امتحان واختبار وابتالء؛ نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن خيرجنا من هذا االبتالء
فائزين ،وأن يكرمنا يوم القيامة بإذنه سبحانه بثواب الصابرين.
الصرب أهيا اإلخوة الكرام األحبة :هو حبس النفس عن اجلزع والتسخط،
وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح عن التشويش.

وقيل :هو ثبات القلب عند موارد االضطراب .عندما ترد عىل اإلنسان أمور
وأوقات فيها االضطراب ،يثبت فيها القلب ويطمئن ،وال يشعر باخلوف وال
باإلرباك ،وال التشكك يف نفسه أو دينه أو بلده ،وإنام يصرب ويعلم أن هذه الدار
حقيقتها وأصلها االبتالء واالمتحان ،وليس أصلها الطمأنينة والسكينة والراحة؛
فعليه أن يصرب .
إذ ًا الصرب هو :ثبات القلب عند موارد االضطراب .والصرب ثالثة أنواع:
واألتم؛
رب عىل األوامر والطاعات حتى يؤدهيا عىل الوجه األكمل
ّ
 -1ص ٌ
فالصالة حتتاج إىل صرب ،والصيام ،وذكر اهلل ،وقراءة القرآن ،وغري ذلك من
الطاعات ،حتتاج كلها إىل صرب عظيم؛ وال يستطيع أي إنسان أن يؤدهيا كام أمر اهلل
تبارك وتعاىل إال بالصرب ،وهذه صالة الفجر مث ً
ال؛ من يستطيع أن حيافظ عليها يف
وقتها مجاع ًة إال من صرب وصابر.
رب عن املناهي واملخالفات ،وما أكثرها يف زماننا هذا ويف أيامنا هذه،
 -2ص ٌ
رب وأي صرب .
وما أيرسها وما أسهلها؟! وما أكثر الداعني إليها؟! فالصرب عنها ص ٌ
 -3وصرب عىل أقدار اهلل املؤملة فال يتسخط املرء ،وإنام يصرب عىل ابتالء اهلل
وامتحان اهلل .
والصرب اجلميل  -كام جاء يف القرآن الكريم

 :-هو الذي

ال شكوى فيه وال معه .والصفح اجلميل :هو الذي ال عتاب معه .واهلجر
اجلميل :هو الذي ال أذى معه.

ومن صفات اهلل  :الصبور ،وهو الذي ال جي ج
عاجل العصاة باالنتقام ،يعيص
العايص فيعطيه الفرصة للندم والتوبة والرجوع ،وال يتعجل عليه العقوبة.
أصرب عىل
وعن أيب موسى األشعري  قال :قال رسول اهلل ( :ليس أحد
َ
أذى يسمعه من اهلل ،إهنم ليدعون لـه ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم)( ،)1مل يتعجلهم
باالنتقام مع ما قالوه يف حق اهلل  ،وتطاولوا عليه سبحانه وتعاىل.
وقرن اهلل  صفة الصرب مع الصالة فقال عز من قائل:
( )2وقدمها عىل الصالة حتى ينتبه إليها اإلنسان ويعرف مكانتها.
أين املسلمون اليوم من الصرب؟! ،أين صربهم عىل أنفسهم؟! ،أين صربهم عىل
أوالدهم وبناهتم؟! أين صربهم عىل أزواجهم؟! أين صربهم يف أعامهلم؟! فل ً
ال
عن صربهم عىل طاعة اهلل ،وعن معصية اهلل ،وعىل أقدار اهلل سبحانه وتعاىل.
وجعل اهلل  الصرب مع اليقني سبب ًا لإلمامة والتقدم يف الدين؛ قال عز
من قائل:
( ،)3قال العلامء :إمامة الدين إنام تجنال بالصرب واليقني ،فالصرب يدفع
الشهوات واإلرادات ،واليقني يدفع الشكوك والشبهات.

( )1رواه البخاري ( ،)7378ومسلم (.)2804
( )2سورة البقرة. 45 :
( )3سورة السجدة. 24 :

قال ابن مسعود ( :الصرب نصف اإليامن ،واليقني اإليامن كله)(. )1
رب ِصف ٌة أصبحت نادرة يف املسلمنيٌ ،
قليل من يتصف من املسلمني
الص ج
بالصرب ،وسعة البال ،وانتظار الفرج ،بينام العجلة أصبحت طبع ًا يف كثري من
املسلمني ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
ومعية اهلل  للصابرين ،وهذا رشف وأي رشف!! ،قال اهلل :
ِ
وصربت عىل طاعة
تشتك،
( ،)2أي :إنك إذا صربت ومل
َ
اهلل ،وعن معصية اهلل ،وعىل أقدار اهلل ،فاعلم أن اهلل معك بمعونته وتأييده،
وأي رشف هذا؟! وأي مكانة عظيمة تناهلا بالقرب من ربك
ونرصته وتوفيقهُّ ،
تبارك وتعاىل؟!.
وقال سبحانه وتعاىل:

( )3أي :أن اهلل

 ال ُيازهيم كام ُيازي اآلخرين ،يعطيهم من األجر شيئ ًا فشيئ ًا ،وإنام هؤالء
األجر َص ًّبا بغري حساب.
ب عليهم
َي جص ُّ
َ

سألت أبا ثعلبة اخلج َشنِي ،فقلت :يا أبا ثعلبة!
وعن أيب أمية الشعباين ،قال:
ج

كيف تقول يف هذه اآلية:

(( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور) (.)6/5
( )2سورة األنفال. 46 :
( )3سورة الزمر. 10 :

()1

سألت عنها
قال :أما واهلل لقد سألت عنها خبري ًا ! لقد
ج

رسول اهلل  فقال( :بل ائتمروا باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حتى إذا رأيت
وإعجاب ِ
كل ذي ٍ
رأي برأيه؛ فعليك
ُش َّحا ُم َطاعا ،وهوى ُمتَّبعاَ ،و ُدنيا ُم ْمؤ َث َرة،
َ
بخاصة نفسك ،فإن من ورائكم أياما ،الصرب فيهن مثل القبض عىل اجلمر) ،هذه
ٌ
ٌ
مكان للمتشكك يف
مكان لغري الصابر ،ليس فيها
األيام هي أيام الصرب ،ليس فيها
دينه ،ويف نفسه ،ويف تأرخيه ،ويف رسوله  ،ويف كتاب ربه تبارك وتعاىل،
واملتأرجح واملرتدد واملتخبط ،وامللطرب والتائه واللائع ،إنام هي أيام الصرب
عىل طاعة اهلل ( الصرب فيهن مثل القبض عىل اجلمر ،للعامل فيهن أجر مخسني
رجال يعملون مثل عملكم) قالوا :مخسني منا أم منهم؟ قال  (:بل أجر مخسني
رجال منكم)(.)2
والصرب أوسع وأغىل وأعظم عطية ومنحة وهبة يعطيك اهلل تبارك وتعاىل
إياها ،أعظم من منح األرايض ،وأعظم من منح األموال.
وعن أيب سعيد اخلدري  ،أن أناس ًا من األنصار سألوا رسول اهلل 
فأعطاهم ،ثم سألوه فأعطاهم ،ثم سألوه فأعطاهم ،حتى إذا ن َِفدَ ما عنده قال( :ما
يكن عندي من ٍ
خري فلن َأ َّدخره عنكم ،ومن يستعفف ُي ِع َّف ُه اهلل ،ومن َي ْست ِ
َغن ُيغنِه
( )1سورة املائدة. 105 :
( )2رواه أبو داود ( ،)4341والرتمذي ( )3058وقال (:حسن غريب) ،وابن ماجه (،)4014
واحلاكم ( )7912وصححه ،ووافقه الذهبي.

وأوسع من الصرب)(،)1
يتص َّرب ُي َص ِّرب ُه اهلل ،وما ُأعطي َأ َحد عطاء هو خري
ُ
اهلل ،ومن َ
فإذا أردت أن تكون من الصابرين ،فاسلك طريق الصابرين ،ولو بالتك ُّلف يف
صرب ،ثم بعد ذلك يصبح هذا
البداية ،تتكلف الصرب ،وجتاهد نفسك عىل الت ُّ
الصرب طبع ًا من طباعك( ،ومن َيت ََص َّرب ُي َص ِّربه اهلل) ،وإذا كنت من الصابرين،
عطي أحد عطاء خري وأوسع من الصرب).
فاعلم أنك أغنى الناس (وما ُأ َ
والصرب جييض جء حيا َة املؤمن َو جي ِّنورها ،فعن أيب مالك األشعري  قال :قال
شطر اإليامن ،واحلمدُ هلل مت ُ
امليزان ،وسبحان اهلل واحلمد
أل
َ
هور ُ
رسول اهلل ( :ال ُّط ُ
ِ
ِ
متآلن أو مت ُ
السامء واألرض ،والصال ُة نور ،والصد َق ُة برهان ،والصرب
أل ما بني
هلل
ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك ،كل الناس يغدو فبائع نفسه؛ فمعتقها أو
موبقها)(.)2
هم ،وأنك
فال تظن أنك إذا صربت وكظمت غيظك أنك يف ظالم ،أو أنك يف ٍّ
يف كرب ،ال؛ بل( :الصرب ضياء) فعندما تصرب وتعلم أنك إنام تصرب لوجه اهلل
تبارك وتعاىل ال ليشء آخر ،فإن اهلل سيجعل لك نور ًا يف قلبك ،ونور ًا يف حياتك،
وانرشاح ًا يف صدرك ،بربكة هذا الصرب.
خري كله ،ففي حديث صهيب الرومي 
والصرب من صفات املؤمنني ،وهو ٌ
إن َأ ْم َر ُه كله له خري وليس ذلك ألحد
قال :قال رسول اهلل ( :عجبا ألمر املمؤمن َّ
( )1رواه البخاري ( ،)1469ومسلم (.)1053
( )2رواه مسلم (. )223

رضاء صرب فكان
رس ُاء شكر فكان خريا لـه ،وإن أصابته
ُ
إال للممؤمن ،إن أصابته َ َّ
خريا له)(.)1
والصرب قرين النرص؛ فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل :
أن يف الصرب عىل ما تكره خريا كثريا ،وأن النرص مع الصرب ،وأن الفرج مع
(واعلم َّ
الكرب ،وأن مع العرس يرسا)(.)2
فالصرب قرين النرص والظفر وحتصيل املراد ،وقدي ًام قيل:
أال بالصرب تبلغ ما تـريـد
وبالتقوى يلني لك احلديد

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه مسلم (.)2999
( )2رواه أمحد ( ،)293/1والرتمذي ( ،)2516وقال الرتمذي( :حديث حسن صحيح).

اتباع اهلوى
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،حديثنا اليوم بإذن اهلل
تبارك وتعاىل عن صفة مذمومة ،وهي اتباع اهلوى ،وأهل هذه الصفة جي َسم َ
ون بأهل
األهواء.
فرق ًا بني اهلوى والشهوة( :فأما فرق ما بني
قال اإلمام املاوردي – رمحه اهلل  -جم ِّ
اهلوى والشهوة مع اجتامعهام يف العلة واملعلول ،واتفاقهام يف الداللة واملدلول ،فهو
أن اهلوى خمتص باآلراء واالعتقادات ،والشهوة خمتصة بنيل اللذة ،فصارت الشهوة
من نتائج اهلوى وهي أخص ،واهلوى أصل هو أعم)(. )1
فمن ابتيل هبوى النفس  -والعياذ باهلل  - فهو عىل خطر عظيم ،ويسهل عليه
الوقوع يف املعايص واللالل ،واخلروج عن رصاط اهلل  املستقيم .
وقال الشاطبي  -رمحه اهلل ُّ ( :-
كل مسألة حدثت يف اإلسالم ،واختلف الناس
فيها ،ومل يورث ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغلاء وال فرقة ،علمنا أهنا من
مسائل اإلسالم ،وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغلاء والتدابر

(( )1أدب الدنيا والدين) (ص .)33

والقطيعة ،علمنا أهنا ليست من أمر الدين يف يشء ... ،فإذا اختلفوا وتعاطوا ذلك،
كان حلدث أحدثوه من اتباع اهلوى)(.)1
وقد جاء ذم اتباع اهلوى يف القرآن العظيم يف آيات كثرية ،بل ووصف اهلل أهل
تلك الصفة بأبشع األوصاف ،فقال  يف من اتبع هواه:

(. )2
وإذا كان إنسان تنصحه بكتاب اهلل ،وبسنة رسول اهلل  ،وبكالم أهل العلم،
وال ينتصح ،وال يستجيب ،فعىل ماذا يدل ذلك؟!.
قال تعاىل:
( ،)3ال أضل ممن
اتبع هواه ،هو أضل اللالني وإن اعتقد يف نفسه أنه أصلح الصاحلني.
وقال سبحانه:

( )1انظر( :االعتصام) للشاطبي (.)735 ،734/2
( )2سورة اجلاثية.23 :
( )3سورة القصص.50 :
( )4سورة الروم.29 :

(.)4

وقال تعاىل:
 ،وما النتيجة إذا اتبع اإلنسان اهلوى:
(.)1
وجاءت األحاديث كثرية أيل ًا يف ذم اتباع هوى النفس ،وترك ما جاء يف كتاب
اهلل وسنة رسوله  إىل األهواء والعياذ باهلل .
فعن أيب برزة األسلمي  أنه قال :قال رسول اهلل ( :إن مما أخشى عليكم
شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى)(.)2
وكان من دعائه عليه الصالة والسالم( :اللهم إين أعوذ بك من منكرات
األخالق واألعامل واألهواء((.)3
فاألهواء التي تتشعب بالناس يف اآلراء واملعتقدات ،وتكون سبب ًا للخروج
عن منهج أهل السنة واجلامعة ،فتجدهم جيك ِّفرون العصاة من املسلمني الذين مل
يكفرهم رب العزة تبارك وتعاىل ،وال نبيه ؛ فهم عصاة ،وإن تابوا فإن اهلل 
يتوب عليهم ،فيأيت أمثال هؤالء من اخلوارج وغريهم من أهل األهواء ،فيكفرون

( )1سورة ص.26 :
( )2راوه أمحد ( ،)19773 ،19772والطرباين يف (املعجم الصغري) ( ،)511وأبو نعيم يف (احللية)
( ،)32/2وقال حمققو (املسند)( :رجاله ثقات).
( )3رواه الرتمذي ( )3591وقال( :حديث حسن غريب).

مرتكب الكبرية ،وبالتايل يستحلون دمه ،ألنه  -عندهم – كافر ،والعياذ باهلل ؛
ضالل ُير إىل ضالل .
وعن أنس  أنه قال :قال رسول اهلل ( :ثالث كفارات ،وثالث درجات،
وثالث منجيات ،وثالث مهلكات ،أما الكفارات :فإسباغ الوضوء يف السربات) يعني
يف الصبح عند اشتداد الربودة (وانتظار الصالة بعد الصالة ،ونقل األقدام إىل
اجلمعات .وأما الدرجات :فإطعام الطعام ،وإفشاء السالم ،والصالة بالليل والناس
نيام .وأما املنجيات :فالعدل يف الغضب والرىض ،والقصد يف الفقر والغنى ،وخشية اهلل
يف الرس والعالنية ،وأما املهلكات فشح ُم َطاع ،وهوى ُمتبع ،وإعجاب املرء بنفسه)(.)1
فمن املهلكات التي هتلك اإلنسان والعياذ باهلل تبارك وتعاىل :اتباع اهلوى؛ فيظن
أنه باتباعه للهوى من الـمجاهدين ،ومن األبطال ،ومن الذين سيفوزون بأعىل
الدرجات ،وهو ينزل يف أسفل الدركات ،وهو ال يدري وال يشعر والعياذ باهلل . 
ِّباع اهلوى َأشدُّ من اتباع الشهوات ،وأشد عذاب ًا عند اهلل تبارك
وهكذا يكون ات ج
وتعاىل ،قال عيل ( :إنام أخشى عليكم اثنتني :طول األمل ،واتِّباع اهلوى ،ف َأما
ج
طول األمل فينيس اآلخرة ،وأما اتِّباع اهلوى فيصدُّ عن احلق)(. )2

( )1قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)637رواه البزار واللفظ لـه ،والبيهقي ،وغريمها ،وهو
مرو ٌي عن مجاعة من الصحابة ،وأسانيده وإن كان ال يسلم يشء منها من مقال ،فهو بمجموعها حسن
إن شاء اهلل) .
(( )2تفسري الرازي) (.)119/19

وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام( :ما ذكر اهلل  اهلوى يف موضع من كتابه إال
َذمه)(. )1
وقال احلسن البرصي  -رمحه اهلل  :-ال جتالسوا أصحاب األهواء وال تسمعوا
منهم وال جتادلوهم)(.)2
لئال يتأثر املرء هبم فيللونه ،ولذلك أوصانا النبي  يف أمر املسيح الدجال ،أن
ال يتجادل معه أحد ،ألنك إذا جتادلت معه أغواك ،وأوقعك فيام يكون به هالكك،
والعياذ باهلل.
وقال احلسن البرصي  -رمحه اهلل ( :-أفلل اجلهاد جهاد اهلوى)(. )3
وقال قتادة  -رمحه اهلل ( :-إن الرجل إذا كان كلام هوي شيئ ًا ركبه ،وكلام اشتهى
ورع وال تقوى ،فقد اختذ إهله هواه)(. )4
شيئ ًا أتاه ،ال حيجزه عن ذلك ٌ
وقال إبراهيم النخعي  -رمحه اهلل ( :-ال جتالسوا أهل األهواء ،فإن جمالستهم
تذهب بنور اإليامن من القلوب ،وتسلب حماسن الوجوه ،وتورث البغلة يف قلوب
املؤمنني)(. )5

(( )1ذم اهلوى) البن اجلوزي (ص .)12
(( )2ذم الكالم وأهله) للهروي (.)297/4
(( )3أدب الدنيا والدين) (ص .)31
( )4انظر( :الدر املنثور يف التفسري باملأثور) (.)260/6
( )5انظر( :اإلبانة الكربى) البن بطة (.)439/2

ألهنا جمالس غيبة ونميمة ،وتكفري وتفسيق ،وتصنيف وتقسيم ،فهؤالء عندهم
كفرة ،وهؤالء فسقة ،وهؤالء فجرة ،هذه جمالس شيطانية ،ال ينبغي للمسلم أن
حيرضها ،وتورث البغلة يف قلوب املؤمنني .
وقال جماهد  -رمحه اهلل ( :-ما أدرى أي النعمتني أعظم؟! أن هداين لإلسالم ،أو
عافاين من هذه األهواء)(. )1
وقال الشعبي  -رمحه اهلل ( :-إنام سمي هوى ألنه هيوي بصاحبه إىل النار)(.)2
وقال اإلمام الشافعي  -رمحه اهلل ( :-ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنب ما خال
الرشك باهلل ،خري لـه من أن يلقاه بيشء من هذه األهواء)(. )3
ملاذا كل هذا؟ ألن األهواء تغيري يف الدين ،العايص يعيص عىل نفسه ،أما صاحب
اهلوى فيغري يف دين اهلل ،فلذلك كانت العقوبة أشدّ عليه ،وكانت املعاملة معه هبذه
القوة ،ألنه يعبث بدين اهلل ،ويأيت برشع من عند نفسه ،غري ما جاء به النبي املصطفى
اهلادي حممد . 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه  -رمحه اهلل ( :-صاحب اهلوى يعميه اهلوى
صمه ،فال يستحرض ما هلل ورسوله يف ذلك ،وال يطلبه ،وال يرىض لرضا اهلل
و جي ّ
ورسوله ،وال يغلب لغلب اهلل ورسوله ،بل يرىض إذا حصل ما يرضاه هبواه،
(()1ذم الكالم وأهله) للهروي (.)319/4
(( )2تفسري ابن أيب حاتم) (.)2419/7
(( )3رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة) الاللكائي (.)629/3

ويغلب إذا حصل ما يغلب له هبواه ،ويكون مع ذلك معه شبهة دين :أن الذي
يرىض له ويغلب له أنه السنة ،وهو احلق ،وهو الدين ،فإذا قدر أن الذي معه هو
احلق املحض دين اإلسالم ،ومل يكن قصده أن يكون الدين كله هلل ،وأن تكون كلمة
اهلل هي العليا ،بل قصد احلمية لنفسه وطائفته أو الرياء ،ليعظم هو ويثنى عليه ،أو
فعل ذلك شجاعة وطبعا ،أو لغرض من الدنيا مل يكن هلل ،ومل يكن جماهدا يف سبيل
اهلل ،فكيف إذا كان الذي يدعي احلق والسنة هو كنظريه ،معه حق وباطل ،وسنة
وبدعة ،ومع خصمه حق وباطل ،وسنة وبدعة؟ .وهذا حال املختلفني الذين فرقوا
دينهم وكانوا شيع ًا ،وكفر بعلهم بعل ًا ،وفسق بعلهم بعل ًا)(. )1
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يعصم نفوسنا من اهلوى ،وأن ُيعل هوانا تبع ًا ملا
جاء به املصطفى  ،إنه عىل كل يشء قدير.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

(( )1منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية) (.)256/5

الفتوى وخطورتها
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،حديثنا اليوم بإذن
اهلل  حديث عن الفتوى ،ما هي الفتوى؟ ومن هو املفتي؟ ومن هو املستفتي؟
حديث هام ينبغي لكل مسلم أن يفهمه ،وأن يعيه ،وأن يسجله يف قلبه حتى
يتعامل به يف هذه احلياة الدنيا .
يقول ربنا تبارك وتعاىل:

(.)1

ويقول عز من قائل:

(. )2
والفتوى هي إجابة العامل بكتاب اهلل وسنة رسوله  عىل الواقعة أو
احلادثة ،ولذلك كانت مكانة الفتوى يف اإلسالم مكانة عظيمة ،ومكان ًة كريمة،
حتى أن اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل  -ألف كتاب ًا سامه (إعالم املوقعني عن رب

( )1سورة النحل.43 :
( )2سورة النحل. 117 -116 :

العاملني) ،فسمى املفتني جمو ِّقعني عن رب العاملني ،كأهنم هم الذين جيو ِّقعون ،وقال
يف بداية كتابه ـ أي ابن القيم رمحه اهلل ـ( :وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك
بالـمحل الذي ال ينكر فلله ،وال ُيهل قدره ،وهو من أعىل املراتب السنيات،
فكيف بالتوقيع عن رب األرض والساموات؟)(.)1
رفيع عند ربنا . 
فاإلفتاء ال شك أنه منصب
عظيم ٌ
ٌ
ويقول رسولنا ( :إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن
يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
بق عاملا ،اختذ الناس رؤوسا ُج َّهاال؛
َف ُسئِلوا ،فأفتوا بغري علمَ ،ف َض َّلوا َ
وأ َض ُّلوا)(. )2
عيل مامل أقل فليتبوأ
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :من قال َّ
مقعده من النار ،ومن أفتى بغري علم ،كان إثم ذلك عىل من أفتاه)( )3فاإلثم يكون
عىل الذي أفتى بغري علم.
املسألة فيها إثم ،وفيها ذنب ،وفيها معصية ،وفيها كذب عىل اهلل تبارك وتعاىل،
وهذا يدلنا عىل أهنا مسأل ٌة هامة ،وهي موضوع جليل ،ينبغي للمسلمني أن
يكونوا فيه حذرين ،متيقنني.

(( )1إعالم املوقعني) ( )20 ،19/1طبعة دار الكتاب العريب .
( )2رواه البخاري ( ،)100ومسلم ( )2673من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.
( )3رواه أمحد ( )8776وقال حمققو (املسند)( :إسناده ضعيف).

أما سلفنا الصالح رضوان اهلل تعاىل عليهم – وهم الصحابة ،ثم تابعوهم ،ثم
تابع تابعيهم ،بإحسان ريض اهلل عنهم مجيع ًا -فقد كانوا يتهيبون الفتوى ،وكانوا
خيافون الفتوى ،خيافون من القول يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل بيشء وهم يشكُّون
فيه ،ولذلك كثر عىل ألسنتهم قول( :ال أدري) ،و(ال أعلم) ،و(اسألوا غريي).
وهم الصحابة ،والتابعون ،وتابعوهم بإحسان من العلامء الربانني الذين فقهوا
كتاب اهلل وسنة رسوله .
فعن عقبة بن مسلم قال :صحبت ابن عمر – ريض اهلل عنهام -أربعة وثالثني
شهر ًا ،فكثري ًا ما كان جيسأل فيقول( :ال أدري) ثم يلتفت إيل فيقول( :تدري ما
يريد هؤالء؟ يريدون أن ُيعلوا ظهورنا جرس ًا هلم إىل جهنم)(. )1
قال اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل ( :-وكان سعيد بن املسيب ال يكاد يفتي فتيا،
وال يقول شيئ ًا ،إال قال :اللهم س ِّلمني وس ِّلم مني.
و جسئل الشافعي عن مسألة ،فسكت ،فقيل :أال جتيب؟ فقال :حتى أدري،
الفلل يف سكويت أو يف اجلواب.
وقال ابن أيب ليىل :أدركت مائة وعرشين من األنصار من أصحاب رسول اهلل
 جيسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا ،وهذا إىل هذا ،حتى ترجع إىل
األول ،وما منهم من أحد جحيدِّ ث بحديث ،أو جيسأل عن يشء إال ود أن أخاه كفاه.

(( )1جامع بيان العلم وفلله) (.)841/2

وقال أبو احلسني األزدي :إن أحدهم ليفتي يف املسألة لو وردت عىل عمر بن
اخلطاب جلمع هلا أهل بدر)(. )1
وعن ابن عون قال :كنت عند القاسم بن حممد ،إذ جاءه رجل فسأله عن
يشء ،فقال القاسم( :ال أحسنه) فجعل الرجل يقول :إين جدفعت إليك ال أعرف
غريك ،فقال القاسم( :ال تنظر إىل طول حليتي ،وكثرة الناس حويل ،واهلل ما
جأحسنه) ،فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه :يا ابن أخي الزمها فو اهلل ما
رأيتك يف جملس أنبل منك اليوم ،فقال القاسم( :واهلل ألن جيقطع لساين أحب إيل
من أن أتكلم بام ال علم يل به)(. )2
ما الذي يمنعك أهيا ا ملسلم أن تقول :ال أعلم ،السيام والفتيا بغري علم مسألة
عظيمة ،والتقول عىل اهلل ورسوله مسألة خطرية ،وليس عيب ًا أن يقول اإلنسان :ال
أعرف ،وال أدري ،وال أعلم .
و جسئل الشعبي عن يشء فقال( :ال أدري) ،فقيل :أال تستحي وأنت فقيه
العراقيني ،فقال( :املالئكة مل تستح إذ قالت:
(. )4( )3
(( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني) (.)168/4
(( )2جامع بيان العلم وفلله) (.)837/2
( )3سورة البقرة. 32 :
( )4انظر( :ربيع األبرار ونصوص األخيار) جلار اهلل الزخمرشي (.)70/2

هؤالء الصحابة الكرام ،وتابعوهم بإحسان ،وعلامء األمة من بعدهم،
رضوان اهلل عىل اجلميع ،تأم ْل كيف كانوا يبتعدون عن الفتيا؟! وكيف كانوا
خيافون من القول عىل اهلل بال علم؟! ،وكيف أصبحنا نحن يف هذه األيام نتجرأ
عىل الفتيا والكالم يف دين اهلل تعاىل بال علم وبال بينة؟!.
أما فقهاء اإلسالم ،فكان أشدُّ هم يف هذا األمر اإلمام مالك – رمحه اهلل ،-
فكان كثري ًا ما ُييب الناس ـ وهو من أعلم أهل املدينة ـ بقوله :ال أدري.
ألن املسألة اشتبهت عليه ،أو أن الدليل مل يثبت عنده ،أو أنه مل يراجع ومل
يتأكد من املسألة.
كان مالك – رمحه اهلل – يقولَ ( :من أحب أن جُييب عن مسألة فليعرض نفسه
قبل أن ُييب عىل اجلنة والنار ،وكيف يكون خالصه يف اآلخرة ،ثم ُييب)(. )1
إثم وعقاب ،فبكالمه هذا
ألن جوابه ينبني عليه أجر وثواب ،أو ينبني عليه ٌ
يرتفع يف جنات النعيم ،أو هيوي يف دركات اجلحيم.
فاإلنسان الذي يتعرض للفتيا يعرض نفسه عىل اجلنة والنار ،فإن كانت فتواه
تقربه إىل اجلنة فيفتي ،وإال فال يفتي ،وليتذكر قول اهلل :

(( )1املوافقات) للشاطبي (.)324/5

(،)1
ليتذكر من أراد أن يفتي ،ومن أراد أن حيلل أو حيرم يف دين اهلل  ،ليتذكر هذا
املوقف العظيم .
وكان مالك  -رمحه اهلل  -إذا جسئل عن مسألة؛ تغري لونه  -وكان أمحر -
وحي ِّرك شفتيه ،ثم يقول( :ما شاء اهلل ،ال حول وال قوة إال
فيصفر ،وين ِّكس رأسه ج َ
باهلل) ،فربام سئل عن مخسني مسألة؛ فال ُييب منها يف واحدة(. )2
وسئل – رمحه اهلل  -عن مسألة فقال( :ال أدري) .فقال له السائل :إهنا مسألة خفيفة
ج
سهلة ،وإنام أردت أن أعلم هبا األمري ،وكان السائل ذا قدر ،فغلب مالك وقال:
(مسألة خفيفة سهلة! ،ليس يف العلم يشء خفيف ،أما سمعت قول اهلل تعاىل :ﮋﭦ
ﭧﭨﭩﭪﮊ()3؛ فالعلم كله ثقيل ،وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة)(. )4
وقال بعض تالميذه( :لو نشاء أن ننرصف بألواحنا مملوء ًة بقوله :ال أدري؛
( )5لفعلنا)(. )6
( )1سورة الزخرف. 77 - 74 :
(( )2املوافقات) للشاطبي (.)324/5
( )3سورة املزمل. 5 :
(()4املوافقات) (.)329/5
( )5سورة اجلاثية. 32 :
(( )6املوافقات) (.)329/5

ٌ
رشوط ،وليس املقام مقام رسدها ،أو تعدادها،
وأما املفتي فله يف اإلسالم
ومن أراد معرفتها تفصي ً
ال فلريجع إىل كتب أهل العلم ،ومنها :كتاب الفقيه
واملتفقه ،للخطيب البغدادي ،وغريها من كتب األصول التي عددت رشوط
املفتي ووضحتها.
ونذكر منها عىل سبيل اإلمجال :أن يكون وثيق الصلة بكتاب اهلل ،وسنة
رسوله  ،عامل ًا بالكتاب والسنة ،حافظ ًا لنصوصهام .
جسئل اإلمام أمحد :إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيه ًا؟ قال :ال،
قال :فامئتي ألف؟ قال :ال ،قال :فثالثامئة ألف؟ قال :ال ،قال :فأربعامئة ألف(،)1
قال بيده هكذا ،وحرك يده(. )2
واملتأخرون من األصوليني أجازوا أن يكون املفتي حافظ ًا آليات األحكام،
وأحاديث األحكام فقط ،دون باقي النصوص.
واشرتطوا يف املفتي كذلك أن يكون عامل ًا باللغة العربية وبأساليبها وطرقها،
وأن يكون عامل ًا باألصول ،عارف ًا بأقوال الفقهاء .

( )1معلو ٌم أن أحاديث النبي  املسندة التصل إىل هذا العدد بحال من األحوال ،بل إن األحاديث
املـجردة من أسانيدها وبدون املكررات ال تصل إىل جعرش هذا العدد فل ً
ال عن أن تتجاوزه ،وإنام مراد
السلف يف كالمهم :األحاديث مع تعدد أسانيدها ،واختالف ألفاظها وروايتها؛ فكل رواية وإسناد
يعتربونه حديث ًا مستق ً
ال .
(( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني) (.)36/1

جانب ها ٌم جد ًا ،أال وهو اجلانب األخالقي عند املفتي ،أن يكون
وهناك
ٌ
زاهد ًا ،تقي ًاِ ،
ورع ًا ،يؤثر آخرته عىل دنياه.
يقول عيل ( :أال أخربكم بالفقيه  ،كل الفقيه؟ من مل يؤيس الناس من رمحة
اهلل  ،ومل يرخص هلم يف معايص اهلل ،أال ال خري يف علم ال فقه فيه ،وال خري يف فقه
ال ورع فيه ،وال قراءة ال تدبر فيها)(. )1
ثم بعد ذلك إذا أفتى املفتي بفتوى ،وتعرض لإليذاء ،أو لللغوط للرتاجع
عن فتواه ،فيجب عليه إن كان صادق ًا يف فتواه ،راجي ًا ألجر اهلل وثوابه :أن يثبت
عىل هذه الفتوى ،ألهنا توقيع عن اهلل عز وجل ،فال يتزحزح عنها ،كام حصل مثل
ذلك مع كثري من علامء السلف ،ومنهم اإلمام أمحد بن حنبل ،واإلمام ابن تيمية،
واإلمام ابن القيم ،رمحهم اهلل تعاىل ،أفتوا بام علموا من دين اهلل  ف جأوذوا،
ورضبوا ،وسجنوا ،وما تراجعوا عن هذه الفتاوى التي أفتوا هبا.
وال ينبغي أن جيستفتى إال العلامء ،و جيمنع من عداهم من الفتيا ،فكام ال جيسمح
لغري الطبيب بمعاجلة الناس ،وكام ال جيسمح لغري احلقوقي بمامرسة املحاماة،
وهكذا سائر املهن ،فكذا ال ينبغي أن يمكن من الفتيا إال العلامء .

(( )1الفقيه واملتفقه) للخطيب البغدادي (.)338/2

حل ْجر عىل املفتي املاجن( ،)1ألنه يفسد دين
وقد نص فقهاء األحناف عىل ا َ
الناس ،ومن عرف بذلك مل ُيز أن يستفتى ،إال أن ذلك ال ينبغي أن يكون إال بعد
أن يبني له اخلطأ ووجهه باألدلة الرشعية التي ُيب قبوهلا.
فإذا كان املفتي ماجن ًا ،أو مشهور ًا بالتساهل والتوسع يف الرخص ،أو يتبع
اهلوى يف فتياه لرييض غريه ،أو ل جيحمد من الناس ،أو لينال الغلبة عىل أقرانه عند
احلكام ،ونحو ذلك مما يقدح يف علمه وديانته ،فمن كان كذلك ينبغي أن جيمنع من
اإلفتاء لئال يفسد دين الناس.
أما املستفتي فعليه إذا أراد أن يسأل ،أن يكون سؤاله فيام يعود عليه بالنفع يف
الدنيا واآلخرة ،وفيام يريض اهلل تبارك وتعاىل ،وال يسأل عن املتشاهبات ،وال
يسأل عام ال يعنيه ،وال عن سفاسف األمور التي ال يرتتب عليها نفع وال عمل .
وملا جاء رجل إىل اإلمام مالك  -رمحه اهلل  -وسأله عن االستواء  -يف قول اهلل
تبارك وتعاىل:

( - )2قال له السائل :كيف استوى؟

فقال له :االستواء معلوم ،والكيف جمهول ،والسؤال عنه بدعة ،وأراك صاحب
بدعة ،ثم أمر بإخراج السائل(.)3

(( )1رد املحتار عىل الدر املختار) البن عابدين (.)147/6
( )2سورة طه. 5 :
(( )3االعتصام) للشاطبي (.)229/1

طرده من املسجد ألنه سأل عن املتشابه ،الذي ال ينبغي للمسلمني أن يسألوا
عنه ،وألنه بذلك يلبس عىل الناس دينهم.
الـمحدِّ ثني ،جاءه ٌ
سائل فسأله عن
وهذا اإلمام الشعبي رمحه اهلل ،وهو من ج
زوجة إبليس؟ فقال لـه :هذا زواج مل أشهده!!.
جواب ال
يعني :مل أحرض هذا الزواج ،ومل أكن موجود ًا يف هذه املناسبة ،وهو
ٌ
حس الفكاهة ،مع إنكاره عىل السائل مثل هذا السؤال الذي ال يرتتب
خيلوا من ِّ
عليه نفع وال فائدة ،فال ينبغي للمسلم أن يسأل إال فيام يعود عليه بالنفع.
وقال عليه الصالة والسالم( :استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)(،)1
يعني :بعد أن تسأل أهل العلم؛ ال قبل أن تسأل ،فال تستفت قلبك ـ مث ً
ال ـ :هل
اخلمر حالل أم حرام؟! هل الربا حالل أم حرام؟! ألن (احلالل َب ِّني ،واحلرام بني،
وبينهام أمور مشتبهات)( ،)2وسمعنا من يكتب يف الصحف ،ويف املقاالت ،وهنا
وهناك ـ ألنه كام قلنا أصبحت الرشيعة ،وأصبح الدين مباح ًا لكل أحد ـ أن الربا
حالل ،وأن املعامالت الربوبية يف البنوك حالل ،وأن هذه الزيادة ليست ربا !!،

( )1رواه أمحدج ( )228/4( )18001من حديث وابصة بن معبد  ،وفيه أن النبي  قال له( :يا
ِ
ِ
َ
القلب ،وتر َّدد
ماحاك يف
النفس ،واإلثم
َّت إليه
اطمأن إليه
الرب ما
القلب ،واطمأن ْ
َّ
ُ
ُ
وابص ُة! استفت َ
نفس َكُّ ،
الصدْ ِر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك) .وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) ( :)2588إسناده جيد .
يف َّ
( )2رواه البخاري ( )52ومسلم ( )1599من حديث النعامن بن بشري .

مع ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل يقول:

( ،)1والعلامء

الربا ال ينبغي لك أهيا املسلم أن تأخذها أبد ًا ،وإذا
يقولون :هذه الفوائد من ِّ
أخذته فعليك أن تتخلص منه يف مصالح املسلمني العامة ،كبناء مستشفى ونحوه؛
طيب ال يقبل إال طيب ًا ،وهذا مال خبيث حرام ،ال تلعه يف مالك.
ألن اهلل ٌ
وكل من يتعامل بالربا يعلم يف قرارة نفسه أنه يأكل حرام ًا ،أو عىل أقل تقدير
جتد عنده شك ،وخوف ،ووجل ،غري مطمئن ِّ
حلل ما يأكله من الربا.
اطمأنت نفسك إىل يشء مما ال يدل عىل
وظاهر احلديث ومفاده أنك إذا ما
ْ
حتريمه دليل ،فهذا هو احلق إن شاء اهلل ،أما الذي يدخل يف نفسك فيه الريب
الرب حسن
والشك ،فاعلم أن هذا من الشيطان؛ كام صح عن النبي  يف قولهُّ ( :
اخللق ،واإلثم ماحاك يف صدرك ،وكرهت أن َي َّطلِع عليه الناس)(.)2

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1سورة البقرة. 275 :
( )2رواه مسلم ( )2553من حديث النواس بن سمعان . 

وقـفات مع أصحاب الفـكر الضال
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
أحزننا كام أحزن كل مسلم بيان الداخلية يف األسابيع املاضية ،عن جمموعة
من الذين كانوا خيططون للفساد واإلفساد ،فكشفهم اهلل تبارك وتعاىل ،وكفى اهلل
املؤمنني القتال .
حيزن املسلم عندما يرى بعض من ينتسب إىل اإلسالم ـ دين الرمحة ،والعدل،
واخلري ،واهلداية ،واإلرشاد ،والرب ،واخلري ـ حيمل يف قلبه كل هذا الكره ،وكل
هذا الرش ليؤذي أهله ،ويؤذي جمتمعه ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم،
أحزننا وأزعجنا أن يكون ذلك من مسلمني ،ويف بالد احلرمني ،تلك البالد التي
يقبل حكامها وشعبها عىل اهلل تبارك وتعاىل ،وعىل رشعه ودينه بكل ما
يستطيعون ،ويسعون يف رضا اهلل تبارك وتعاىل بكل ما يستطيعون .
لقد ذكر هذا البيان ما كان من مبايعة جمموعة من أولئك النفر لزعيمهم ،عند
الكعبة املرشفة عىل السمع والطاعة ،والتفاين يف تنفيذ مبادئهم ،واجلهاد يف سبيل
شق لوحدة الصف
اهلل تبارك وتعاىل ،والسمع والطاعة ،وهذا كله ال ُيوز ألنه ٌ
وتفريق للجامعة ،وألن السمع والطاعة واملبايعة عليهام ،كل ذلك
بني املسلمني،
ٌ
ال يكون إال لويل األمر ال لغريه .

قال اهلل تبارك وتعاىل :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ

1

.

وعن أيب هريرة  عن النبي  قال( :من أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين
ِ
يعص األمري فقد عصاين ،وإنام
فقد عىص اهلل ،ومن ُيطِع األمري فقد أطاعني ،ومن
ِ
وترس ـ ُي َقا َت ُل ِم ْن ورائه ،و ُي َّت َقى به ،فإن أمر بتقوى اهلل
رع
ٌ
اإلما ُم ُجنَّة ـ أي د ٌ
فإن عليه منه) .
فإن له بذلك أجرا  ،وإن قال بغريه ّ
وعدل َّ
درع ل ج
ألمة ،ورمز الجتامع كلمة
فاألمري ،واإلمام ،وو ُّيل األمر ،إنام هو ٌ
املسلمني ووحدة صفهم ،فطاعته من طاعة اهلل ورسوله . 
وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي  قال( :السمع والطاعة عىل
املرء املسلم فيام أحب وكره) ألن يف سمعه وطاعته قوة للجامعة ،ووحدة للصف
أمام األعادي؛ ثم قال عليه الصالة والسالم( :مامل يمؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية
فال سمع وال طاعة) .
واجب عىل املرء املسلم فيام أحب وكره ،ألن الناس هلم
والسمع والطاعة
ٌ
اجتهادات خمتلفة ،والعقول واملدارك متفاوتة ،فلو تجرك لكل إنسان اجتهاده

( )1سورة النساء. 59 :
( )2رواه البخاري ( )2957واللفظ له ،ومسلم (. )1841 ،1835
( )3رواه البخاري ( ،)7144ومسلم (. )1839

لفسدت احلياة وملا استقامت ،فكان البد من قائد ُيمع كلمة املسلمني ويوحد
صفوفهم .
فكيف ونحن يف بالد احلرمني ،وهي بالد اخلري وبالد الطاعة ،نجتهد مع والة
أمرنا يف طاعة اهلل بقدر املستطاع ،وال ندعي أننا أنبياء ،وال صحابة ،وال مربءون
من كل عيب ،ال ندعي ذلك ،وإنام نحن جمتهدون يف حتصيل اخلري والعمل به،
ونسأل اهلل  أن خيلص نياتنا ،وأن يتقبل منا سبحانه وتعاىل ،وأن يغفر لنا وأن
يرمحنا .
وأين حيصل هذا الكالم؟! ،وأين تتم هذه املبايعة؟!؛ إهنم يبايعون زعيمهم
املزعوم عند الكعبة!! ،قبلة املسلمني ورمز وحدة املسلمني ،فام عرفوا للبيت
مكانته ،وما عرفوا للبيت حرمته ،واهلل  يقول :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ، 1
وهؤالء يدخلونه وهم ينوون الرش والفساد ،ولذلك أفشل اهلل خمططاهتم .
وقد حذر اهلل  من يريد الرش يف احلرم ،بقوله سبحانه :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ
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.

عن عبد اهلل بن عمر  قال :رأيت رسول اهلل  يطوف بالكعبة ويقول( :ما
أطيبك وأطيب رحيك ،ما أعظمك وأعظم حرمتك ،والذي نفس حممد بيده حلرمة

( )1سورة آل عمران. 97 :
( )2سورة احلج. 25 :

املمؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك ،ماله ودمه وأن نظن به إال خريا) .
مال املؤمن ودمه أعظم عند اهلل تبارك وتعاىل من الكعبة املرشفة ،ألن املؤمن
حيمل يف قلبه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل .
وهل ُيوز أن جي َبا َيع ألكثر من إمام يف وقت واحد؟.
اجلواب ما رواه اإلمام مسلم عن عرفجة  قال :قال رسول اهلل ( :من
ٍ
ٍ
فرق مجا َع َتكم،
أتاكم وأمركم مجيع ،عىل
رجل واحد ،يريد أن َي ُشق عصا ُكم ،أو ُي ِّ
فاق ُت ُلوه) ؛ ويف رواية( :ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن ُي َف ِّر َق أمر هذه األمة
وهي مجيع فارضبوه بالسيف كائنا من كان) .
ويف رواية عند ابن حبان قال :قال رسول اهلل ( :سيكون بعدي َهنات
فرق
َ
وه َنات) يعني :فتن وأمور عظيمة (فمن رأيتموه فارق اجلامعة ،أو يريد أن ُي ِّ
ٍ
وإن
بني ُأ َّم ِة
حممد  وأمرهم مجيع فاق ُت ُلوه كائنا من كان ،فإن يد اهلل مع اجلامعةّ ،
الشيطان مع من فارق اجلامع َة) .
ِ
خمر ٌب وصاحب فتنة
وتأمل قوله ( :فاق ُت ُلوه كائنا من كان) ألنه جمفسدٌ و ِّ
ستؤدي إىل سفك الدماء وضياع األمن؛ فقتل مثل هذا وأ ٌد للفتنة يف مهدها،
والتخلص منه أفلل من تركه ليحدث الفتن والقالقل التي يقتل ويرشد ويسجن
( )1رواه ابن ماجه (. )3932
( )2رواه مسلم (. )1852
( )3رواه ابن حبان ( ،)4577وقال حمققه :إسناده صحيح .

بسببها الكثري من الناس ،هذا بخالف ذهاب األمن وعدم استقرار أوضاع الناس،
ولنا يف بعض بالد املسلمني عربة وعظة.
وعن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام عن النبي  قال( :من رأى من أمريه
شيئا يكرهه فليصرب ،فإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربا فيموت إال مات ميتة
جاهلية)  ،فاجلامع جة محاي ٌة لقوة املسلمني من كل فرقة وتفكك .
فينبغي عىل هؤالء قبل أن يبايعوا ألحد غري اإلمام ،وقبل أن خيرجوا عن
طاعة والة األمر ،أن يسمعوا هذه األحاديث الصحيحة الواضحة الرصحية التي
يبني معناها ،وذلك لظهور معناها ووضوحه،
ال حتتاج إىل من يرشح وال إىل من ّ
وأن يتأملوا شدة الوعيد الوارد فيها عىل من خرج عىل الوالة ،أو نزع يد ًا من
طاعتهم .
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ومن قاتل حتت راية عمية،
يغضب لعصبة ،أو يدعوا لعصبة ،ف ُقتل فقتلة جاهلية ،ومن خرج عن أمتي
وفاجرها ،وال يتحاشى من ممؤمنها ،وال يفي لذي ٍ
عهد بعهده ،فليس
يرضب َّبرها
َِ
مني ولست منه) .
فمن خرج عىل أمة بمثل هذه التفجريات التي ال تفرق بني رجل وامرأة ،وال
بني كبري وال صغري ،وال بني مسلم وال غري مسلم ،وال عامل وال غري عامل ،فقد
( )1رواه البخاري ( ،)7053ومسلم (. )1849
( )2رواه مسلم (. )1848

توعده  بقوله( :فليس مني ولست منه) .
وهل هناك زجر وتنفري أوضح من هذا ،براءة من رسول اهلل  ممن يسري يف
هذا االجتاه فكر ًا وعم ً
ال .
وهؤالء الذين يقومون هبجامت انتحارية عىل أشخاص وعىل منشئات،
ويقتلون أنفسهم يف تلك اهلجامت ؛ فنقول ملثل هؤالء :إن قتل النفس يف دين اهلل
تبارك وتعاىل حمر ٌم ،ووعيده شديد ،فليس استشهاد ًا وال تلحي ًة وال جهاد ًا ،وإنام
انتحار .
هو
ٌ
وعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ( :من تر َّدى من جبل فقتل نفسه
فهو يف نار جهنم يرت َّدى فيها خالدا ُخملدا فيها أبدا ،ومن َحت َّسى ُس َّام فقتل نفسه
يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن قتل نفسه بحديدة
َف ُس ُّم ُه يف يده
َّ
َوجأ هبا يف نار جهنم خالدا ُخملدا فيها أبدا) . 1
فحديدته يف يده َيت َّ
وعن الرباء بن عازب  أن رسول اهلل  قال( :لزوال الدنيا أهون عند اهلل
ٍ
ممؤمن بغري حق) .
من قتل
وعن أيب بكرة  أن رسول اهلل  خطب يوم النحر يف حجة الوداع فقال:
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ،كحرمة يومكم هذا ،يف بلدكم
( )1رواه البخاري ( ،)5778ومسلم ( ،)109والرتمذي ( ،)2044والنسائي ( ،)67 /4وأبو داود
حتسى) أي :رشب.
( . )3872وقوله( :تردى) أي :أسقط نفسه ،و ( َّ
( )2رواه ابن ماجه ( )2619بإسناد َحسنه املنذري  .وهو عند البيهقي يف (شعب اإليامن) (. )5345

هذا ،يف شهركم هذا ،أال هل بلغت ،اللهم فاشهد ،فليبلغ الشاهد الغائب) .
ثم ما رأيناه أيل ًا ،ما وصل هبؤالء من مجع تلك األموال الطائلة من أعداد
كبرية من الناس الذين غرر هبم ،بحجة االستثامرات يف رشكات ومهية ،وهذا
الكالم ليس وليد اليوم ،ولكننا كل يوم نسمع عن أمثال هؤالء املغفلني الذين
يلعون أمواهلم يف أيدي أناس ال يعرفوهنم ،ظن ًا منهم أهنم سريدوهنا إليهم
أضعاف ملاعفة ،مخسني باملائة ،وسبعني باملائة ،وأمثال هذه النسب التي يسيل
هلا لعاب جعباد الدنيا ،الذين ظنوا أهنم ما خلقوا إال ليلاعفوا أمواهلم ويكدسوها.
واملفرتض أن يكون املسلم ذكي ًا َف ِطن ًا ،فال جخيدع بمثل هذا الكالم ،وقد قال
ِ
ب خيدعني  .يعني :لست بامكر ،وال املاكر خيدعني.
عمر  :لست
باخلب وال اخل ُّ
ِّ
وعىل املسلم أن حيفظ ماله ،وأن ال ينفقه إال يف طرق مرشوعة ،وإن الرشع
رغب املسلم يف حفظ ماله حتى يف حالة الدين ،أمل يأمرنا اهلل تبارك وتعاىل إذا تداينا
أن نكتب الدين بتفاصيله ،فقال سبحانه :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ . 2
الدِّ ْين يأمرك أن توثق معامالتك املادية ،وأن تعرف يف أي طريق تسري ،ومع

( )1رواه البخاري ( ،)4406ومسلم (. )1679
( )2سورة البقرة. 282 :

من تسري ،ال أن جترك الدنيا ومطامعها يف كل اجتاه بال دراية وال معرفة.
وعن أيب هريرة  عن النبي  قال( :ليس الغنى عن كثرة ال َع َر ِ
ض ،ولكِ َّن

ِ
الغنى غنى النفس) .

وعن زيد بن ثابت  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :من كانت الدنيا
مهه َف َّر َق اهلل عليه أمره ،وجعل فقره بني عينيه ،ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له،
وج َع َل غناه يف قلبه ،وأتته الدنيا وهي
مج َع اهلل له أمرهَ ،
ومن كانت اآلخر ُة نيتهَ َ ،
ِ
راغ َمة) . 2
وإضافة إىل ما تقدم نقول :ما رأيناه من تلك األسلحة التي يتفنن هؤالء يف
ختزينها هنا وهناك ،إننا نتساءل :ملن ججتمع ج
وختزن هذه األسلحة الفتاكة التي تفتك
باآلالف املؤلفة من عباد اهلل؟ ،ملن جتمع؟ وضد من تستخدم؟ ،إهنا تستخدم ضد
املسلمني املوحدين!! ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .
وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام عن النبي  قال( :من محل علينا
السالح فليس منا) . 3
وعن أيب هريرة  قال :قال أبو القاسم صلوات ريب وسالمه عليه( :من

( )1رواه البخاري ( ،)6446ومسلم (. )1051
( )2رواه ابن ماجه ( ،)4105وقال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :) 4633رواته ثقات).
( )3رواه مسلم ( )101وليس منا :أي ليس عىل طريقتنا وهدينا .

أشار إىل أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه ،حتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه)  ،ألن
احلديدة هنايتها قتل أو جرح أو رضر ،ال يكون نتيجة احلديدة شيئ ًا يسري ًا ،وال
شيئ ًا سه ً
طريق أوله لعن ٌة ،وآخره غلب من اهلل تبارك وتعاىل .
ال ،بل إن ذلك
ٌ
والعجب أن أكثر هؤالء من الشباب الصغار ،حدثاء األسنان ،الذين ليس
هلم جتربة يف هذه احلياة ،وليس هلم خربة ،والسؤال هنا :أين آباؤهم؟ ،وأين
أولياؤهم؟! ،أمل يقل النبي ( :كلكم را ٍع وكلكم مسمؤول عن رعيته  ،...والرجل
را ٍع يف أهل بيته ومسمؤول عن رعيته) .
أمل يعلم اآلباء أن رأس ماهلم احلقيقي هم األبناء ،وهل يعقل أن ينام األب يف
بيته ليلة واحدة وأبناؤه خارج البيت وال يدري أين هم؟ ،هل جيع َق جل هذا؟! ،هناك
من اآلباء من ينام الليايل العديدة وهو ال يعرف أين ينام ولده ،ومع من ُيتمع،
وأين خيرج ،وهذه مصيبة وتفريط يف األمانة ،ويف الواجب الذي أوجبه اهلل علينا.
عن عيل  أنه قال للخوارج ذات يوم :إذا حدثتكم عن رسول اهلل 
أحب إيل من أن أكذب عليه ،وإين سمعت
حديث ًا ،فو اهلل ألن أخر من السامء
ّ
رسول اهلل  يقول( :يأيت يف آخر الزمان قوم ُحدثاء األسنان ،سفهاء األحالم،
يقولون من قول خري الربية ،يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،ال
فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم
جياوز إيامهنم حناجرهم ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهمّ ،
( )1رواه مسلم (. )2616
( )2رواه البخاري ( ،)5188ومسلم (. )1829

إىل يوم القيامة) .
( ُحدثاء األسنان) :أي :صغار ،مل تأت عليهم جتارب الزمان بعد( ،يقولون
من قول خري الربية) أي :يتكلمون بحديث رسول اهلل  ،يتكلمون بالقرآن
والسنة ،من غري ما وعي هلام ،وال فهم صحيح ملعانيهام .
فاربأ بنفسك أيه الشاب العاقل أن تسري خلف هؤالء املغرورين املتكربين،
الذين أعجبوا بآرائهم وتعصبوا هلا ،ورفلوا أن يسمعوا أقوال العلامء وأهل
اخلربة ،حتى وصل هبم الشطط يف الفهم والعمل :أن ادعى أحدهم أنه املهدي
املنتظر!! .
واملدرسون واملر ُّبون ،واآلباء واملسئولون:
وأنتم معرش العلامء وطلبة العلم،
ِّ
أرفقوا بالشباب ،وتدرجوا معهم ،وخذوا بوصية النبي  بالتيسري ،فإنه  ملا
بعث معاذ بن جبل ،وأبا موسى األشعري – ريض اهلل عنهام  -لليمن قال هلام:
( َي ِّرسا وال ُت َع ِّرسا ،و َب ِّرشا وال تن ِّفرا ،وتطاوعا وال ختتلفا)  .هذا كالم النبي 
الذي نسعى كلنا لالقتداء به ،ولالهتداء هبديه .
قال النووي  -رمحه اهلل  -يف رشح قوله ( يرسا وال تعرسا)( :فيه تأليف َم ْن
قارب البلوغ من الصبيان ،ومن
َق جرب إسالمه وترك التشديد عليهم ،وكذلك َم ْن
َ
بلغ ،ومن تاب من املعايص ،كلهم يتلطف هبم و جيدَ رجون يف أنواع الطاعة قلي ً
ال
( )1رواه البخاري ( ،)3611ومسلم (. )1066
( )2رواه البخاري ( ،)3038ومسلم (. )1733

قلي ً
رس عىل الداخل
ال ،وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف عىل التدريج ،فمتى َي َ
يف الطاعة أو املريد للدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالب ًا التزايد منها،
ومتى عرس َت عليه أو شك أال يدخل فيها ،وإن دخل أوشك أال يدوم أو ال
يستحليها) .
وعن أبى هريرة  قال :قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس ،فقال هلم
النبي ( :دعوه وهريقوا عىل بوله سجال من ماء ،أو ذنوبا من ماء ،فإنام بعثتم
ميرسين ومل تبعثوا معرسين)  ،أنتم مبعوثون بالتيسري ومل تبعثوا بالتعسري ،إن التيسري
أصل من أصول اإلسالم ،ومن يسري عىل التيسري إنام يسري عىل هدي النبي . 
وال بد من تربية الشباب عىل احرتام العلامء ،ولو كانوا ممن خيالفوهنم يف
الرأي ،فإن هذا من اإلنصاف واألدب ،كام قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل:
قويل صواب حيتمل اخلطأ ،وقول غريي خطأ حيتمل الصواب .
فقد أكون عىل خطأ ،وقد يكون غريي عىل صواب ،أما أن أقول :أنا عىل
صواب ،ودائ ًام غريي عىل خطأ ،فهذا من البالء العظيم .
وال ُيوز أن جيستغل محاس الشباب وقوهتم يف مثل هذه األفكار التي تؤدي
هبم إىل التطرف ،والتعصب األعمى ،وإنام يستغل محاسهم ومهتهم ونشاطهم يف
طلب العلم ،والعبادة ،وحفظ القرآن ،وفعل اخلري ،والدعوة إىل اهلل تعاىل .
( )1انظر (رشح صحيح مسلم) للنووي ( )41 /12ط  .دار الفكر .
( )2رواه البخاري ( ،)220وهو عند مسلم ( )285من حديث أنس . 

وال ُيوز أن يربى الشباب عىل التعصب للقول الواحد ،والرأي الواحد ،وإنام
يربون عىل السعي للوصول إىل احلق والصواب ،أي ًا كان قائله ،وأن حيرتم املسلم
اآلخرين ،وأن ال يس ِّفه اآلخرين ،وأن ال جيل ِّللهم ،وأن ال جي َبدِّ عهم ،وأن ال
جي َك ِّفرهم ،أو جيفسقهم .
وعدم مراعاة ذلك األمر هو الذي أوصل هؤالء املتطرفني إىل ما وصلوا إليه
من التكفري ،والذي أصبح قاعدة أساسية عندهم ،ثم انطلقوا منها إىل القتل ،وإىل
التفجري ،وإىل الرسقة واستحالل أموال الغري ،وإىل التدمري والتخريب ،وإىل كل
هذه املصائب.
كلها انطلقت من هذه القاعدة ،أعني :التكفري ،فلذلك ينبغي عىل طلبة العلم
أن يتقوا اهلل تبارك وتعاىل ،وأن ال يترسعوا يف تكفري أحد ،أو تلليله ،أو تفسيقه،
ال ،وليسوا أه ً
أو تبديعه؛ فليس هذا مطلوب ًا منهم رشع ًا وال عق ً
ال للحكم عىل
اآلخرين أص ً
ال ،ومثل هذه األحكام حتتاج إىل اجتامع العلامء الكبار إلصدارها.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

االحنراف الفكري
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
حديثنا اليوم إن شاء اهلل تعاىل عن االنحراف الفكري ،وال شك أن قلية
ِ
أي انحراف
االنحراف الفكري قلية خطرية ،فهذا االنحراف َأشدُّ رضر ًا من ِّ
آخر ،سواء يف األخالق ـ مث ً
ال ـ  ،أو يف غريها ،فاالنحراف الفكري ،والعقدي ،له
ومصائب َمجة ،منها:
أرضار عديدة،
ج
أنه جخيرج اإلنسان ويبعده عن اإلسالم الصحيح ،عن هدي الرسول  ،عام
جاء به القرآن ،والسنة النبوية ،من هدايات وإصالحات وإرشادات ،فاالنحراف
يبعد صاحبه عن هذا اهلدي ،وعن هذا النهج ،فيخرج به عن الرصاط املستقيم.
والنبي  أوصانا بالتمسك بكتاب اهلل ،وسنة رسوله ؛ فعن ابن عباس
ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ( :إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن
تضلوا أبدا :كتاب اهلل ،وسنة نبيه) .
فكتاب اهلل ،وسنة رسوله  مها املنجى من هذا االنحراف الفكري ،وذلك
ألن الكتاب والسنة وحيني ال شك فيهام من رب العاملني ،واهلل  هو األعلم

( )1رواه احلاكم ( )93/1وقال( :صحيح اإلسناد) ،وحسن إسناده حمقق (جامع األصول) الشيخ عبد
القادر األرناؤوط (. )277/1

وهو األحكم ،وهو الذي هيدي عباده وخلقه إىل الرصاط املستقيم ،وإىل اهلدي
القويم الذي ال شك فيه وال ريب.
فام دمنا مؤمنني بأن القرآن حق ،والسنة حق ،وأن فيهام اخلري ،وأن فيهام
اهلداية ،وأن فيهام النجاح والفالح ،فال بد لنا إذ ًا من االعتصام هبام ،والتمسك هبام،
والعودة إليهام ،وإن التمسك بالكتاب والسنة جاءت فيه آيات كثرية ،وأحاديث
كثرية عن النبي . 
قال اهلل تبارك وتعاىل :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

.

وهذه وصية عظيمة يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل للمؤمنني ،أن يعتصموا بكتاب
اهلل ،واحلديث الذي سبق ذكره( :إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به) قاله  وهو
يف حجة الوداع ،وهو جيو ِّدع هذه األمة ،فهي وصية ذهبية ومهمة جد ًا ،ولذلك
كانت من آخر ما أوىص به رسول اهلل . 
وعن العرباض بن سارية  قال :وعظنا رسول اهلل  موعظ ًة َذرفت منها
ِ
ووجلت منها ال جق جلوب ،قلنا :يا رسول اهلل ،إن هذه ملوعظة جمو ِّدع ،فامذا
العيون،
ِ
البيضاء ،ليلها كنهارها ،ال يزيغ عنها بعدي إال
تعهد إلينا؟ قال( :قد تركتكم عىل

( )1سورة آل عمران :اآليات . 103 – 102

ِ
وسنَّة
هالك ،ومن َيع ْش منكم فسريى اختالفا كثريا ،فع َليكم بام عرفتم من ُسنَّتيُ ،
اخللفاء الراشدين املهد ِّيني ،وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبش ّياَ ،ع ُّضوا عليها
ف حيثام ِ
بالنواجذ ،فإنام املمؤمن كاجلمل األَنِ ِ
انقيد ان َقاد) .
فاالنحراف عن الكتاب والسنة هالك ،الذي انحرف عن كتاب اهلل وعن سنة
رسول اهلل  خاص ًة يف الفكر ويف العقيدة ـ والعياذ باهلل  ـ عىل خطر عظيم،
وهو هالك كام قال النبي  يف هذا احلديث .
وقد يستغرب اإلنسان! كيف ينحرف الناس يف أفكارهم ويف معتقداهتم،
والقرآن بني أيدهيم؟! ،وأحاديث الرسول  أيل ًا بني أيدهيم؟!.
واجلواب :أن هؤالء الذين انحرفوا يف أفكارهم اعتمدوا عىل فهمهم هم
للقرآن والسنة ،ومل يفهموا القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي  ،وسلف هذه
والواجب الرجوع إىل أصحاب النبي 
األمة الصاحلني ،وعلامء األمة األثبات،
ج
 ،وتابعيهم بإحسان من سلف هذه األمة ،وإىل أهل العلم الثقات األثبات ،ملعرفة
معاين الكتاب والسنة وأحكامهام .
عن متيم الدراي  ،أن النبي  قال( :الدين النصيحة ،الدين النصيحة،

( )1رواه أمحد ( ،)17142( )126 /4واحلاكم ( ،)96 /1وابن ماجه ( )43وقال حمققو (املسند):
(حديث صحيح بطرقه وشواهده)  .و (األَنِ ِ
ف) هو جمروح األنف ،وهو ال يمتنع عىل قائده للوجع الذي
السنة ما هو ثقيل عىل النفس،
به ،وهذا الكالم
ج
أنسب بالطاعة ،ويناسب السنة أيل ًا نظر ًا إىل أن من ُّ
فقيل :املؤمن من شأنه الطاعة يف كل يشء  .واهلل تعاىل أعلم .

الدين النصيحة) قلنا :ملن يا رسول اهلل؟ قال( :هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة
املسلمني وعامتهم)

.

فيجب العودة إىل العلامء يف فهم معاين القرآن والسنة ،فهم الذين ينصحون لكتاب
اهلل تبارك وتعاىل ،ويرشدون الناس إليه ،وإىل سنة رسول اهلل  ، وال يمكن أن
نفهم القرآن ،ونفهم السنة ،فه ًام صحيح ًا ،دون الرجوع إىل أهل العلم الرشعي،
فهم أهل االختصاص يف هذا الشأن ،وهم الذين يبينون لنا الناسخ من املنسوخ،
واملجمل من امل َبني ،والصواب من اخلطأ ،واحلق من الباطل ،أما أن يقرأ اإلنسان
النصوص ،ويفهم منها ما أراد ،دون الرجوع إىل أهل العلم ،ففي هذا خطر
عظيم.
والعلم إنام جيؤخذ من العلامء الذين أفنوا حياهتم يف تعلم القرآن والسنة،
واللغة العربية ،والفقه ،واألصول ،واحلديث ،ومصطلح احلديث ،وغريها من
علوم الرشيعة الكثرية ،حتى متكنوا فيها ،فهؤالء ال يستوون مع شباب حدثاء
وحي ِّملونه أكثر
األسنان ،سفهاء األحالم ،يقرءون القرآن ويفرسونه عىل ظاهره ،ج
مما حيتمل ،مما يؤدي هبم إىل االنحراف واللالل .
وهذا االنحراف إنام يأيت نتيجة جهل بعض هؤالء الشباب بالقرآن والسنة،
أو عدم ارتباطهم بالعلامء الذين يفهمون القرآن ويفرسون هلم تفسري ًا صحيح ًا،

( )1رواه مسلم (. )55

معتمدين يف ذلك التفسري عىل أحاديث النبي  ،وعىل أقوال الصحابة،
والتابعني ،وكبار املفرسين ،ال يعتمدون عىل أقواهلم ،وال عىل آرائهم ،وال عىل
أهوائهم ،وال عىل جمادلتهم ،وإتياهنم ُّ
بالشبه ،وترك املحكم من النصوص .
وعن أيب أمامة  قال :قال رسول اهلل ( :ما َض َّل قوم بعد ُهدى كانوا عليه
إال ُأوتوا َ
اجلدَ ل) ثم قرأ قول اهلل تبارك وتعاىل :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

.

املؤمن يعود إىل العلامء ،ويفهم القرآن من كالم العلامء ،ويفهم السنة من كالم
العلامء ،فالقرآن والسنة فيهام أمور سهلة ،وبينة ،وواضحة ،يفهمها كل مسلم،
وفيهام أمور مشتبهة ،فهذه األمور املشتبهة حتتاج إىل العودة إىل أهل العلم ،وإىل
أهل البصرية الذين محلهم اهلل املسئولية ،وجعلهم ورثة األنبياء .
ِ
الدرداء  قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :والعلامء ورثة األنبياء،
فعن أيب
ِ
ِ
ورثوا العلم ،فمن أخذه َأ َخ َذ
إن األنبياء مل ُي َو ِّرثوا دينارا وال د ْر َمها ،ولكنهم َّ
بحظه) .
ويف آخر الزمان يتخذ الناس رؤوس ًا ججهاالً يل ّلوهنم عن سبيل اهلل بسبب
جهلهم؛ فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول

( )1رواه الرتمذي ( ،)3253وابن ماجه ( ،)48وقال الرتمذي( :حديث حسن صحيح) ،واآلية من
سورة الزخرف. 58 :
( )2رواه أبو داود ( ،)3642 ،3641والرتمذي ( ،)2682وابن ماجه ( ،)223وقال حمققو (الرتغيب
والرتهيب) (( :) 106حديث حسن) .

ينتزعه من ِ
ِ
العلم
الع َباد ،ولكن يقبِ ُض
اهلل  يقول( :إن اهلل ال يقبض العلم انت َزاعا ِ ُ ُ
َ
بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
ِ
بق عاملاَ ،
الناس رؤوسا ُج َّهاالَ ،ف ُسئِلوا فأف َتوا بغري
اختذ ُ
علم ،فض ُّلوا َ
وأض ُّلوا) .
فيجب عىل املسلم حتى ال يقع يف اللالل أن يرجع إىل أهل العلم ،وليس
معنى الرجوع إىل العلامء :الرجوع إىل الكتب والقراءة منها دون واسطة؛ ألن
اإلنسان قد ال جحي ِس جن فهم ما يقرأ ،وقد يفهم ما هو بعيدٌ كل البعد عن الصواب،
وهلذا فقرا َءة الكتب ال تغني بمفردها ،وال بد معها من الرجوع إىل علامء
يفهموهنا ،ويلعون األمور يف نصاهبا .
هذا االنحراف الفكري الذي رأيناه يف األيام األخرية ،نتج عنه فتاوى ضالة،
وآراء منحرفة ،ج ِ
اه ِدين،
جت جيز قتل املسلمني ،وجتيز قتل املس َت ْأ َمنني ،وجتيز قتل املج َع َ
وجتيز التدمري والتخريب ،وغري ذلك من األمور الفظيعة الشنيعة التي هي عبارة
عن جرائم جمتمعة ،وكل جريمة منها جعل اإلسالم هلا حد ًا ،وجعل هلا عقوبة
شديدة ،فكيف إذا اجتمعت كل هذه اجلرائم مع بعلها البعض ،والعياذ باهلل
؟! ،ال شك أهنا تكون جريمة مغلظة ،ومصيبة عظيمة ،وفساد يف األرض .
وال شك أن هذه األحداث اإلرهابية التي سمعنا عنها يف اآلونة األخرية،
نتجت عن االنحراف الفكري ،ونتجت عن فتاوى ضالة ،واحلمد هلل أننا سمعنا

( )1رواه البخاري ( ،)100ومسلم (. )2673

من بعض هؤالء الذين أفتوا هبذه الفتاوى الرجوع والندم عىل ما صدر منهم من
هذه الفتاوى عرب شاشات التلفاز ،وأهنم ما كانوا يتوقعون أن ينتج عنها هذا
القتل وهذا التدمري ،فهذا دليل أكيد ،واحلمد هلل عىل سالمة هذا الطريق الذي
نسري عليه ،ويسري عليه علامؤنا ،ووالة أمرنا .
وأن هؤالء الذين انحرفوا عن اجلادة قد وقعوا يف فخ من الشيطان الرجيم،
رضوا أمتهم ،وقدموا ألعداء اإلسالم خدمة عظيمة بتشوهيهم لصورة هذا الدين
ف َ ُّ
العظيم ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
هذا االنحراف يف الفتاوى ،ويف األفكار ،ويف االعتقادات ،نتج عنه هذه
التفجريات ،ونتج عنه هذه املصائب الكثرية ،فلذلك نقول :إن االنحراف
األخالقي أهون من االنحراف الفكري ،االنحراف اخللقي ينحرف اإلنسان فيه
يف نفسه ،وعىل نفسه ،فإذا مل يتب إىل اهلل  فهو عىل خطر أيل ًا ،لكن رضره
خيتص به هو دون غريه.
لكن االنحراف الفكري ُيني به اإلنسان جناية عظيمة ،عىل نفسه ،وعىل
أهله ،وعىل جمتمعه ،وعىل جأمة كبرية من الناس ،وعىل جسمعة املسلمني؛ فلذلك
اعترب العلامء االنحراف الفكري أعظم من االنحراف اخللقي ،ألن رضره ال
يقترص عىل صاحبه بل يتعداه إىل أناس آخرين ،بل يتعداه إىل تشويه سمعة هذا
الدين العظيم السهل السمح ،كام أن االنحراف الفكري عاد ًة ال يتوب املبتىل به
منه بسهولة ،بخالف املنحرف أخالقي ًا ،فإنه رسعان ما يرجع إىل اهلل ويتوب .

نسأل اهلل  أن يتوب عىل اجلميع ،وأن هيدي اجلميع ،وأن يرد اجلميع إىل
جادة الصواب ،إنه سبحانه وتعاىل سميع قريب جميب الدعوات .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

اتهام اإلسالم باإلرهاب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن كلمة اإلرهاب -
والتي يريد أعداء اإلسالم واملسلمني أن يلصقوها هبذا الدين العظيم ،دين
اإلسالم ، -هلا معنيان:
املعنى األول :وهو املعنى الذي ورد يف كتاب اهلل عز وجل ،يف قوله تبارك
وتعاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ ( ،)1فاملقصود
منها هنا :املعنى الرشعي املحمود ،وهو هنا بمعنى الردع ،وهي ما استعمل يف
ختويف الفسقة ،والعصاة ،واملجرمني ،والكفرة ،واملرشكني ،لردعهم وصدهم
وكف أذاهم عن الناس ،وهذا ليس مقصود حديثنا اليوم.
واملعنى الثاين :هو معناها املعارص ،الذي تعارفت عليه األمم والشعوب،
ويراد بكلمة اإلرهاب يف هذا املعنى :ترويع اآلمنني ،وإزهاق أرواح الغافلني من
املسلمني واملعاهدين واملستأمنني ،وبث الرعب واخلوف والفزع يف قلوهبم.

( )1سورة األنفال.60 :

واإلسالم بريء كل الرباءة من هذا املعنى الذميم ،بل هو عىل النقيض منه
متام ًا ،فهو ملئ بالرمحة ،والسامحة ،والتعاون ،واخلري واإلحسان ،ليس للمسلمني
فقط ،وإنام للناس أمجعني.
إضاف ًة إىل أنه حرم اإلرهاب الوارد يف املعنى الثاين ،وحرم مفرداته الواردة
كتمثيل له وتعريف به ،وإليكم الدليل عىل ذلك:
أما حتريمه لرتويع اآلمنني وختويفهم وإفزاعهم ،فقد جاء عن نبينا  أحاديث
كثرية ،منها :ما رواه اإلمام مسلم عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه وأرضاه،
مر أحدكم يف جملس أو سوق ،وبيده نبل ،فليأخذ
أن رسول اهلل  قال( :إذا َّ
بنصاهلا ،ثم ليأخذ بنصاهلا ،ثم ليأخذ بنصاهلا)( ،)1وذلك خمافة أن يصيب غريه من
الناس بأذى ،من غري قصد ،ويؤكد ذلك املعنى الرواية األخرى( :إذا مر أحدكم
يف مسجدنا ،أو يف سوقنا ،ومعه نبل ،فليمسك عىل نصاهلا بكفه ،أن يصيب أحدا
من املسلمني منها بشء)(. )2
عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال :حدثنا أصحاب رسول اهلل  أهنم كانوا
يسريون مع رسول اهلل  يف مسري ،فنام رجل منهم ،فانطلق بعلهم إىل نبل معه
فأخذها ،فلام استيقظ الرجل فزع ،فلحك القوم ،فقال ( : ما يضحككم؟)

( )1رواه مسلم . )2615( - 123
( )2رواه مسلم .)2615( - 124

قالوا :ال ،إال أنا أخذنا نبل هذا ففزع ،فقال رسول اهلل ( : ال حيل ملسلم أن
يروع مسلام)(. )1
ويف احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل عنه وأرضاه عن النبي  قال( :ال يشري
أحدكم عىل أخيه بالسالح ،فإنه ال يدري ،لعل الشيطان ينزع يف يده  -ويف رواية:
ينزغ  -فيقع يف حفرة من النار)(. )2
وعن هشام بن حكيم بن حزام  أنه مر بالشام عىل أناس من األنباط( ،)3وقد
جأ ِق ْيموا يف الشمس ،فقال :ما شأهنم؟ قالوا :جحبِسوا يف اجلزية ،فقال هشام :أشهد
لسمعت رسول اهلل  يقول( :إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا) قال:
وأمريهم يومئذ عمري بن سعد عىل فلسطني ،فدخل عليه فحدثه ،فأمر هبم َف جخ ُّلوا(.)4
هذا هو اإلسالم حيرتم إنسانية اإلنسان ،وينهى عن تعذيب اإلنسان لإلنسان،
وهذا هو املسلم امللتزم بتعاليم اإلسالم ،واملقتدي برسول اهلل  ،ال يعذب
الناس وال يروعهم وال يظلمهم.
( )1رواه أمحد ( )23064وقال حمققو املسند (( :)163/38إسناده صحيح) ،وأخرجه أبو داود ()5004
ففزع) وذكر احلديث.
رج ٌل منهم،
َ
فانطلق ج
بعل جهم إىل َح ْبل معه فأخذهَ ،
فنام ج
إال أنه قال يف قصتهَ ( :

( )2رواه البخاري ( ،)7072ومسلم ( ،)2617ومعنى( :ينزغ يف يده) :يزين له حتقيق الرضبةِ ،من
نزغ الشيطان ،وهو احلمل واإلغراء عىل الفساد ،ويف الرواية األخرى( :ينزع) أي :يرمي هبا وحيقق

الرضبة ،و(يف حفرة من نار) :كناية عن وقوعه يف املعصية التي تفيض به إىل دخول النار.
( )3هم فالّحو العجم .
( )4رواه مسلم ( ،)2613وأبو داود (.)3045

وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه وأرضاه  ،عن رسول اهلل  قال( :اللهم
من ظلم أهل املدينة وأخافهم ِ
فأخ ْف ُه ،وعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال
ُي ْق َبل منه رصف وال عدل)(. )1
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه وأرضاه ،قال :قال أبو القاسم ( :من أشار إىل
ٍ
وأمه)(. )2
أخيه
بحديدةَّ ،
فإن املالئكة تلعنه حتى يدعه ،وإن كان أخاه ألبيه ِّ
ويف بالدنا هذه وهلل احلمد ،تم القلاء عىل الفرق اللالة ،من خالل
مناصحتها ،وتوجيه أتباعها ،وتعليمهم الدين الصحيح ،والرد عىل شبههم ،حتى
عاد كثري منهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
ويف املقابل ،كم هو حجم اإلرهاب املوجود واملستمر عند الكافرين؟! ،انظر
إىل إرهاب الصهاينة وأذناهبم ،كم قتلوا من املسلمني؟! ،قتلوا مئات اآلالف من
املسلمني من األبرياء يف فلسطني ويف غريها ،وانظر إىل إرهاب الصليبيني
احلاقدين ،وكم أبادوا من املسلمني يف حروهبم الصليبية يف البوسنة واهلرسك
وكوسوفا ،وانظر إىل إرهاب البوذيني يف بورما ،وإرهاب اهلندوس يف اهلند،
وكيف حيرقون املسلمني وهم أحياء حتى املوت ،وغريهم كثري من املتطرفني
أعداء املسلمني .
( )1رواه الطرباين يف (األوسط) ( ،)3589وصححه األلباين يف (سلسلة األحاديث الصحيحة)
(.)351
( )2رواه مسلم (. )2616

أين من يدعون التحرض واملدنية عن هذا اإلرهاب؟! ،أين عامل اليوم عن هذا
اإلرهاب؟! ،ملاذا ال يتكلمون عن هذا اإلرهاب ،ملاذا ال يتكلمون عن إرهاب
الشيعة والرافلة ضد أهل السنة؟!.
وآخر من يتكلم عن اإلرهاب هم غالة الشيعة الذين قتلوا من املسلمني يف
سوريا والعراق مثلام قتل حلفاؤهم من الصهاينة والصليبيني ،وهلذا فإن الصهاينة
والصليبيني مل يتهموا غالة الشيعة باإلرهاب قط ،وإنام فقط يتهمون غالة السنة
بذلك؛ ألهنم يعتقدون أن عدوهم احلقيقي هو اإلسالم السني ،واملسلمني من
أهل السنة ،وهم ال يعرفون أن أهل السنة واجلامعة ال يريد هلم إال اخلري.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرد كيد الكافرين يف نحورهم ،وأن يعود لإلسالم
واملسلمني عزهم وجمدهم ،إنه سبحانه وتعاىل سميع قريب جميب .
بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

احلادث اإلرهابي يف األحساء
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ،إن اإلرهاب
والتطرف هو مرض إنساين موجود يف كل املجتمعات ،وليس كام يريد أعداء
اإلسالم يف أن يلصقوه باملسلمني فقط!!.
واإلرهاب والتطرف مرض خطري ينبغي عىل املسلمني مجيع ًا أن يتكاتفوا يف
القلاء عليه ،وما حدث يف هذا األسبوع( )1من حادثة يف قرية الدالوة ،يف حمافظة
األحساء ،والتي راح ضحيتها مخسة من األبرياء ،غالبيتهم من األطفال يف املرحلة
االبتدائية واملتوسطة ،بعمل إرهايب غادر ،من خوارج متطرفني ،وقد استنكر
العلامء هذا العمل ،وعىل رأسهم مفتي عام اململكة سامحة الشيخ عبد العزيز آل
الشيخ ،وهيئة كبار العلامء ،وعدد كبري من العلامء.
واستنكار العلامء دليل عىل أن هذا الدين بريء من هذه األعامل التي يريد
اخلوارج ربطها باإلسالم وهو بريء منها.

( )1حتديد ًا ليلة العارش من شهر اهلل املحرم لعام 1436هـ.

وقد بني اهلل جل وعال أن من قتل نفس ًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام
أحيا الناس مجيع ًا ،ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيع ًا ،قال جل وعال :ﮋ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﮊ(.)1
وقد تربأ النبي  من هذه األعامل اإلرهابية الغادرة ،فقد صح عنه  أنه
قال( :ومن خرج عىل أمتي يرضب َب َّرها وفاجرها ،وال يتحاشى من ممؤمنها ،وال
يفي لذي ٍ
عهد بعهده ،فليس مني ولست منه)(.)2
وعن أيب هريرة  عن النبي  أنه قال( :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلامعة
فامت ،مات ميتة جاهلية)(.)3
فجر ًا ،وإنام داعي ًا
واملسلم ليس جمتعطش ًا للدماء ،وليس سفاح ًا ،وال جمك ِّفر ًا ،وال جم ِّ
وهادي ًا وناصح ًا و جمرشد ًا ،وإن منطقة األحساء التي تنعم بتعايش سلمي  -منذ القدم -
بني املذاهب املختلفة ،وكذلك بالدنا كلها ،يعيش فيها ماليني الوافدين من غري
املسلمني من خمتلف األديان وامللل ،وينعمون حتت ظالل الرشيعة الغراء يف أمن
ال يوجد حتى عند هذه الدول التي تسمى بالدول العظمى.
( )1سورة املائدة. 32 :
( )2رواه مسلم (. )1848
( )3رواه مسلم (. )1848

وهذا نبينا  قال( :من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من
مسرية أربعني عاما)( ،)1واملعاهد هو من دخل إىل بلدك أهيا املسلم بأمان ،فمن
دخل بأمان اهلل تبارك وتعاىل ثم يغدر به شخص ما ويقتله ،مل يرح رائحة اجلنة،
فكيف بمن يقتل من يقول( :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل)!!.
ولكن اخلوارج مل يفرقوا بني مسلم وغري مسلم ،وال بني املسلمني من خمتلف
املذاهب ،وإنام جيك ِّفرون ،ويقتلون ،والعياذ باهلل عز وجل ،وإن مثل هذا العمل
الغادر يدخل يف إثارة الفتن ،واهلل عز وجل يقول :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ( ،)2فإذا
كان القتل ذنب عظيم ،فإثارة الفتنة يف الدين ذنب أعظم.
واملتطرف يفتن الناس يف دينهم – ولو من غري قصد  ، -وتراه ال يعجبه األمن،
وال االستقرار ،وال يعجبه راحة البال التي يشعر هبا الناس ،وإنام يريد أن جيفسد
عليهم طمأنينتهم وسكينتهم وهدوئهم ،وإن هؤالء املجرمني يريدون أن تتحول
هذه البالد  -ال قدر اهلل  -كبالد أخرى حولنا ،نرى فيها سفك ًا للدماء ،وانتهاك ًا
للحرمات ،وسلب ًا لألموال ،وال يقبل ذلك من لديه أدنى درجة من عقل أو دين.
فر َق أمر هذه األمة وهي مجيع
وصدق النبي  إذ يقول( :من أراد أن ُي ِّ
فارضبوه بالسيف كائنا من كان)(.)3
( )1رواه البخاري (. )3166
( )2سورة البقرة.191 :
( )3رواه مسلم ( )1852من حديث عرفجة . 

(واجلامعة رمحة ،والفرقة عذاب)

()1

كام قال . 

وإن هذا العمل اإلجرامي هيدف إىل زعزعة األمن التي متيزت به هذه البالد،
بحكمها برشع اهلل تبارك وتعاىل ،والتي هي مرضب املثل يف األمن واألمان؛ قال
( :من أصبح آمنا يف رسبهُ ،معافا يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت لـه
الدنيا بحذافريها)(.)2
فنعمة األمن من أعظم النعم ،وبدوهنا ال يقوم دين وال دنيا للمسلم ،فأولئك
املغالون يريدون أن يزعزعوا األمن ،وأنى هلم ذلك ،ما دام حكامنا حيكمون
برشع اهلل تبارك وتعاىل ،وما دام الناس يطيعون ويسمعون لوالة أمرهم ،ويدعون
هلم بالصالح ،فنحن عىل خري بإذن اهلل تبارك وتعاىل ،ولن تزيدنا هذه املؤامرات
إال متسك ًا بكتاب اهلل ،وسنة رسوله  ،وطاعة لويل أمرنا ،وإن هذا العمل
اإلجرامي يف هذا الوقت بالذات - ،الذي يتطاول فيه الصهاينة عىل املسجد
األقىص وعىل املصلني فيه  ،-هلو قمة الغباء واجلهل ،فبدل أن تتلافر جهود
املسلمني لنرصة املسجد األقىص ،وفلسطني ،فإذا هبؤالء املجرمني يقتلون األنفس
املعصومة باسم الدين!! ،والدين منهم براء ،بل ويقتلوهنم يف شهر اهلل املحرم،

صحيح
( )1رواه أمحد ( )18449من حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام ،وقال حمققو (املسند)( :
ٌ
لغريه).
( )2رواه الرتمذي ( )2347يف الزهد ،والبخاري يف (األدب الفرد) ( ،)300وابن ماجه ( )4141يف
خل َط ِم ِّي  ،وقال الرتمذي( :حديث حسن غريب).
الزهد ،من حديث عبيد اهلل بن حمصن ا ج

وبعد أن صام املسلمون عاشوراء ،يرجون مغفرة اهلل تبارك وتعاىل ،ويرجون
عفوه ،يأيت املجرم ويفعل مثل هذه األفعال القبيحة ،وصدق رسول اهلل  يف
وصفه هلؤالء اخلوارج بقوله( :يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان)(،)1
فقد أمنهم الصهاينة وأعداء اإلسالم ،ومل يأمنهم الصائمون ،الراكعون،
الساجدون ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
وإن هذا العمل اإلجرامي يصب يف تشويه سمعة اإلسالم بقوة ،يف وقت نحن
بحاجة كمسلمني أن نربز سامحة اإلسالم ،ليدخل الناس يف دين اهلل أفواج ًا.
ويف احلديث يقول النبي ( :املسلم من َسلِ َم املسلمون من لسانه ويده،
واملُهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه)(.)2

( )1رواه البخاري ( ،)3344ومسلم ( )1064عن أيب سعيد  ،قال :بعث عيل  ،إىل النبي 
بذهيبة – أي :قطعة من ذهب  -فقسمها بني األربعة ،األقرع بن حابس احلنظيل ثم املجاشعي ،وعيينة
ا بن بدر الفزاري ،وزيد الطائي ،ثم أحد بني نبهان ،وعلقمة بن عالثة العامري ،ثم أحد بني كالب،
فغلبت قريش ،واألنصار ،قالوا :يعطي صناديد – أي :رؤساء  -أهل نجد ويدعنا ،قال( :إنام
أتألفهم)  .فأقبل رجل غائر العينني ،مرشف الوجنتني ،ناتئ اجلبني ،كث اللحية حملوق ،فقال :اتق اهلل يا
حممد ،فقال ( :من يطع اهلل إذا عصيت؟ أيأمنني اهلل عىل أهل األرض فال تأمنوين) فسأله رجل قتله- ،
أحسبه خالد بن الوليد  -فمنعه ،فلام وىل قال( :إن من ضئلئ هذا -أو :يف عقب هذا  -قوم ًا يقرءون
القرآن ال ُياوز حناجرهم ،يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،يقتلون أهل اإلسالم ،ويدعون
أهل األوثان ،لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد).
( )2رواه البخاري ( ،)10ومسلم ( )40من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.

وعن أيب هريرة ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :املسلم من سلم الناس
من لسانه ويده ،واملؤمن من أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم)(. )1
ويف احلديث( :ال إيامن ملن ال أمانة لـه ،وال دين ملن ال عهد له)(.)2
بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم .

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه أمحد ( )8931وقال حمققو (املسند) (( :)499/14إسناده قوي).
( )2رواه أمحد ( ،)210، 154، 135/ 3والطرباين يف (األوسط) ( )5923 (،) 2606 (،) 2292من
حديث عبد اهلل بن عمر ،وأنس بن مالك  مجيع ًا .

أحداث عرعر
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ، كلنا سمعنا احلادث
األليم الذي حدث يف شامل اململكة العربية السعودية يف عرعر ،والذي راح
ضحيته بعض رجال األمن ظل ًام وعدوان ًا ،وتطرف ًا وإرهاب ًا ،واستباح ًة لدماء
املسلمني واستهان ًة هبا ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وقد رأيت أن
أعلق عىل هذا احلادث اجلسيم ،وأبني خطورته وشناعته يف هذه اخلطبة.
إن رجال األمن يف هذه البالد الطاهرة املباركة هلم أجر عظيم ،بام حيرسون من
مقدسات املسلمني ،وبام حيرسون من أعراضهم وأنفسهم وأمواهلم ،يقول النبي
أجر من َخل َفه ممن صىل
( :من رابط ليلة حارسا من وراء املسلمني كان لـه َ
وصام)

()1

عرض وال ٌ
مال وال ولدٌ وال يشء ،كل
وبدون األمن ال يطيب رزق ،وال حيفظ ٌ
يشء يزول بدون األمن ،فاألمن نعمة عظيمة من أعظم النعم ،ولذا يقول النبي

( )1رواه الطرباين يف (املعجم األوسط) ( )8059من حديث أنس  مرفوع ًا .وقال املنذري يف
(الرتغيب والرتهيب) (( :)836إسناده جيد).

( : من أصبح آمنا يف رسبهُ ،معافا يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت لـه
الدنيا بحذافريها)(.)1
فنعمة األمن نعمة عظيمة ال يقدرها حق قدرها ،وال يعرف حقيقتها إال من
فقدها ،فال تستهينوا هبذه النعمة ،وحافظوا عليها ،واسألوا اهلل تبارك وتعاىل
دوامها ،فإن بدوامها تدوم أمور الدين والدنيا ،فهل يستطيع اإلنسان بغري األمن
أن يذهب إىل املسجد ،أو يصيل ،أو يتعلم العلم ،أو يقرأ القرآن ،أو حتى يذهب
لعمله وحيصل رزقه؟! ،هل يستطيع الطالب والطالبات الذهاب إىل مدارسهم
وجامعاهتم بال أمن؟!.
إن هذه احلادثة تعترب كارثة عظيمة جاءت بعد حوادث سبقتها  -لألسف
الشديد  -يف رشورة ،ويف األحساء ،وكلها أحداث أليم ٌة مريرةٌ ،ينبغي علينا مجيع ًا
أن نستنكرها ،وأن نوعي الناس بخطورهتا ،السيام الشباب ،الذين يمكن أن يغرر
هبم ،فيقبلوا مثل هذه االنحرافات واللالالت.
إننا حتدثنا من قبل كثري ًا عن هذا اإلرهاب والتطرف ،ولكن خلطورته ،وألمهية
حتذير الناس منه ،ولتكرار األحداث املؤسفة ،نلطر إىل أن نكرر الكالم ،ونذكر
أنفسنا وغرينا بخطورة هذه األفكار التي تكفر املجتمع ،وتللل املجتمع،
وتستحل الدماء احلرام .
( )1رواه الرتمذي ( ،)2347والبخاري يف (األدب الفرد) ( ،)300وابن ماجه ( ،)4141وقال
الرتمذي( :حديث حسن غريب).

واليوم – بإذن اهلل تعاىل -نتحدث عن درجات هذا التطرف ،كيف يبدأ؟!،
وكيف يكرب ويتطور حتى يصل إىل هذا اإلرهاب بقتل األنفس الربيئة ،وسفك
الدماء املعصومة؟! ،لعلنا بمعرفتنا هبذا التدرج والتطور للفكر املتطرف ،نساعد
أنفسنا يف القلاء عىل منابت هذا املرض ،ومنابت هذا الرش.
أصل هذا البالء وأساسه :اتباع اهلوى ،فاإلنسان الذي يتبع هواه ،وال يتبع
كتاب اهلل ،وال سنة رسوله  ، هو الذي يبدأ به الطريق يف االنحراف عن هدي
رسول اهلل  ، ويبدأ اجلنوح إىل التشدد شيئ ًا فشيئ ًا حتى يصل إىل تلك املرحلة
من اللالل واستحالل الدماء واألنفس.
قال تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﮊ( ، )1فال أحد أضل من هذا اإلنسان الذي يتبع هواه.
قال  يف احلديث احلسن( :وأما املهلكات فشح ُم َطاع ،وهوى ُمتبع ،وإعجاب
املرء بنفسه)( ،)2فمهام قلت له من أدلة ،وبينت له من أقوال العلامء ،فهو ال يأبه وال
يبايل ،متبع هلواه ،معجب برأيه وبنفسه!!.

( )1سورة القصص. 50 :
( )2قال املنذري يف (الرتغيب والرتهيب) (( :)637رواه البزار واللفظ لـه ،والبيهقي ،وغريمها ،وهو
مرو ٌي عن مجاعة من الصحابة ،وأسانيده وإن كان ال يسلم يشء منها من مقال ،فهو بمجموعها حسن
إن شاء اهلل) ،ومتامه عن أنس  أنه قال :قال رسول اهلل ( :ثالث كفارات ،وثالث درجات ،وثالث
منجيات ،وثالث مهلكات ،أما الكفارات :فإسباغ الوضوء يف السربات) يعني يف الصبح عند اشتداد

ثم يتدرج به احلال إىل أخذ العلم من غري أهله ،فيأخذ العلم من أشخاص
يوافقون هواه ،ويوافقون انحرافه الفكري ،ممن ال يعرفون بالعلم وال بالفقه ،وقد
قال النبي ( : إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض
العلم بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُي ِ
بق عاملا ،اختذ الناس رؤوسا ُج َّهاال؛ َف ُسئِلوا،
فأفتوا بغري علمَ ،ف َض َّلوا َ
وأ َض ُّلوا)(. )1
والعلم ال يؤخذ من الكتب ،وال يؤخذ من األرشطة ،وال من مواقع
االنرتنت ،كل هذه عوامل مساعدة عىل طلب العلم ،ووسائل معينة عليه ،لكن ال
يصلح أبد ًا االستغناء هبا عن جمالسة العلامء واألخذ عنهم ،ألن خمالطتهم تصحح
الفكر ،وتنقي العقل ،وتريب النفس ،وتدفع عنها الكرب والغرور والتعايل ،كام أن
خمالطتهم تعلم اخللق واألدب .
وهلذا كان السلف يقولون( :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون
دينكم)(.)2

الربودة (وانتظار الصالة بعد الصالة ،ونقل األقدام إىل اجلمعات .وأما الدرجات :فإطعام الطعام،
وإفشاء السالم ،والصالة بالليل والناس نيام .وأما املنجيات :فالعدل يف الغضب والرىض ،والقصد يف
الفقر والغنى ،وخشية اهلل يف الرس والعالنية ،وأما املهلكات فشح ُم َطاع ،وهوى ُمتبع ،وإعجاب املرء
بنفسه) .
( )1رواه البخاري ( ،)100ومسلم ( )2673من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.
(( )2رشح السنة) أليب حممد احلسن بن عيل الربهباري (ص .)123

فإذا أخذ اإلنسان العلم من غري أهله ،بدأ يف الغلو يف الدين ،والتنطع ،وجتاوز
الفهم الصحيح للنصوص إىل الشطط واالنحراف ،ألنه فقد املوجه ،وفقد العامل
الرباين الذي يلبط له علمه وفهمه.
وقد قال النبي  حمذر ًا من الغلو واإلفراط والتجاوز( :إياكم والغلو يف
الدين ،فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين)

()1

ومثال الغلو يف الدين ،ما وقع فيه أولئك النفر الثالثة الذين جاؤوا إىل بيت
رسول اهلل  يسألون عن عبادته ،فلام أخربهتم السيدة عائشة ريض اهلل عنها عن
عبادته  ، فكأهنم تقا ّلوها ،ثم قالوا :وأين نحن من رسول اهلل  ،فقد غفر اهلل
لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،ثم قال أحدهم :أما أنا فأصوم الدهر وال أفطر،
وقال اآلخر :أما أنا ،فأقوم الليل وال أنام ،وقال ثالث :وأما أنا فال أتزوج النساء،
فلام بلغ ذلك النبي  غلب ،ثم قال ( :أما أنا فأصوم وأفطر ،وأقوم وأنام،
وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني) .
فالغلو والتشدد ليس من سمت اإلسالم ،وليس من هدي نبينا  ، وهلذا جاء
الدين أحد إال غلبه،
يف احلديث عن النبي  أنه قال( :إن الدين ُيرس ولن ُي َشا َّد
َ
فسدِّ دوا وقاربوا وأبرشوا)(.)3
( )1رواه أمحد ( ،)347 ،215/1وابن خزيمة ( ،)2868 ،2867/4والنسائي ( )268/5وغريهم.
( )2رواه البخاري ( ،)5063ومسلم ( )1401خمترص ًا .
( )3رواه البخاري ( ،)39ومسلم ( ،)2816والنسائي ( )122 ،121/8واللفظ للبخاري .

وبعد الغلو والتشدد والتنطع ورؤية الذات واتباع اهلوى واإلعجاب بالنفس،
يأيت ثمرة لذلك كله :التكفري للغري ،والعياذ باهلل عز وجل ،فيبدأ اإلنسان معجب ًا
بنفسه وبرأيه ،ويرى الناس من حوله يف أخطائهم ومعاصيهم ،فيبدأ يكفر
فسق و جي َبدِّ ع ،و جي َصنِّف الناس حسب هواه وفهمه السقيم ،مع أن هذه املسألة
و جي ِّ
خطرية جد ًا ،وقد تودي باإلنسان للخروج من الدين والعياذ باهلل.
ففي احلديث يقول النبي ( : أيام ٍ
امرئ قال ألخيه :يا كافر ،فقد باء هبا أحدُ ُمها،
إن كان كام قال ،وإال رجعت عليه)(.)1
فينبغي للمسلم أن حيذر من التكفري ،وأن ال يتجرأ عليه ،فهذا ال يقدر عليه إال
العلامء والقلاة ،هم املخولون بإصدار أحكام التكفري والردة عىل األشخاص،
بعد دراسة أحواهلم ،وإقامة احلجة وإزالة الشبهة ،وحتقق رشوط معينة ،وانتفاء
موانع ،ووجود ضوابط هلذا األمر ،فليست املسألة سهلة ،وال مشاع ًا لكل أحد.
ثم بعد أن يبدأ يف تكفري األفراد ،يرتقي به إبليس إىل أن يكفر املجتمعات،
فريى أن الناس كلهم كفار ًا ،واملجتمع كله كافر ًا !! ،وبعدها خيرج عن املجتمع،
وخيرج عن مجاعة املسلمني ،ويرى أنه هو ومجاعته ومن يوافقه هواه وانحرافه هم
اجلامعة!!! ،وهذا قمة اإلسفاف واللالل.

( )1رواه مسلم ( ) 60من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،وهو يف (املسند) ( )6280بلفظ (من
كفر أخاه فقد هبا أحدمها) .
َّ

يقول النبي ( : من خرج من الطاعة ،وفارق اجلامعة فامت ،مات ميتة
جاهلية) كأنه مات قبل اإلسالم ،يف زمن اجلاهلية ،يف الكفر والرشك ،وعبادة
األصنام (ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّي ٍة ،يغضب لِ َع َص ٍبة ،أو يدعو إىل َع َص ٍبة ،أو ينرص
رضب َّبرها وفاجرها ،وال
َع َصبةَ ،ف ُقتِ َل َف ِقتْلة جاهل َّية ،ومن َخ َر َج عىل ُأ َّمتِيَ ،ي
ُ
يتحاش من م ْمؤ ِمنِها ،وال يفي لذي ٍ
َ
ولست منه) (.)1
عهد عهد ُه ،فليس مني
ُ
ُ
ويقع بعد ذلك يف الغدر ،واخليانة ،ألنه يرى أن املجتمع كله كافر ،فال حرج
عنده أن خيدعه ويغدر به ،مع أن النبي  يقول( :إذا مجع اهلل األولني واآلخرين
رفع لكل ٍ
غادر لواء فقيل :هذه غدرت فالن ابن فالن)(،)2
يوم القيامةُ ،ي ُ
ثم يتحول بعد كل هذه اآلفات والرذائل إىل القتل والعياذ باهلل عز وجل ،يقتل
اآلخرين ،ويقتل نفسه أيل ًا بالتفجري واالنتحار ،وقد ورد يف الصحيح عن النبي
 أنه قال( :الذي َينق نفسه َينقها يف النار ،والذي يطعن نفسه يطعنها يف النار،
والذي يقتحم يقتحم يف النار)(.)3
وقبل ذلك يقول اهلل جل وعال :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ(. )4
( )1رواه مسلم ( )1848من حديث أيب هريرة . 
( )2رواه مسلم ( )1735من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام .
( )3رواه البخاري (.)1365
( )4سورة النساء.29 :

نسال اهلل تبارك وتعاىل أن حيفظ أبناء املسلمني ،ويلطف هبم ،ويرصف عنهم
هذه االجتاهات اللالة ،إنه سبحانه سميع جميب.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

موقف العلماء من اإلرهاب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فيا أهيا اإلخوة الكرام األحبة ،ويا أحباب رسول اهلل  ، لقد كان بيان هيئة
كبار العلامء عن اإلرهاب وأهله بيان ًا شافي ًا كافي ًا ،واضح ًا ،وكيف ال يكون كذلك
وقد صدر عن عرشين من علامء هذه البالد ،علامء يف الفقه والتفسري وعلوم
القرآن والسنة ،وعلوم الرشيعة ،أفنوا أعامرهم وحياهتم يف تعلمها وتعليمها،
فكان هلذا البيان أمهية كبرية ،وال بد لنا أن نقف معه وقفة تأمل واعتبار.
جاء يف أول هذا البيان تعريف لإلرهاب ،وأنه جريمة تستهدف اإلفساد
بزعزعة األمن ،واجلناية عىل األنفس ،واملمتلكات اخلاصة والعامة ،كنسف
املساكن ،واملدارس ،واملستشفيات ،واملصانع ،واجلسور ،ونسف الطائرات أو
خطفها ،وتفجري املوارد العامة للدولة ،كأنابيب النفط والغاز ،ونحو ذلك من
أعامل اإلفساد والتخريب املحرمة رشع ًا.
هذا هو تعريف العلامء لإلرهاب ،وليس تعريف املجرمني الذين جعلوا
أسقطوا اإلرهاب عىل تعاليم اإلسالم ،وجعلوا غالبية املسلمني إرهابيني،
وخاصة أهل السنة منهم ،فهذا جرم عظيم ،واهتام خطري من أعداء اإلسالم
واملسلمني ،وديننا منه براء ،ألن ديننا دين الرمحة واإلنسانية والسامحة.

واإلرهاب هبذا الوصف عىل النقيض متام ًا من مقاصد هذا الدين العظيم،
الذي جاء رمحة للعاملني ،قال تعاىل :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮊ (. )1
وقال ( : أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة) (. )2
واإلرهاب ليس له دين ،ففي اليهود إرهابيون ،ويف النصارى إرهابيون ،ويف
كل املذاهب وامللل إرهابيون ،فلامذا جيتهم اإلسالم من بني سائر األديان وامللل
واملذاهب باإلرهاب!!.
وأخطر أنواع اإلرهاب  -كام ذكر ذلك خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل
ابن عبد العزيز -هو إرهاب الدول ،كإرهاب دولة إرسائيل ،ومثيالهتا من الدول
القمعية التي تنتهك احلرمات ،وتقتل األطفال والنساء والشيوخ ،بال رمحة وال
شفقة ،والتي تفتك باملدنيني العزل بشتى أنواع األسلحة الفتاكة ،فال شك أن
إرهاب هذه الدول أكرب وأشد وأخطر بكثري من إرهاب األفراد مهام بلغت
فظاعته ،وإن كنا نحن املسلمني ننكر اإلرهاب بكافة أشكاله وطرائقه .
ثم يذكر هذا البيان أن اإلرهاب يعرض مصالح األمة ألعظم األخطار ،ولكم
أن تنظروا إىل بعض البلدان التي بليت به ،لرتوا ذلك احلجم اهلائل من سفك

( )1سورة احلج.78 :
( )2رواه أمحد ( )2107عن ابن عباس  قال :قيل لرسول اهلل  : أي األديان أحب إىل اهلل؟ قال( :احلنيفية
السمحة)  ،وقال حمققو (املسند) (( :)17/4صحيح لغريه).

للدماء ،وانتهاك للحرمات ،وتفجري للمساكن واملركبات ،وتدمري للمرافق
اخلاصة والعامة ،فهو حمض إفساد وإجرام تأباه الرشيعة والفطرة.
قال تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮊ (.)1
وعىل ضوء ما حرر أعاله ،فإن هيئة كبار العلامء تقرر ما ييل:
أوال :أن اإلرهاب املنصوص أعاله جريمة نكراء ،وظلم وعدوان تأباه
الرشيعة والفطرة ،ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة ،عمال بنصوص
الرشيعة اإلسالمية .
عن أيب هريرة  عن النبي  أنه قال( :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلامعة
فامت ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّي ٍة ،يغضب لِ َع َص ٍبة ،أو يدعو إىل
رضب َّبرها
َع َص ٍبة ،أو ينرص َع َصبةَ ،ف ُقتِ َل َف ِقتْلة جاهل َّية ،ومن َخ َر َج عىل ُأ َّمتِيَ ،ي
ُ

يتحاش من م ْمؤ ِمنِها ،وال يفي لذي ٍ
َ
ولست
عهد عهد ُه ،فليس مني
وفاجرها ،وال
ُ
ُ
منه)(.)2

( )1سورة البقرة.206 – 204 :
( )2رواه مسلم (. )1848

هل هناك أوضح من هذه الرباءة ،براءة نبوية من هذه اجلرائم ،وهذه األفعال،
براءة واضحة وضوح الشمس ،فعىل شباب اإلسالم التبرص يف األمور ،وعدم
االنسياق وراء عبارات وشعارات رنانة ،تفسد اكثر مما تصلح ،وتدفع لتفريق
األمة وإفساد أبنائها.
وهنا ينبغي عىل اآلباء واألمهات أن يكونوا قريبني من أبنائهم ،خاصة يف سن
املراهقة ،واألرس املفككة ال تدري عن أبنائها ،ال تدري ماذا يفعل أبناؤها ،و َمن
جي َصاحبون؟ ،وبامذا يتكلمون ويفكرون؟ ،وماذا يقرؤون؟ وماذا يفعلون؟ وأين
يذهبون؟ لكن األرس املتامسكة ،والتي تعيش عىل هدي رسول اهلل  ،يعرف
األب واألم بامذا يفكر أبناؤهم ،ومع من يذهبون؟ وماذا يفعلون؟ ،وهذا نابع من
شعورهم باملسئولية التي قال فيها النبي ( : كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته) .
ومن مقتىض هذه املسئولية :أن يعرف اآلباء واألمهات ما يف رؤوس أبنائهم،
ويناقشوهم وحياوروهم ،ويقنعوهم باحلجة والربهان؛ ألن نزع هذه األفكار
اللالة املنحرفة حتتاج إىل جحجة وإىل دليل وإىل برهان ،فاحلجة تقابل بمثلها،
واإلقناع ُيابه باإلقناع ،والفكرة بالفكرة.

( )1رواه البخاري ( ،)5188ومسلم (. )1829

وأول من يقوم بذلك مع األبناء والبنات هم اآلباء واألمهات ،فإن عجزوا
تواصلوا مع العلامء وطلبة العلم الذين من حوهلم.
ثانيا :هيئة كبار العلامء تؤيد ما تقوم به الدولة من تتبع ملن ينتسبون لفئات
اإلرهاب واإلجرام ،والكشف عنهم ،كداعش ،والقاعدة ،واحلوثيني ،وما يسمى
بـ (حزب اهلل) ،أو من ينتمي إىل والءات سياسية خارجية ،لوقاية البالد والعباد
رشهم ،ولدرء الفتنة.
من ِّ
وُيب عىل اجلميع أن يتعاونوا يف القلاء عىل هذه األفكار املنحرفة ،قال تعاىل:
ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﮊ (.)1
وحتذر اهليئة من التسرت عىل هؤالء وإيوائهم ،فإن هذا من كبائر الذنوب ،وهو
داخل يف عموم قول النبي ( : لعن اهلل من آوى حمدثا)(.)2
وهذا الوعيد الشديد باللعن ملن آواهم ،ويلحق هبم من باب أوىل من أعاهنم،
وأيد فعلهم ،واللعن ال يكون إال يف كبرية من كبائر الذنوب.

( )1سورة املائدة. 2 :
( )2رواه البخاري يف (األدب املفرد) ( ، )17وابن حبان يف صحيحه ( )6604عن عيل  قال :قال
رسول اهلل ( : لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل من رسق منار األرض ،لعن اهلل من لعن والديه ،لعن
اهلل من آوى حمدثا) .وقال الشيخ شعيب األرناؤوط ( :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني).

فينبغي عىل اإلنسان إذا سمع أو رأى أن ينصح ،فإن مل يكن لنصيحته استجابة،
فيبلغ أهل العلم وأصحاب احلجة لينصحوا هؤالء ويرشدوهم للطريق القويم،
فإن عجزوا ومل يستطيعوا فليس له إال أن يبلغ الدولة عنهم لتتوىل إيقاف هذا
العقل املنحرف عند حده ،قبل أن يلقي بنفسه يف التهلكة.
وعىل أهل العلم أن يقوموا بواجبهم ،ويكثفوا إرشادهم للناس يف هذا الشأن
اخلطري ،ليتبني احلق من الباطل ،واهلدى من اللالل.
وتستنكر اهليئة ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا اإلجرام ،أو تشجع عليه،
لكونه من أخطر األمور وأشنعها ،قال ( : من دعا إىل هدى ،كان له من األجر
مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن دعا إىل ضاللة ،كان
عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا)(.)1
ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو اآلراء التي تسوغ لقتل النفوس املعصومة،
وانتهاك احلرمات ،ال شك أنه من دعاة اللاللة ،ورضره يتعدى للكثريين ممن
حوله ،إذ يلبس عليهم دينهم.
فينبغي أن يناصح مثل ذلك الشخص ،ويبني له خطؤه وانحراف فكره
وفهمه ،فإن مل يرتدع عن غيه وضالله ،فإنه يعاقب ،ويمنع من اإلفتاء وتشويه
أفكار الناس.

( )1رواه مسلم ( )2674من حديث أيب هريرة . 

خامس ًا :عىل ويل األمر  -أيل ًا : -أن يمنع الذين يتجرؤون عىل الدين ،والذين
يتجرؤون عىل العلامء ،ويزينون للناس التساهل يف أمور الدين ،واجلرأة عليه ،وربط
األفكار اإلرهابية باملناهج التعليمية ،أو مدارس حتفيظ القرآن ،أو بمؤلفات أهل
العلم املعتربة ،كام تستنكر توظيف هذه األحداث للنيل من ثوابت هذا الدين.
سادس ًا :إن دين اإلسالم أمر باالجتامع ،وأجب الوحدة ،وذلك يف كتاب اهلل
والتحزب.
التفرق
ُّ
وسنة رسوله  ،كام حرم ُّ
قال تعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (.)1
وقال جل وعال  :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ (. )2
وقد علم بالدين بالرضورة وجوب لزوم اجلامعة ،وطاعة من توىل أمر
املسلمني يف طاعة اهلل عز وجل ،قال تعاىل :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﮊ(.)3

( )1سورة آل عمران.103 :
( )2سورة األنعام.159 :
( )3سورة النساء. 59 :

وقال ( : عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك ،ومنشطك ومكرهك،
وأثرة عليك)(.)1
وهذه األحاديث يف احلث عىل السمع والطاعة يف مجيع األحوال ،حتى جتتمع
كلمة املسلمني ،فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم.
ولذلك تؤكد هيئة كبار العلامء حتريم اخلروج إىل مناطق الرصاع والفتنة ،وأن
ذلك خروج عىل موجب البيعة لويل األمر ،وحتذر صاحبه من مغبة فعله ،ووقوعه
فيام ال حتمد عقباه.
وعىل الدولة تعقب املحرضني عىل اخلروج إىل مواطن الفتن والرصاع ،فهم
دعاة ضاللة وفرقة ،وحتريض عىل معصية والة األمر ،واخلروج عليهم.

نفعين اهلل وإياكم بهدي كتابه .

( )1رواه مسلم ( )1836من حديث أب هريرة  ، ومعنى( :يف عرسك ويرسك) أي :جتب طاعة وال
ة األمور فيام يشق وتكرهه النفوس وغريه مما ليس بمعصية ،فإن كان معصية فال سمع وال طاعة،
(وأثرة) هي االستئثار واالختصاص بأمور الدنيا عليكم ،أي :اسمعوا وأطيعوا ،وإن اختص األمراء
بالدنيا ،ومل يوصلوكم حقكم مما عندهم.

ملـــــحق
بيانات هيئة كبار العلماء عن اإلرهاب

هيئة كبار العلماء جترمم اإلرها
وتصفه بالفساد العقدي واالحنراف الفكري
موقف اإلسالم الرافض لكل صور اإلرهاب واضح وضوح الشمس يف
وسط النهار ،مهام كانت املتغريات واألسباب والدوافع ،ومهام حاول اإلرهابيون
تربير مثل هذه اجلريمة ،هذا املوقف مل يتغري منذ تفجريات العليا عام 1416
وحتى التفجريات األخرية التي شهدهتا مدينة الرياض ،وغريها من مدن اململكة؛
وهو ما تؤكده هيئة كبار العلامء باململكة يف ظل رئاسة سامحة الشيخ عبد العزيز
بن باز رمحه اهلل أو التشكيل احلايل للهيئة ،وهو ما ينفي مجيع االدعاءات التي
حتاول إلصاق جريمة اإلرهاب باإلسالم أو اململكة ،واستغالل انحراف فئة
ضلت الطريق القويم .
وفيام ييل بيانات هيئة كبار العلامء يف أعقاب العمليات اإلرهابية القليلة التي
وقعت عىل أرض اململكة ،والتي ال تقارن بام حدث من جرائم بشعة يف الكثري من
دول العامل :

بيان هيئة كبار العلماء عقب حادث العليا عام  1416هـ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده حممد وآله وصحبه،
وبعد :
فإن هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجري
الذي وقع يف حي العليا بمدينة الرياض قرب الشارع العام ضحوة يوم اإلثنني
1416/6/20هـ ،وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة ،وجرح بسببه
ور ّوع آمنون ،وأخيف عابرو السبيل ،ولذا فإن اهليئة تقرر أن هذا اعتداء
آخرون ،ج
آثم ،وإجرام شنيع ،وهو خيانة وغدر ،وهتك حلرمات الدين يف األنفس،
واألموال ،واألمن واالستقرار ،وال يفعله إال نفس فاجرة ،جمشبعة باحلقد،
واخليانة ،واحلسد ،والبغي والعدوان ،وكراهية احلياة واخلري ،وال خيتلف
املسلمون يف حتريمه ،وال يف بشاعة جرمه وعظيم إثمه ،واآليات واألحاديث يف
حتريم هذا اإلجرام وأمثاله كثرية معلومة .
وإن اهليئة إذ تقرر حتريم هذا اإلجرام حتذر من نزعات السوء ،ومسالك
اجلنوح الفكري ،والفساد العقدي والتوجيه املردي ،وإن النفس األمارة بالسوء إذ
أرخى هلا املرء العنان ذهبت به مذاهب الردى ،ووجد احلاقدون فيها مدخ ً
ال

ألغراضهم وأهوائهم التي يبثوهنا يف قوالب التحسني ،والواجب عىل كل من علم
شيئ ًا عن هؤالء املخربني أن يبلغ عنهم اجلهة املختصة .
وقد حذر اهلل سبحانه يف حمكم التنزيل من دعاة السوء واملفسدين فقال:

(. )1
وقال تعاىل:

(. )2
نسأل اهلل سبحانه بأسامئه احلسنى وصفاته العىل ،أن هيتك سرت املعتدين عىل
حرمات اآلمنني ،وأن يكف البأس عنا وعن مجيع املسلمني وأن حيمي هذه البالد
وسائر بالد املسلمني من كل سوء ومكروه ،وأن يوفق والة أمرنا ومجيع والة أمر
املسلمني ملا فيه صالح العباد والبالد ،إنه خري مسؤول ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد
وآله وصحبه وسلم .
( )1سورة املائدة. 33 :
( )2سورة البقرة. 206 – 204 :

هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية
الرئيس /عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام.

اللحيدان.

الراشد.

صالح

بن

حممد

نارص

بن

محد

عبد اهلل بن سليامن بن منيع.

حممد بن سليامن البدر.

العثيمني.

حممد بن زيد آل سليامن.

عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل.

د .صالح بن عبد الرمحن

الشيخ.

األطرم.

د .عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم آل

حممد بن إبراهيم بن جبري.

الشيخ.

د .صالح بن فوزان الفوزان.

د .عبد اهلل بن عبد املـحسن الرتكي.

حسن بن جعفر العتمي.

د .عبد الوهاب بن إبراهيم أبو

حممد بن عبد اهلل السبيل.

حممد

بن

صالح

الرمحن

بن

محزة

سليامن.

عبد

راشد بن صالح بن خنني.

املرززوقي.

عبد اهلل بن عبد الرمحن الغديان.

د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد.

بيان هيئة كبار العلماء يف أعقا تفجريات اخلرب عام  1417هـ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده حممد وآله وصحبه،
أما بعد :فإن جملس هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية يف جلسته
االستثنائية

العارشة

املنعقدة

يف

مدينة

الطائف

يوم

السبت

1417/2/13هـ استعرض حادث التفجري الواقع يف مدينة اخلرب باملنطقة
الرشقية مساء الثالثاء 1417/2/9هـ وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمري
وترويع وإصابات لكثري من الناس من املسلمني وغريهم .
وإن املـجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر باإلمجاع ما ييل :
أوالً :أن هذا التفجري عمل إجرامي حمرم رشع ًا بإمجاع املسلمني ،وذلك
لألسباب اآلتية:
-1

يف هذا التفجري هتك حلرمات املسلمني املعلومة منه بالرضورة :هتك

حلرمة األنفس املعصومة ،وهتك حلرمة األموال ،وهتك حلرمات األمن
واالستقرار وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم ،وغدوهم
ورواحهم ،وهتك للمصالح العامة التي ال غنى للناس يف حياهتم عنها .وما
أبشع وأعظم جريمة من جترأ عىل حرمات اهلل وظلم عباده ،وأخاف املسلمني
فويل لـه ثم ٌ
واملقيمني بينهمٌ ،
ويل لـه من عذاب اهلل ونقمته ،ومن دعوة حتيط به،
نسأل اهلل أن يكشف سرته ،وأن يفلح أمره .

-2

أن النفس املعصومة يف حكم رشيعة اإلسالم ،هي كل مسلم ،وكل من

بينه وبني املسلمني أمان ،كام قال اهلل تعاىل:

( .)1وقال سبحانه يف حق الكافر الذي لـه ذمة ،يف حكم قتل اخلطأ:
( ،)2فإذا كان الكافر الذي لـه أمان إذا جقتِ َل
خطأ فيه الدية والكفارة ،فكيف إذا قتل عمد ًا ،فإن اجلريمة تكون أعظم،
واإلثم يكون أكرب .وقد صح عن رسول اهلل  أنه قال( :من قتل معاهد ًا مل
يرح رائحة اجلنة ).
فال ُيوز التعرض ملستأمن بأذى فل ً
ال عن قتله يف مثل هذه اجلريمة الكبرية
النكراء .
وهذا وعيد شديد ملن قتل معاهد ًا ،وأنه كبرية من الكبائر املتوعد عليها بعدم
دخول القاتل اجلنة ،نعوذ باهلل من اخلذالن .

( )1سورة النساء. 93 :
( )2سورة النساء. 92 :

-3

أن هذا العمل اإلجرامي يتلمن أنواع ًا من املـحرمات يف اإلسالم

بالرضورة؛ من غدر ،وخيانة ،وبغي ،وعدوان ،وإجرام آثم ،وترويع للمسلمني
وغريهم؛ وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغلها اهلل ورسوله واملؤمنون .
ثاني ًا :إن املـجلس إذ يبني حتريم هذا العمل اإلجرامي يف الرشع املطهر ،فإنه
يعلن للعامل أن اإلسالم ،بريء من هذا العمل ،وهكذا كل مسلم يؤمن باهلل
واليوم اآلخر بريء منه ،وإنام هو ترصف من صاحب فكر منحرف وعقيدة
ضالة ،فهو حيمل إثمه وجرمه ،فال حيتسب عمله عىل اإلسالم ،وال عىل املسلمني
املهتدين هبدي اإلسالم ،املعتصمني بالكتاب والسنة ،املتمسكني بحبل اهلل املتني.
وإنام هو حمض إفساد وإجرام تأباه الرشيعة والفطرة ،وهلذا جاءت نصوص
الرشيعة قاطعة بتحريمه ،حمذرة من مصاحبة أهله .قال اهلل تعاىل:

(.)1
وقال تعاىل:

( )1سورة البقرة. 206 – 204 :

(.)1
ونسأل اهلل سبحانه بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن يكشف سرت هؤالء الفعلة
املعتدين ،وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم رشعه املطهر ،وأن يكف البأس عن
هذه البالد وسائر بالد املسلمني ،وأن يوفق خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن
عبد العزيز وحكومته ومجيع والة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح البالد والعباد
وقمع الفساد واملفسدين ،وأن ينرص هبم دينه ،ويعيل هبم كلمته ،وأن يصلح
أحوال املسلمني مجيع ًا ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد
وآله وصحبه وسلم .

( )1سورة املائدة. 33 :

هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية
الرئيس /عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام

اللحيدان

نارص

بن

محد

الراشد

عبد اهلل بن سليامن بن منيع

حممد

بن

سليامن

البدر

صالح
حممد

بن

العثيمني

حممد بن زيد آل سليامن

عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل

د .صالح بن عبد الرمحن األطرم

الشيخ

حممد بن إبراهيم بن جبري

د .عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم آل

د .صالح بن فوزان الفوزان

الشيخ

حسن بن جعفر العتمي

د .عبد اهلل بن عبد املـحسن الرتكي

حممد بن عبد اهلل السبيل

د .عبد الوهاب بن إبراهيم أبو

عبد الرمحن بن محزة املرززوقي

سليامن

د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد

راشد

بن

حممد

بن

صالح

صالح

بن

خنني

عبد اهلل بن عبد الرمحن الغديان

بيان هيئة كبار العلماء حول تفجريات الرياض 1424هـ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،حممد وآله وصحبه
أما بعد:
فإن جملس هيئة كبار العلامء يف جلسته االستثنائية املنعقدة يف مدينة الرياض يوم
األربعاء 1424/3/13هـ استعراض حوادث التفجريات التي وقعت يف
الرياض مساء يوم االثنني 1424/3/11هـ ،وما حصل بسبب ذلك من قتل
وتدمري وترويع ،وإصابة لكثري من الناس من املسلمني وغريهم.
ومن املعلوم أن رشيعة اإلسالم قد جاءت بحفظ الرضوريات اخلمس،
وحر َمت االعتداء عليها وهي الدين والنفس واملال والعرض والعقل .
َ
وال خيتلف املسلمون يف حتريم االعتداء عىل األنفس املعصومة يف دين
اإلسالم ،إما أن تكون مسلمة فال ُيوز بحال االعتداء عىل النفس املسلمة ،وقتلها
بغري حق ،ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب العظام ،يقول اهلل
تعاىل:
(.)1

( )1سورة النساء. 93 :

ويقول سبحانه
(.)1
قال جماهد رمحه اهلل :يف اإلثم .وهذا يدل عىل عظم قتل النفس بغري حق.
ويقول النبي ( :ال حيل دم امرىء مسلم يشهد أن ال إله اهلل وأين رسول اهلل إال
بإحدى ثالث :النفس بالنفس ،والثيب الزاين ،واملارق من الدين التارك للجامعة)
متفق عليه وهذا لفظ البخاري .
وأن حممدا
ويقول النبي ( :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أال إله إال اهلل َّ
رسول اهلل ويقيموا الصالة ويمؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأمواهلم إال بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل) متفق عليه من حديث ابن عمر
ريض اهلل عنهام .
ويف سنن النسائي عن عبد اهلل بن عمرو  عن النبي  قال( :لزوال الدنيا
أهون عند اهلل من قتل رجل مسلم) .
ونظر ابن عمر ريض اهلل عنهام يوم ًا إىل البيت أو إىل الكعبة فقال:
( ما أعظمك وأعظم حرمتك واملمؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك) .

( )1سورة املائدة. 32 :

كل هذه األدلة وغريها كثري ،تدل عىل عظم حرمة دم املرء املسلم ،وحتريم قتله
ألي سبب من األسباب ،إال ما دلت عليه النصوص الرشعية ،فال حيل ألحد أن
يعتدي عىل مسلم بغري حق.
يقول أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام :بعثنا رسول اهلل  إىل احلرقة َفصبحنا
القوم فهزمناهم وحلقت أنا ورجل من األنصار رج ً
ال منهم فلام غشيناه قال :ال إله
إال اهلل فكف األنصاري فطعنته برحمي حتى قتلته ،فلام َق ِدمنا بلغ النبي  فقال:
(يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟) قلت :كان متعوذ ًا  ...فام زال يكررها
حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .متفق عليه وهذا لفظ البخاري .
وهذا يدل أعظم الداللة عىل حرمة الدماء ،فهذا رجل مرشك ،وهم جماهدون
يف ساحة القتال؛ ملا ظفر به ،ومتكنوا منه ،نطق بالتوحيد فتأو َل أسامة  قتله عىل
أنه ما قاهلا إال ليكفا عن قتله ،ومل يقبل النبي  عذره وتأويله ،وهذا من أعظم ما
يدل عىل حرمة دماء املسلمني وعظيم جرم من يتعرض هلا .
دماءكم
وكام أن دماء املسلمني جحمرمة ،فإن أمواهلم حمرمة بقول النبي ( :إن َ
وأموالكم حرام عليكم ،كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا)
أخرجه مسلم ،وهذا الكالم قاله النبي  يف خطبة يوم عرفة ،وأخرج البخاري
ومسلم نحوه يف خطبة يوم النحر .
وبام سبق يتبني حتريم قتل النفس املعصومة بغري حق .

ومن األنفس املعصومة يف اإلسالم :أنفس املعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني؛
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام عن النبي  قال( :من قتل
معاهدا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما) أخرجه
البخاري .
ومن أدخله ويل األمر املسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصومان ،ال
ُيوز التعرض له .ومن قتله فإنه كام قال النبي ( :مل يرح رائحة اجلنة) وهذا
وعيد شديد ملن تعرض للمعاهدين ،ومعلوم أن أهل اإلسالم ذمتهم واحدة،
يقول النبي ( :املمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم).
وملا أجارت أم هانىء ريض اهلل عنها رج ً
ال مرشك ًا عام الفتح وأراد عيل بن أيب
ِ
أجرت يا أم
طالب  أن يقتله ذهبت للنبي  فأخربته فقال ( :قد أجرنا من
هانىء) أخرجه البخاري ومسلم .
واملقصود أن من دخل بعقد أمان ،أو بعهد ،من ويل األمر ملصلحة رآها ،فال
ُيوز التعرض له ،وال االعتداء عىل نفسه وال ماله .
قر جه
أمر جحمر ٌم ال جي ِّ
إذا تبني هذا فإن ما وقع يف مدينة الرياض من حوادث التفجري ٌ
دين اإلسالم وحتريمه جاء من وجوه :
-1

أن هذا العمل اعتداء عىل حرمة بالد املسلمني وترويع لآلمنني فيها.

-2

أن فيه قت ً
ال لألنفس املعصومة يف رشيعة اإلسالم .

-3

أن هذا من اإلفساد يف األرض .

-4

أن فيه إتالف ًا لألموال املعصومة .

وإن جملس هيئة كبار العلامء إذ يبني حكم هذا األمر ليحذر املسلمني من
وحي ِّذرهم من مكائد الشيطان ،فإنه ال يزال
الوقوع يف املـحرمات املهلكات ،ج
بالعبد حتى يوقعه يف املهالك ،إما بالغلو بالدين وإما باجلفاء عنه وحماربته والعياذ
باهلل ،والشيطان ال يبايل بأهيام ظفر من العبد؛ ألن ِكال طريقي الغلو واجلفاء من
سبيل الشيطان التي توقع صاحبها يف غلب الرمحن وعذابه.
وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجريها ،فهو داخل يف
عموم قول النبي ( :من قتل نفسه بشء يف الدنيا عذب به يوم القيامة) أخرجه
أبو عوانة يف مستخرجه من حديث ثابت بن اللحاك . 
ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة  عن النبي  قال( :من قتل نفسه
بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن
يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن تَر َّدى
رشب ُسام فقتل نفسه فهو
َّ
من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا) وهو يف
البخاري بنحوه.
ِ
ثم ليعلم اجلميع أن األمة اإلسالمية اليوم تعاين من تَس ُّل ِ
األعداء عليها من
ط
َ
كل جانب ،وهم يفرحون بالذرائع التي تربر هلم التسلط عىل أهل اإلسالم
وإذالهلم واستغالل خرياهتم ،فمن أعاهنم يف مقصدهم ،وفتح عىل املسلمني

وبالد اإلسالم ثغر ًا هلم ،فقد أعان عىل انتقاص املسلمني ،والتسلط عىل بالدهم،
وهذا من أعظم اجلرم .
كام أنه ُيب العناية بالعلم الرشعي املؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف
األمة ،وذلك يف املدارس واجلامعات ويف املساجد ووسائل اإلعالم ،كام أنه جتب
العناية باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتوايص عىل احلق ،فإن احلاجة بل
الرضورة داعية إليه اآلن أكثر من أي وقت مىض ،وعىل شباب املسلمني إحسان
الظن بعلامئهم ،والتلقي عنهم ،وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين :الوقيعة بني
شباب األمة وعلامئها ،وبينهم وبني حكامهم ،حتى تلعف شوكتهم ،وتسهل
السيطرة عليهم؛ فالواجب التنبه هلذا .
وقى اهلل اجلميع كيد األعداء  ...وعىل املسلمني تقوى اهلل يف الرس والعلن،
والتوبة الصادقة الناصحة من مجيع الذنوب ،فإنه ما نزل بالء إال بذنب وال رفع
إال بتوبة.
نسأل اهلل أن يصلح حال املسلمني ،وُينب بالد املسلمني كل سوء ومكروه،
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه .
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بيان هيئة كبار العلماء حول األحداث األخرية 1424هـ
ويف  18من مجادى اآلخرة 1424هـ املوافق  16من أغسطس 2003م ،صدر
عن هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية البيان التايل :
بيان من هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية .
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  ...أما بعد:
فإن جملس هيئة كبار العلامء يف دورته التاسعة واخلمسني التي انعقدت يف مدينة
الطائف ،ابتداء من تاريخ 1424/6/11هـ قد استعرض ما جرى مؤخر ًا يف
اململكة العربية السعودية من تفجريات استهدفت ختريب ًا وقتل أناس معصومني
وأحدثت فزع ًا وإزعاج ًا .
ف من خمازن لألسلحة ،ومتفجرات خطرية جم َعدة للقيام
كام استعرض ما اكت ِجش َ
بأعامل ختريب ودمار يف هذه البالد التي هي حصن اإلسالم وفيها حرم اهلل وقبلة
املسلمني ،ومسجد رسول اهلل  ،وألن مثل هذه االستعدادات اخلطرية املهيأة
الرتكاب اإلجرام من أعامل التخريب واإلفساد يف األرض ،مما يزعزع األمن
وحيدث قتل األنفس وتدمري املمتلكات اخلاصة والعامة ،و جيعرض مصالح األمة
ألعظم األخطار ،ونظر ًا ملا ُيب عىل علامء البالد من البيان جتاه هذه األخطار؛ من
وجوب التعاون بني أفراد األمة كافة ،لكشفها ودفع رشها ،والتحذير منها،

وحتريم السكوت عن اإلبالغ عن كل خطر جي َبي جت ضد هذا األمن  ..رأى املـجلس
وجوب البيان ألمور تدعو الرضورة إىل بياهنا يف هذا الوقت ،براء ًة للذمة،
ونصح ًا لألمة وإشفاق ًا ،عىل أبناء املسلمني من أن يكونوا أداة فساد وختريب وأتباع ًا
لدعاة اللاللة والفتنة والفرقة .وقد أخذ اهلل تعاىل عىل أهل العلم امليثاق أن يبينوا
للناس ،قال اهلل تعاىل:
(.)1
لذلك كله وتذكري ًا للناس ،وحتذير ًا من التهاون يف أمر احلفاظ عىل سالمة
البالد من األخطار ،فإن املـجلس يرى بيان ما ييل :
أوالً :أن القيام بأعامل التخريب واإلفساد من تفجري وقتل وتدمري للممتلكات
عمل إجرامي خطري ،وعدوان عىل األنفس املعصومة ،وإتالف لألموال
املـحرتمة ،فهو مقتض للعقوبات الرشعية الزاجرة الرادعة؛ عم ً
ال بنصوص
الرشيعة ،ومقتليات حفظ سلطاهنا ،وحتريم اخلروج عىل من توىل أمر األمة فيها،
يقول النبي ( :من خرج من الطاعة ،وفارق اجلامعة فامت ،مات ميتة جاهلية،
ومن قاتل حتت ٍ
راية ُع ِّم َّي ٍة ،يغضب لِ َع َص ٍبة ،أو يدعو إىل َع َص ٍبة ،أو ينرص َع َصبة،
َ
يتحاش من
رضب َّبرها وفاجرها ،وال
َف ُقتِ َل َف ِقتْلة جاهل َّية ،ومن َخ َر َج عىل ُأ َّمتِيَ ،ي
ُ
م ْمؤ ِمنِها ،وال يفي لذي ٍ
ولست منه) أخرجه مسلم.
عهد عهد ُه ،فليس مني
ُ
ُ

( )1سورة آل عمران. 187 :

ومن زعم أن هذه التخريبات وما جيرا جد من تفجري وقتل من اجلهاد ،فذلك
جاهل ٌ
ٌ
ضال؛ فليست من اجلهاد يف يشء .
ومما سبق فإنه قد ظهر وعلم أن ما قام به أولئك ومن وراءهم ،إنام هو من
اإلفساد والتخريب واللالل املبني ،وعليهم تقوى اهلل  ،والرجوع إليه
والتوبة والتبرص يف األمور وعدم االنسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ،تجر َف جع
لتفريق األمة ومحلها عىل الفساد ،وليس يف حقيقتها من الدين ،وإنام هي من
تلبيس اجلاهلني واملغرضني.
وقد تلمنت نصوص الرشيعة عقوبة من يقوم هبذه األعامل ووجوب ردعه،
والزجر عن ارتكاب مثل عمله ،و َمر ُّد احلكم بذلك إىل القلاء .
ثاني ًاَ :وإذا تبني ما سبق ،فإن جملس هيئة كبار العلامء يؤيد ما تقوم به الدولة
أعزها باإلسالم ،من َت َت جبع لتلك الفئة والكشف عنهم لوقاية البالد والعباد رشهم،
ولد رء الفتنة عن ديار املسلمني ومحاية بيلتهم ،وُيب عىل اجلميع أن يتعاونوا يف
القلاء عىل هذا األمر اخلطري ،ألن ذلك من التعاون عىل الرب والتقوى الذي أمرنا
اهلل به يف قوله سبحانه:
(.)1

( )1سورة املائدة.2 :

وحيذر املـجلس من التسرت عىل هؤالء أو إيوائهم ،فإن هذا من كبائر الذنوب،
وهو داخل يف عموم قول النبي ( :لعن اهلل من آوى حمدث ًا) متفق عليه .وقد
فرس العلامء "املـحدث" يف هذا احلديث بأنه :من يأيت بفساد يف األرض .
فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن آواهم ،فكيف َمن أعاهنم أو أيدَ
فعلهم ؟!
ثالث ًا :هييب املـجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ،ويكثفوا إرشاد الناس يف
هذا الشأن اخلطري ليتبني بذلك احلق .
رابع ًا :يستنكر املـجلس ما يصدر من فتاوى وآراء ت َجس ِّوغ هذا اإلجرام أو
ت َجش ِّج جع عليه؛ لكونه من أخطر األمور وأشنعها ،وقد عظ َم اهلل شأن الفتوى بغري
وبني أهنا من أمر الشيطان ،قال تعاىل:
علم ،وحذر عباده منهاَ ،

( ،)1ويقول سبحانه:

( ،)2ويقول جل وعال:
( )1سورة البقرة. 169 – 168 :
( )2سورة النحل. 117 -116 :

( ،)1وقد صح عن رسول اهلل  أنه قال:
(من دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص من آثامهم
يشء) متفق عليه .
ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو اآلراء التي تسوغ هذا اإلجرام ،فإن عىل
ويل األمر إحالته إىل القلاء ل جي ِ
جري نحوه ما يقتليه الرشع؛ نصح ًا لألمة وإبرا ًء
للذمة ومحاي ًة للدين .وعىل من آتاه اهلل العلم :التحذير من األقاويل الباطلة ،وبيان
فسادها ،وكشف زورها ،وال خيفى أن هذا من أهم الواجبات ،وهو من النصح هلل
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،و َيع جظم خطر تلك الفتاوى إذا كان
املقصود هبا زعزعة األمن ،وزرع الفتن والقالقل ،ومن القول يف دين اهلل باجلهل
استهداف لألغرار من الشباب ،ومن ال علم عنده بحقيقة هذه
واهلوى؛ ألن ذلك
ٌ
الفتاوى ،والتدليس عليهم بحججها الواهية ،والتمويه عىل عقوهلم بمقاصدها
الباطلة ،وكل هذا شنيع وعظيم يف دين اإلسالم وال يرتليه أحد من املسلمني
ممن عرف حدود الرشيعة ،وعقل أهدافها السامية ،ومقاصدهم الكريمة ،وعمل
هؤالء املتقولني عىل العلم من أعظم أسباب تفريق األمة ونرش العداوات بينها .

( )1سورة اإلرساء. 36 :

خامس ًا :عىل ويل األمر منع الذين يتجرؤون عىل الدين والعلامء ،ويزينون
للناس التساهل يف أمور الدين ،واجلراءة عليه وعىل أهله ،ويربطون بني ما وقع
وبني التدين واملؤسسات الدينية .
وإن املـجلس ليستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب ،من ربط هذه األعامل
التخريبية باملناهج التعليمية ،كام يستنكر استغالل هذه األحداث للنيل من ثوابت
هذه الدولة املباركة القائمة عىل عقيدة السلف الصالح ،والنيل من الدعوة
اإلصالحية التي قام هبا شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل .
سادس ًا :إن دين اإلسالم جاء باألمر باالجتامع ،وأوجب اهلل ذلك يف كتابه،
وحرم التفرق والتحزب ،يقول اهلل :
(.)1
ويقول سبحانه:

(،)2

فربأ اهلل رسوله  من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيع ًا ،وهذا يدل حتريم
التفرق وأنه من كبائر الذنوب .
تولَى إمام َة
وقد جعلِ َم من الدين بالرضورة وجوب لزوم اجلامعة ،وطاعة من ّ ّ
املسلمني يف طاعة اهلل؛ بقولـه :
( )1سورة آل عمران. 103 :
( )2سورة األنعام.159 :

( ،)1وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :عليك السمع
والطاعة يف عرسك ويرسك ،ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك)(.)2
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :من أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن
عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع األمري فقد أطاعني ،ومن يعيص األمري فقد
عصاين) متفق عليه.
وقد سار عىل هذا سلف األمة من الصحابة ريض اهلل عنهم ومن جاء بعدهم
يف وجوب السمع والطاعة .
لكل ما تقدم ذكره؛ فإن املـجلس جحي ِّذر من دعاة اللاللة والفتنة والفرقة،
وحرضوهم عىل
الذين ظهروا يف هذه األزمان ،قلبوا عىل املسلمني أمرهمَ ،
معصية والة أمرهم واخلروج عليهم ،وذلك من أعظم املـحرمات ،يقول النبي
فرق أمر هذه األمة وهي مجيع
( :إنه ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن ُي ِّ
فارضبوه بالسيف كائنا من كان) أخرجه مسلم.
ويف هذا حتذير لدعاة اللاللة والفتنة والفرقة ،وحتذير ملن سار يف ركاهبم ،عن
التامدي يف الغي ا جمل َع ِّرض لعذاب الدنيا واآلخرة؛ والواجب التمسك هبذا الدين
القويم ،والسري فيه عىل الرصاط املستقيم ،املبني عىل الكتاب والسنةَ ،و ْفق فهم

( )1النساء. 59 :
( )2رواه مسلم (.)1836

الصحابة ريض اهلل عنهم ومن تبعهم بإحسان ،ووجوب تربية النشء والشباب
عىل هذا املنهاج القويم ،والرصاط املستقيم ،حتى َيسلموا بتوفيق من اهلل من
التيارات الفاسدة ،ومن تأثري دعاة اللاللة والفتنة والفرقة ،وحتى ينفع اهلل هبم
أمة اإلسالم ،ويكونوا محلة علم وورثة لألنبياء ،وأهل خري وصالح وهدى.
ويكرر التأكيد عىل وجوب االلتفاف حول قيادة هذه البالد وعلامئها ،ويزداد
األمر تأكد ًا يف مثل هذه األوقات ،أوقات الفتن ،كام حيذر اجلميع حكام ًا
وحمكومني من املعايص ،والتساهل يف أمر اهلل ،فشأن املعايص خطري ،وليحذروا
من ذنوهبم ،وليستقيموا عىل أمر اهلل ،ويقيموا شعائر دينهم ،ويأمروا باملعروف
وينهوا عن املنكر .
وقى اهلل بالدنا ومجيع بالد املسلمني كل سوء ومجع اهلل كلمة املسلمني عىل
احلق واهلدى ،و َك َب َت اهلل أعداءه أعدا َء الدين ،ورد كيدَ هم يف نحورهم ،إنه سميع
قريب ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،ومن سار عىل دربه واقتفى
أثره إىل يوم الدين .
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د .صالح بن فوزان الفوزان
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حممد بن عبد اهلل السبيل
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بن
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د .عبد اهلل بن حممد املطلق

منفذو تفجريات الرياض جمرمون حاقدون
مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل شيخ
مفيت عام اململكة ،ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية
واإلفتاء .
إن ما اقرتفته أيدي هؤالء املفسدين من جرم وقتل وترويع وانتهاك؛ هلي أعظم
الذنوب؛ كوهنا اعتداء عىل األبرياء من أناس حاقدين عىل اإلسالم وأهله ،هدفهم
الرتويع واإليذاء.
إن هذا الوقت هو أعظم األوقات التي يقف فيها اجلميع من قيادة وأمة صف ًا
واحد ًا ضد هؤالء املـجرمني الذين أساءوا لإلسالم ،لذا ُيب أن يكون املواطنون
عين ًا يقظة ملا حياك ِضدهم ،وضد ِ
أمن بالدهم من جأناس خرجوا عن اإلسالم
وسامحته ،وقاموا برتويع أهل الوطن واملقيمني فيه ،واجلميع مطالب بوقفة حازمة
جتاههم ،وعدم االلتفات آلرائهم املنحرفة ،وتلك الدعاية املغرضة التي حياولون
من خالهلا احلديث باسم اإلسالم وهم بعيدون عنه ،واإلسالم براء منهم ومن
أفعاهلم املشينة واملخربة.
ومجيع أبناء الوطن عليهم مسؤولية كبرية وأمانة يف أن يكونوا عين ًا ساهرة عىل
أمن بالدهم ،وأن يقفوا جنب ًا إىل جنب مع قيادهتم لردع هؤالء اخلونة املفسدين
املعتدين ،وأن يلتفوا لقطع دابر من حياول املساس بأمن بالدهم ،وهي مسؤولية

كبرية عظيمة عىل كل مواطن ومقيم ،ومن يتساهل يف هذا األمر فإنه آثم إث ًام
عظي ًام.
ومجيع األئمة واخلطباء دورهم كبري ،وعليهم يف هذا الوقت تبصري األمة
وحثها عىل تقوى اهلل ،والتمسك هبذا الدين ،وإظهار اإلسالم ،وأنه دين السامحة
واليرس ،وليس للعنف واإلجرام أي مكان فيه ،والتحذير من مكائد األعداء .
وهذه الفئة التي ارتكبت هذا اجلرم ،هي فئ ٌة معتدي ٌة ج ِ
وجمرم ٌة قام ْت بقتل
األبرياء وهم يف مكان آمن دون ذنب هلم وبغري حق ،وهم معاهدون؛ حيث يقول
رب العزة:
(.)1
ويف احلديث( :من قتل معاهد ًا مل يرح رائحة اجلنة) نسأل اهلل العافية .
وهؤالء األبرياء الذين جقتلوا كانوا من الذين هلم العهد ،حتى لو كان عىل غري
ديننا ،وُيب الوفاء بالعهد واحرتام املعاهدين ،وال ُيب اإلخالل باألمن ،كام أن
هناك من القتىل سعوديني وعرب ًا مسلمني ،الذين يرجى هلم إن شاء اهلل أن تكون
هلم كفارة ذنوهبم ،وأن يرفع اهلل هبا درجاهتم .
إنا نرفض كل أنواع وأشكال ما يقوم به هؤالء اخلائنون لدينهم ،وندعو اهلل أن
ُيعل كيدهم يف نحورهم ،وأهنم قاموا بعمل ال يقره اهلل ورسوله أو دينه احلنيف
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الذي يدعو إىل التسامح واليرس واملـحبة والسالم ،ندعو اهلل تبارك وتعاىل أن يقي
هذه البالد من كل آثم ومعتد ،وأن يعني كل رجل أمن ومواطن يف الوقوف بوجه
هؤالء املـجرمني .
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