خطبة اجلؿعة لؾشقخ عبدالعزيز الطريػي حػظه اهلل بؿسجد الراجحي  3رجب 1435هـ

ِ
وكتوب إلقه وكعو ُو باهلل من
وكستفديه
وكستغػ ُره
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـُه
ْ
ُ
رشور أكػسـا ومن سقئات أعاملـا
ِ
من ِ
هيده اهلل فال ُم َّل
ي له
ضض له ومن ُيضؾض فال هاا َ
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ,له ادؾك وله احلؿد وهو عذ كض يشء
قدير  ,وأشفد أن حمؿدً ا عبدُ ه ورسو ُله
الؾفم صض وسؾم وبارك عذ سقدكا حمؿد وعذ آله وأصحابه ومن تبعفم بنحسان
إىل يوم الدين
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َؾ َ ِمـ َْفا
َّلاس ا َّلت ُؼوا َر َّلبؽ ُُم ا َّللذي َخ َؾ َؼؽ ُْم م ْن َك ْػ ٍ َ
قال اهلل تعاىل ﴿َيا َأ ه َهيا الـ ُ
ِ
ِ
ِ
زَ وج َفا وب َّل ِ
ون بِ ِه َو ْااَ ْر َحا َم إِ َّلن
اء ُل َ
ْ َ ََ
اء َوا َّلت ُؼوا اهللَّلَ ا َّللذي ت ََس َ
ث مـ ُْف َام ِر َج ًاال كَث ًرا َوك َس ً
َان َع َؾ ْقؽ ُْم َر ِقق ًبا﴾
اهللَّلَ ك َ

( الـساء )1:

ِ
ون﴾
ين َآمـُوا ا َّلت ُؼوا اهللَّلَ َح َّل ُت َؼاتِ ِه َو َال َ ُوت َّلُن إِ َّلال َو َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّللذ َ

( آل عؿران )102:

إن اهلل تعاىل أمركا بتؼواه ثم بني عذ لسان كبقه ﷺ تػاصقض تؾك التؼوى فوجب
عذ اامة معرفة التػاصقض كام وجب عؾقفا معرفة اإلمجال.
ثم أما بعد ..
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فنن اهلل تعاىل أرشؾ الرشؾ وبعث إكبقاء وجعؾ بني أيدهيؿ ومـ بعدهؿ ُر ً
شًل
ذرا حيؿؾقن تؾؽ الرشالة حتك ٓ يـؼطع احلؼ يف إرض ;وهلذا يؼقل الـبل ﷺ
و ُك ً
َت َبـُو إِ ْ َ ااِ َ
اء
كام جاء يف الصحقح مـ حديث أيب هريرة (كَاك ْ
قض ت َُس ُ
وس ُف ْم ْااَ ْكبِ َق ُ
ُك َّلؾ َام َه َؾ َ
دائرا ثابتًا ٓ يزول
ك َكبِ ٌّيي َخ َؾ َػ ُه َكبِ ٌّيي) يعـك أن اهلل تعاىل جعؾ احلؼ
مستديام ً
ً
مـ ضؾبف وجده .
وجعؾ اهلل تعاىل احلجج البقـة الظاهرة قائؿة يف كػقس البرش وإدلة قائؿة فقام
يراه اإلكسان ويسؿعف وحيسف  ,بؾ جعؾ اهلل السامع وحده كاف ًقا دعرفة اخلالؼ فنن
اإلكسان لق تػؽر مـ ر ٍ
كظر ظؾؿ أن اهلل تعاىل واحد يف ربقبقتف وألقهقتف وأشامئف
وصػاتف .
لذا فاهلل جعؾ إظؿك ُمؽ َؾ ًػا ,ويف هذا ِدٓلة ظذ أن اإلكسان إكام فطر بمء قائؿ
يف كػسف بف يعؾؿ أن اهلل هق اخلالؼ وهق اددبر وهق مـ يستحؼ العباد َة وحدَ ه  ,فؿـ
رضيرا كشعقب  -ظؾقف السًلم  -وجعؾ مـ ادؽؾػني مـ هق
أكبقاء اهلل مـ هق
ً
أظؿك و أصؿ ٕن ادعـك الؼائؿ يف الـػس دلقؾ ٍ
كاا يف معرفة اهلل وحؼف .
ً
مستؼًل يعرا بف اإلكسان خال َؼف ويتقجف
أمرا
فجعؾ اهلل الػطرة الؼائؿة يف الـػس ً
بف لؾعبادة التل يعرا تػاصقؾفا بالقحل ادـزل ظذ أكبقاء اهلل تعاىل وهلذا يؼقل اهلل
ِ
ِ
َّلاس َع َؾ ْق َفا ال َت ْب ِد َ
يض َِخل ْؾ ِ اهللَّلِ ﴾
تعاىل ﴿ ف ْط َر َة اهللَّلِ ا َّللتي َف َط َر الـ َ

(الروم )30 :

) رواه البخاري(  ،) 3268ومسلم (  ، ) 4879و الترمذي (  )499/4وأبو داود ( ، )450/4
وجاء فً تفسٌر القرآن العظٌم البن كثٌر ،تفسٌر اآلٌة  40من سورة األحزاب.
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ويؼقل الـبلﷺ كام جاء يف الصحقح مـ حديث أيب هريرة (ما ِمن مو ُل ٍ
وا إِالَّل ُيو َلدُ
َ ْ َْ
ِ ِ َ
ِِ َ
َِّصاكِ ِه َأ ْو ُي َؿ ِّج َساكِه ) يعـك أن إصؾ فقف السًلمة
َع َذ ا ْلػ ْط َرةَ ,فل َب َوا ُه ُ َهي ِّو َااكه أ ْو ُيـ ِّ َ
والدياكة وآشتؼامة وأكف يعرا احلؼ الذي لف واحلؼ الذي ظؾقف .
هلذا ما مـ ٍ
أحد مـ اخلؾقؼة إٓ ويعرا أن الؼتؾ ُُم ّرم وأن الرسقة ُمرمة وأن
آ تصاب والرضب واكتفاك أظراض الـاس وشؾب أمقاهلؿ مـ ادحرمات
ادؽروهات وأن الغقبة والـؿقؿة والقققعة يف إظراض بإلسـ والتػريؼ
بني الـاس بؿؼالة السقء أن ذلؽ مـ ادؽروهات ادذمقمات  ,فؽاكت دٓلة
الػطرة قائؿة يف الـػقس حتك ظـد مـ يـؽر وجقد اخلالؼ فاصساك هذه الطبائع
ٍ
فطرة شؾقؿة واحدة دلقؾ ظذ وجقداخلالؼ جؾ وظًل
ظذ

;ٕن اخلالؼ إذاخؾؼ

صق ًئا وأحؽؿف وكثر ظد ًدا بـػس اإلحؽام مـ ر أن حيقد ظـف خمؾقق مـفا دلقؾ
ظذ أن اخلالؼ قادر ظامل حؽقؿ ;وهلذاخؾؼ اهلل تعاىل اإلكسان يف أحسـ تؼقيؿ ﴿ َل َؼدْ
َخ َؾ ْؼـَا ْ ِ
ان ِدم َأ ْح َس ِن َت ْؼ ِوي ٍم﴾( التني .)6:
كس َ
اإل َ
واهلل جعؾ رشالة إكبقاء مجق ًعا تقحقده وهلذا قال لرشقلف ﷺ ﴿ َو َما َأ ْر َس ْؾـَا ِم ْن
ِ
ِ
ِ
اع ُبدُ ِ
ون ﴾ ( ااكبقاء  )25:فؽاكت جؾ
َق ْبؾك م ْن َر ُسول إِ َّلال كُوحي إِ َل ْقه َأ َّلك ُه َال إِ َله إِ َّلال َأكَا َف ْ
دظقة مجقع إكبقاء تقحقد اهلل تعاىل فنن افسققا كان آفساق ظؾقفا وإن اجتؿعقا
كان آجتامع ظؾقفا .

) رواه البخاري (  )1358ومسلم (.)2658
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فنذا أمر اهلل بآجتامع فادراد بذلؽ ظذ التقحقد وإذا ذكر آفساق فادرادآفساق
ظذ تقحقد اهلل واحلقدة ظـف إىل اإلرشاك مع اهلل تعاىل أو افساق ظذ يشء يمثر يف
أصؾ التقحقد أو كاملف كالبدع وادحدثات.
يؼقل الـبل ﷺ كام جاء يف ادسـد و ره مـ حديث ظبداهلل بـ ظؿر كام رواه أيب
أمامة وأيب هريرة قال رشقل اهلل ﷺ (افرت َقت القفو ُا عذ إحدى وسبعني فرق ًة,
وسبعني
وتػرت ُق ُأ َّلمتي عذ ثالث
وتػر َقت الـَّلصارى عذ ثـْت َْني وسبعني فرق ًة,
َ
َ
َّل
فرقة) فؿعقار آفساق ظذ التقحقد والسـة وآجتامع ظؾقفام .
اعت َِص ُؿوا بِ َح ْب ِض اهللَّلِ َمجِق ًعا َو َال َت َػ َّلر ُقوا ﴾ ( آل عؿران ) 103:حبؾ اهلل
﴿و ْ
وهلذا يؼقل اهلل َ
تقحقده وهق كتابف الذي جعؾف اهلل شب ًبا يدل ويرصد بف مـ أراد اهلداية والرصاد .
وإذا ذكر آفساق ظذ لسان رشقل اهلل ﷺ فسببف هق البعد ظـ أمر اهلل واحلقدة
ِ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه
ين ُ َ الِ ُػ َ
ظـ مراده وخمالػة أوامره وهلذا يؼقل اهلل تعاىل ﴿ َف ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّللذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قم ﴾( الـور  )63:والػتـة هل آفساق واحلقدة
َأن تُصق َب ُف ْم ف ْتـَ ٌة َأ ْو ُيصق َب ُف ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ولقازمفا مـ اختًلل إمـ وتـؽر قؾقب الـاس وآختًلا يف ذلؽ بؿؼدار
البعد ظـ ضاظة اهلل تعاىل وخمالػة أمره .

) رواه أبو داود فً -34 :كتاب السنة -1 ،باب شرح السنة( ،رقم  ،)4/5( ،)4596وهذا لفظه،
والترمذي فً -41 :كتاب اإلٌمان -18 ،باب ما جاء فً افتراق هذه األمة ،رقم(،)25/5()2640
وابن ماجه فً -36 :كتاب الفتن -17 ،باب افتراق األمم( ،رقم  ،) 1321/2 ( ،)3991واإلمام
أحمد فً " المسند" ( )332/2؛ دون ذكر النصارى  ،والحاكم فً "مستدركه" فً كتاب اإلٌمان
(.)1/61
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فؽؾام ابتعدت إمة ظـ أمر اهلل خطقة جعؾ اهلل اخلًلا بؿؼدارها وإذا كان التـؽر
لتقحقد اهلل وهق أظظؿ َتـَؽُّر كان اهلل تعاىل ظـ تؾؽ إمة أبعد حتك إن مل يتداركفا
برمحتف كان خامتتفا وظاقبتفا أهنا يف هًلك يف الدكقا ويف أخرة يف الـار ; فجعؾ اهلل
ٍ
حقـئذ كام
شبقؾ الـجاة تقحقده وشبقؾ اهلًلك اإلرشاك معف فقجب ظذ إمة
ظرفت شبب الـجاة أن تعرا شبب الغقاية ومعرفة اخلصقم الذيـ يؽقدون
ويشقصقن ضريؼفؿ حتك يؾتبس بغره.
ويػتـقن بلهؾ احلؼ
ّ
ومـ حؽؿة اهلل وشــف يف اخلؾؼ أن الضًلل متـقع وأن احلؼ يف ذاتف واحد
ٓ يتعدد وهلذا يسؿك اهلل احلؼ باإلفراد ويسؿك الضًلل ويذكره بالتعدد  ,قال
تعاىل ﴿ اهللَّلُ و ِ ا َّلل ِذين آمـُوا ُ ْ ِرج ُفم من ال هظ ُؾام ِ
ت إِ َىل الـ ِ
هور ﴾ (البؼرة  )257:أخرجفؿ
ِّ َ
ُ
َ َ
َ
َ ه
ٍ
طؾامت متعددة إىل ٍ
كقر واحد .
مـ
وقد جاء يف حديث ظبد اهلل بـ مسعقدقال ( َخ َّل َلـَا َر ُس ُ
ول اهللَّلِ َص َّلذ اهللُ َع َؾ ْق ِه َو َس َّلؾ َم
َي ْو ًما َخ ًّطاَ ,و َخ َّل َع ْن َي ِؿقـ ِ ِه َخ ًّطاَ ,و َخ َّل َع ْن َي َس ِ
ار ِه َخ ًّطاُ ,ث َّلم َق َالَ « :ه َذا َسبِ ُ
قض اهللَّلِ»
ُ ,ث َّلم َخ َّل ُخ ُطو ًصا َف َؼ َالَ « :ه ِذ ِه ُس ُب ٌضَ ,ع َذ ك ُِّض َسبِ ٍ
ان َيدْ ُعو إِ َل ْق ِه» َو َق َر َأ
قض ِمـ َْفا َش ْق َط ٌ
ِ
﴿أ َّلن ه َذا ِ ِ
الس ُب َض﴾ (ااكعام. ) )153 :
َ َ
ِصاصي ُم ْستَؼ ًقام َفا َّلتبِ ُعو ُه َو َال َت َّلتبِ ُعوا ه
َ

) أخرجه أحمد (المٌمنٌة  435 /1و( ،)465الرسالة  ،436 /7تحت رقم  ،)4437والدارمً فً
المقدمة (78 /1رقم ،)202والنسائً فً "الكبرى" كتاب التفسٌر (343 /6رقم11174
و ،)11175والطٌالسً (33رقم ،)244والبزار ( )1694و ( )1718و ( ،)1865وابن أبً
عاصم فً السنة (ظالل الجنة ،8 /1رقم ،)17والمروزي فً السنة (10 - 9رقم 11و،)12
والطبري فً "تفسٌره" (230 /12رقم ،)14168واآلجري فً "الشرٌعة" ( 11و ،)12وابن حبان
(181 /1رقم 6و ،)7والحاكم (262 /2رقم 2938و348رقم 3241عطا).

5

إن معرفة السًلمة كافقة دعرفة احلؼ وأما الذيـ يمصؾقن لألفؽار الضالة البدظقة
فقـبغل أن يتعرا اإلكسان لألفؽار مفام تعددت حتك ٓ يؾتبس ظؾقف احلؼ بالباضؾ
ولقصؾ إىل احلؼ بتؿققزه وحتريره بًل صائبة.
ومـ طـ أن احلؼ ٓ يعرا إٓ بؿؼاركتف بالباضؾ ظؼ ً
ًل وٓ يؽتػك بالقحل كتاب ًا
وشـة ففذا تعطقؾ ٕمر اخلالؼ وإكزال مـ ققؿة القحل حتك يقازي العؼؾ الؼارص
فرجع اإلكسان لـػسف يف معرفة احلؼ فًل ققؿة لؾقحل وٓ حاجة لؾرشؾ.
إن اهلل تعاىل ما جعؾ يف فطرة اإلكسان أن يعرا احلؼ بتتبع الباضؾ وٓ يلمره
بؿعرفة إمراض حتك يعرا الصحة وجيرب العؾؾ حتك يعرا العافقة فنذا
ظرا العافقة لزمفا مـ ر أن يتتبع إمراض كذلؽ ضرق الضًلل والغقاية إذا
ظرا احلؼ مـ بقـفا وجب ظؾقف أن يؾزمف ٓ أن يؼؾب تؾؽ السبؾ وأن يسؾؽفا
وأن يتـقع فقفا رض ًبا حتك يعرا احلؼ مـفا ففذا مـ تلصقًلت الضًلل وأصؾ
ذلؽ الضًلل أهنؿ ما ظرفقا مـزلة القحل وأكف تعاىل إكام أكزلف ظذ أكبقائف حتك
خيتن هلؿ الطريؼ وأن الـاس لق رضبقا يف الباضؾ وظؿروا يف ذلؽ ألق ًفا مم َّلػة
مـ السـني فنن هنايتفؿ أن يؼػقا ظذ ما أمر اهلل بف وأن يسؾؽقا الناط ادستؼقؿ
الذي أمركا بف ; وهلذا تًل رشقل اهلل ﷺققلف تعاىل كام جاء يف حديث ظبداهلل بـ
ِ
﴿أ َّلن ه َذا ِ ِ
الس ُب َض﴾ (ااكعام )153 :والسبقؾ
مسعقد َ َ
ِصاصي ُم ْستَؼ ًقام َفا َّلتبِ ُعو ُه َو َال َت َّلتبِ ُعوا ه
َ
هق الناط ادستؼقؿ الذي ٓ حقدة فقف وٓ مقؾ وٓ اكحراا.
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إن اهلل جعؾ الناط واحدً ا وذلؽ أن آشتؼامة ٓ تؽقن إٓ واحدة حتك يف ظؾؿ
اهلـدشة ٓ يؿؽـ أن تؽقن آشتؼامة إٓ واحدة وٓ اخلط ادستؼقؿ إٓ صؽ ً
ًل
واحد ًا ,أما آكحراا فقتعدد ويتشؽؾ ويتـقع مع اختًلا إحقال وإزمان
وكذلؽ إماكـ والبؼاع وإهقاء .
إن اهلل تعاىل حقـام دل إمة إىل تقحقده وأرصدهؿ إىل معرفتف وظبقديتف بالقحل
أمرهؿ بؾزوم ذلؽ وظدم آلتػات يؿـة ويرسى بالتامس احلؼ ظـد تؾؽ السبؾ
التل ظذ كؾ شبقؾ مـفا صقطان يدظق إلقفا وذلؽ أن اهلل تعاىل رحؿ إمة حتك ٓ
تتؼؾب يف الباضؾ فلظامرها أقن مـ أن تدرك مجقع أكقاع الباضؾ فتؿقز احلؼ بعد
ذلؽ مـ بقـف فربام مات اإلكسان يف ظام بحثف إول وربام يف الثاين وما بؾغ ظرش
معشار ضرق الضًلل حتك يؼؾدها !.
ثؿ إن مـ شــ اهلل تعاىل يف تؼدير الضًلل والرش أن جعؾ اهلل إمراض والعؾؾ
تتـقع فؽؾام اكؼؾب ظام طفر لؾـاس ما يظفر مـ إهقاء وآكحرافات والعؾؾ
البدكقة والديـقة ما مل يؽـ ظـد السابؼني فقتؼؾب اإلكسان بني ذلؽ فقؽقن يف ذلؽ
مطؿ ًعا ٕهؾ إهقاء والزيغ جيربقن الضًلل بحجة البحث ظـ احلؼ واهلل تعاىل
طاهرا يف كتابف وظذ لسان رشقلفﷺ وقطع الطريؼ ظذ الـػقس التل
جعؾف
ً
تدظل البحث ظـ احلؼ .
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وإن مـ أظظؿ وجقه احلقدة ظـ ضريؼ احلؼ مساواة العؼؾ بالـؼؾ وأن اإلكسان
ً
مستؼًل بذاتف وهذا ٓ صؽ أكف أول شبؾ اإل قاء التل
يزظؿ بعؼؾف أكف يعرا احلؼ
شؾؽفا إبؾقس وذلؽ أن اهلل قد جعؾ العؼؾ يسر باإلكسان إىل ضريؼ احلؼ وجعؾ
فطر ًة يف كػسف تدلف إىل ضريؼ الـقر وجعؾ العؼؾ مع الـؼؾ كالعني بالـسبة لؾـقر
فنن العني يف ذاهتا ٓ تـػع اإلكسان إذا كان يف طًل ٍم دامس كذلؽ ظؼؾ اإلكسان ٓ
يـػعف إذا مل يؽـ ثؿة وحل هيديف ويدلف ;هلذا رس اهلل يف قؾقب اخلؾؼ معرفة
اخلالؼ ولؽـ مـ ر معرفة حؼقؼتف وٓ تػاصقؾ أشامئف وصػاتف وٓ أكقاع حؼ اهلل
يف العبادة مـ صًلة وزكاة وصقام.
هلذا ربط اهلل تعاىل الـاس بالقحل لقعرفقا حؼقؼة اخلالؼ وحؼقؼة العبادة ادنوفة
لف وحذر مـ احلقدة ظـفا.
فؽؾ الـػقس دا وجدت أهنا خمؾققة وأن ثؿة خالؼ ومل يؽـ ثؿة اظتامد ٌظذ القحل
ربطت اخلالؼ بؽقكب أو صـؿ أوحققان أو جان أو قل أو ويل صالح فعبدوهؿ
مـ دون اهلل تعاىل بح ًثا ظـ ذلؽ اخلالؼ الذي جيدوكف يف كػقشفؿ ويريدون شمالف
ٍ
بػطرة صحقحة بعؼؾ ٓ
احلاجة وبذل احلؼ لف فضؾقا وتاهقا ,ظؾؼقا ما جيدوكف
َّ
يؿؾؽ قدرة مستؼ ً
فضؾ هبؿ العؼؾ .
ًل يف معرفة اهلل
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إن اهلل تعاىل أكزل ظذ رشقلف ﷺ كتا َبف فنن متسؽت بف إمة ك ََج ْت وإن اظتصؿت
بف محاها اهلل مـ شبؾ الغقاية ومـ ضرق الضًلل ومـ الػتـ ادتـقظة التل تعسض
ضريؼفا .
ويؽػل يف هذا حديث العرباض بـ شارية كام جاء يف ادسـد والســ أن رشقل اهلل
ني ِ ِ
ﷺ قال (ع َؾقؽُم بِسـَّلتِي وسـ َِّلة ُْ ِ ِ
ين َ َ َّلسؽُوا ِ َِبا َو َع هضوا َع َؾ ْق َفا
الراشد َ
اخل َؾ َػاء ا َْد ْفد ِّي َ َّل
َ ُ
َ ْ ْ ُ
اج ِذ وإِياكُم و ُحمْدَ َث ِ
ات ْااُ ُم ِ
ور َفنِ َّلن ك َّلُض ُحمْدَ َث ٍة بِدْ َع ٌة َوك َّلُض بِدْ َع ٍة َ َال َل ٌة) .
بِالـ ََّلو ِ َ َّل ْ َ

بارك اهلل ولؽم دم الؼرآن الؽريم
وكػعـي وإياكم بام فقه من اآليات والذكر احلؽقم
وأستغػره ولؽم من كض ٍ
وكب فاستغػروه إكه الغػور الرحقم
..

) رواه أحمد ( ،)126/4والدارمً ( ،)96والترمذي ( ،)2676والطبرانً فً مسند الشامٌٌن
( ،)617وأبو عوانة فً مستخرجه على مسلم ( ،)35/1وابن عبد البر فً جامع بٌان العلم
( ،)181/2والطحاوي فً المشكل ( ،)69/2مختصراً ،والحاكم ( ،)96_95/1وأبو نعٌم فً الحلٌة
( ،)220/5وابن عبد البر فً جامع بٌان العلم ( ،)182/2والبغوي فً شرح السنة ( ،)102وفً
تفسٌره ( )145/2من طرق عن أبً عاصم الضحاك بن مخلد .
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احلؿد هلل والصالة والسالم عذ أحسن خؾ اهلل حمؿد بن عبد اهلل وعذ آله
وأصحابه ومن تبعفم بنحسان إىل يوم الدين
 ..أما بعد ..
أهيا اإلخقة يف اهلل إن اإلكسان إذا ظرا احلؼ وجب ظؾقف أن يعرا الباضؾ وشبؾ
أهؾ الغقاية لؾصد ظـ احلؼ فنن اهلل تعاىل أمر أكبقائف باشتباكة شبقؾ
ني َسبِ ُ
ني ﴾
قض ا ُْد ْج ِر ِم َ
ادجرمني﴿ َولِت َْس َتبِ َ

( ااكعام )55 :

وأمر بؿعرفة تـقع أهقائفؿ

وضرقفؿ .
وكؾام كاكت مسالؽ دظاة الضًلل أكز وجب ظذ ادممـ أن يؽقن بؿعرفة أققاهلؿ
ومـاهجفؿ وحقؾفؿ أققى وأكثر ظـاية .
وقد جاء يف الصحقح مـ حديث حذيػة بـ القامن أكف قال

اب الـَّلبِ ِّي
(ك َ
َان َأ ْص َح ُ

َص َّلذ اهللَّلُ َع َؾ ْق ِه َو َس َّلؾ َم َي ْس َل ُلو َك ُه َع ْن َْ
ْت َأ ْس َل ُل ُه َع ْن َِّّل
الل خمافة أن يدركـي)
اخل ْ ِر َو ُكـ ُ
فؽان حذيػة يسلل ظـ الرش خمافة أن يدركف  ,فؾامذا كان حذيػة بـ القامن يؽثر مـ
السمال ظـ الرش مـ دون بؼقة الصحابة ؟ ٕكف أمني رس رشقل اهلل ﷺ فقعؾؿ مـ
أحقال ادـافؼني ومـ الػتـ الؼادمة ما ٓ يعؾؿ ره فؽان يسلل حقاض ًة دا يليت بعد

) رواه البخاري فً صحٌحه ( )3606ومسلم ( )1847وابن ماجه ( )3979والحاكم ()197|4
عن أبً إدرٌس الخوالنً عن حذٌفة  ،وأخرجه أبو داود فً سننه ()4244و أحمد () )403|5
والطٌالسً فً مسنده ( )59|1والحاكم (.)479|4
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رشقل اهلل ﷺ فؽلكام يسارع رشقل اهلل فربام قبض ﷺ قبؾ معرفتف لعقاقب الػتـ
التالقة فنن حذيػة ظرا خزها وما ظرا ادققػ مـفا!.
فادسابؼة يف معرفة ضرق الغقاية مـ ضرق الرشع ,وكؾام تـقع الـاس بالػتـ والؽقد
وادؽر باحلؼ وجب ظذ أهؾ احلؼ أن يبقـقا ضرقف لؾـاس ووجب ظؾقفؿ إن تـقع
أهؾ ادؽر تـقظقا وإن أكثروا أكثروا وكؾام كاكقا أكثر فنن ادقثاق ظذ أهؾ العؾؿ
أكز;ذلؽ أن اهلل تعاىل أمر إمة أن تستبني وأمر العؾامء أن يؼقمقا باحلؼ فنهنؿ
ورثة إكبقاء .
ِ
ِ
ِ
َها,
اء َ ْ ُي َو ِّر ُثوا ايـ ًَارا َوالَ ا ْر َ ً
يؼقل الـبلﷺ (إِ َّلن ا ْل ُع َؾ َام َء ُه ْم َو َر َث ُة ااَ ْكبِ َقاء ,إِ َّلن ااَ ْكبِ َق َ
إِك ََّلام َو َّلر ُثوا ا ْل ِع ْؾ َمَ ,ف َؿ ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ َوافِ ٍر) وادراد بالعؾؿ هق القحل وهق
الؽتاب والسـة وجعؾف اهلل بني أيديـا وبف كعؾؿ ضرق الغقاية وضرق أهؾ الرش
وادؽر واخلديعة .
إن أظظؿ شبؾ الضًلل واإلضًلل يف صد الـاس ظـ احلؼ هق قؾب ادصطؾحات
وقؾب التعاريػ وتغقر إلػاظ وتزيني ادـاهج وإفؽار وكذلؽ تؼبقح ألػاظ
احلؼ وتزيني ألػاظ الباضؾ وهذه شبؾ بدأها إبؾقس يف حقؾف ومؽره بآدم فزيـ لف
مؽره حقـام كان وإياه يف اجلـة فزيـ لف أكؾ الشجرة ﴿ َف َو ْس َو َس إِ َل ْق ِه َّل
ان َق َال
الش ْق َط ُ
) جزء من حدٌث مروي عن أبً الدرداء من طرق كثٌرة تدور أغلبها على :عاصم بن رجاء :
ومنها رواٌة ورواه عبد هللا بن داود الخرٌبً عن عاصم بن رجاء عن داود بن جمٌل عن كثٌر بن
قٌس عن أبً الدرداء به ،أخرج هذه الرواٌة أبوداود ( ،)3641وابن ماجة(،)223
والدارمً( ،)343وابن حبان( ،)88والبٌهقً فً الشعب(.)1571
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اخل ْؾ ِد وم ْؾ ٍ
ِ
َيا آ َا ُم َه ْض َأ ُا هل َ
ك َال َي ْب َذ ﴾(صه )120:فام جعؾ أكؾفا ظـا ًدا وإكام
ك َع َذ َش َج َرة ُْ َ ُ
جعؾ شبب مـعفا أكف يػقت ظؾقف خؾقدا يف اجلـة ومؾؽا ٓ يـؼطع حتك جاء يف
بعض اإلرسائقؾقات أن إبؾقس كان يتشؽؾ ٔدم تارة يلتقف يف صقرة حقة وتارة
يلتقف يف صقرة بؼرة وتارة يلتقف يف صقرة كؾب خيادظف يف ذلؽ "ظؾقؽ هبذه
الشجرة وكؾ مـفا" فؽان التـقع يف الطرق وإشالقب مدظاة إل قاء آدم وهق مـ
هق ولؽـ اهلل تعاىل لف قدر  ,فلكؾ آدم وزوجف مـ الشجرة فؽان ما كان .
يؼقل اهلل تعاىل ﴿ َل َؼ ِد ا ْب َتغ َُوا ا ْل ِػ ْتـَ َة ِم ْن َق ْب ُض َو َق َّلؾ ُبوا َل َ
ور ﴾ ( التوبة  )48:إن قؾب
ك ااُ ُم َ
ادصطؾحات مـ أظظؿ إمقر التل حتقد بلهؾ العؼؾ وتطقش ببصائر أهؾ
إلباب وكذلؽ ما خيرج بف مـ حتؾقؾ احلرام وحتريؿ احلًلل وهلذا يؼقل الـبل ﷺ
ون ِْ
احل َر
كام جاء يف صحقح البخاري و ره (
لقؽوكن من ُأ َّلمتي أقوام َيستح هؾ َ
َّل
ِ
َ
وادعازف) بؾ جاء يف اخلز أهنؿ يسؿقهنا بغر اشؿفا تقضئة هلا
رير واخلؿر
واحل َ
ويػصؾقن ادصطؾح الرشظل ظـ احلؼقؼة الرشظقة حتك يتبع الـاس بعد ذلؽ
كثرا مـ
تسؿقات متـقظة فقسؿقن اخلؿر بادرشوب الروحل ويسؿقن كذلؽ ً
ادصطؾحات الرشظقة بغرض إضعاا البعد العؼائدي والتعبدي فقفا كتسؿقة
الزكاة بادعقكات وتسؿقة اجلفاد بادؼاومة و ر ذلؽ مـ ادصطؾحات حتك
يضعػ بعدها الديـل يف قؾقب الـاس حقـئذ ٓ تتعؾؼ العقاضػ ديـًا فقفا .
) رواه البخاري فً " صحٌحه " تعلٌقا فقال (  " ) 30 / 4باب ما جاء فٌمن ٌستحل الخمر
وٌسمٌه بغٌر اسمه .

12

وجيب ظذ ادممـني أن يعؾؿقا أن اهلل حقـام وضع إمقر وظرففا يف كتابف وجب أن
ُيؾزم ذلؽ التعريػ فنن مـ أول ما يـػؽ بف القؼني هق فصؾ تؾؽ التعاريػ ظـ
جاكبفا التعبدي حتك يسفؾ فصؾ إظامل وآظتؼاد هبا.
وهلذا كان اجتامع إمة ً
بدٓ أن يؽقن ظذ تقحقد اهلل وظذ اإلشًلم أصبح ظذ
وضـقة أو ققمقة أو لغة وأظراق واهلل تعاىل جعؾ إمة أمة ديـ جتتؿع بف وتـػؽ
ظـف.
ني ِدم ت ََر ُااِ ِف ْم
يؼقل الـبل ﷺ كاميف الصحقح مـ حديث كعامن بـ بشر (ت ََرى ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
ِِ
ِ
وتَواا ِهم و َتعا ُص ِػ ِفم كَؿ َث ِض َْ ِ
الس َف ِر
َ َ ِّ ْ َ َ
اجل َسد إِ َوا ْاش َتؽَى ُع ْض ًوا تَدَ ا َعى َل ُه َساا ُر َج َسده بِ َّل
ْ َ
َو ُْ
احل َّلؿى) .
وجاء أن رشقل اهلل ﷺ قال ( ا ُْد ْم ِم ُن لِ ْؾ ُؿ ْم ِم ِن كَا ْل ُبـْ َق ِ
ان َي ُشده َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا ُث َّلم َش َّلب َ
ك
ني َأ َصابِ ِع ِه) فنن مل يؽـ البـقان بـقان إيامن وإن مل يؽـ هذا اجلسد جسد إيامن
َب ْ َ
وتقحقد فنكف ٓ يتلمل ٔٓم بعضف وذلؽ ٓكؼطاع أوصالف فؽاكت ثؿة مصطؾحات
بديؾة ظـ رابطة اإليامن وجسد التقحقد كرابطة :اإلكساكقة والقضـقة والؼقمقة
والعرققة والشعقب والؾغة والؾقن والؼبقؾة و ر ذلؽ مـ العـنية وإن كاكت
) رواه البخاري كتاب األدب  93/4ح( )6011ومسلم كتاب البر والصلة  1999/4ح( ) 2586
وهذا لفظ مسلم.
) رواه البخاري :كتاب المظالم ،باب نصر المظلوم ح(  ،)2314ومسلم  :كتاب البر والصلة،
باب تراحم المؤمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم :ح( ،)6585من حدٌث أبً موسى األشعري رضً هللا
عنه.
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جتؿع بقـفا وصائج فطرية صحقحة مـ جفة الـظر إٓ أهنا تضعػ إصؾ إول
وهق اجتامع الـاس ظذ تقحقد اهلل تعاىل وظبقديتف التل جعؾ اهلل الؼقة فقفا فنن
إمة ما اجتؿعت وققيت إٓ ٕهنا شاوت الرؤوس ظذ اإلشًلم وإن اختؾػت
إظراق والؼبائؾ والشعقب وإوضان فادممـ أحب إىل ادممـ ولق كان بعقد ًا
ظـف والؽافر أبغض إلقف ولق كان جاره أو كان أخقه مـ الـسب إلن اإلخقة إخقة
اإليامن .
وظذ هذا وحد الرشقلﷺ إمؿ فجؿع بني العجؿ والعرب ومجع بني إشقد
ٍ
أرض واحدة خيتؾػقن فقفا أظراقا ولغاتًا وألقاكًا حتك يؽقن
وإبقض  ,مجعفؿ يف
لألمة صقك ًة وققة ومتؽني وبعد ذلؽ يؽقن هلؿ تلثر يف إرض .
اخل َّلط ِ
وهلذا جاء ظـد احلاكؿ يف ادستدرك أن ( ُع َؿ ُر ْب ُن َْ
اب خرج إِ َىل َّل
الشا ِم ومعه َأ ُبو
ُع َب ْقدَ َة ْب ُن َْ
اجل َّلراحِ َف َلت َْوا َع َذ َ َ
خما َ ٍة َو ُع َؿ ُر َع َذ كَا َق ٍة َله َ ,فـَزَ َل َعـ َْفا َو َخ َؾ َ ُخ َّلػ ْق ِه
َف َو َ َع ُف َام َع َذ َعاتِ ِؼ ِه َ ,و َأ َخ َذ بِ ِز َما ِم كَا َقتِ ِه َفخَ َ
اا ِ َِبا ا َْدخَ ا َ َة َ ,ف َؼ َال َأ ُبو ُع َب ْقدَ َة َ :يا
ك َوت ََض ُع ُف َام َع َذ َعاتِ ِؼ َ
ْت َت ْػ َع ُض َه َذا َ ْ َ ,ؾ ُ ُخ َّلػ ْق َ
ك َ ,وت َْل ُخ ُذ بِ ِز َما ِم
ني َأأك َ
َأ ِم َر ا ُْد ْم ِمـ ِ َ
ِ
ِ َ َ
َل ُف َ
كَا َقتِ َ
ك َ ,و َ ُ ُ
وك َ ,ف َؼ َال ُع َؿ ُر :
وا ِ َِبا ا َْدخَ ا َ َة ؟ َما َي ُ ه أ َّلن أ ْه َض ا ْل َب َؾد ْاست ْ َ
ول َوا َ ْ ُر َك َأ َبا ُع َب ْقدَ َة َج َع ْؾ ُت ُه َكؽ ً
َأ َّلو ْه َل ْو َي ُؼ ُ
حم َّلؿ ٍد ﷺ إِكَّلا ُكـَّلا َأ َو َّلل َق ْو ٍم َف َل َعزَّل كَا
َاال َاُ َّلم ِة ُ َ
ب ا ْل ِعزَّل َة بِغ ْ ِ
اهللَّلُ بِ ْ ِ
َر َما َأ َع َّلزكَا اهللَّلُ بِ ِه َأ َو َّللـَا اهللَّلُ)
اإل ْس َال ِم َف َؿ ْف َام َك ْط ُؾ ُ

) أخرجه الحاكم فً "المستدرك" ( 61/1ـ .)62
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ذاك ٌ
رجؾ قام بلمر اهلل ظذ مراد اهلل خؾقػة خلؾقػة رشقل اهللﷺ فحؼؼ اهلل لف مـ
التؿؽني ما حؼؼ فدان لف الـاس باحلؼ الذي جاء بف يف إرض وكان حتت وٓيتف
العراق والشام ومن وجزيرة العرب كامؾة وبًلد فارس ثؿ خيقض بؼدمقف الطني
وخػقف ظذ كتػقف يف طاهرة ٓ تؾقؼ بؿظاهر ادؾقك والرؤشاء ,ويرجع ذلؽ أن
العزة لقست لؾؿظاهر ولقست لإلكساكقة والبرشية وٓ إىل الؾغات وإكام الؼقة
والعزة باإلشًلم فنن حدكا ظـ ذلؽ فنكا ظـد اهلل ظؾقـا ظفد أن يرجعـا إىل
مقاضعـا آوىل .
الؾفم إكا كسللك ؽقـًا وثباتًا باحل وعز ًة بك
وقواما بك
الؾفم إكا كسللك عز ًة باحل
ً
الؾفم َمؽ ِّْن لؾح وباحل أهض احل يا وا اجلالل واإلكرام  ,الؾفم ق ِّقض هلذه اامة أمر رشد
ُيع هز فقه أهض الطاعة و ُي َّلذل فقه أهض ادعصقة ويلمر فقه بادعروف ويـفى فقه عن ادـؽر
يا سؿق الدعاء
الؾفم ِّامـَّلا دم أوصاكـا َ
وأ ِع ْذكَا من الػتن والػرقة والشؼاق والـػاق
الؾفم اكِّص عبااك ادوحدين ادجاهدين دم سبقؾك دم كض مؽان ,الؾفم مؽِّن هلم دم اارا
الؾفم أ ِّيدهم بتليدك  ,الؾفم امج كؾؿتفم عذ احل واهلدى والتؼى والعػاف والغـى  ,الؾفم
َأ ِع ْذ ُهم من كز ات أكػسفم والشقطان يا وا اجلالل واإلكرام
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تدبرا عؾقه بؼدرتك عؾقه
الؾفم من أرااكا وأر ـا وبالاكا بسوء فلشغؾه بـػسه واجعض تدبره
ً
ولطػك بـا..
عباا اهلل صؾوا وسؾؿوا عذ الـبي اامني
الؾفم صض وسؾم عذ كبقـا حمؿد وعذ آل حمؿد
كام صؾقت عذ إبراهقم وعذ آل إبراهقم إكك اقد جمقد
الؾفم بارك عذ حمؿد وعذ آل حمؿد كام باركت عذ إبراهقم
وعذ آل إبراهقم إكك اقد جمقد
..
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