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احلمد هللا رب العاملني، ميسر األمور، وباسط العطايا، ومزهق اهلـم والغـم   
ولـه   ،وله تصريف األمور ،له امللك وله احلمد ،سبحانه.. سبحانه  .وكل اخلطوب

  .وهو على كل شيء قديرمقاليد السماوات واألرض 
ر لنا فيه يس ،مسحاً يناًأنزل لنا د ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا

  .فنا به من تشريعاتط فيما أمرنا وكلَّوتوس ،ل علينا فيه العباداتوسه ،الطاعات
 ،وأبان اهللا أمـره  ،شرح اهللا صدره ،هاهللا ورسولُ عبد وأشهد أن سيدنا حممداً

  .لشرائع األولني أمجعني وجامعاً وخامتاً فاحتاً ذكره، وجعله رسوالً عز وجلَّورفع اهللا 
ـ الذي جاء بالي ،ي وسلم وبارك على سيدنا حممداللهم صل ر يف دعوتـه،   س

وبالسته، وقال هلـم ولنـا   ماحة يف شريعته، وباألخالق الكرمية بني صفوف أبناء أم
  .)البخاري ومسلم عن أنس (}يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفِّروا{ :أمجعني

كل من مشى علـى هـذا   صلوات ريب وتسليماته على هذا النيب الكرمي، و
 ،املنهج القومي، واستقام على هذا األمر العظيم إىل يوم الدين، وعلينا معهـم أمجعـني  

  .العاملني رب يا ،آمني .. آمني
م علـى  ، ودينه القيشرعه األغر عز وجلَّى اهللا نب :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

علينا،  فلم يكلفنا ما يشق ).رسالي يند( :اليسر يف كل شيء، حىت نستطيع أن نسميه
ومل يكلفنا ما ال طاقة لنا به، ومل يحملنا ما ال نستطيع محله من التكليفـات اإلهليـة،   

ـ  صلى اهللا عليه وسلم وأمرنا النيب ر للمـؤمنني،  أن نسري على هذا النسق فيما بيننا، نيس
ما دام األمر مل خيرج عن شر -ل األمر للموحدين ونسهة  العاملني،  ع ربـنوعن س
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د األولني واآلخرينسي.   
 ما{ :رضي اهللا عنهاتقول عنه السيدة عائشة  ،يف نفسه صلى اهللا عليه وسلموكان 

ريولُ خسر صلى اهللا عليه وسلم اللَّه نينِ، بيرا أَممهدأَح رسأَي نرِ، ماآلخ 
  ).البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها (}إِثْماً يكُن لَم ام أَيسرهما، اختار إِال

اخللـق   وسلم صلى اهللا عليهوكان يقول لرسله ودعاته الذين يبلغون عن حضرته 
البخاري ومسلم عن أنس رضـي   (}تنفِّروا وال وبشروا تعسروا، وال يسروا{ :دين اهللا
صحيح البخـاري  ( }معسرِين تبعثُوا ولَم ميسرِين بعثْتم نمافَإِ{ :ويقول هلم ، )اهللا عنه

تيسرون لألمة أمر هذا الدين، حىت يقبلـوا  ). ومسند اإلمام أمحد وسنن الترمذي عن أيب هريـرة 
هـذا هـو    .العاملني وإخالص قصد يف كل عمل يتوجهون به إىل رب ،صادق بحبِ

  .أساس الدين
  يف الدينيف الدين  التشددالتشدد

م العلم وانتشار الثقافـة، وزيـادة   مع تقد -ولألسف ظهر يف عصرنا اآلن 
وجعلـوا أنفسـهم هـم    ، انتشار طائفة كبرية من املتشددين –معرفة الناس بدينهم 

وحدهم األوصياء على الدل، وال ، وكل ما سواهم فكالمه باطين، كالمهم هو احلق
ومن الذي كتـب  ! !ي أعطاهم هذه الوصاية؟ن الذوم !!بذلك؟ اأعرف من أين أتو

  !!هلم هذا التوكيل عن البشري النذير؟
ويرفضون التيسري  ،ما يدعون إليه جندهم حيرصون على التعسريوجدنا وإذا 

أمر من األمور اليت تتعلق باملؤمنني، ويزعمون أن هذا فيه إرضاء هللا، وحسـن   ييف أ
عـز  ة الصلبة يف دين اهللا على العزمية القوية الفَتي متابعة حلبيب اهللا ومصطفاه، ألنه يدل
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  !!وصحبه الربرة الكرام األطهار صلى اهللا عليه وسلم ، بينما هذا مل يكن مع النيبوجلَّ
وليسوا دعاة، فيحكمون على  ،وزاد األمر سوءاً أم جعلوا أنفسهم قضاة

د يف جهنم، بأنه سيخلَّهذا بالكفر، وحيكمون على هذا بالشرك، وحيكمون على هذا 
ِإِن الْحكْم إِالَّ ﴿ :مع أم حيفظون قول اهللا!! وحيكمون على هذا بأنه لن يدخل اجلنة

لّهنهم قضاة يف احملكمة اإلهلية ولن حيكم فيها يوم القيامة  ].األنعام٥٧[ ﴾لن الذي عيم
إال رب وجلَّة الربي ؟ عز!!  

صلى اهللا عليـه  أشد التحذير، يكفي قوله  صلى اهللا عليه وسلما نر منه نبيحذَّ رفْوالكُ
 كَمـا  كَانَ إِنْ أَحدهما، بِها باَء فَقَد كَافر، يا: َألخيه قَالَ امرِئٍ أَيما{ :وسلم
تذهب إىل من قيلت فيه،  ).البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر( }علَيه رجعت وإِال قَالَ،
يا (: أن من قال ألخيه :مضمون احلديث. ان أهالً هلا وإال رجعت على من قاهلافإن ك
 !!ألنه يتهم مؤمناً بغـري حـق   ،رجع الكفر عليه ،، وكان أخوه مؤمناً موحداً)كافر

اإلميان حمله القلب، وال نستطيع أن نخرج مؤمناً من اإلميان إال إذا خرج اإلميان مـن  
، وهل هناك من يطلع على قلـوب أهـل   عز وجلَّن قلبه وأصبح جاحداً بدين الرمح

أما األعمال اليت يعملها الناس جبـوارحهم وأجسـامهم    !!اإلميان حىت حيكم عليهم؟
للعبد إن تاب منها، وقد قال  عز وجلَّهم، فإا ذنوب أو معاصي يغفرها اهللا ئوأعضا

  :اهللا لنا أمجعني

﴿ ا أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتونَوحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمالنور٣١[ ﴾ ه.[  
 :ليمحو الذنوب واألوزار االستغفارمن  االستكثارإىل  عز وجلَّودعانا اهللا 

﴿ كُمددميا وارردكُم ملَياء عملِ السسرا يكَانَ غَفَّار هإِن كُمبوا ررفغتاس
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 نِنيبالٍ ووابِأَمارهأَن ل لَّكُمعجيو اتنج ل لَّكُمعجينوح١٢-١٠[ ﴾و.[  
ه به يف هـذه  فإذا مل يتب اإلنسان إىل اهللا فإن اهللا قد يتوب عليه بابتالء خيص

احلياة، مبرض يف نفسه، أو بنقص يف قوته ورزقه، أو بشيء يف ولده، وهذا ما يسـمى  
 بِالْعبـد  الْبالُء يزالُ وما{ :صلى اهللا عليه وسلمياء البالء، ويقول فيه إمام الرسل واألنب

سنن الترمذي وابن ماجـة ومسـند   ( }خطيئَةٌ علَيه لَيس اَألرضِ ظَهرِ علَى يمشي حتى
 !كلما أذنب ذنباً جاءه بالء فكفَّر اهللا به هذا الذنب). اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

حىت ولو خرج هذا املؤمن من الدنيا ومات ومل يتب، فقد  - عز وجلَّأن اهللا ناهيك عن 
يف شـأن هـذه    صلى اهللا عليه وسـلم جعل لنا أمجعني شفاعة احلبيب احملبوب، وقد قال 

سنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة ومسـند  ( }أُمتي من الْكَبائرِ َألهلِ شفَاعتي{ :الشفاعة
  .)ن أنس رضي اهللا عنهاإلمام أمحد ع

 ص شفاعته ألهل الكبـائر ولكنه خص!! أو للمتقنيشفاعيت للصاحلني : مل يقل
لكن القلـب   - عز وجـلَّ ومل يقل حىت ألهل الصغائر الذين ماتوا ومل يتوبوا إىل اهللا  -

صـلى اهللا عليـه   استقر فيه اإلميان، وفيه توحيد الرمحن، ولذلك يشفع فيه النيب العدنان 
إن شاء عفـا   ،إىل اهللا ضفأمره مفو..  وحىت إذا مل تلحقه شفاعة حضرة النيب. موسـل 

  .عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، وال يطلع على ذلك أحد من خلق اهللا
  تكفري املؤمننيتكفري املؤمنني

فعله، حىت  فر مؤمناً بذنبٍأن يكِّ -مهما كان شأنه  -مسلم  ليس أليإذاً 
يف  عز وجلَّحىت ولو قاتل املؤمنني، فقد قال اهللا ولو كان ارتكب كبرية من الكبائر، 

وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغت ﴿: املؤمنني
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رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهداحلجرات٩[ ﴾إِح.[ 
  !!اإلميان اسمومل خيلع عنهم ، اهم اهللا مؤمننيم اقتتلوا مسمع أ

هم البـاهر وأدبِ صلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا  ولذلك انظر إىل فراسة :
معاوية بن أيب سفيان ألنه خرج على طاعته، قال  رضي اهللا عنه عندما حارب اإلمام علي

بعض أصحاب اإلمام علي ؟ ( :معاوية أتباع يف حقموىف روايةأمشركونَ ه : أكفار
 أَمنافقُونَ هم؟: قيلَ .من الكفر فروا: وىف رواية -من الشّرك فَرّوا : قالَ هم؟
إخواننا بغوا : قالَ ؟فَما هم: قيلَ .إنَّ املنافقني ال يذكرونَ اهللا إال قليالً: قالَ
لمونـا، إخواننـا   إخواننا ظ !!كما قال اهللا يف القرآن).بيهقيالسنن الكربى لل( )علَينا

ون ويصـلُّ ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(لكنهم ما داموا يقولون  !!أساءوا إلينا
 -كيف ملسـلم  ف، هللا، ويصومون هللا، وحيتكمون إىل شرع اهللا، ويعملون بكتاب اهللا

 !!أم يقاتلون إخوام املـؤمنني مع   !أن حيكم عليهم بغري ذلك؟ -مهما كان شأنه 
  .ناهيك عن الكبائر األخرى

  حكم مرتكب الكبريةحكم مرتكب الكبرية
وانظروا يف أمره الغريـب   صلى اهللا عليه وسلمتعالوا معي إىل حضرة رسول اهللا 

صـلى اهللا عليـه   النيب ز جه :العجيب مع بعض أصحابه الذين ارتكبوا الكبائر يف عصره
ة، وأمر أصحابه أن يكتموا هذا اخلرب، فال يعلم به عشرة آالف مقاتل لفتح مك وسـلم 

كثأهل مكة إال وهم على أبواب مدينتهم، حىت ال يفهـو الرمحـة    - فيهم القتـل  ر
فجاء رجل من خاصة املؤمنني من أهل بدر،  - العظمى صلوات ريب وتسليماته عليه

ـ "  :وجاء جبارية وقال، حاطب بن أيب بلتعة، وكتب كتاباً :مسهاو لي هـذا إىل  أوص
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   ".عز وجلَّ لوجه اهللا ةٌحر وإذا أوصلتيه فأنت ،قريش
ألن العرب كانوا ال يكشفون امرأة وال  -ووضعت املرأة الكتاب يف شعرها 

وهذه خيانـة   ،لتخربهم خبرب النيب ومشت املرأة يف اجتاه مكة  -ها رأس ينقضون شعر
نزل الـوحي  ، وصلى اهللا عليه وسلمسول اهللا ره وقدره رألنه يخرب األعداء مبا دب ،عظمى

   :فيقول رضي اهللا عنهيروي هذه الواقعة اإلمام علي من السماء على رسول اهللا، و
} ولُ اللَّهسثَنِي رعصلى اهللا عليه وسلمب اَألس نب ادقْدوالْم ريبا والزقَـالَ أَن ،دو :

ومعها كتـاب فَخـذُوه    -امرأة  :يأ ،اخٍ فَإِنَّ بِها ظَعينةًخ تأْتوا روضةَانطَلقُوا حتى 
: الروضة، فَإِذَا نحن بِالظَّعينة، فَقُلْنـا  منها، فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى

فَقَالَت ،ابترِجِي الْكابٍ،: أَختك ني معا ما مفَقُلْن :    نـيلْقلَن أَو ـابتالْك ـرِجِنخلَت
 ولَ اللَّهسر ا بِهنيا، فَأَتهقَاصع نم هتجرفَأَخ ،ابصلى اهللا عليه وسلمالثِّي  يـهفَإِذَا ف:   ـنم

يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ حاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ من الْمشرِكني من أَهلِ مكَّةَ 
 صلى اهللا عليه وسلماللَّه،  ولُ اللَّهسذَا؟ قَالَ: صلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ را هم باطا حـا  : يي

لَيلْ عجعال ت ولَ اللَّهسا   ،رفُِسـهأَن ـنم أَكُن لَمشٍ ويي قُرقًا فلْصأً مرام تي كُنإِن، 
   ،مالَهـوأَمو ـيهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كعم نكَانَ مو

وما  ،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتي
ا وكُفْر لْتال رِفَعا، واددتالال اراِإلس دعا بِالْكُفْرِ بمِض.  ولُ اللَّهسصلى اهللا عليـه  فَقَالَ ر

: قَـالَ  .يا رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ: قَالَ عمر .لَقَد صدقَكُم: وسلم
: لَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهـلِ بـدرٍ فَقَـالَ   وما يدرِيك لَع ،إِنه قَد شهِد بدرا

تغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا مماع البخاري ومسلم عن علي رضي اهللا عنه( }لَكُم.(  
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، ومل همه بالتكفري، ومل يقم عليه حداًومل يت ،وغفر له صلى اهللا عليه وسلمعفا عنه 
يعلم أن قضية اإلميان موضعها القلـب، وال   لى اهللا عليه وسلمصيعرضه لقتل، ألن النيب 

، أما األعمال اليت يعملها اإلنسان فأمرها عز وجـلَّ يطلع على القلب إال حضرة الرمحن 
مفوض إىل ميقول للشيء كن فيكون ن.  

  شرب اخلمرشرب اخلمر
 صلى اهللا عليـه وسـلم  أُتي النبِي {  :تعالوا إىل جرمية أخرى من هذه اجلرائم

فَمنـا الضـارِب بِيـده،    : اضرِبوه، قَالَ أَبو هريرةَ: بِرجلٍ قَد شرِب، قَالَ
بِهبِثَو ارِبالضو ،هلعبِن ارِبالضمِ .والْقَو ضعقَالَ ب ،فرصا انفَلَم :  اكـزأَخ

كَذَا، : قَالَ .اللَّهقُولُوا هطَانَال تيالش هلَيوا عينعالبخاري وأبو داود واإلمام أمحد ( } ال ت
هـداك اهللا،   :يطلب منهم أن يقولوا له بدالً مـن ذلـك   يأ. )عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

كان رمحة مهداة لكـل   صلى اهللا عليه وسلمألن النيب ، أصلح شأنك اهللا، تاب عليك اهللا
ه الرمحة اإلهلية من الصحابة من املهاجرين واألنصار خلق اهللا، ومن معه من جنود هذ

  .أمجعني رضي اهللا عنهم
كَانَ اسـمه   صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ رجالً علَى عهد النبِي { :وروي أيضاً

 ولَ اللَّهسر كحضكَانَ يا، وارمح لَقَّبكَانَ يو ،اللَّه دبصلى اهللا عليه وسـلم ع 
قَد جلَده في الشرابِ، فَأُتي بِه يوما، فَأَمر بِـه   صلى اهللا عليه وسلمانَ النبِي وكَ

اللَّهم الْعنه، ما أَكْثَر ما يؤتى بِه، فَقَالَ النبِـي  : فَجلد، فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ
 }للَّه، ما علمت إِنه يحب اللَّـه ورسـولَه  َا ال تلْعنوه، فَو: صلى اهللا عليه وسلم

مع أنه يشرب اخلمر ألن نفسه سولت له . )البخاري والبيهقي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه(
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رسول اهللا صلوات ريب وتسليماته عليه،  اهللا، ويف قلبه حب لكن يف قلبه حب !!ذلك
حكَفكيف يعليه بالكفر؟ م!  

إنسان بالكفر يف هذه الدنيا وهذه  يطيع أهل اإلميان أن حيكموا على أال يست
أو ، كأن جيحد حضرة الـرمحن  :إال إذا أتى مبا خيالف ما دخل به يف اإلميان ،األكوان

حىت من يترك هذه  - وال يقيم فرائضه، وجيحد هذه الفرائض عز وجـلَّ أن يتحدى اهللا 
لكن الـذي يحكـم عليـه     -  والرجوع إىل اهللالفرائض متكاسالً فله التوبة إىل اهللا
وهبالكفر من جيحد هذه الفرائض وين منها، ويسفاعليها، أو يشتم الذين يقومون  ب

وشرطه أن يكون قوله يجمع عليه علماء اُألمة األجناب األقطاب العـدول، وأن  ، ا
 يف حالة ذهاب عقله يكون يف حالة كمال وعى، وأن يكون بالغاً عاقالً، فلو قال قوالً

ال يؤاخذ عليه، وإذا كان جاهالً ال يعلم ال يؤاخذ على ذلك، بل إن اإلمام الشوكاين 
ألنـه ال يعـرف   . )من سجد لغري اهللا جاهالً فليس مشركاً(  :قال رضي اهللا عنه

  .مه أوالً ما ينبغي عليه هللاحكم هذا األمر، أُعلِّ
امه  لكن ال أسارع بسببالكفر وهو ال يعلم ما ينبغي علمه مـن  اجلاهل وا

ى يف قوله، ال ذَسكراً وغاب عن وعيه، وهأو أخذ م ،وإن كان شرب مخراً، دين اهللا
ألنه يهذي بعد فقدان العقل، وإن كان صغرياً ال يدرك، أو  ،نؤاخذه على هذا القول

كبرياً وصل به السطيع أن يسـيطر  وال يست -مثالً مير اوأُصيب بالزه -إىل أرذله  ن
هو دين التيسري الذي  عز وجلَّدين اهللا  .على أفكاره وكلماته، فهذا ال نؤاخذه بأقواله

، أن نسري على ذلك بني املـؤمنني  صلى اهللا عليه وسلمدعانا إليه البشري النذير، وأوصانا 
فال نتهم املؤمنني بأمر يأباه رب صلى اهللا عليه  د األولني واآلخرينالعاملني، وينهى عنه سي

ي والقلوب بني يد ،بل نترك األمر هللا على هذا الدين، ةًال، وال نعلن أنفسنا وصوسلم
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   .الذي يعلم ما فيها وحياسب فاعليها هو اهللا جل شأنهاهللا، و
الراحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا من فـي  { :صلى اهللا عليه وسلمقال 

 ).الترمذي والبيهقي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما( }م من في السماِءاَألرضِ يرحمكُ
  .أو كما قال، ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة

  : اخلطبة الثانية
ه إىل دينـه وكتابـه ورسـوله    احلمد هللا رب العاملني الذي هدانا بِمنه وفضل  
 شريك له، جعل القلوب بيده يقلبها كيـف  وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال. وحبيبه

وأشـهد أن سـيدنا   . يشاء، وحيركها كيف يشاء، وال ميلك أحد من أمر القلب شيئاً
حممداً عبد اهللا ورسولُه، أظهر احلق، وأزهق الباطل، وعلمنا صحيح العلم، وأوصانا مبا 

  .رب العاملني ينبغي ن نكون عليه أمجعني، حىت تطيب حياتنا يف الدنيا، ونسعد عند
اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا حممد التقي النقي الويف، وآله وصحبه أمجعني،    

وكل من سلك سبيلهم وسار على هديهم إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمـني  
   .يا رب العاملني

ححقةُةُيقَيقَق  الفُرقَقَالفُرةة  ففي الدينِينِي الد  ووععالجالجهااه  
أصبحنا يف حرية من كثرة اآلراء، ومن  :البعضقد يقول : أخي املؤمن الكرمي

كثرة املُفتني، ومن كثرة الكاتبني يف الصحف، واملتحدثني يف الفضائيات، وبعضـهم  
بل بعضهم رمبا ال يستطيع أن ميسك  - ، وبعضهم قد يتعاىل على البعضاًيهاجم بعض

ن نتبع؟ -!! ا ال ينبغي أن يقولهمبأخيه ويقول فيه  لسانه فيسبم  
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لـو نظرنـا إىل   : نأخذ هذا امليزان لنمشي عليهلينا مجيعاً مجاعة املؤمنني أن ع
الفُرقة بني التيارات اإلسالمية املوجودة اآلن، ال جندها تعصباً لكتاب اهللا، وال عصبية 

أو آراء  آلراء رجال قالوها يف كتاب اهللا، ، ولكن عصبيةصلى اهللا عليه وسلمه لسنة رسول
   .سنة رسول اهللا علماء قالوها يف

عـز  فتجد العصبية يف احلقيقة لرجال من السابقني الذين انتقلوا إىل جوار اهللا 
هذا يتعصب لإلمام فالن ويتمسك برأيه على أنه الصواب، وهـذا يتمسـك   . وجلَّ

، !!! ويزعم أنه وحده على احلق وما سواه على الباطل!! ويتعصب لرأى اإلمام فالن 
فكانت العصبية عندهم ،  هذا العصر مل تكن لدى سلفنا الصاحلوهذه ناشئة جدت يف

  .فقط لكتاب اهللا ولسنة رسول اهللا
على العني والـرأس، وإذا كـان   : إذا كان األمر يف كتاب اهللا كانوا يقولون
على العني والـرأس، وإذا كـان   : األمر يف سنة رسول اهللا الصحيحة كانوا يقولون

هم رجال وحنن رجال، ويقولون كما قال اإلمام مالـك  : لونلفالن كانوا يقو يالرأ
كلٌ يؤخذ من كالمه ويرد إال صاحب ( :)عباس البن وعزاه الغزايل(  رضي اله عنه
  )صلى اهللا عليه وسلمالشريعة 
عامل من علماء اُألمة نأخذ من كالمه ما يوافق حياتنا، وما يوافق عصرنا،  يأ

 نأخذ به، ما دام هذا الكالم ليس مؤيداً بكتاب اهللا أو وما ال يوافق حياتنا وعصرنا ال
بسنة رسول اهللا، بل قوالً قاله من عنده يف تفسري آية، أو يف تأويل حـديث، فآخـذ   

  .آخر يف تفسري اآلية وتأويل احلديث يكون مناسباً لنفسي وأهلي وعصري يبرأ
من علماء املسـلمني   كبري رأياً وحيداً فريداً وأمجع كم يوإذا كان هذا الرأ
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ن، لقوله وينبغي أن أتبع ما أمجع عليه املؤمن على رأى آخر، ما الذي ينبغي أن أصنعه؟
رضي اهللا  سنن الترمذي عن عبد اهللا بن عباس( }يد اللَّه مع الْجماعة{ :صلى اهللا عليه وسلم

  ).عنهما
تابعي التـابعني،  الذي اتفق عليه اجلماعة من صحابة رسول اهللا، والتابعني، و

واألئمة أصحاب املذاهب املعتربة يف الدين، وغريهم من العلماء إىل يومنا هـذا هـو   
يـد اهللا مـع   : (األوىل بالصواب، وهو األظهر لنا، والذي ينبغي لنا أن نتبعـه ألن 

 }اال يجمع اللَّه أُمتي علَى الضـاللَة أَبـد  { :صلى اهللا عليه وسـلم ، وقوله )اجلماعة
صلى اهللا عن أيب بصرة الغفاري عن رسول اهللا املستدرك عن عبد اهللا بن عمر ، وىف رواية أخرى (

 عز وجـلَّ لْت اهللا سأ. ثَالثاً ومنعنِي واحدة يعطَانِأأَربعاً،  عز وجلَّسألْت ربِّي { : قال عليه وسلم
جأَنْ الَ تالَلَةلى ضي عتّأُم عماأ ،تهطَانِيوجلَّوسألت اهللا . ع كما أهلك  أن ال يهلكهم بالسنني عز

عز لْت اهللا سأو، عطَانِيهاأأَنْ ال يظْهِر علَيهِم عدواً،  عز وجلَّلْت اهللا سأواألمم قبلهم فأعطانيها، 
  )رواه أمحد والطرباين} ضٍ فَمنعنِيهاأَنْ الَ يلْبِسهم شيعاً ويذيق بعضهم بّاس بع وجلَّ

اجتمع رأى علماء األمة على رأى فهو الصواب ال مراء، فال أتـرك رأى   اإذ
اجلماعة وأذهب إىل رأى منفرد، وأستمسك به وأقول هذا الصـواب وأهجـر رأى   

  !! اجلماعة
ـُكانت اُألمة يف عز ـُتحكمدقَة عندما كان رأى اجلماعة هو امل يف  م، وهو امل

، عز وجـلَّ تشريعاتنا فيما بيننا، وهو احلاكم لتصرفاتنا وسلوكياتنا حنو بعضنا وحنو ربنا 
ا أقوام فلما ذهبت اآلراء الفردية واعتز، ونصرها فئات، ب هلـا مجاعـات  وتعص، 

   تشتتت اُألمة وأصبحنا مجاعات بعد أن كنا مجاعة واحدة، ملاذا مجاعات؟
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ـ  هؤالء يتعصبون لرأى فال  اًن، وهؤالء يتعصبون لرأى فالن، لو تركنـا فالن
ورجعنا مباشرة إىل القرآن وسنة النيب العدنان هل يكون هناك خالف بـني   ،وفالن

كتـاب اهللا،  ديـن اهللا،  وعندنا !! ملاذا نتعصب آلراء العلماء وهي آراء؟! املسلمني؟
  !!وسنة رسول اهللا واضحة جلية

ني، ه جعل القرآن ميسراً جلميع املؤمنني حىت اُألمـي أن عز وجلَّومن حكمة اهللا 
يستطيع كل مؤمن يقرأ كتاب اهللا أن يفهم مراد اهللا، وأن يستخرج الذي يريده مـن  
تشريعات من كتاب اهللا، ال حيتاج بعد ذلك إال إىل توجيه من العلماء العاملني وأهـل  

  .الفقه الناجني ليوجهوه إىل الوجهة الصواب
وإىل ، جنعل القرآن هو احلجة البالغة للخلق أمجعني ، عاً إىل القرآنوا مجيفهلم

وأقـوال  . جنعلها وحدها هي املذكرة التفسريية لكالم رب العاملني سنة النيب العدنان
فنحن مع  ،واتفق عليه أئمة اُألمة يف الدين ،الئم عصرنايالعلماء أمجعني ما كان منها 

  .ذة فيجب أن نضرب عنها صفحاً أمجعنيإمجاع املسلمني، أما اآلراء الشا
اهللا أن يفقهنا يف ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا احلق حقاً ويرزقنا نسأل 

  .إتباعه، وأن يرينا الباطل زاهقاً ويرزقنا اجتنابه
اللهم وفقنا لفعل اخلريات، وعمل الصـاحلات، واحملافظـة علـى اجلمعـة     

قة والشتات، واجعلنا مجيعاً حتت لواء القرآن، واجلماعات، واحفظ هذه األمة من الفر
واجعلنا دائماً وأبداً يف خري حال، وانصرنا علـى  . ناهجني على سنة حبيبك يا رمحن

أنفسنا نصراً عزيزاً، ويسر لنا اخلريات، واجعلها مباركات، واغننا بغناك عن مجيع من 
تترتَّل عليه بالربكات، وجتعـل  سواك، واجعل بلدنا بلداً آمناً طيباً، ختصه باخلريات، و
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  .أهله مجيعاً يف ألفة ومودة وحمبة إىل يوم امليقات
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملـؤمنني واملؤمنـات،   

  .األحياء منهم واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات، يا رب العاملني
مر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربـى  إِنَّ اللّه يأْ(اتقوا اهللا، : عباد اهللا

  ).النحل٩٠( )وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
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