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 يل ىل مل خل
 :يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا حملاضرة بعنوان
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 وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله ،واحلمد هلل رب العاملني ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وخليله نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.

النافع  ملأن يرزقني وإياكم الع -تبارك وتعاىل-وأسأل اهلل  ،سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته

 .جميب الدعاء إنه تعاىل سميع   والعمل الصالح

لنا أسأل  خوة  إومع  -تبارك وتعاىل-عىل هذا اللقاء يف بيت من بيوت اهلل  -وجل عز  -اهلل  وأمحد   

إنه تعاىل عىل  ،وأن جيعل ذلك يف ميزان حسنات اجلميع ،بأحسن الثواب أن يثيبهم -عز وجل-اهلل 

 كل يشء قدير.

  أما بعد:
 سحت من قبل فرع وزارةوقد ف   ،موضوع هذه املحارضة مخوة من املقد  فكام سمعتم أهيا اإل

وهذه الدورة  ،عىل ذلك مشكورة   ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة جازانئالش

ا -التي ذكرها املقدم  نحرص ورات العلمية التي ينبغي علينا مجيعا أن هي من الد   -جزاه اهلل خري 

 ،عن أخيكم كان فيه يشء من املبالغة -حفظه اهلل- وما ذكره املقدم ،واالستفادة منها عىل حضورها

وإال يوجد يف  ،ما جئنا إال للمشاركة واملذاكرة معكمخوتكم من طالب العلم، إفأخوكم أحد 

وأن يصلح  ،هإياكم ملا حيبه ويرضاوأن يوفقنا  -عز وجل-وأسأل اهلل  ،احلارضين من هو أكثر علام  

إن ربنا  ،ولكل املسلمني أمجعني ،وأن يغفر لنا ولكم ولوالدي ولوالديكم ،قلوبنا وأبداننا وأحوالنا

 .لغفور رحيم
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 -عز وجل-الذي ارتضاه اهلل  ،من أعظم نعم اهلل علينا نعمة هذا الدين دين اإلسالم ؛خوةاإلأيها 

ا لنا دينا،   ،كل هذا الدين حماسن وفضائل ،-والسالمعليه الصالة -أرسل به أكرم الرسل حممد 

 ،فمن قام به سعد يف دنياه وأخراه ،ورشفها بههذه األمة، به  -عز وجل- ختص اهللا وكامل ومجال

صىل اهلل عليه -بعد بعثة النبي حممد  نس أو جنإمن  ما من عبد  ا، وهذا هو الواجب علينا مجيع  

 .١٩آل عمران:  َّ نبمب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱإال وجيب عليه أن يتبع هذا الدين القويم  -وسلم

وبالتايل  ،واالجتامع لفة واملحبةمن أعظم شعائر هذا اإلسالم ورشائعه العظيمة أنه يدعو إىل األ  

ا كثرية من كتاب اهلل  ،والعداوة والبغضاء بني املسلمني فرق واخلصامينهى عن الت   ولذا جتد نصوص 

-قال اهلل ، تدل عىل هذا األمر العظيم -صىل اهلل عليه وسلم-ومن سنة نبيه حممد  ،-تبارك وتعاىل-

صىل -وجاء يف الصحيحني عن النبي  ،١٠٣آل عمران:  َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ:-تبارك تعاىل

ِمننِيَ  َمَثل  » :قوله -اهلل عليه وسلم ِهمم  يِف  املم ؤم ِِهمم  َتَواد  ِفِهمم  َوَتَرامح  ََسدِ  َمَثل   ، َوَتَعاط  َتَكى إَِذا اجلم  ِمنمه   اشم

و   ضم ََسدِ  َساِئر   َله   َتَداَعى ع  َهرِ  اجلم ى بِالس      .«َواحلم م 

ِمن  » :االصحيحني أيض   يف -الصالة والسالم عليه- وقال ِمنِ  املم ؤم ؤم ب نمَيانِ  لِلمم  وصِ  َكالم ص  د   ؛ املمَرم  َيش 

ه   ض  ا َبعم ض   .« َبعم

لِم  » :-والسالمعليه الصالة -وقال  لِم  َمنم َسِلَم املم سم  .«وَن ِمنم لَِسانِِه َوَيِدهِ املم سم

ه  َواَل » :-عليه الصالة والسالم-وقال  ل  لِِم اَل ََيمذ  و املم سم لِم  َأخ  ه   املم سم لِم  سم عليه -أو كام قال  «ي 

 .-الصالة والسالم

http://www.traidnt.net/vb/traidnt2083508/
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مم بَِأفمَضَل ِمنم »: -وسلم صىل اهلل عليه-قول النبي  األلباين وجاء يف السنن وصححه َأاَل أ َنب ئ ك 

و ر  ِر بِاملمَعم َمم َدَقِة َواألم َياِم َوالص  اَلِة َوالص  ِي َعنم املم نمَكرِ َدَرَجِة الص  واِف َوالن هم وَل اهللِ :؟ َقال   : َقاَل َبىَل َيا َرس 

 ِ َبنيم اَلح  َذاِت الم   .«إصم

عىل السنة  ،عىل منهاج مستقيم نتآخىوأن  ،ن هذه النصوص نأخذ أنه جيب علينا أن نتآلففم

إذا نحن فعلنا ذلك أهيا ، -صىل اهلل عليه وسلم-عىل لسان رسوله  -عز وجل-التي رشعها اهلل 

وعىل كل شأن من  ،قتصادهاوعىل ا ،ويف دنياها ،خوة صارت األمة واملجتمعات آمنة يف دينهااإل

 ،واعتنت هبا عىل وفق ما أمر اهلل ،اإلسالمجتدها يف هذه احلياة إذا هي طبقت شعائر  ،ون حياهتاشئ

-جتدها تسعى للتفقه يف دين اهلل  ،جتدها يف خري وسعادة ،-عليه الصالة والسالم-وأمر به رسوله 

بل الفقه يف دين اهلل  ووجودكم يف هذا املكان وما هذه احللقة ،-عز وجل عز -إال سبيل من س 

حتى تربيهم عىل رشيعة  ،تسعى يف رعاية أ رسها وأوالدها جتد هذه األمة املمتثلة لرشع اهلل ،-وجل

جتد  ل،من وجوه احلال وتكتسب الرزق جتد هذه األمة تسعى يف األرض لتعمر األرض ،اإلسالم

 ،ومع جمتمعه عىل صفاء ونقاء ،والدهومع أ ،ومع جريانه ،كل إنسان مع أخيه ،هذه األمة سعيدة

، سعد يف دنياه ويف آخرته -عز وجل-امتثل رشع اهلل هكذا كل من  ،طمئنانيعيشون يف راحة وا

صىل اهلل -كام أمر اهلل وبني رسوله  ،وأن نسعى لنكون فقهاء فيه ،خوة أن نعتز بديننافعلينا أهيا اإل

  .-عليه وسلم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4803#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4803#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4803#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4803#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=3654#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=3654#docu
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 مك  ت   بالد   ،وهذا يشهد به القايص والداين ،طيبة حياة   نحن وهلل احلمد يف هذا البلد املبارك نعيش  

 ،من كتاب وسنة -عز وجل-وهي تقيم رشع اهلل  ،قامت منذ تأسيسها يف دورها األول ،رشع اهلل

ل ام أتى دور  ِمنم أدوار هذه الدولة، وتتابعت د  َمَعاِِلَ  -أدامها اهلل  عىل اخلرِي والطاعةِ - ك  د  َ تأيت وجت 

يف عهِد  هو حاِصل  يف هذا الوقِت  ما -وهلل احلمد- وهذا، وترفع  شأَن اإلسالم وامل سلمني اإلسالِم،

عىل ذلك، شعائر  -عز وجل-، فنحمد  اهلل-حفظه اهلل- خادم احلرمني الرشيفني َملِك هذه البالد

ذ،  نَف  ، حدود  اهللِ ت  نا عاِمَرة  وهلل احلمد، َحَلقات  الِعلِم قائمة  اإلسالم ظاهرة  وهلل احلمد، مساِجد 

، ِخدمة  للحرمني  املحاكِم  الرشعية  موجودة وتقيض َدِهر  زم ، االقتصاد  م  ر  َتَوف  بني الناس، األمن  م 

ها ، وكم وكم ِمَن اخلرياِت والن َعِم نعيش  َمة  لبيوت اهلل عامة   َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ُّٱ !الرشيفني، ِخدم

نحل:  َّ ُِّّ    .١٨ال

َر إخواننا وأبناءَ  نعم نقول ذلك َذك  َسنا، ثم جيب علينا أنم ن  ر  أنف  َذك   نا وبناتنا، وكل َمنم جيب  علينان 

ره بام نعيشه ِمنم نَِعِم اهللِ:   .١١الضحى:  َّ  جخ مح جح مج حج ُّٱتذكرَيه  ن َذك 

ف َعر  قالء  ِمَن الناس ي  ، الع 
ل  زمان  ، ويف ك  ل  مكان   يف ك 

ِ
َقالء - ون الناَس بِنَِعِم اهللهذا هو دأب  الع 

ِر اهلل ؛عليهم ليشكروها -عز وجل كم  .-سبحانه وتعاىل- ألن الن َعم تدوم  بش 

نا و فيا أيُّها اإلخوة َر َمنم استطعنا جيِب  علينا أنم نحَمَد رب  َذك  ا، ثم جيِب  علينا أنم ن  ره دائام  وأبد  نشك 

تِ  َ ؛ امل َعل م يف ِجَهته، والرئيس  يف داِئَرتِِه، واألب  مع أبناِئِه وبناتِِه وأ رسم ِه، واجلار  مع جريانه، تذكرَيه 

ل  واحد  علي اه هذه األ  ئه مسوهكذا إمام  املسِجِد وخطيب  اجلاِمع، ك  اه هذا ولية عظيمة جِتَ ة، وجِتَ م 
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ل  واحد  ، الدين العظيم ِر ما يستطيعك  ا،  به جَتِد -عز وجل- ابذل ما أَمَرك اهلل ِمن ا مسئول  بَقدم خري 

ا عظيام  عند َرب َك   .-سبحانه وتعاىل- وجِتد أجر 

 رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱال َيفى عىل اجلميع عداوة الشيطان هلذا اإلنسان:  ؛أيُّها اإلخوُة

َ اهلل ، ٦فاطر:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ط واته؛  -عز وجل- بني  َقه  وخ  لنا عدَواَته  وط ر 

ِه عىل أموِر الط   حتى حيذرها امل سلم وتذرها امل سلمة، اعة ليفعلها، وعىل املعصيِة يستعني  اإلنسان  برب 

ف كيَده  عنهال -عز وجل- ليجتنبها، يستعيذ  باهللِ ِ ، سميع العليم ِمَن الشيطان الرجيم حتى يْصم

جيري من ابن آدم جمرى الشيطان  جيري ِمَن ابن آدم جمرى الدم، ال ينفك  عنك وقت ا حتى متوت، 

ل؟ يموت، هكذا  أيتم الدمأرالدم،  الشيطان ال يتوّقف يف هذه لو توق َف يف اإلنسان ماذا حيص 

ه  ، احلياة ِة اهلل أن  ا ل  ظسي  وقد أقسم بِعز  ق يف سبيل إغواء هذا اإلنسان،  جاِهد  ويسلك كل الط ر 

.  فلمنَحذر عداَوَته 

ه   وِمْن عداَوِتِه: ريد لأن  ةي  ّل -هذِه  أل م  ة  بل وك  أنم تعوَد ألمِر اجلاهليِة األوىل، كان أمر  اجلاهلية  -أ م 

ق   ، كانوا أهل َتَفر 
ك  وأوثان  هذا هو الشاِهد يف - األوىل ال َيفى عىل ط اّلب الِعلم، كانوا أهل رِشم

تنا ارَضَ ب  -حم  ز  ق  وَتَ  وبغضاء، كان القوي  هو الذي يعيش،، ، كانوا أهل َتَفر 
 واختالف  وعداوة 

ا، كانوا ال سمع وال طاعة عندهم، ليس ه ا وأحزاب  ل الضعيَف، كانوا فَِرق  لٌّ القوي يأك  ، ك  م 
ناك حاكِ

 ، م  نفَسه  أن ترجع األمة إىل ما كان  ،أو القوي هو الذي حيكم وهذا هو الذي يريده الشيطانحيك 

ا ،عليه أهل اجلاهلية األوىل ا وأحزاب ا وشيع   ،اب عداوة لبعضهمفيظلوا أصح ،فيتفرقون فرق 
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سلب اإلنسان اإليامن منه، وربام ي   ،فحينئذ ماذا حيصل؟ ضعف يف اإليامن ،وبغضاء وحسد وأحقاد

وال  ،وال عىل أمواهلم ،وال عىل أنفسهم ،وتصل احلروب والفتن والقتل، ال يأمن الناس عىل دينهم

ذ فيهم ما يريد من الشيطان نف  بسبب ماذا ؟ أن  ،يعيشون هكذا ال يطمئنون يف حياهتم ،عىل أوالدهم

 .وجود العداوة والتفرق والبغضاء

بل يف عْص النبوة ِل يفرت عن هذا  ،ال تظنوا أن الشيطان يفرت عن هذا السبيل خوةفيا أيها اإل 

 م الغنائم رسول اهلليقس   -صىل اهلل عليه وسلم-نني والنبي حينام خرج ذو اخلويْصة يف ح   ،اجلانب

ق د أن يفر  يير -عليه والصالة والسالم-لكم الرجل يقول لرسول اهلل قال له ذف ،مصطفى معصوم

د  »يقول:  ،ماذا؟ األمة َم  ِدلم َيا حم  صىل اهلل عليه -فنهره النبي  ،كلمة عظيمة، عظيمة اخلطر «اعم

صىل اهلل عليه -وأمر النبي  ،جلرم هذا القول وشناعته ،وكاد بعض أصحابه أن يقتله -وسلم

ج   بَِأّنه  » :برتكه وأخرب -وسلم ر  مم  ئضئض ِمنم  َسَيخم لِ  ذلك  ج  ام   الر  و  ونَ  َأق  ِقر  مم  َتم  َصاَلهِتِمم  ِعنمدَ  َصاَلتك 

مم امَ يَ ِص وَ   وهم اخلوارج. إىل آخر احلديث «اِمِهمم صي ِعنمدَ  ك 

 ،اليومليست من  التي حدثت منذ قدم الزمان والتنظيامت اإلرهابية ،اخلوارج فرقة من الفرق

توىل  ،اخلليفة الراشد -ريض اهلل عنه- ثامن بن عفان ع  ملا توىل   ،أوهلم ورئيسهم من؟ ذو اخلويْصة

فبدأ يكيد  ،الشيطان ان هذا العمل، هذا العمل ما أعجبواجتمع الناس عليه غاظ الشيط ،اخلالفة

كيد لإلسالم فأسلم لكي ي ،إجل من اليهود اسمه عبداهلل بن سبفجاء ر ،ق األمةحتى يفر  

ا من السفهاء معهوأل   ،فصار من جند الشيطان ،واملسلمني وجعل جيوب البلدان  ،ب أقوام 
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من الذين ال يريدون لألمة أن تتحد وال تتآلف وال  ،حتى كون معه مجاعة عىل شاكلته ،واألقطار

فذكر أنه يريد أخذ احلقوق  ،بل يريدون منها ماذا؟ التفرق واالختالف والقتل والفتن ،تتفق

حتى ينجحوا عند الناس،  ويف كل مكان ومن هنا نأخذ أن شعار التنظيامت يف كل زمان ،للناس

واحلمد هلل جيعلون شعارات براقة،  ،أما العقالء فال ،عند السفهاء من الناس ،ليس كل الناس

وهذا حيث  عىل الدعوة إىل  ويقولوا هذا حيث  عىل اإلسالم، شعارات إسالمية حتى ينخدع الناس،

هناك مظاِل  :إعبد اهلل بن سب ،ننادي بحقوق الرعية فقال: وهذا حيث  عىل أمر اجلهاد وهكذا، اهلل،

وهذا ي سمى  ونرشها بني الناس، مسألة، ةعرش وذكر ثامين -ريض اهلل عنه- للناس انتهكها عثامن

بني للناس أنه  ،إرهاب فكري ي سمى ماذا؟ إرهاب، ريد هلم الصالح،حتى ي  ريد هلم اخلري، ي   وي 

تل عثامن مشى حتى فهكذا قتله ذلكم الرجل ومن معه  يف بيته، -ريض اهلل عنه- آل األمر إىل أن ق 

هد هلم باجلنة، قتلوا خليفة   من أولئك السفهاء من الناس، ممن أثنى عليه  من اخللفاء الراشدين ممن ش 

صدق بصدقات عظيمة يف عهد ت وشهد له بأنه ال يرضه عمل بعد ما -اهلل عليه وسلم صىل- النبي

 .-ريض اهلل عنه وأرضاه- ومنها بئر  رومة ،-صىل اهلل عليه وسل م- النبي

 وقالوا: واجتمعوا يف قرية، بدأت فتنة احلرورية، وبدأت اخلوارج، ثم بعد ذلك بدأت الفتن، 

ا، -ريض اهلل عنه- عيلننقم  عىل  انظر  ،واحلكم هلل م الرجال يف معركة صفني،أنه حك  ومنها  أمور 

واختار من الرجال، من  عيل حكم الرجال، :يقولون احلكم هلل، نعم ،شعار ماذا؟ إسالمي احلكم هلل

وكثر القتل بني  ملا اشتدت املعركة، إىل أن حيكموا، -ريض اهلل عنهم وأرضاهم- الصحابة
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صىل اهلل عليه - من الرجال الكرام من أصحاب النبيرجلني  -ريض اهلل عنه- محك   ،املسلمني

ىل ماذا؟ إىل أهنم اعتزلوا انتهى األمر إ ومخدت الفتنة، حتى حصل الصلح بني املسلمني، -وسلم

 وحاورهم، -امريض اهلل عنه- عباس بن أيب طالب ابنَ  إليهم عيل   فأرسل روا الصحابةوكف   الناس

 فرجع منهم من رجع، -ريض اهلل عنهم- عىل عيل وأصحابه التي ينقمون هباوجادهلم يف األمور 

وبكل  وقاتلهم بكل قوة، إال أن جاهدهم، -ريض اهلل عنه- وبقي منهم الكثرة فام كان من عيل

ا  ؛عزيمة أهنم من رش اخلليقة  -اهلل عليه وسلم صىل- واردة وثابتة عن النبيألنه يعلم فيهم نصوص 

ريدون أ عىل األرض، فرقوا األمة،وهم الذين ي  دثوا الفتن فيها والقتل، ن ي  منهم إال من  فلم ينج   وحي 

تلوا، هرب، ل   ،-ريض اهلل عنه- وانتهى األمر بقتل عيل ق  لجم،ك  - افقتل علي   ف عبد الرمحن بن م 

 .وهو خارج من بيته إىل صالة الصبح -ريض اهلل عنه

اليوم، ال تظنوا أن األمر أهيا اإلخوة أن يف أزمنة مديدة هكذا إىل عْصنا  هكذا، وبدأت الفتن

ها الشيطان ،هذه التنظيامت وليدة الساعة فرق كل  ،التنظيامت من زمن بعيد زعيم  ريد أن ي  الذي ي 

التي  وهذه التنظيامت يف هذا العْص احلديث وهي مطمئنة، -وجل عز- حتى ال تعبد اهلل ،أمة

ميت كام قلت لكم بأسامء ماذا؟ هذه  ،حتى َيدعوا الناس الذين ليس هلم علم ،اقةإسالمية بر   س 

وهذه داعش وهي آخر التنظيامت يف هذا العْص،  قاعدة اجلهاد، ،فرقة ت سمى فرقة اجلهاد، كالقاعدة

التي خالفت هبا نصوص الكتاب  ون وتسمعون من جرائمها العظيمةوهي أشدها خبث ا ملا تر

ومنها اإلخوان يعني إخوان عىل  اإلسالم واملسلمني،يعني نْصة  ْصةومنها جبهة الن   والسنة،



11 
 

 من التنظيامت، وكثري وكثري ،حريرومنها الت   ،يعني تبليغ لدعوة اهلل ومنها التبليغ الطاعة يقصدون،

ا ا وأحزاب  ا وشيع  عام:  َّ نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: لست منهم يف يشء فرق  األن

 يف كتابه . -عز وجل-أخرب اهلل كام  ، ١٥٩

د ال يوجد دليل عىل إباحة تعد   يف الكتاب والسنة، ال يوجد نص من النصوص يها اإلخوةيا أ

  !أين هو الدليل عندهم؟ ؟!ولون ال مانع لوجودها عىل الساحةفأين الذين يق اجلامعات،

-حممد صالح العثيمني الشيخ  املعارصين رأس العلامء كام يقولوه العلامء وعىل ال يوجد دليل

 أن تتعدد اجلامعات واألحزاب،ما يدل عىل أنه يباح  وص الوحينيال يوجد نص من نص ،-رمحه اهلل

صىل اهلل -حزب اهلل الذي عىل رشيعة حممد بن عبد اهلل  مجاعة واحدة، ،اواحد   اليس هناك إال حزب  

وهي اجلامعة التي تقوم عىل كتاب اهلل وعىل  ،الذي يسمى اآلن هذا حزب اهلل ا هوم -عليه وسلم

 أن هذه البالد -عز وجل-ونحمد اهلل  عىل إمام املسلمني، -صىل اهلل عليه وسلم-سنة رسول اهلل 

 ؛كل الناس إال ما نذر وشذ انظروا وهلل احلمد نحن مجاعة واحدة وهلل احلمد، تقوم عىل هذه اجلامعة،

ويسمعون ويطيعون ويطيعون لويل أمرنا، كلهم يسمعون ،عةذه اجلامهلكلهم يدينون هلذا األمر و

 ،عىل ذلك -عز وجل-ونحمد اهلل  ،-صىل اهلل عليه وسلم-رسوله  وفق ما أمر اهلل باملعروف وأمر

 ،جيوز لنا أن نأيت بجامعات ألجل مصلحة اإلسالم واملسلمني؟بالعكس فأين هؤالء الذين يقولون:

 :بقوله -صىل اهلل عليه وسلم-الذي أخرب النبي  هيوافرتقت دخلنا يف الن   إذا تعددت اجلامعات

َقتم » رَتَ ود   افم َيه  َدى َعىَل  الم َقة   َوَسبمِعنيَ  إحم َها فِرم ل  َقتم  ، َواِحَدة   إال   الن ارِ  يِف  ك  رَتَ ِ  َعىَل  الن َصاَرى َوافم نََتنيم  اثم
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َقة   َوَسبمِعنيَ  َها فِرم ل  ، إال   الن ارِ  يِف  ك  ق   َواِحَدة  رَتِ ة   َهِذهِ  َوَسَتفم َقة   َوَسبمِعنيَ  َثاَلث   َعىَل  األم م  َها فِرم ل   الن ارِ  يِف  ك 

اََمَعة   ِهَي » من هي الواحدة هذه؟ « َواِحَدة   إال   اجلامعة هي التي تقوم عىل إمام  من هي اجلامعة؟ ،«اجلم

فأين  -صىل اهلل عليه وسلم-طاع عىل وفق كتاب اهلل وسنة رسول اهلل سمع له وي  الذي ي   املسلمني،

 هؤالء الذين يقولون جيوز لنا أن تتعدد اجلامعات؟! 

حتى حيصل فيها ما حصل يف البالد التي  يريدون أن يشتتوا األمة، يريدون أن َيربوا األمة،

  فيها األحزاب ووجدت فيها الفرق. توجد

ماذا حصل للبلدان التي  كام يقال، ما يسمى بثورات الربيع وتشاهدونوأنتم اآلن تسمعون 

ا أصبحوا، فيها؟ ا وأحزاب  ا، ال أمن وال  شيع  وال أمن  وال معيشة طيبة،استقرار، يقتل بعضهم بعض 

، خرسوا كل يشء، وال عىل دنياهم، ،عىل دينهم وهذا هو  بل يتمنون أن يعود احلال كام كان أوال 

 الواقع.

يظن بعض الناس ، -معليش مجلة معرتضة- نعيش عىل مجاعة، نحن وهلل احلمد أيها اإلخوةفيا  

عندما تبني للناس اخلطر  وهذا ال يقوله عاقل، أنك تتهمه، عندما تتحدث له عن هذه املواضيع،

ا، ،هتام هلذا الرجل الذي تدثها ليس معنى هذا والرش،  -عليه الصالة والسالم-هل كان النبي  أبد 

-نعم، هل تذيره  من جييب يا مجاعة؟ األخطار ومن الرش؟ ذر أصحابه الكرام من الرشك ومنحي

هل هذا دليل عىل أنه  ،ويف دروسه ويف توجيهاته وبيانه هلم يف خطبه، -عليه الصالة والسالم

 عندما تتحدث عندهم وتبني هلم وال قالوا هذا، هكذا العقالء من الناس يا إخوة، حاشا، يتهمهم؟
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ت بعهذا هو احلق،  ؛جيب أن حيذروه وما ما جيب أن يتبعوه والبد من  ،البد من معرفة اخلري حتى ي 

تنب  يقول بعض الناس: بينوا للناس اخلرييصلح األمر،  وإال  الوينتهى عنه،  ،معرفة الرش حتى جي 

ا واتركوهم! بس، ونَ  الن اس   َكانَ » :يقول -ريض اهلل عنه-حذيفة بن اليامن  ،أبد  َأل  وَل  َيسم - اهللِ َرس 

ِ  َعنِ  -َوَسل مَ  َعَليمهِ  اهلل  َصىل   رَيم نمت   اخلم ه   َوك  َأل  ِرَكنِي َأنم  ََمَاَفةَ  الرش    َعنِ  َأسم دم  هذا بيان لألمة! «ي 

 نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱيف كتابه الكريم احلكيم الذي  -عز وجل-اهلل 

لت:  َّ ٰى ين ىن حذرنا من املعايص، حذرنا من النار، حذرنا من عمل  ،حذرنا من الرشك ،٤٢فص

كل ذلك لتحذر األمة ، ن الفتنومن الرشور كلها ومومن البدع،  ،أهل النار، حذرنا من أهل البدع

ه يتهم احلارضين ليس معنى ذلك أن ،فأنا أو غريي عندما أتدث عن هذه التنظيامتر غريها، تذ  و

اس ونبني للن ،أننا نبني للناس اخلري حتى يتبعوه ن صح والتناصحبل واهلل من الواجلالسني أمامه، 

تعرف تقع فيه وأنت ال  من األيام اربام يوم   أنت إذا ِل تعرف الرشالرش حتى جيتنبوه وينتهوا عنه، 

ت بع،  ذلك، فالسبيل تنب. حذير منوالت  بيان احلق حتى ي   الباطل حتى جي 

جتتمع عىل ومن حديث  ب ومجاعات هلا أسامء كلها من قديمهذه التنظيامت أهيا اإلخوة من أحزا

  !اكلهبويل أمر املسلمني،  عدم االعرتافعىل  ؛يشء واحد

، تراهم ال يتحدثون عن ويل األمر مثال: مجاعة التبليغ مثال   ،لو رأيت مجاعة دون مجاعةحتى 

َدد  معلومة ما أنزل اهلل هبا من  ،جتدهم يف خبايا وَيرجون يف اخلارج ،لنا به حاجة يقولون: ما م 
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ق ونحن نريد أن  ،وال يتحدثون عن الرشك ،وال يتحدثون عن ويل األمر ،سلطان فر  يقولون هذا ي 

ع!  ن جم 

 األ لفة واملحبة يف بيان !حاشا وكال   ،أنتم خالفتم القرآن الكريم! معناه أن القرآن ما أصاب هنا

عىل اخلروج عىل ويل  كل هذه اجلامعات تتفق يف النهاية عىل ماذا؟ وبيان الرش لي جتنب، ،خلري لي تبعا

رقة و االختالففنحن نت ،ب عظيم من أسباب الفرقةأمر املسلمني الذي هو سب ، حدث هنا عن الف 

  ؟ماذا هدف التنظيامت كلها

رج عىل ويل أمر ، ختواحلقد ،واحلسد ،ن يسود بينها البغضاءأوأن ختتلف و ،أن تتفرق األمة

شاهد؛ املسلمني،  ، ماذا حصل فالذين خرجوا عىل والة أمرهمذلك، ل الواقع يشهدوهذا يشء م 

لبت أموال ،والقتل والفتن ،والشحناء والبغضاء ،حصل هلم التفرق واالختالف هلم؟ انتِهكت  ،س 

ِفكت دماء،  ،أعراض مد عقباها.س   إىل غري ذلك من األمور التي ال ت 

ا علينا ؛أيها األخوةفيا  وبناتنا عل مها أوالدنا والبد أن ن  الب د أن نعرفها،  هذه التنظيامت خطرية جد 

ون هذه اجلامعات أهنم ي سم   ألن من طرقهم كام قلت لكم يغرتوا هبا؛وإخواننا املسلمني حتى ال 

هم ما أتوا ولكن عظيمة، شعرية من شعائر اإلسالم وهو يعترب حكم رشعي اجلهاد بأسامء إسالمية،

هل اجلهاد أمر مرتوك لكل من ، وجهاد :وقالت ،خرجت فئة من اجلامعة، من باب اجلهاد الرشعي

  أراد؟!
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َذر،  ،وهناك موانع جيب أن ال تؤتى ،اجلهاد له رشوط جيب أن تتوفر فإذا و  ِجدت هذه وأن ت 

 والية ،أن ا يف ظِل  هذه الِوالية -جلعّز و- نحمد  اهللَو، صار اجلهاد رشعي ا الرشوط وانتفت املوانع

إذا أرادوا أنم قام أمر  اجلهاد،  -حِفَظه  اهلل - ك َسلامن بن عبدالعزيزخاِدم احلََرمني الرشيفني امَلل

اِهدوا بَحق   ئمة  اآلن، ن جاِهد اجلهاد، اجلبهة  قااألمر وقولوا نحن نرغب   َويِل  اذهبوا إىل تعالوا ،جي 

ريدو ؛نعم أعظم ِمَن اليهود والنصارى، ،أعظم األعداء وأنم  نّةنّة، وإماتة الس  ن زحزحة الس  ألهنم ي 

 َتِل  حملها البدعة.

ب   مر؟ ماذا تنت أبا هذا هو الواقع، ماذا تنتظر مِم ن يس   -عز وجل- ظر مِم ن يذبح لغري اهللبكر  وع 

 ويستغيث  بغري اهلل؟ 

ريدون انهؤالء هم احلوثيون، أعداء الس   ن ا هلذه البلد، ة وِمل ة اإلسالم، واهللِ ال ي  ا وال أمم ستقرار 

 ِمَن الب لدان، وت نادي وتقول نحن  مجاعة ا
َج إىل بلد  ا أنم ختر   جلهاد؟! هذا هو اجلهاد الرشعي، أم 

َضون هذا قالء ال يرم اإلسالِم إاّل بع ِمَن بع دين اإلسالم، وال َنت  نحن َنت   أهل  اإلسالِم يقولون ،الع 

ن ِة رسول اهلل ا لكتاب اهلل، ولس  وافِق  أسامء  ، السلف الصالحبفهِم  -صىل اهلل عليه وسلم- ما كان م 

اقة لٌّ بَحَسب نعم حق الدعوة إىل اهلل، أهل  الدعوة إىل اهلل،  بر  عاة إىل اهلل، ك  لنا د  وجيب أنم نكون ك 

ا األب  ترِجع إىل أوال َرتِِه، أنت أهي  دم ا امل َعل م إىل تالمذتك داعية، ويا إمام ق  دك داعية، وأنَت أهي 

ر ما يستطيع املسجد، ويا فالن ويا فالن! لٌّ بَقدم ِعز  هذا الدين وينرش   ك  ي  ذا الدين،ه ي  َ وينال َخريم

ا اإلخوة، الدنيا واآلخرة تغابن:  َّ  مئ خئ حئ جئ ُّٱحسب االستطاعة:  هذا واجبنا أهي  ، أسامء  ١٦ال
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ِقِهم اقة ِمنم ط ر  ه أن   واستاملوهم هبذه األسامء، ولألسف ا الناس،فوواستعط دخلوا عىل الناس بر 

اع دخل نسأل  ، وفتنوا أنفسهم وفتنوا غريهم ،بعض الناس يف هذه الِفَرق، وذهبوا إىل أماكن الْص 

 .والعافيةاهلل لنا ولكم السالمة 

َظن  أن  اإلنسان بعيد ِمن هذا ؛يا إخوة ب َها  ،ال ي  َقل  َِن، ي  محم ب َعنِي ِمنم أَصابِِع الر  َ أ صم ل وب  الِعَباِد َبنيم ق 

، والثابت َمنم َثب َته   يدعو يف أعظِم فعل  يف  -عليه الصالة  والسالم  - كان النبي  ، اهللَكيمَف َيَشاء 

َقل َب  َيا» السجود ؛الصالةِ  ل وِب  م  ق  جيب أنم نحِرص عىل الفقه يف دين اهلل،  «ِدينَِك  َعىَل  َقلمبِي َثب تم  الم

 ِمنم َحَلقات الِعلم،
لامء الربانيني ال نسعى دائام  يف َحَلَقة  فيدهم، نذهب إىل الع  َعل مون الناس ما ي  ذين ي 

س فيها و ت ِب املوثوق بعلِم أهلها، وندر  ذ ِمَن الك  ن ِة نتعل م عليهم، نأخ  نتعل م عقيدة أهل الس 

 عز  - إىل غري ذلك مِم ا أمر اهلل َن الصالة والزكاة والصيام واحلجواجلامعة، نتعل م شعاِئَر اإلسالم مِ 

 .-صىل اهلل عليه وسلم- به يف كتابه الكريم، وعىل لسان رسولِِه الكريم -وجل

ترويع  الناِس وإخافة   إيش معناه؟ إرهاب الناس، اإلرهاب هدف  التنظيامِت  أيُّها اإلخوُة:

بِهِ  ل  َمنم كان آِمن ا يف رِسم يف  ك  ع الناس وَي  َرو   ويف بيتِِه. ،ويف بلِدهِ  ،اآلمنني، ي 

ى -رمحه اهلل- والدي ؛رمحة اهلل عىل الوالد َسم  اإلرهاب وأثره عىل األفراد »: له كتاب  ي 

َم اإلرهاب إىل قسمني:«وامل جتمعات ٌّ إرهاب  فِكريٌّ  ، قس   .، وإرهاب  ِحّس 

ُّ: -رمحه اهلل- ويقول ِري 
ْ
ًرا وأعظُم  "اإلرهاُب الِفك

ْ
ي"أشد  َمك ِ

ًرا ِمَن اإلرهاِب الِحس  
َ
ط

َ
اإلرهاب  خ

ت واملباين، تفجري الطائرات والِقطارات آنسف امل نشّس  مثل قتل الناس وترويعهم، احلِ 
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روَن يف مراكِب الناسومجاعتهوالسيارات، كام تسمعون اآلن ِمنم داعش  َفج  يف  ،يف طائراهتم، ا، ي 

،  ،الدماء مبانيهم، يسفكون ٌّ قاتل اهلل  ،اوهذا حصل عندنا ويف بالدنا كثري  كل ذلك إرهاب  ِحّس 

 .أولئك اإلرهابيني

خرج له ثالثة يريدون  ،وهو يطوف طواف اإلفاضة -رمحه اهلل-حصل يف زمن امللك عبدالعزيز  

يأيت حدثت  وهكذا كل زمن ،تصدى له جنود اهلل فقتلوهم ،ولكن اهلل محاه ،يقتلوه عند كعبة اهللأن 

وكم فيها حصل  !وكم سفكت فيها دماء ،الفتن التي تعرفوهنا ة هجريةئألف وأربعاميف احلرم 

 ،ويف الرياض ،ويف اخلرب ،ويف مكة ،ما حصل يف منى ،هذا إرهاب !يف حرم اهلل ترويع لآلمنني

ا يف بعض بيوت اهلل يف عسري يسمى هذا ؟ إرهاب ماذا يا  ماذا ،ويف اإلحساء ،ويف الرياض ،وأخري 

 .لكن كل إرهاب حّس سببه ماذا ؟ إرهاب فكري ،؟ حّسمجاعة

ا،  وينبغي للمسلمة ،ولذلك ينبغي للمسلم  عدونا الشيطان  ،يف هذه احلياة ءكلنا سواأيض 

ا أن نعرف  ،وحزبه ن حتى نتحص   ،نعرف كل فكر منحرف ،األفكار املنحرفةينبغي لنا مجيع 

عز -اط املستقيم الذي أمرنا اهلل والْص   ،واملنهج القويم ،كام نعرف املنهج املستقيم ،ونحصن غرينا

 مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ باتباعه -وجل

عام:  َّ يف ىف  يث ىث نث  ،الفكري لإلرهاب -رمحه اهلل -ذكر الوالد عدة أمثلة ، ١٥٣األن

 ت بعض قبائل العربارتد ُّ -عليه الصالة والسالم-ملا توفي النبي " :يقول ،أريد أن أسمعكم بعضها

عبارات َمتلفة مدارها عىل  ،وأشغلوا الناس ،النبي ال يموت :قالوا ،؟ هنا بدأ اإلرهابماذا قالوا
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فتصدى هلم  ،دين اهلل حتى ايش ؟ خرجوا عن ،أشغلوا الناس وأرهبوهم بامذا ؟ هبذه اجلملة ،هذا

ا-خواننا وطالبنا إل معلومة ،حروب الردةيف  -ريض اهلل عنه-أبو بكر  كيف  -وفقهم اهلل مجيع 

ا ومن معه  -ريض اهلل عنه-صمد أبو بكر  ا-من الصحابة مجيع  حتى أمخدوا  -ريض اهلل عنهم مجيع 

 .هذا إرهاب ،وأرجعوا الناس إىل دين اإلسالم ،تلك الفتنة

 :وقال ،بدأ باإلرهاب -ريض اهلل عنه-ذكرنا قصته قبل قليل مع عثامن  الذي إبن سبعبداهلل 

وقال  ،-ريض اهلل عنه-عثامن ظلمهم  ،ونعطي الناس حقوقهم ،هناك مظاِل جيب أن نأخذها للناس

اق همشعارانظر - جلامعته فإن ذلك  ،هنوهم عن املنكراو ،مروا الناس باملعروفقال جلامعته:  -بر 

والنهي  أهل األمر باملعروف ،؟ أهل احلسبةيعني اتصفوا بصفات ماذا ،إىل أن يقبلوا منكم عىأدم 

فعال   ،حتى ختدعوا الناس وتستميلوهنم؟ من أهل احلسبة، ايشمن ا شعار أنكم اجعلو ،عن املنكر

 وسفهاء الناس يف بعض األقطار . ،ورشار الناس ،خدعوا عوام الناس

اذا هلذه التنظيامت اإلرهابية م ،رين هلذه اجلامعاتاب املنظ  ثم أريد أن أسمعكم قوال  لبعض الكت   

وأخذوا  ،وجماهد يف سبيل اهلل ،اختذه بعض إخواننا داعية عظيم لألسف هذا الكاتب ،يقول هذا

ا هلم ا هلم يف  كتبه نرباس   ،رفوا فكره املنحرفألهنم ما ع ؟ِل -عز وجل-هلل إىل اسبيل الدعوة وطريق 

 .حقيقة الكالموإىل  ،الفعال تأمل إىلبراق ينخدع به بعض الناس دون أن ي شعار ؛السببوهذا هو 

أن وفق اهلل  -عز وجل-واحلمد هلل من فضل اهلل  ،نترشةكتبه م ،يقول هذا الكاتب يف بعض كتبه 

مدارس البنني  ،كلهاأصدرت وزارة التعليم بسحب كتبه من املدارس  ،قبل أيام والة أمرنا
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 ؟ ماذا يقول ،يدها من فضلهسأل اهلل أن يزأ ،كر عليه الدولةت شواهلل  وهذا أمر، والبنات

فيه رشيعة وال جمتمع مسلم قاعدة التعامل  ،عىل وجه األرض اليوم دولة مسلمةإنه ليس  :يقول

 ، اهلل والفقة اإلسالمي

 لذلك اآلن داعشو ،كلهم كفار بامذا؟ بالكفرحكم عىل الناس ، ال يوجد أحد مسلم هنا :يقول

يشء عندهم ماذا؟ أعظم  ،السمع والبْص -ا يقولونعىل م-عنها ومألت  هذه التي تسمعون

وفعلوا ما فعلوا إال بعد  ،وروعوا اآلمنني ،وخرجوا عىل والة األمر ،ما سفكوا الدماء ،التكفري

  ؟ماذا

ا وحمكومني ا وجمتمعات ،أن كفروا األمة كلها حكام  وحكموا عىل العلامء بأهنم ضالل  ،وأفراد 

وال جمتمع  ،إنه ليس عىل وجه األرض اليوم دولة مسلمة :ل يقول هذا القولالرجهذا  ،مداهنون

اعتزال معابد  :موضع آخرويقول يف  ،اإلسالمي دة التعامل فيه رشيعة اهلل والفقهقاع ،مسلم

واختاذ بيوت  ،اعتزال معابد اجلاهلية :يقول ،يقصد هبا مساجدنا ،يقصد هبا املساجد اجلاهلية

 .عتزال عن املجتمع اجلاهيلحس فيها باالمساجد ن   -يقصد هو ومجاعته-العصبة املسلمة 

صىل -ويسب بعض أصحاب رسول اهلل  ،من يقول هذا، ي من عداهم جمتمع ماذا؟ جاهيليعن

 .-ريض اهلل عنهام -بن العاص ومعاوية  وسّب عمر -اهلل عليه وسلم

  !ن علماء املسلمني ؟! حاشا واهللعترب متخذ قدوة؟! هذا هذا ُيهل هذا ُي
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ال ينظر  ،جيب أن ينظر ،اجيب أن يكون املسلم فطن  ،أن نكون نبهاء وعقالءجيب  ؛يا أيها اإلخوة

وأصحاب جبهة النْصة  ،انظروا إىل أفعال هؤالء الدواعش ،ينظر إىل األفعال ،إىل الشعار

  !؟ماذا جتدوهنا انظروا إىل أفعاهلم وأقواهلم ،وغريهم ،والتبليغ ،واإلخوان ،والقاعدة

هل  ،عىل فهم السلف الصالح ،وسنة رسول اهلل ،تدى أنكم جتدون أهنا موافقة لكتاب اهللأ

ا !من العلامء الربانيني؟ اجتدون فيها عامل   أو ابن عثيمني أو  -رمحه اهلل-بن باز اهل خرج معهم  ،أبد 

  !حاشا واهلل !؟ون عىل امليش معهم واخلروج معهمهل حيث   ،هؤالء كبار العلامء عندنا !؟الفوزان

ال يتعصب  ،ل اإلنسان وجيلسجيب أن يتعق ،هذه تنظيامت إرهابية جيب أن نحذرها بل حيذرون

سنة ي بكتاب اهلل ونتالبد أن تع ،م لوحدكوال تق ،أنت ضعيف ،ال يتعصب لفالن من الناس لرأيه،

لوحدك البد أن ترجع إىل بس ه ؤيكفي الكتاب تقر ماولذلك  ،رسول اهلل عىل أيدي العلامء

عتنى هبم من هيئة كبار العلامء  ؛ائخاملش  ،يف هذه الدولة -وهلل احلمد-مشائخ العلم الربانيني الذين ي 

نادون هبا ،امعةاجلسنة والاإلفتاء كبار علامء عندنا أهل  أولئك األقوام  اأم ،حيثون عليها وي 

ولذلك جتدهم  ،ليس معهم إال العوامفليس معهم إال السفهاء،  وهذه التنظيامت واألحزاب

ولألسف أن بعض الناس يأيت هبم  ،وَيرجون معهم ،َيرجون واحد اثنني من عوام الناس

اهلل عن أركان  الداعي منهم إىل واهلل لو تسأل هذاو ،ويقول هؤالء دعاة إىل اهلل ،ويستضيفهم

أين ة يف األسامء والصفات ما أجابك، لو تسأله عن عقيدة أهل السنة واجلامع ،الصالة ما أجابك

  !؟هذا العلم
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  !؟وتأخذ منهم سبيل الدعوة تأخذ منهم العلم، حتىهذه القدوة  أين

ا،  ، البد أن يكون اإلنسان نبيه  منا البد أن يكون اإلنسان عاقال  فطِن ا، أنت ميزك اهلل بالعقل، وكر 

 خوة.بالعقول السليمة أهيا اإل ا؟اهلل عىل سائر املخلوقات بامذ

 كتاب عرفناه لشخص  من فكري، جيب أن نحذره، وأن نحذر كل فهذه التنظيامت إرهاب فيها 

ال يمكن  طالب علم، وال نقول: أنا واهلل من قادة أولئك التنظيامت، جيب أن نبعده املنحرفني هؤالء

لف !ال تقل هذا ،أتأثر، ال أين لف  ا هوم الّسلف الصالح أئمة الس  ا بل أئمتهمالصالح الس   ؛عموم 

ا، ِلَ يا َ  كان ال يرىض للمبتدع أن جيلس عنده ويقرأ كتاب    يا شيخ؟ فالن؟، ِِل

خوة، إنعم يا  ،كلمة فتعلق يف قلبي، القلب ضعيف قال: القلب خط اف، أخشى أن َيطف منه  

جيب كل صاحب فكر منحرف أن نحذره، ندعوه إىل اهلل، ونناصحه ونبذل له النصيحة، ونجاهد 

نأخذ كتب  هذا، حلال يص ،ال !ونضحك معه  معهيشونم !ر ما نستطيع، لكن نقر ما هو عليهبقد

ا لنا نستيضء هبا هؤالء األحزاب، والتنظيامت اإلرهابية، تى يف الصالة، وال ح ،ال !ونأخذها نرباس 

نية وكفاية، إذا ما عرفت كتب  من معاِل اإلسالم، عند أهل السنةوال يف الزكاة، وال يف يشء  ما فيه غ 

نة يف العقيدة يف املنهج،  ، اكتب يلاكتب يل باهلل :أهل السنة، اذهب إىل العلامء، وقل له كتب أهل الس 

كل ف يف هذه احلياةيصح،  يف الصالة، إىل غري ذلك من شعائر اإلسالم، حتى إىل أن يسري  اإلنسان م 

اهلل  ، ومن يردقهالت فخوة، وبالت عل م وإ يالعلامء ، ولن يكون ذلك إال باجللوس لعىل الطريق املستقيم

ا، يفقهه  يف الدين.  به خري 
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قر  الت   ؛خوةإيا   سؤال يا مجاعة،  ؟!كفري لعموم األمةننظر إىل تعاليم ديننا، دين اإلسالم، هل ي 

ملن  ملن هو يا مجاعة؟ رشعي ة، لكن هل هو لكل  الناس؟الت كفري حكم من األحكام ال !حاشا

ر من يستحق الت كفري ؟الت كفري اسخون يف العلامء، العلامء وليس كل العلام ؟من ي كف  ء، العلامء الر 

 العلم.

روه، يقول  التنظيامت، كل من خالفها ماذا؟ هذه  ل   َأي ام»: -صىل اهلل عليه وسل م- النبيكف   قاَل  َرج 

اَأَحد   هِبا باءَ  َفَقدم  كافِر   يا ألخيهِ  َ ال أ، وإما اهلذا الرجل، ويكون كافر   ايعني إما أنك تكون صادق   «ُه 

ا و وتسمعون  ،، تذير شديد، هؤالء التنظيامت قتلوا وسفكوا الدماءترجع إليكتكون صادق 

شنيعة باحلرق، وبالغرق، ِقتلة وترون كيف فعلوا بالناس، مسلمون معصوموا الدم، قتلوهم 

ا، وبالت   ؟ فعلها اليهود، كل ذلك َمالفة ملنفجريات، وباالغتياالت، وبوسائل ما وبالنار، وصرب 

 يل ىل  مل يك ىك ُّٱ، ؟لرشع اهلل، رشع اهلل ماذا يقول عن قتل املسلمني

اء:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام نس   يم ىم مم ُّٱ،  ٩٣ال

ائدة:  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن م يقتلون كل من  ءالهؤ ،٣٢ال

وا َعىَل قَ »: -عليه الصالة والسالم- خالفهم، يقول النبي َتَمع  ِض اجم  َواألَرم
ِ
اَمء َل الس  تمِل َلوم َأن  َأهم

م  اهلل  لِم  َلَكب ه  سم وِهِهمم م  ج  ا َعىَل و   !؟أين هؤالء «)يِف الن ارِ  مَجِيع 
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ت ول  »: -صىل اهلل عليه وسلم- يقول النبي  َقاتِل  َواملمَقم ِقَياَمةِ  جَيِيء  الم َم الم َتَعل ق   َيوم  –بَِرأمِس َصاِحبِِه  م 

َقاتِلِ  :ويف لفظ ا بِالم ق  َتَعل  ا  جَيِيء  م  ه  َدم  َداج  َخب  َأوم ول   -َتشم َ َقَتَلنِي ؟ :َيق  نعم أهيا  «َرب  َسلم َهَذا ِِل

 هؤالء َمالفون لرشيعة اإلسالم. خوةاإل

ر ب -جل  عز  و- أمرنا اهلل  مع واليف رشعِه امل طه  والة األمر، ماذا فعل هؤالء أصحاب لطاعة الس 

ة األمر، خرجوا بالكلمة، ، حاشا، خرجوا عىل وال!هل سمعوا وأطاعوا لوالة األمر؟ !التنظيامت؟

ك الفالين يفعل كذا، لابر، يف وسائل اإلعالم اآلن، اململحارضات، عىل املنطب، يف ااخل  شّهروا يف 

حصل ري باألخطاء، إثارة للناس حتى َيرجوا عىل إمامهم، وفعال  هوالرئيس الفالين يفعل كذا، تش

ألن فيها العقالء، محى اهلل بالدنا من  مدخرى، محى اهلل بالدنا وهلل احليف البلدان األ كام سمعتم

أمرها، وما التي خرج الناس عىل والة  ،اخلروج عىل والة األمر، فسلِمت مما حصل يف تلك الدول

 .-عز  وجل- اهلل سلم منهم إال من سلمه

، وليس بني ف نبغي علينا أن نتناصح فيام بيننابأنه ي أختم كالمي رتة وفرتة أخرى، ولذلك دائام 

خوة دور اخلطيب عظيم، الذي يقف أمام مجاعته كل أسبوع يوم اجلمعة، عىل هذا املنرب إواهلل يا 

ى به، وواهلل ينبغي له أن -عليه الصالة والسالم- النبيمنرب العظيم،   -عليه الصالة والسالم- يتأس 

ا ألمته، ومن مجلة ما كان ينصحكان  ر األمة كلها من احي   انك أعظم  اخللق ن صح  لرشور والفتن، ذ 

إال من تلك  أهل السنة واجلامعة املنحرفة عن منهج املختلفة هذه األحزابو وما هذه التنظيامت

 التي حصلت عىل األمة. تن العظيمةالف
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يا  ن يكون ذلكول -صىل اهلل عليه وسلم- ك بكتاب ربنا، وسنة نبينا حممدعلينا أن نتمس   :ثانًيا 

، وأويص نفّس، ينبغي علينا أن ر، إال بطلب العلم، أ كر   خوةإ كون طلبة علم نأنصح نفّس أوال 

من الدراسة ستة عرش  بلغت  يكفيني ما عندي، درست  اجلامعة، وأنا واهلل كل نا، ما واحد يقول: 

ا، يكفيني ما عندي، ا من األيام جتد  هذا اإلنسان ال  عام  هذا هو اجلهل، إذا قال هذا القول، يوم 

ِسن  صالته، إذا ِل  الح ،يتعل محي  عي عىل  سبيل العمل  ماذا؟ العمل الص  سبيله الت عل م، العلم الرش 

 -صىل اهلل عليه وسلم- قدوتنا فيهم أصحاب رسول اهلل لامء املوثوق بعلمهم، الذين كانأيدي الع

ا  واكان  ،من كل مكان من الرباري والقفار ، يأتون-عليه الصالة والسالم- النبيحول جيلسون حلق 

ا  ،-عليه الصالة والسالم- ما يقولون: يكفيننا إيامننا، ويكفينا جهادنا مع الرسول ال، كانوا ِحلق 

علم، ونرشوا لحتى تعلموا ا حابة الكبار، وحول علامء الص  -صىل اهلل عليه وسلم- حول نبيهم

من باب أوىل جيب علينا، نحن يف  كام وجب عليهمنعم نقتدي هبم،  العلم يف اآلفاق، هكذا جيب أن

آخر الزمن زمن الفتن، وزمن قلة العلامء، جيب أن نجاهد أنفسنا، ونتعلم دين اهلل عىل أيدي العلامء 

الح. لف الص  بانيني، عىل منهج الس   الر 

مع وا ثالًثا: ليس هذا  !م من النصوصأمر عظيم، كلط اعة لوالة األمر، هذا واهلل لزوم الس 

رو ،جمال ذكِرها املجال  خوة نحن يف نعمةإا أن نلزم والة أمرنا، واهلل يا بأنه ينبغي لن لكني أ ذك 

مع ن فيه من الس  من اخلارج، ويغيظ  األعداء ما نح الناس عظيمة، نعمة عظيمة، حيسدنا عليها

اآلن أمرنا، انظروا ما ننعم  فيه من اخلريات العظيمة، ومن األمن واألمان، هذا املكان  والط اعة لويل
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مع والط اعة لوالة األمر، فلنسمع ولنطِع، ولنجعل  ، ثم بامذا؟-عّز وجل- اآلمن بفضل اهلل بالس 

يقولون حتى  ولون ملتبعيهم؟ؤالء التنظيامت، إيش يقذلك دين ا هلل، ما هو أمر سيايس، كام يقول ه

أمر السمع والطاعة لوالة األمر  :يقولون ،حتى َيرجوا الناس عن السمع والطاعة ،َيدعوا الناس

ماذا خالفوا يا  ،لكن ما أمرك اهلل به ،يعني يأمرك به ويل أمرك فقط ،إنام هو أمر سيايس ليس ديني ا

وا ءوال قر ،ن بفهموا القرآءقر ما !واهلل احاش ؟!نوا القرآء؟ هل هؤالء قرنرآوا القءمجاعة ؟ هل قر

 !التي تث عىل السمع والطاعة فكم فيها من النصوص الوفرية ،-صىل اهلل عليه وسلم-سنة النبي 

ا،  ،حتى وإن كان ظامل ا ا -وهلل احلمد-كيف نحن وإن كان جائر  فيام  حكامنا يسعون ليال  وهنار 

اآلن فقط،  وإىل أمر واحد ،انظروا إىل اخلريات التي نعيشها ،أحدصلح العباد والبالد هذا ال ينكره ي  

ومحاية هذا  ،؟ محاية الدين أمام هؤالء األعداء يف سبيل ماذاهم يبذلون الغايل والنفيس يف اجلهاد 

ا يف األرضقوف أمام هؤالء ماذا سيفعلون بنالو تركوا اجلهاد وتركوا الو ،اإلنسان  ،؟ يعثون فساد 

يريدون الكتاب  ،ءون عىل يشال يبق ،يقتلون األنفس ،يسلبون األموالعراض، ينتهكون األ

 .من هذه النعمة التي نعيشها اَيرجونيريدون  ،يريدون التوحيد والسنة من هذا البلد ،والسنة

يف األمور  جلنة دائمة تبت   ،جعل لنا هيئة كبار العلامء ،ما يصدر ويل األمر ،نلزم فتاوى العلامء 

  !؟ركوا األمر للناسوال ت هل أصدروا فتوى ،ولذلك مثل هذه التنظيامت ،العظيمة
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 ؟!واألحزاب اإلرهابية ،أصدروا فتوى ملا بدأت هذه التنظيامت ،علمالطلبة  هاه يا مجاعة،

ومنها  ،ومنها داعش ،وذكروها باألسامء ،ورش هذه التنظيامت ،وبينوا رش هذه الفتنة اأصدروا بيان  

 .ومنها ،ومنها ،احلوثية ومنها ،ْصةالن  

عرب  مواقع التواصل وما أكثرها اآلن ،نحذر من األفكار املنحرفة ،نتتبع كبار علامئنا ،نلزم 

وال  ،ال تنظر يف مواقعهم ،ال تنظر ،ال ،يدخل بعض الناس ربام يريد أن ينظر ما هم عليه !الشبكة

 .شقائكربام يكون سبب ا يف  ،وال تسمع لكالمه ،منهم جتلس ألحد  

وملجتمعاتنا ولويل  ،الح واهلدايةوألوالدنا بالص   ،الدعاء ألنفسنا بالثبات ،علينا بالدعاء يا إخوة 

 -عليه الصالة والسالم-ملا قام النبي  ،-سبحانه وتعاىل-لدعاء أعظم سبب بعد توفيق اهلل ا ،أمرنا

ا يف الليل  :قال -عليه الصالة والسالم-قام وهو منزعج  ،ليلة فزع 

ل  » َعَرِب  َويم َب  َقدِ  رَش   ِمنم  لِلم رَتَ  ،مما يدل عىل أن الفتن -عليه الصالة والسالم-وجعل يدعو  «اقم

ترضع إىل اهلل  ،جأ إىل اهلللفتن وتثبتك عندها ماذا ؟ الدعاء، تلمن أكرب األسباب التي متنع هذه ا

 بصدق وإخالص .

وحكمة  ،دعوة الناس بحسن خلق وأن نجتهد يف ،إىل اهلل عىل بصرية كذلك جيب أن ندعو

أرسنا يف البيوت واهلل تتاج إىل  ،يا إخوة رسةكذلك نعتني باأل   ،وال غلظة ،ال جفاء ،وموعظة حسنة

  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ :-سبحانه وتعاىل-وقد أمرنا اهلل بذلك  ،وإىل رعاية عناية

تحريم:  َّ مس  .٦ال
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وأن  ،ما ظهر منها وما بطن أن يعيذين وإياكم من مضالت الفتن -تبارك وتعاىل-سأل اهلل أ

وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية يف الدنيا ويف  ،والثبات عىل ذلك ،يرزقني وإياكم الفقه يف دينه

  .الدار اآلخرة

 ،ويغفر جلميع املسلمني واملسلامت ،ويغفر لوالدي ولوالديكم ،أسأل اهلل أن يغفر يل ولكم

 .من األحياء واألموات  ،واملؤمنني واملؤمنات

وحكومتهم  ،وسمو نائبيه ،أسأل اهلل أن يوفق ويل أمرنا خادم احلرمني الرشيفني ملا حيبه ويرضاه

  .وملا فيه خري العباد والبالد ،وللعلم النافع ،أسأل اهلل أن يوفقهم للعمل الصالحالرشيدة، 

  .سلمني يف كل مكانأسأل اهلل أن يصلح أحوالنا وأحوال امل

 .م عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبهوصىل اهلل وسل

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