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غفره ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهـده اهللا             إن احلمد هللا نستعينه ونستهديه ونست     

 فلن جتد له ولياً مرشدا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه وأشـهد أن                   ه ومن يضلل  ،فال مضل له  
  .حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثريا

  
ق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكـم               يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ح      

 واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحـام         ا وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء     من نفس واحدة وخلق منها زوجه     
كم ويغفر لكـم    إن اهللا كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديدا يصلح لكم أعمال                

  .ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما
  

  ...أما بعد أيها األحبة يف اهللا فسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته ومغفرته
 أيها املسلمون فإن مما ال شك فيه أن األمة اإلسالمية يف هذه األيام يف مجيع أقطارها تعيش معركة عظيمة بل                  

  : معركة عصيبة قال تعاىل
}                   ـهِموسؤقِ رـن فَـوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه

يمم١٩﴿الْح﴾لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهص٢٠﴿ ي﴾يددح نم عقَامم ملَه٢١-١٩:احلج[}و[  
  

٠٢:٣٢ 

٠٣:٤٠ 
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، فالذين كفروا قطعت هلم ثياب، وهـذه        ز وجلّ هي بني املسلمني والكفار     صومة اليت ذكرها اهللا ع    هذه اخل 

على إستعداد وال شـك أن  املعركة أيها األحبة ال بد أن نعلم مجيعاً أنه جيب علينا أن نكون منها على أهبة و           
أو حروب الـسنان    رية باللسان    ميادين احلرب الفك    سواء كانت املعارك يف    ؛ون على املسلمني  غطالكفار يض 

أنه  اهللا عليه وسلم     ىني يف حديث متواتر عن النيب صل      فقد جاء يف الصحيح   و    جل و عال باقٍ،    فإن دين اهللا  
يقاتلون يف سبيل اهللا  ال يضرهم من خـالفهم  ( ويف رواية )ال تزال طائفة من أميت  على احلق ظاهرين      (:قال

 وأمر اهللا تبارك وتعاىل يف عقيدة أهل        ).  وهم على ذلك   -تبارك وتعاىل -  وال من خذهلم حىت يأيت اهللا أمر اهللا       
السنة واجلماعة  هو أن يأمر اهللا عز وجل  تلك الريح  فتقبض أرواح املؤمنني فال يبقى يف األرض إال شرار                      

  .اخللق  وعليهم تقوم الساعة
  

اء من حيث نشعر أو ال نشعر أن علينـا           ن هذه املعركة  ال بد أن نعلم حنن وحنن نعيشها وسو           وأيها املسلم 
 بل هو واجب عيين فرض عني على كل أحد منا أال وهو أن نواجـه هـذه                  ، يف هذه  املعركة     عظيماً واجباً

 فال نغري وال نبدل وال نقدم وال         ...، الثبات على دين اهللا جل وعال      ركة بالثبات على دين اهللا جل وعال      املع
 مـن    أجله ومـات    أي - } رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه          من الْمؤمنِني {،  خرنؤ

  .]٢٣:األحزاب[}وما بدلُوا تبديالً{:  قال تعاىل ؟ ما صفة الذين انتظروا-}ومنهم من ينتظر{الصحابة 
قال   كما ، وهلذا  صلى اهللا عليه وسلم وبعد وفاته       حياة النيب   فهم ثابتون صامدون على دين اهللا عز وجلَّ يف        

قاطعة يف إمجاع الصحابة إذ ال ميكن ضبط اإلمجاع إال بـه،            ال كانت احلجة إمنا  : شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل    
م مجاع الصحابة حجة  قاطعة إىل قيـا       لم فكان بالتايل إ    على منهج النيب صلى اهللا عليه وس       سارواملاذا؟ ألم   

  .، وما بدلوا وما غريوام ثبتوا على دين اهللا عز وجلالساعة أل
  

 عن هذه   ..لّ وعلى عن هذه العبادة العظيمة        من سالح الشيطان الذي يثبط به عباد اهللا ج          ..أيها املسلمون 
 اًالحويضع يف وجوههم س   ، الشيطانُ يستهوي املؤمنني     الالفريضة العظيمة وهي الثبات على دين اهللا جلّ وع        

  بسم اهللا الرمحن الرحيم: ، يقول اهللا عز وجلأال وهو سالح الفتنة؛ عظيماً
ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَـيعلَمن       ﴾٢﴿أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ         ﴾١﴿امل{

لَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّهبِنيالْكَاذ نلَم٣-١:العنكبوت[}ع[  
 هو ظهوره للناس وإال فإن اهللا صادق قبل إجياد اخللق علم اهللا عز وجل هـو ظهـوره                   وعلم اهللا جل وعال   

 و مـادة   }ولَقَد فَتنـا  { بالفتنة باحملنة     هذا؟ يكونكيف  .. اس  فليعلمن اهللا، يتبني املنافق، يتبني الصادق         للن
دقني  وهذا التمحيص خيرج منه املؤمنون الصا      نار، أي حنسه بال    فنت رجل حديداً   ، من التمحيص   يف اللغة  "فنت"

٠٥:٣٧ 

٠٧:٠٧ 

٠٦:٢٩ 
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 حـديث ظفـر     حه  مـن   ام مسلم رمحه اهللا تعاىل  يف صـحي         اإلم و أخرج  ،نويسقط فيه املنافقون الكاذبو   
 -ا حذيفـة  دراكم م وما أ ) حذيفة ابن اليمان  (،   رضي اهللا عنه   الين عن حذيفة   اخلو أيب ادريس  عن   ياحلضرم

، قـال يف    ، الذي حفظ الفنت عن النيب عليه الصالة و السالم          احلفاظ من أهل احلديث    كما قال راوي الفنت   
  :هذا احلديث

   . عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركينكان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  
قَد جاءكُم من   {الذي هو نور النبوة     -  ءنا اهللا ذا اخلري   يا رسول اهللا، انا كنا يف جاهلية وشر، فجا        : قلتف

بِنيم ابتكو ورن نعم: (قال...  فهل بعد هذا اخلري من شر؟، -}اللّه.(    
نعـم، وفيـه    : (قـال ... ؟لعله يدركه - ذا الشر من خري    بعد ه  فهل   يا رسول اهللا     قال.. ما اكتفى حذيفة    

  ).دخن
 هـذا هـو سـالح       ةهذه هي الفتن   مث خري و فيه دخن،    مث شر    ..  خري، بنور النبوة   مث.. إذن شر؛ جاهلية    

  .الشيطان يريد أن يضل الناس بالفتنة
قوم يستنون بغري سـنيت،  : (قال... ؟ يا رسول اهللاوما دخنه: قلتقال  ... فسأل عنها حذيفة رضي اهللا عنه    

  .خر احلديثآ إىل  ).دون بغري هديي، تعرف منهم وتنكرويه

عن حذيفة رضي اهللا نفسه أنه كان عند عمر يف زمن خالفة عمر رضي اهللا عنه ومـا                  وجاء يف الصحيحني    
 صحيح عن حذيفة قـال      إسنادب ١ كما عند الفريايب   أدراكم ما عمر الذي كان يسأل حذيفة رضي اهللا عنه         

على نفسه ان عمر خياف     ؟ ك  "٢ين رسول اهللا من املنافقني    أعد" :و يقول كان يسأله عمر  ... كان  عمر يسأله     
  .كلمتنال وال يزيغ يريد الثبات على دين اهللا عز وجل وهو موضوع من هذه الفتنة حىت ال يز

 املنافقني  ولكن حنن نعلم من       أن يكون من  ال يأمن      هو  "؟ين رسول اهللا صلى عليه وسلم من املنافقني       عدأَ" 
ال وألف ال لست  منـهم وال        " :فقال حذيفة ،  نهمالنيب عليه الصالة والسالم أنه ليس م       تزكيةسريته ومن   

  .ني سر النيب عليه الصالة السالم هذا أم".أقول ألحد غريك

  

أيكم حيفظ حديث الفنت عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه           ": :جملسه يف   رضي اهللا عنه   عمر    قال هو الشاهد أن  
 ولكـن عمـر   ".أنا يا أمري املؤمنني" : عند عمر بن اخلطاب فقال هم بعض فقام...  فقام قوم وقالوا     ".؟وسلم

                                                
 محمد بن يوسف الفريابي 1
  ھل اعتبرني من المنافقین ؟: أي  2

٠٩:٤٩ 

١٠:٤٢ 
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  يعين   "..لست أسألكم عن فتنة اليت تبعدك عن الصالة والزكاة والصيام         " :أدرك ما فهمه هذا الرجل فقال     
 فقال حذيفة رضي اهللا عنه      ،ال أسأل عن هذه   اجلليلة،ء فتنة صغار املعاصي اليت تكفر ذه األعمال         فتنة النسا 

وبينـها  بينـك     ؛أنا أخربك ا يا أمري    : "  قال -راوي حديث الفنت  -د حذيفة عمر يقص  و ،"أنا أخربك ا  "
  ".ال بل يكسر: " قال".؟يكسريا حذيفة أيفتح هذا الباب أم ":  فقال عمر رضي اهللا عنه ".باب

 "...أجل  هو البـاب " : قال،"؟ ماهو الباب أكان عمر رضي اهللا عنه يدري     " : مث سئل حذيفة رضي اهللا عنه     
لكن الذي يكسر غلق بطبيعة احلال،    الذي يفتح ي   ".أما أنه يكسر فال يغلق إىل قيام الساعة        و" عنه     رضي اهللا 

  . ال يغلق

  

رفع السيف يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم امسعوا أيها اإلخوة من بعد وفاة عمر رضي                  مبوت عمر  ذا   و
هكذا لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا          اهللا عنه رفع السيف فلن يوضع إىل قيام الساعة فمن قاتل            

 هذه الفنت اليت أخرب عنها رسول اهللا عليه الـصالة           ، الفنت بعد عمر   وقعت  ، عليه الصالة والسالم   نبيناقال  
  ؟ منهاما موقف املسلموالسالم وبلغها  حذيفة وجزء منها بلغها أيب هريرة رضي اهللا عنه، 

ملاذا هذا؟   ض الناس وال يثبت      واهللا فنت بسيطة متر ببع     ،ال يثبتون أمام الفتنة   س اليوم    نرى كثرياً من النا      ملاذا
ـ  فهم كمـا  يف اتباع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم          تفريطناأليس هذا خلل يف أنفسنا أليس هذا بسبب          ا ه

  .بلى.. بلى .. بلى : اجلواب يف كل هذا ؟ األمةسلف

  

أسباب [ يف رسالته    ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل      يقول شيخ اإلسالم   ؟  ء الناس  ملاذا سقط هؤال   ؟ ما هو احلل   إذن
و إمنا يقـع    ":  حاصل كالمه   ..وإمنا حاصل كالمه رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه         يقول ،]وقوع الناس يف الفنت   

 أن ال  و إمـا   ، يتركـوه  .. و ال يلحـق       احلق يتركإما  ،  " الصرب عليه  بترك احلق أو    بتركالناس يف الفنت إما     
هـذا ال    ،}وتواصوا بِالْحق { :عز و جل   قال اهللا    و هلذا  ، يصربون عليه  الولكن  يتبعون احلق   يعين  .. يصربوا

عبد الوهـاب   ادد حممد    بني اإلمام    كماهذا بالنسبة لإلنسان    و   ]٣:العصر[}وتواصوا بِالصبرِ {  ..يكفي
علم و عمل و دعوة     ..)العلم و العمل و الدعوة و الصرب       (سائل أربع األصول ثالثة و امل   : رمحه اهللا يف رسالته   

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُـوا الـصالحات       ﴾٢﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ   ﴾١﴿والْعصرِ {: تعاىل، كما قال    و صرب 
  .]٣-١:العصر[} ﴾٣﴿وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

١٢:٤٧ 

١١:٥٠ 
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 النيب صلى اهللا عليه وسلم إما بياناً صرحياً ال يقبـل            هبين  كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟    ،هذا احلق .. ق   هذا احل 
ن أ صلى اهللا عليه وسلم  للنيب، أبداً ال ميكن    بني لنا سبل الوصول إليه    عليه الصالة والسالم     أنهالتأويل وإما   

 هل هذا   بالتسمية عليه   أن دلنا   إما    ،وصول إليه يرشدنا إليه أومل يرشدنا إىل طريقة ال       حقاً و مل  قد ترك   يكون  
ال  و    يعرف احلق  اليت ا قواعد  السنعرف بعد قليل    ، هلذا   للوصول إليها أو أنه دلَّنا على الطريقة       ١األمر حق 

     كيف يكون؟. هذا احلقيتبع غريإلنسان أن لجيب 

  

بـل   ..  باباًً من أبواب الـشهوات و عال  أن املسلمني اليوم يواجهون من أعداء اهللا جلَّ  أيها األحبة ال شك   
 وكذلك يواجهون أبواب الشبهات وهلذا ال بد أن يكون عند اإلنسان علم يواجه به عروض                أبواب كثرية، 

  يكون عنده إميان باهللا جلَّ وعال       وأن ك،عند حصول العلم عند    أي تزيل الشبهة     ةالشبهتعرف   .. الشبهات
  أن  إمـا  ،شهوات والشر إمنا يدخل على اإلنسان من أحد هذين البـابني           به عارض ال   يتقيحىت يستطيع أن    

والعياذ باهللا وعدم إميان باهللا     غي   وإما أن يكون     ، ال يعلم اإلنسان فهذا باب الشبهات      ..؛ جهل   يكون جهل 
  . الشهواتو هذا باب من أبواب

مـا ضـلَّ     ﴾١﴿والنجمِ إِذَا هوى   {م   وقد نفى اهللا  عز وجل كال األمرين عن نبينا صلى اهللا عليه والسال             
كُمباحى {..  عنده علم    } صا غَوممن أين هذا العلم، وكذلك بـاب الـشهوات          ]٢،١:النجم[}﴾٢﴿و 

، والنيب صلى   ]٢:النجم[}ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى     {عز و جل   اهللا ر عنه صلى اهللا عليه وسلم بنص      أخرب
ثبت علـى    من أراد أن يتحصن بدين اهللا عز وجل وأن ي           فإذن ،وتنا يف هذا الباب   عليه وسلم ال شك أنه قد     

كما قال  ،   املرسلني سبيل النيب عليه الصالة والسالم      يتبع سبيل  والشبهات أن    دينه وأن يتقي باب الشهوات    
ذين هدى اللّـه    أُولَـئك الَّ {: ، قال  و عد جلة منهم     ملا قص األنبياء و عدهم      يف سورة األنعام   عز و جل  اهللا  

 هداقْت ماهدؤالء األنبياء   النيب صلى عليه وسلم أن يقتدي       أي أمر  ]٩٠:األنعام[}فَبِه ، ـ  و راهيم عليـه   اب
 ﴾١٢٠﴿نَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للّه حنِيفاً ولَم يك من الْمـشرِكني       إِِ{ :السالم كذلك ملا قال اهللا عز وجل      

ش همعراً لِّأَناك{]وجلَّ      ،]١٢١،١٢٠:النحل مثّ قال اهللا عز  :}            يماهـرلَّـةَ إِبم بِـعات أَن ـكا إِلَينيحأَو ثُم
  .]١٢٣:النحل[}حنِيفاً

أن دينه مهـيمن    وشك أنه خامت األنبياء واملرسلينن،      والنيب عليه الصالة والسالم ال      فيقتدي ؤالء األنبياء،    
على هديه وعلى فهم سـلف      تدي بالنيب عليه الصالة والسالم وأن يسري        فالواجب أن نق  هذه األديان،   على  

                                                
  "أن ھذا األمر حق.. عفوًا ..  ھل ھذا أمٌر خیر، أو حق " حصل خطأ و استدراك عند ھذه الجملة 1
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سلف الما فهمه السلف وعلى رأس       على غري ، ال ميكن أن ينجو اإلنسان و يفهم الكتاب والسنة           هذه األمة 
فعـضوا  دين املهديني،   لراشفعليكم بسنيت وسنة اخللفاء ا    (،  حابة رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني     كما تقدم  الص   

  .)اللة يف النار، فإن كل بدعة ضاللة وكل ضدثات األمور وإياكم وحمبالنواجذعليها 

  

   ماسبب هذا؟  .. على احلقيثبتونال  و يترك الناس الصرب عندماأيها األحبة 

 نفـسه   يهيءسان ال    أن اإلن  مههاأوهلذا أسباب كثرية    ،   إما أن يأيت من ترك احلق أو ترك الصرب         قلنا أن الشر  
 أعداء  تكون من  الفنت اليت    لعروض نفسه   ما هيء   من املؤسف أن جند كثرياً من الناس          . هلذه الفنت اليت تأيت   

 و فـنت     فنت تعم الناس   ..  يف الشبهات   الشهوات يف، فنت من الشيطان فنت      غري األعداء من  اهللا عز وجل أو     
  .تطم

 يف  و هلـذا   ،اصم من هذا ؟؛ أن يلتزم اإلنسان و يهـيء نفـسه           ما الع   ، منها  عهد الصحابة كثري   حصل يف 
نيب عليه الـصالة    ال عن عائشة يف قصة بدأ الوحي وأن          بن عروةي عن   الزبر من حديث    ح البخاري ،  صحي

 تبت به إىل ورقة بن نوفل ماذا قال        وذه )زملوين زملوين ( :والسالم ملّا رجع إىل خدجية رضي اهللا عنها وقال        
يا ليـتين كنـت فيهـا     ": ملا قال لهذلك ورقةكو  الفنتو  هيئته من   ؟؛ ماذا قالت  -نت نعم املعينة  وكا- له

هو الناموس الـذي      يعين هذا الذي حصل معه يف غار حراء           ،"جذعاً، هذا الناموس الذي أنزل على موسى      
يئة للـنيب   -  قال !ماذا يستلزم هذا الوحي؟    ، هو وحي  -!ما فيها لعب  -  وحي يعين...  موسى   أنزل على 

جـذعاً إذ   "،كنت باعتبار ولد كي أكـون فيهـا   أي "عاًياليتين كنت فيها جذ: " -عليه الصالة و السالم  
 ماكان يتصور عليـه الـصالة والـسالم          ،"؟أو خمرجي هم  " فقال عليه الصالة والسالم      ،  "خيرجك قومك 

 ما" : فقال  -"أو خمرجي هم؟   "- هرجوفكيف خي ه فيما بينهم،    ن يسمونه الصادق األمني وكان حيكمو     وافكان
  ."جاء رجلٌ بالذي جئت به قط إال عندي

  : هذه املسالة كما تقدماملسألة مفاصلة، ،ليست باللعب و اهلزل املسألة إذن
}    هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَان{ فرعية،   جزئيةهل هي    ؟ اختصموا شيء يف أي    ،}ه  وا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ ت

إذا كـان كـذلك     ف،   إسالم،كفر،هداية وغواية   دين، ،عقيدة اخلصومة هنا خصومة   إذن }لَهم ثياب من نارٍ   
 يهـيء  فالبـد أن   ابتالء،فيه يكون شهوات الناس   يصاب من  و من  شهوات الناس    سيصاب من فالإلنسان  

بعـض   ،و الترهيـب  لترغيب أ ا باب سواء كان هذا يف      ، و نفسه و يثبت على دين اهللا عز وجل وال يتنازل         
يرهبون  .. رهيبت سياسة ال يستخدموناألعداء هذا واقع ال شك؛    والناس يظن فقط ان الفتنة يف الترهيب        
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وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ           { باملقابلة وقال     و لذلك أمر اهللا عز وجلّ      الناس
اللّه ودع هل نرضخ هلم ؟ لكن قابلة وهم يستخدمون هذه السياسةمن باب امل] ٦٠:األنفال[}بِه!  

   

 !"..؟كيف ترسل جيش أسامة واملدينة حوهلا ما حوهلـا        " يف حروب الردة ملا قيل له        كما أبو بكر رضي اهللا     
 بت وما غـري   ر رضي اهللا عنه ث    بك فلو أخر جيش أسامة ولكن أبا        ؛فهناك ضغوط على خالفة اإلسالم وكذا     

 النيب عليه الـصالة      الذي سار عليه   نهجاملوسار على   السالم،  ىت بعد وفاة النيب عليه الصالة و        وما بدل ح  
 و  عناقاًواهللا ال أحل لواء عقده الرسول صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو منعوين                ": والسالم وقال 

 عليه وسلم  لقاتلتهم عليه والذي نفسي بيده ألقاتلن من فـرق بـني               كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا      
الصالة والزكاة واهللا الذي ال إله غريه لو جرت الكالب بأرض أمهات املؤمنني واهللا ال أتنازل عن هذا األمر              

ـ      فما هو واهللا إال أن رأيت       " : يف الصحيحني   كما  ، قال عمر رضي اهللا عنه      "أبدا رح أن اهللا عز وجل قد ش
  .عدم تنازل فأقدم وأقدم الناس معهرأى استمرار و ،، رأى عزمية رأى ثبات" للقتالبكرأيب  صدر

و أن أن يـصرب  إلنسان ، فال بد  اهللا عز وجل يثبت اهللا به أمة  ثبت على دين  ملا ي  اإلنسان   يكون قد... إذن   
يـا  " :، فقال له  غريباملهللا ملا جاءه تلميذ     رمحه ا  وراءه وهلذا فاإلمام أمحد       خلفه و من    اهللا عز وجل فيمن    يتقي
 .. و وضع عليه احلصري و داسوه      و ضرب  وسجن   جلد  يف فتنة خلق القرآن    - "اهللا عز و جل    يقل   أملإمام  

والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَـى     {أمل يقل اهللا عز وجل      ،  يا إمام ":  فقال   - عاىن يف التعذيب حىت يقول خبلق القرآن      
  .من هذا التلميذ أنظروا إىل هذا الفهم "؟}كَةالتهلُ

كل معه قلم   ن الناس    م بأمة فقال فنظرت فإذا     ".ها الغالم  أخرج إىل ساحة قصر اخلليفة وانظر        أي" : فقال له 
 قال !كتبنا خملوق " القرآن خملوق "  ماذا يقول أمحد ؟ قال     .. أمحد   يقول كلهم يريد أن يكتب ماذا       ،وقرطاس

  ! خملوق غريكتبنا" وق خمل غريالقرآن"
 رمحه   بإمام أهل السنة واجلماعة    ثبت رضي اهللا عنه و لقب     ف ..!"  و أهلك هؤالء ؟    أفأجنو بنفسي : "قال يا     
  .اهللا تعاىل
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 فقـط  يكـون  أن يشترط وال ذكرنا، كما الترغيب أسلوب اإلنسان يواجهه مما يكون كذلك األحبة؛ أيها
 حـني  والـسالم  الصالة عليه  لنيبل كما حصل  ... وكذا بأموال الترغيب يأيت قد ،وكذا لألعداء ترهيباً
 والسالم الصالة عليه النيب أن وقال اهللا رمحه  كثري ابن وصححه به بأس ال بإسناد وغريه اسحاق ابن أخرج

 عيني - الرجل هذا صنع ما له قالوا -الوليد أبو- ربيعة بنلعتبة   وقالوا قريش كفار جاءه بدعوته صدع ملَّا
 بأسـيافنا  بعض على مييل أن إال بعضنا ينتظر فما ،آهلتناسب   و ،حالمناأفه  س -والسالم الصالة عليه حممداً
  .بعضاً بعضنا فيقتل،  -و هي املرأة احلامل- احلبلى صيحة حفنصي

 لنـا مش ويفرق بعضنا يقتليعين  .. هذه مفاسد   كأنه يقول أن حممد عليه الصالة و السالم جاء يفسد بيننا،             
 إال تنتظر وما، آهلتنا وسببت، أحالمنا سفهت لقد: له وقال والسالم الصالة عليه النيب إىل فذهب ،بأسلوم

، أعطينـاك  املال تريد كنت إن حممد؟ يا منا تريد ماذا بالسيوف؛ أعناقنا فنضرب بعض على بعضنا مييل أن
 يعـين  .. دونـك  أمراً نقطع فال ملَّكناك امللك تريد كنت وإن ،نساءنا أمجل زوجناك الباءة بك كانت وإن

 .. )دونـك  أمراً نقطع ال (سياسياً القرار يكتب فقط قلم جبرة -العصر بعبارة- والسالم الصالة عليه النيب
 فتلـى  :)مين امسع( :فقال،  نعم :قال )الوليد؟ أبا يا أفرغت(: بعيد إىل ينظر وهو والسالم الصالة عليه فقال

 صـاعقَة  مثْلَ صاعقَةً أَنذَرتكُم فَقُلْ أَعرضوا فَإِنْ{: تعاىل قوله إىل وصل حىت -نتعلمو كما- فصلت سورة
ادع ودثَملت[ }ووالـسالم  الـصالة  عليه النيب فم على يديه كلتا فوضع الوليد أبو قام حينئذ ]١٣:فص، 

  ."صمت إال والرحم اهللا أنشدك" :وقال
  
 ،آهلتنا وسب ،أحالمنا سفه قريش ذكركفار كما ليس ؛القلوب منه توجل الماًك ،باهلني ليس كالماً مسع 

 وما ثبت ،املغريات أمام والسالم الصالة عليه النيب ثبات إىل انظروا ولكن ،كذلك األمر ليس ،مشلنا وفرق
  .والسالم الصالة عليه دعوته وبلِّغت ،األمة ثبتت وبثباته ،بدل وما غري
  

 ،واملنافقني النفاق فتنة دينهم عن اخلري أهل إثناء يف -وجل عز- اهللا أعداء يستخدمها اليت الفنت أعظم ومن
 أول يف والـسالم  الصالة عليه آذوه ،األمر بادئ يف والسالم الصالة عليه النيب منهم سلم ما الذين هؤالء

 الـصالة  عليـه  الـنيب  عن يقول- "محارك رائحة آذتنا لقد" أيب بن اهللا عبد له قال ملا ؛املدينة إىل وصوله
 وال ألسنة أكذب وال بطونا أرغب هؤالء قرائنا مثل رأينا ما" مث ،"األذل منها األعز ليخرجن" مث،  -والسالم
 ،املنـافقني  صـفات  هـذه  -وانسلت بدائها رمتين- الناس أشجع عن من؟ عن اويقول ،"اللقاء عند أجنب

 أو ؟دعوتـه  عـن  وسلم عليه اهللا صلى النيب هذا ثىن هل ،وأصحابه والسالم الصالة عليه النيب عن قالوها
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 اهللا رضـي  أنـس  قال ،العرنيني حديث الصحيحني يف تعلمون كماذلك   من أشد بل ؟،تأثروا أو ؟الصحابة
 أصـابتهم  فلمـا  -باطنا يسلموا ومل بعدها قال كما ظاهراً أسلموا لكنهم- عرينة من نفر تسعة أسلم :عنه

 :وقـال  ،وألباا أبواهلا من يشربوا وأن ،الصدقة بإبل يلحقوا أن والسالم الصالة عليه النيبوأمرهم   احلمى
 فحكـم  اإلبل، وأخذوا ،الراعي فقتلوا ،-وجل عز- اهللا فشفاهم ،منها وشربوا فذهبوا ؛)اهللا بإذن تشفون(

 شـخص  أي يطيقها ال ةاملدين حرة- باحلَرة يربطوا وأن ،أعينهم سملت أن والسالم الصالة عليه النيب فيهم
 واصنع كما م نكاية ،يهلكوا حىت ،الطعام من يطعمون وال ،املاء من يسقون وال ،-إنسان أييتحملها وال
كمـا  - يؤخر أو ؟دعوته عن ينثين والسالم الصالة عليه النيب جعلت األحداث هذه هل لكن ؛الراعي ذا

  .عندهم يعجز املنافقني رأى إذا الناس ضبع؟ كذا أو يؤجلها أولويات هذه أو ؟-الناس عضيقول ب
  

 قبـل  ،وجل عز اهللا لدين الثبات يكون ما أوىل من هو املنافقني أمام الثبات أن ،األحبة أيها نعلم أن بد وال
 منهم وجل عز اهللا حذر من هم املنافقون هؤالء أوىل، باب من فالكفار املنافقني فتنة أمام نثبت إذا مل  الكفار،

 وأن ،بـدعوام  يتزعزع وال ،أمامهم اإلنسان يثبت ؛)املنافقون سورة (بامسهم كاملة وسورة بقرةال فاحتة يف
اهللا  فقـال  ]١٣:البقرة[}السفَهاُء َآمن كَما أَنؤمن{ :قالوا الذين هم أليسوا -وجل عز- اهللا إىل أمره يكل

 دعوتـه  عن يكل و اإلنسان يتأثر كيف ،]١٣:البقرة[ }علَمونَي لَا ولَكن السفَهاُء هم إِنهم أَلَا{: وجل عز
  َآمنـا  { :بألـسنتهم  يقولون آمنوا بالذين يستهزأون مث ،!سفهاءال هم يقول   عز وجل واهللا  ! بسبب املنافقني 

 طُغيانِهِم في ويمدهم بِهِم يستهزِئ اُهللا﴾١٤﴿مستهزِئُونَ نحن إِنما معكُم إِنا قَالُوا شياطينِهِم إِلَى خلَوا وإِذَا
 نلتفت وال ،وجل عز اهللا دين على نثبت ،نبدل وال ،نغري وال ،نثبت أن فالبد ]١٥،١٤:البقرة[ }يعمهونَ
 قـصة  ويف ،أهله ويف ،نفسه يف ذاته يف آذوه ،والسالم الصالة عليه اهللا رسول آذوا فإم املنافقني لدعوات

 غـري  وما وصرب ثبت والسالم الصالة عليه النيب ولكن ،أهله يف آذوه أم والسالم الصالة عليه قال فكاإل
  .وعال جل اهللا دين على فثبتوا بعده من الصحابة وكذلك ،بدل وما
  

 وال وجل عز اهللا دين على ويثبت اإلنسان يصرب كيف ؟وعال جل اهللا دين على نثبت كيف األحبة؛ أيها
   ؟يبدل وال يغري

 وفـي  الـدنيا  احلَياة في الثَّابِت بِالقَولِ َآمنوا الَّذين اُهللا يثَبت{: وجل عز باهللا اإلميان األمر أول أن ال شك 
ةرلُّ اَآلخضياُهللا و نيمـلُ { والثبـات  اهلدايـة  نورنـا  حنن ،]٢٧:إبراهيم[ }الظَّالفْعيـا  اُهللا واءُ  مـشي{ 

  . يسألون وهم يفعل عما يسأل ال -وجل عز- اهللا  ]٢٧:هيمإبرا[
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 وهـي  الدنيا هذه حقيقة نعرف أن ،الدنيا قدر نعرف أن وجل عز اهللا دين على الثبات أسباب من كذلك
 منآ ملا فرعون ولذلك قدرها، نعرف أن البد الدنيا هذه ،املتأمل تأمل لو امسها على هي ،"دنية" امسها على

 مـا  ،تكلـم  ما ؟هلم قال ماذا ]٧٠:طه[ }وموسى هارونَ بِرب َآمنا قَالُوا سجدا السحرةُ فَأُلْقي{  السحرة
 ]٧١:طه[ }لَكُم َآذَنَ أَنْ قَبلَ لَه َآمنتم قَالَ{ :فقال ،!أمامه -وجل عز- هللا يسجدون ،أمامه حيصل ما طاق
 لَكَبِريكُم إِنه لَكُم َآذَنَ أَنْ قَبلَ لَه َآمنتم قَالَ{ الكرب يف إمعاناً لكن ،هلم يأذن مل وهو منه، اإلذن يطلبوا مل هم

 شدأَ أَينا ولَتعلَمن النخلِ جذُوعِ في ولَأُصلِّبنكُم خلَاف من وأَرجلَكُم أَيديكُم فَلَأُقَطِّعن السحر علَّمكُم الَّذي
 وتـأولوا  استسلموا علطول هل ،له قالوا ماذا ،التهديد و الترهيب أسلوب هذا  ]٧١:طه[ }وأَبقَى عذَابا
 القواعـد  طبـق  ،وضاق األمر اتسع   ،سعة فيه -وجل عز- اهللا ودين ،وكذا ضرورة هذه  الناس قال كما

 أَنـت  ما فَاقْضِ فَطَرنا والَّذي البينات من جاَءنا ما علَى نؤثرك لَن قَالُوا{ احلاجات وقت الناس على الفقهية
 احلياة هذه علموا ملا ،"فنت" أنه املفسرينأحد   قول حد على ]٧٢:طه[ }الدنيا احلَياةَ هذه تقْضي إِنما قَاضٍ
 تقْـضي  إِنما قَاضٍ أَنت ما ضِفَاقْ{ قالوا قادم جل عز و    اهللا عذاب وأن ،العذاب هذا تساوي ال وأا الدنيا
هذاةَ ها احلَيينا ﴾٧٢﴿ الدا إِننا َآمنببِر رفغيا لا لَنانطَايا خما ونتهأَكْر هلَيع نرِ محاُهللا السو  ـريقَـى  خأَبو{ 

  .]٧٣-٧٢:طه[

 وال يتزلـزل  ال الدنيا هذه حقيقة اإلنسان علم فإذا ]٧٣:طه[ }ىوأَبقَ خير واُهللا{ وقالوا عليه ردوا و لكن 
  .وجل عز اهللا دين من يغري وال يتغري

  

بعض عامة النـاس     و حنن يف عنقنا أمانة جيب أن نوصلها للعامة،           - مع األسف  -و لذلك بعض الناس اآلن      
 من الـسالح و الـسالح       كم عندهم  وسائل االعالم إذا مسع عن الغرب        معبالذات  فيه خري و كذا، لكن      

إمـا  اليت تنشر الكذب و الـزور       و يسمع األخبار املزورة الكاذبة       و الدبابات و الطائرات و كذا،        النووي
  :يقول

  ".ما نستطيع نواجه األعداء ... خنفف منه، حىت يعين " .. شوية"حنن اآلن الزم نغري يف ديننا "
 و أن نكون    ال بد أن نعلم أن هذه احلياة الدنيا        .ذا الباب و يبدأ يتأول يف ه     ...مثلما كان ابن سلول يف مكة     

إلنسان من هـذه األهاويـل و       ، فإذا مسع ا   }الدنيا احلَياةَ هذه تقْضي إِنما{مثل هؤالء السحرة الذين آمنوا      
  !و ماذا ؟.. و دون علم، صحيح نعلم عن الكفار أن عندهم أسلحة  األكاذيب
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  أيضاً حىت تعلموا حقيقة هذه الدنيا عز و جل، و اقرأوا ما حيصل من أهوال يوم القيامةاقرأوا يف كتاب اهللا

اإلنسان ،  ]١:التكوير[}إِذَا الشمس كُورت{تقف عند قول اهللا عز و جل هل طائرام و متفجرام .. 
 }إِذَا وقَعت الواقعةُ{ كيف يفعل اإلنسان ؟  يوم القيامةكورتيأخذ من الطاقة الشمسية فإذا الشمس 

 }إِذَا رجت اَألرض رجا{، ]٣:الواقعة[ }خافضةٌ رافعةٌ{ ،]٢:الواقعة[ }لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ{ ]١:الواقعة[
؟ يستعني ض  والسموات، ماذا حيصل باإلنسانبل تبدل األرض غري األر  كل األرض ترج رجا]٤:الواقعة[

 ماذا يعين وماذا ، خمزوم من!" ألف طن١٠٠"ال عندهم طائرام وو الب التعين شيء عندنا  ..مورذه األ
  يعين؟
واَألرض جميعا قَبضته يوم القيامة والسماوات مطْوِيات { واتا السميقبض إذا اهللا عز وجلَّ يعينماذا 

الَى ععتو هانحبس ينِهمرِكُونَبِيشا يمر[ }مشيء  ال شك أنه ال !ماذا ميلك من ملك اهللا عز و جل؟ ]٦٧:الز
يتزحزح و ال  إذا علم اإلنسان هذا وعلم حقيقة احلياة الدنيا وقدرها ال فإذن.  ال ميلكون من أمره شيءو 

  .يضره هذا بإذن اهللا عز وجلَّ 
  

قواعد يف معرفة  وعلى احلق ال بد أن ندرك هللا عز وجلَّ الثبات على دين اأسبابمن أعظم   ،كما وعدتكم
عز وجلَّ يف أن تعبده  مبا   قواعد يدرك اإلنسان ا احلق أنت يوم القيامة يا عبد اهللا مسؤولٌ أمام اهللا  ،احلق

عرف احلق   أنت ا تنها النيب عليه الصالة والسالم، هذه قواعد بيفالن أو فالن، بقول ل ولست مكلفاً أنز
  .يسأل ا أهل العلم...فروع والتفاصيلو  من أمور تبقىو ما 

 ليس هذا بصحيح أمل ،"احلق ضاع واحلق كذا"؛ بعض الناس يقول  الناس اآلنليس كما يقول  لكن احلق
ني والكتاب مب) هداية( النور واضح]١٥:املائدة[}قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِني{يقل اهللا عز وجلَّ 

أهل سأل اف... قد يكون بالنسبة له ليس بظاهر  ،وكيف يغري اإلنسان ويبدل و يزعم أن احلق ليس بظاهر
   .العلم
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  . اإلنسان ملعرفة احلقيلتزم اجيب أن اليت القواعد  فهذه بعض
  

أنزِل على النيب عليه منذ أن ، لمنذ اليوم األواحلق هو احلق ... احلق ثابت ال يتغري أيها األحبة : أوالً
سالم على  الصالة والو أنزِل على النيب عليه  ]١:العلق[} بِاسمِ ربك الَّذي خلَقاقْرأْ{سالم  الصالة وال

 }الَم ديناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلس{، املفكرين رأي خالف
ما كان إن بعض : "يأيت إنسان و يقولال ف .   يتغري إىل يومنا هذا ال عهد النبوةاحلق هو احلق ، ]٣:املائدة[

  . من قال هذا؟"، يتغري بتغري الزمان و املكان!تغري!  ليس حبقحقاً يف زمان النيب عليه الصالة و السالم
  ال نستطيع ان نطبقه يقولون..اآلن، لكن إيش لصالة و السالم هو أو أن احلق الذي يف عهد النيب عليه ا   

  ، و النيب؟ احلق هو احلقمن قال هذا.. الشيطان هذه دعوة من  و، "هو حق لكن ما نطبقه اآلن" ...اآلن
يه  هذا إخبار منه عل"ال تزال" ،)ال تزالُ طائفة من أميت( :ديث املتواترعليه الصالة والسالم ذكرنا يف احل

يضرهم من خالفهم وال من  احلق ظاهرين ال أميت علىال تزالُ طائفة من (  كوينخبار هو إالصالة والسالم و
من بين   وال يضرهم من خذَهلم ..م من خالفهم من املشركني و املبتدعة، أيها األحبة ال يضره)خذهلم

  .جلدم
ري ذهب معهم  رأى أهل اخل بعض الناس إذا،لصربترك ا من أسباب الوقوع يف الفنت قبل قليل  ذكرناكما 

نة واجلماعة ال يضرهم من خالفهم أهل السو  أهل احلق  ...، الترك احلق  عليههم مثّ إذا انقلبواوأحسن مع
  .م حىت يأيت أمر اهللا جلّ وعالال من خذَهلَو 
  

الوايل يف ذلك الوقت ودخل " نهذا" قصة شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهللا حينما ذهب إىل  يف تعلمونكما
  .ى إبن تيمية مل يأكلمثَّ رأ..  وأكلوا -على مائدته- مع جمموعة من العلماء عليه

  ". يدك؟كففتمايل أراك " :قالف 
شوف بعض الناس  ،، شوف اجلرأة باحلق" أموال املسلمنيأخذاكيف آكلُ من هذه األغنام اليت و " : قال

 بني احلق ألنه عامل ، و ال يسكت عن احلقر يتهوال، اإلنسان  مشكلة وكذابعض األعمال تسبب لهيتوقع 
 لنا دعا"هذا " هذان" إىل أن قال له  فأخذ يناصحه و يعظه،يبين احلق ملا سكت الباقون من علماء املسلمني

 فدعامه، و ما ولغ يف ما وضع أماكف يده عنه ن عنده حق كيف رضخ له ملا علم أشوف  ،"معك يا شيخ
، لبالد و العباداإن كان هذا عبدك جاء ليصلح " :وقال له وعليه  دعا، هوعاىلله شيخ اإلسالم رمحه اهللا ت

د والبالد اللهم فدمره وأهلكه وإن جاء ليفسد العبا ، و خذ بناصيته إىل الرب و التقوىخذ بيدهاللهم أعنه و 
احلق حق ال يتغير وملا خرج العلماء قالوا ، يؤمن معهم" هاذان" و فأخذ العلماء معه يؤمنون" واقطع دابِره

هذه مشكلة حنن يف موقف عصيب فقالوا له واهللا ال  ،م رمحه اهللا كيف كان جتلسنا معكلشيخ اإلسال
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 ما " ال أصحبكُم بعد اليوم،أناو اهللا و ال "  : فقال ألن مصاحبتك شيء يوردنا املهالكنصحبك بعد اليوم
مل يتنازل أبداً  "! وكذانعود حنن و يد اهللا مع اجلماعة.. خالص .. ال ال : "، ماقاللوهذ خ ملامن خذالمر تأثَّ

 و سيأتينا هم الذين شذّوا ،ما أخطأيعلم أنه ألنه   على مبدأهبقي ثابتاًكم بال أصح نصحبك قال ملا قالوا ال
 لو كنت  و ما وافق احلقهياجلماعة  ،س العكس أن اجلماعة مع احلق و لي،قواعد يف معرفة احلقمن 

  .وحدك
  

  .احلق ثابت ال يتغير كذلك باختصار أن احلق واحد ال يتعدد من القواعد أن .. فنقول
 من قال ذه العقيدة فقد ، على حق كذلك الكفارأن املسلمون على حق و  أن نقول أبداً أن نقولميكن ال

رمحه اهللا تعاىل  حممد بن عبد الوهاب ادد اإلمام ذكر وكما ، عليه الصالةُ والسالمكفر مبا أنزِلَ على حممد
أنا ال " :فرعونمن يقول عن ك- "صحح مذهبهم وأ، إمجاعاًشركني أو شك بكفرهم كفر ر املكفّ يمن مل"

  .املسلمنياع  هذا ال شك أنه كفر بإمج؛ شك يف هذا..، هوما تكلم فيه أتكلم فيها ما أدري واهللا
  

 وأن يثق اإلنسان ال بد ه على باطل أن  أنه على حقوال يتردد يف هذا وليس كما يقول البعض  هذا ، غري
، نعم نقوهلا وال فسهم حنن على حق ولسنا على باطلهؤالء السلفيني يعتدون بن من قبيل اإلعتداد بالنفس و

 ببيان النيب عليه الصالة والسالم فواهللا لو خالف حنن على حق  ... و ال ندس رؤوسنا يف الترابخنشى
يف النيب عليه الصالة والسالم  فهو الذي على الباطل فكما قال  أمر النيب عليه الصالة والسالمناأحد
، وجعلَ من تشبه بقَومٍ فهو منهم(:  ابن عمر رضي اهللا عنهمن حديث  داوودو أبو أخرجه أمحد ديثاحل

عليه الصالة  فأمر النيب ففمن خال ،)رزقي حتت ظل رحمي على من خالف أمري وجعل غارالذُّلُّ والص
 ومن خالف أمر النيب عليه ، ولو كان عند الكعبة فعليه الذلُّ والصغارولو كان يف بالد التوحيد .. والسالم

لف أمر النيب عليه خا وام العدو يف بالد املسلمني اليوم الصالة والسالم ولو كان على أرض املعركة أم
 يف أي مكان لكنه خالف أمر  .. من املواضع ولو كان يف أي موضعٍ،الصالة والسالم فعليه الذَُلُّ والصغار

النيب عليه الصالة والسالم بنص حديث النيب عليه الصالة والسالم فإن عليه الذلُّ والصغار ملاذا؟ ألنه 
  .ر النيب عليه الصالة والسالمخالف أم

  
  .١ أو غريهما ينفعك املكان؛ يف بيت اهللا احلرام


  

                                                
   إلى ھنا تنتھي المادة الصوتیة1
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