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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يسرُّ موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لكلمة
بعنوان:

نصائح وتوجيهات تعين على الثَّبات
ألقاها فضيلة الشَّيخ العلَّامة المحدِّث:

ربيع بن هادي المدخلي
حفظه الله تعالى-على أبنائه الطُّالب ،والزُّوار بمنزله العامر بمكة المكرمة ،عصر الجمعة
الثَّاني عشر من شهر شعبان عام أربعة وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة
النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -أسأل الله  -سبحانه وتعالى -أن ينفع بها

الجميع.
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لسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ،ومن اتبع هداه.
بسم اهلل َّ
والصالة وا َّ
أرحب باإلخوة الكرام يف هذا ال ِّلقاء ال َّطيب ،وأسأل اهلل-تبارك وتعاىل -أن جيعل
ِّ
هذا االجتامع طل ًبا ملرضاة اهلل -سبحانه وتعاىل.-
َّ
فإن طالب العلم اهلل يكرمه إذا أخلص هلل –سبحانه وتعاىل -يف طلبه وأراد به وجه
اهلل -تبارك وتعاىل.-
َّ
رضا بام يصنع ،فاستشعروا هذه األمور،
وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ً
اإلخالص ،وهذا اإلكرام من اهلل –سبحانه وتعاىل -أن جيعل املالئكة تضع أجنحتها
رضا بام يصنع ،طلب العلم منزلة عظيمة ،والعلم منزلة عظيمة عند اهلل –
لطالب العلم ً
ﳈﳊﳋ ﳌ ﳍﳎﱼ الزمر ،٩ :ﱽ
ﳉ
تبارك وتعاىل :-ﱽ ﳁﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﲲ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱼ
ﲳ
ﲭﲮﲯﲰﲱ

فاطر.٢٨ :

وهذا إشادة بأهل العلمَّ ،
الصحيح يورث تقوى اهلل وخشيته ومراقبته -سبحانه
وأن العلم َّ
وتعاىل -واهلل من إكرامه للعلامء قال يف شأهنم

ﱽ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ

ﱟ ﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱼ آل عمران.١٨ :
ﱠ
ﱜﱝﱞ

والعلم ال يكون له هذه املنزلة عند اهلل والعلامء ال يكون هلم هذه املنزلة عند اهلل إال
إذا قام عليه العمل وثبت أهله عىل الرصاط املستقيم.
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واهلل  -سبحانه وتعاىل -ع َّلمنا يف حمكم كتابه يف سورة الفاحتة التي نقرأها يف كل ركعة من
الركعات من الفرائض والنَّوافل ،ع َّلمنا أن نقول:

ﱽ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱼ الفاتحة.٦ :

الرصاط الق ِّيم املوصل إىل اهلل –سبحانه وتعاىل -وأمر اهلل –سبحانه وتعاىل -يف آيات
باالستقامه عىل دينه وأمره  -سبحانه وتعاىل -قال تعاىل

:ﱽﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﲀ ﲂﲃ ﲄ
ﲁ
ﱇ ﱼ فصلت ،٣٠ :هذا إخبار ،قبلها :ﱽ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲅﲆﱼ هود.١١٢ :

والسالم -واملؤمنني ال َّتائبني معه أن يستقيموا كام أمرهم
اهلل يأمر رسوله  -عليه َّ
الصالة َّ
اهلل  -تبارك وتعاىل :-ﱽ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱼ

هود،١١٢ :

يعني املؤمنني.

ولقد استقام رسول اهلل َّ -
صىل اهلل عليه وس َّلم -واستقام أصحابه عىل أمر اهلل ودينه،
وهنضوا هبذا الدِّ ين ورفعوا رايته ،وجاهدوا يف سبيله ونرشوه يف اآلفاق يف العامل ،وأسلم
عىل أيدهيم الشعوب ،وكل هذا من كامل استقامتهم والتزامهم ألمر اهلل -سبحانه وتعاىل-
:

ﲀ ﱼ
ﲁ
ﱽﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

هود،١١٢ :

الطغيان جتاوز احلد ،رسول اهلل

وأصحابه الكرام ما جتاوزوا حدود اهلل  -تبارك وتعاىل -ولكن من بعدهم من بعد التَّابعني
الصحابة أثنى رسول اهلل عليهم « :إن
يعني أثنى اهلل -سبحانه وتعاىل -عىل هذا اجليلَّ ،
ي
ي
ي
وهنُ رمُ ،ث َّم َيك ُ
ُون َب رعدَ ُه رم َق رو ٌم
وهنُ رم ُث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ
وهنُ رم ُث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ
َخ ر َْيك رُم َق رر يِن ُث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ
ي
ون َو َال ُيو ُف َ
ُون َو َين يرذ ُر َ
ُون َو َال ُي رؤ ََتَن َ
َيون َ
ون َو َال ُي رست رَش َهدُ َ
َي رش َهدُ َ
ون َو َ ُ
الس َم ُن
ون َو َي رظ َه ُر ف ييه رم ِّ
».
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السيئة فرق بلغت ثالثا وسبعني فرقة ،كلها يف النَّار إال من
ونشأت يف هذه األجواء َّ
ثبت عىل كتاب اهلل وسنَّة رسول اهلل َّ -
صىل اهلل عليه وس َّلم –.
ﲀ ﲂﲃ ﲄﲅﲆﱼ
ﲁ
نعود لآلية :ﱽ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

هود١١٢ :

اهلل رقيب ،وبصْي ،يعلم حركاتنا ،وسكناتنا ،وخلجات قلوبنا ،فلنراقب اهلل -
سبحانه وتعاىل  -ولنستحرض هذه املعاِن فإهنا حتجزنا عن الوقوع يف املخالفات ألمر اهلل
 تبارك وتعاىل  -وحتول بيننا وبني الطغيان وجتاوز احلدود.فاستشعروا هذه املعاِن فيام بينكم وبني اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وحاسبوا أنفسكم قبل أن
حتاسبوا  ،ﱽ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﱼ

هود١١٣ - ١١٢ :

ال تركن إىل ال َّظاملني،
والظاملون يشمل الكفار من اليهود ،والنَّصارى ،وسائر الوثنيني ،ويتناول ال َّظلمة
والضالالت.
الذين يظلمون النَّاس يف دينهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم ،ويتناول أهل البدع َّ
فالركون إليهم هو امليل إليهم ،وال َت يل إليهم فإ َّنك إذا يملت إليهم شاركتهم فيام هم فيه من
الضالل ،وشاركتهم فيام هم فيه من الظلم ،ظلم ،تسلط عىل عباد اهلل -تبارك وتعاىل  -يف
َّ
أعراضهم وأمواهلم وتسلط عىل دين اهلل بالكفر والطغيان والفجور ،وكل ذلك يدخل يف
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قوله :ﱽ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱼ

هود،١١٣ :

الركون إىل الظاملني يعرضك لدخول

النَّار ﱽﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﱼ

هود١١٣ :

من ينرصك من اهلل  -تبارك وتعاىل-؟ من ينقذك من اهلل  -تبارك وتعاىل  -إذا أراد
أن يؤ ِّدبك؟ سبحانه وتعاىل،
ال أقرباء وال ملوك وال الذين كنت تركن إليهم يف الدنيا من ال َّظلمة ومن ال َّطغاة
بارك اهلل فيكم.
كثْيا من احلكومات تركن إىل الك َّفار وتأخذ من أفكارهم ،وتأخذ من مبادئهم،
شوف اآلن ً
ديمقراطية ،انتخابات ،الكالم الفارغ بارك اهلل فيك ،كل هذا ركون إىل أعداء اهلل -
سبحانه وتعاىل  -فهذا وعيد شديد ،لو مل يكن إال هذه اآلية يف هذا الوعيد لكفى واهلل،
ي
والسالم :-ﱽ ﱹ
والرسول يقولَ « :ش َّي َبترني ُهو ٌد َو َأ َخ َو ُاُتَا» سألوه :فقرأ  -عليه َّ
الصالة َّ
َّ
ﲀﱼ
ﲁ
ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ

هود١١٢ :

هذه كان َّرسول  -صىل اهلل عليه وسلم – حيسب هلا ألف حساب ،فلنحسب إىل
هذه اآلية غاية احلساب ،ونحذر من الوقوع يف خمالفتها غاية احلذر.
واهلل  -سبحانه وتعاىل  -أثنى عىل املستقيمني

ﱽ ﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﱼ

األحقاف،١٣ :

ثبتوا  ،قالوا ربنا اهلل ووحدوه أخلصوا الدِّ ين وثبتوا عىل هذا ال َّتوحيد ألن ال َّتوحيدال إهل إال
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اهلل هلا مقتضيات ،تقتيض العمل ،تقتيض خوف اهلل ،وحمبته ،واللجوء إليه يف َّ
الشدائد
والكروب ،واخلوف منه ،وتعظيمه وإجالله

ﱽ ﳓﳔ ﳕﳖ ﳗﳘ ﳙﱼ األحقاف.١٣ :

التزموا األوامر ،واجتنبوا النَّواهي- ،بارك اهلل فيكم -يضعون كتاب اهلل ،نصوص
الصغائر
كتاب اهلل وسنة رسول اهلل نصب أعينهم ،فام ورد فيها من هني اجتنبوه من َّ
والكبائر ،وما ورد فيام من األوامر ن َّفذوه ،رغب ًة فيام عند اهلل ،وطاع ًة وانقيا ًدا هلل تبارك
وتعاىل.
فتعاملوا مع اهلل ،ومع القرآن ،ومع السنَّة هبذه الروح الطيِّبة التي تنطلق من الثبات
واالستقامة ،ما جزاؤهم؟
رشه  -اهلل أكرب-
َّ
تتنزل عليهم املالئكة ،عندما حيترض ،يف حال النَّزع تأيت املالئكة ُت َب ِّ ُ
تتنزل املالئكة أن ال ختافوا وال حتزنوا  ،ال ختافوا من يشء يف املستقبل ،ما أمامكم اإال رضا
عز وجل -والنَّعيم يف القرب ويف اجلنَّة بعد ذلكَّ ،
ألن املؤمنني ُينَ َّع ُمون يف قبورهم،
اهلل َّ -
أرواحهم يف حواصل طيور خرض ،ترسح من اجلنَّة حيث شاءت- ،اهلل أكرب ،-و ُيفتَح
ألحدهم يف القربُ ،ي َو َّسع له يف قربه حتَّى يرى مدى ال َب َرص ،جسده يف راحة وروحه يف
عل ِّيني،
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احرصوا على هذه األشياء ،ابتعدوا عن املعايص ،ابتعدوا عن كل ما يغضب اهلل -
تبارك وتعاىل.-
احرصوا على مرضاة اهلل يف أقوالكم ،وأموالكم ،وسائر ترصفاتكم تنالون هذه املنزلة
عند اهلل ،وحيب اهلل املتَّقني ،وحيب اهلل املحسنني ،إذا أحبك اهلل ما يف يشء وراء هذا ،بارك
ستقيام ثابتًا عىل أمره ودينه ،اهلل ال حيب الفاسقني
اهلل فيكم ،وال حيبك اهلل اإال إذا كنت م
ً
وال حيب املجرمني وال حيب الظاملني وال وال إىل آخره.
أسأل اهلل أن يث ِّبتنا وإياكم عىل احلق وأن يتو َّفانا عىل اإلسالمَّ ،
إن ربنا سميع الدعاء،
َّ
وصىل اهلل عىل نب َّينا حممد وعىل آله وصحبه وس َّلم ،ح َّياكم اهلل ،ط ِّيب.
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األسئلة:
السؤال:
جزاكم اهلل خريًا ،يقول السائل من سلطنة عمان ،يقول :ما رأيكم يف مجاعة يُسمُّون
أنفسهم بأهل الدعوة ،وهم حريصون على اخلري كما حنسبهم واهلل حسيبهم ،وينتقلون من
منطقةٍ إىل منطقة من باب نشر اخلري ،ولكن عندما يأتون إىل منطقتنا يقرءون علينا من رياض
الصاحلني وبعض قصص الصحابة ويشجعون الناس على اخلروج معهم؟
مجاعة التبليغ ما حيتاج ،نعرفهم ،هؤالء أهل ضالل وأهل بيدَ ع،
هل تنصحنا باجللوس معهم واخلروج معهم؟
اجلواب:
ال ،ال جيوز اجللوس معهم وال اخلروج وال الركون إىل هؤالء ،ﱽ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌﲍﱼ

هود١١٣ :

9

السؤال:
يقول السائل :ما أهم وأفضل الكتب اليت تتناول (فرض العني) عقيدة وفقهًا وحديثًا
بارك اهلل فيكم؟
اجلواب:
كل الكتب  ...تتناول هذه األشياء بارك اهلل فيكم ،منها كتب ابن تيمية وابن القيم
زاد املعاد ،و هذا من أفضلها علم وأدب وأخالق كل يشء فيه ،بارك اهلل فيكم ،وكتب
أخرى ،املغني البن قدامة وبارك اهلل فيكم وغْيه و املجموع للنَّووي.

السؤال:
يقول السائل :الذي يسبّ اهلل عند الغضب فهل جيوز إلقاء السَّالم عليه ،أو ال جيوز وكيف
نتعامل معه وخاصة وأننا نتقابل يوميًا؟
اجلواب:
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السيف،
الذي يسب اهلل كافر ،زنديق ،وليس له جزاء إذا كان بدولة إسالمية إال َّ
بارك اهلل فيه ويف بعض البلدان يسبون اهلل ،اليهود مايسبون اهلل والنَّصارى مايسبون اهلل،
واهلندوس ما يسبون اهلل الدول اإلسالمية يسبون اهلل ،وصار هلم عادة إذا أغضبته ماجيد
إال اهلل يسبه ،ما جيد شيئًا قدامه ،قدامك قرود ،قدامك خنازير ،قدامك كالب ،قدامك
الكفار ،كيف ترتك هذه األشياء كلها وتسب اهلل!! ،هذا كفر وزندقة بارك اهلل فيك.

السؤال:
يقول السائل :حفظكم اهلل تكثر أحيانا اخلالفات وسوء التَّفاهم بني اإلخوة السَّلفيني
أنفسهم ،فما توجيهكم ونصائحكم كي يكونوا اإلخوة السَّلفيني على قلب رجل واحد ،ويتفادوا
الفنت والنزاعات؟
اجلواب:
الضعف يف تقوى اهلل وال َّثبات واالستقامة ،لو كان هناك ثبا ًتا
هذا ناشئ عن َّ
احلق ما جتد مثل هذه األشياء ،ولكن فيه هناك أمراض نفسية،
واستقامة عىل أمر اهلل ا
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فليتخلصوا من هذه األمراض النفسية وليثبتوا وليستقيموا عىل احلق ،وسيكونون كاجلسد
الواحد ،كام قالَّ -
اُحي يه رم َو َت َعا ُط يف يه رم
ني ييف ت ََوا ِّد يه رم َوت ََر ُ
صىل اهلل عليه وس َّلمَ « :-م َث ُل ا رمل ُ رؤ يمن ي َ
اش َتكَى يمنره ُع رضو تَدَ ا َعى َله سائير ر ي
الس َه ير َو ر
َم َث ُل ر
اجلَ َس يد إي َذا ر
احلُ َّمى»،
ٌ
ُ
اجلَ َسد بي َّ
ُ َ ُ
فأنا أوصيهم بتقوى اهلل ،وال َّثبات واالستقامة ،وأويص نفيس بذلك قبلهم بارك اهلل
فيك،
واحلرص عىل ال َّتآخي وال َّتحاب وال َّتواد والتَّزاور يف اهلل  -تبارك وتعاىل،-
والشنآن والكراهية ،نتبادل احلب َّ
بدل أن نتبادل البغضاء َّ
ثم
والرتاحم وال َّتعاطفَّ ،
مَّا يبعدنا عن اخلالفات أن نتجنب كل األسباب التي تؤ ِّدي إىل الفرقة ،هذا يروح مع
الرسوريني )......( ،تسببتم يف الفرقة والفتن ،هذا يروح مع اإلخوان ،هذا يروح اجلهة
ا
الفالنية ،مع احلزب الفالِن ،يروح مع الطائفة الفالنية تسببت يف الفرقة وتسببت بارك اهلل
السلفيني واخلالفات بينهم ،واألسباب كثْية ما حيصيها إال اهلل-عز وجل،-
فيك يف تفريق َّ
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فتجنبوا أسباب اخلالفات َتا ًما ،واحرصوا عىل ال َّتمسك بالكتاب والسنَّة ،والتذاكر
فيام بينكم بكتاب اهلل وسنة رسوله-عليه الصالة والسالم -تأتلف قلوبكم ،وجتتمع
احلق واخلْي.
قلوبكم وأجسادكم عىل ا

السؤال:
يقول السائل :ما حكم ختفيف اللِّحية ليس حلقها باملوس؟
اجلواب:
أرى أنه ال ينبغي ،أو ال جيوز ختفيف ال ِّلحية إال إذا َف ُح َشت بعضهم تصل حليته إىل
ركبتيه يف بعض البلدان ،فهذا معذور َي ِّفف منها ،أ َّما ِّ
الّل حليته عادية ،فال جيوز له أن
يمسها من قريب وال من بعيد ،بارك اهلل فيك.
َّ
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فالذي يأخذ من حليته يتش َّبه باليهود ،والذي  ...يتشبه باليهود والنَّصارى ،فإ َّن
املتد ِّين منهم بارك اهلل فيك يأخذون منها ،وغْي املتد ِّين حيلقوهنا ،كذلك الروافض
يأخذون من حليتهم ،فلنكن أهل سنَّة بارك اهلل فيك،
وقص َّ
والسالم -بارك اهلل
الشوارب -عليه َّ
أمر بتوفْي ال ِّلحىِّ ،
الصالة َّ
والرسول َّ
َّ
فيك ،قال :خالفوا اليهود خالفوا املجوس ففي توفْي ال ِّلحية رجولة ،وإحياء لسنن األنبياء
والسالم -ألهنا من الفطرة من الفطرة توفْي ال ِّلحى من فطرة األنبياء -
عليهم َّالصالة َّ
والسالم -والذي حيرتم حليته إن شاء اهلل احرتم هذه الفطرة ،ويعني وضعها
عليهم َّ
الصالة َّ
والسالم -يف هذه السنة.
نصب عينيه اتباع الرسول واتباع األنبياء قبله -عليهم َّ
الصالة َّ

يقول السائل...
بس أنا أرى يكفي ،يكفي تعبت بارك اهلل فيكم
شيخنا الشيخ زيد وطلبة العلم يقرءوك السالم
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السالم ورُحة اهلل وبركاته.
وعليكم َّ
احلق واهلدى ،وجعلنا من أنصار دينه.
حياكم اهلل ،ثبتنا اهلل وإ ِّياكم عىل ا
السائل :وهذا مسجد يا شيخ
الشيخ :هذا يف ليبيا
السائل :يف تونس
الشيخ :يف تونس؟ يف املغرب عىل كل حال عندهم املشاكل هذه ،هذه املقربة عن
يمني  ...وهذه املقربة عن يساره
السائل :هنا مر طريق
الشيخ :مر طريق  ...وهذه دورة املياة
الساحة يف قبة ...
السائل :وهذا املسجد وهذه َّ
عىل كل حال ،إن كان ُق يصد بوضع هذا املسجد ال َّتقرب إىل أهل املقابر هذه فال جيوز
ثم النَّاس وضعوا املقابر عن يمينه وعن يساره،
هذا ،اسمع وإن كان ُبني املسجد َّ
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ووضعوها يف قبلته بارك اهلل فيك ،وهذا إن شاء اهلل مايف حمظور إن شاء اهلل ،املحظور أن
يكون القبور يف القبلة ،وبدون حائل.
لكن أنا أخشى من يشء هو أن املسجد هذا وضع هنا من أجل الويل الفالِن يف هذه
املقربة ،ومن أجل الويل الفالِن يف هذه املقربة إذا كان وضع عىل هذا األساس فهذا باطل.
السائل :املسجد قديم جدا منذ مائة سنة
الشيخ :واملقابر هذه طارئة؟
السائل :نعم هو يتوسع يتوسع حتى أصبحت ل....
الشيخ :املقابر طارئة؟
السائل :نعم طارئة كانت صغْية ،ثم توسعت املقربة
الشيخ :خالص كان األوىل أن يبعدوها عن املسجد لكن ما نقدر نحرم.
السائل :شيخ ،يف قبة يف املسجد هذه القبة اخلرضاء
الشيخ :يف ركن املسجد؟
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السائل :واهلل ما أعرف
الشيخ :يف ركن املسجد
السائل :يف الركن الركن
الشيخ :يف ركن املسجد نعم ال جيوز،
القبة لويل؟
السائل :نعم يقولون ويل
قديام القرب هذا
الشيخ :أنا أخشى أن هذا املسجد أنشىء من أجل هذا الويل ،ولو ً
قديم؟
السائل :أنا ما أعرف قديم جدً ا
الشيخ :تأكد إذا كان أنشئ ألجل القرب هذا هو باطل ما جيوز.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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