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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يسرُّ موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا لكلمة 
 :بعنوان

  
 نصائح وتوجيهات تعين على الثَّبات

 
 :العلَّامة المحدِّثألقاها فضيلة الشَّيخ 

  
 دخليربيع بن هادي الم

 -حفظه الله تعالى-
 

ه الطُّالب، والزُّوار بمنزله العامر بمكة المكرمة،  عصر الجمعة ئعلى أبنا
من هجرة  أربعة وثالثين وأربعمائة وألفالثَّاني عشر من شهر شعبان عام 

أن ينفع بها  -وتعالىسبحانه  -أسأل الله  -صلَّى الله عليه وسلَّم –النَّبي 
 .الجميع
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الة وا الم عىل رسول اهلل، وعىل آلهبسم اهلل والصَّ   .ومن اتبع هداه وصحبه، لسَّ

ب باإل أن جيعل  -تبارك وتعاىل-هذا اللِّقاء الطَّيب، وأسأل اهلل الكرام يفخوة أرحِّ

  .-سبحانه وتعاىل -جتامع طلًبا ملرضاة اهللهذا اال

يف طلبه وأراد به وجه  -سبحانه وتعاىل–فإنَّ طالب العلم اهلل يكرمه إذا أخلص هلل 

  .-تبارك وتعاىل -اهلل

 ،فاستشعروا هذه األمور ،املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام يصنع وإنَّ 

نحتها أن جيعل املالئكة تضع أج -سبحانه وتعاىل–وهذا اإلكرام من اهلل  ،اإلخالص

–والعلم منزلة عظيمة عند اهلل  ،، طلب العلم منزلة عظيمةلطالب العلم رًضا بام يصنع

 يف  ،٩الزمر:  ىف جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف يف  :-تبارك وتعاىل

 .٢٨فاطر:  ىف حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس

قبته العلم الصَّ  وأنَّ  ،بأهل العلم ةوهذا إشاد سبحانه -حيح يورث تقوى اهلل وخشيته ومرا

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  يف  لعلامء قال يف شأهنملكرامه إواهلل من  -وتعاىل

  .١٨آل عمران:  ىف نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

إال  عند اهلل ةعند اهلل والعلامء ال يكون هلم هذه املنزلة والعلم ال يكون له هذه املنزل

  .اط املستقيمرصإذا قام عليه العمل وثبت أهله عىل ال
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التي نقرأها يف كل ركعة من  ةمنا يف حمكم كتابه يف سورة الفاحتعلَّ  -سبحانه وتعاىل -واهلل 

    .٦الفاتحة:  ىف يي ىي مي  خي  يف  :منا أن نقولعلَّ  ،وافلالركعات من الفرائض والنَّ 

يف آيات  -سبحانه وتعاىل–وأمر اهلل  -سبحانه وتعاىل–م املوصل إىل اهلل اط القيِّ رصال

 حم جم يل ىل مل خل يف  قال تعاىل : -سبحانه وتعاىل -ستقامه عىل دينه وأمره باال

 يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث يف  :قبلها ،هذا إخبار، ٣٠فصلت:  ىف خم

   .١١٢هود:  ىف ىل مل

ائبني معه أن يستقيموا كام أمرهم املؤمنني التَّ و -المالة والسَّ عليه الصَّ  -اهلل يأمر رسوله 

  .يعني املؤمنني، ١١٢هود:  ىف ىق يف ىف يث ىث نث يف  :-تبارك وتعاىل -اهلل 

 ،واستقام أصحابه عىل أمر اهلل ودينه -م اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  -ولقد استقام رسول اهلل 

سلم أو ،وجاهدوا يف سبيله ونرشوه يف اآلفاق يف العامل ،ين ورفعوا رايتهوهنضوا هبذا الدِّ 

-سبحانه وتعاىل-كامل استقامتهم  والتزامهم ألمر اهلل  منكل هذا و ،عوبيدهيم الش  أعىل 

رسول اهلل  ،غيان جتاوز احلدالط  ، ١١٢هود:  ىف  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث يف  :

عني تَّابولكن من بعدهم من بعد ال -تبارك وتعاىل -ه الكرام ما جتاوزوا حدود اهلل أصحابو

حابة أثنى رسول اهلل عليهم :  ،عىل هذا اجليل -سبحانه وتعاىل -أثنى اهلليعني  إن »الصَّ

َدهُ  ، ُثمَّ َيُكوُن َبعر يَن َيُلوهَنُمر
يَن َيُلوهَنُمر ُثمَّ الَّذي

يَن َيُلوهَنُمر ُثمَّ الَّذي
ِني ُثمَّ الَّذي ُكمر َقرر َ ٌم َخْير مر َقور

ُروَن وَ  ََتَنُوَن َوَينرذي َهُدوَن َوََيُوُنوَن َواَل ُيؤر تَشر َهُدوَن َواَل ُيسر َمُن  اَل ُيوُفوَن َوَيظرَهرُ َيشر مر السِّ يهي
في

».  
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يئة فرق بلغت ثالثا وسبعني فرقة، كلها يف النَّار إال من  ونشأت يف هذه األجواء السَّ

  .–م صىلَّ اهلل عليه وسلَّ  -ة رسول اهلل ثبت عىل كتاب اهلل وسنَّ 

 ١١٢هود:  ىف ىل مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث يف  :نعود لآلية

 -لنراقب اهلل ف ،وبصْي، يعلم حركاتنا، وسكناتنا، وخلجات قلوبنا اهلل رقيب،

الوقوع يف املخالفات ألمر اهلل  ولنستحرض هذه املعاِن فإهنا حتجزنا عن -سبحانه وتعاىل 

  .احلدودوحتول بيننا وبني الط غيان وجتاوز  -تبارك وتعاىل  -

وحاسبوا أنفسكم قبل أن  -سبحانه وتعاىل  -ه املعاِن فيام بينكم وبني اهلل فاستشعروا هذ

 ١١٣ - ١١٢هود:  ىف نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك يف  ،حتاسبوا 

   ،الظَّاملني تركن إىلال 

لمة ويتناول الظَّ  ،وسائر الوثنيني ،صارىوالنَّ  ،الكفار من اليهود والظاملون يشمل

  .الالتويتناول أهل البدع والضَّ  ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،اس يف دينهمالذين يظلمون النَّ 

من فيام هم فيه لت إليهم شاركتهم ك إذا مي ل إليهم فإنَّ ، وال َتي فالركون إليهم هو امليل إليهم

يف  -تبارك وتعاىل -ط عىل عباد اهلل تسل  ظلم،  ،لموشاركتهم فيام هم فيه من الظ   ،اللالضَّ 

وكل ذلك يدخل يف  ،والطغيان والفجوراهلل بالكفر عىل دين  تسل طأعراضهم وأمواهلم و
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لدخول يعرضك املني كون إىل الظ  الر  ، ١١٣هود:  ىف نن من  زن رن مم ام يل يف  :قوله

 ١١٣هود:  ىف حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن يف ارالنَّ 

 أراد إذا -تبارك وتعاىل  -ن ينقذك من اهلل ؟ م-تبارك وتعاىل -من اهلل ينرصك من 

بك؟ أن   ،سبحانه وتعاىل يؤدِّ

غاة الطَّ من لمة ونيا من الظَّ تركن إليهم يف الد  كنت ال أقرباء وال ملوك وال الذين 

  .بارك اهلل فيكم

 ،وتأخذ من مبادئهم ،ار وتأخذ من أفكارهمإىل الكفَّ  تركنمن احلكومات  ا شوف اآلن كثْيً 

 -داء اهلل أعكل هذا ركون إىل  ،الكالم الفارغ بارك اهلل فيك ،انتخابات ديمقراطية،

 ،هذا الوعيد لكفى واهلليف لو مل يكن إال هذه اآلية ، فهذا وعيد شديد -سبحانه وتعاىل 

ُُتَا َشيََّبترنيي»يقول: سول والرَّ   نث يف  :-المالة والسَّ عليه الصَّ  -: فقرأ هسألو «ُهوٌد َوَأَخَوا

 ١١٢هود:  ىف  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث

نحسب إىل فل ،ألف حساب حيسب هلا –صىل اهلل عليه وسلم  -سول رَّ  كانهذه 

  .تها غاية احلذر، ونحذر من الوقوع يف خمالفهذه اآلية غاية احلساب

، ١٣األحقاف:  ىف ٰه مه جه  هن من خن حن يف  أثنى عىل املستقيمني -سبحانه وتعاىل  -واهلل 

وحيدال إهل إال وحيد ألن التَّ التَّ  هذا ثبتوا عىلوين دِّ ال أخلصوا حدوه وقالوا ربنا اهلل و ،ثبتوا 
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دائد واللجوء إليه يف الشَّ  ،حمبتهو ،اهلل خوف تقتيض  ،تقتيض العمل ،اهلل هلا مقتضيات

   .١٣األحقاف:  ىف ٰه مه جه  هن من خن حن يف وتعظيمه وإجالله  ،واخلوف منه الكروب،و

نصوص  ،ضعون كتاب اهللي -بارك اهلل فيكم-النَّواهي، واجتنبوا  ،األوامرالتزموا 

غائر فام ورد فيها من هني اجتنبوه من الصَّ  ،أعينهمكتاب اهلل وسنة رسول اهلل نصب 

تبارك وطاعًة وانقياًدا هلل  ،ام عند اهللرغبًة في ،ذوهورد فيام من األوامر نفَّ ما و ،والكبائر

  .وتعاىل

نَّة هبذه الر   ،ومع القرآن ،فتعاملوا مع اهلل لق من الثبات تنطوح الطيِّبة التي ومع الس 

 هم؟ ما جزاؤ ،واالستقامة

ل عليهم املالئكة هيف حال ا ،عندما حيترض ،تتنزَّ ُ   -اهلل أكرب - لنَّزع تأيت املالئكة ُتبرَشِّ

ل املالئكة أن ال ختافوا وال حتزنوا   إالا رضاما أمامكم  ،ال ختافوا من يشء يف املستقبل ،تتنز 

ُمون يف قبورهم ،القرب ويف اجلنَّة بعد ذلكوالنَّعيم يف  -عزَّ وجل -اهلل   ،ألنَّ املؤمنني ُينَعَّ

وُيفتَح  ،-اهلل أكرب- ،ترسح من اجلنَّة حيث شاءت ،أرواحهم يف حواصل طيور خرض

ع له يف قربه حتَّى يرى مدى البرََص  ،ألحدهم يف القرب جسده يف راحة وروحه يف  ،ُيَوسَّ

  ،نيعليِّ 
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 -ابتعدوا عن كل ما يغضب اهلل  ،ابتعدوا عن املعايص ،احرصوا على هذه األشياء

  .-تبارك وتعاىل

وسائر ترصفاتكم تنالون هذه املنزلة  ،وأموالكم ،يف أقوالكم احرصوا على مرضاة اهلل

بارك  ،إذا أحبك اهلل ما يف يشء وراء هذا ،وحيب اهلل املحسنني ،وحيب اهلل املتَّقني ،عند اهلل

اهلل ال حيب الفاسقني  ،ستقياًم ثابًتا عىل أمره ودينه إالا إذا كنت موال حيبك اهلل ،اهلل فيكم

  . حيب الظاملني وال وال إىل آخرهوال حيب املجرمني وال

 ،عاءإنَّ ربنا سميع الد   ،أسأل اهلل أن يثبِّتنا وإياكم عىل احلق وأن يتوفَّانا عىل اإلسالم

 طيِّب. ،حيَّاكم اهلل ،وسلَّمآله وصحبه  وصىلَّ اهلل عىل نبيَّنا حممد وعىل
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 األسئلة:

 السؤال:
يقول: ما رأيكم يف مجاعة ُيسمُّون  ،يقول السائل من سلطنة عمان ،جزاكم اهلل خرًيا

وينتقلون من ، وهم حريصون على اخلري كما حنسبهم واهلل حسيبهم ،أنفسهم بأهل الدعوة
ون علينا من رياض ءولكن عندما يأتون إىل منطقتنا يقر ،منطقٍة إىل منطقة من باب نشر اخلري

 الصاحلني وبعض قصص الصحابة ويشجعون الناس على اخلروج معهم؟

 ،وأهل بيَدع هؤالء أهل ضالل ،نعرفهم ،ا حيتاجممجاعة التبليغ 

 ؟معهم هل تنصحنا باجللوس معهم واخلروج

 اجلواب:

 رن مم ام يل يف  ،كون إىل هؤالءال جيوز اجللوس معهم وال اخلروج وال الر   ،ال

 ١١٣هود:  ىف نن من  زن
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 السؤال:
ا ا وحديًثعقيدة وفقًه (فرض العني)يقول السائل: ما أهم وأفضل الكتب اليت تتناول 

 بارك اهلل فيكم؟

 اجلواب:

منها كتب ابن تيمية وابن القيم  ،كل الكتب ... تتناول هذه األشياء بارك اهلل فيكم

بارك اهلل فيكم، وكتب  ،و هذا من أفضلها علم وأدب وأخالق كل يشء فيه ،زاد املعاد

 .املجموع للنَّووي بارك اهلل فيكم وغْيه واملغني البن قدامة و ،أخرى

 

 السؤال:
ال جيوز وكيف أو  ،الم عليهاهلل عند الغضب فهل جيوز إلقاء السَّ يقول السائل: الذي يسّب

 ا؟يومًيأننا نتقابل نتعامل معه وخاصة و

 اجلواب:
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 ،يفبدولة إسالمية إال السَّ  كانوليس له جزاء إذا  ،زنديق ،الذي يسب اهلل كافر

 ،صارى مايسبون اهللاليهود مايسبون اهلل والنَّ  ،بارك اهلل فيه ويف بعض البلدان يسبون اهلل

ماجيد عادة إذا أغضبته  وصار هلميسبون اهلل،  الدول اإلسالميةواهلندوس ما يسبون اهلل 

قدامك  ،قدامك كالب ،قدامك خنازير ،قدامك قرود ،قدامه إال اهلل يسبه، ما جيد شيئًا

 هذا كفر وزندقة بارك اهلل فيك. !!،الكفار، كيف ترتك هذه األشياء كلها وتسب اهلل

 

 السؤال:
لفيني فاهم بني اإلخوة السَّيقول السائل: حفظكم اهلل تكثر أحيانا اخلالفات وسوء التَّ

ويتفادوا  ،لفيني على قلب رجل واحدحكم كي يكونوا اإلخوة السَّفما توجيهكم ونصائ ،أنفسهم
 الفنت والنزاعات؟

  اجلواب:

 الو كان هناك ثباتً  ،بات واالستقامةعف يف تقوى اهلل والثَّ هذا ناشئ عن الضَّ 

نفسية، ما جتد مثل هذه األشياء، ولكن فيه هناك أمراض  واستقامة عىل أمر اهلل احلقا 
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كاجلسد  وسيكونون ،من هذه األمراض النفسية وليثبتوا وليستقيموا عىل احلق فليتخلصوا 

مر »: -م اهلل عليه وسلَّ صىلَّ -الواحد، كام قال هي
مر َوَتَعاُطفي هي

مر َوَتَراُُحي
هي  َتَوادِّ

نينَي يفي مي ُؤر َمَثُل املر

ََسدي  َمَثُل  ََسدي  اجلر ٌو َتَداَعى َلُه َسائيُر اجلر نرُه ُعضر
َتَكى مي ى إيَذا اشر ُمَّ َهري َواحلر   ،«بيالسَّ

وأويص نفيس بذلك قبلهم بارك اهلل  ،بات واالستقامةوالثَّ  ،فأنا أوصيهم بتقوى اهلل

  ،فيك

 ، -تبارك وتعاىل -اهلل  والتَّزاور يفواد حاب والتَّ آخي والتَّ واحلرص عىل التَّ 

 ثمَّ  ،عاطفاحم والتَّ نتبادل احلب والرتَّ  ،نآن والكراهيةنتبادل البغضاء والشَّ  بدل أن

يروح مع  االفرقة، هذي إىل ا يبعدنا عن اخلالفات أن نتجنب كل األسباب التي تؤدِّ مَّ 

وريني اجلهة يروح هذا  ،هذا يروح مع اإلخوان)......( تسببتم يف الفرقة والفتن، ، الرسا

يروح مع الطائفة الفالنية تسببت يف الفرقة وتسببت بارك اهلل  ،مع احلزب الفالِن ،الفالنية

  ،-وجل عز-، واألسباب كثْية ما حيصيها إال اهلللفيني واخلالفات بينهمفيك يف تفريق السَّ 
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والتذاكر  ،ةمسك بالكتاب والسنَّ واحرصوا عىل التَّ  ،افتجنبوا أسباب اخلالفات َتامً 

وجتتمع  ،تأتلف قلوبكم -عليه الصالة والسالم-ب اهلل وسنة رسولهفيام بينكم بكتا

 واخلْي. قلوبكم وأجسادكم عىل احلقا 

 

 السؤال:
 حية ليس حلقها باملوس؟ختفيف اللِّ مما حكيقول السائل: 

   اجلواب:

حية إال إذا َفُحَشت بعضهم تصل حليته إىل أو ال جيوز ختفيف اللِّ  ،أرى أنه ال ينبغي

فال جيوز له أن  ، حليته عاديةا الّلِّ أمَّ ، ف منهافهذا معذور َيفِّ  ،بعض البلدان ركبتيه يف

  .بارك اهلل فيك ،ها من قريب وال من بعيديمسَّ 
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 فإنَّ  ،صارىيتشبه باليهود والنَّ  ...والذي  ،ه باليهودفالذي يأخذ من حليته يتشبَّ 

الروافض كذلك  ،ن حيلقوهناوغْي املتديِّ  ،ن منهم بارك اهلل فيك يأخذون منهااملتديِّ 

  ،ة بارك اهلل فيكفلنكن أهل سنَّ  ،حليتهم من ونيأخذ

بارك اهلل  -المالة والسَّ عليه الصَّ -وارب الشَّ  وقصِّ  ،حىبتوفْي اللِّ  سول أمرَّ والرَّ 

وإحياء لسنن األنبياء  ،حية رجولةاليهود خالفوا املجوس ففي توفْي اللِّ  قال: خالفوا  ،فيك

-نبياء حى من فطرة األألهنا من الفطرة من الفطرة توفْي اللِّ  -المالة والسَّ عليهم الصَّ -

ويعني وضعها  ،والذي حيرتم حليته إن شاء اهلل احرتم هذه الفطرة -المالة والسَّ عليهم الصَّ 

 نة.يف هذه الس   -المالة والسَّ عليهم الصَّ -نبياء قبله اتباع الرسول واتباع األب عينيه نص

 

 السائل...يقول 

 يكفي تعبت بارك اهلل فيكم ،بس أنا أرى يكفي

 وك السالم شيخنا الشيخ زيد وطلبة العلم يقرء
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  .الم ورُحة اهلل وبركاتهوعليكم السَّ 

 نصار دينه.وجعلنا من أ ،واهلدى اكم عىل احلقا ثبتنا اهلل وإيِّ  ،حياكم اهلل

 السائل: وهذا مسجد يا شيخ 

 الشيخ: هذا يف ليبيا 

 السائل: يف تونس

هذه املقربة عن  عندهم املشاكل هذه،كل حال  الشيخ: يف تونس؟  يف املغرب عىل

 وهذه املقربة عن يساره  ...يمني 

 طريقالسائل: هنا مر 

 وهذه دورة املياة  ...الشيخ: مر طريق 

 احة يف قبة ...السائل: وهذا املسجد وهذه السَّ 

هل املقابر هذه فال جيوز أقرب إىل هذا املسجد التَّ د بوضع صي إن كان قُ  ،عىل كل حال

 ،اس وضعوا املقابر عن يمينه وعن يسارهالنَّ  املسجد ثمَّ  إن كان ُبنياسمع و ،هذا
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ن أاملحظور  ،ن شاء اهللإوهذا إن شاء اهلل مايف حمظور  ،ووضعوها يف قبلته بارك اهلل فيك

  .وبدون حائل ،يكون القبور يف القبلة

الفالِن يف هذه  الويل جلأمن يشء هو أن املسجد هذا وضع هنا من  شىأخنا ألكن 

 ساس فهذا باطل.املقربة إذا كان وضع عىل هذا األ الفالِن يف هذه ومن أجل الويل ،املقربة

 ئة سنة اجدا منذ مالسائل: املسجد قديم 

 واملقابر هذه طارئة؟  الشيخ:

  ...ل.صبحت أالسائل: نعم هو يتوسع يتوسع حتى 

 الشيخ: املقابر طارئة؟ 

 املقربة ثم توسعت ،انت صغْيةكالسائل: نعم طارئة 

  . أن يبعدوها عن املسجد لكن ما نقدر نحرموىلالشيخ: خالص كان األ

ءاخلقبة يف املسجد هذه اليف قبة  شيخ،السائل:   رضا

 الشيخ: يف ركن املسجد؟ 
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 عرف السائل: واهلل ما أ

 الشيخ: يف ركن املسجد 

 السائل: يف الركن الركن 

 ال جيوز،  الشيخ: يف ركن املسجد نعم

 القبة لويل؟ 

 السائل: نعم يقولون ويل 

القرب هذا  ولو قدياًم  ،من أجل هذا الويل أخشى أن هذا املسجد أنشىءالشيخ: أنا 

 قديم؟

 اعرف قديم جدً أنا ما أالسائل: 

 .ما جيوزالشيخ: تأكد إذا كان أنشئ ألجل القرب هذا هو باطل 

 
 

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