
 

 
1 

 

 

  

 



 

 
2 

 

 ٱ ٻ ٻ

 :حملاضرة بعنوانَتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ                      

 

 

 ألقاها 

 

 -حفظه اهلل تعاىل-

  

 ستة وثالثني وأربعمائة وألفثنني احلادي والعشرين من شهر ربيع األول عام اإليوم 

 .يف مسجد حممد فقيه جنمي بقرية النجامية جبازان ،للهجرة النبوية

 .أن ينفع بها اجلميع -سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل 
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وعىل آله وصحبه والتابعني  ،عىل خري خلق اهلل أمجعني والصالة والسالم ،هلل رب العاملني احلمد

 :أما بعد ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

يف هذه الليلة الطيبة يف هذا املسجد املبارك نتدارس يف هذه الليلة ما ينفعنا  ،خوة الفضالءأهيا اإل

-اهللقال كام  ،ونتواىص بام يفيدنا، والتوايص باحلق والتوايص بالصرب من خصال أهل اإليامن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  :-سبحانه 

 . بعضهم بعًضا بالصربأوىصأي أوىص بعضهم بعًضا باحلق و ،٣ - ١: العصر چٺ  ٺ    ٺ   

 : ينبغي للعبد أن ُيجاهد نفسه على أربعة أمور : -رمحه اهلل–اإلمام ابن القيم  وهلذا يقول

 .-جل وعال-تعلم العلم الذي يثمر إلايمان باهللعلى ،ُيجاهدها على إلايمان والعلم: ألامر ألاول 

اِت ﴾: ويجاهدها على العمل الصالح: ألامر الثاني اِلحا وا الصا
ُ
ِمل عا وا وا

ُ
ن ِذينا آما

ا
 ال

ا
 .﴿ ِإَل

الدعوة إلى هللا والنصح هلل وألامر باملعروف هو  ويجاهدها على التواص ي بالحق، و: ألامر الثالث 

 .تواص ي بالحقوالنهي عن املنكر، هذا هو ال

 .ويجاهد نفسه على الصبر ،والتواص ي بالصبر: ألامر الرابع

ومن سعى يف طريق الدعوة إىل  ،"ألن التواص ي بالحق يحتاج إلى صبر" :قال بعض أهل العلم 

چ   :-سبحانه-شيًئا من األذى فالبد أن يصرب وهلذا يقول اهللواهلل فقد جيد شيًئا من املضايقات، 

  ٣٣: األنعام چ   وئې  ى  ى  ائ            ائ  ەئ  ەئ  وئۉ  ۉ   ې  ې  ې  
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: -سبحانه–ومن خصال أهل اإليامن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيام بينهم، وهلذا يقول 

فهذه الصفة  ١١: التوبة چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڳک  گ  گ   گ  گچ 

أن يأمر بعضهم بعًضا باملعروف وينهاه عن املنكر، بل خريية األمة يف األمر  من خصال أهل اإليامن؛

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ  :باملعروف والنهي عن املنكر

 .١١١: آل عمران چٹ

 بالُس  ألامرُ " :-رمحه اهلل-خ اإلسالم ابن تيميةقال شي
ا
 ، باملعروِف  ة أمر  ن

ا
 نهي   بدعِة عن الِ  هيُ والن

  عن  
ُ
 امل

ا
 ."رِ نك

 :العبادة إال برشطني اثنني فال تصح   األمر بالسنة، ؛فمن أعظم املعروف الذي جيب األمر به

 .-جل وعال -هلل  أن تكون العبادة خالصًة :الشرط األول

بي مرسل، نلب، وال لٍك مقرم حظ فيها ألحد من املخلوقني، ال ملم  أن تكون العبادة خالصة هلل، ال 

 ٦٦: الزمر چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ عن غريهم من املخلوقني،  وال لوىٍل صالح، فضاًل 

  ٣ - ٢: الزمر چ  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ

ڳ  ڳ  ڱ  چ  :وقال سبحانه، ١١: الزمر چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  :سبحانه وقال 

 .٥: البينة چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
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 فمن عبد اهلل يصيل هلل، لكنه يذبح لغري اهلل يذبح -جل وعال-هلل فيجب أن تكون العبادة خالصة 

 ! للجن، يذبح لألموات، هل تنفعه تلك الصالة؟ ال تنفعه

ألن من  دته؛ولو صىل الليل والنهار ولو صام الدهر، ولو حج كل عام مع الرشك ال تنفعه عبا

 .خالصرشوط صحة العبادة اإل

: األنعام چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  چ  :األنبياء الكرام خماطًبا -تعاىل –وهلذا يقول اهلل 

ىلَّ  - النَّبِي تعاىل خماطًبا  وقال ،٨٨ سلمه صم يهِه وم لم ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  چ : - اهلل  عم

 .٦٦ - ٦٥: الزمر چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 عون األموات؛ يدعون عبد القادريد صًة هلل، فمن دعا غري اهلل كمنجيب أن تكون العبادة خال اإذً 

اجليالين أو البدوي أو عيدروس أو ابن علوان أو احلسني أو غريهم من األموات، هل تنفعهم 

مع دعائهم غري اهلل؟ ال تنفعهم، ال تنفع؛ ألن العبادة ال تنفع مع  مصالهتم وصيامهم وحجه  

 .الرشك

رام، هل تنفعهم عندهم أعامل يف اجلاهلية، كسقاية احلجاج وعامرة املسجد احلوهلذا كفار قريش 

: التوبة چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  چ  أعامل طيبةهنا تلك األعامل؟ مع أ

 ٢٣: الفرقان چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ : وهلذا يقول  تعاىل عن أهل قريش ١١
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ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ : أي الكفار، وقال تعاىل

 .عبادته ما تنفعه، ٣١: النور چڍ   

يعتقد يف األولياء أهنم يترصفون يف الكون مع اهلل، أن هلم قدرة عىل  من كان يصيل ويصوم ولكن

 .عبادتهفعه عبادته؟ ال تنفعه إنزال املطر، وإنبات الزرع، وإحياء املوتى هل تن

 .-سبحانه -اإلخالص هلل  ؛األولهذا هو الرشط  

  .-ى اهلُل ع َلْيِه و سلْم ص لَّ -ِبي املتابعة للن َّ :الشرط الثاني   

ىلَّ  -للنمبِي املتابعة  سلمه صم يهِه وم لم ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  :-تعاىل  -يف العبادة، وهلذا يقول  – اهلل  عم

 ر عمال، العربة بإحسان العمل، وأنومل يقل أكث چ  ٿٺ    ٿچ  :، قال٢: الملك چ  ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿ

 .عىل سنة رسول اهلل اهلل وصوابً  ايكون العمل خالًص 

إنسان جاء : العمل عىل وفق السنة، مثاله يبتغي به وجه اهلل لكن مل يؤد   هلل افإن كان العمل خالًص 

أربع ركعات؛ أنا رجل أحب الصالة، أحب  املغرب أريد أن أصيل  :يصيل املغرب ولكن قال

 . ، ألنه ليس عىل السنةغري صحيحالعبادة، أبغى أزيد ركعة فأنا أحب الصالة، هل عمله صحيح؟ 

لمم  -النَّبِي سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم يل» :الم قم –صم ويِن أ صم ت م  أميه امم رم لوا كم  ؟هل رأيناه بأبصارنا «صم

لمم  اهلل  صىل-لكن من خالل سنته  ،ال  سم يهِه وم لم  .الثابتة يف صفة الصالة ةالصحيح-عم
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 .ا جيب أن تكون الصالة مثل ما صىل رسول اهللإذً  

لمم  صىل-الوضوء قال   سم يهِه وم لم  : لو جاءنا إنسان وقال «اذم هم  ِي وئِ ض  و   وم حه نم  أم ضم وم تم  نه مم »: -اهلل  عم

هل عمله  ،أريد أن أقدم غسل الرجلني ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم كذا وكذا

يهِه  اهلل  صىل-ام توضأ رسول اهلل ؛ ألنه مل يتوضأ مثلغري صحيح ؟صحيح هوضوء  ؟صحيح لم عم

لمم  سم  .-وم

 :لو جاء شخص وقال «م  ك  كم اِس نم ي مم نِ وا عم ذ  خ  أه تم لِ » :-صىل اهلل عليه وسلم-كذلك احلج يقول  

الناس اليوم  ، أقف يف عرفة اليوم الثامن قبل الزمحة ، أبغى أريد أن أقف يف عرفات يف اليوم الثامن

هل وقوفه  ، زحام هأذهب اليوم الثامن ما في أبغي ،وال أتفرغ للذكر وال ،زحام شديد ،ىتسع

لمم  اهلل  صىل-ألنه مل يوافق سنة رسول اهلل  ؛وقوفه غري صحيح؟صحيح سم يهِه وم لم  .-عم

صىل اهلل عليه  -الدعوة إىل اهلل وسائر العبادات جيب أن تكون عىل وفق سنة رسول اهلل وهكذا

 .ال تصح العبادة إال أن تكون عىل وفق السنة ،-وسلم

لمم  اهلل  صىل-كيف نعرف سنة رسول اهلل ؟إذا كيف نعرف السنة سم يهِه وم لم  ؟-عم

لمم  اهلل  صىل-يقول  ،«مِ ل  عم التم بِ  م  له  العِ امم نم إِ  » سم يهِه وم لم هِ  امم نم إِ وم »: -عم ق  ه  بالتمف  إذا أردت أن تعبد اهلل  ،«الِفقه

اآلن جتد من الناس لو قيل لشخص عندك اختبار من اختبارات  ،عىل بصرية فعليك بطلب العلم
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كذا جتده جيتهد  ةِ رم ذكِ والبد أن تقرأ يف كتاب كذا وم   ،الدنيا لكي حيوز عىل منصب أو عىل وظيفة

 .لكي يميش يف هذا االختبار

كلف بعبادات جيب أن جتتهد يف أن تكون اهلل يف هذه الدنيا يف اختبار وامتحان وم   وأنت يا عبد 

لمم  اهلل  صىل-عبادتك عىل وفق سنة رسول اهلل  سم يهِه وم لم وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ : -عم

جيب أن تتعلم وتتفقه يف دين اهلل حتى  ،٢١: األحزاب چی  ی  ی          جئ             ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی       

 .ال يكفي ،ال  ؟هل يكفي أن تأخذ العلم من الكتب ،تعبد اهلل عىل بصرية

 َل يُ " :قال العلامء
ا
 ؤخ

ُ
  ذ

ُ
 فِ حا ص  ن ُم مِ  القرآن

ُ
 .حفمعتمد عىل الص   ،"يفِ حا ُص  ن  مِ  ي وَل الحديث

 ": وقال العلامء
ُ
 تابُ ِك  هُ من كان شيخ

ا
  ه كان

ا
 خ

ا
  ومن   ،ِه وابِ ن صا مِ  ه أكثرا ؤ ط

ا
 ط
ا
 بغيِ  لوما العُ  با ل

ا
 خ  ي  ر ش

  راِط الِص  ِن عا  لا أضا 
ُ
العلم  ،ممن هو أفقه منكأن تستفيد ممن هو أعلم منك، والبد  ،"تقيِم س  امل

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ەئې  ې  ى            ى  ائ   ائچبالتعلم، 

 .١٢٢: التوبة چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

يف طلب  -عليه الصالة والسالم-يتناوب هو وجار له عىل النبي  -ريض اهلل عنه-كان عمر 

 .احلديث ،جمالس الفقه ،أهل العلم ،حترض جمالس أهل الذكر ،البد أن تطلب العلم ،العلم
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 يرحلون الشهر والشهرين من أجل حديث  ": -ه  نه عم  اهلل  يِض رم -ر ابِ جم  نه السلف كام جاء عم كان 

بن كعب يب وابن عباس يقف عىل باب أ   ، يرحلون قبل هذه املواصالت الرسيعة اليوم  ،"واحد

ريض اهلل –ا بن كعب لكي يأخذ منه حديثً منتظر متى خيرج أيب  اقف  وتسفيه الرياح والغبار وهو و

 .-معنه

، يرحلون مسافات من أجل طلب العلم ، وكذلك األئمةلدانرحل الب   وهكذا اإلمام أمحد

، نبدأ باملخترصات ثم ن ونقرأ يف كتب السنة وكتب الفقهبالعلم ونتفقه يف الدي افيجب أن هنتم مجيعً 

 .دروس حتى نعبد اهلل عىل بصريةاملطوالت ونحرض ال

ذرك ، واحذر كل احلذر ممن حي  باملنامات وال بالرؤى واألحالم ال تأيت ،السنة حتتاج إىل تعلمف 

ال حترضوا عند فالن " :ذر الشبابألنه يوجد اآلن من حي   علامء السنة ومن أهل العلم ؛ ،ءمن العلام

َل يفقهون  ،هؤَلء علماء حيض ونفاس": ، حيذرون من علامء السنة"ال تسمعوا لفالن ،وعالن

فال تستمع  ،هذا يشء نسمعه ونعرفه ،نحو ذلك، و"ليس عندهم هم إَل الكالم في الناس ،الواقع

 .هلؤالء

يهِه  اهلل  صىل-، واهلل تسأل يف قربك عن نبيك واحرض جمالسهم واستفد ،هل العلماحرض أل لم عم

لمم  سم تسأل يف عرصات القيامة عن  ؟من ربك؟ من نبيك ،ال تسأل ال عن فالن وال عالن ،-وم

، ليس ماذا أجبتم ال فالن وال ٦٥: القصص چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  :املرسلني
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يهِه  اهلل  صىل-نبيك  تسأل عن ،ال منهج إخوان وال منهج تبليغ وال غريه من املناهج ،عالن لم عم

لمم  سم  .-وم

لمم  اهلل  صىل-لتعلم سنة رسول اهلل  ،فيجب أن نعتني هبذا األمر العظيم سم يهِه وم لم –وهلذا يقول -عم

 .١: الحشر چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  چ :-تعاىل

لمم  اهلل  صىل-جيب أن نأخذ كل ما جاء به النبي   سم يهِه وم لم تريد اهلل تعاىل أن  ،وما هنانا عنه نجتنبه-عم

لمم  اهلل  صىل-حيبك اتبع نبيه  سم يهِه وم لم  إذا كنت حتب اهلل فاتبع ،٣١: آل عمران چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   چ   :-عم

لمم  اهلل  صىل-نبيه  سم يهِه وم لم لمم  اهلل  صىل- النَّبِياتبع  ٣١: آل عمران چڄ  ڄ   ڄ  چ : -عم سم يهِه وم لم  .-عم

ثالث وسبعني فرقة كلها يف  ـ عليه الصالة والسالم ـ أخرب أن هذه األمة ستفرتق عىل النَّبِي 

هي الطائفة  ،، وطائفة واحدةفرقة واحدة ،يف النار إال واحدة ، كلهاالنار، ما قال واحدة أو اثنتني

ا» :قالوا من هم يا رسول اهلل ؟ قال ،املنصورة والفرقة الناجية ىلم ِمثهِل مم انم عم نه كم مم  مم يهِه اليموه لم أمنما عم

ايِبِ وم  حم ة  » :ويف روايةٍ  ،«أمصه عم مامم  .«اجله

لمم  اهلل  صىل- النَّبِيفلننظر ماذا كان عليه   سم يهِه وم لم مل  ،عىل السنة كانوا عىل االتباع ؟حابه وأص-عم

والبعض ! يا لألنصار  :بعض الصحابة يقول بل ملا سمع ،اقً رم وال فِ  وال مجاعاٍت  ايكونوا أحزابً 

م» :قال !يا للمهاجرين  :يقول ِرك  م أظهه  ا بمنيه أمنم ى اجلماِهلِيمِة وم وم عه  .«أمبِدم
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ه  بِأ ِمِه ؟ إنمكم » :قال ،بأمه عنه ـ يعري رجاًل ملا سمع أبو ذر ـ ريض اهلل  تم م ريه ؤ  أمعم ر  اِهلِيمة   امه  ،«فِيكم جم

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی     چ :رق من خصال اجلاهليةهذا التفم 

ہ   ہ  چ  :ومن صفات اليهود والنصارى ،٣٢ - ٣١: الروم چجئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یی

–، بل جيب أن نكون أمة واحدة كام قال اهلل ١١٥: آل عمران چ   ۓے ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے 

 :جيب أن نكون أمة واحدة ،٥٢: المؤمنون چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  :-سبحانه

 .١١٣: آل عمران چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

كل  ،ملا نزل الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ يف واد وتفرقوا ،احذروا من التفرق واالختالف

لمم  اهلل  صىل- النَّبِيقال هلم  ،يف جهة واحدٍ  سم يهِه وم لم مه  مِ إِ »: -عم قك  ر  فم يه نم تم  .«انِ طم نم الشم

 ِإن ": وقالت! صاحت ،ملا سمعت أصواًتا وهي يف املسجد -ا هم نه عم  اهلل  يِض رم  -وأم سلمة  
ا

َل
ا
أ

م  
ُ
ِبيك

ا
با ن

ا
ز

ا
ت اح  ُه وا

ا
ن ي   دا

ا
رق

ا
ِرئا ِممن  ف د  با

ا
 .يعني  جعلوا هلم أحزاًبا ،"ق

هج املنحرفة املخالفة لسنة نحذر من هذه احلزبيات الدخيلة واملنا ،فالواجب أن نكون أمًة واحدة

لمم  اهلل  صىل- النَّبِي سم يهِه وم لم مجاعة : لنا حال هذه احلزبيات الدخيلة ني  بم ي  لوإن الواقع األليم  ،-عم

 .ونحوها من اجلامعات التكفريية ،والنرصة ،داعش

لمم  اهلل  صىل -قال   كام سم يهِه وم لم اِب » :-عم ىلم أمبهوم اة  عم عم نمم  د  هم لهت   جم ا ق  ف وه  فِيهم ذم ا قم يههم اهبم مه إِلم نه أمجم ا  :مم يم

نما مه لم ه  ولم اهللِ ِصفه س  الم  ،رم ِسنمتِنما :قم ونم بِأمله لم  تمكم يم تِنما وم مه ِمنه ِجلهدم من أبناء جلدتنا ويتكلمون ، «ه 
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ويسببون  ،ويغدرونيسفكون الدماء املعصومة  ؟هذا هو الواقع لكن ما الذي أثر عليهمو ،بألسنتنا

سلت بمناهج التكفري ،إهنا عقول  مغسولة ،الفوىض ونحو ذلك وهذه اجلامعات من والئد مجاعة  ،غ 

الذي رصح بتكفري أمة  ،هموتربوا عىل كتب سيد قطب كام رصحوا هم بأنفس ،اإلخوان املسلمني

 .وهذه احلقيقة والواقع -صىل اهلل عليه وسلم  -حممد 

 ،وحيذروا من كل هذه املناهج ،التمسك بالسنة به أنفسنا وإخواننا أن حيرصوا عىل فالذي نويص

 ،الطائفة املنصورة والفرقة الناجية منهج السلف الصالح ،عىل منهج أهل السنة واجلامعةويبقوا 

 عز وجل -وأمر نبيه فقال  ،قد حذر من خمالفة أمره -تعاىل  -وهذه البدع واهلل  ،ينبذوا هذه األهواء

 .٦٣: النور چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  چ  :-

ويف الضالالت، جتد اآلن منهم من يكفر أباه وأمه، بعضهم قال  يرتدى يف البدعمن ترك السنة 

 هو،هم يقول، و هو يطوف حول البيتبعضبل  ،عثيمني  يكفرون األمةبن اباز ونعم كفرنا ابن 

، و اهلل تاب ماملشايخ كان يناصح البعض، و لعله بعضه أحد  بعض هؤالء كام ذكرله،  صاحبو

 .أعلم بحاله

نعم " :قال،"؟ال أنا و أنتإمسلمني  هفي معقول هؤالء كلهم كفار و ماهل ": لصاحبهفيقول 

فكر وهو فِكر  اخلوارج، ، هذا فكر منحرف، فكر ضال، "مايف إال أنا و أنت مسلمني و البقية كفار

-للمسجد  قتلوا عيل بن أيب طالب و هو ذاهب   ،نآعثامن بن عفان و هو يقرأ القر قتلوا اخلوارج، 
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روا بطن جاريته، و أخرجوا ،  و بق-ريض اهلل عنه-باب عبد اهلل بن خ ، قتلوا-رضوان اهلل عليهم

 .ارصةعم هذه اجلامعات املنحرفة امل   تبنته   ذياخلوارج ال تاريخ اجلنني،  هذا هو

 فهم السلف الصالح،ول اهلل بنة رسىل سو الواجب عند االختالف الرجوع إىل كتاب اهلل، و إ 

 .٥١: النساء چ  متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختچ  :-وجل عز–قال اهلل 

 .١١: الشورى چ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ : وقال سبحانه

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ : هؤالء يسفكون الدماء املعصومة، واهلل تعاىل يقول

 اهلل   صىل- النَّبِيو  ١٣: النساء چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

لمم  سم يهِه وم لم تهِل رم » :يقول-عم ن  ِعنهدم اهللِ ِمنه قم وم ا أهه هم ِ يما بِأمْسه نه ال  الد  وم زم لِمٍ لم سه ٍل م   .«ج 

ٍة ِمن ِدينِِه الم » :-لمم سم وم  هِ يه لم عم  اهلل  صىل-ويقول   حم لم  يِف ف سه ال  امله سه زم اًما يم رم ًما حم ه ي ِصبه دم ا ملم  «مم

 .إىل غري ذلك ،من صفات أهِل النفاق ،والغدر ليس من صفات أهل اإليامن ،ويغدرون

 ٢١: النساء چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ : يقول -تعاىل-واهلل  ،ويقتلون أنفسهم

  !؟أين هذه العقول ،أو نحو ذلك ،ناسفيقتل نفسه بحزام 

لمم -النَّبِيو  ٢١: النساء چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ  سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم  :ول  ق  يم  -صم

ملًدا» الًِدا خم  نمم خم هم جأ  هِبما يِف نماِر جم تموم ِدِه يم ه  يِف يم ت  ِديدم ٍة فمحم ِديدم ه  بِحم سم تملم نمفه نه قم   .«مم
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  !؟هؤالءأين 

سفهاء  ،أخذوه عن أحداِث األسنان ،ما أخذوا العلم عن علامء السنة ،لكن هؤالء ما تعلموا

 .وشاكلتهم ،من هو عىل منهجهمع ،األحالم

ابا والسنة عن " :شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج: وهلذا يقول
ا
قوا الِكت إنهم ُجهال فارا

ذرون من العلامء،ما تعلموا"جهل أو  ،كانوا ي رصفون عن جمالس العلامء إما بطلعات ،كانوا حي 

ويرِصفون عنهم كتب  ،وحسن البنا ،ويربوهنم عىل كتب سيد قطب ،أو جلسات ْسية ،رحالت

آلايات التي نزلت في الكفار ينزلونها على " -ريض اهلل عنه-ابن عمر: كام قال ،ويؤولون ،أهل السنة

 .انحرفوا بسبب هذا األمر ،م  سقيمةهاأف -والعياذ باهلل- "املسلمين

ِة "  : -رمحه اهلل-عمر بن عبد العزيز:وهلذا يقول اما عا
 
 ال

ا
ِر ِديِنِهم  ُدون م 

ا
 ِفي أ

ا
ن و  اجا

ا
ن
ا
ت ًما يا و 

ا
 ق

ا
ت ي 

ا
أ ا را

ا
ِإذ

ة  
ا
الل ِسيِس ضا

 
أ
ا
ى ت

ا
ل ُهم  عا

ا
ن
ا
م  أ

ا
ل اع 

ا
واالسرتاحات  ،معروف جلساهتم ْسية يف الغرف املغلقة ،"ف

 ،وهذا هو الواقع ،وعىل منهج عبد اهلل بن سبأ ،من أجل أن يغسلوا عقول الشبيبة عىل كيفهم ،النائية

وهو يسمع هذه  ،غفلإىل متى يبقى الشباب م   ،وحذر ،وإدراك ،فيجب أن يكون هناك وعي

 .!؟وهذه الفتن ،املصائب
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 ،-اهلل عليه وسلمصىل -حذروا من هذه اجلامعات املنحرفة عن سنة النبي والة األمروفقهم اهلل

 ،أمرت بسحب كتب سيد قطب من املكتبات ،والواقع خري  شاهد ،ووصفتها بأهنا مجاعات إرهابية

 .هذا هو الواقع واهلل ،ملاذا؟ ملِا يرتتب عىل قراءهتا من خطٍر عىل الشباب

لم  ،افيجب أن يكون الشباب أكثر وعيً  ن ي  اهلل  ورحم ،سنياحذر من امل لب   ،س عليكبِ احذر ِمن مم

ر ،والشيخ زيد-رمحه اهلل-نا الشيخ أمحديشيخ  ،ا من هذه اجلامعات قبل أكثر من عرشين عاًماحذَّ

ريد الفتن": وهم يقولون
ُ
ريد سفك الدماء ،هذه الجماعات ت

ُ
ريد كذا وكذا ،ت

ُ
ريد ثورات ،ت

ُ
 ،ت

الناس هذا ثم جاء اليوم الذي عرف  ،هكذا يتحدثون قبل أكثر من عرشين عاًما ،"وانقالبات

 .الكالم

وهلذا  ،وعىل التمسك بالسنة ،وأن حيرصوا عىل تعلم العلم النافع ،الشباب أن ينتبهواعىل يجب ف

ال جتعل لك  غري شق رسول  ١١٥: النساء چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :تعاىليقول 

 ،من الصحابة ١١٥: النساء چڃ  ڃ   ڃ  چ چ  ،من بعد ما تبني لك الرصاط املستقيم ،اهلل

: النساء چڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين  ،والتابعني

١١٥. 
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لكن اآلن أهل البدع  ،-صىل اهلل عليه وسلم-احذر أن جتعل لك منهًجا غري منهج رسول اهلل

 ،أليس كذلك؟ ولكن البينة عىل املدعي ،نحن أهل  السنة ،نحن عىل منهج رسول اهلل: كلهم يقولون

 .أصحاهبا أدعياء ،ها بيناٍت والدعاوى ما مل تقيموا علي ،واليمني عىل من أنكر

العناية  ،العناية بالعلم النافع ،العناية بالسنة ،منهج رسول اهلل يدعو إىل العناية بالتوحيد إن 

متمسكة بالكتاب والسنة بفهم  ،عًة واحدةومجا ،العناية بأن نكون أمًة واحدة ،بالرجوع إىل العلامء

 .٣: األعراف چ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤچ  :وهلذا يقول تعاىل ،السلف الصالح

 :يقول - تعاىل-واهلل يطول قد هذا يف والكالم ،٣٣: الزخرف چ  ےھ  ھ   ھ   ےچ  :قال تعاىلو

 .٢٣: األنفال چ   ېۉ   ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ 

 :الكفار عن -تعاىل-اهلل قال ،الندم ينفع ال وقٍت  يف واهلل يتندم سوف  اهلل رسول سنة ترك من إن

 هلل مطيعني كنا ياليتنا ،٦٦: األحزاب چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 .-وسلم عليه اهلل صىل-للرسول ومطيعني

 طريقا أي  ٢١: الفرقان چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ : تعاىل لوقا

 يرصفني كان الذي الصاحب ذلك صحبت ماي ليتن  ،٢٨: الفرقان چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  چ 

 كنا فرطنا واهلل: قالوا واملشايخ العلامء مات بعدما تندموا قد شباٍب  من كم، العلامء دروس عن
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 واقع يشء هذا، الدروس عن يرصفنا من نجد أو  ،اهتامم عندنا ما ولكن الشيخ دروس نسمع

 .ومعروف

 هناك ،٢١: الفرقان چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ     ۓھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓچ 

 ، القويم نهجامل عن الصحيح املنهج عن، السنة اتباع عن الشباب يرصفون واجلن اإلنس شياطني

ىئ   ىئ  ىئ  چ  :-تعاىل-لقا  ،اهلل بجنة فاز، اهلل برضوان فاز فقد رسوله وأطاع اهلل أطاع من إنَّ 

 يكون والرسول اهلل طعي   من، باجلنة الفائزون  ٥٢: النور چی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  :تعاىل قال كام ،والصاحلني ،والشهداء ،والصديقني ،األنبياء مع

 ٦١: النساء چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 ،وسلم عليه اهلل صىل-النبي طريق من إال للجنة طريق ال أنه أخرب-وسلم عليه اهلل صىل-النبي

ةم  أميِب  حديث من «الصحيح» يف ثبت كام- رم يه رم ولم اهللِ  -ريض اهلل عنه-ه  س  يهِه -أمن رم لم ىل اهلل  عم صم

لمم  سم الم  -وم نه أمبمى» :قم منةم إاِل مم ل ونم اجله خ  ده ل أ متِي يم وا،ك  ال  أهبمى :قم نه يم مم ولم اهللِ وم س  ا رم الم  ؟يم نِي  :قم نه أمطماعم مم

ده أمبمى قم ايِن فم صم نه عم مم منةم وم لم اجله خم  .«دم

لمم -يالنب سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم  عند سارية بن العرباض حديث يف كام بسنته التمسك وصاياهمن  -صم

لمم -أن النبي والرتمذي وددا أيب سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم الم -صم نِ  ،قم بماضِ  عم ِعره ةم  بهنِ  اله اِريم نهه  - سم يِضم اهلل  عم  -رم

الم  ول  اهللِ »  :قم س  نما رم ظم عم لمم -وم سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم ِعظمةً  -صم وه ل وب   ،مم ق  ا اله لمته ِمنههم جم ا  ،وم فمته ِمنههم رم ذم وم

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=143
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=143
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ي ون   ع  ل وب  »شوف الصحابة كيف عندهم تأثر،  !اهلل أكرب ،«اله ق  ا اله لمته ِمنههم جم ا  ،وم فمته ِمنههم رم ذم وم

ي ون   ع  نما» املستعاناهلل  .....وكأننانحن نسمع هلذه املواعظ ، «اله له ق  ولم اهللِ :فم س  ا رم ِعظمة   ،يم وه هنما مم
أم كم

دعٍ  وم ِصنما ،م  أموه الم  ،فم ى اهللِ :قم وم مه بِتمقه ِة  ،أ وِصيك  الطاعم ِع وم السمه  .«وم

مه » :-عزم وجل-السمع والطماعة من تقوى اهلل ِعشه ِمنهك  نه يم إِنه  مم  ،والطاعة والسمع اهلل تقوى ،«فم

 عز-اهلل تقوى من وهي ،اهلل تقوى بعد اهلل معصية غري يف األمر لوالة والطاعة السمع ألمهية انظر

 ،دماء سفك من السنة أهل عقائد من ،األصيل األصل هبذا اإلخالل عىل يرتتب ملا؛ -وجل

 .وفوىض ،أعراض وانتهاك ،أمن ختاللوا

 ،كذا فيه وهذا ،كذا وصنع كذا فعل ،األمور والة ويغتاب يتكلم املجالس يف البعض جتد اآلن

 .مشكلة حليت وما اآلن إثاًم  تكسب أنتحترياًم،  أشد األمر والة وغيبة حمرمة الغيبة ،غيبة هذه

ةِ » :قال الطاعم ِع وم السمه ، واألمراء والوزراء ولنيئاملس أخطاء الواتساب يف يتناقلون وبعضهم ،«وم

 يقول كام "للفاحشة ونرش" ،حمرمة غيبة هذه ،جيوز ما هذا كذا فيه وهذا كذا فيه وهذا ذلك ونحو

 .األعامل هذه مثل عن اإلنسان يسأل سوف واهلل ،حرام هذا، للفاحشة نرش   العلامء

ثرًِيا»: قال ًفا كم تاِلم ى اخه م ريم ِدي فمسم مه بمعه ِعشه ِمنهك  نه يم إِنه  مم ظهرت هذا هو االختالف الكثري اآلن،  ،«فم

 ،و كذا ،و اجلهمية ،واخلوارج ،والرافضة ،لةواملعتز ،القدرية -اهلل عليه وسلم صىلَّ  –بعد النبي 

 .وهكذا ويف هذا  زمان ظهرت ،والصوفية
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ما أحد ، هذه كلها  فرق موجودة ،وقطبية ،وْسورية ،وتبليغية  ،خوانيةإ قرم فِ  :اختالفا كثريا 

 .، موجودةيقول هذه غري موجودة

نتِي» ؟لكن ما هو املخرج   مه بِس  يهك  لم عم  ،سنتي وطريقتي لزموا ا ؛هو  املخرج من الفتن  هذا، «فم

لمم - النَّبِيطريقة  سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم نتِي»: -صم مه بِس  يهك  لم عم   وسنة من ؟ «فم

 الراِشِدينم »
ِ
اء فم نِة اخله لم س  اِجذِ  ،وم ا بِالنوم يههم لم ضوا عم عن  من حياول يسحبك وجيرك جتد سوف ،«عم

غريك باملال عندهم أموال أهل قد ي   ،البدعومع أهل  أهل األهواء السنة ويرصفك ليوقعك يف تباعا

 ؛غريك باملنصبقد ي   ،غريك باملالي   قد ،عندهم أموال ،حصلتم معهم مئات اآللف رأيتم ،البدع

 .بس يك معناول  خلئخليك مسن ،نخليك مدير

نِة  » :قال س  نتِي وم مه بِس  يهك  لم عم  الراِشِدينم فم
ِ
اء فم اِجذِ  ،اخله لم ا بِالنوم يههم لم ضوا عم مه  ،عم إِياك  ىل اهلل  - النَّبِي  «وم صم

لمم  سم يهِه وم لم ِذر من البدع قبل وقوعها -عم ورِ » حي  ثماِت األه م  هدم حم  مه وم إِياك  ٍة » لبدع امل حدثةا «وم ثم هدم ل حم  إِن ك  فم

ة   عم ةٍ  ،بِده عم ل بِده ك  ة   وم لم الم ل  ضالملٍة يِف النمارِ  ،ضم  .كام عند النسائي «وك 

هل تدخل إلاخوان والتبليغ في الثنتين والسبعين فرقة " :-رمحه اهلل -سئل الشيخ ابن باز 

 :قال الشيخ اللحيدانو ،"إلاخوان والتبليغ ُمحدثة"  :قال الشيخ العبادو ،".نعم:الهالكة ؟قال

 ."ليست من أهل املناهج الصحيحة "
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أن نكون  ،هكذا ينبغي لنا مجيعا، عىل الشبابسني املشوشني ب  لم م  ـر من الذم حه لعلامئنا ونم فلنرجع 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ   چ  :أمرنا أن نرجع ألهل العلم -تعاىل -واهلل،افني عند حدود اهللوقَّ 

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ  :واهلل تعاىل يقول ،٣٣: النحل چٺ  ٺ  

  ٨٣: النساء چ  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

فيها السعادة  !واهلل ،ونتمسك بسنة نبينا ،علامئنافيجب أن نرجع ل ،بصرية وأهل فهمالعلامء أهل 

  ،نِ حم واملِ وفيها النجاة من الفتن 

 ،الفوىضو من سفك الدماء ومن هذه  ،الناس بالسنة لسلموا من هذه الفتن لو متسك !واهلل

 ،مظاهراتو ،اعتصاماتو ،و انقالبات ،إىل ثورات ا خالفوا السنة دعوا ملم  ،ومن هذه املصائب

لمم -وهلذا يقول ،وقعوا يف اهلالك والفتن ،وخالفوا سنة رسول اهلل سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم م » :-صم ت ك  كه رم تم

ىلم ِمثِل البميهض ا، العم اِرهم نمهم ا كم يهل هم ، لم
ِ
الِك   اء ا إالم هم نههم زيغ  عم لمم -وقال ،«يم سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم إنمام »  :-صم

م، كم  بهلِك  انم ِمنه قم نه كم لمكم مم ِهم، وم سم ثهرة  مم أمهه
تاِلفِِهمه اِئلِ بِيماِئِهم اخه ىلم أنه  «عم

ڑ  ک    ک  ک  چ  :-تعاىل -طريق الفتن وهلذا يقول،بتعاد عن السنة طريق اهلالكفاال

 أمر اهلل وأمر رسوله أصابتهم إذا خالفوا   ٦٣: النور چک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  

لمم - النَّبِي ،الفتن سم يهِه وم لم ىل اهلل  عم دِي أمثمرة  » :يقول  -صم تمكون  بمعه  استئثار باملال واجلاه  ونحوه «سم

أ م  » ماوم روهنم
امم : واال  قم » خمالفات «ور  ت نكِ ا رم  فم ا يم نم ر  أم   «هللِ؟لم ام و  س  تم



 

 
21 

 

م » :قال،ثورات أو انقالبات الهل دعاهم ملظاهرات  أو  ونم احله مه ت ؤد  يهك  لم السمع  «قم الذِي عم

تمسه  » والطماعة مهللم الذِ لونم ام أم وم ك   .«ي لم

ع  وت طيع  لألممريِ »  :-اهلل عليه وسلم  صىلَّ –قال   مم ذم تمسه كم وم أمخم رم بم ظمهه م المكم   وإنه َرم  «مم

 .وإىل آخر ذلك مظاهرات إال  ل  أحدثوا ثورات وما قا 

ا » :-اهلل عليه وسلم صىلَّ  –قال ً عةم ِشربه قم اجلمامم نه فمارم رِب، فإنم مم لهيمصه ه  فم ه  رم كه يهًئا يم أمى ِمنه أمرِيِه شم نه رم مم

اِهليمةً  اتم ِميتًة جم ، مم تم  «فمامم

 ياكم العلم النافع والعمل الصالحبأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن يرزقني وإ -تعاىل–أسأل اهلل 

 .هداناوأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ  ،وأن يثبتنا عىل دينه حتى نلقاه ،واإلخالص يف القول والعمل

اهلل وسلم  وصىلَّ  ،حيبه ويرىض ة أمرنا ووالة أمور املسلمني ملاوال أن يوفق-تعاىل-ونسأل اهلل

 .وعىل آله وصحبه أمجعنيعىل نبينا حممٍد 
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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