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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « النجـاة في زمـن الفـتن » إىل مجهور
أن تقدِّ م
َ

القراء من املفتني والفقهاء العاملني ،والسادة الباحثني واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفـة.

ّ
تدهلم الفتن،
الكتاب بام جيب عىل املرء التمسك به حني
يذكر
ُ
ّ

وتكثر اخلطوب ،وكيف يواجهها ويتصدى هلا ،وأن املخرج منها

هو التمسك بحبل اهلل املتني ،ولزوم مجاعة املسلمني.

فقد ح ّلت الفتن بكثري من الديار جعلت العاقل فيها حريان،

وكثر اهلرج واملرج ،فام واجب الشباب ،واآلباء والعلامء يف مثل

هذه األجواء؟ وكيف نحمي املجتمعات من الوقوع فيها؟ هذا

ما عاجله هذا الكتاب.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ

باهلل من رشور أنفســنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال ُم ِض َّل له
ومن ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ﷺ وآله وصحبه أمجعني ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
تعرض الفتن عىل القلوب فتظلم سبيل اهلدى وتضل طريق
النجاة ،فهي كالسفينة وســط البحر اهلائج تلطمها األمواج من
كل جانب وال تدري يف أي اجتاه تســر ،فال يســتطيع صاحب
الســفينة أن يدير دفتهــا ليهرب منها ،وال يســتطيع أن يتحكم
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برشاعها ليوجهها لينقــذ حياته من اهلالك ،إال بعد جهد جهيد،
كذلك املرء إذا وقع يف الفتن فال يستطيع الفرار منها وال النجاة،
إال بالتمسك هبدي الرشيعة؛ ألهنا ب ّينت احلق من الباطل وب ّينت
مــا ينفع الناس وما يرضهــم ،وب ّينت دعــوة األنبياء التي جيب
اتباعها واالقتداء هبا ،والتي ســنتحدث عنها ،فإن أول تشــويه
حصل يف عرصنا هو تشــويه لدعوة األنبيــاء من قبل أهل الزيغ
والباطــل ،فكانت هي بدايتهم للمرحلة األوىل لتمرير باطلهم،
ثم الغلو يف التكفــر للمجتمعات ووالة األمــر وآحاد الناس
والتي تعتــر املرحلة الثانية ،ثم انتقلــوا إىل املرحلة الثالثة وهي
اخلروج عىل والة األمور وترك مجاعة املســلمني بزعزعة األمن
وقتل األنفس الربيئة.
حرفوا دعــوة األنبياء ،ثم ك ّفــروا والة األمور
فتجدهــم َّ
واملســلمني ،ثم بعــد تكفريهم خرجــوا عليهــم ،وأيضا من
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األمــور املهمة يف هذا البحــث معرفة من هــم اخلوارج ألهنم
هبم اقتــدوا ،فام عقيدهتــم وصفاهتم؟ وذلــك لتجنب رشهم
كام قال الشاعر:
ِ
ِ
ِ
ـيـــه
َــو ّق
لـكــ ْن لـت َ

ِ
لش
الش ال ل ّ ِّ
( َع َر ْف ُت ّ َّ

النـاس يقع ِ
فيـه)
م َن
ِ ْ

ومـن مل يـع ِ ِ
الش
ْ
َ َ ْ
ـرف ّ َّ

وهــذا من أهم ما ســأتطرق له يف هذا البحث إن شــاء اهلل
تعاىل ،وأســأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا ملا حيبه
ويرىض ،ويسددنا للرشاد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
•

•

•
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متهيد
حتذير األمة من الفنت
من حكمة اهلل عز وجل أن ابتىل اإلنســان ليميز اخلبيث من
الطيــب ،فإما يرفعــه يف عليني أو يكون من الســافلني ،والفتن
متحص املرء وتنخله كالغربال ،فاخلبيث يبقى ُفيمى يف أســفل
يمر من فتحاته لينال الدرجات العالية ،واهلل
ســافلني ،والطيب ّ

سبحانه أعلم بصالح عباده وما ينفعهم يف دينهم ودنياهم.

فام املقصود من الفتنــة؟ الفتنة وردت للداللة عىل االختبار
واالبتالء والتمحيــص ،قال الراغب األصفهــاين « :وجعلت
الفتنة كالبالء يف أهنام يســتعمالن فيام يدفع إليه اإلنسان من شدّ ة
ورخاء ،ومها يف ّ
الشــدّ ة أظهر معنى وأكثر اســتعامال ،وقد قال

فيهــا﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﴾ [األنبيــاء...]35 :إىل أنه
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قــال :وقوله ﴿ :ﮍ ﮎ﴾ [احلديــد ،]14:أي :أوقعتموها
يف بل ّية وعذاب ،وعىل هذا قوله﴿:ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﴾ [األنفــال ،]25 :وقولــه ﴿:ﮝ ﮞ
سمهم هاهنا فتنة اعتبارا بام
ﮟ ﮠﮡ ﴾ [التغابن ،]15 :فقد ّ
عدوا يف قوله ﴿:ﮌ
وسمهم ّ
ينال اإلنســان من االختبار هبمّ ،

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [التغابن ،]14 :اعتبارا بام

يتو ّلــد منهم ،وجعلهم زينة يف قوله﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﴾...اآلية [آل عمران ،]14 :اعتبارا بأحوال
الناس يف تز ّينهم هبم ،وقوله ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [العنكبــوت ،]2 ،1:أي :ال خيتربون
فيم ّيز خبيثهم من ط ّيبهم(((.

والفتــن التي نراها اليوم كثرية ومتنوعــة ،ومنها ادعاءات
باطلة ،وتشــوي ٌه للرشيعة ،وحتريض وخــروج عىل والة األمور
((( املفردات يف غريب القــرآن ص623و ،624ومعجم مقاييس اللغة
البن فارس ج 4ص.472
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بدعوات مل ينزل اهلل هبا من سلطان ،ومن الفتن ما يشيب الرأس
وحيزن القلــب؛ من قتل وهرج وهنب لألمــوال وغري ذلك من
األمــور العظيمة ،فقد أخربنا رســول اهلل ﷺ عنها فقد جاء عن
ُ
تقارب
رسول اهلل ﷺَ « :ي
أبى ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه ،أنه قال :قال
ُ

الز ُ
ص ال َع َم ُلَ ،و ُيلقى ُّ
الش ُّحَ ،ويك ُث ُر اهل َ ْر ُج » َقا ُلوا :وما
َّ
مان ،و َينْ ُق ُ
اهل َ ْر ُج؟ قال « :ال َقت ُْل ال َقت ُْل »(((.

فهــل جاءت الرشيعة هبذا أم هو تشــويه للرشيعة وتضليل
لألمة اإلســامية وجتريدٌ هلويتها الســمحة؟! فالعاقل ينظر إىل
الفتن من منظور احلق الرشعي فينجو بإذن اهلل منها ،وغريه ينظر
من منظور هواه فيضل عن طريق احلــق واهلدي النبوي أو يتبع
عاطفته ،فإن مل يملكها تصبح عليه كالعاصفة فتدمره ،وشــهوته
جتره إىل هنايته ،يقول اهلل عز وجل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [طـه ]16 :قال ابن كثري يف تفسري اآلية:
((( صحيح البخاري برقم.5690:
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(املراد ِبذا ِ
اخل ِ
نيَ ،أي :ال َتتَّبِ ُعوا َسبِ َيل َم ْن ك ََّذ َب
آحا ُد ا ُمل َك َّل ِف َ
طاب َ
ُ

الســا َع ِةَ ،و َأ ْق َب َل عىل َم َل ِّذ ِه يف ُدنيا ُهَ ،و َع َص َم ْوال ُهَ ،وا َّت َب َع َه َوا ُه،
بِ َّ

ِ
اب َو َخــر) اهـ((( ،نعم ،خاب
َف َمــ ْن َوا َف َق ُه ْم عىل َذل َك َف َقدْ َخ َ
وخرس وأغضب ربــه ومواله ،وعىص رســوله ﷺ ،فصاحب

اهلوى يشــكك يف كل أمر وحياول التشــبث بخيوط العنكبوت
ليظنها له وهي عليه وكل ذلك ليدعــم ما هو عليه من الباطل،
قال اإلمام الشــاطبي( :صاحب اهلوى إذا دخل قلبه ،وأرشب
حبــه ،ال تعمــل فيه املوعظــة وال يقبل الربهــان ،وال يكرتث
بمن خالفه)(((.
وقــد جاء عــن حذيفة بن اليــان ريض اهلل عنه أنه ســمع
ُعرض الفتن عــى القلوب كاحلصري
رســول اهلل ﷺ يقول « :ت ُ
قلب ُأ ِ
ُعود ًا ُعود ًا فأي ٍ
ُكت فيه نُكت ٌة َســودا ُء ،وأي قلب
رش َبا ن َ
((( تفسري القرآن العظيم البن كثري ج 5ص.278
((( االعتصام للشاطبي ج 2ص.268
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َصري عىل َقلبني عىل أبيض
َأنكرهــا ن َ
ُكت فيه نُكت ٌة َبيضا ُء حتــى ت َ

ِ
واألرض ،واآلخر
السموات
دامت
الص َفا فال تَرض ُه فِتن ٌة ما
ُ
ُ
مثل َّ
أسو ُد ُم ْرباد ًا((( كَالك ِ
ُوز ِّ
نكر ُمنكر ًا
جمخي ًا((( ال َي ُ
عرف َمعروف ًا وال ُي ُ

إال ما ُأ ْ ِ
ش َب من َه َوا ُه »((( .والقلب سيد اجلوارح فإن اعتاد عىل

الطاعة مال إليهــا واطمأن وخضعت له بقيــة اجلوارح وأنكر
املعايص و َن َف َر منها ،وإن اعتاد عىل العصيان وحب الشهوات مال

َ
حريان ومل يألف
إليها وتشــاجرت معه بقية اجلوارح فصار قلق ًا
الطاعة فرغب عنها.

((( قال أبــو عمرو وأبو زياد الكاليب وغريمها :قولــه :مربد هو لون بني
الســواد والغربة وهو لون النعام ومنه قيل للنعام :ربد فقالوا :مربد

مثــل :حممر ومصفر ومبيض .غريب احلديث ،للقاســم بن ســام

ج4ص.121
جمخيا :فإن ا ُمل َج ِّخي املائل؛ قال أبو زياد :يقال منه َج ّخى ُ
((( كالكوز ِّ
الليل
إذا مال ليذهب .قال أبو عبيد :وال أحســبه أراد مع مليه إال أن يكون

منخرق األسفل فشبه به القلب الذي ال َيعي خريا كام ال يثبت املاء يف

الكوز املنخرق.اهـ غريب احلديث للقاسم بن سالم ج 4ص.121

((( صحيح مسلم برقم.231:
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وجــاء البن هبــرة كالم مجيل يف رشحــه للحديث فقال:
(وذلــك أنه قل ما يمر عــى اآلدمي حال إال وجيــوز أن يكون
خمترب ًا هبــا ،فإذا أتته حال فتنة عرف الشــيطان أهنا له يف اآلدمي
حال انتهاز فرصــة واهتبال غرة فجعلها مركب ًا لكيده وشــوكة
إلرشاكه ،فإن كان القلب مل يرسخ فيه اإليامن ،بل هو طاف عليه
طفو ًا كطحلب عىل املاء ،مل يكن ما يصدم الفتن منه ذا رسوخ وال
متكن ،فيتزلزل للفتنة وتنقطع فيرشهبا القلب ،فبقدر ما ينكشف
من القلب هلا ينكت فيه نكتة سوداء من ذلك احليز الذي دخلت
الفتنة فيه منه؛ ألن القلب يشــتمل عىل معــان ،فإذا جاءته الفتنة
من معنى مــن تلك املعاين فأرشهبا اســو َّد ذلك املوضع اآلخر،
يســو َّد قلبه كله من مجيع جوانبه ،وتصوير
فال يزال هكذا حتى
َ
ذلك أنه لــو علق مصباح يف زجاجة ،وكانــت الزجاجة صافية
مــن نواحيها كلها ،فإهنا تيضء من مجيع جهاهتا ،فلو صادفها من

16

النجـاة يف زمـن الفـنت

جانب من جوانبها دخان ،وتكرر عليها ،ومل يمط عنها فإن ذلك
املوضع يســود فلو قد كان ذلك يف مجيــع أجزائها ألظلمت من
سائر نواحيها)((( اهـ.
ِ
ُ
القاعدُ فيها َخ ْ ٌي ِم َن
ــتكون فِ َت ٌن
وقال رســول اهلل ﷺَ « :س

والقائــم فيها َخي ِمــن ِ
ِ
ِ
املاشَ ،واملايش فيهــا َخ ْ ٌي ِم َن
القائــ ِم،
َ
ُ
ٌْ
الس ِ
ف هلا ت َْست ْ ِ
اعيَ ،و َم ْن ُي ْ ِ
لج ًأ َأ ْو َمعاذ ًا
ش ْ
َش ْف ُه(((َ ،و َم ْن َو َجدَ َم َ
َّ

َفليع ْذ بِ ِ
ــه »((( يدل احلديث عــى أن القاعد خري من املايش ألن
َُ

املايش يرى من الفتن ما تشــيب الرؤوس وحتار العقول وتزيغ
القلوب فال يفرق بني الصدوق والكــذوب ،واملايش فيها خري

ٍ
عجلة يرى الفتن كالرساب
من الساعي ألن الساعي مرسع عىل
((( اإلفصاح عن معاين الصحاح ج 2ص.240

((( قال النووي( :وهو من اإلرشاف لليشء ،وهو االنتصاب والتطلع إليه
والتعرض له ،ومعنى تسترشفه تقلبه وترصعه) املنهاج رشح صحيح

مسلم للنووي ج 18ص.9

((( صحيح البخاري برقم.6670:
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كلام ذهب إليها ال يصل إىل مبتغاه فيظمأ وهيلك ،ومن يرشف هلا
بأحر استقبال
تســترشفه فيذهب املرء بقدميه إىل الفتن فتستقبله ِّ
وال يدري ما وراء هذا االســتقبال من فخــاخ فيقع فيها فتكون
هنايته ،ومــن وجد ملج ًا أو معاذا فليتعوذ به أي من وجد عاصام
يتقي هذه الفتن التي متوج به كاملوج اهلائج فليتعوذ به وال ملجأ
حينئذ إال إىل اهلل عز وجل.
فالســعيد من جنب الفتن ،فإن دينه ،هو رأس ماله وفالحه

يف دينه ودنياه ،قال النبي ﷺ « :إن الســعيدَ َلن جنِّب ِ
الف َت َنَّ ،
إن
ُ َ

الف َتن ،إن الســعيدَ َلن جنِّب ِ
السعيدَ َلن جنِّب ِ
الف َت َن ،و َلن ابت ِ َُل
ُ َ
َ
ُ َ
ب فواهــ ًا((( » ((( ومن ابتعد عن مواطن الفتن ُّ
والشــ َب ِه فقد
َف َص َ َ

توضــع َم ْو ِض َع اإل ْعجاب باليشء،
((( معنــى هذه الكَلمة ال َّت َل ُّهف ،وقد َ
ّوجع يقال فيه :آه ًا.
يقالَ :و َاه ًا له .وقد ت َِر ُد بمعنى
التوجع ،وقيل :الت ُّ
ُّ
اهـ النهاية البن األثري .ج 5ص.307

((( سنن أيب داود برقم.4265:
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وســلم ،قال النبي ﷺ « :يوشــك أن يكون خري مال
نجا منها َ
املســلم غنم يتبع هبا شعف((( اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من
الفتن »((( ،قال ابن رجب يف احلديث( :هيرب خشية عىل دينه من
الوقوع يف الفتن؛ فإن من خالط الفتن ،وأهل القتال عىل امللك مل
يســلم دينه من اإلثم إما بقتل معصــوم أو أخذ مال معصوم أو
املســاعدة عىل ذلك بقول ونحوه ،وكذلك لو غلب عىل الناس
مــن يدعوهم إىل الدخول يف كفر أو معصية حســن الفرار منه.
ـــر بدينه خشية الفتنة عليه فقال  -حكاية عن
وقد مدح اهلل من َف َّ
أصحاب الكهــف  ﴿ -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الكهف .((()]16 :اهـ.
((( شــعف اجلبال أي رؤوســها وأطرافها .فتح البــاري البن حجر ج
1ص.139

((( صحيح البخاري برقم.19 :

((( فتح الباري البن رجب ج 1ص.108
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فاملؤمــن ينقاد إىل الرشيعــة  -وهو مطمئــن القلب موقن
هبا  ،-مبـــادر ًا باألعامل الصاحلة التي يبتغي هبا مرضـــاة ربـه
ســبحانه وتعاىل قبل ظهور الفتن فينشــغل هبا ،قال النبي ﷺ:
« بــادروا باألعامل فتن ًا كقطع الليل املظلــم يصبح الرجل مؤمن ًا
ويميس كافر ًا ،أو يميس مؤمن ًا ويصبــح كافر ًا ،يبيع دينه بِ َع َر ٍ
ض
من الدنيــا »((( .قال املناوي( :املراد احلــث عىل العمل الصالح
ّ
تعسه بام حيدث من الفتن املرتاكمة كرتاكم ظالم
قبل
تعــذره أو ّ

الليل « يصبح الرجل » يعني اإلنسان فيها « مؤمن ًا ويميس كافر ًا
أو يمــي مؤمن ًا ويصبح كافــر ًا » أي لعظمها ينقلب اإلنســان
من اإليامن للكفر وعكســه يف اليوم الواحــد « يبيع أحدهم دينه
بعرض » بفتح الراء « من الدنيــا قليل » أي بقليل من حطامها،
َ

وال َع َر ُض ما عرض لك من منافع الدنيا)((( اهـ.
((( صحيح مسلم برقم.186:

((( التيسري برشح اجلامع الصغري ج1ص.847
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ِ
واخلوض فيها والتهاون هبا ،ألن
فاحلذر احلذر من الفتــن،
املرء ال يــدري أينجو منها أم ال ،وعدم االســتعجال يف احلكم
عليهــا ألنه قد ينخدع هبــا ،والرجوع إىل أهــل العلم املعتربين
املتقــن اهلل عز وجــل ،ألن الفتن إذا جاءت علمهــا العامل وإذا
ذهبت علمها كل أحد.
•

•

•

املبحث األول
مباحث مهمة يف زمن الفنت
أوال :مهمة األنبياء األوىل.
ثانيا :اخلوارج
ثالثا :خطورة تكفري املسلمني.
رابعا :لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم.
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املبحث األول
مباحث مهمة يف زمن الفنت
أوال :مهمة األنبياء األوىل

ٍ
شــجرة بدأ يف أصلها -وهو
إذا أراد الســوس أن ينخر يف

ساقها -فإذا كثر النخر وقعت الشجرة وسقط ما عليها ،وهكذا
أهل األهواء إذا أردوا إفســاد دين ٍ
أحد َأ ْو َردوا عليه ُّ
الشــ َب َه من

حتريف وكــذب عىل الرشيعة ،وكل ذلك ألجــل باطلهم الذي

هم عليه.

ومــن التحريف عىل الرشيعة ،حتريف دعــوة األنبياء التي

جاءت هبا الرســل من عند رب العاملني ،فمــن هذه الدعوات

الباطلــة :أن نــزاع األنبياء مــع أقوامهــم مل يكن لعبــادة اهلل

ُ
الرســل
وحده ال رشيــك له واجتنــاب الطاغوت((( ،بل جاء
((( أي :ما يعبد من دون اهلل عز وجل.
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ملنازعتهــم يف ُملكهــم وقوانينهم((( ،وهذا باطل بال شــك وال

ريب كام ســنبينه يف دعوة األنبياء عليهم الســام عموما ودعوة

نبينا ﷺ خصوص ًا.
دعوة الرســل من نوح عليه الســام إىل نبينــا ﷺ واحد ٌة
ال فــرق فيها من جهة أصــل الدين ،كام بينهــا اهلل عز وجل يف
كتابه العزيز فقال اهلل عز وجــل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األنبيــاء،]٢٥ :
وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﴾ [النحــل ،]٣٦ :قال ابن كثري رمحه اهلل( :كل
نبي بعثــه اهلل يدعو إىل عبادة اهلل وحــده ال رشيك له ،والفطرة
شاهدة بذلك أيضا ،واملرشكون ال برهان هلم ،وحجتهم داحضة
((( القصة الكاملة خلوارج العرص ص 35إىل ص.53
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عنــد رهبم ،وعليهم غضب ،وهلم عذاب شــديد)((( فام من نبي
إال وكان أول مــا يدعــو إليه هو عبادة اهلل وحــده ال رشيك له
واجتناب الطاغوت؛ ألنه إذا صلــح ما يعتقد املرء وكان موافقا
بام جاءت به الرســل عــن رب العاملني صلح ســائر أعامله وإذا
فسد ما يعتقده حبطت ســائر أعامله ،وجاء أيضا عن أيب ُه َر ْي َرةَ،

رســول اهلل ﷺ « :أنا َأ ْو َل الن ِ
ُ
َّاس بعيســى ا ْب ِن َم ْر َي َم يف
قال :قال

ٍ
ِ
ِ ِ
ات ْم َشــتَّى ودين ُُه ْم
الدُّ نْيا واآلخ َرة ،واألنبيا ُء إِ ْخ َو ٌة ل َع َّلتُ ،أ َّم َه ُ ُ
و ِ
احدٌ »((( ،قــال العيني يف رشحه للحديــث( :قوله « :ودينهم
َ
واحد » أي :التوحيد دون الفــروع لالختالف فيها ،قال تعاىل:

﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾ [املائــدة ]48 :ويقــال:
دينهم أي :أصول الدين وأصــول الطاعات واحد ،والكيفيات
والكميــات يف الطاعــة خمتلفــة)((( ،وهذا ما يوضــح قول اهلل
((( تفسري القرآن العظيم البن كثري ج 5ص.338
((( صحيح البخاري برقم.3259:

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج 16ص.36
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عز وجل بأن دين األنبياء واحد يف أصول الدين ،إنام االختالف
يف الفروع واهليئات ،فعندهم الصــاة والزكاة والصيام ،ولكن
صالهتم ال تشــبه صالتنا وزكاهتم التشــبه زكاتنــا وصيامهم
ال يشبه صيامنا ،فهي متوافقة باملعنى وخمتلفة باهليئات.
وكذلك دعوة نبينا حممد ﷺ بدأت بمثل ما بدأها الرســل
عليهم الســام ،فبقي يف مكة قرابة ثالث عرشة سنة وهو يدعو
بدعوهتم ،فعودي واهتم بأبشــع األلفاظ ،ولوحق من قبل أهل
مكة ،ورمي باحلجارة مــن أهل الطائف حتى ُدمي ،وغري ذلك
من صور االبتالء فصرب عىل أذاهم واستمر بدعوته ،فقد جاء َع ْن

ربِيع َة ِ ِ ٍ ِ
وكان ج ِ
َ
رسول اهلل
اه ِل ّي ًا َأ ْس َل َم ،فقالَ :ر َأ ْي ُت
يل،
َ َ
َ َ
بن ع َباد الدِّ ِّ
ﷺ َبص َع ْينِي بِس ِ
ــوق ِذي ا َمل َج ِ
ازَ ،ي ُ
َّاس ُقو ُلوا:
قولَ « :يا َأ ُّ َيا الن ُ
ُ
َ َ

ال إِ َل َه إِ َّل اهللُُ ،ت ْف ِل ُحــوا » و َيدْ ُخ ُل يف فِ َج ِ
َّاس ُم َت َق ِّص ُف َ
ون
اج َها َوالن ُ

ُت ُ
َع َل ْي ِه ،فام َر َأ ْي ُت َأ َحد ًا ُ
يقولَ « :أ ُّ َيا
يقول َشــ ْيئ ًاَ ،و ُه َو َل َي ْســك ُ

َّاس ُقو ُلواَ :ل إِ َل َه إِ َّل اهللُ ُت ْف ِل ُحــوا » إِ َّل َأ َّن َو َرا َء ُه َر ُج ً
ال َأ ْح َو َل
الن ُ
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ول :إِ َّنه صابِــئ ،ك ِ
و ِضء الوج ِ
ــهَ ،ذا َغ ِد َيرت ْ ِ
لت:
َاذ ٌبَ ،ف ُق ُ
َي َي ُق ُ ُ َ
َ َ ْ
َ
ٌ

من ه َذا؟ َقا ُلواُ :مَمدُ بن َعب ِ
لتَ :م ْن
ــد اهللَ ،و ُه َو َي ْذك ُُر النُّ ُب َّوةَُ ،ق ُ
َ ْ َ
َّ ْ ُ ْ
َه َذا ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب ُه؟ َقا ُلواَ :ع ُّمــ ُه َأ ُبو َل َ ٍ
لت :إِن ََّك ُكن َْت َي ْو َم ِئ ٍذ
بُ ،ق ُ
َص ِغري ًا ،قالَ :ل َواهلل إِ ِّن َي ْو َم ِئ ٍذ َلَ ْع ِق ُل »(((.

فكانــت دعــوة النبي ﷺ عبــادة اهلل وحــده ال رشيك له

واجتناب الطاغوت من بداية ما بعث إىل مماته ﷺ وهو حيذر من

الــرك عىل فراش موته؛ وذلك لبيان أمهية دعوته ،فقد جاء عن
جندب ريض اهلل عنه أنه قال :س ِ
وت
ــم ْع ُت النَّبِ َّي ﷺ َق ْب َل َأ ْن َي ُم َ
َ
بِ َخ ْم ٍ
سَ ،و ُه َو َي ُق ُ
ــول « :إِ ِّن َأ ْب َر ُأ إِ َل اهلل َأ ْن َيك َ
ُون ِل ِمنْك ُْم َخ ِل ٌيل،
ِ
ِ
ِ
يم َخ ِليالًَ ،و َل ْو ُكن ُْت
َفإِ َّن اهلل تعاىل َقد َّات ََذ ِن َخليالً ،ك ََم َّات ََذ إِ ْب َراه َ
مت ِ
ا َل َّت َْذ ُت َأ َبا َبك ٍْر َخ ِليالًَ ،أ َل َوإِ َّن َم ْن ك َ
َّخذ ًا ِم ْن ُأ َّمتِي َخ ِليــ ً
َان
ُ
ون ُقبور َأنْبِي ِائ ِهم وص ِ
ِ
ال ِيهم مس ِ
ــاجدَ َ ،أ َل َف َل
َق ْب َلك ُْم كَانُوا َيتَّخ ُذ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
َتت ِ
َّخ ُذوا ال ُق ُبور مس ِ
اجدَ  ،إِ ِّن َأ ْنَاك ُْم َع ْن َذلِ َك »(((.
َ َ َ
((( مسند اإلمام أمحد برقم.16023 :
((( صحيح مسلم برقم.532 :
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البد من فهم دعوة األنبياء وفق ما جاءت به الرشيعة الغراء،
ويكم املرء الرأي الفاســد عىل رأي الرشيعة وأن
وأن ال يفهــم ُ
ال يفرس دعوة األنبيــاء بام يوافق هواه فيحيد عن الصواب الذي
ال ريــب فيه ،وقد ذم عــي ريض اهلل عنه الرأي الفاســد فقال:

َ
(لو َ
ف أوىل با َمل ِ
سح ِمن أعاله،
بالرأي
لكان أس َف ُل اخلُ ِّ
كان الدي ُن َّ
رســول اهلل  -ﷺ  -يمســح عىل ِ
ظاه ِ
َ
ــر ُخ َّف ِيه)(((،
رأيت
وقد ُ
َ َ ُ

واملقصود بالرأي الفاســد ،اخلايل عن األدلة الصحيحة املجانب
الر ْأ ُي إِذا َ
كان ُم ْســتَنِد ًا إِىل َأ ْص ٍل ِم َن
للصواب ،قال ابن حجرَ ( :ف َّ

ِ
الســن َِّة َأ ِو ِ
الك ِ
اإلمجا ِع َف ُه َو املحمو ُد َوإِذا َ
كان ال َي ْستَنِدُ إِىل
تاب َأ ِو ُّ

ش ٍء ِمنها َف ُه َو املذمو ُم)(((.
َ ْ

لو أن أهل األهواء متســكوا هبدي النبوة ملــا وقعوا يف هذا
األمر الشنيع من حتريف وتشــويه لدعوة األنبياء عليهم السالم
((( سنن أيب داود برقم.162:

((( فتح الباري ال بن حجر ج13ص.289
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ولو أهنم انقادوا للرشيعة لتبني هلــم احلق من الباطل وأهنم عىل
غري هدي النبوة ،فقد جــاء عن العرباض ريض اهلل عنه أنه قال:
َ
ُ
فو َع َظنا
رســول اهلل  -ﷺ  -ذات يوم ،ثم
َص َّل بنا
أقبــل عليناَ ،

ُ
القلوب ،فقال
وو ِج َلت منها
موعظ ًة بليغ َة َذ َر َف ْت منها
ُ
العيــون َ
َ
رســول اهلل  -ﷺ َ -
كأن هذه موعظ ُة
قائل :يا
مودع ،فامذا تَعهدُ
ِّ

إلينا؟ قــال « :أوصيكُم بتقوى اهلل والســم ِع وال َّط ِ
اعة ْ
وإن َع ْبد ًا

ِ
فس َيى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكُم
حبش َّي ًا ،فإنَّه من َيع ْش منكم َب ْعدي َ

ِ
الراشــدي َنَ ،ت َ َّسكوا هبا و َع ُّضوا
وســن َِّة اخلُلفاء ،ا َملهد ِّي َ
ني َّ
بسنَّتي ُ

وم ْدَ ِ
عليهــا بالن ِ
ِ
األمور ،فإن ك َُّل ُمدَ َث ٍة بدْ َع ٌة،
ثات
َّواجذ ،وإ َّياكم ُ
وكل بد َع ٍة َضالل ٌة »((( ،فــدل احلديث عىل أمهية االقتداء هبديه

ﷺ وهدي الصحابة رضوان اهلل عليهم يف كل وقت ألجل اقتداء
األمــة هبم من بعده ﷺ وباألخص يف وقت اختالف الناس ألنه
طريق النجاة.
((( سنن أيب داود برقم.4607 :
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وهكذا نصون دعوة األنبياء من التشــويه ،ال كام فعله أهل
األهواء ألغراض خسيســة يف نفوســهم ،وألجل أن يؤصلوا
قواعدهــم الباطلة التي ينطلقــون منها إىل مبتغاهم الفاســد،
وينسبون إىل الرشيعة ما ليس منها.
ثانيا :اخلـوارج:

 -أول ظهورهم:

البدعــة خطرها عظيم فهي كالوبــاء إذا ُأصيب املرء به ومل

ٍ
برمحة من عنده ،وكذلك
يكن لديه املصل هلك ،إال أن ينجيه اهلل
بدعة تكفري املســلمني بالذنوب ،إذا مل يكــن لدى املرء من علم
ــار يف دائرة التناقضــات ومل جيد هلا
َي ُر ّد املتشــابه إىل املحكم َح َ
من جواب.
فبدعة تكفري املســلمني بالذنوب ليست وليدة هذا العرص،
بل هي بدعــة قديمة كانت بذرهتا يف زمــن النبي ﷺ من رجل
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ُيدعــى ذو اخلويــرة((( ثم ترعرعت هذ البدعــة يف آخر زمن

اخللفاء الراشدين حتى أطلت برأسها يف زمن عيل بن أيب طالب

ريض اهلل عنه وقويت شوكتها فخرجوا عىل عيل ريض اهلل فسموا
باخلوارج حينئذ.

فهــي أول بدعة ظهرت يف اإلســام((( وكان حامل لوائها

اخلوارج ،فكفروا املســلمني بغري دليل و َقتلوا الكبري والصغري،

قال ابن اجلوزي « :وكان أصحــاب نافع بن األزرق((( يقولون

ِ ِ
ش ٍء َف َق َس َم ُه
((( عن سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال ُبع َث إىل النَّبِ ِّي ﷺ بِ ْ َ
لــتَ ،فقالَ « :ي ُْر ُج
ي َأ ْر َب َع ٍة ،وقــالَ :أت ََأ َّل ُف ُه ْمَ .فقال َر ُج ٌل :ما عَدَ َ
َب ْ َ
ــون ِم َن الدِّ ِ
ِم ْن ِض ْئ ِض ِئ َه َذا َق ْو ٌم َي ْم ُر ُق َ
ين » .صحيح البخاري برقم:
 ،4390وقال أبو عبيــد :الضئضئ هو أصل اليشء ومعدنه .غريب

احلديث البن سالم ج 3ص.110
((( قــال ابن تيمة رمحه اهلل( :وهلــذا ِيب ِ
ال ْح ِت ُاز ِم ْن َتك ِْف ِري ا ُمل ْســلمني
َ ُ
ُوب واخلطايــا َفإِ َّن ُه َأ َّو ُل بِدْ َع ٍة َظ َه َر ْت يف ِ
الذن ِ
اإل ْس َ
بِ ُّ
ــا ِم َف َك َّف َر َأ ْه ُلها
َ
واســت ََح ُّلوا ِدما َء ُه ْم
وأموال ُ ْم) .جمموع الفتاوى البن تيمية
ا ُمل ْس ِل ِم َ
ني ْ
ج 13ص.31

((( نافع بن األزرق تنتســب إليه فرقة األزارقة من اخلوارج .انظر الفرق
بني الفرق وبيان الفرقة الناجية أليب منصور اإلسفراييني ص.62
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نحــن مرشكون مــا دمنــا يف دار الــرك فإذا خرجنــا فنحن
مســلمون ،قالــوا وخمالفونــا يف املذهب مرشكــون ،ومرتكبو
الكبائــر مرشكون ،والقاعــدون عن موافقتنــا يف القتال كفرة،
وأباح هــؤالء قتل النســاء والصبيان من املســلمني وحكموا
عليهم بالرشك »(((.
 صفـاهتم:ذكــر النبي ﷺ صفات اخلوارج للتحذيــر منهم ما مل يذكر
لغريهــم من الفــرق الباطلة ،فمام جاء عن رســولنا نبي الرمحة
ون َأ ْه َل ِ
ال ِم َو َيدَ ُع َ
صىل عليه وسلم أنه قال عنهمَ « :ي ْق ُت ُل َ
اإل ْس َ
ون

َأ ْه َل األَو َث ِ
ان »(((.
ْ

فمنهــم َمــن يتــورع يف أخــذ مترة ســقطت مــن نخلة،

وآخــر يستســمح مــركا ويرضيــه يف قتــل خنزيــر لــه،
ُ
((( تلبيس إبليس ص. 86

((( صحيح البخاري برقم.3166 :
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وآخــر ال يتــورع يف قتــل صحــايب وزوجــه وولدهــا الذي
يف بطنها(((.
وأيضــا مما جاء عن اخلوارج أهنم أكثر قــراءة للقرآن وأكثر
تعبــدا وأصغر أعامر ًا ،فإهنم ال خربة هلــم يف احلياة وحظهم من
العلــم الرشعي ضئيل ،فال تنفعهم قراءهتــم للقرآن ألن القرآن
ال جياوز حناجرهــم ،ألهنم عىل غري هــدي النبي ﷺ ،ورشط
األعامل الصاحلة أن تكون خالصة هلل عز وجل وأن تكون موافقة
هلديه ﷺ((( ،وقد جاء عن عيل  -ريض اهلل عنه  -أنه قال سمعت
ُ
أحداث
رســول اهلل ﷺ يقول « :ســيخرج ىف آخر الزمــان قوم
األســنان ســفها ُء األحالم يقولون من خري قول الربية يقرؤون
((( انظر البداية والنهاية البن كثري :ج 10ص.584
َ
((( قال الفضيل بن عياضَّ « :
العمل إذا كان خالص ًا ،ومل يكن صواب ًا،
إن

َ
يكون خالص ًا
مل يقبل ،وإذا كان صواب ًا ،ومل يكن خالص ًا ،مل يقبل حتّى
واب إذا كان عىل
صوابــ ًا ،قال:
والص ُ
واخلالص إذا كان هلل عز وجلَّ ،
ُ
السنَّة » جامع العلوم واحلكم ج 1ص.72
ُّ
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القرآن ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق الســهم
من الرمية ،فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن ىف قتلهم أجرا ملن قتلهم
ٍ
ســفاهة يف عقوهلم تالعب
عند اهلل يــوم القيامة »((( .فيا هلا من
الشــيطان فيها ،يقرؤون احلق املبني واهلدي القويم وال ينتفعون
به ،قال ابن اجلوزي -رمحه اهلل  -يف تالعب الشــيطان هبمَ :ه َذا

من تسويل َّ
وهلم
الش ْي َطان لل َق ْوم وتزيينه َلُمَ ،فإِ َّن ُه ملا أحس بقلة ُع ُق ْ
ملكهــا((( ،وقال ابــن عبدالرب رمحه اهلل يف احلديــث( :أما قوله
َ

يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم فمعناه أهنم مل ينتفعوا بقراءته
إذ تأولوه عىل غري سبيل الســنة املبينة له ،وإنام محلهم عىل جهل
الســنة ومعاداهتا وتكفريهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم
لشهاداهتم ورواياهتم تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا فلم
ينتفعــوا به وال حصلوا من تالوته إال عىل ما حيصل عليه املاضغ
((( صحيح مسلم برقم.2511:

((( كشف املشكل من حديث الصحيحني ج 1ص.757
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الــذي يبلع وال جياوز ما يف فيه من الطعــام حنجرته ،وأما قوله
يمرقون من الدين فاملروق اخلروج الرسيع كام خيرج الســهم من
الرمية والرمية الطريدة مــن الصيد املرمية مثل املقتولة والقتيلة،
قال الشاعر:
النفس موقـوفة واملـوت غايتها
			

نصب الرمية لألحداث ترميها

وقال أبو عبيد :كام خيرج الســهم من الرمية قال يقول خرج
السهم ومل يتميز بيشء كام خرج هؤالء من اإلسالم ومل يتمسكوا
منه بيشء)(((.
 أصل معتقدهم الفاسد:األصول الفاسدة التي جاء هبا اخلوارج عائدة إىل إعراضهم
عن النصــوص الرشعية وأخذهم ببعضهــا دون بعض ،فغ َّلبوا
((( االستذكار ج 2ص.499
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جانبــ ًا دون اآلخر واهلل عــز وجل قــال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [ آل عمــران ،]7 :قال ســعيد بن
ِ
اب َن عىل الن ِ
َّاس
ــاب ُ
اتَ :ف ُه َّن ٌ
آي يف ال ُق ْرآن َيت ََش َ ْ
جبريَ « :أ َّما ا ُملت ََش ِ َ

وه َّنِ ،م ْن َأ ْج ِل ذلِ َك ُي ِض ُّل َم ْن َض َّل ِم َّ ِن ا َّد َعى َه ِذ ِه الك َِل َم َة
إِ َذا َق َر ُء ُ

ؤون ٍ
آيات ِمن ال ُقر ِ
ك ُُّل فِ ْر َق ٍة َي ْق َر َ
آنَ ،و َي ْز ُع ُم َ
ون َأ َّنا َل ُ ْم َأصا ُبوا ِ َبا
َ ْ

ِ
حل ُر ِ
ور َّي ُة((( ِم َن ا ُملتَشــابِ ِه قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮤ
اهلُدَ ى َومَّا َت ْت َب ُع ا َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [املائــدة]44:

َو َي ْق َر َ
ؤون َم َع َها ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األنعام:
َ ]1فإِذا َر َأ ُوا ِ
حل ِّق قالواَ :قدْ َك َف َر َو َم ْن َك َف َر عَدَ َل
اإلما َم َ ْ
يك ُُم بِ َغ ْ ِي ا َ

((( فرقة من اخلوارج.
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ِ
ش َك َف َه ُؤ َل ِء األَ ِئ َّم ُة ُم ْ ِ
َ
كونَ ،ف َي ْخ ُر َ
ش َ
فيفعلون ما
جون
بِ َر ِّبه َف َقدْ َأ ْ َ
َر َأ ْي َت؛ ِلَ َّنُ ْم َيت ََأ َّو ُل َ
ون َه ِذ ِه اآل َي َة »((( ،وكذلك قال الضحاك( :وال

تكونوا كأهل هنــروان-أي اخلوارج -تأولوا آيات من القرآن يف
أهل القبلة ،وإنام أنزلت يف أهل الكتاب جهلوا بعلمها ،فسفكوا
هبا الدماء وانتهبوا األموال وشــهدوا علينــا بالضاللة ،فعليكم
فيم أنزل اهلل مل خيتلف يف يشء منه)(((.
بعلم القرآن فإنه من علم َ
فاخلوارج يتبعون الفتن َة ليفسدوا يف األرض وهيلكوا احلرث

ِ
الفتنة يف دمائهم ،فلام تشاهبت
والنسل ،لزي ٍغ يف قلوهبم وجريان
آيات القرآن عليهــم والنصوص النبوية بنوا عليها ما يعتقدونه،
فهم يعتقدون ثم يســتدلون ،وأهل الســنة واجلامعة أهل احلق
يســتدلون ثم يعتقدون ويــردون املتشــابه إىل املحكم ،قال ابن
كثري رمحــه اهلل « :خيرب تعاىل أن يف القــرآن آيات حمكامت هن أم
((( الرشيعة لآلجري ج 1ص.341
((( تفسري البغوي ج1ص.334
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الكتاب ،أي :بينــات واضحات الداللــة ،ال التباس فيها عىل
أحد من الناس ،ومنه آيات أخر فيها اشــتباه يف الداللة عىل كثري
من الناس أو بعضهم ،فمن ر ّد ما اشــتبه عليه إىل الواضح منه،
وحكم حمكمه عىل متشاهبه عنده ،فقد اهتدى »(((.
 قوهلم يف اإليامن وخمالفتهم ألهل السنة واجلامعة:فلام تشــاهبت اآليات عند اخلوارج تأصــل عندهم معتقد
فاســد ،فأصل ما جــاءت به اخلوارج من ضــال مبني عىل أن
اإليــان ال يزيــد بالطاعة وال ينقــص بالعصيان؛ هلــذا كفروا
املســلمني بال دليل وقتلوهم وهذا هبتــان عظيم عىل الرشيعة،

ِ ِ ِ
قال ابــن تيمية رمحه هلل( :و َأص ِ ِ
ــر ِق يف ِ
اإل َيم ِن
َ ْ
ــل ن َزا ِع َهذه الف َ
ِمن اخلو ِار ِج وا ُملر ِج َئ ِة وا ُملعت َِز َل ِ
ــة َواجلَ ْه ِم َّية َو َغ ْ ِي ِه ْم َأ َّنُ ْم َج َع ُلوا
َ ْ
ْ ََ
َ ْ
اإليم َن َشيئ ًا و ِ
احد ًا إ َذا َز َال َب ْع ُض ُه َز َال َجِي ُع ُه َوإِ َذا َث َب َت َب ْع ُض ُه َث َب َت
ْ َ
ِ َ

((( تفسري القران العظيم البن كثريج 2ص.6
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ــاب بع ِض ِه وب َق ِ
ِ
اء َب ْع ِض ِه ك ََم قال النَّبِ ُّي ﷺ:
ََ
َجي ُع ُه َف َل ْم َي ُقو ُلوا بِ َذ َه ِ َ ْ
َان يف َقلبِ ِه ِم ْث َق ُال َح َّب ٍة ِم ْن ِ
« َي ُْر ُج ِمــ ْن الن َِّار َم ْن ك َ
اإل َيم ِن »((( )(((،

فقوهلــم بأن اإليامن يشء واحــد إذا زال بعضه زال مجيعه أي إذا
نقص بعض إيامن املرء بمعصية ذهب مجيعه ونتج عن ذلك تكفري
املسلمني وهذا خمالف للنصوص الرشعية ،وإذا ثبت بعضه ثبت
مجيعه فنتج عن ذلك بأنه ال فرق بني إيامن املؤمنني وأهنم سواسية
وهذا ال يعقل.
وعقيدة أهل السنة واجلامعة يف اإليامن كام ذكره أهل العلم،
قــال عبد الرزاق رمحــه اهلل( :كان معمر وابــن جريج والثوري
((( يقصد حديث عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ قال:
« يدخل أهل اجلنــة اجلنة وأهل النار النار ثم يقول اهلل تعاىل أخرجوا
مــن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيــان فيخرجون منها قد

اســودوا فيلقون يف هنر احليا أو احلياة  -شــك مالــك  -فينبتون كام

تنبت احلبة يف جانب الســيل أمل ت ََر أهنا خترج صفراء ملتوية » صحيح

البخاري برقم.22:

((( جمموع الفتاوى البن تيمية ج 7ص.510
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ومالــك وابن عيينة يقولون اإليامن قــول وعمل يزيد وينقص،
قال عبدالرزاق وأنا أقول ذلك اإليامن قول وعمل واإليامن يزيد
وينقص فان خالفتهم فقــد ضللت إذن وما أنا من املهتدين)(((،
وجاء أيضا عن أيب بكر اآلجري يف ترمجته لباب اإليامن من كتاب
الرشيعة( :باب القول بأن اإليامن تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان،
وعمل باجلوارح ،ال يكون مؤمنا ،إال أن جتتمع فيه هذه اخلصال
الثالث)((( ،وكذاك َب َّوب اإلمام البخاري يف كتابه الصحيح وفيه
فقهه رمحــه اهلل :باب اإليامن وقول النبي ﷺ بني اإلســام عىل
مخس وهو قول وفعل ويزيد وينقص ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [الفتح ﴿ ،]4 :ﯜ ﯝ﴾ [الكهف،]13 :
﴿ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ ﴾ [مريم﴿ ،] 76 :ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [حممــد﴿ ،]17 :ﮜ ﮝ ﮞ
((( السنة لعبداهلل بن أمحد بن حنبل ج 1ص.343
((( كتاب الرشيعة لآلجري ج2ص.611

النجـاة يف زمـن الفـنت

41

ﮟﮠ ﴾ [املدثــر ،] 31 :وقولــه ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [التوبــة ...]124 :إلخ((( ،وجاء
أيضا يف رســالة ابن أيب زيد القريواين وغريه من العلامء أنه قال:
(وأن اإليامن قول باللسان وإخالص بالقلب وعمل باجلوارح،
يزيد بزيــادة األعامل وينقص بنقصها فيكــون فيها النقص وهبا
الزيــادة ،وال يكمل قول اإليامن إال بالعمل ،وال قول وعمل إال
بنية وال قول وعمل ونية إال بموافقة السنة)((( ،وكل هذه األدلة
تدل عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة بأن اإليامن تصديق بالقلب،
وإقرار باللسان ،وعمل باجلوارح يزيد بالطاعة وينقص باملعصية،
وال يكون مؤمنا ،إال أن جتتمع فيه هذه اخلصال الثالث.
واخلوارج عىل عقيدة باطلــة وخمالفة للهدي النبوي الذي
ال بد من التزامه ،ألن معتقد اخلوارج فيه تكفري املسلمني بالكبائر
وختليدهم يف النار.
((( صحيح البخاري كتاب اإليامن ج1ص.10
((( الرسالة ص.8
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صاحب الكبائر وختليده يف النار:
 تكفري اخلوارجَ

ومن العقائد الفاســدة التي جاءت هبا اخلوارج والعائدة إىل
األصل الذي ذكرنــاه يف أصل اإليامن عندهــم ،بأهنم يكفرون
أصحاب املعايص ومن خالفهم و َيدّ َ
عون خلودهم يف النار ،يقول

أبو احلسن األشــعري( :أمجعت اخلوارج عىل إكفار عيل بن أيب
طالــب رضوان اهلل عليه إن َحكَّم ،وهم خمتلفون هل كفره رشك
أم ال ،وأمجعــوا عىل أن كل كبرية كفر إال النجدات فإهنا ال تقول
ذلك ،وأمجعوا عىل أن اهلل سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاب ًا

دائ ًام إال النجدات((( أصحاب نجــدة)((( ،وكذلك قال ال َق ِ
اض

ِ ِ
ها َي ْز ُع ُم َأ َّن
َأ ُبو َبك ِْر ْب ُن ال َع َر ِ ِّ
ب رمحــه اهلل( :اخلَ َو ِار ُج صنْ َفان َأ َحدُ ُ َ

ِ
ِ
ض بِالت َّْح ِكي ِم
اب اجلَ َم ِل َو ِص ِّف َ
ُع ْث َم َن َو َعل ّي ًا َو َأ ْص َح َ
ني َوك َُّل َم ْن َر َ

ــارَ ،و َ
اآلخ ُر َي ْز ُع ُم َأ َّن ك َُّل َم ْن َأتَى كَبِ َري ًة َف ُه َو كَافِ ٌر ُم َ َّلدٌ يف الن َِّار
ُك َّف ٌ

((( فرقة من فرق اخلوارج نسبة لنجدة بن عامر احلنفي .انظر امللل والنحل
ملحمد الشهرستاين ج1ص.121

((( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص.86
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َأ َبد ًا)((( ،والذي نشــاهده يف هذه األزمان من قتل للمســلمني

وتكفري للمخالفني ،ليس ٍ
ببعيد عن الذي كان يف القرون املاضية،
كأن القرون التي مضت تعود من جديد.
وأهل السنة واجلامعة ال يكفرون صاحب املعايص من أهل
القبلــة وال َيدعون خلوده يف النار ،بل هو حتت مشــيئة اهلل عز

وجــل إن أراد اهلل عذبه وإن أراد اهلل أدخله اجلنة ،وهذا ما درج
عليه العلامء السابقون ،بل أمجعوا عىل ذلك ،قال ابن بطة العكربي
رمحه اهلل( :وقد أمجعت العلامء ال خالف بينهم ،أنه ال يكفر أحد
من أهل القبلة بذنب ،وال خيرجه من اإلســام بمعصية ،نرجو
للمحســن ونخاف عىل امليسء)((( ،وقال ابن أيب زيد القريواين
املالكي يف رســالته( :وأنه ال يكفر أحد بذنب من أهل القبلة)

(((

ويعتقد أهل السنة واجلامعة بعدم خلود صاحب الكبرية يف النار
((( فتح الباري البن حجر العسقالين ج 12ص.285
((( الرشح واإلبانة البن بطة ص.292
((( الرسالة ص.8
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ويتقولون
عىل عكس اخلوارج فإهنم يعتقــدون خلوده يف النار،
ّ
عىل اهلل مــا ال يعلمون ،فقد جــاء عن الطحــاوي يف عقيدته:

(وأهــل الكبائر من أمة حممد ﷺ يف النــار ال خيلدون ،إذا ماتوا
وهم موحدون وإن مل يكونوا تائبني بعد أن لقوا اهلل عارفني .وهم
يف مشيئته وحكمه ،إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله ،كام ذكر
عز وجل يف كتابه ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ [النساء،]48 :
وإن شاء عذهبم يف النار بعدله ،ثم خيرجهم منها برمحته وشفاعة
الشافعني من أهل طاعته ،ثم يبعثهم إىل جنته)((( اهـ.
وأيضا من األدلة العقلية التي تدل عىل بطالن ما ذهب إليه
اخلوارج ،بأن النبي ﷺ أقام حد شارب اخلمر -وهو اجللد  -يف
زمنه ﷺ((( ومل يقم بقتله ولو كان كام يدعيه اخلوارج بأن صاحب
الكبــرة يكفر للزم من ذلك قتله ألنه ارتــد عن دينه بفعل هذه
((( رشح العقيدة الطحاوية ص.272

((( انظر صحيح البخاري باب ما يكره من لعن شــارب اخلمر وأنه ليس
بخارج من امللة ،رقم احلديث.6398 :
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الكبرية ومل يفعله ذلك نبي الرمحة ﷺ ،وعقوبة صاحب الكبرية
يف كالم اهلل عز وجل وســنة نبيه ﷺ كثرية يف ذلك ،قال ابن أيب
العز( :ونصوص الكتاب والســنة واإلمجــاع تدل عىل أن الزاين
والســارق والقاذف ال يقتــل بل يقام عليه احلــد ،فدل عىل أنه
ليس بمرتد)((( اهـ.
ثالثا :خطورة تكفري املسلمني:

غلظــت الرشيعة يف حكــم التكفري وما يرتتــب عليه من
احلقــوق العظيمة هلل وللناس ،كقتل املرتد عن دينه والتفريق بني
الزوجني وعدم التوريــث وغري ذلك ،وهذا يدل داللة واضحة

ٍ
أمر عظيــم وجد خطري ،وال
عــى أن احلكم بالكفر عــى أحد ٌ

يكون ذلك إال ألهل العلم الراســخني العاملني باحلالل واحلرام
املتقــن اهلل عز وجل؛ ألنه حق هلل عز وجل ورســوله ﷺ ،قال
ابــن تيمية رمحه اهلل( :فلهذا كان أهل العلم والســنة ال يكفرون
((( رشح عقيدة الطحاوي البن أيب العز ص.229
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من خالفهم وإن كان ذلــك املخالف يكفرهم ،ألن الكفر حكم
رشعي فليس لإلنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى
بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزين بأهله ألن الكذب والزنا
حــرام حلق اهلل تعاىل .وكذلك التكفري حــق هلل فال يكفر إال من
كفره اهلل ورسوله ،وأيضا فإن تكفري الشخص املعني وجواز قتله
موقوف عىل أن تبلغه احلجــة النبوية التي يكفر من خالفها وإال
فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر)((( اهـ.
وكذلك جاءت يف الســنة النبوية أحاديث حتذر من التكفري

بال دليل فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال « :إذا َ
الر ُج ُل ألَ ِخ ِيه:
قال َّ

ِ
ها » ،وزاد مســلم « :إِ ْن ك َ
َان ك ََم قال،
َافر؛ َف َقدْ َبــا َء بِه َأ َحدُ ُ َ
يا ك ُ

َوإِ َّل َر َج َع ْت َع َل ْي ِه »((( ،و َب َّوب البخاري للحديث قائال :م ْن َك َّف َر
َأخا ُه ِم ْن َغ ِري ت ِ
َأو ٍ
يــل؛ َف ْه َو كَام َ
قال ،وأيضا جاء عن النبي ﷺ أنه

((( تلخيص كتاب االستغاثة ج2ص.492

((( صحيح البخاري برقم ،5752:و صحيح مسلم برقم.60:
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ف ُم ْؤ ِمن ًا بِ ُك ْف ٍر َف ُه َو َك َقت ِْل ِه »((( ،فكيف بمن يكفر
قــالَ « :و َم ْن َق َذ َ
املجتمعات وال يبايل ويقتل األبرياء واألطفال والنســاء ،إن هذا

ليشء ُعجاب! وتقشــعر منه األبدان ،والنبــي ﷺ يقولَ « :قت ُْل

ا ُمل ْؤ ِم ِن َأ ْع َظم ِعنْدَ اهلل ِم ْن َز َو ِ
ال الدُّ ْن َيا »(((.
ُ

وخالصة الــكالم بأنه جيــب حماربة فكر اخلوارج بشــتى
الوســائل املرشوعــة ألن ضالالهتم وخيمة عىل املســلم وعىل
املجتمع وتكــون حماربة هذا الفكر بتعلم العقيدة الصحيحة عىل
وجه اخلصوص ،والرجوع إىل تعاليم ديننا احلنيف.
رابعا :لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم:

أمرتنا الرشيعة بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم ،فهي الدرع
احلصني والــرس املتني ضد كل عــدو يريد خلخلــة ترابطها
وتفكك أهلها ،وفساد أرضها.
((( صحيح البخاري برقم.5700:

((( سنن النسائي برقم.3986 :
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فلزوم مجاعة املسلمني ينبني عليها حفظ األنفس من القتل،
واألعراض من اهلتك وغريها من النعم التي ال تعد وال حتىص،
فنعمة لزوم مجاعة املســلمني نعمة واحدة؛ لكنها مرتبطة بغريها
فإذا ذهبت هذه النعمة ،ذهبت بقية النعم.
واألمم التي ســبقتنا ملا انشق الصف عندها وختلخل ترابط
وحدهتا ،أصبحوا فرقــ ًا متناحرين ،فتجدهــم يف بيوت خاوية
وزروع هاوية ،بال مأكل وال مــرب وال مهجع يتضجع إليه؛
وذلك ملفارقتهم مجاعة املســلمني وإمامهــم ،قال اهلل عز وجل:
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [آل عمــران،]103 :
قال ســاك بن الوليد احلنفي أنه لقى ابــن عباس ريض اهلل عنه
باملدينــة فقال ما يقــول يف ســلطان علينا يظلمونا ويشــتمونا
ويعتــدون علينــا يف صدقاتنــا أال نمنعهم قــال( :ال أعطهم
يا حنفــي ...وقال يــا حنفي اجلامعة اجلامعة إنــا هلكت االمم
اخلالية بتفرقها ،أما ســمعت قــول اهلل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [آل عمران ،((()]103 :فهالك األمم بتفرقها

واهللُ مع اجلامعة مــا داموا مالزمني هلــا ،وإن تفرقوا وأصبحوا

عزين كان الشــيطان معهم ما داموا متفرقــن ،إنام يأكل الذئب
القاصية والناحية ،قال رسول اهلل ﷺ « :عليكم باجلامعة وإياكم

والفرقة فإن الشــيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد

بحبوحة((( اجلنة فليلزم اجلامعة ،من رسته حســنته وساءته سيئته
فذلك املؤمن »(((.

فاملرء حيذر من خطوات الشيطان فإهنا مهلكة ،ويلزم مجاعة

املسلمني ،ومن فارقها ومات ،فقد مات ميتة أهل اجلاهلية ،قال
ِ
ِ
ات ِمي َت ًة
جل َم َع َة َف َم َت َم َ
النبي ﷺَ « :م ْن َخ َر َج م َن ال َّطا َعة َو َف َار َق ا َ
ج ِ
اه ِل َّيــ ًة »((( أي عىل هيئة ما مات عليه أهل اجلاهلية ،من كوهنم
َ
((( تفسري ابن أبى حاتم ج 3ص.724

((( قوله :بحبوحة اجلنة يعني وســط اجلنة ،وبحبوحة كل يشء وســطه
وخياره .غريب احلديث أليب عبيد ابن السالم ج 2ص.205

((( سنن الرتمذي برقم 2165 :وسنن الكربى للنسائي:برقم.9181:
((( صحيح مسلم برقم.4892:
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فوىض ال يدينون إلمام((( .قال قتادة رمحه اهللّ :
(إن اهلل عز وجل

قد كره لكــم ال ُف ْرقة ،وقدّ م إليكم فيهــاّ ،
وحذركموها ،وهناكم

الســمع والطاعة واأللفة واجلامعة ،فارضوا
عنها ،وريض لكم
َ
قوة إال باهلل)((( اهـ.
ألنفسكم ما رىض اهلل لكم إن استطعتم ،وال ّ

فام املقصود باجلامعة؟ هي لزوم مجاعة املســلمني وإمامهم
وعدم اخلــروج عليهم ،قال ابن العريب رمحه اهلل( :حيتمل معنيني
يعنــى أن األمة أمجعت عىل قول فال جيــوز ملن بعدهم أن حيدث

قــوال آخر ،الثــاين إذا اجتمعوا عىل إمام فال ّ
حتــل منازعته وال
خلعه ،وهذا ليس عىل العموم بل لو عقده بعضهم جلاز ومل حيل
ألحد أن يعارض)((( اهـ ،وقال الشــاطبي رمحه اهلل( :وحاصله،
أن اجلامعــة راجعة إىل االجتامع عــى اإلمام املوافــق للكتاب
والســنة ،وذلك ظاهر يف أن االجتامع عىل غري ســنة خارج عن
((( إكامل املعلم برشح صحيح مسلم ج 6ص.134
((( جامع البيان يف تأويل القرآن ج 7ص.74
((( عارضة األحوذي ج 9ص10و.11
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معنى اجلامعة املذكور يف األحاديــث املذكورة ،كاخلوارج ومن

واب َأ َّن املرا َد ِم َن
جرى جمراهم)((( اهـ ،وقال الطــري:
(والص ُ
َّ
اخلرب ُلزوم اجلام َع ِ
ــة ا َّلذي َن يف طا َع ِة َم ِن اجتمعوا عىل ت َْأ ِمريه َف َم ْن
ُ
َنك َ
َث َب ْي َع َت ُه َخ َر َج َع ِن اجلام َع ِة)((( اهـ.
فطاعة أويل األمر يف املعروف ولزوم مجاعة املسلمني وعدم

اخلروج عليه ســوا ًء باللسان أو الســنان ِمن إطاعة اهلل ورسوله

ﷺ ،قــال اهلل عــز وجــل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾ [النســاء ،]٥٩ :وقال النبي ﷺ « :السمع
والطاعة عىل املرء املسلم فيام أحب وكره ما مل يؤمر بمعصية فإذا
أمر بمعصية فال ســمع وال طاعة »((( ،وأهــل العلم عىل حرمة
بارين،
اخلروج عىل والة األمر املســلمني ســوا ٌء كانوا فجار ًا أو ّ

قال الربهباري رمحه اهلل( :الســمع والطاعة لألئمة فيام حيب اهلل
((( االعتصام للشاطبي ج 2ص.775

((( فتح الباري البن حجر ج 13ص 37وحتفة األحوذي ج 6ص.321
((( صحيح البخاري برقم.6725 :
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ويرىض ،ومن ويل اخلالفة بإمجــاع الناس عليه ورضاهم به فهو
أمــر املؤمنني ،ال حيل ألحد أن يبيت ليلة وال يرى أن ليس عليه
إمام بر ًا كان أو فاجر ًا ...هكذا قال أمحد ابن حنبل)(((.
ومن رأى من أمريه شــيئ ًا يكرهه فليصرب عليه ،وال يفارق
اجلامعة ،وال خيلع من رقبته الــوالء والطاعة ويوايل غريه ما دام

ِ
حيــ ًا ،قال َر ُس ُ
ــر ًا َف َقدْ َخ َل َع
فار َق اجلام َع َة ش ْ
ــول اهلل ﷺَ « :م ْن َ
ِر ْب َق َة((( ِاإل ْســا ِم ِم ْن ُعن ُِق ِه »((( وقال رســول اهلل ﷺ « :من بايع

إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ،فليطعه ما استطاع ،فإن جاء
آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر »(((.

((( رشح السنة للربهباري ص .77

((( قــال الطيبي :الربقة :عــروة يف حبل جتعل يف عنــق البهيمة أو يدها
متسكها ،فاســتعريت النقياد الرجل واستســامه ألحكام الرشع،
وخلعها ارتــداده وخروجه عــن طاعة اهلل وطاعة رســوله .مرقاة

املفاتيح لعيل املال القاري ج1ص.269

((( سنن أيب داود برقم.4760:

((( مسند اإلمام أمحد برقم.6501:
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والنصيحــة لويل األمر ال تكون عىل املنابــر أمام الناس كام
فعل أهل األهواء بظنهم هذا من إنكار املنكر واألمر باملعروف،
وليس ذلك بيشء ،فإهنم وقعــوا يف حمظور وخالفوا رشيعة اهلل،
ألن اإلنكار والنصح لويل األمــر ال يكون علن ًا ،إنام يكون رس ًا

كام جاءت به الســنة ،قال النبي ﷺ « من َأراد َأ ْن ينْصح لِس ٍ
لطان
َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خلو بِ ِهَ ،فإِ ْن َقبِ َل
بِ َأ ْم ٍرَ ،ف َل ُي ْبد َل ُه َعالن َي ًةَ ،ولكــ ْن ل َي ْأ ُخ ْذ بِ َيدهَ ،ف َي َ

كان َقدْ َأدى ا َّلذي َع َلي ِ
ِمنْــ ُه َف َذ َ
اكَ ،وإِ َّل َ
ــه َل ُه »((( ،وجاء عن ابن
ْ
َّ

عبــاس ريض اهلل عنهام أن رج ً
ال قال البــن عباس( :آ ُم ُر َأمريي

ِ
ِ
ِّب ِ
اإلما َمَ ،فإِ ْن ُكن َْت
بِا َمل ْع ُروف ،قال :إِ ْن خ ْفت َأ ْن َي ْق ُت َلك َفال ت َُؤن َ

الَ بدَّ ِ
فاع ً
ال َف ِفيام َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه)(((.
ُ

وال تكــون النصيحة إال من أهل العلم الراســخني الذين
يقدِّ رون املصالح واملفاسد ،وينزلون والة األمر منازهلم ألنه من
((( مسند اإلمام أمحد برقم 15333 :والسنة البن أيب عاصم برقم.1097:
((( مصنف ابن أيب شيبة ج 15ص.74
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أهان السلطان أهانه اهلل ومن أكرم السلطان أكرمه اهلل ،قال النبي

ان ظِ ُّل اهلل يف األَ ْر ِ
الســل َط ُ
ض َف َم ْن َأك َْر َم ُه َأك َْر َمه اهلل َو َم ْن
ﷺُّ « :
َأ َها َن ُه َأ َها َن ُه اهلل »((( ،وقال أنــس بن مالك ريض اهلل عنه( :أ َم َرنا

أكابرنا من أصحاب حممد ﷺ :أن ال نسب أمراءنا ،وال نغشهم،
ُ
وال نعصيهم ،وأن نتقي اهلل ونصرب ،فإن األمر قريب)(((.
•

•

•

((( السنة البن أيب عاصم برقم.1024 :
((( شعب اإليامن للبيهقي برقم.7101:
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املبحث الثاني
محاية جمتمعنا من األفكار الضالة
أوال :واجبنا جتاه محاية املجتمع.
ثانيا :واجبنا جتاه أهل العلم.
ثالثا :واجب الشباب جتاه أنفسهم.
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املبحث الثاني
محاية جمتمعنا من األفكار الضالة
أوال  -واجبنا جتاه محاية اجملتمع:

محاية املجتمع واجب عــى كل فرد من أفراده فهو كالبنيان

يشد بعضه بعضا كام قال النبي ﷺ « :إِ َّن ا ُمل ْؤ ِمن لِلم ْؤ ِم ِن كالبن ِ
ْيان
ُ
َ ُ
َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْعض ًا » َو َش َّب َك َأ َصابِ َع ُه(((.

وواجــب كل أرسة وجمتمع محاية أنفســهم من أي ســوء،
والتكاتــف والتعاون يف ذلك ،فاملجتمع كالســفينة الواحدة إن
ُأمهل جز ٌء منها غرقت الســفينة وهلك من عليها وإن أخذوا بيد

بعض وأصلحوا اخلطأ ،نجــت ونجا من عليها من اهلالك ،قال
النبي ﷺُ « :
مثل القائم عىل حــدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم

((( صحيح البخاري برقم.467 :
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اســتهموا((( عىل ســفينة فأصــاب بعضهم أعالهــا وبعضهم
أســفلها ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من
فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا ،فإن
يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعــا وإن أخذوا عىل أيدهيم نجوا
ونجوا مجيعا »((( .
فالبــد أن تكــون محاية املجتمع عرب أســس متينــة ونظام
متوافــق وقواعد منضبطة ،وال يكون ذلــك إال يف كالم ربنا عز
وجل وهدي نبينا ﷺ ،فهو األســاس املتني والسد املنيع من كل
الرشور ،ومنه العالج لكل أمورنا احلياتية ســواء يف الدنيا أو يف
اآلخــرة ،فالرشيعة جاءت ملصالح العباد فهــي كاملة ال نقص
فيها ،قال اهلل عز وجل ﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [املائدة.]3 :
((( قال الكسائي :االســتهام االقرتاع .غريب احلديث للقاسم بن سالم
ج 1ص .150

((( صحيح البخاري برقم.2361:
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ثانيا  -واجبنا جتاه أهل العلم:

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[األنبياء ،]٧ :جعل اهلل عز وجل الناس فريقنيٌ ،
سائل ومسؤول،
رجع إليه ،والسائل الذي
فاملسؤول هو العامل يف أمور دينه الذي ُي َ

يسأل أهل العلم إذا جهل من أمور دينه.

فضل أهل العلم عظيم ومقامهــم رفيع ،ومن مجلة ما جاء
يف فضلهم ،بأهنم أخشــى الناس وأتقاهم يف هلل عز وجل ،ألهنم
عرفوا اهلل حــق املعرفة فعبدوا اهلل عىل علــم واتبعوا أوامره ومل
خيالفوه ،قال اهلل عز وجــل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [فاطر.]٢٨ :
قال الســعدي رمحــه اهلل( :ومن متــام خشــيتهم هلل ،أهنم
﴿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [آل عمــران]199 :

فال يقدمون الدنيا عــى الدين كام فعل أهــل االنحراف الذين
يكتمون ما أنزل اهلل ويشــرون به ثمنا قليال وأما هؤالء فعرفوا
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األمر عىل احلقيقة ،وعلموا أن من أعظم اخلرسان الرضا بالدون
َ
وترك
والوقوف مع بعض حظوظ النفس الســفلية،
عن الدين،
َ
احلــق الذي هو أكرب حظ وفوز يف الدنيــا واآلخرة ،فآثروا احلق
وبينوه ،ودعوا إليــه ،وحذروا عن الباطل ،فأثاهبم اهلل عىل ذلك
بأن وعدهم األجر اجلزيــل ،والثواب اجلميل ،وأخربهم بقربه،
وأنه رسيع احلســاب ،فال يســتبطئون ما وعدهــم اهلل ،ألن ما

هو ٍ
حمقــق حصوله ،فهو قريب)((( ،وقــال النبي ﷺ « :إن
آت
ٌ
املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل ليســتغفر
له من يف الســموات ومن يف األرض واحليتــان يف جوف املاء،
وإن فضــل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل ســائر
الكواكب ،وإن العلامء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يورثوا دينارا
وال درمهــا ،إنام ورثوا العلــم فمن أخذه أخذ بحــظ وافر »

(((

((( تفسري السعدي ص.162

((( سنن أيب داود برقم.3643:
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فــإذا كان هذا فضلهــم وأهنم ورثة األنبياء و َمــن أخذ بعلمهم
فقد أخذ بحظ وافر ،وجب علينــا الرجوع إليهم وإطاعتهم يف
املعروف ،ألن العلامء الربانيــن مواقفهم ثابتة ال تتغري نابعة من
مشــكاة النبوة ،فهم يأمرون الناس بلزوم مجاعة املسلمني وعدم
اخلروج عىل والة األمر وعدم التعصــب لآلراء ،وحيذرون من
التفرق والنزاعات.
وعــى املرء عدم التهاون يف ســؤال أهل العلم يف شــؤون
الدين ،وأن ال نأخــذ الفتاوى إال من أهلها ،وأن يســأل العامل
الربــاين الذي يتقي اهلل ســبحانه وتعاىل كمن يســأل عن أجود
أمور الدنيا ،ويبحــث عن أفضل طبيب فيبذل جهده ويســأل
كل أحد ليصــل إىل مبتغاه ،ولكن ال يكلف نفســه بل يزهد يف
الســؤال عن العامل الــذي يتقي اهلل عز وجل ويرشــده لصالح
دينه ودنياه.
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ثالثا  -واجب الشباب جتاه أنفسهم:

األجيال الشــابة هي اللبنة األوىل للمستقبل ،وخمزون طاقة
البلدان ،فإذا صلح اجليل صلحت األجيال التي بعدها ،فأمهيتها
كبرية ،وال يقل شأهنا عن غريها.
والرشيعة اهتمت هبذه الرشحية من الناس وحثت األبوين
عىل االهتامم هبم ،من والدهتم إىل أن يشاء اهلل.
فالبــد لألجيال مــن التفكر يف مســتقبلهم والفقه بالدين
ألنــه طريق اجلنة ،قــال النبي ﷺ « :من ســلك طريقا يلتمس
فيه علام ســهل اهلل له به طريقــا إىل اجلنــة »((( ،وأن يعلموا أن
األفكار التي جــاءت هبا بعض الفرق الضالــة ،هي يف احلقيقة
هــدم لألجيال واملســتقبل ،وأن الرشيعة بعيــدة كل البعد عن
تلكم األفكار الباطلة ،وهي بريئة كرباءة الذئب من دم يوســف
عليه السالم.
((( صحيح مسلم برقم.7028 :
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والبد لألبنــاء من الرجوع للوالدين يف كل أمورهم ،ألهنام
اللذان أوىص اهلل عــز وجل بربمها وقرن حقه عز وجل بحقهام،
فقال عز وجــل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ﴾ [النســاء ،]٣٦ :وأن الصحبــة احلقيقيــة هــي صحبة
الوالدين ،فيأنسون بحوارك هلم وتأنس هلام بربمها ،عن أيب هريرة
ريض اهلل عنــه أنه قال( :جاء رجل إىل رســول اهلل ﷺ فقال يا
رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال « أمك » .قال
ثم من؟ قــال « ثم أمك » .قال ثم من ؟ قــال « ثم أمك » .قال
ثم من ؟ قــال « ثم أبوك »)((( ،إذن فالوالــدان أحق الناس بك
فهم منجاتك إذا أحسنت برمها ،وطاعتهام ،وكن عىل يقني بأهنام
سريشدانك للصواب بإذن اهلل تعاىل ،وأهنام يريدان لك الصالح
ومحايتك من الرشور.
•

•

((( صحيح البخاري برقم.5626 :

•
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هذا ما تيرس يل يف هذه املادة واحلمد هلل رب العاملني عىل َمن ِِّه
وكرمه علينا ،وأســال اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا
ملــا حيبه ويرضاه ،وأن يرينا احلق حقــا ،ويرزقنا اتباعه وأن يرينا
الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وآخر دعوانا
أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -1االســتذكار ،املؤلف :أبو عمر يوســف بــن عبد اهلل بن

حممد بن عبد الرب بــن عاصم النمري القرطبي (املتوىف463 :هـ)،

حتقيق :ســامل حممد عطا وحممد عيل معــوض ،النارش :دار الكتب
العلمية -بريوت ،الطبعة األوىل1421 :هـ 2000 -م.

 -2االعتصام ،املؤلف :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي

الغرناطي الشهري بالشــاطبي (املتوىف790 :هـ) ،حتقيق :سليم بن

عيــد اهلاليل ،النــارش :دار ابن عفان ،الســعودية ،الطبعة األوىل:
1412هـ 1992 -م.

 -3إغاثة اللهفــان من مصائد الشــيطان ،املؤلف :حممد بن

أيب بكــر أيوب الزرعي أبــو عبد اهلل ابن القيــم اجلوزية (املتوىف:
751هـ) ،املحقق :حممد حامد الفقي ،النارش :دار املعرفة بريوت،
الطبعة الثانية1395 :هـ 1975 -م.

 -4اإلفصاح عن معاين الصحاح ،املؤلف :حييى بن ُه َب ْ َية بن

الشــيباين ،أبو املظفر ،عون الدين (املتوىف:
حممد بن هبرية الذهيل
ّ
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560هـ) ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،النارش :دار الوطن ســنة
النرش1417 :هـ.

ــلم َشح ص ِحيح مس ِل ِم لِل َق ِ
 -5إكامل املعلم بفوائد مس ِ
اض
ْ ُ َ
ُ ْ
ُ ْ

ِع َيــاض ،املؤلف :عيــاض بن موســى بن عياض بــن عمرون
اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (املتوىف544 :هـ) ،املحقق :الدكتور

حي َيى إِ ْس َم ِعيل ،النارش :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص،
ْ
الطبعة األوىل 1419 :هـ 1998 -م.

 -6البداية والنهاية ،املؤلف :أبو الفداء إســاعيل بن عمر بن
كثري القريش البرصي ثم الدمشــقي (املتــوىف774 :هـ) ،املحقق:
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :دار هجر للطباعة والنرش
والتوزيع واإلعالن ،الطبعة األوىل 1418:هـ 1997 -م.
 -7حتفــة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،املؤلف :أبو العال
حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف1353 :هـ)،
النارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
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 -8تفســر السمرقندي ،املؤلف :أيب الليث نرص بن حممد بن
أمحد الســمرقندي (املتوىف375 :هـ) ،املحقق:عىل حممد معوض
وعادل أمحــد عبداملوجود وزكريــا النويت ،دار الكتــب العلمية،
الطبعة األوىل1413 :هـ 1993 -م.
 -9تفســر القرآن العظيم البن أيب حاتم ،املؤلف :أبو حممد
عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظيل الرازي
ابن أيب حاتم (املتــوىف327 :هـ) ،املحقق :أســعد حممد الطيب،
النارش :مكتبة نــزار مصطفى الباز  -اململكة العربية الســعودية،
الطبعة الثالثة 1419 :هـ.
 -10تفســر القرآن العظيم البن كثري ،املؤلــف :أبو الفداء
إســاعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف:
774هـ) ،املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش
والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 :هـ 1999 -م.
 -11تلبيــس إبليــس ،املؤلــف :مجــال الدين أبــو الفرج
عبد الرمحن بن عيل بن حممــد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،النارش:
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دار الفكــر للطباعة والنرش لبنــان ،الطبعــة األوىل1421:هـ -
2001م.
 -12تلخيــص كتاب االســتغاثة ،املؤلف :تقــي الدين أبو
العبــاس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الســام بــن عبد اهلل بن أيب
القاســم بن حممد ابن تيمية احلــراين احلنبيل الدمشــقي (املتوىف:
728هـــ) ،حتقيق :حممد عيل عجال ،النارش :مكتبة الغرباء األثرية
املدينة املنورة ،الطبعة األوىل.1417 :
 -13التيســر برشح اجلامع الصغري ،املؤلف :اإلمام احلافظ
زين الدين عبد الرؤوف املنــاوي (املتوىف1031 :هـ) ،دار النرش:
مكتبة اإلمام الشــافعي  -الرياض ،الطبعــة الثالثة1408 :هـ -
1988م.
 -14جامــع البيان عن تأويل آي القــرآن ،املؤلف :حممد بن
جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل أبو جعفر الطربي (املتوىف:
310هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون
مع مركز البحوث والدراســات اإلســامية بــدار هجر الدكتور
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عبد السند حسن ياممة ،النارش :دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع
واإلعالن الطبعة األوىل 1422 :هـ  2001 -م.
 -15جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع
الكلــم ،املؤلف :زين الديــن عبد الرمحن بن أمحــد بن رجب بن
السالمي البغدادي ثم الدمشقي احلنبيل (املتوىف795 :هـ)،
احلسن َ
املحقق :شــعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ،النارش :مؤسســة
الرسالة  -بريوت ،الطبعة السابعة1422 :هـ 2001 -م.
 -16الرسالة ،املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن
النفزي القريواين املالكي (املتوىف386 :هـ) ،النارش :دار الفكر.
 -17الســنة ،املؤلــف :أبو عبد الرمحن عبــد اهلل بن أمحد بن
الشــيباين البغدادي (املتوىف290 :هـ) ،املحقق :د.
حممد بن حنبل
ّ

حممد بن ســعيد بن سامل القحطاين ،النارش :دار ابن القيم  -الدمام
الطبعة األوىل 1406 :هـ 1986 -م.
 -18الســنة ،املؤلف :أبو بكر بن أيب عاصــم وهو أمحد بن

عمرو بن الضحاك بن خملد الشــيباين (املتوىف287 :هـ) ،املحقق:
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حممد نارص الدين األلباين ،النارش :املكتب اإلســامي  -بريوت،
الطبعة األوىل.1400 :
 -19ســنن ابن ماجــه ،املؤلف :أبو عبــد اهلل حممد بن يزيد
القزويني (املتوىف273 :هـ) ،املحقق :شــعيب األرنؤوط وعادل
وحممد كامل قره بليل و َعبد ال ّلطيف حرز اهلل ،النارش :دار
مرشــد َّ
الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل 1430:هـ 2009 -م.

 -20سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليامن بن األشعث بن

الس ِج ْستاين (املتوىف:
إســحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
275هـ) ،املحقق :شــعيب األرنــؤوط وحمَمد ِ
كامــل قره بليل،
َ
َّ
النارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل 1430:هـ 2009 -م.

 -21ســنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موسى بن الضحاك الرتمذي أبو عيسى (املتوىف279 :هـ) ،املحقق:
بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،سنة
النرش1998 :م.
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 -22ســنن النســائي ،املؤلف :أبــو عبد الرمحــن أمحد بن
شــعيب بن عيل اخلراساين ،النســائي (املتوىف303 :هـ) ،املحقق:
عبد الفتــاح أبو غدة ،النــارش :مكتب املطبوعات اإلســامية -
حلب ،الطبعة الثانية.1986 - 1406 :
 -23الســنن الكربى للنســائي ،املؤلف :أبــو عبد الرمحن
أمحد بن شــعيب بن عيل اخلراساين ،النســائي (املتوىف303 :هـ)،
حققــه وخرج أحاديثه :حســن عبد املنعم شــلبي ،أرشف عليه:
شــعيب األرناؤوط ،قدم لــه :عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي،
النارش :مؤسســة الرســالة  -بريوت ،الطبعة األوىل 1421:هـ -
2001م.
 -24رشح الســنة ،املؤلف :حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن
مســعود بن حممد بن الفراء البغوي الشــافعي (املتوىف516 :هـ)،
املحقق :شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش ،النارش :املكتب
اإلسالمي  -دمشق ،الطبعة الثانية1403 :هـ 1983 -م.
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 -25رشح الســنة ،تأليف :أبو حممد احلسن بن عيل بن خلف
الربهباري (املتوىف329 :هـ) ،دراســة وحتقيــق :خالد الردادي،
مكتبة الغرباء األثرية ،الطبعة األوىل1414 :هـ 1994م.
 -26رشح العقيدة الطحاوية ،املؤلف :صدر الدين حممد بن
عيل بن حممد ابــن أيب العز احلنفي األذرعي الصاحلي
عالء الدين ّ
الدمشــقي (املتوىف792 :هـ) ،املحقق :أمحد شاكر ،النارش :وزارة

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الطبعة األوىل:
 1418هـ.
 -27املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو
زكريا حييــى بن رشف بن مري النووي(املتوىف676 :هـ) ،النارش:
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة الثانية.1392 :
 -28الــرح واإلبانة عىل أصول الســنة والديانة ،املؤلف:
اإلمــام احلنبــي أيب عبداهلل عبيــد اهلل بن بطة العكــري (املتوىف:
387هـ) ،املحقق :د .رضا بن نعسان معطى ،النارش مكتبة العلوم
واحلكم ،الطبعة األوىل1423-2002 :هـ.
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 -29الرشيعة ،املؤلف :أبو بكر حممد بن احلســن بن عبد اهلل
اآلج ِّر ُّي البغــدادي (املتوىف36 :هـ) ،املحقق :الدكتور عبد اهلل بن
ُ

عمــر بن ســليامن الدميجي ،النــارش :دار الوطــن  -الرياض -
السعودية ،الطبعة الثانية 1420 :هـ 1999 -م.
 -30شــعب اإليامن ،املؤلف :أمحد بن احلســن بن عيل بن

س ْو ِجردي اخلراســاين ،أبــو بكر البيهقــي (املتوىف:
موســى اخلُ ْ َ
458هـــ) ،حققــه وراجع نصوصه وخــرج أحاديثــه :الدكتور
عبد العــي عبد احلميد حامد ،أرشف عىل حتقيقه وختريج أحاديثه:
خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي  -اهلند ،النارش:
مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية
ببومباي باهلند الطبعة األوىل 1423 :هـ 2003 -م.
 -31صحيح البخاري ،املؤلف :حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل
البخاري اجلعفي (املتــوىف256 :هـ) ،تعليق وحتقيق :د .مصطفى
ديب البغا ،النــارش :دار ابن كثري الياممة  -بريوت ،الطبعة الثالثة:
1987 - 1407م.
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 -32صحيح مســلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي النيســابوري (املتوىف261 :هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة الثالثة:
 1426هـ 2005م.
 -33عارضــة األحوذي برشح صحيــح الرتمذي ،املؤلف:
حممــد بن عبد اهلل بن حممد املعافري ،أبــو بكر ابن العريب (املتوىف:
 543هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية -بريوت لبنان.
 -34عمدة القاري رشح صحيح البخاري املؤلف :أبو حممد
حممود بن أمحد بن موســى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر
الدين العينى (املتوىف855 :هـ) ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت. -35غريب احلديث البن سالم ،املؤلف :أبو عبيد القاسم بن
ســام بن عبداهلل اهلروي البغدادي (املتوىف224 :ه) ،طبع بإعانة:
وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية حتت مراقبة :الدكتور حممد
عبد املعيد خان الطبعة األوىل 1384 :هـ 1964م.
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 -36فتــح الباري البن رجب ،املؤلف :زين الدين أيب الفرج
عبد الرمحن ابن شــهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن
رجب (املتوىف795 :هـ) ،حتقيق :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن
حممــد ،دار النرش :دار ابــن اجلوزي -الســعودية ،الطبعة الثانية:
1422هـ .
 -37فتح الباري رشح صحيــح البخاري ،املؤلف :أمحد بن
عيل بن حجر أبو الفضل العســقالين الشافعي(املتوىف852 :هـ)،
رقم كتبــه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبــد الباقي قام بإخراجه
وصححه وأرشف عــى طبعه :حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات
العالمــة :عبد العزيز بن عبــد اهلل بن باز ،النــارش :دار املعرفة -
بريوت ،سنة النرش1379 :هـ.
 -38الفــرق بني الفــرق وبيــان الفرقة الناجيــة ،املؤلف:
عبد القاهر بــن طاهر بن حممد بــن عبد اهلل البغــدادي التميمي
األســفراييني أبو منصور (املتوىف429 :هـــ) ،النارش :دار اآلفاق
اجلديدة  -بريوت الطبعة الثانية1977 :م.
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 -39القصة الكاملة خلوارج العرص ،إعداد :إبراهيم بن صالح
املحيميد ،دار اإلمام مسلم-املدينة ،الطبعة األوىل1436 :هـ.
 -40كشــف املشــكل من حديث الصحيحني ،املؤلف :أبو
الفــرج عبد الرمحن ابن اجلوزي (املتــوىف597 :هـ) ،النارش :دار
الوطن  -الرياض 1418هـ 1997م.
 -41جمموع الفتاوى ،املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن
عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف728 :هـ) ،املحقق :أنور الباز
وعامر اجلزار ،النارش :دار الوفاء.
 -42مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،املؤلف :عيل بن
سلطان حممد أبو احلســن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف:
1014هـــ) ،النارش :دار الفكر بريوت  -لبنــان ،الطبعة األوىل:
1422هـ 2002م.
 -43مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن
حممد بن حنبل بن هالل بن أســد الشــيباين (املتــوىف241 :هـ)،
املحقق :شــعيب األرنؤوط وعادل مرشــد وآخــرون ،إرشاف:
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د .عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،النارش :مؤسســة الرســالة،
الطبعة األوىل 1421 :هـ  2001 -م.
ُ -44مصنــف ابن أيب شــيبة ،املؤلف :أبو بكــر عبد اهلل بن

حممد بن أيب شــيبة العبيس الكويف (املتوىف 235:هـ) حتقيق :حممد
عوامة ،النارش :دار الوفاء.
 -45معجم مقاييس اللغة ،املؤلف :أمحد بن فارس بن زكرياء
القزويني الرازيأبو احلسني(املتوىف395:هـ) ،املحقق :عبد السالم
حممد هارون ،النارش :دار الفكر عام 1399هـ 1979م.

 -46املفــردات يف غريــب القــرآن ،املؤلف :أبو القاســم
احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (املتوىف502 :هـ)،
املحقق :صفوان عدنان الداودي ،النارش :دار القلم ،الدار الشامية
 دمشق بريوت ،الطبعة األوىل 1412 :هـ. -47مقاالت اإلســاميني واختالف املصلني ،املؤلف :أبو
احلسن عىل بن إسامعيل بن إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبداهلل بن
موســى بن أيب بردة بن أيب موسى األشــعري(املتوىف324:هـ)،

78

النجـاة يف زمـن الفـنت

املحقق :هلموت ريرت ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
الطبعة الثالثة.
 -48امللل والنحل ،املؤلف :حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر
أمحد الشهرســتاين (املتوىف548 :هـ) ،حتقيق :حممد ســيد كيالين،
النارش :دار املعرفة  -بريوت ،سنة 1404هـ.
 -49النهايــة يف غريب احلديث واألثــر ،املؤلف :جمد الدين
أبو الســعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكريم
الشــيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :هـ) ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى وحممود حممد الطناحي ،النارش :املكتبة العلمية  -بريوت،
سنة 1399هـ 1979م.
•

•

•

79

النجـاة يف زمـن الفـنت

....................................................................................

5

......................................................................................

7

 افتتاحية -املقدمة

.....................................................

10

............................

21

......................................................

23

 -متهيد :حتذير األمة من الفتن

 املبحث األول :مباحث مهمة يف زمن الفتن:أوال :مهمة األنبياء األوىل

30

ثانيا :اخلوارج:
...............................................................

30

........................................................................

32

.................................................

35

.........

38

..........

42

................................................

45

.....................................

47

أول ظهورهم
صفاهتم

أصل معتقدهم الفاسد

قوهلم يف اإليامن وخمالفتهم ألهل السنة واجلامعة
صاحب الكبرية وختليده يف النار
تكفري اخلوارج
َ
ثالثا :خطورة تكفري املسلمني

رابعا :لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم

80

النجـاة يف زمـن الفـنت

 -املبحث الثاين :محاية جمتمعنا من األفكار الضالة:

.....................

55

..............................................

57

...................................................

59

.........................................

62

.................................................................................

64

............................................................................

65

.......................................................................

79

أوال :واجبنا جتاه محاية املجتمع
ثانيا :واجبنا جتاه أهل العلم

ثالثا :واجب الشباب جتاه أنفسهم
 -اخلـاتـمـة

 -قائمة املصادر

 -قائمة املحتويات

•

•

•

