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  احللقة الثانية
مـن  ، إن احلمد هللا حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا              

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد           ، يهده اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشدا          
  . أن حممداً عبده ورسوله 

  :أما بعد 
 الدرس املاضي أمهية املباحث املنهجية واملسائل الدعوية وخاصة اليت هلا تعلـق بـالفرق           فقد ذكرنا يف  

، واجلماعات وأن هذه املباحث هي من الدراسات الشرعية اليت ينبغي للمسلم أن يرعي هلا انتباهاً ويلقي هلا باالً        
أي : ( قال اإلمـام الـسعدي رمحـه اهللا        }مجِرِمنيوكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت وِلتستِبني سِبيلُ الْ     {:قال سبحانه 

نوضحها ونبينها ومنيز بني طريق اهلدى من الضالل والغي والرشاد ليهتدي بذلك املهتدون ويتبني احلق الـذي                 
فإن سبيل ارمني إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنباها والبعد منها خبالف ما لو كانـت               ... ينبغي سلوكه   

  ).إنه ال حيصل هذا املقصود اجلليلمشتبهة ملتبسة ف
قال اإلمام الشوكاين   . من الضالل يتضح ما عليه منهجك من اهلدى والرشاد        ) القوم(بل معرفة ما عليه     

  "فتح القدير) "وإذا استبان سبيل ارمني فقد استبان سبيل املؤمنني: (رمحه اهللا
النظر يف أصول الفرق ومنهاجها والرجوع إىل قواعـد         والوصول إىل هذه الغايات احلميدة وغريها إمنا يتأَتى ب        

من األوصاف الشرعية ومن اخلطأ البين يف هـذا         ) الفرقة(أو  ) اجلماعة(فعليه يكون احلكم مبا تستحقه      ، سريها
  .دون التفات إىل أصوهلا وقواعدها!! الباب أن يحكَم على مجاعٍة ما حبسب ما يظهر منها وما يثمر على يديها

ريعة يف جناب السنة املطهرة يتبني لنا املنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتخذ إزاء من خرج عن                 ونظرة س 
  .السنة وإن كانت عليه بعض آثار الصالح أو قام بأعمال أهل الفالح

حيث وصفهم بقوله صلى اهللا عليه      ) اخلوارج(من ذلك ما أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن             
 لكنهم ملا كـانوا علـى   ...) صالته مع صالم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن       حيقر أحدكم (: وسلم

: منهج منحرف مل تنفعهم هذه العبادات يف تغيري جمرى األحكام فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                   
  ).فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة(

األمة فحكمهم على شحص أو على مجاعة يكون بـالنظر يف األصـول   وعلى هذا النهج سلك سلف   
حممـد بـن    ( فهذا   –وجدت  -إن  !! أو أقواهلم السديدة  ! والقواعد اليت تبنتها بغض النظر عن أفعاهلم احلميدة       

 ومع ذلك حذر العلماء منـه ومـن   " سري أعالم أعالم النبالء   ) "كان زاهداً عابداً ربانياً   : (الذي قيل فيه  ) كرام
الكرامية كفار يستتابون فإن تـابوا وإال ضـربت   (:  قال العباس بن محزة– عندما خرج عن اجلادة    –فكره  

  ).أعناقهم



 ٢

جزأ هو وأمه وأخوه الليل مثالثةً للعبادة فماتت أمه فقـسم           : (قال عنه وكيع  ) احلسن بن صاحل  (وهذا  
ولكن مع تعبده كان يرى السيف وهلـذا        " تذكرة احلفاظ ) "ن بالليل كله  فقام احلس ) علي(الليل بينهما فمات    

  ).كان زائدة يستتيب من أتى حسن بن صاحل(حذر منه األئمة قال خلف بن متيم 
  ).لو مل يولد احلسن بن صاحل كان خرياً له يترك اجلمعة ويرى السيف: (وقال أمحد بن يونس الريبوعي

كـان يـتكلم   : (ويف رواية ) كان من أعبد الناس   : (ل فيه ابن املبارك   قا) عبدالعزيز بن أيب رواد   (وهذا  
كنت إذا نظرت إىل عبدالعزيز رأيـت كأنـه يطلـع إىل            : وقال شعيب بن حرب   ) ودموعه تسيل على خده   

  ).القيامة
قال مؤمل بـن    . لكن بليته أنه يرى اإلرجاء فتعامل معه العلماء مبا يستحقه على بدعته ال على عبادته              

جـاء  : مات عبدالعزيز فجيء جبنازته فوضعت عند باب الصفا وجاء سفيان الثوري فقال النـاس             : (إمساعيل
واهللا إين : (فقـال . فجاء حىت خرق الصفوف وجاوز اجلنازة ومل يصلِّ عليها فقيل لسفيان    . سفيان جاء سفيان  

  ).ألرى الصالة على من هو دونه عندي ولكن أردت أن أرى الناس أنه مات على بدعة
يبلغين : قال يل أمحد بن حنبل يوماً: (أختم هذا املقال ذه احلاثة فعن إمساعيل بن إسحاق السراج قال        و

.  يكثر الكون عندك فلو أحضرته منـزلك وأجلستين من حيث ال يراين فأمسع كالمه             – احملاسيب   –أن احلارث   
رنا تلك الليلة فحضر أمحـد بعـد        فقصدت احلارث وسألته أن حيض    ... السمع والطاعة يا أبا عبداهللا      : فقلت

املغرب وصعد غرفة الدار فاجتهد يف ورده إىل أن فرغ وحضر احلارث وأصحابه فأكلوا مث قاموا لصالة العتمة                  
فأخذ يف الكالم وأصحابه يستمعون وكأن على رؤوسهم الطري فمنهم من يبكي ومنهم من              . ومل يصلوا بعدها  

رف إىل حال أيب عبداهللا فوجده قد بكى حىت غشي عليه فانصرفت            فصعدت الغرفة ألتع  . يزعق وهو يف كالمه   
كيف : فقلت. إليهم ومل تزل تلك حاهلم حىت أصبحوا فقاموا وتفرقوا فصعدت إىل أيب عبداهللا وهو متغري احلال             

ذا ما أعلم أين رأيت مثل هؤالء القوم وال مسعت يف علم احلقائق مثل كالم ه             : رأيت هؤالء يا أبا عبداهللا؟ فقال     
  "٨/٢٠٧تاريخ بغداد ) "وعلى ما وصفت من أحواهلم فإين ال أرى لك صحبتهم مث قام وخرج. الرجل

  .نعم املبتدع مبتدع ولو أبكى العيون
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  

  :وكتبه 
   مجال بن سرور هاشمأبو 

  بدار احلديث بالشحر
  م٧/٣/٢٠١٠ هـ١٤٣١  ربيع أول٢١األحد 


