
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

نعم  اهلل:   عباد    ،   اهلل عل إن  امَتنَّ اهلل هبا عل هذه    عباده كثرية وال تعد وال حتىص  التي  النعم  ومن أعظم 

وخصها هبذا الكتاب، الذي هو أفضل   والسالم ،األمة أن خصها هبذا النبي الكريم، عليه أفضل الصالة  

ْن َحكِيٍم ََحِيدٍ  ا ))الَ الكتب وأمتها وأكمله  ))َيا تِيِه الَباطُِل ِمْن َبْْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ

وقد َوَكَل اهلل حفظ الكتب ،  (قد امَتنَّ اهلل عل هذه األمة بأن جعل مصدر ترشيعها ))كتاب اهلل وسنة نبيه

رفوا كالم اهلل، وجترأوا عل كالم رسلهم  الساموية السابقة إىل أهلها فضيعوها، وزادوا فيها، ونقصوا، وح

                                                       بالتحريف والتبديل أيضا ....

 .{انا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}تعاىل :  هلل بنفسه حفظ دستورها فقالأما هذه األمة فقد تكفل ا  

النبي صل اهلل عل تتناقل كالم اهلللذا ظلت األمة من زمن  وكالم رسوله دون أي    يه وسلم إىل يومنا هذا 

زيادة أو نقصان، ولو أراد إنسان يف رشق األرض، أو يف غرهبا أن يزيد حركة إعراب يف كتاب اهلل لصاح به 

تتناقله األمة كابًرا عن كابر املسلمون يف أرجا السطور والصدور،  اهلل  حمفوظ يف  املعمورة ، الن كتاب  ء  

 .، وهذه من أعظم امليزات هلذه األمة-صل اهلل عليه وسلم -افهة وكتابة، وكذا سنة النبي مش

فوا يف دالالت نصوص َحرَّ إذ  والبدع،  وأهل األهواء  الضالل واالنحراف  أهل  املشكلة وقعت من   لكن 

 .الوحي، وََحَُلوا كالم اهلل وكالم رسوله عل غري معناه الصحيح، فحرفوا الكلم عن مواضعه

والسنة،   الكتاب  الوحيْي  بنصوص  يستدلون  وحديثا  قديام  والبدع  الضالل  ويف ففأهل  كالمهم  يف  نجد 

كالم اهلل عل غري    كتبهم: قال اهلل، وقال الرسول، فهل يعني هذا أهنم عل حق؟ اجلواب: ال، ألهنم ََحَُلوا

 .معناه الصحيح 

  وهم يستدلون بآيات من القرآن، قتلوا عليًّا   وهمقتلريض اهلل عنهم  -لوا خرية الصحابة  اخلوارج الذين قتف

عنه اهلل  وسلم  ريض  عليه  اهلل  صل  النبي  له  قال  ))الذي  َيا :  النَّاَقَة  َعَقَر  ِذي  الَّ َقاَل:  لَِْي؟«  اأْلَوَّ َأْشَقى  َمْن 

ُبَك َعَل   ُسوَل اهللِ. َقاَل: َرُسوَل اهللِ. َقاَل: »َصَدْقَت، َفَمْن َأْشَقى اْْلَخِريَن؟« َقاَل: اَل َعلَِم ِِل َيا رَ  ِذي َيْْضِ  الَّ

 



 

 

 

َوَأَشاَر النَّبِيُّ   َياُفوِخهِ   َصلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمْ َهِذِه،  إِىَل  تأولوه  . ومع ذلك قتلوه بنصوص القرآن، لكن  ((بَِيِدِه 

 َيُهْم(( الَ ُُيَاِوُز َتَراقِ  َيْقَرُءوَن الُقْرآنَ )) عن صفتهم فقال:   وأخرب صل اهلل عليه وسلمعل غري تأويله، 

املرجئة   من  االهواء  أهل  كذلك  الرشيعة  نصوص  بفهم  تالعبوا  اخلوارج  وغريهموكام  ولقد  ،  واملعتزلة 

 تاهت وضاعت االمة اليوم بْي فريقْي: 

م-1 انتهج  الدماء فريق  فاستباحوا  باملعصية  اهلل  عباد  وكفروا  اهلل  رَحة  من  العباد  فقنطوا  اخلوارج  نهج 

 عراض واألموال أيضا مستدلْي عل ضالهلم بفهم سقيم لكتاب اهلل وسنة نبيه واال

وفريق شاركوا اخلوارج بالضاللة واالنحراف فقالوا للمسلمْي يكفيكم قول ال اله اال اهلل حممد رسول   -2

ر وهونوا  صعدوا املنابف، وهذا ينجيكم من عذاب اهلل  فال يْض مع االيامن ذنب وال ينفع مع الكفر طاعةاهلل 

دين  امل من  وخروجه  الصالة  تارك  كفر  يف  العلم  اهل  اقوال  نقل  من  وحترجوا  الصلوات  وترك  عايص 

..وقس عل ذلك باقي .. نجيهاإلسالم ولو قال يف اليوم مئة الف مرة ال اله اال اهلل ومل يصل فلن تنفعه ولن ت 

 العبادات  

رسو  وسنة  اهلل  لكتاب  الصحيح  والفهم  التوفيق  أهل  ،  بينام  فال  له  والرجاء  اخلوف  بْي  اهلل  إىل  يسريون  

الرجاء والطمع برَحة اهلل   القنوط من رَحة اهلل، وال يغلبوا جانب  فيقعوا  يف كبرية  يغلبون جانب اخلوف 

هم يسريون اىل بل    يف كبرية األمن من مكر اهلل،  وااهي بدعوى رَحة اهلل  فيقعفيرتكوا األوامر ويرتكبوا النو 

ف من اهلل وجناح الرجاء والطمع بعفو اهلل ،وال يطوي هذين  الذي يطري بجناحْي جناح اخلواهلل كالطائر  

   اجلناحْي اال ملا يصل اىل بر األمان يف جنة أرحم الراَحْي 

ا إِْذ َنادَ }فهذا حال األنبياء والصديقْي والصاحلْي ُيليهم ربنا لنا يف كتابه     ُه َربِّ اَل َتَذْرِِن َفْرًدا  َوَزَكِريَّ ى َربَّ

َخرْيُ   اخْلَ َوَأْنَت  يِف  ُيَساِرُعوَن  َكاُنوا  ُْم  إِهنَّ َزْوَجُه  َلُه  َوَأْصَلْحنَا  ََيَْيى  َلُه  َوَوَهْبنَا  َلُه  َفاْسَتَجْبنَا  اِت  اْلَواِرثَِْي  رْيَ

 {َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعْيَ 

ِمَن  }:  أيضا   ويقول   َقِريٌب  اهللَِّ  َرَْحََت  إِنَّ  َوَطَمًعا  َخْوًفا  َواْدُعوُه  إِْصاَلِحَها  َبْعَد  اأْلَْرِض  يِف  ُتْفِسُدوا  َواَل 

   {إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن حَمُْذوًرا َوَيْرُجوَن َرَْحََتُه َوََيَاُفوَن َعَذاَبهُ }وقال أيضا   {املُْْحِسنِْيَ 

كام   _أو يف أي مكان فهذه مهمة كل موحد_ست مهمة من يدعوا اىل اهلل عل منرب اجلمعة  فيا أهيا االخوة لي 

 مهام فعلتوا فأنتم من أهل اجلنة َيب كثري من الناس أن يطمأهنم ان ابرشوا  



 

 

 

:  ه أن ُيمع يف وقت واحد معاِن قوله تعاىل لها اهلل لكل من يدعو اىل اهلل بل عليالتي َحم   لألمانة هذه خيانة  

ِحيُم َوَأنَّ َعَذاِِب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيمُ  بِّْئ ِعَباِدينَ }                                      {َأِنِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

للمؤمن  ف بالنسبة  والرجاء  اإليامن  اخلوف  حقيقة  فهم  فرتاه  مها  الذي  حياة،  بيمنهج  ُيغلب ُيمع  وال  نهام 

والطمع برَحة    ، ويغلب الرجاء من اهلل حال صحته وعافيته وشبابه   وف، لكنه يغلب اخلأحدمها عل االخر

                                                     ذنوبه وكرب سنه  أو كثرةاهلل حال مرضه  

اهلل ريض  خري  الشم بن  عبداهلل  كأزيز عن  أزيز  وله  يصيل  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  أتيت  قال:  عنه   

                                                                                                              لبكاء...  املرجل من ا 

 .لنار غدا وال يباِل بكى احلسن البرصي فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني يف او

وامًا َيوفوننا من اهلل جل وعال، حتى تكاد أق  نجالس  إننا !   أبا سعيد  يا :  له  قيل   حينام احلسن البرصي وقال 

  حتى   الدنيا  يف   َيوفونك  أقواماً   ختالط  إن  إنك  واهلل :  اهلل  رَحه احلسن  ن تطري من شدة اخلوف، فقالقلوبنا أ

الدنييف  األمن   يدركك يف  يؤمنونك  أقوامًا  تصحب  أن  من  خري  اْلخرة،  يف   اخلوف  يدركك  حتى  ا 

نحن   وقال..اْلخرة. وقالوا:  هلم،  وال حسنة  الدنيا  من  حتى خرجوا  املغفرة،  أماِن  أهلتهم  قومًا  إن  أيضا: 

   ظن ألحسنوا العملنحسن الظن باهلل وكذبوا، لو أحسنوا ال

نُ }: ىل  ويف املقابل قال تعا ُفوا َعَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرَْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ ِذيَن َأْْسَ وَب  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ِحيمُ  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  إِنَّ والسالم،  [  53]الزمر:    {ََجِيًعا  الصالة  عليه  مَل  }  :وقال  َلو   ، بيدِه  َنفيس  ُتذنُِبوا  َوالذي 

هلم َفَيْغِفُر   ، َفَيْسَتْغِفُروَن  ُيْذنُِبوَن  بقوم  َوجَلَاَء  بُكْم،  اهلل  ))  ((َلَذَهَب  بالليِل  وقال:  َيَدُه  َيْبُسُط  َتَعاىَل  اهلل  إنَّ 

اسال اهلل    (( ْمُس ِمْن َمْغِرهِباللَّيِل ، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ لَِيُتوَب ُميِسُء النََّهاِر ، وَيْبُسُط َيَدُه بالنََّهاِر لَِيُتوَب ُميِسُء ا 

 ..  واستغفر اهلل ِل ولكم  عونان يوفقنا الن نكون من اهل الفهم الصحيح لكتابك وسنة نبيك أقول ما تسم

 

 

 واحلمد هلل رب العاملْي 


