
 

 
1 

 

 

  

 



 

 
2 

 

 ٱ ٻ ٻ

 :حملاضرة بعنوان َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 

 

 ألقاها 

 

- حفظه اهلل تعاىل–

 

 

 ،مخسة وثالثني وأربعمائة وألف هجري ًّاعام  ،راخلميس السادس من شهر ربيع اآلخيوم 

  ،جبامع األمرية صيتة مبدينة جازان

 .َاجَلِميع ِبَها َيْنَفَع َأْن َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه اهلَل َنسَأُل
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َد هللِ َمح َتِعينُُه وَ  إِنَّ اْلح َمُدُه وَنسح ِفُرُه َوَنُعوُذ بِاهللَِنحح َتغح ُفِسنَاَنسح وِ  َننح ََملِنَا َن ح ََيحِدِه اهللَُسيَِّئاِت وَ   ِن ح ُُرُ  َنعح

لِلح  َفال َهاِدَي َلهُ َفال ُنِضلَّ َلُه َونَ  َهُد َننح الَ إِلَه إاِل ح ُيضح َدُه اَل  ، وَنشح هَ اهللُ َوحح ََ َلُه، َوَنشح ي  ُد َننَّ  َُرِ

ُلهُ  َاهللِ ُُمَّمًدا َعبحدُ  َ َص  ،َوَ ُسوح   ََ َّل عَ وَ  هِ يح لَ عَ  هللُاَ  ّلَّ
 سح تَ  مَ لَّ َس وَ  ،هِ بِ حح َص وَ  هِ لِ

ََ يًَم لِ  ،ايً ثِ  

  :أما بعد
سأله نن نن  بيوته، و يف بيت   ،علينا هبذا اللقاء ره عّل نن ن َّ ونشكُ  ،- سبحانه وتعاىل -اهلل  فأمحدُ 

ا نافًعا يل ومل  يستمِ  ءً جيعله لقا ًَ اهلل،  رُ ر الناس ال يشكُ الدعاء، ون  ال يشكُ  ع إليه، إنه سميعُ نبا 

ا فلهم ننَّ  ،واجتهدوا وَانوا و اء إعداد هذا اللقاء اخوة الذي  قانولإل - بعد شكر اهلل -فالشكر

ب التعاوين يف ندينة ونشكر للمكت ،انن جيعلهم نبا َني دائًَم ونبدً  -عّز وجل –الدعاء، ونسأل اهلل 

وجلميع اإلخوة  ،ولفضيلة إنام هذا املسجد ،ون اإلسالنيةئخوة يف فرع وزا ة الشولإل ،جيزان

 .الذي  شا َوا وسامهوا يف إعداد هذا اللقاء

، وال شَ ننه «تربية األبناء يف زن  الفت » :  ع  عنوان هذه الكلمةََم ُنعلِ وََم سمعتم، 

األمهية، وال يمك  اإلحاطة به ن  مجيع جوانبه يف نثل هذه الكلمة نوضوع عظيم ونوضوع بالغ 

 .نن تكون نافعة -سبحانه وتعاىل–سأل اهلل نعبا ة ع  تنبيهات وإشا ات،  املخترصة، وإنَم هي

سبحانه -ََم قال  ،هاهلل هبا عّل عباد  َّ تَ نح انعمة  ،-جّل وعال–األبناء نعمة ن  اهلل  ،ا اإلخوةنَُي 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ڇ :-وتعاىل

 ، ٠٥ - ٩٤: الشورى ڇائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  
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هو الذي يرزق ن  يشاء بنعمة  ،-جّل وعال–نن األوالد ِهبة ونعمة ننه  -سبحانه وتعاىل–فبنّي  

–وقال  ،-جّل وعال–قتىض علمه وعّل نُ قتىض حكمته الولد، وهو إذا شاء نيًضا يمنع عّل نُ 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ڇ: -سبحانه وتعاىل

  ، ٢٧: النحل ڇىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

، بنعمة بنعمة األزواج، وبنعمة البنني هيف هذه اآلية عّل عباد -ه وتعاىلسبحان–فانتّ  اهلل 

زينة يف هذه اْلياة الدنيا، ونهنم عون آلبائهم  ،النعمة فيها نهنم زينةاألوالد، فهم نعمة، ون  وجوه 

ربهم، وبعد املوت إذا َانوا نوالًدا وذ يًة هم، وعون يف َِ غرِ وننهاهتم، فهم فرحة وهبجة يف ِص 

 ،واستمرا  األجر والثواب بعد نن ُيقفل باملوت ،صاْلني َانوا ن  نسباب استمرا  العمل الصالح

َقَطَع َعَمُلُه إاِلَّ »: يف اْلديث الذي نخرجه نسلم - اهلل عليه وسلمصّل–ََم قال  ُ  ََدَم انح إَِذا َناَت ابح

ُعو َلهُ  َصالِح   وَوَلد  » :وذَر ن  هذه الثالث «ِن ح َثاَلث   اب يدخل إليَ ننه األجر بعد فهذا ب ،«َيدح

  .نوتَ

، نتى تتم هذه ذه النعمة بالبننيتتم ه بالبنات نعمة عظيمة جليلة، ولك  نتى ونفالنعمة باألبناء 

  ية؟ النعمة بالبنات، نتى تتم هذه النعمة بالذُ 

وهب لَ بنت، ولد لَ ولد، نن تُ ة صاْلة، فليس الشأن نن يُ  يَّ إنَم تتم إذا َانوا ذ يًة طيبة، ذُ 

زَريا  به، فَمذا وهلذا دعا  وإنَم الشأن نن تكون هذه الذ ية ذ يًة طيبًة، ذ يًة نبا َة، ذ يًة صاْلة،

 ، ٨٣: آل عمران ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ڇ  ؟قال
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چ  چ   ڇ  ڇ : ع  زَرياا -سبحانه–د الذ ية بأن تكون ذ يًة طيبة، ويف اآلية األخرى قال فقيَّ  

  ، ٦: مريم ڇڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ،-جاّل وعاال–يعني يسي عّل نا ُيريض اهلل  ،نريض  يضطيبة، دعا نن ُيرزق بولد   ية  دعا بذُ ف

ۀ     ہ  ہ  ہ  ڇ : ذَر ع  عباد الرمح  نهنم يدعون  هبم فيقولاون -سبحانه وتعاىل–وهكذا نيًضا 

 .٢٩: الفرقان ڇہ  ھ  ھ  ھ  

عاّل بالبنات واالنتفاع هبم ومتام النعمة هبام إذا َاانوا عاّل خاي، وإذا َاانوا العربة بالبنني  فإًذا

العكس ن  ذلَ فربَم يكوناون وباااًل عاّل َباائهم وعاّل عّل صالح، ننا إذا َانوا عّل غي ذلَ و

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ڇ : -ساابحانه وتعاااىل–ننهاااهتم، قااال 

  ،٤٩: التغابن ڇگگ  

ننواع ونلوان ن  هم ننه صيبُ وبااًل عّل والديه، يُ  ؛ يكونُ ا  صاْلً ًذا قد يكون هذا الولد إذا مل يكُ فإ

 –حتاى يصال لابعأل األبنااء و ، ن  العقوق والظلم والبراب والساب والشاتم،األذى والُّش 

غاي ذلاَ نا  نوب ،ي املخاد ات وامماو إنا بتأث ؛وإىل قتل ننهاهتم ،إىل قتل َبائهم -والعياُذ باهلل 

 .واملؤثراتاألسباب 

إياها  -عّز وجل -التي  زقه اهلل ذ يته غاية اْلرص نن تكون حيرصعّل األم نن  فإًذا عّل األب

 .با َةًة طيبًة صاْلة نُ  يّ ذُ 
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فهو َيدي ن  يشاء برمحته وبفضله، وهو  ،-جّل وعال–ونح  نعلم نن الصالح  واهلداية بيد اهلل 

قد   ،-جّل وعال–بحكمته وعدله، فإذا َان الصالح بيد اهلل  -سبحانه وتعاىل–ُيضل ن  يشاء 

 األب ونا دو  األم يف صالح األبناء؟  إًذا نا دو : يقول قائل

ننت عليَ بذل األسباب املمكنة، عليَ بذل األسباب واالجتهاد فيها، نساباب صاالح  :نقول

ڻ   ڻ  ڇ : -سابحانه وتعااىل–ل  ُيضّيعَ بإذن اهلل، قال  -جّل وعال–األبناء والبنات، واهلل 

–واهلل  ،واجتهااد ،فأناات ابااذل األسااباب ، ٦٤: العنكبووو  ڇڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

 .-سبحانه -ء، واسع الفضلواسع العطا -عّز وجل -ل عّل عبده، واهلل يتفضَّ  -سبحانه وتعاىل

، الفرج نحياًنا رتح ولو تأخَّ  ،د ثمرة هذا اجلهدك نن تِ هدَ ننَ إذا بذلت ُج  -إن شاء اهلل -فاطمئ 

ة قد ال تنضج، وتصلح يف وقت قريب، وإنَم يأيت هبا وَّ ر، الثمرة املرُج تتأخَّ ر، إجابة الدعاء قد يتأخَّ 

اهلل بعد زن ، فالوصية والنصيحة لآلباء واألنهات نن جيتهدوا يف بذل األسباب، ونال يتعّجلوا 

 .مل جيدوا استجابة يف بادئ األنر ثمرة جهدهم واجتهادهم، وال يدخلهم اليأس والقنوط إذا

ونسباب محايتهم ن  الّشو  والفت  َثية، وسنذَر بعًضا  بناتألبناء وصالح النسباب صالح ا

- :ننها، ن  هذه األسباب

َ َص  –ُحس  اختيا  الزوجة، فالنبي  :اأوًل  ُتنحَكُح »: ََم يف الصحيحني يقول -مح لَّ َس وَ  هِ يح لَ عَ  هللُاَ  ّلَّ

َبع   َنُة أِلَ ح يِ  َتِرَبتح َيَداَك ،َولِِدينَِها ،سبَهاَوْلِ  ،اَمهلَوجلِ  ،ملَِاهِلَا ؛املحَرح َفرح بَِذاِت الدِّ   «َفاظح
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جال يف النساء تكون ألحد هذه امصال نن  غبات الرِّ  -عليه الصالة والسالم -فإًذا بنّي النبي     

األ بع، ننهم الباحث ع  اجلَمل، ننهم الباحث ع  املال، ننهم الباحث ع  اْلسب، ننهم 

 .الباحث ع  الدي 

 ،ية اْلرص عّل نن تظفر بذات الدي نن حترص غاإىل  –عليه الصالة والسالم -النبي  كفأ شد 

 مِلَ؟ 

نم نوالدك، وهي عونَ و فيق د بَ يف تربية نبنائَ  -إن شاء اهلل -ألن هذه الزوجة غًدا هي

وإن َانت نعانتَ عّل تربية نبنائَ وذ يتَ تربيًة صاْلة،  ،وبناتَ، فإذا َانت هذه املرنة صاْلة

وإىل إصالح، ألن فاقد  ،وإىل تربية ،هدعّل غي ذلَ سيكون اْلال هي التي حتتاج ننَ إىل ُج 

ك وبناتَ الرتبية املستقيمة، ء نبناعوّجة َيف تنتظر ننها نن ُترّبِّ اليشء ال ُيعطيه، إذا َانت هي نُ 

 :ََم يف صحيح نسلم-عليه الصالة والسالم - ويقول ،الصاْلةالرتبية 

َيا إِنَّ » َها الُدنح لَّ اِْلَةُ  ، َنَتاع   َُ َنُة الصَّ َيا املحَرح ُ َنَتاِع الُدنح  .«َوَخيح

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڇ: -جل وعال -قال اهلل ،؟ ن  هي هذه الصاْلة 

ا ؛هذه صفة الزوجات الصاْلات ،٨٩: النسوا  ڇٹٹ    جال-اصاْلة يف نفساها، نساتقيمة عاّل ديا   هبِّ

هذه نا   ،ها يف غي نعصية اهللزوجِ يعة لطِ يعني نُ  ةوقانت ،-عالجل و-هلليعني نطيعة  ةقانت ،-وعال

إذا  ،-تباا ك وتعااىل-طيعة لزوجها يف غي نعصية اهللنن تكون الزوجة نُ  ،يةرسنسباب السعادة األ



 

 
8 

 

 :النسوا  ڇٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    ڇ ظتاه،وإذا غاب عنها حفِ  ،تهوإذا نظر إليها رسَّ  ،طاعتهنننرها 

هذه ن  نبرز ونهم نواصفات  ،يف نوالده حتفظهُ  ،هحتفظه يف بيتِ  ،هيف نالِ  حتفظهُ  ،هايف فرجِ  حتفظهُ  ، ٨٩

  .رنة الصاْلةامل

يِ  » :ليس نعناى اْلاديث ،ختيا ل عّل الزواج نن حُيِس  االقبِ ص املُ فإًذا حيرِ  َفرح بِاَذاِت الادِّ َفااظح

لايس هاذا  ،ال تبحث عا  اْلسابنو ن ،ال تبحث ع  املالننو  ،ال تبحث ع  اجلَملن «َتِرَبتح َيَداكَ 

 ،قةنارنة مجيلاة ولكنهاا فاِساا؛ ثناانننَ لو َان ننانَ نثاًل خيا ان ا وإنَم املقصود ،نعنى اْلديث

واهلل نح ساأل عا  املارنة، إفا ،ي ب اجلَمل عّل الدِّ غلِّ فال تُ  ،نرنة صاْلة ولك  دون تلَ يف اجلَملوا

ن َانات فاإ ساأل عا  دينهاا،ا ،واملواصفات التي ترغبها نوجودة فيها ،مجيلة نرنةتبيَّنت لَ نهنا ا

لكنها فقاية  ،حسبوعندها  ،وعندها نال ،وإن َان عندها مجال ،مستع  باهلل ونقدِ صاحبة دي  فا

ي  فا  - عانيل األسباب التاي تُ فهذا ن  نهم ون  نعظم ون  نوَّ  ،ال خي لَ فيها ؛ترَهايف باب الدِّ

 .ةيَّ  ِّ عّل صالح الذُ  - عز وجل بإذن اهلل

فعّل ني نساس يكون  ،ابطَّ م هلا ُخ املرنة يتقدَّ  ،ختيا  الزوجقابِل ُحس  اَذلَ نيًضا باملُ 

  ؟ختيا اال

ُجوهُ » :ننه يُقول - صّل اهلل عليه وسلم-روى عنهيُ  َن ُخُلَقُه َوِدينَُه َفَزوِّ َضوح مح َن ح َترح َُ  « إَِذا َنَتا

 ،بخيتا  هلا الشخص املناِس  ،فءخيتا  هلا الكُ  ،مل  حتت يده ،ختهألُ  ،بنتهال ،يتهولِ فيختا  الويل ملُ 

املهم  ،ال ،ب نالوال صاحِ  ،ب جاهصاحِ  الو ،م نن يكون صاحب ننصبم يف هذا املتقدِّ هِ ليس املُ 
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ها بَّ مل حُيِ  وإنح  ،ها نَرنهانحبَّ إن  ،نهاُيكرِ  ،اهلل فيها خياُف  ،-وتعاىل  هسبحان-خياف اهلل اًل نن يكون  ُج 

حها بإ ،عاُرة باملعروفاملُ   كِ متُ فإن مل  ،ها باملعروفعاُِر يُ  ،مهامل يظلِ   .حسانرسَّ

ختيا  الزوج، وإذا َان األب وحس  ا ،رنةختيا  املساس األول يف هذا الباب هو حس  افاأل

 . َميتهِ شاء اهلل يتعاونان وجيتهدان يف إصالح ذ ِّ  إن ،واألم صاْلة ،اصاْلً 

صّل -ل نا ن شد إليه النبيق الرُج طبِّ األبناء نن يُ  عينة عّل صالِح يًضا ن  األسباب املُ َذلَ ن 

ِم اهللِ»: ََم يف الصحيحني-اهلل عليه وسلم َتنَابِاسح يحَطاَن َنا َ َزقح يحَطاَن َوَجنِّبح الشَّ ُثمَّ   اللَُّهمَّ َجنِّبحنِي الشَّ

ََ َنوح 
َ  َبيحنَُهََم يِف َذلِ ُه َشيحَطان  َنَبًدا» :؟ قال-الصالة والسالم عليه-ناذا قال ،«ُقِِضَ َوَلد  ُقدِّ ح َيبُرَّ  .«مَل

ا قال الرجل هذا قبل ون  َثا ه إذ ،كبا َ نُ  –وجل عز –سم اهللا ،كبا َ نُ –وجل عزَّ -اهلل َرُ فإًذا ذِ 

ذن حيفظه بإ-عزوجل-نن اهلل ،  محل يف ذلَ الغشيان واإلتياندِّ فقُ  ،نهله ونن يأيت نهله نن يغشى

فتتعانل نعه  ،نثىذًَرا َان نو نُ  ،الدنيا إىلوإذا خرج هذا الولد  ،ن  الشيطان -وعال  جل –اهلل

  ن  ذلَ نن حُتِس  ،-صّل اهلل عليه وسلم-والسن  املرعية التي جاءت عنه ،الّشعية بوفق اآلداب

هَتَ   بَِعِقيَقتِهِ » ،تُعق عنهيًضا االسم له تأثي عّل صاحبه، َذلَ ن ،سمهاختيا  ا ُل ُغالم  ُنرح فذبح  «َُ

يتهم ا، ون  نسباب وق-بإذِن اهلل-م ع  البنت هذا ن  نسباب حصول الربَة فيهيقة ع  االب  قالع

 .ن  الشيطان
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 ،ستطاعة وحسب الطاقةغر حسب االوهم ال يزالون يف الصِّ  ،م بالرتبيةاهدهُ عَ يًضا تَ َذلَ ن

 ،عّل املائدة-صّل اهلل عليه وسلم-جلس طفل نع النبي ،شيًئا فشيًئا همنفهانُ  وحسب نا تبُلغ إليه

فلم يرتَه  ،فكانت يده تطيش يف الصحفة يمني وشَمل ،صبي صغي ،مر ب  نّب سلمةهو عُ و

لح  ،اهللََيا ُغالُم َسمِّ » :قال ،دهُ ون َش  هُ هَ وإنَم وجَّ  ،ال ،هكذا–عليه الصالة والسالم-النبي َُ َو

 ََ ََ  ،بَِيِمينِ لح ِِمَّا َيِلي َُ َيا ُغالُم » :اآلداب القولية والعمليةهذه  ،-عليه الصالة والسالم-مهعلَّ  ،«َو

ََ  ، َسمِّ اهلل لح بَِيِمينِ َُ ََ  ، َو لح ِِمَّا َيلِي َُ ها هذا بُ يستوعِ  ،بناِس ها املُ يف وقتِ  ،َلَمت نعدودة ،«َو

 .ل حياتهستقبِ ويميش عليها يف نُ  ،الطفل

ُنُروا » :يف حديث عمرو ب  شعيب ع  نبيه ع  جده -عليه الصالة والسالم-يًضا قالهكذا ن

نَاُء َسبحِع ِسننِيَ  الِة َوُهمح َنبح مح بِالصَّ َُ الَد ُبوُهمح َعَليحَها َنوح ِ نَاءُ  َواْضح ُقوا َبيحنَُهمح يِف  َعّشح   َوُهمح َنبح َوَفرِّ

 .وغيهد و واه نبو دا «املحََضاِجعِ 

وطبًعا  ،ثه عّل الصالةُح  ،سبع سنني ُنرُه بالصالةمره ا  عُ إذا ص ،لسبع الةوا نبناءَم بالصَّ رُ نُ 

وخليه  ،توضأ ننانه ،صّلِّ َيف يُ  ،رَيف يتطهَّ  ،مه َيف يتوضأعلِّ  ؛مهعلِّ  له صلِّ  لقبل نا تقُ 

عه وخليه يتوضأ ،يف الوضوء دكقلِّ يُ  ،يتوضأ وإذا نخطأ  ،نحسنت لهُ  لوإذا نحس  قُ  ،ننانَ شجِّ

يفرح  ،عه عّل هذاوشجِّ  ،ل إىل الصواب بنفسهحتى يِص  ،لعدِّ يُ حُياِول وخليه  ،خطأال قل له 

مه ثم علِّ  ،وهذا التشجيع ،وهذه العناية ،عايةوتفرح الطفلة الصغية إذا وجدت هذه الرِّ  ،الطفل
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شيَئا  ،ناذا يقول يف السجود ،َوعناذا يقول يف الرُ  ،سو ة بعدها ،قرن الفاحتةَيف ي ،صّلِّ َيف يُ 

اَلِة لَِسبحِع ِسننِيَ » ،فشيًئا مح بِالصَّ َُ نَاَء  ،؟ملِ  ،اطري   اهو ال يزال غض   ،ةالصغي الس  يف هذه  «ُنُروا َنبح

ولك  هذا ن   ،نا جري عليه القلم ،غ س  التكليفمل يبلُ  ،فكلَّ نا نُ اآلن هو  ، ونشأحتى إذا َرِب 

 .باب التعويد

 لتها اخلشُبما عدَّ وال تلني إذا ***  تعتدللتها اإذا عدَّ الُغُصونإن 

حرص عليه يف اف ،لشكَّ ونثل العجني التي تُ  ،وقابل للتوجيه ،طري  و ،وغأل   ،فَمدام ننه صغي   

 .الس ذه ه

ُبوهُ »طيِّب ثم قال   ِ ِ ِسننِيَ َواْضح  ،فنا هو نكلَّ  ال ،ا ؟فً كلَّ ا  نُ إذا بلغ عّش صهل  ،«مح َعَليحَها لَِعّشح

وبعدي   ،ع عليهاشجَّ ويُ  ،ث عليهاؤنر وحُيَ ويُ هوولك  َونه ثالث سنوات  ،نا جاء التكليف باق  

 ،ن  األمل نساسه بيشءإحيتاج إىل  ،هذا عنده اعوجاج ا،إذً  ،ط فيها إذا صا  عمره عّش سنواتفرِّ يُ 

  .نمهيتها ر فعاًل ويستشعِ  ،حتى يعود إليها

ُبوهُ »: وهل نعنى قوله ِ ِ ِسننِيَ َواْضح  ،ا هو ُرطن ،ال ؟ننه نا يف عالج إال البرب ،«مح َعَليحَها لَِعّشح

وبة قُ ها عُ بِّ ه ن  نشياء حُيِ نُ ننَ حترِ  ،بهنا يمنع ننَ تؤنِّ  ،بهح إال بالبرب اِْض ولك  يعني إذا مل يصلُ 

 مَ د نن يُ وننه البُ  ،ونا نجدت نعه ،األشياء نا تنفعح  إذا شفت نن هذه ،له
 
 ،ن  األذى س بيشء

ح جيرَ  ،ال ْضب تعذيب ،ختويفهو ،د به تأديبهقَص ْضب يُ  ،هو هذا البرب؟ولك  نا ،بهفاِْض 

 .ال ،نو نحو ذلَ ،الوجه ال ْضب يفإو ، عظمال يكِس إو ،جلد
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 ،ويكون يف حدود الّشع ،ولك  يكون بمقدا  ،فالبرب نسلوب ُرعي يف األدب

« ِ ُبوُهمح َعَليحَها لَِعّشح ِ  .«ِسننِيَ  َواْضح

ُقوا َبيحنَُهمح يِف املحََضاِجعِ » :-صالة والسالم عليه ال -ثم قال  نا  ،وقاية هلم ن  نسباب الفتنة ،«َوَفرِّ

والينام الولد نع  ،وال تنام البنت نع البنت يف فراش واحد ،ينام الولد نع الولد يف فراش واحد

 ،ة عليهم ن  ذهاب اْلياءشيِخ  ،الس  ولو َانوا يف هذه ،البنت ولو َانت نخته يف فراش واحد

ون مُ علَّ فيُ  ،فهذا ن  نسباب وقايتهم ن  خطوات الشيطان ،وتزيينه هلم ،ول الشيطانُخ ون  دُ 

وا كرَب حتى يَ  ،العو اتعد ع  َشف وعّل البُ  ،شمةوعّل اْلِ  ،وعّل اْلياء ،ون عّل األدببُ رَ ويُ 

 .واجتنابه ،عد عنهوالبُ  ،وتوقيه ،وهم عّل هيبة هذا األنر

والسيَم  ،هم بالتعليمدُ اهُ هم تعَ ئنبنااه باء واألنهات ُت نيًضا ن  األنو  املطلوبة ن  اآل َذلَ 

اب   افً ردِ َان نُ  - صّل اهلل عليه وسلم -ون  ننثلة ذلَ نن النبي  ،تعليمهم العقيدة الصحيحة

لََِمت  » :فقال له ،الم صغيهو غُ  ،هاب  عمِّ  ،عباس ََ  ََ ُم  ،يعني فاحفظها وافهمها ،«َيا ُغاَلُم إيِنِّ ُنَعلِّ

َألح اهللَ» :نا هي هذه الكلَمت؟ قال ،ورِس عليها َت َفاسح َتِع ح بِاهللِ َوإَِذا ،إَِذا َسَألح َتَعنحَت َفاسح إىل َخر  ،«اسح

 .اْلديث املعروف املشهو 

 ،عظيمة اًل َمت ومُج الم َلِ م هذا الغُ علَّ  -صّل اهلل عليه وسلم  -والشاهد ننه املقصود نن النبي 

عّل األنهات نن وفعّل اآلباء  ،-جل وعال  -تتعلق باإليَمن باهلل  ،ق بالعقيدةتتعلَّ  ،ق بالتوحيدتتعلَّ 

لم إذا َان عندهم عِ  ،نهاًل للتعليمم إن َانوا وهُ مُ علِّ ونن يُ  ،يعتنوا بأبنائهم وبناهتم يف هذا اجلانب
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 ،همءنبناموا علِّ حتى يُ  ،بأهل العلم فعليهم نن يستعينوا ،علم ك  عندهموإذا مل ي ،همءون نبنامُ علِّ يُ 

َمت نعلِّ ومون التي فيها نعلِّ  ،بة الصاْلةخيتا ون هلم املد سة الطيِّ  ،ني الصاْلنيفيختا ون هلم املربِّ 

 َ   .وهنم العقيدة الصحيحةمُ علِّ وهنم ويُ ربُ يُ  ،وعّل البناتون عّل األبناء نُ نؤمَت

 يض اهلل  -ب  عّل ب  نّب طالب م اْلس  علِّ يُ  -صّل اهلل عليه وسلم  -َذلَ نيًضا نجد النبي 

؛ عاء الوتردُ  -صّل اهلل عليه وسلم  -ظ ن  النبي وقد حفِ  ،تروت الوِ نُ ه ناذا يقول يف قُ مُ علِّ يُ  ،- عنهَم

َت، َوَعافِنِي فِيَم ح َعاَفيحَت  ُهمَّ اللَّ » ِديِن فِيَم ح َهَديح نِي فِيَم ح َتوَ اهح يحَت ، َوَتَولَّ عاء هذا الدُ  إىل  َخر ،«لَّ

 ،سنوات نعدودات ن  عمره ،غيوهو طفل ص -عليه الصالة والسالم  -مه النبي علَّ  ،املبا ك

نه  ،ه هلم حفظُ ا نبناءهم وبناهتم نا يتيسَّ موعلِّ فعّل اآلباء وعّل األنهات نن يُ  ،عاءهذا الدُ  فلقَّ

َُ إو   .ه ن  ننر الدي د ا

ولك  نيًضا  ،د عّل اجلَمعةحتى يتعوَّ  ،به نبوه نعه إىل املسجدب  ذًَرا فيصطحِ إذا َان هذا اال

َُ  ،م املسجدد حيرَتِ مه ننه البُ علِّ يُ  ،حرتام املسجديه عّل اربِّ يُ  ال يرفع فيه  ،ال جيري فيه ،أل فيهال ير

اْلياة عنده َلها لعب  ،فال نا يعرِ إو ،الطفل حيتاج إىل تعليم ،قتنيات املسجدال يعبث بمُ  ،صوته

َُ وجيلِ  ، السنةصّلِّ ويُ  ،سنوات ثَمين ،جيي عمره سبع سنوات ،معلَّ فيُ  ،وهلو  ،ال يقرنإو ،راهللس يذ

َُ  ،اجلَمعة  نعصّلِّ ويُ  ،جرَ ويسد الفُ  ،ف يف الصففيقِ  ،قام الصالةحتى تُ  ه حيتاج إىل تعليم وإىل لُ هذا 

 .توجيه
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ذ هلا خِ تتَّ  ،عت النداءيها عّل الصالة يف البيت إذا سمِ ربِّ تُ  ،يها عّل اْلجابربِّ تُ  ،هانُ ها نُ مُ علِّ البنت تُ 

وإذا  ،هذي ن  الرتبية الطيباةف ،عها يف صالهتاتابِ وتُ  ، فيهصّلِّ فتُ  ،هذا نكان للصالة ، يف البيتصّلَّ نُ 

ۉ  ڇ :يقاول - عز وجل -فإن اهلل  ،ن  األنو  انا بعده -إن شاء اهلل -حلَ َص  ،ح ننر الصالةلَ َص 

وإذا فساد  ،ح نا بعدهاصلُ  ،حت الصالةوإذا صلُ  ،٩٠: العنكبوو  ڇې  ې  ې  ې     ىى  

ََم ننار اهلل  ،هم وبناهتم عّل إقام الصالةءفيتعاهد اآلباء واألنهات نبنا ،فسد نا بعدها ،الصالة ننرُ 

 -هفاأنر ،٤٨٧: طو  ڇ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ ڇ : -سابحانه وتعااىل-وقاد قاال  ،- جل وعال -

ر نهلاه نيًضاا باأن نُ ونناره نن ياأح  ،صاّلِّ نن يُ  -عليه الصالة والساالم  -ننر نبيه  ؛- سبحانه وتعاىل

ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ڇ  :ع  عبده و ساوله إساَمعيل - سبحانه وتعاىل -وقال  ،واصلُ يُ 

 .٠٠ - ٠٩: مريم ڇٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ،هلِ ُساوا بأنبيااء اهلل و ُ عّل اآلباء عاّل األنهاات نن يقتادُ  فإًذا ، ڇڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ   ڇ

هم رِصاويف حِ  ،م عّل الصالةهم هُ رِص وا هبم يف حِ نن يقتدُ  ،-صّل اهلل عليه وسلم  -والسيَم ُممًدا 

 .ع اهللوََم َُر  ،اهلل ََم ننرَ  ،قيموا الصالةعّل نبنائهم وبناهتم نن يُ 

دوتني صااْلتني نن يكون األبوان ُقا ،عّل ننه ن  نسباب صالح األبناء والبنات وهنا أيًضا تنبيه 

 ،وَاون األم نيًضاا صااحبة طاعاة ،إلياه  باادِ ونُ  ،للخاي اعً ساا ِ فكونَ ننت نُ  ،ألبنائهم وبناهتم

هاا يروهناا ؤوبناهتاا ونبنا ،-عز وجل  -وختاف ن  اهلل  ،وصاحبة حشمة وحياء ،وصاحبة حجاب
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 ،راقبة هللوعّل نُ  ،وعّل صالح ،وعّل تقوى ،عّل خي ،ون نباهم َذلَرَ واألبناء والبنات يَ  ،َذلَ

ر باامي ، ننا إذا َان األب ياأنُ وعّل امي ،وعّل اهلدى ،ستقانةعّل اال -بإذن اهلل-هم ينُ عِ يُ ِما هذا 

 ،وبرتبياتهم ،نتفااع بتاوجيههمهاذا نا  نساباب عادم اال ،هر باامي وال تفعُلا، األم تأنُ وال يفعُله

هاذا  ، ٩٩: البقور  ڇڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ڇ  ،وبتعليمهم

  ،!إال إذا َنت ننت عّل استقانة َانلةالغلط ننَ نا تنصح قضية  ليس ،حط نا يصلُ غل

تكاون نصايحتَ ال  ،ق نا تدعو إلياهطبِّ وننت ال تُ  ،هوجَّ وتُ  ،لك  املقصود ننَ حينَم تنصحو،ال

 للخينع ننه جيب عّل املسلم عّل املسلمة الدعوة  ،ول هلابُ وال قَ  ،وال تأثي هلا ،وال طعم هلا ،قيمة هلا

ً ر ولو َان هو نُ واألنر باملعروف والنهي ع  املنك ً فكونَ ننت نُ  ،اقرصِّ ُيعِفياَ نا   هاذا ناا اقرصِّ

ََّ  ،سببه التوجيه للخي إذا هتيَّأ  ،ون شادت ماتح ونهاَم علَّ  ،َ نهاَم دعاوتح ر ننَّ ولك  عليَ نن تتذ

ن وال تاأثي إال ن ،نن َلمتَ هاذه لايس هلاا قباول ،عّل خالف نا تدعو إليه وننَت ِسيُتَ العملية

 .يشاء اهلل

 .يمك كان ذا التعِلنفِسا ِلهلَّ ***   م غريه  علِّل امُلها الرُجأيُّ يا

يف قصاة  - عز وجل -قال اهلل  ،األم ن  نسباب صالح األبناء والبنات األب صالُح  ا صالُح فإذً 

ملوساى  َح ا َُرَ  ملَّاناذا قال امبِر  ،يد نن ينقأل فأقانه امبررِ وَان يُ  ،نوسى واجلدا  الذي وجده

ا بحاقِّ  وايف تلَ القرية التي مل يقون ،سبب إقانة هذا اجلدا   دخاال ألن نوساى وامبِرا ،يافةالضِّ

 يادُ رِ يُ  اًل ناائِ  ادا ً  جِ ويف هذه األثناء  نى امبِر  ،اومهفُ يِّ َض نن يُ  اافا نهل هذه القرية فأبوَض تَ فاسح  ،قرية
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 ،هُ فالنَ  ،اخً و اِس  اتً ثابِ  واستوى ،فقام ،عّل هذا اجلدا  فمَسَح بيده نسحة ،طيد نن يسقُ رِ يُ  ،ألنن ينقَ 

 ،وا الضايافةنُ ونا نحَسا ،قبالاالستِ وا ءوهم نسا ،  إىل نهل هذه القريةِس َيف يعني حُت  ،نوسى هُ النِ 

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ڇ  ننَّ  ح لهُ فَّشَ 

ظ اهلل هذا الكنز للولادي  اليتيماني فحفِ  ، ٣٧: الكهو  ڇائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

 بأي سبب؟ 

اة اصاالًح  ،داللاوو اصاالًح  نن فيه -بإذن اهلل-األب  فصالُح  ،لصالح األب يَّ وإذا َاان  ،للُذ ِّ

إذا َاان األباوان و ،همءاَعاع دُ ضيِّ نا يُ  -عز وجل-ب نن اهلل ففي الغالِ  ،واألم صاْلة ،ااألب صاْلً 

إن شااء  -..... ،وبامي ،وباالستقانة ،الصالحبو سيدُعون ألبنائهم وبناهتم باهلدايةفهم  ،صاْلني

 .نهمبه نعيُ  م نا تقرُ هم وبناهِت َيم يف نبنائِ رِ ويُ  ،همءعال اهلل ننهم دُ تقبَّ ي نن يَ وحرِ  ،-اهلل

محايتهم  ،م ن  الفت هُ محايتُ  ،ن  الوسائل املهمة يف إصالح األبناء والبنات ،اَذلَ نيًض  

 .نيتمحايتهم ووقايتهم ن  الفتن ،هاتبُ فتنة الشهوات وفتنة الُش  ؛بِنوَعيها ت ووقايتهم ن  الفِ 

فوس والنُ  ،علينا -عز وجل- نها اهللُوهي املعايص التي حرَّ  :فتنة الشهوات ؛الفتنة األوىل 

 ِ ِ ا ة بالُس وس األنَّ فُ النُ  ،يل إليهامَت نا ونثل الزِّ  ، اتخدَّ واملُ  ،و مُ ُرب امُ : نثل ،يل إليهاوء مت

ملوة وا ،و  يف النساءفُ ج والُس ونثل التربُ  ،ونثل نَل املال بغي حق ،-باهلل والعياذُ  -ناتهقدَّ ونُ 
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ل يف ل هذه تدُخ َُ  ،ربف والطَّ األغاين واملعازِ  سَمعُ  ،ننواع املعايصوغي ذلَ ن   ،باألجنبيات

  ،يف فتنة الشهوات فهي داخلة-جل وعال-نها اهلل ل نعصية حرَّ فكُ  ،فتنة الشهوات

ألن ،عليهم -وجل عزَّ -م اهلل ا حرَّ م ِِمَّ وقاية نبنائهم وبناهِت  ،باء وعّل األنهاتفالواجب عّل اآل   

ۋ  ۋ    ڇ  ،ال ،فقااط؟ ، ٦: التحووريم ڇۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ڇ  :يقااول –ساابحانه وتعاااىل - اهلل

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ڇ  :-سابحانه–ها؟ قال فتُ نا ِص   ڇ ۅ   ۅ

 .٦: التحريم ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ي ؤدِّ واألسباب التي تُ  ،قرُ ن  الطُ  يهميعني تقِ  ،ألهلَ ن  النا  ،وبناتَ ،ا وقايتَ ألبنائَفإذً 

 ا؟ كاهُن ألن النا  ني  نَ  ،هواتت النا  بالشَّ فَّ ُح  ،وفة بالشهواتوالنا  ُمفُ  ،هبم إىل النا 

ها يقُ وهلذا َان طرِ  ،و  فهو سهلفُ وط وُس قُ هاب إليها عبا ة ع  ُس فالذَّ  ،لنيالنا  يف نسفل سافِ 

ِ  ،الشهوات والعياذ  -ت هبا إىل نا  جهنموزلَّ  ،ات هِب وَ بعتها هَ تَّ نطاَعتَها وافإذا  ،وةشهليل لوالنفس مت

ََ عُ الُص و ،يني صعودلِّ ة فهي يف نعّل عِ ننا اجلنَّ  -باهلل ن   ّلعولكنه يسي  ،ةوفيه نشقَّ  ،ةفَ لَ ود فيه 

 .العمل الصالحبم باإليَمن وفالتزِ  ،عليه–عز وجل -ه اهلل يسَّ 

 ،م نساباب الفساادهم وبنااهِتِ ءنبناا عّل نولياء األُنو  نن جُينُِّباوا ،نهاتوعّل األ ،ا عّل اآلباءفإذً  

 ،م األمعلِّاتُ  ،م األبعلِّايُ  ،اْلالل واْلارامهم بِاميون  ذلَ تعلِ  ،ةستطاعاالو  قد  ونسباب  الُّش 

َِّ تُ  ،-جل وعال-ي يف قلبه نراقبة اهلل نمِّ وتُ  ،حرام بأن هذا اليشء ،ابنته ،ابنه نن اهلل عاّل ياه ربِّ تُ و رهذ

ا ناع ولكا  نيًضا ،وب قد ينفعهذا نسلُ  ،نا عليه ،ننا ببِربَنَ إذا سويت ه إفُ ختوِّ  نا ،ع عليهلِ طَّ نُ 
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َِّ تُ  ،وبعد ذلَ ،وقبل ذلَ ،ذلَ  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڇ  ،ع عليهلَ ره بأن اهلل نطَّ ذ

 .٢٨: األنعام ڇىئ  ىئ  یی  ڇ  ،٩١: غافر

 رقيُب عليَّ لولكن ُق خلوُت ***  ل تُقا فال إذا ما خلوت الدهر يوًم

 ،ع عليهلِ طَّ نُ  -عز وجل-نن اهلل  ،هِ يف قلبِ  وهذا الواعظ ،وهذا اإلحساس ،ي فيه هذا الشعو نمِّ فتُ 

جل -ع اهلل ادِ ه ال يستطيع نن خُي ولكنَّ  ،اسقيب ن  النَّ ع الرَّ ادِ قد خُي  ،ع ننهادِ قد خُي  ،ع نباهادِ قد خُي 

 .-وعال

نا يد ي نن  ،قد يقع فيه يف البدايات بسبب اجلهل ،وهبُ حرام حتى جيتنِ  مهم نن هذا اليشءعلِّ ا تُ فإذً 

 ،عليه اآليات لواتت ،َثرلم نعِ عليَ بِ  ن َّ  -عز وجل-وإذا اهلل  ،ههُ نبِّ وتُ  ،مهعلِّ فتُ  ،حرام هذا اليشء

 .اجتناهباعّل و ،عد عنهاالبُ  حتى ينشأ عّل ، له َالم العلَمء يف هذه األنو بنيِّ تُ  ،تقرن عليه األحاديث

ُرهنافعة السباب األا ن  َذلَ نيًض  َِّ ُ تُ و ،ُتذ  -عز وجل-اهلل  ، له نثا  هذه املعايصبنيِّ تُ و ،هبرصِّ

نْضا  يف  ،نْضا  يف القلب ،نْضا  يف البدن ،نيانْضا  يف الدُ  ،نها علينا إال ألْضا هانا حرَّ 

واملعصية  ،املعصية ضيق يف الصد و ،لمة يف الوجهفاملعصية ظُ  ،د  وانّشاحهنْضا  يف الصَّ  ،الرزق

واملعصية عذاب  ،ل وهوان يف الدنياذُ واملعصية  ،زق والربَة فيهلرِّ واملعصية ُمق ل ،القلبيف  ُظلمة

َِّ تُ  ،واملعصية ن  نسباب دخول النا  ،واملعصية فضيحة يوم القيانة ،يف القرب وهذه  ،ره هبذه اآلثا ذ

ة  ،نيايعني تشرتي عذاب الدُ  ،ها النا ُ بعدِ ن   ال خي يف لذة   ،التي ترتتب عّل املعايص الثمرات املرَّ

  !؟بمتعةة وعذاب اآلخر ،وعذاب القرب
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 ،هبذه املعااين هفتذَيُ  ،اعاهُت وتبقى تبِ  ،اهُت تذهب لذَّ  ،زائلة ويعاتال ُس إو ،ال ثوان  إو ،تعة دقائقبمُ 

 -عاز وجال-م اهلل ك ناا حارَّ ترح  عّلعينه ِما يُ  -بإذن اهلل-هذا  ،وبني عينيه ،يف قلبهوجعُلها حاْضة 

َِّ وتُ  ،عليه َاَم قاال  - جل وعال -  باهلل نن يتحصَّ  ،امليل إىل املعصيةو ا ننه إذا شعر بالرغبةه نيًض رُ ذ

ڈ   ڇ   ، ٨٦: فصوو   ڇہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ڇ : -ساابحانه –

  ،٧٥٤: األعرا  ڇژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  

حتاى لاو َاان عاّل خاي وعاّل  ،  للعبد املعصايةزيِّ ويُ  ،ل الغفلةويستغِ  ،القلببم فالشيطان ُيلِ 

 ،- وعال جل -يب إىل اهلل نِ وب ويُ ويتُ  ،ع نفسهراجِ ويُ  ،عان نا يفيق العبد الصالحولك  رُس  ،صالح

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ڇ  ،نمهزات الشيطا باهلل ن  ويستعيذُ 

 .-وعال  جلَّ  -  باهلل ويتحصَّ  ،إىل اهلل ويلتجئ ،فيستعيذ باهلل ،٤٣ - ٤٢: المؤمنون ڇہ  

ساد ،  حصنيِصافلجأ إىل حِ  ،طا ده عُدوه ،العدوطا ده برجل  ب  زَريا نثاًل  ىوقد ْضب حيي

هننيع  الشايطان هاو فالعادو   ،-وعاال جال -وذَار اهلل  فذلَ نثل الشايطان ،حتصَّ  به ن  عدوِّ

عاذك ن،وإذا استعذت باهلل ،نجلأك اهلل ،جأت إىل اهللتلاإذا  ،-تبا ك وتعاىل -اهلل  ،واْلص  املنيع ذَرُ 

سابحانه -يقاول  ،ضاعيف عباد اهلل فأنات ياا ،-وعاال  جل -نغاثَ اهلل  ،باهلل وإذا استغثت ،اهلل

 ،شهوة الفارج ،املعصية ننام ،شهوته ضعيف ننام ،٧٣: النسوا  ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڇ :-وتعاىل

ا ،شهوة النظر  ،شهوة املال ،شهوة البط  ن إإال ننانهاا ، اإلنساان ضاعيف ملمحارَّ َمع لشاهوة السَّ
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 ،-سابحانه– تلجأ إليهنن و ،فعليَ نن تستعيذ باهلل ،عليه بالثبات -عز وجل  –اهلل ونّ  اهلل عصمهُ 

 .ات الشيطاننزغ ون  ،الشيطان ن  ُرِّ  وحتى حيفظَ ،َمَ حتى يعِص 

الوسائل التي تفتح ن  قد  االستطاعة ننعهم  ؛ووقايتهم محايتهمن  نسباب نيًضا َذلَ و

ونح   ،محايتهم قد  االستطاعة ن  الوسائل التي تفتح عليهم باب الُّشو ، عليهم باب الّشو 

سواء ن   ،الكثية و فيها ن  الُّشُ  ونا ،االتصاالت اْلديثة نجهزة ،جهزةاألهذه  اآلن نشوف

الثابتة صو  الن   ،عّل نايف املّشق واملغرب هعُ طلِ تُ  ،نجهزة اتصاالتن  نو  ،قنوات فضائية

ن  التواصل بني  ه نيًضاونا يست ،نةحرَّ وغيها ن  الشهوات املُ  ،فوننواع املعازِ  ،َةتحرِّ وامل

يف هذا  ستطاعةوا حازنني قد  االنن يكون ،األنهاتعّل فعّل اآلباء و ،واملغا بيف املشا ق  الناس

نن إال بوا لِ فإن غُ  ،وبناهتم الصغيات هذه األجهزة ،غا وا نبناءهم الصِّ بُ نِّ جُي حُياِولوا نن ونن  ،اجلانب

قد   ونراقبة دائمة ،دائمة ابعةتَ نُ  عّل فلُيحاِوُلوا نن يكونوا  ،ا ن  ذلَهم شيئً والدنوا عطُ يُ 

 فيتواصل نع نشخاص ،العواقب قدِّ نايُ  ،البنت هذه ،هذا الولد ،وتوجيه نستِمر ،االستطاعة

وً ا نو إناًثا قد َُيلِكوه َُ  -والعياُذ باهلل -نخالقه ومتسخ ،هكُ هلِ فتُ يدُخل إىل نواقع إباحيَّة نو غيها  ،ُذ

 .  عّل حذ َُ  ،  عّل حرصفكُ 

 -عاز وجال  –اهلل  ،نحرافات التي تكون يف العقيدةوهي اال :هاتُبفتنة الشُّ ؛خرىوالفتنة اأُل 

 -اهلل  ال إىل  ضاوَصاوهو املُ  ،ل إىل اجلنةوِص امُلستقيم هو املُ هذا الرصاط  ،ا نستقيًَم اطً جعل لنا ِص 

جنات النعيم قال  ،جناتهإىل و ،اهلل اَ إىل  ضلُ وِص يُ  غي هذا الرصاط نا يف طريق ثان    ،-جل وعال
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چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ڇ : -سااابحانه–

  ؟هو هذا الرصاط نا ،نا هو هذا السبيل ، ٤٠٨: األنعام ڇژ  ژ   ڑ  ڑ  

 َان عليه السلف وهو نا ،-صّل اهلل عليه وسلم  -نة نبيه ُس وهو  ،-وعال  جل -هو َتاُب اهلل    

حابة والتَّابعني هل ،  واه عادد نا  الصاحابة ،ويف حاديث االفارتاق ،بإحسان مالصالح ن  الصَّ

َيُهاوُد َعاَّل » ،اتقريبً  اعّش صحابي  ع  مخسة  وي  نر َقِت الح رَتَ َقاةً افح اَدى َوَسابحِعنَي فِرح َقاِت  إِ ِحح رَتَ ، َوافح

َقةً النََّصاَ ى َعَّل ا  َوَسبحِعنَي فِرح
ِ
نََتنيح رَتِ ثح َقةً ، َوَتفح  َوَسبحِعنَي فِرح

تِي َعَّل َثالث  علياه الصاالة –قال ،« ُق ُننَّ

َقًة َواِحَدةً »: -والسالم ُلُهمح يِف النَّاِ  إاِلَّ فِرح َََمَعةُ » :َقاَل  ،؟ن  هي يا  سول اهلل :لئِ وملا ُس  ،«َُ  . «اجلح

صّل اهلل عليه  –وهذا وصف نصحاب ُممد ،قوا فيهومل يتفرَّ  ،عّل اْلق الذي  اجتمعوا يعني

: -عليه الصالة والسالم –قال  ،اهلل ب  عمرو ب  العاص ع  عبداألُخرى رواية الويف  ،-وسلم 

َحاِّب » َم َوَنصح َيوح اَن َعَّل ِنثحِل َنا َنَنا َعَليحِه الح ََ ن   ،التي نجت ن  اهلالك ،هذه هي الفرقة الناجية ،«َن ح 

 .ونصحابه –صّل اهلل عليه وسلم  –َان عليه ُممد َان عّل نثل نا 

نا َان عليه و ،-صّل اهلل عليه وسلم  –َان عليه ُممد  وم نازُ ستقانة هي يف لُ ا اهلداية واالإذً ف

نجد نن اهلل نثنى عّل  ،-عز وجل  –َتاب اهلل يفوإذا نظرنا  ،م  بإحسانهلوالتابعون  ،نصحابه

نا هو هذا الّشط؟  ،عّل ن  بعدهم إال بّشط ومل يث ِ  ،هاجري  وننصا نُ  ؛طالقباإل الصحابة

  ،تداء هبمواالق ،مهِ اّتباعِ يف   ِس نن حُي  ،عة ألولئَ السابقني بإحسانابَ تَ املُ 
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هم يهكاذا نثناى علا  ، ٤٥٥: التوبة ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ ڇ 

: التوبوة ڇپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ڇ :لك  الذي  اتبعوهم نا قاال عانهم ،انطلقً 

سابحانه  –قاال و ،إال إذا نحسا   يف اتِّبااعهم ،م  جااء بعادهمع -عز وجل  –اهلل فَم يرىض ،٤٥٥

َاان  ان  َان عّل طريقة ُُمالِفة مل اذً إف ،٤٨٢: البقور  ڇڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ڇ  :- تعاىلو

 .-باهلل والعياذُ  -هو ن  نهل الضاللإنَم و ،فإنه مل َيتدِ  ،عليه الصحابة

ي  ،يف الدي يف زن  فيه َثي ن  التفُرق نح   وَثرة  ،ةنحراف ع  اجلادَّ واال ،واالختاِلف يف الدِّ

 .-والعياُذ باهلل -النا  إىل اإليه هن  نجاب يدعو ،ننها شيطان ل التي عّل َل سبيل  بُ الُس 

ظهر  ،يف الزن  األول ُوِجدتنحرافات إذا َانت هذه اال ،فعلينا نن نكون يف غاية اْلذ 

 يض اهلل ع  اجلميع  - اثم قتلوا علي   ،قتلوا عثَمنوفعلوا نا فعلوا حتى  ،يف زن  الصحابةاموا ج 

 ،د اموا ج يف ذاك الزن جِ فأقول إذا وُ  ،هروان نع عّلوقاتلهم الصحابة يف النَّ  ،وعثَمن ع  عّلي  ،-

  !؟هذا الزن  نن ُيوجدوا يف بُعدفَم الذي ي

َُ  ،مخسة عّش قرن -عليه الصالة والسالم  –النبي ونح  بيننا وبني  َم تباعد الزن  ع  زن  لَّ و

لََّم  بوةالنُ  صّل اهلل عليه وسلم  –قال ََم  ،الفات يف الّدي ختِ َثرت االنِحرافات واال ،ت َثرت الفِ َُ

ِدي َيِعشح ِننحُكمح  َن ح  َفإِنَّهُ » :ديث العرباض ب  سا ية عند نّب داويف حد - تاِلًفا  َبعح ى اخح َفَسَيَ

ثًِيا ِدي َيِعشح ِننحُكمح  َن ح » :يقول هلم ،إذا َان الرسول يقول للصحابة الذي  ند َوه  ،«ََ ى  َبعح َفَسَيَ
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ثًِيا ََ تاِلًفا  ون بعَمئة بألف  -عليه الصالة والسالم–ي بد بعد النجِ فَم حال ن  عاش ووُ طيب  ،«اخح

 !؟سنة

ااط نحرافات ا الضالالت واالإذً ف عا  طرياق تبحاث نن اهلل  عباد ياا علياَف ،َثايةع  الرصِّ

 -صّل اهلل عليه وسالم  - سول اهللسنة تتعلَّم و ،تتعّلم َتاب اهلل ،؟هي طريق السالنة السالنة، نا

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ڇ : -عاز وجال  –قال اهلل ،نة عا   نهلاهوالُس  الكتابذ علم وُخ 

يف  ،يف علم  اْلديث ،علم السنةيف ،عتقاداالوخ يف ُس نهل الرُ  ،الذَر نهل العلم نهل ،٩٨: النحول ڇٺ

نا   -باإذِن اهلل-هاذا ف ،ع  فتااوَيم اصرِب و ،م عّل نيدَيمتعلَّ  ، جع إليهما ،ةيعلم العقيدة السلف

 .والنجاة ن  اهللكة يف الدي  ،والعصمة ،نسباب السالنة

كُهم - الشباب بالذات - َشكِّ فرقة تُ  ،الةالضَّ  رقالفِ لينا ببعأل ابتُ بالذات يف هذا الزن   يف  ُتشكِّ

وهم ينشطون يف هذا  -والعياذ باهلل -نصاًل كهم يف وجود اهلل شكِّ وتُ  ،  هلم اإلْلادزيِّ تُ  ،نصل الدي 

فإذا دخلها الشاب وقرن نا فيها ن   ،بعأل املواقع يف اإلنرتنت إال ع  طريقو خاليا رسية ،الزن 

 ،-والعياذ باهلل-ارً فَم خرج ننه إال َافِ  ،انً ؤنِ دخل إىل هذا املوقع نُ  ،وه يف دينهكُ  بَم شكَّ  بهاتالُش 

ُّ ": السلف يقولون
 

افة والقلوب ضعيفةالش
َّ
 ."به خط

ا الشاب نو حتى غي الشاب  ل واهلل ننا ال تق ،َر بنفِس غانِ ال تُ  ،ر بدينَغانِ ال تُ  ،فال ُتغانر نَيَّ

هذا غرو   ،بالنَّفس ََم ُيقال ،ب والثقةجُ رو  والعُ تيَ ن  باب الغُ يأح  الشيطان ،ال ،ثق ن  نفيسوا

 .ونَ يف دينَكُ شكِّ يُ   وع  هؤالء األشخاص الذي ،فابتعد ع  هذه املواقع ،ب ننهي عنهوُعجُ 
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 جلَّ –ُيزيِّ  هلم عبادة غي اهلل  ،َيف؟ ،يف توحيد األلوهيةَ الناس شكِّ َذلَ نيًضا ابُتلينا بم  يُ 

الغلو يف نهل  ،و يف األولياء والصاْلنيلُ   هلم الغُ زيِّ يُ  ،  هلم االستغاثة بأصحاب القبو زيِّ يُ  ،-وعال

والبناء  ،واللجوء إليهم ،واالستغاثة هبم ،همءفُيزي  دعا ،-صّلَّ اهلل عليه وسلَّم -بيت النبي ؛البيت

 ،اْلنيي الصَّ وتوقِ  ،اْلنيتعظيم الصَّ  ؛تعظيمالدعوى وبِ  ،لوُس التَّ  بدعوى  والنذ  هلم ،عّل قبو هم

 ،ابيةيها وهَّ سمِّ ويُ  ،الح يف توحيد العبادةم ن  عقيدة السلف الصَّ هُ رُ نفِّ يُ  ،اْلنية الصَّ وبدعوى ُمبَّ 

 -واهلل  ،- جلَّ وعال -هلل  احتى ال يكون الدي  خالًص  ،رةفِّ نَ يها ن  األسَمء املُ سمِّ يها نا يُ سمِّ ويُ 

ناذا  ،نول سو ة يف القرَن نقرنها يف َل  َعة ،قد ننر يف َتابه نال ُيعبد إال هو -وتعاىلسبحانه 

 وال نستعني بأحد   ،يعني ال نعبد نحًدا غيك  ، ٠: الفاتحة ڇٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڇفيها؟ فيها

َُ  ،غيك  بَم تنطّل هذه الشبهات   لبصيةقلَّت او لك  إذا قلَّ العلم ،م هذا الباطلله َيدِ فالقرَن 

ده ونع ذلَ تِ  ،د إال اهللل عّل ننه ال ُيعبَ التي تدُ  ،فتجده يقول ال إله إال اهلل ،ّل َثي ن  املسلمنيع

ه العبادة ويرِص   .-تبا ك وتعاىل -ها لغي اهلل فُ يف واقعه ُيوجِّ

الصالح وترك  ف الشباب ع  دينهم الذي يدعوهم إىل اإليَمن والعملابُتلينا بِفَرق حترِ 

والصوم  ،والزَاة إيَمن ،الة إيَمنفالصَّ  ،العمل ن  اإليَمن السنة واجلَمعة ننَّ  وعقيدة نهُل  ،املنكرات

األنر باملعروف والنهي ع  املنكر  ،إيَمن - تبا ك وتعاىل -وترك املنكرات هلل ،واْلج إيَمن ،إيَمن

ذه األعَمل ليست ن  م نن هتزعُ   عت إىل فروعرَّ فَ رقة وتَ فِ  لك  ُوِجدت فَِرق نو ،ذلَ إيَمن ُل َُ 

ق بقلبَ ،ءاإليَمن يف يش د اإليَمن عّل قوهلم يف فإذا ُوجِ  ،تؤن  بقلبَ فقط ،اإليَمن نن ُتصدِّ
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والتصديق  ،إذا ُوِجد اإليَمن يف القلب ،ن  نعصية ن  طاعة نو فعلَت  ك نا ترََت نا يبُرُ  ،القلب

ولو فعلت نا  -صّل اهلل عليه وسلم -وُممد  ،ونيكائيل ،إيَمن جربيلَ نثل يَمنُ فإ ،باهلل يف القلب

ئ نهلها ونتباعها عّل التحُلل ُت  ،وال شَ نن هذه عقيدة فاسدة ،نكراتن  املُ  فعلَت  -ي ن  الدِّ رِّ

ي ،َ نن ال ُيصّلِّ وِش يُ  ،اللةوهذه الض ،ن  انطلت عليه هذه الغواية -والعياذ باهلل َِّ وال  ،وال ُيز

َ  ،ع ع  نعصيةقلِ وال يُ  ،جوال حيُ  ،مويُص    ؟مِل

م وال تُ  ،يَمن يف القلبألنَّ اإل :َل قال فعّل  ،الل عظيموهذا ض ،رؤخِّ وهذه األشياء َلها ال ُتقدَّ

 .ن  اإليَمن نن العمل -يف الكتاب ويف الُسنَّةََم جاء - تالتي قرَّ  ،م بعقيدة السلفم نن يلتزِ سلِ املُ 

 ،تصديق بالقلب ،يق بالقلبوقبل ذلك تصد ُّ ،إقرار باللسان" :واجلَمعة اإليَمن عند نهل السنة

 .اإليَمن عند نهل السنة واجلَمعةهذا ف ،"وعمل بالجوارح ،وإقرار باللسان

د م املُ سلِ تكفي املُ  ،  تكفي املسلمني بغي حقُتقرِّ  ،ونحزاب ،ومجاعات ،ابُتلينا نيًضا بِفَرق وحِّ

م عّل املسلمني شعوًبا ننهم ن  حيكُ  ،نو ببعأل الكبائر ،بالكبائر رون نثاًل كفِّ يُ  ،حق بغيِ 

ال يف  ،مسلِ شعب نُ  هوال في  دولة إسالنية هنا في ،فر بشكل عاموحكونات يف هذا العرص بالكُ 

 .بق وال يف املغا ِ املشا ِ 

وهذا دي   ،البيعةوج عّل اْلكام وإىل نقأل رُ عوب إىل الثو ات وإىل امُ و الُش وابُتلينا بِفَرق تدعُ 

 ،حذَّ  ن  اموا ج ،عنه اْلديث يف اموا ج صحَّ  - عليه الصالة والسالم -النبي  ،اموا ج األوىل

 .ن  هم اموا ج؟
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ون م حاَم يسمعُ عندهُ  ،يف إقليم ،نسلمون يف بلد ،ون عّل مجاعة املسلمنيُج الذي  خيرُ  :اخلوارج

 ،هذا اْلاَم َافر ،ون هلم امروج عّل هذا اْلاَمنُ زيِّ فيُ  ،هلل واْلمد ةو هم نستقرَّ نُ وُيطيعون ونُ  لهُ 

عّل والة  ،بعأل الشباب ،ون بعأل الرعيَّةبُ لِّ يؤ ،عبالشَّ  ونبُ فيؤلِّ  ،وا عليهُج جيب عليكم نن خترُ 

ة السالحُج وخيرُ  ،هتَ وا بيعَ عُ حتى خيلَ  ،ننو هم بعد نا َان  ،ث الفتنة يف هذا البلدوحتدُ  ،وا عليه بقوَّ

ه إىل نُ هم نُ وسالُح  ،م بينهمهُ فيكون بأُس  ،ان  طمئِ نُ  اَننً  وتشتعل فيهم نا  الفت   ،همو ِ حُ وجَّ

ون ن  هذه املعا ك إال ُج وال خيرُ  ،وإال اْلسة ،دانةون ن  و اء ذلَ إال النَّ نُوال جَي  ،والفوىض

 ،ون األنوالخيَسُ  ،األعراضون خيَسُ  ،ون األن خيَسُ  -باهلل والعياذُ -رل هلا وال َِخ ال نوَّ  ،خسا ةبِ 

  .-نعاذنا اهلل وإياَم -ون نيًضا الدي وخيَسُ  ،ون األنفسخيَسُ 

وفيها امي العاجل  ،وفيها الطمأنينة ،فيها االجتَمع ،فيها األن  ؛فعقيدة السلف فيها بحمد اهلل

د نا ترون ن  الفِ نحراف عنها يُ واال ،واآلجل هذي وسائل  ،عايشها يف هذا العرصت  التي نُ ولِّ

يف تعانل  ،ض عليكم بعأل َثا  عدم نراعاة الّشيعةتعرِ  ،ض عليكم َل يوم وليلةعالم تعرِ اإل

ت ،حتى لو ُقدِّ  نن هذا اْلاَم َافر ،وم نع اْلاَماملحكُ  رت وال توفَّ  ،أتوال هتيَّ  ،ولك  نا تيسَّ

ود عّل عظيم يعُ  وُر  مووبال عظي  َان نصي ذلَ إىل خسا ة ،وُروط امروج عليه ،َلة امروج

لَمء ع فيها العُ املرجِ  ،ع فيها نهل الِعلموإنَم املرجِ  ،ذ باْلَمسؤَخ فهذه األنو  نا تُ  ،املسلمني

فإذا ترك الناس  ،ون للناس يف هذه األنو فتُ ويُ  ،نون للناسبيِّ ويُ  ،حونهم الذي  يوضِّ  ،خوناِس الرَّ 

 هم ن ؟ توالَّ  ،حنياِص خني النَّ اِس العلَمء الرَّ 
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 ،ن  الِعلم يف يشء اولكنهم ليس ،ون لباس نهل الِعلمُس لبَ ويَ  ،الِعلم ون بزيِّ هم نناس يتزيُ توالَّ 

نون زيِّ يُ  ،وُدعاة إحراق لوخبر واليابس ،وُدعاة ُر ،وُدعاة ضاللة ،عاة فِتنةدُ  ،اسلبِّسون عّل النَّ نُ 

خول نون للناس الدُ زيِّ ويُ  ،ون للناس محل الِسالحنُ زيِّ ويُ  ،ون للناس الثو اتنُ زيِّ ويُ  ،وجرُ للناس امُ 

مل  ،وهائُ طفِ نا استطاعوا نن يُ  ،وشعروا باْلرج ،وإذا اشتعلت النا  ،أهلوا هلا بِ واجهات ليُس يف نُ 

 .خرجت ع  نيدَيم ،وهائطفستطيعوا نن يُ يَ 

 ،ظ عليهاحافِ ونُ  ،يف دولنا اإلسالنية ،يف شعوبنا ،يف ننفسنا -سبحانه وتعاىل-فعلينا نن نتقي اهلل

وجعلوا  ،َم بينهمإال إذا جعلوا بأس املسلمني في ،م بالوال َيدن هلُ  ،ر هلم قرا نعداء اإلسالم ال يقُ 

ون عّل نن ُص ولك  حيرِ  ،وا ديا هم وبالدهمبُ وخرَّ  ،َم بينهمواْلُُروب في ،اعاهتم فيَم بينهمِص 

 ، بأي تنظيمغرَت نا نَ  ،فعلينا نن ننتبه هلذه الِفَت  ،بأيدي نبناء املسلمني ننفسهم ،يبيكون هذا التخرِ 

رفع لنا ال يَ إرفع لنا شعا  اجلهاد، وال يَ إو ،رفع لنا شعا  اإلسالموال بأي حزب يَ  ،أي مجاعةبوال 

وال باإلعالن،  ،والعربة نا هو بالعنوان ،عا شعا ات اإلسالنية، العربة نا هو بالشِّ الني شعا  ن  

ال هذه الفرقة إال هذه اجلَمعة وإهل الواقع، واقع هذا اْلزب و ،هل هذا الشعا العربة باْلقيقة، 

! ؟وملا َان عليه السلف الصالح،للكتاب والسنة طابق  نُ  هواقع هل فعاًل  ،اعيال هذا الشخص الدَّ إو

قلنا له  ،اجلهادإىل  ندعوال إو ،ال ندعو إىل اإلسالمإو ،ندعو إىل اهلل ننال ن  قال لنا َُ  هذا املهم، نّنا

 .َ، الدنا املهالِ ُيو ِ  ،حنا و اءهصدقت و ُ 
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جوع إىل نئمة ون نحرص نا نكون عّل الرُ ، ونن نكُ ر األنو ونن نتدبَّ  ،ىونن نتأنَّ  ،ظعِ علينا نن نتَّ 

صال م علينا، اْلمد هلل وسائل االتِّ اهلل هِب  ونئمة السنة، وعلَمء السلف الصالح، ِم  ن َّ  ،اإلسالم

 نا عنده يف بلده علَمء ّلن يف بلده اْلمد هلل، الو نوجودّلهلم، ال رسافِ  يسافر يُ ّلة، التيسِّ لَمء نُ بالعُ 

فون يتليف جيبه  اآلن تقريًبا فون، َل واحديل  بالتليتصِّ  ،  يسافر إليهمخون، وال يقدِ نهل سنة  اِس 

  !؟قةالعامل الثِّ نعنى ا ، نقةثِّ ال ، واتصل بالعاملِ ال اثنني، اتصل بالعاملِ إو

شفته يف صاو ة وال يف قنااة،  ت ال، يمك  عامل الثقة نا عمركع لَ يف الشاشايطلَ دائًَم  ّلالعامل ال

 ،-صّل اهلل علياه وسالم  -َتاب اهلل، وسنة  سوله مل املقصود به العامل الذي َيعلم العا ،هو ُرطنا 

وعلام العقيادة،  ،وعلم السانة ،الكتاب يف األنة علم وينُّش  ،نا َان عليه السلف الصالح فويعر

 ڇڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  ڇ :-عاز وجال  -ََم قاال اهلل  ،ذ ننهُخ  ،سألهاو ا جع إليه

  .٩٨: النحل

مع والطاعة لوالة ننو  وم السَّ زُ  نبناءك عّل لُ نة، ترّبِّ وم الُس زُ  نبناءك عّل لُ نَ ترّبِّ نفاملقصود 

يت ن  ولدك نثاًل  ندولة إسالنية وهلل اْلمد واملنة، يف بلد اآلن نثاًل يف السعودية،املسلمني، ننت 

عهوز تسكُ ال نا جيُ  !؟تنا دو ك ؟ تسكُ  ،ب ويل األنرننه يُس    !؟ت، ُتشجِّ

  رمية أكرب وأكرب، طيب ما الواجب ؟ هذه ج
وَل  ،بتُس َل النَّاس يقول لَ  ولدي عملَ هذا نا جيوز،تقول له يا  ،ههنبِّ الواجب ننَ تُ 

ل النَّاس،  م،الناس تتكلَّ  َُ   .نعهم، التروح حترق نفسَ  ،قون ننفسهم بالنا َل الناس حيرِ وإن َان 
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اؤُ  :يقول ننس  رَبَ َُ َحاِب َ ُسوِل اهللِهَنَاَنا  ال َتُسُبوا » :َقاَل  ، - َعَليحِه َوَسلَّمَ َصّلَّ اهللُ- َنا ِن ح َنصح

مح  َُ : يقول األن ننًس  ،صغا  الصحابة ،الصحابة، َبا  الصحابة بهنصح ابنَ بَم نصح اف ،«ُنَنَراَء

ُّ"نصحاب  سول اهلل ن   هنانا َرباؤنا ُّب ُّال تس 
 
ا َبا  الصحابة نصحوا صغا  الصحابة فإذً  "مراءكموا أ

ن  بعدهم ن  التابعني،   واوحذَّ  ،حابة صا وا َبا  فيَم بعدغا  الصَّ األنراء، وِص  بعدم سبِّ 

ب ويل تُس  ،سمعت بنتي ، نبناءنا عليه،  سمعت ولديرّبِّ إًذا نُ  نقلوا لنا هذا اهلدي،فنح ُ  والتابعون

 واليشء الثاين نن سب ويل األنر هذه ،ول يشء  السب نا هو ن  نخالق املسلمن ،األنر، نننعها ننها

 ؛ننرك ن  غي نا تشعرعّل يد ويل  ،عم عظيمةنعم عليَ بنِ نُ  -عز وجل  -جريمة ثانية بعد، اهلل 

  !؟بسبب ن  بعد فضل اهلل ،وهذه الطمأنينة ستقرا االهذا األن  وهذا 

عليه نع اجو ،ه القلوبعلينع اوج ،األن  ت بهثبِّ نبسبب ويل األنر هذا، اهلل ا عز وجل ا 

 -سيكون بأسهم بينهم  ؟حصل للناسيسالذي  نا ، احت الدولةو ،ويل األنر اح الكلمة، لو 

ونا هي ننا ببعيد، شوفوا البالد التي فقدت فيها  ،ولنا عربة فيَم جيري حوالينا ،-والعياذ باهلل

ع ذهب الردو ذهب األن  ،ال ضعفت حتى فيها السلطة، نا الذي صا  ننرهم إليه ؟إو ،السلطة

 .-والعياذ باهلل- واموف، فبغى القوي عّل الضعيف

 بعضهم يدف  بعألو ،ناس نسلمني يسالنبلد إ ،نشياء يعني يندى هلا اجلبني شوفوا املقاطع 

 ،بينهم خالفات ،بينهم نشاَل ،ا نسلم وهذا نسلم، بينهم خصوناتهذ -والعياذ باهلل -احي  

ام الناس، دَّ ْلمه َذا قُ  ًيا، يقتله ويأَلحفروا له حفرة ودفنوه ح ،عّل واحد ةن بعنو ةاجتمعوا ثالث
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يف وُتنَّش ، لة ة ونسجَّ نصوَّ َلها األنو   ن  ْلم نخيه، واليوم صا ت نن يأَلعّل ال جيرب نخوه إو

 .!؟سيحصلالّشق والغرب، ن  َان خيطر بباله نن نثل هذا اليشء 

 نيت ولدك نثاًل يمدح اجلَمعة الفالنية املعروفة  هم وبناهتم،نن عّل اآلباء نن ينتبهوا ألبنائ فاملهم

 ههذا اليشء غلط، حتى وإن َان هذنن  نبهتاستحالل دناء املسلمني بغي حق، بالتكفي بغي حق، و

ال ترفع شعا  دولة إسالنية، إو ،ترفع شعا  اإلسالم ،ال هذه الفرقةإال هذه اجلَمعة وإاجلبهة و

هذا  ،ر املسلمني بغي حق، ويستحل دناء املسلمني بغي حقكفِّ ننه يُ  العربة نا هو بالشعا ات، نا دام

ُتُهمح  َنَنا َلِئ ح »: وقال ،-صّل اهلل عليه وسلم  -  ننهم النبي الذي  حذَّ  إًذا عّل دي  اموا ج َح  َ َندح

ُتَلنَُّهمح َقتحَل َعاد   بأهنم ن  نَثر  ،ننصف اموا ج -عليه الصالة والسالم  -الرسول  تأنل ،«أَلَقح

رون املسلمني بغي كفِّ ون الدناء بغي حق، ويُ لُ وصيام، ولك  ملا َانوا يستحِ  ،قراءةو ،الناس صالة

ُتَلنَُّهمح َقتحَل َعاد   َنَنا َلِئ ح »: -عليه الصالة والسالم  -حق، قال  ُتُهمح أَلَقح َح  َ  :وقال ع  قتالهم ،«َندح

 َُرُ َقتحَّل ُقتُِلوا »
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
ََمء َت َنِديِم السَّ ُ َقتحَّل » :له هؤالء اموا جتق  يمَّ   قتلوه، عوقال عمَّ  «حَتح َوَخيح

 
ِ
ِذيَ  َقَتَلُهمح َهُؤاَلء  الَّ

ِ
ََمء َت َنِديِم السَّ   .«ُقتُِلوا حَتح

 ،وعلم ،يكون عندهم بصية ،وعند األم ،جيب نول يشء يكون عند األب؛ ها علينا نن نتنبَّ فإذً 

 .وا نبناءهم وبناهتم عّل ذلَربُ ثم نيًضا يُ  ،هبذه األنو نة وبيِّ 

د واملشاَل تتجدَّ  ،داملقصود نن األب واألم عليهم نيًضا نن يكونوا عّل وعي، الفت  تتجدَّ ف 

بالرجوع إىل وذلَ  ،ع، فعّل األب نن يكون عنده بصية، وعّل األم نن تكون عندها بصيةوتتنوَّ 
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نهل العلم، اْلمد هلل عندنا يف السعودية هيئة َبا  العلَمء، عندنا اللجنة با  َِ  -ََم قلنا  –فتاوى 

ةالدائم تازة وعظيمة، تصد  ع  سَمحة املفتي العام َلَمت ُِم  ة لإلفتاء، تصُد  عنها بيانات نهمَّ

ن  نثل هذه التيا ات التي  حيذِّ ون فيه ،نائم، وغيهم ن  َبا  علَمبا َة تنّشها وسائل اإلعالنُ 

 ؛هذه القضايا  اْلكم الّشعي يفّلِّ وُت  ، باألن  باألبناء والبنات، وتبُر  بالعقائد، وتبُر تبُر 

املوثوقة ع  هذه اجلهات  َاجلهاد وغيه والتكفي، فعّل األب وعّل األم نن يستعني بَم يصدُ 

-حتى تكون  ،تهها يف نرسينُّش وه وإىل بناته، ئلها إىل نبناوبالتايل ينقُ  ،اهويفقه ،ويقرنها ،سهايد ُ 

  .م ن  هذه الفتنةعصمة هلم ووقاية هل -بإذن اهلل

ننه ذ وة سنام اإلسالم  - شَ  هنا في -يرغب يف اجلهاد، واجلهاد هو بنَ نثاًل ونحياًنا يأتيَ ا

وننر االستشهاد يف سبيل اهلل عظيم جًدا،  ،وننر اجلهاد عظيم -صّل اهلل عليه وسلم  -َم صح عنه َ

  نحد يموت له عند اهلل خي يعني يدخل اجلنة، ويتمنى نن يرجع إىل الدنيا إال ن  ؟ هيعني نا في

 ،لقتَ ثم يعود فيُ  ،لقتَ ثم يعود فيُ  ،لقتَ ا  نى ن  الكرانة، يتمنى نن يعود إىل الدنيا فيُ ملِ  ،الشهيد إال

للشهيد، ولك  البد نن يكون هذا اجلهاد جهاًدا ُرعًيا، تنطبق  -عز وجل  -ملا  نى ن  َرانة اهلل 

حتى يكون جهاًدا صاْلًا نافًعا نثمًرا، هذه الثمرة الطيبة املبا َة،  ،عليه الّشوط الّشعية للجهاد

 .وحتى يرتتب عليه هذا الوعد الكريم
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ناء بغي حق، وبالتايل سفَ الدِّ وألنه قد يشتبه باجلهاد يشء َخر وهو الفتنة، والقتال بغي حق، 

ه ن  نصحاب الفرق الضالة، ال ن  نهل بُ احِ ويكون ص -والعياذ باهلل-يكون صاحبه ن  نهل النا 

  .ة الطائفة املنصو ةالفرقة الناجية املهتدي

 ،الينلَ اجلهاد يف البلد الفُ  قال ،ني جهاد تقصد ؟ ،هُش نن خيرج للجهاد ناقِ نثاًل بنَ فإذا ن اد ا

 ،عطني فتوى عامل نعترب، عامل ثقة ،خله يعلمَ ،هاد ؟عتربي  نفتى بأن هذا جِ العلَمء املُ     نِ طيب نَ 

ف نهنا فتاوى ألشخاص جمهولني، تكتِش  ،بعأل الفتاوى فتي بأن هذا جهاد، طيب نعطاكيُ 

  . لهبنيِّ همني يف عقائدهم فتُ تَّ نو نشخاص نُ  ،و ي نغمُ 

ويل األنر يف  ،هل ويل ننرك يأذن لَ ؟: الؤيبقى الس ،َذلَ نيًضا لنفرض ننه جهاد ُرعي

إىل  َمء جُممعون عّل نن ننر اجلهاد نوَول  البلد الذي ننت فيه هل يأذن لَ باجلهاد ؟ألن العل

 .ن  اجلهاد نا خترج ننعَ ،ن لَ تاهداإلنام، فإن نذِ 

ه، البد نن يرىض  األب، البد نن َذلَ نيًضا هل جيوز لِولدك نن خيرج للجهاد بدون إذن نبيه وننِّ

 :ترىض األم بخروج هذا االب  للجهاد، فالبد نن يكون

  .هاد ُرعياجلِ  نول يشء 

 .والبد ن  نوافقة ويل األنر 

 .والبد ن  نوافقة الوالد والوالدة 
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–وتعليمهم بأحكام الّشيعة اإلسالنية هبذه الَقضايا، هذا  ،فمناقشة األبناء، ونناقشة البنات

 .ن  نسباب ِوقايتِهم ومحايتهم ن  االنحرافات يف باب الُشبهات –بإذن اهلل 

حابة، ن  الطَّع  فيهم،  يف وسائل اإلعالم نا يتعلَّق باالنحرافات يف ذاتر َذلَ اآلن َثُ  الصَّ

حابة  ننتبه نيًضا هلذا االنحراف  فعلينا نن ،- ضوان اهلل عليهم–وتكفي الصحابة، وتضليل الصَّ

 .امطي العقدي

ي ، الكتااب والسانة  -وسالم صّل اهلل علياه–أصحاب  سول اهلل ف هام الاذي  نقلاوا لناا الادِّ

 ،- ضوان اهلل علايهم -ُهم نصحابه  -صّل اهلل عليه وسلم -نانبيإلينا ع  واإلسالم َُله، إنَم نقلوا 

َم فالذي يطع  يف الصحابة، ويُسب الصحابة، ويسخر ن  الصحابة، وُيقلل ن  شأن الصاحابة، إنَّا

عليهم، نثنى عّل املهاجري ،  أثنىذَر الصحابة ف - عز وجل -اهلل فم دي  اإلسالم، يعني بذلَ هدِ 

نسلم قبل الفتح، وعّل ن  نسلم بعاد الفاتح، ووعاد الرساول ونثنى عّل األنصا ، ونثنى عّل ن  

ُلهم بِ الذي  َننوا نعهو َُ هلام  - اهلل علايهم ضاوان -نصحابه اجلنة، الذي  َننوا به واتبعوه ن  ،  نوَّ

يف نثناى علايهم  إىل َخر اآلياة ،٧٤: الفتح ڇٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ ڇ وَخرهم، ََم يف َخر سو ة الفتح 

، وبعدي  األنصا ، وبعدي  الذي  اتبعوهم ولايس يف صادوِ هم ِغال سو ة اْلّش، املهاجري  نول

 .عّل املهاجري  واألنصا ، يف سو ة التوبة، ويف غيها
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عند نهل السنة واجلَمعة باملكانة العالية  -عليه الصالة والسالم  -فاملهم نن نصحاب  سول اهلل 

انية، ََم هو حاهُلُ  الُسنة الصحيحة، فلحنحذ  ن  هذه الظاهرة التي بدنت تنطّل يف م يف الكتاب والسَّ

وهم يسخُرون  ،النَّاسيثق فيهم  الذي  ،عّل بعد املنتسبني للسنة؛ ألنه خرج بعأل الّدعاة ولوسُف 

حابة، ويتكلَّمون يف بعأل الصحابةب الذي  ،- يض اهلل عنه ون ضاه–والسيََّم نعاوية  ،بعأل الصَّ

رت ،-صّل اهلل عليه وسلم -ُيسميه السلف ِسرت نصحاب ُممد  وهتَ هذا  ،فم  اجرتن عّل هذا السِّ

رت، َترن عّل ن  بعده ن  نصحاب  سول اهلل    .-يه وسلمصّل اهلل عل -السِّ

، فإذا - يض اهلل عنه–مر، لكنه ينتِقد ُنعاوية ب نن يطع  يف نّب بكر وعُ يعني بعأل الناس يتهيَّ 

ذهبت هيبة  ،وتقليل شأن نعاوية ،وانتقاد نعاوية ،نعاويةالطع  يف ن عّل وترَّ  ،انتقد نعاوية

ن عّل غيه ن  نصحاب تجرَّ ين  قلبه، وبالتايل  -عليه الصالة والسالم -نصحاب الرسول 

 .-و ضوان اهلل عليهم نمجعني-،-عليه الصالة والسالم -الرسول 

 ،ن  توقي الصحابة ،نا الصالحوم نا َان عليه سلفُ زُ َ، وعلينا لُ فالواجب اْلذ  ن  هذا املسلَ  

يضِّ   .وال نذَرهم إال بامي ،وعدم اموض يف نحد  ننهم ،واحرتانهم ، عنهموالرتَّ

حابةفإذا  نينا   ،نعصوم ا هونالواحد  الصحاّب وهم ،ن  نبنائنا نثاًل ن  جُيادل وُيناِقش يف الصَّ

ه هفنوقِّ  ،خيطئون وَذاو بّش إال همو  -صالة والسالمعليه ال–ال، النبي  ونقول له ،عند حدِّ

َحاِّب »:يقول َر َنصح
ِسُكوا» ،وءيعني بالُس  ،«إَِذا ُذَِ  وهذا عند الطرباين،  ،«َفَأنح



 

 
35 

 

َحاِّب » :ََم يف الصحيحني -عليه الصالة والسالم-ويقول اَل َتُسُبوا » ،نبًدا ،«اَل َتُسُبوا َنصح

َحاِّب  مح ِنثحَل  َنصح َُ َفَق َنَحُد يِس بَِيِدِه َلوح َننح ِذي َنفح  ،«َذَهًبا َنا َبَلَغ ُندَّ َنَحِدِهمح َواَل َنِصيَفهُ  ُنُحد   َفَوالَّ

 ُغبا  دخل يف ننِف : فقال ؟عمر ب  عبد العزيز وإال ُنعاوية ،ونفضلِئل نمحد وي  خي وُس  

، ونعاوية صحاّب، وفضل الُصحبة اعمر ليس صحابيً  ألن ؟ن  عمر ب  عبد العزيز، مل خي،ُنعاوية

ئُ  ، نبناءناال يعِدلُه يَشء، فإًذا ُنرّبِّ   ،-صّل اهلل عليه وسلم -اهلل  هم عّل توقي نصحاب  سولوُننشِّ

 .و يف نحد  ننهملُ طبًعا دون الغُ  ،وإجالهلم ،وتعظيمهم ،وعّل احرتانهم

ُئول  َع ح َ ِعيَّتِهِ » :-صّل اهلل عليه وسلم -ختم هذه الكلمة بقوله ننَُيا اإلخوة  ُلُكمح َ اع  َوَنسح َُ»، 

حيحني ن  حديث اب  عمر، يقول  ج يف الصَّ ُلُكمح َ اع  » :-عليه الصالة والسالم -واْلديث ُُمرَّ َُ

ُئول  َع ح َ ِعيَّتِهِ  ُئول  َع ح َ ِعيَّتِِه  َوَنسح ِه َ اع  َوُهَو َنسح
لِ ُجُل يِف َنهح ُئول  َع ح َ ِعيَّتِِه َوالرَّ َناُم َ اع  َوَنسح ِ َفاإلح

َاِدُم يِف  ُئوَلة  َع ح َ ِعيَّتَِها َوامح ِجَها َ اِعَية  َوِهَي َنسح َنُة يِف َبيحِت َزوح ُئول  َع ح َناِل َسيِِّدِه َ اع  وَ  َواملحَرح ُهَو َنسح

لنا املس«َ ِعيَّتِهِ  ولية ن  حتت نيدينا ن  ئلنا نسحيمِّ  ،ننهات ،َباء ،وليةئ، فهذا حديث صحيح حيمِّ

واستشعرت األم  ،وإذا استشعر األب ،ول عنهم يوم القيانةئونعنى ذلَ ننَ نس ،نبنائنا وبناتنا

وسعي األم يف إصالح نوالده   ن  نعظم نسباب سعي األب -بإذن اهلل-َان هذا  ،وليةئهذه املس

  .يف محايتهم ووقايتهم ن  َل ُري  سعيالويف  ،وبناته

ِعيِه اهللُ َنا» :-عليه الصالة والسالم-ويقول  رَتح  َيسح
َم َيُموُت َوُهَو َغاش  ِن ح َعبحد   َ ِعيًَّة َيُموُت َيوح

َم اهللَُرِعيَّتِِه إاِلَّ لِ  َنَّةَ َحرَّ  :اواْلديث يف الصحيح نيًض  -عليه الصالة والسالم  -نو ََم قال  ،« َعَليحِه اجلح
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ِعيِه اهللُ َنا» رَتح  َيسح
قد تكون  ،قد تكون هذه الرعية زوجتَ ،ال صغيةإ عية َبية و ،« َ ِعيَّةً ِن ح َعبحد 

عيِه اهلل َ ِعَية» ،بنتَوولدك وزوجتَ  رَتح  ،يعني نا نصحهم ،«َيموُت َيوَم َيموُت وُهو غاش  هَلُم ،َيسح

م اهلل َعليه اجلَنَّة»: وال خاف اهلل فيهم، نا نصيه ؟ قال ،وال اتَّقى اهلل فيهم نعاذنا اهلل  «إاِلَّ َحرَّ

 .وإياَم

بية  ،والعناية هبم ،واإلحسان يف تربيتهم ،ة لنفيس ولكم بتقوى اهلل يف نبنائنا ويف بناتنافالوصيَّ  الرتَّ

ال جهاز إوتشرتي له سيا ة و ،ه ُس دَّ وتُ  ،هلبُس وتُ  ،بهوتّشِّ  ،لهَِّ تؤ َنا هي ُمصو ة فقط  يف نن

عّل العمل وه عّل اإليَمن، قلبِ  ننها تربيةنعظم تربية  ،هذه تربية جسدية ،إال غيه، الفون ويتل

نن يكون عضًوا صاًْلا يف  وم العقيدة الصحيحة، وعّلزُ الصالح، وعّل اموف ن  اهلل، وعّل لُ 

 .والتقوى، هذا املطلوب ويتعاون نع إخوانه عّل الربِّ  ،طيع لوالة ننرهويف جُمتمعه، يسمع ويُ  ،وطنه

 إنه ة نعنُي وجيعل لنا ننهم قرَّ  ح نزواجنا،صلِ اتنا، ونن يُ ح ذ يَّ نن ُيصلِ  -سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل 

اَم الِفت  نا َظهر ِننها ونا َبط ، ونن  -سبحانه وتعاىل-ََم نسأله  ،َسميع الُدعاء نن جُينِّبنا وإيَّ

ح نحوال ونن ُيصلِ  ،هاَمع َلمتِ واجتِ  هاستقرا ها وانننذه الباِلد ونن ُيديم عّل ه ،ح ُوالة ننو ناُيصلِ 

 .املسلمني يف َل نكان، ونن حَيِق  دناءهم، إنَّه سميع  قريب  جميُب الُدعاء

 . وصّل اهلل وسلم وبا ك عّل عبده و سوله ُممد ،هذا واهلل نعلم

 .والسالم عليكم و محة اهلل وبرَاته ،َفاية –إن شاء اهلل-وفيَم قلنا  ،نعتذ  ع  األسئلةو
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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