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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،   ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد:

يقه وتيسريه هلذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا من طالب العلم من خالل معهدهم العامر توف  على  l  فأمحد هللا
األثر"   مدينة مجرب، يف جاو ب"منهاج  إندونيسيا، يف  فأمحد هللا    ىبالد  العابر    lالشرقية.  اللقاء  على هذا 

 أن جيعله اجتماع خري وبركة للجميع.   l الذي نرجو من هللا

ر هلم جهودهم الطيبة يف نشر العلم والدعوة السلفية يف بالد إندونيسيا حرسها هللا  كز ُتشك  ذا املر واإلخوة يف ه
سمعنا فلكل خري، وما يقومون به من ربط الطالب يف هذا املعهد واملركز بعلماء املسلمني وطالهبم،    مووفقه

يُ  اليت  واملنة  العظيم  اخلري  وهذا من  والكثري،  الكثري  عليها  ها،  علي  l  شكر هللاعن هذا  أيضا  واشكروا هللا 
كون متعاوان بقدر استطاعيت أأن    l  ليزيدكم من فضله العظيم. واحلمد هلل على هذه النعم وأرجو من هللا

 معكم يف هذا اخلري لننال مجيعا من هللا رمحته وقبوله. 

هو عنها،  أُعلن  اليت  الكلمة  أو  احملاضرة  الرابن  وعنوان  العلماء  ومقام  عظمة  الس عن  أيني  السنة  لفيني  هل 
وذلك فضل هللا يؤتيه من   ،الرفيع والرفعة الكرمية يف الدنيا واآلخرة  من القدر  b  واجلماعة، وما وهبهم هللا

   ڇ  يت    ىت  مت  خت  حت   جت  يب  ىب  مب ڇ يف كتابه:  b  يشاء من عباده، كما قال هللا
 [11لة: ]اجملاد

املنزلة الرفيعة،    ،مّن عليهم هبذا املقام  l  فاهلل يُ   ، هؤ هذا اختيار هللا وهذا اصطفاو واصطفاهم هلذه  سأل وال 
هللا بني  عظيم، كما  فضله  فالعلم  يسألون.  وهم  يفعل  النيبيف كت  b  عما  بينه  وكما  سنته    n  ابه  يف 

لعظم شأن هذا العلم   ،وتعلو مكانته  ،تهال حمالة أن من حازه واتصف به ووفق له ستعلو درجف  ،الصحيحة
 لعباده.  l  الذي هو يف حقيقة األمر صفوة واستخالص من هللا
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ال ة من الكتاب بد من ذكر نصوص يف هذه    وفضائل العلم كثرية جدا ال يتسع اجملال لسردها، ولكن ال الُعج 
ب  ،والسنة والوقوف مع  العظيم مع أتملها  الرفيع  املقام  اليت ستعيننا إبذن هللا للتدليل على هذا  عض معانيها 

كلمة واحملاضرة املتعلقة بفضل العلماء وخطر من خالف العلماء فضلَّ واحنرف  تعاىل على بقية نقاط هذه ال
 لضالل والبدعة اهلالكة. نسأل هللا العافية والسالمة.  عن احلق املبني فاندرج يف فرق وطوائف ا

العظيم   هوهو الشهادة العظيمة على وحدانية هللا وانفراده ابلعبادة وحبق  ،يف أعظم مقام  ، فاهلل يقول يف كتابه  ◆
  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ     ٹ  ٿ   ٿ ڇوتوحيده وحده ال شريك له، حني قال تعاىل يف كتابه:  

 .[18]آل عمران:   ڇ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ

أن هذه اآلية العظيمة من أعظم معانيها ودالئلها أهنا دللت على   -ابختصار-بني أهل العلم رمحهم هللا  
   أمور:

التوحيد  :   –  هذه األمور  من  –   األول  أعظم حق  ، عظمة  تعلمه ومعرفته وصرفه هلل   .وأنه  البد من 
ال هللا". ولذا كان التوحيد أول علم وأول  إله  إلذي كله يف "ال  اوحده ال شريك له، توحيد هللا العظيم  

د  ول وحي أوحي به إىل األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، وبه قام الكون، من آمن ووحّ أدعوة و 
ن  أال  إىب  أو   ،ومن خالفهم فغوى  .د يف الدنيا واآلخرةس ع  واتبع الرسل على هذا احلق والتوحيد فاز وجنا و 

بدأ ابيشرك   إليهم،  هللا  وحي  وهذا  واألنبياء،  الرسل  دعوة  وهذه  واآلخرة.  الدنيا  يف  وخسر  ندم    ه هلل 
له   وحده ال شريك    چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڇبتوحيده 

 [36]النحل:  ڇ ڇ

  شهد ن عظيما ملا  باب وهذا األصل، ولو مل يكية عظمة هذا الها، فتضمنت اآلس  هذا أساس الدعوة وأُ 
 .  lوأهل العلم من صفوته من خلقه  تهوأشهد عليه مالئك لنفسه هللا به 

على   اآلية  العظيمودلت  الثاني  عرّ   :األمر  من  قدر  بعلمهعلى  عليه  ودهلم  بنفسه  هللا  وهم   ، فهم 
العلم وأولوا  األنبياء رأسهم ال حمالة  الذين على  و   ،املالئكة  والسالم ومن    وال شك  الصالة  والرسل عليه 

 صحاهبم وعلماء هذا الدين العظيم. أتباعهم وأوليائهم وأنصارهم، وعلى رأس أوليائهم أاتبعهم من 
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ال تكون إال بعلم. كما  -حبة يف هللا  يها األأ-ودلت اآلية على عظمة العلم النافع. ذلك ألن الشهادة  
   [86]الزخرف:  ڇ  وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ      ى ڇ قال تعاىل:

األ وعلى كل  عليه  املشهود  على  فكيف  فالشهادة  وبصرية،  بعلم  إال  تكون  ال  هذه  إشياء  ذا كانت 
 ؟الشهادة متعلقة ابهلل العظيم اخلالق اجلبار وحده ال شريك له

. فأهل العلم يف أمة l  اءه فيه رسله وأنبي   مان ومكان، أرسلفأهل العلم هم تبع لألنبياء والرسل يف كل ز 
وعلماء شريعته الذين اتبعوا    ه فعلماء دين  .n  رسوال فيهم وخامتهم  n  حممدا  l  اإلسالم اليت جعل هللا

سار على طريقتهم من  ومن  – هللا عنهم وأرضاهم رضي  –هم أهل العلم، على رأسهم صحابته  n النيب
وكان متبعا   هل العلم والفضلأ ىل يوم الدين من  إر على طريقتهم  تباعهم، مث أتباع أتباعهم، مث من ساأ

اء املسلمني متيزوا عن  . فعلمl  الذين سلكوا سبيل هللا  ،ألهل القرون الثالثة املفضلة. هؤالء هم العلماء
نه، ودعوة  ي ة إىل توحيد هللا وتبيبدعوهتم املتميز   ،هلهمأالعلم أو تلبس بلباسهم وليس من    ى دعبقية من ا

   حتذير األمة من الشرك ابهلل والبدع واملعاصي واملخالفات، وإقامة احلق يف كل أحكام هللا ناس إليه وإىل ال
l   ُف الناس عن  ر  ص  ح اخللق ابتباع اإلسالم واحلذر من طرق الضالل واهلوى اليت ت  ص  ببياهنا ونشرها، ون

 حق هللا وعن دينه وأحكام شرعه.  

غون دين هللا الذي أخذوه عن رسول ألهنم يبلّ    ،هممرهم واالنتهاء بنهيبطاعتهم واالقتداء أب  k  وأمر هللا
 .  n يف كتاب هللا ويف سنته ،من الوحي n والذي أخذه رسول هللا ،  nهللا 

 ولذا كان مدار الناس جتاه العلماء على نوعني:  

ل أبمرهم وانتهى عم  و   ،مهم واحرتمهمرهم وعظّ أطاعهم واتبعهم ووقّ مدار خري وسعادة وبركة وجناة ملن    -1
الدنيا   يف  والسعادة  النجاة  له  نرجو  الذي  املوفق  السعيد  هذا  هللا.  طاعة  يف  وأطاعهم  هنيهم،  عن 

 واآلخرة.

ومل أيخذ أبمرهم وال بنهيهم،   وانتقص من قدرهم وشأهنم ومل يتأسواملدار الثاين يدور على من خالفهم  -2
الشقي  اوع هو  هذا  عليهم،  وتكرّب  وترّفع  من    ،التعيسرضهم  رمحته كان  بواسع  هللا  يتغمده  مل  إن 

 الضالني واألشقياء يف الدنيا واآلخرة. نسأل هللا العافية والسالمة. 
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نا فيها. من  ق  ل  وهذه هي غاية احلياة اليت خُ   .ليس هبنيأمر  ، األمر  -أيها األحبة يف هللا-فاألمر عظيم  
والسنة،و ،    n  أطاع هللا ورسوله والسعادة. ومن خالف ذلك    سلك طريق  أطاع علماء اإلسالم  اخلري 

 طريق اخلري والسعادة.   ي  ك  ال  أن جيعلنا من س   l ر. فنسأل هللا والش  ةساطريق التع -والعياذ ابهلل-لك س

  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ڇ:  من كتاب هللا سبحانه، وإال فاألدلة كثرية، كما  قال هللا يف كتابه   جوذ منهذا  

 يت إىل بعض اآلايت يف ثنااي هذه الكلمة.[. وسنأ9]الزمر:    ڇ ىئ   ىئ   ېئ  ېئ

العظيمة اليت بنّي   وأما السنة  ◆  فضل العلم   n   فيها رسول هللاففيها الكثري والكثري أيضا من النصوص 
الدنيا واآلخرة  ة كان من امل  ومكانته، وفضل العلماء وما هلم  ، أن    n  خرب ما أنه كأيكفي    . عند هللا يف 

ْن  م»  قال:  n  النيبأن    ((الصحيح ))سالك طريق العلم أراد هللا به خريا يف الدنيا واآلخرة. كما جاء يف  
ينِ  ُ ِبِه َخْْيًا يـَُفقِ ْهُه يف الدِ   1.  «يُِرِد اَّلله

ى من العلماء الذين ساروا عل   عن أهله  العلم وطلبه وحتصيلهلعباد والناس ألخذ  لحااث    n  يضاأوقال  
»ِإنه هللاَ الَ يـَْقِبُض الِعْلَم    ـــــــفـ  2«ضبَ قْ تعلموا العلم قبل أن يُـ »:    nيث قال  طريقه احلميدة الرشيدة. ح

َتزُِعُه انِْتَزاًعا ِمْن   ؛  واحدا   َعاِلًمايـُْبِق  ، وَلِكْن يـَْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماِء، حَّته ِإَذا ََلْ  قلوب العباديـَنـْ
    3. َضلُّوا«ُجههااًل، َفُسِئُلوا فََأفْـتَـْوا ِبَغْْيِ ِعْلٍم؛ َفَضلُّوا وأَ  اُس ُرُؤوًسااَّتهََذ النه 

 م الناس الذين هم يف طريق العلم على قسمني وإىل قسمني: احلديث قسّ 

 علماء حق وبصرية وعلى دين هللا؛   -

أهله - وليسوا من  تلبسوا ابلعلم  العلم،  وا  ،وأدعياء  الضاللة  ق  لفتنة، ألهنم على غري احلوهؤالء علماء 
 والصراط املستقيم. 

 
 . 1037، ومسلم  71جه البخاري أخر  1.
 ( 195/ 1)  ((فتح الباري))أخرجه أمحد والطرباين، انظر   2.

 . 2673، ومسلم  100أخرجه البخاري  3.
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ولئك العلماء، قبل أن يضيع عليهم أ  ناألمة على البدار واملسارعة واملسابقة يف طلب العلم ع   n  وحث النيب
العباد ويُـ   ،الزمان العلماء.  ق  إما مبوهتم أو بقلتهم أو بفنائهم. فإهنم ما أييت زمان إال ويذهب اخليار من  بض 

ن مل يغتنم إولئك العلماء  أللفنت والتباس كثري من األمور قد ال يوفق العبد  ال حمالة، لكنه لشدة ااحلق ابق  
ل وُيسّوف فرتوح عليه الفرصة، فيكون من عن السعي إليهم واألخذ عنهم، ويتكاس  أطافرصة وجودهم، فيتب

 عني. ئالضا

 كما قال القائل:  ن نغتنم فرصة حياتنا هذه.أولذلك على طالب العلم وعلينا مجيعا 

 فإن الريح عادهتا السكون     ِإذا َهبهت ِرايُحَك فَِاغَتِنمها 

 هذه الساحنة.   لنغتنم هذه الفرص العظيمة يف نيل العلم وأخذه عن أهله قبل أن تروح علينا

 .«ةِ نه  اجلَْ ىَل ا إِ قً يْـ رِ طَ  هُ لَ   هللاُ  لَ هه ا سَ مً لْ عِ  هِ يْ فِ  سُ مِ تَ لْ ا يَـ قً يْـ رِ طَ  كَ لَ سَ  نْ مَ »أيضا:  nوقال 

إىل غري ذلك من النصوص العظيمة يف فضل العلم وأهله، وعظيم مقامهم ومكانتهم عند هللا. كما جاء يف 
عند هللا عظيما يف ملكوته، من العظماء عند هللا سبحانه.    ىأهله يدعذي يطلب العلم ويكون من  األثر أن ال

هللا وعن دين هللا سبحانه. إن أطاعه الناس فازوا وإن  عن    بلغايكون مُ فربه وجيعل له القبول يف األرض،  يقبله  
 .  -والعياذ ابهلل-ه الناس بعلم ومعرفة ضلوا وشقوا و خالف

 ىل العلم وفضله وفضل أهله وعظيم مكانته.  إشارة إهذا ابختصار 
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ن هللا جعل للعلماء من املكانة واملنزلة والراية ما جعله لألنبياء  إ] 

 [  والرسل

لعلمائه وأوليا   هللا سبحانه  ن أ  –  بناء خوة واأليها اإلأاألحبة يف هللا،    أيها   –  خالصة األمر ه من ئجعل 
املكانة واملنزلة والراية ما جعله يف حق أنبيائه ورسله، من حيث الطاعة واالتباع، ومن حيث ما يرتتب على 

 ألرض. هذه الطاعة من اخلري وما يرتتب على خمالفة هذه الطاعة من الشر والفساد يف ا

ن أ  كيف   –  عاهللا عليهم وسلم مجي    صلى  –بحانه  فإن تدبران نصوص الكتاب والسنة ونظران يف أنبياء هللا س
دهم ونصرهم، وخذل من خالفهم بلغني عن هللا، أيّ فكانوا مُ   ،واستخلصهم بوحيه  ،هللا اصطفاهم على أقوامهم 

ابإلمجال أنه أرسلهم إىل ورسله ابلتفصيل و   أنبيائه  عن  قبه. أتملوا يف كتاب هللا سبحانه، خيرب هللا اوعذبه وع
 [14]ق:     ڇ   ۆئ  ۇئ    ۇئ      وئ  وئ ڇأقوامهم. فمن أطاعهم جنا، ومن خالفهم هلك، كما قال هللا:  

الوعيد   عليه  من   -العذاب -حق  ومنهم  الريح،  من  حاصبا  إليهم  أرسل  من  سبحانه،  هللا  أخرب  منهم كما 
ومنهم  أغرقهم،   قذفهم ومنهم من خسف هبم،  السماء  من  من    من  ذلك  إىل غري  عنده،  نواع  أ حبجارة من 

 العقاب والوعيد الشديد.  

  نه إِ »  يقول:  صيب عظيم من هذا املقام. ذلك ألن النيب  نلعلماء اإلسالم واملسلمني، علماء احلق والصدق  ف
فيرتتب على متابعته    أال وهو الكتاب والسنة.،    مرياثهوريث له يف  وريث النيب  ف    4. «اءِ يَ بِ نْ اأْلَ  ُ ثةَ رَ وَ   اءَ مَ لَ عُ الْ 

أنبيا نصر  هللا كما  فإن  والعقاب.  واآلفات  الشرور  خمالفته  على  وترتتب  و ءاخلري،  ورسله  على أه  صحاهبم 
 ه وطالهبم على من خالفهم إىل أن تقوم الساعة. وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.  ءقوامهم، ينصر علماأ

 -أيها األخوة -ه النصوص. قال هللا يف كتابه، تنبهوا على هذه اآلايت العظيمة  ن يتأملوا هذأ  ملسلمنيفعلى ا
عن أهل   كري، قال هللا يف حال من يبتعدذ حينما خيرب هللا عن العلماء وعن أويل األمر، خيرب للتنبيه والعظة والت

  گ  گگ  ک  ک  ک     ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ ڇهاهتم، قال:  يرشاداهتم وتوجإالعلم وال ينظر يف  

 
 . 223، وابن ماجه 2682، والرتمذي  3641أخرجه أبو داود    .4



 

8                  

 

  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  گ

 [ 83ساء:  ]الن  ڇ   ھ  ہ  ہ  ہ     ہ

ننا  خري، أل  ىنا عل ذا حققنا هذه املرجعية كُ إحوال.  رجع إليهم يف كل األمة، يُ انتبهوا هلذا! العلماء مرجعية لأل
مر ملن يستنبطه وهم العلماء. وهذه اآلية كأختها تدل على أن أويل األمر هم العلماء مع حكامهم.  رجعنا األأ

 [59]النساء:  ڇی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ڇالنساء: كما قال هللا يف آية 

االستنباط واالستقراء واستقاء    ،صفة أهل العلم  هوهذ  ، األمر هم الذين يستنبطون  ويلأن  أيف هذه اآلية خيرب  
  ،أن من سار على طريقة العلماء كان على خري  lبني هللا  فهلم.    ق هللاياألحكام من حملها ومصادرها بتوف

إليهم وانتبه ألمرهم ومشى على  جعمن وفقه فر  ىعل  ال فضل هللا أنه لو l ىل أهله. مث بني هللاإع األمر ج  ر  وأ  
إال من أنقذ ال ذلك التوفيق ابتباع العلماء التبع الناس الشيطان    توجيهاهتم، أن ذلك من فضل هللا عليه. ولو 

  ڇ      چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڇنه كما قال هللا عنه:  إ. ومن اتبع الشيطان فlهللا    ممنه
 .نسأل هللا العافية. [6]فاطر: 
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ما حصل من هذه الفرق والطوائف هو ذاته الذي حصل من األقوام  ] 

 [ املاضية تجاه أنبيائهم 

الفرق الط  هذه  الرجيموهذه  للشيطان  متبعة  أمرها  حقيقة  وأشكاهلا هي يف  أصنافها  بكل  حمالة،    ،وائف  ال 
من   الشيطان  هذا  اإلشياطني  سواء كان  فإن  اإلنس.  شياطني  من  أو  النصوص  اجلن  عن  تكابر  إذا  نسي 

من   أن  خربأ  n  الكتاب والسنة. فإن النيببنص    ،من شياطني اإلنس  وتكابر عن احلق وأهله كان شيطاان
  ک   ک ڇكما قال هللا يف كتابه:  و   ، وهذا واضح  من اجلن شياطني أيضا.  وأخرب أن   ، اإلنس شياطني

 [ 6، 5]الناس:  ڇ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ

 طريق الباطل ق ليصرفوهم إىلعليهم طريق احل  ونشيشو و   ،فعلماء السوء هم أهل الوسوسة، يوسوسون للناس
 –يضا، حينما رسم ألصحابه  أحقيقة األمر وخطورته    مؤكدا ،    n  ولذلك بني النيبوالعياذ ابهلل.    ،هواءواأل
رض منوذجا ومثاال على خط احلق الذي هو الصراط املستقيم، ورسم عن على األ  رسم  –  يضا ألنا    م  س  ر    وهو

وبنّي  متعارضة  ومشاله خطوطا  أخأ  ميينه  اليت  السبل  يف كهنا  عنها  هللا  وبنّي رب  رأس  تابه  على كل  أن  سبيل  
  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ ڇ  ، هذه السبلىل إشيطاان يدعو  

 [  153]األنعام:    ڇ  ڎ  ڌ

فما   ،نس واجلنحل وامللل على رأسها شياطني اإلنلائف والفرق واو أن هذه السبل اليت هي الط :األمر خالصة
ا األنبياء  حصل من هذه الفرق والطوائف هو ذاته الذي حصل من األقوام املاضية جتاه أنبيائهم حينما عصو 

 قبهم وخذهلم وجعل عليهم العار إىل أن تقوم الساعة.   اوالرسل أهلكهم هللا وع

الفرق ذا  ،كذلك هذه  والنهج  ت هي على  إىل  ،الطريق  يدعوهنم  الذين  العلم  أهل  الكتاب   حينما خالفت 
القرون   من  األمة  سلف  طريق  اتباع   وإىل  ذاوالسنة  سلكوا  هؤالء  املفضلة،  املخالفة    ت الثالثة  يف  الطريق 

واملعصية. فكان جزاؤهم قريبا من جزاء السابقني من اخلذالن واإلذالل واملهانة. وكان ألهل احلق والعلم ومن 
 خرة.  لدنيا واألتهم السالمة والرفعة واألمن واألمان يف اسار على طريق
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 ] الخوارج [ 

سلك من الفرق منواهلم   نولئك اخلوارج ومأوهذه الفرق املخالفة اليت من أعظمها خطرا وشرا يف اتريخ األمة:  
طريق احلق، سواء  وا ابخلوارج ألهنم خرجوا عن  ىل يومنا هذا. فإن اخلوارج هلم من الفرق الكثري والكثري. وُس  إ

و مجاعة. وال نتناول هاهنا كالم من تكلم يف بداية  أهل احلق، سواء كانوا فردا  أارقوا  وف  ،و مجاعةأفردا    واكان
الذي   اخلارجي  ذلك  هو  رأسهم  أن  هذا،  أوضحت  النصوص  لكن  نشأت،  وكيف  اخلوارج،  فرقة  أتسيس 

ابألسانيد   الصحيحة،ا من كتب السنة  ، كما جاء وصفه وخربه يف الصحيحني ويف غريمه  n  رض النيباع
 . الصحيحة

ورأى    ، رضه يف رأيهارضه يف قسمته وعاعو ،    nتقياء  فإن ذا اخلويصرة خالف سيد العلماء وإمام العلماء واأل
 ، فكان من اهلالكني.   n، وأن مذهبه خري من مذهب النيب  n  أن رأيه خري من رأي النيب

طريقته  السائرين على  و   وأصحابه  ف أبتباعهفكي  ،   n   خلق هللا ذا كان هذا الرأس خالف خريإ  ،مث بعد ذلك 
الصحابة. وهذا مبسوط يف كتب وهم  ، خالفوا خيار أهل األرض بعد النيب عليه الصالة والسالم،  من بعده

ومل يقبلوا   ،. ومل أيخذوا بتوجيهاهتمnمن بعد النيب    nسالم والتاريخ. فإن اخلوارج خالفوا أصحاب النيب  اإل
وع  ،همحبنص حىت  اوكابروهم  النيب    جالدوارضوهم  معركة   nأصحاب  يف  منهم  حصل  ابلسيوف، كما 

خرب أ النهروان اليت قاتلهم فيها علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأرضاه. واستخرج منهم ذلك الرجل الذي  
حلق صالته إىل نه من عالمة أولئك اخلوارج املراق الذين حيقر املسلم الذي يسري على طريق اأ  nعنه النيب  
 إىل آخر احلديث املعروف عند طالب العلم. ،إىل قراءهتم للقرآن قراءتهو صالهتم، 

يب طالب فأبوا ذلك. أصحهم علي بن  هل العلم وفيهم الصحابة. ان أىل خمالفة  إأن اخلوارج ابدروا    :اخلالصة
قبل  وان عثمان  أصحهم  بقتل  يتجرأوا  الصحابة  zن  من  الناصحني  نصح  يقبلوا  ب  ،فلم  تلوثوا  دم حىت 

 عثمان رضي هللا عنه وأرضاه. وهكذا هلّم جرا.  

بقروا بطن سريته ومن كان معه من أتباعه. فكان ذلك سببا لتوجه    ، تلوا ابن األرت رضي هللا عنه وأرضاهوق
 ىل قتاهلم.  إرضاه  أعلي رضي هللا عنه و 
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اورة املعروفة عند أهل وحاورهم يف احمل  رب القرآن ابن عباس رضي هللا عنهمحليهم  إرسل  أو   ، فهذه هي غايتهم
فرجع منهم من رجع وبقي من بقي على فكره املنحرف، فكانت العاقبة معروفة، اهلالك والدمار. فإن    ،السنة
َلنـهُهْم قـَْتَل َعادٍ »حينما تكلم عن هؤالء اخلوارج املراق قال:    n النيب   طوىب ملن »  و   5. «لَِئْن َأْدرَْكتـُُهْم أَلَقْـتـُ
هذه الصفات الذميمة كانت عليهم عارا بسبب خمالفتهم    7. «شرار اخللق واخلليقة»ألهنم    6  « وقتلوه  قتلهم

 رف عن طريقهم ومنواهلم كان له حظ من وصف اخلوارج واملراق. احنألهل العلم. فكل من خالف العلماء و 
 

 [ الشيعة]

 ، أخربت عن فضل أصحاب النيب  وخالفوا توجيهاته العظيمة اليت  n  خالفوا أوامر النيب  ،وكذلك الشيعة
مث عمر مث    zقدمهم وأعظمهم الصديق  مُ من أن    ،وأهنم يف الفضل واملكانة على ما أمجعت عليه األمة

وخالفوا ما أمجعت عليه الصحابة على هذا الرتتيب وعلى   ،. فخالفوا هذا التوجيه العظيمh  عثمان مث علي
ل البيت. ونصحهم علي برتك هذا آ ويف    z  ىت غلوا يف عليواملكانة. مث تدرج هبم األمر ح هذه الدرجات  

كما جاء يف بعض   zقهم علي بن أيب طالب  الغلو ومل ينتفعوا بذلك، فكانت العاقبة فيهم معلومة، أن حرَّ 
 والعياذ ابهلل.  ،هو هللا  جعلوه وحارهبم ألهنم جعلوا عليا يف منزلة اإلله بل ،األثر

والسَّ  الس وء  وعاقبة  خامتة  توجهذه  وخالف  العلماء  خالف  ملن  فكانت وء  الصحابة  خالفوا  الرشيدة،  يهاهتم 
 هذه عاقبتهم.  

هم ميرقون من الدين كما    ،يف األمة اإلسالميةظهرت  اليت  طالق  ابإلهم أخطر الفرق    ةلذلك اخلوارج والشيعف
الرمية من  السهم  عنهم    ،ميرق  أخرب  النصوصإو   .nالنيب  كما  ويف  التاريخ  نظران يف  جاءان عن  ذا  ما   ويف 

أعداء هللا. فهم البذرة اليت بذرت الفرق يف   وأولئك اليهود  أولئك أن وراء  وجدان    التحقيق   هلأوعن    املؤرخني
   .و دعمها بعد ذلك اليهودأها اليهود ء ال وكان وراإ أت ش ن ةما من فرقالعامل إىل يومنا هذا. 

 
 . 1064؛ ومسلم 77432و  3344أخرجه البخاري   . 5

 . 3765أخرجه أبو داود  6.

 . 3765ود  ، وأبو دا1067أخرجه مسلم  .7
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الرفض بعد ذلك   وظهر  ،عداء هللا من اليهودأيضا  أه  وكان من وراء  ةاملفضل   ةن الثالثظهر التصوف بعد القرو ف
 ىل يومنا هذا.  إحكامه أسالم و بشع صوره خمالفا عقائد اإلأيف 

الدعو  يقوم على  الإ  ةوكله  وراء  العظيم  توحيد هللا  ونبذ  الشرك  تو   ،رظهىل  الفرق  امث  وتتابعا حىت  ظلت  هورا 
  .وتكاثرت  ت كثر 

 

 الحدادية [] 

خر آلكنها يف    ةىل علماء السنإو   ةىل السنإمرها  أول  أكانت تنتسب يف    ةفرق  يومال  الناس  مث ظهرت يف عصر
سالم قدميا فحاربت العلماء وغمزت يف علماء اإل  ،عن طريق العلم والعلماء  ابعيد  اخط  ختطو  صارت مرها  أ

غمزوهم ف  ه، ئ علمامر هللا جتاه  أ وخالفوا    ، ةوالكاسد   ةالفاسدراء  ها ابآلرضو اعهلها و أو   ة السن  ايرتكو   ملو   ، وحديثا
فيهطو  الواهيةم  عنوا  ابلردود  األوصاف  و   ،وجلدوهم  أبقبح  بذلك أو   .شنعهاأو وصفوهم    ةاحلدادي  ةفرق  :عين 

  .وهي على قسمني كما سيأيت  ،ة املعاصر  ة اجلديد ةاخلارجي

عن طريق العلم   من خرجمجال على كل  حيث اإلاخلروج تطلق من    لفظةاخلوارج و   لفظ   -أيها األحبة–لذلك  
يف األحكام جتاههم عند أهل العلم والسنة. لكن من   ختالفاالمع    !من اخلوارج. نعميكون    االعلماء، هذو 

العلماء كان   العلمخالف  على  طعن  اء،خارجا  خارج  يف  من  علماء العلماء كان  وعلى  العلماء،  على  ا 
   .اإلسالم والسنة

مل يرتكوا علماء   ،هل العلمأ  نةسابقني يف غمز ومطاعُخطى اخلوارج الميشي على  فجاء هذا الفكر احلدادي  
 ةغمار حوله ابسم السنوبدأ يف مجع بعض األ  ،حممود احلداد  ،حيث جاء ذلك املصري  .قدميا وحديثا  ةالسن

  ة.يف كتب السن طعنلعلماء و ىل نفسه وحارب اإ هبم فحزّ  ة!بعد الناس عن السنأعليها وهو من  لفرقةوا

يرتك   السن  هذا  –  ب الشبا  يهاأ  –مل  علماء  يف    ،القدامى  ةاحلدادي  داودأ تكلم  السالفني   ،يب  يف  وتكلم 
  !مر جهل عميقاأل ةقوال هي يف حقيقهم ويعارضهم أبخيطّئوصار  ،عليهم أوعارضهم يف كتبهم وجتر  ،وغريهم
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يده  له  و  خبط  شيطانه  و كتاب كتبه  السن  ئمليكله    !الرجيمخط  على  وابلتحريض   ! اهلهأ وعلى    ةابلطعن 
البشراجتمعت  ف من  حثالة  األ  ،حوله  بني  مييزوا  ودرجاهتامل  املندوب كالواجب   ، حكام  املستحب  جعلوا 

يف بعض تقع بني أهل العلم  نواع اخلالف اليت  أومل حيرتموا بعض    ،للعلماء قدرهم  وامل يعرف  ،صيلصل األواأل
اليت قد تكون من أمور    نمن السن  ةوجعلوا كل من مل يفعل السن  ،هل البدعأجعلوا كل خمالف من  ف  ،املسائل

 وضاال.  مبتدعا جعلوه    nيف زمن النيب العادات 

فرد عليه ونصحه    ،ربيع املدخلي  ةالعالم  –  هطال يف عمر أهللا و   حفظه  –مام اجلليل  تصدى هلم شيخنا اإلف
 م جهسقط حجأو وكتب الكتب فيهم    ،دهافنو رد على شبهاهتم    وابيفلما مل يستج  ،معهومن  هو    ،قبل ذلك 

  و أ مميزات  ))  عنوان وساها ب  ة، اقرؤوها أيها الشباب!عظيم  ة ذلك يف رسال  ة رهم. وجعل خالصاوبني عو   يةالواه
احلداديةصف أذكر–  ((ات  راجعوها    -فيما  القوم.  صفة  فيها  العليها    واوقفبني  هذه  حقيقة  فرقة!  لتعلموا 

أهل   نإ  وهللا  واستفيدوا منها!    ! بينكميف ما  اقرؤوها وانشروها  اإلمام اجلليل املبجل.  من كتب هذا    وااستفيد
  رأس يف املنهج  ،انقد خبري  ،أمني   انصح  –  هللاه  حسيب  –نه  أل  اإلسالم يف حاجة عظيمة لكتابة الشيخ ربيع.

وهنالك عليه من عامة املخالفني، ألنه  من هنا  تدور احلرب  لذلك  ف  .يف اجلرح والتعديل  مامإ  ،يف هذا العصر
  !ونصائحهكالمه  أحكامه وجتاه    جتاه  كات من تشكيح ذ ر  كل    وار ذواح  .لعاملنيلهم  ر  عواهم وبنيز ر حارهبم واب 

أنه قال ذلك   وأ  ، ن ال يعرف شيئااآلويصفه أبنه    ،من السنة  ء أحياان حىت ممن ينتسب إىل شي  تصدرقد  
جلمعيات ويقول أو خيالف نقده للرجال أو للفرق واألحزاب وا  ،به ذلك االقول املعني يف فرتة قدمية أو ما ش

أمور قدمية أن هؤالء   ،هذه  تدل على  اليت  والرباهني  األدلة  منه؟ وما هي  أعلم  أأنت  أهنا قدمية؟  أدراك  وما 
إىل  .منقودين ورجعوا  واتبوا  عليهم  ما  تركوا  والنقد  ،احلق   قد  اجلرح  عنهم  ارتفع  قد  اي    ؟!فنقول:  فاحذروا 

أ الذين   ثىنأو   ، سالم خرياليه علماء اإلثىن عشباب! هذا اإلمام إمام انصح حسيبه هللا.  الشيوخ  عليه حىت 
له وال عصمة  عصمة    ةلباين رمحه هللا العالماأل  يعدّ ال ي  و -لباين رمحه هللا يقول عنه  هذا األ  ه.وعلمو   وهدرس

  " . من كتبه خيالف ما حنن عليه وهو عليه من املنهج احلق  أت يف ما قر   أ  جد خطأمل  "  :يقول  -ميذه الربيعلتل 
   ة.عظيم ة شهادهذه 

، فيه  ((ىل هللاإ  ةنبياء يف الدعو منهج األ))على كتابه  اطلعوا  و عاينوا    . بينكموانشروها  ركزوا على هذه الكتب  ف
  هللا   ذنإب  –كم  تكن  لوهللا     !منها وانشروها  واواستفيد  ، هوشروحاتانظروا إىل كتبه كلها    . التوحيد  ة بيان عظم
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ربيع حقيقتهم وفضحهم   ة العالمفبنّي إن شاء هللا.    ،رة والباطنةالفنت الظاه  من  –  هللا  بفضل  –  عصمة  –
  .همأمرُ كشف انوبني فسادهم و 

 

 [ الحجورية]

الشيخ مقبل رمحه  أنه من تالميذ    ىدعاالذي    ،املعروف احلجوري ابليمناليمين  ذلك  ار على هذا النهج  وس
هنم أشو   قدرهمعرف  يم العلماء و كان يعظّ   ن مقبال رمحه هللا إف  . طريقهوخالف    ،لكنه خالفه  .اليمن  ةهللا عالم

ا تسليم  وهذ  .حزين فهو حزيبإنه  قال عنه الشيخ ربيع  من  يقول  بل    .امقدم    امامإربيع ويراه    ةوحيرتم العالم
  ة عالمالوري ويعارض  جيت ذلك احلأيف  .والتعديلاجلرح  لشيخ ربيع يف ابب  لمقبل رمحه هللا    ةكامل من العالم

  .فكان من حاله ما عرفتمصحه. نربيع وال يقبل 

  ! تى ابلعجائب وأ  ،nالنيب    ة ويف مقام دعو   ةن تكلم يف مقام النبو أىل  إحىت وصل احلد هبذا احلجوري الضال  
وما ذلك إال   !ب ا جوالعُ نة. أتى ابلع جب  واملطاع  طعنلاب  -  ورضي عنهم  -  n  صحاب النيب أج على  مث عرّ 

انل  أل مر مثنه  والكبار  ةخمالفمن    ةرة  يق  !العلماء  أيهبتوجيه  ممل  ومل  حاله  ،نصحهمب خذ  م  هذه    !فكانت 
   .والكالم فيه كثري

يسمى   عندان يف سودان  حدادي  وبني  –  احلجوري هذا  عينأ  –بينه    قارنتُ   !عليها  أيضا اطلعوا  ةولدي مقال
 –تعاىل    هللا   إبذن  –  ألهنا تعطيكم  ،يهاوا عل عل فاط  .بينه وبني هذا السوداين  ةجعلت مقارنفخمتار بدري.  ــــــ  ب

ما بني  ))  :بعنواناحلجورية اليمنية، وسيتها  ن هذه  أخواننا يف شإان و ؤ كتبه علما  مامع    ،ذلك احلجوري  حقيقة
   .((احلجوري اليمين وحيىي السوداين خمتار بدري 
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 [  فتنة محمد بن هادي] 

يعلمها    ة  سبحانه حلكمراد هللا أمث    .نا وهنالك تنتشر من ه  ةالسلفي  ةدعو ال  –  هلل  واحلمد  –مث مشى الزمان  
شأنه  هو اجلديد    ظهرف  ، جل  جديدة بفرقاحلدادي  وحدادية  جديدة  بذلك    ،ة  بن ـــــــ  باملسمى  وأعين  حممد 

ومل يدع   ،يف الشيخ ربيعوطعن    ،غمز يف العلماءو   ابركى السنة وأهلها. لكنه  عل كان حمسواب    ذاهادي. وه
أقرب الناس إليه  أن كانوا من  بعدهم بعد  أو هذا وطعن يف هذا،  فغمز يف    ،السلفيني  على  جعرّ و   حىت األلباين،  

ب العدو القدمي وجعله صديقا قريبا  وقرّ   ،ثىن على املخالفني خرياأو قرب إليه من كان من أبعد الناس عنه،  و 
ق  حاله من كالم العلماء فيه. فهذا الرجل فرَّ به  دى  أفكانت عاقبته ما ظهر منه وما    ،هجملالس   سره وحمالل  حمال

 نيويف طالب الشيخ   ،هللا والعالمة اجلابري حفظه هللا  هربيع حفظ  العالمةك  ةعلماء السنيف    عنوط  ،السلفيني
   !! وصافقبح األأبووصفهم  !نيمن السلفي مغريهو 

 "من حوله يسقط ذلك الشيءفي طعنفا ، ن تسقط شيئاأردت أذا "إ  :يقولونكانوا قدميا  و 

يريدون  ، nالنيب  كانوا يريدون  ،ثرهل األأيف  ةابلوقيع  وااشتهر الذين ع هل البد أالروافض و  :وكما قال السلف
  واذا طعنا إو خاف  .صحابهأمث يسقط بعد ذلك    nيسقط النيب  ل صحابه  أيف    عنوافط  ، هسقاط دينإو   هسقاطإ

   ه.عاتبأو  هصحابأيف  واطعنف ،ن ينفر عنهم الناس أ  n يف الرسول ةمباشر 

العلماء وطالب احلقعن  طوهكذا مشت الفرق واجلماعات ت يف علماء احلق بعد ذلك    واطعنلي  ، يف طالب 
  ، هذا الطريق   عنك ك  ترُ اأن    :ربيعاليوم    العامل  يناصحه عالمة  .ابن هادي يف هذا العصروالسنة. هذا ما فعله  

يف   ، ءرايبقذفك لألطعنك يف املسلمني يف  يف    ،اتك ءدعااوائت لنا ابحلجج والربهني يف    !احلججر لنا  حض  أو 
الفاسدة،ت التقعيدات  والائت    قعيدك  توجيهه  !رباهنيابألدلة  وال  نصحه  يقبل  مل  ا.  بعيد  عنه  يهرب    ، وهو 

فكانت هذه حاله. تنكر ملا كان يعرف وعرف ما كان ينكر. وقد قام بعض الشباب السلفي جبمع تناقضاته  
القدمي واحلديث،   قبيحا  ما بني  يراه  يراه  ما كان  بذكرها   ةذلك كثري على    ةمثل واأل  ،مجيالصار  املقام  يطول 

  .وتفصيلها
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 [  nخطورة مخالفة الرسول ] 

يقول هللا يف كتابه:  .  هل العلمال بسبب خمالفتهم ألإوما حل هبم ما حل    ،ما حصل  مفهؤالء ما حصل هب
 [ 63]النور:   ڇ  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک    ک  ڑڇ

ويدخل   ،  n  همر رسولأ  ةوخمالف  ،هو سبحانه  همر أ   ة يدخل فيه خمالف  } َعْن َأْمرِِه {فإن قوله تعاىل  
  ،  n  ة، ألن علماء السنة أيخذون أبمر هللا وأمر رسولهالسنو اإلسالم    علماءمر  أ  ة يف ذلك خمالف

هللايو و  بتوجيهات  رسوله    جهون  خالnوتوجيهات  من  الوعيد    فهم.  هذا  من  نصيب  له  كان 
   .الشديد

فالطعن   ،[63]النور:    ڇ  ڳ  ڳ      ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک    ک  ڑڇ
اء علموا  عنا ط  ،وهذا ما حصل من مجيع هذه الفرق وغريهاطعن يف احلق ويف اإلسالم،    يف العلماء

و أ  عنوا اوط  اإلسالم احلق  احلق  عنواا طهل  هذه  ،طالب  السن  عاقبتهم:  فكانت  عن   ة االحنراف 
 ق وحماربة احلق وأهله. حنراف عن احلواال

يف    أن نكون  ابلصدق  هللا  لأن نسأو   ،ة والعافية ل هللا السالمأن نسأو   ،ن نعتربأو   نتعظ ن  أفعلينا  
علما  حمل طاعة  حمل  ويف  ائطاعته  نطيع  وأن  طاعته  ه  يف  املعروف، lلعلماء  يف  الطاعة  فإمنا   ،

 مار على طريقتهم من طالهبسكابر ومن  الذي حيمل رايته العلماء األونسري على خط هذا احلق،  
ر  وكانوا حمل    سخواالذين  العلم  األإيف  السالم  ،كابررشاد  هو طريق  به  نل  .ة هذا  نعض لو تمسك 
 .   l حىت نلقاه يهل والثبات ع ة ل هللا السالمأونس  ،لنواجذعليه اب

تنبيهات فإو ، وهذه إشارات،  هذه  املوضوع كبري إال  حظ لكن هذا    ،بناءيها األوأ  ةخو يها اإلأ  ن 
  .ن يكون موضحا لشيء من املرادأعسى   ،بسيط يف هذا املوضوع

   .مجعنيأله وصحبه آوصلى هللا وسلم على نبينا حممد و  ،علمأوهللا   ،هذا
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  ة والنصيح  ة الكلم خريا شيخنا نزار بن هاشم العباس حفظه هللا تعاىل على هذه  هللا   ى جز املقدم:  
  .هبا اوانتفاع ةول الناس استفادأوجيعلنا  ة ن جيعلها انفعأل هللا تبارك وتعاىل أاليت نس

  ة؟سئللقاء بعض األلنا إب ن و تسمح هل  – هللا فيكم   ابرك –شيخنا  

  .نعم !انأخ لقماي  ،تفضل ، نعم تفضلالشيخ نزار: 

 

الكلم أذكرمت  س:   احلجوري  ة فتن  ة ثناء  حيىي  وقبلها  هادي  بن  الف ،  حممد  هااتن   ان نتتفهل 
لظاهر   تكوانأن  تصلحان   العلماء  ة مثاال  يدي  بني  أبأحيث    ، التقدم  على هنم حكموا  حكام 
 . ابرك هللا فيكم ؟ لوا العلماءأ ن يسأأانس قبل 

 لك مبثل ما دعوت من اخلري.ج: حياك هللا األخ لقمان، و 

 ة املتشاهب  ة هذه الفرقفإن    احلجوري اليمين.يف شخص ابن هادي وشخص   ةنعم تصلح هذه الظاهر 
 شيخنا ربيع حفظه هللا يف ذلك الزمان من   بذله  ما  وأنتم تعلمون جيدا،.  العلماء  ة يف خمالف  امجتعت

عن    لكي يرتدع   لناصحني والرسلا   أرسل له  كمو النصح مع الصرب واملصابرة على حيىي احلجوري،  
مر كما ذكرت مثاال حىت وصل به األ  علم،  غريبولكنه مل يستجب لذلك، فصار يفيت    ،هذا الطريق
 بدعة، حدث  أنه  الصحايب اجلليل عثمان بن عفان أب  ، واهتميف دعوته  nنه اهتم النيب  أيف كالمي  

 يه يف ذلكورد عل  ،ة الصحاب  اريدفم  ذلك عن  هم، وألف كتابلهجهّ و وتكلم يف العلماء وغمز فيهم  
أنه  نه أل  ،ربيع  ة عالمال   مجع للصحابة مفاريدهم.  سلك مسلكا غريبا، هذا من االفتاء بغري علم، 

واألمر على خالف   ،يف جتهيلهم  والسعي  nتسهيل الطعن يف أصحاب النيب    ه وغايتهوهذا مفاد
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النيب   أخرب  الصحابة كما  فإن  ذُ ذَ إِ »  :nذلك.  الصحابة   جانب   8  «اوْ كُ سِ مْ أَ فَ   اِبْ حَ صْ أَ   رَ كِ ا 
وجههم وينهاهم  يُ   lنصحهم ويتكلم معهم، وقبل ذلك هللا  وجههم وي  يُ   nجانب خطري. رسولنا  

وأن نسكت   nوأيمرهم، لكنا أمران حنن أمة اإلسالم ابلسكوت عما شجر بني أصحاب النيب  
املفاريد أو السعي يف جتميع   عن الكالم فيهم بغري حق. فلذلك السعي يف جتميع الغرائب أو جتميع

هذا سيبل  –ومل نكن من شاهديها وحاضريها–أزماهنم    يف بعض ما يتعلق أبمور الفنت اليت حدثت  
   !له العلماء، وهذا من اإلفتاء بغري علم، ومن التقدم بني يدي العلماءعالضالل، ومل يف

يضا هذا املسلك أ  ة اديضاف احلد أو .  بدعة بدعة بنه جعل ما ليس  أ  احلجوري ىل ذلك  إ ضاف  أمث  
هل  أ بذلك متقدمني بني يدي    وا فكان  ، هوائهمأنفسهم و أ وحكموا من تلقاء    ،ع  دّ  ب  غري مُ ب  ا هنم بدعو أ

 ذا حصل إىل العلماء  إمر ابلرجوع  مر، وهللا أيشكل عليهم األأذا  إ  العلماء  لواأهنم مل يسأل  !العلم
 ة. الوخيم ة العاقب  هي نت هذه فكا، خالفوا ذلك م وه ،مرويل األأىل إالرجوع و  اخلالف،

الر أ   ىدعاتكرب و   ،كذلك ابن هادي    ،قوالأ  وهلم  مكال  هلم  –مهللا وحفظه  حفظه–بيع  ن طالب 
عليه   يذهب  أكان  ويُـ   شيخه وشيخـهم،  ىلإ ن  ويقول اي والرباهني    ة دله ابألبّ نـ  وجيلس يف حضرته 

الع  هؤالء   شيخ أهل  إىل  الرجوع  ألن  فعلوا كيت،  وهؤالء  يففعلوا كيت،  فقط  ليس  ابب   لم 
رجال المر  أليهم يف  إيضا الرجوع  أمنا يدخل يف ذلك  إو   ،ويف بيان معىن النصوص  ة حكام الشرعياأل
التالميذأو  ذلك  .مر  يفعل  مل  بيوت   أوجتر   ،فهو  من  بيت  خيفى األ  وقذف  هللا،  يف  ال  برايء كما 

العلماءإجع  ير   ومل  ،عليكم و ل  وتنكر  مرضهاع  .ليهمإ لرجوع  اب  أمروهوالعلماء    ،ىل  ار صطريقهم 
على   ، وأيدهنه ال يعي وال يفهم وال يدرك النصوصأو   ،ن  س نه كبري  يتهم هذا أب  ،علمائنا  يطاعن يف 

 .الطريق املستقيم لفوا فخا أهل العلم، هذا كله من التقدم بني يدي  .خرونآذلك 

 
(؛ صححه اإلمام األلباين رمحه هللا 108/ 4)   ((احللية))(، وأبو نعيم يف  2/ 78/ 2)  ((الكبْي))أخرجه الطرباين يف    .  8

 ( 34)   ((الصحيحة))يف  
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 .  ة اثبكم جزيل املثوبأو  ،ليكم شيخناإحسن هللا : أاملقدم 

و التأخر  أالتقدم بني يدي العلماء    ة ساسي لظاهر و السبب األأ  يرئيس: ما هو السبب الس
   ؟ عن توجيهاهتم

سباب  ن األألة كاملة.  ىل حماضر إ   ة حيتاج حقيق  هوهو يف ذات  .  هذا السؤال مهم جداأحسنت.  :  ج
وأيها  كثري  الكرمي  أخي  سأعطي  أو   اإلخوة.ة  هللا  ن إ  –ان  يف    توجيها  –  شاء  هذا   ة جابإرئيسا 

   األسباب.  وكذلك املتمكنون من طالب العلم يف مجع هذه العلم جتهد طالبالسؤال لي

لكم ثنااي  ذكرت  الكالم    يف  من اإلعلماء  ل جعل    l  هللا  أن  –  هللا   وفقكم  –هذا  نصيبا  سالم 
  ذا عارضهم ملا  سري األنبياء والرسل،  نظر يف لن  ، وعلى هذا  واملكانة اليت جعلها ألنبياءه ورسله.  القدر
وخمالف للنيب    ، مطيع للنيب والرسول  :على قسمنيوانقسم أقوامهم    ذا خالفتهم البشرية؟هم؟ ملاؤ أعدا

 والسالم.   ةالصال م والرسول عليه

املثال سبيل  األ  ،فعلى  المن  خالفوا  الذين  واألقوام  جل وأل  ، الكرب  جلألخالفوهم    ،نبياءرسل 
  ة. واحلزبية البغيض ة العنصري

ن الذي اصطفاه هو هللا  أونسوا   ،عندانبذي شأن  هذا رجل ليس    :قالوا  ،نبياء هللا والرسل أعارضوا  
l،  عن النيب    ة ما قال الكفار يف مككn  :ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ ڇ  

   [31]الزخرف:  ڇ  ۇ

الصال عليه  موسى  أبو واهتمه    ،سالمالو   ةوفرعون طعن يف  مهنينوصفه  يعبدون  أو   ،ه  قوم  من  نه 
 . فإذن الكرب  سرائيل إ يعين بين  ،فرعون
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معارضة ، وكذلك الكرب واحلسد من أعظم أسباب  واحلسد من أسباب معارضة األنبياء والرسل
فال حيب للعلماء هذا اخلري والفضل   ،يبتليه هللا مبرض القلب  بعض الناس  علماء السنة.  ة مصادمو 

ا أحياان  وتدخل  وذاك من   :لعنصرية واملكانة،  الفالين  البلد  وهو من  العلماء  من  يكون  ملاذا هذا 
 البلد الفالين؟! كأنه يدعو لنفسه.

أقوامهم   السابقة فما حصل جتاه األنبياء والرسل من  وخمالفيهم وكان سببا يف احنراف تلك األمم 
النا مصادمة  يف  سببا  وكان  العلماء  طريق  عن  احنراف كثريين  أسباب  من  هو  ألولئك أيضا  س 

 العلماء.

 اجلهل ابلشرع، ومبكانة العلماء ومبكانة العلم. من األسباب أيضا: 

ض األفكار، كما حصل  التحزب حول بعض األشخاص وحول بع  احلزبية، من األسباب أيضا:  
 . [29]غافر:    ڇ ڭ  ڭ     ۓ  ۓ   ے  ے  ھ ڇمن فرعون 

لألشخاص وألنفسهم، يقولون: ال ترون إال ما نراه حنن، وال كذلك جتد بعض األحزاب يتحزبون  
 تشتغلوا مبا قاله عامل فالين وفالين. هذه من احلزبيات!

 العلم ال ينفعه ال شك  لكنه  –من األسباب الدقيقة أيضا: أن بعض املنتسبة إىل شيء من العلم  
لكل العامل، فإذا نصحه عامل   وال جيعل هذه الدائرة ممتدة  دائرة العلماء خمصوصة مبحلهم،   جيعل –

أو قال عامل قوال معينا أييت هذا املعارض اجلاين يقول: "هذا العلم إمنا يف مكان ذلك الشيخ يف  
معنا ينفع  ال  ال  يف  حمله  عنهببالدان  جتد كثريين  !عيدة  ولذلك  احلدادية   –"  طائفة  يف  خاصة 

املدينة النبوية عند علماء السنة أو يف    لكالم إمنا ينتفع به أهله يفيقولون لك هذا ا  –احلجورية  و 
العلماء فيها  اليت  العامل  بلداهنم. ولذلك   ،بعض دول  العلماء يف أنفسهم وال يف  وال يقبلون أقوال 

 انصرفوا عن طريق العلماء وتقدموا بني أيديهم.  
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يف   ن احلظ البسيط من العلم، وهومبا عند هذا املعارض م  الغرور والغطرسة من األسباب أيضا:  
 واغرتَّ   ب  عج  أاحلقيقة ليس بعلم انفع. ألنه لو كان علما انفعا النتفع به ومل يعارض العلماء. لكنه  

بعلمه وظن أن ما عنده من القدر من العلم البسيط يناطح به الكبار ويعارض به العلم والعلماء، 
 أهل العلم.  فكانت هذه هي النتيجة القبيحة من التقدم بني يدي 

األ من  املسبابأيضا،  هؤالء  بعض  أن  أانس  :  العلماء  يدي  بني  واملتقدمني  يف  عارضني  اندسوا 
وتظاهروا ابسم السنة وتظاهروا مبظهر العلم    ،ووضعهم املخالفون  ،وضعهم األعداء  الصف املسلم، 

العلم مكانة  يسقطوا  العلماء حىت  سيعارضون  هؤالء  أن  وابلتأكيد  أكيد،  جمتمع  والعلماء.  يف  اء 
الناس أبمر العلماء وال أيخذون ينواهيهم، ملاذا؟ انتقاما ألنفسهم وتفريقا لصف   أيمترال املسلمني، ف

ون، والعلمانية، وفرق اخلوارج  س ومن وراء هؤالء جتد بعض الذين من وراءهم من بعيد: املا  !احلق
  يتعاملون   كيف  –  الذين ظهر للعامل اليوم   ، هم ال شك رأس اخلوارج  الذين   –وكذلك التكفرييون  

مع أعداء املسلمني ويضعون أيديهم مع الكفار ومع الروافض لضرب اإلسالم واملسلمني. وصدق  
n    :اخلوارج قال يف  اأْلَْوََثنِ وَ   مِ اَل سْ اْلِ   لَ هْ أَ   نَ وْ لُ تُـ قْ يَـ »حينما  َأْهَل  أيديهم يف    9« َيَذُرْوَن  وضعوا 

 أيدي الوثنيني من الروافض ومن اليهود والنصارى. 

ْساَلِم َوَيَذُرْوَن َأْهَل  »:   هذا النص أيها األحبة يف هللا، قال  وهنا لفتة مهمة يف يـَْقتـُُلْوَن َأْهَل اْلِ
ألن اخلوراج سيكونون يف آخر املطاف مع عبدة املسيح الدجال، والدجال   ،وهللا أعلم  «اأْلَْوََثنِ 

 هُ عَ طَ قَ   ن  رْ قَـ   مْ لَُ   رَ هَ ظَ   امَ له كُ » يف اخلوراج:    n  وثن، حينما يعبده العابدون املتبعون له. لذلك قال
يَ َّته حَ   هللاُ  ألفا من   n  النيب  وبني  10،«الِ جه الده   عَ مَ   مْ هُ رُ آخِ   رَ هَ ظْ   الدجال يكون معه سبعون  أن 

 
 . 1064؛ ومسلم  7432، 3344خرجه البخاري أ .9

َنْشء  يـَْقَرؤوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاِوزُ »:  ، ولفظه174  ه ماجأخرجه ابن    .10  -  تـََراِقيَـُهْم، ُكلهَما َخَرَج قـَْرن  ُقِطعَ   يـَْنَشأُ 
: س  ع ُت ر ُسول  اَّللَّ   " ر ين  م رَّة    n  ق ال  اب ن  ُعم ر  ثـ ر  م ن  ع ش  َحَّته ََيُْرَج يف   -"يـ ُقوُل: "ُكلَّم ا خ ر ج  قـ ر ن  ُقط ع  أ ك 

 . «ِعَراِضِهْم الدهجهالُ 
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يهود أصفهان. إذن أتباع الدجال اليهود واخلوارج. وهم يتبعون من؟ ذلك الوثين الذي يدعو إىل  
والونثيني الذين معه ويقتلون أهل اإلسالم. لدجال  ون ار نفسه من عبادة نفسه، فكانوا بذلك يناص

اليهود   لو نظرمت يف فرق    هم   –  أيها األحبة   –ولذلك  الفرق.  شر على األرض كلها، وهم وراء 
وقاتلت  واملسلمني  اإلسالم  إفساد  األمة وسعت يف  فرقة، خالفت  وراء كل  اليهود  لوجدمت  األمة 

اخلوار  فإن  املسلمني.  دماء  وأراقت  وراء املسلمني  ومن  اليهودي،  سبأ  بن  عبد هللا  وراءهم  من  ج 
اليهودي، و  بن سبأ  عبد هللا  بن درهم  الشيعة  اجلعد  وراءهم  واجلهمية من  اليهود.  أصله من  هذا 

   .nواجلهم بن صفوان وهذا جده يهودي الذي سحر النيب 

تطلب من هللا    ولذلك من حكمة هللا العظيمة أنك يف كل صالة وعند كل قراءة لسورة الفاحتة تقرأ
تستعيذ ابهلل من طريق    [7]الفاحتة:   ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇالصراط املستقيم واهلداية إليه وتقول  

 ر عليه اليهود وأسس له اليهود من الفرق والبدع واألحزاب.اليهود وطريق من أثّ 

. ألن طريق احلق طريق والوى  املال والفتنة به، القبلية والعنصرية كما ذكران،    :إذن األسباب كثرية
حكام الشرع. أما اهلوى يريد من اإلنسان أن  ها، وإمنا تتقيد أبئ نفس جتري وراء أهواال خري، ال يدع  

اهلوى، ي املال، تب ينطلق على  فتنة  املال وتغريه  فيغريه  بعيدا،  ع هوى نفسه وهوى شيطانه، يكون 
إليه،و  النظر  ولفت  اجلاه  وحب  والشهرة  النساء  العلماء.   تغريه  عند  جيدها  ال  أهواء.  هذه كلها 

التواضع وتر  يـُر ب ون طالهبم على  ذا ال  هل ك الدنيا وزينتها وعدم تقدميها على اخلري واحلق، و العلماء 
أيديهم    نيمعارض  مدهجي بني  ويتقدم  العلماء  يعارض  ولذلك  العلماء وصفهم.  دائرة  للعلماء، يف 
رايسة والشهرة والتقدير يف اجملتمع الذي يعيش فيه ويفسد  فت أنظار الناس إليه وليجد شهوة الليل

 فيه أميا إفساد.  

 
 . 2455 ((يحةالصح))ديث صححه العالمة األلباين يف  واحل
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هذه الظاهرة كثرية، ولكن هذه إشارات. وأنصح اإلخوة جبمع ما جاء يف القرآن والسنة   فأسباب 
 من الدوافع واألسباب يف هذا الشأن. 

التوفيق والسداد وأن حيفظنا و  القدر، وأسأل هللا يل ولكم   ، إايكم حبفظه وأن يتوالانوأكتفي هبذا 
 ر عليه. هذا.عني، إنه ويل ذلك والقاد ة أن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفو 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

 

جزاكم هللا خريا شيخنا، وأاثبكم جزيل املثوبة على هذه الكلمة. أسأل هللا تبارك وتعاىل أن  املقدم:  
وللسلفيني عموما، كما نسأله تبارك وتعاىل أن جيعلها يف ميزان حسناتكم يوم جيعلها انفعة لنا أوال  

 ابرك هللا فيكمويل ذلك والقادر عليه.  هة، فإنالقيام

* * * 
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