
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 حفظه اهلل و نفع بعلمهكلمة  الشيخ ربيع بن هادي املدخلي 

 يف احلب يف اهلل واالعتصام حببله  

 

 

و من سيئات , إن اْلَحْمد ِللَِّه َنْسَتِعيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا   
َوَأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال , َوَمْن ُيْضِلْل َفال َهاِدَي َلهُ , َفال ُمِضلَّ َلهُ  َمْن َيْهِدِه اللَّهُ , أعمالنا

 .َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َله  َشِريكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللَُّه 

آل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ٢٠١: عمران

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ے   چ   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ٢: النساء چ
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ا  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 ٠٢  : ٠٠: األحزاب

 

 : أما بعد 

و شر , محمد صلى هللا عليه و سلم و خير الهدي هدي, هللا كالم فإن اصدق الحديث

 .و كل ضاللة في النار, و كل بدعة ضاللة, و كل محدثة بدعة, األمور محدثاتها

تبارك و تعالى أن يوفقنا فيه  سأل هللاك الذي نة في هذا اللقاء المبارمرحبا باألحب

و , واعية ا  و قلوب, ةصاغي انآذا من السامعين  و أن يجعل , ق و الصوابالح قولل

 .فيتبعون أحسنه  جعل الجميع من الذين يستمعون القول ن يأ

 :مرين هامين جداتكلم معكم بأوفي هذا اللقاء أحب أن أ

 .صلى هللا عليه و سلم و سنة رسول هللا ,  الحث على االعتصام بكتاب هللا:أحدهما 

 .خي في هللا و التحاب فيهالحث على التآ :األمر الثانيو

 .ن لقيام دعوة هللا تبارك و تعالىو هما أمران ضروريا

و ,  و طاعة رسولهت فيه آيات كثيرة تحث على طاعة هللاأما األمر األول فقد ورد

و االعتصام , عليه  الصالة و السالم  و اتباع هذا الرسول الكريم , تباع الكتابا

 .مساك بهو االست, ل هللابحب

زلة التحاب في هللا  و تبين منو الثاني وردت فيه أحاديث كثيرة تحث على محبة هللا

 .ىتبارك و تعال

غاية  أن يلقى  ب السلفي في أي مكانان من الشباو أرجو أن يلقى هذان األمر

 .مية هذين األمرينأن يدرك السلفيون في كل مكان أه و, االهتمام
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چ : وتعالى  قوله تبار ك: في الحث على األمر األول  ك و تعالى مما قاله هللا تبارف 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

آل  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ    ڑژ      ژ  ڑ

و هذا تكليف محتم  ,ر هللا هذه األمة عن بكرة أبيها أن تعتصم بحبلهأم .٢٠١: عمران

في العقائد و في , وأن ينهضوا به جميعا يجب على المسلمين أن يقوموا به

و فيما يتعلق بالعقيدة في , و في األخالق, و في االقتصاد, و في السياسة, العبادات

, خمن البرز تهوبداي, اآلخر و ما يتعلق باليوم,  ذات هللا تبارك و تعالى و صفاته

فهذه  ,إلى غير ذلك, إلى الوقوف في الحساب, إلى قيام الساعة إلى ورود الصراط

مستضيئا فيها , صب عينيهتكون هذه األمور نأن و, وعبها المسلميجب أن يست

 .عليه و سلم سنة رسوله صلى هللابو  بكتاب هللا

األمر  إال بتنفيذ هذا, الدنيا و اآلخرة ال سعادة و ال كرامة لألمة في هذهو ال عزة و 

و إذا وجد , تفرقبتعاد عن الو اال, بحبل هللا جميعا  االعتصاموهو , الواجب

 و لسنة رسوله نقياد هلل ولكتابه هلل رب العالمين و اإل االستسالم و, ص هلل خالاإل

ل التفرق و إنما يحص, ال يمكن أن يحصل التفرقيحصل   ال ,صلى هللا عليه و سلم

دم االعتصام بحبل هللا هللا من اتباع الهوى و من ع عتصام بحبل اال و البعد عن

األصل العظيم  فإذا حصل التهاون في هذا, ى ذلكعلو عدم الحرص  , عالىتبارك و ت

و هذه العواقب , ترتب على ذلك التهاون الشرور الكبيرة في الدنيا و اآلخرة

لمون عواقب وخيمة يعيشها المس, ل منصفو ك, ملموسة بأيدي كل عاقل الوخيمة

 جراه من نصوصو ما جرى م, و نتائج خطيرة لعدم تنفيذ هذا األمر العظيم, اآلن

اء نعوذ باهلل من الضالل و  نعوذ  باهلل من اتباع األهوو , الكتاب و السنة يف
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والعياذ  العداوة و إلى البغضاءإلى و , زقو إلى التفرق و التم, المؤدية إلى الشتات

 .باهلل

أما الصحابة  أما  , ونهانا عن التفرق  في هذه اآلية بحبله أمر هللا باالعتصام

صموا بحبل هللا وهو  فاعت , تجابوا لهذا التوجيه الربانيالمفضلة فقد اس القرون 

في عقائدهم وعباداتهم  وجهادهم  جميع شؤونهم كتاب هللا وسنة رسوله في

 ففازوا , تمسكوا بذلك, ودعوتهم إلى هللا سبحانه وتعالى وفي أخالقهم وسلوكياتهم 

بإخالصهم و لقلوب؛فتح لهم الشعوب وا, لدنياو فتح هللا لهم ا, و سادوا , و سعدوا

 .صدقهم

و , فتنة التي أثارها عبدهللا بن سبأ اليهوديالبسبب  مع األسف  توقفت الفتوحات 

ثم إلى , مما أدى إلى قتل الخليفة الراشد عثمان, بعه من الحمقى و السفهاءامن ت

ثم , ا فتوحاتهمفلما اجتمعت كلمتهم عاد نشاطهم و استعادو عنه قتل علي رضي هللا

و في  ,و ال يزال المسلمون في نقص , ق فتوقفت الفتوحاتفرق و التمزدب الت

 كما األمم عليكم تداعى أن يوشك" , حتى تكالبت و تداعت عليهم األمم ,هبوط

 أنتم بل: "  قال ؟ يومئذ نحن قلة ومن:  قائل فقال ,"  قصعتها إلى األكلة تداعى

و الصراعات في  والنزاع  رقفحصل الت " السيل كغثاء غثاء ولكنكم , كثير يومئذ

م األمم و الفات  أن تكالبت عليهتخلهذه الصرعات واال و كانت النتائج, الداخل 

و لم ينج من هذا اإلستيالء , تداعت عليهم حتى استولوا على معظم العالم اإلسالمي

مع األسف  –و هبت الشعوب تدافع عن أوطانها , إال بالد الحرمين و ما قاربها

لكن بقي االستعمار الفكري و و , يو تخلصوا من االستعمار العسكر –الشديد 

في هذه الشعوب مع األسف  بقي, وهو أخطر من اإلستعمار العسكري  المنهجي

و ترى الكتاب و  ,و لم تستطع الخالص من هذا االستعمار الخبيث الشديد 

 تراكية حتى  وقد هتفوا باإلش, تهتف بالديمقراطية  الفضائية والمواقع الصحفيين 

 هتاف ال يوجد, بالقوميات والديمقرطيات وإلى أخره  وايهتف ونوال يزال أسقطها هللا

, اعتزوا  بكتاب هللا ,عز وجل  حبل هللاباعتصموا  أوساط المسلمين إال القليل في 

وفي الصحف  وأما األصوات القوية والمدوية إال أصواتا خافتة حولههذا ال تسمع 

كل  عداء اإلسالم فيها هتافات إلى التبعيه العمياء ألغير وفي المجالت وفي
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منها جنى ما  رأس هذه المجاالت الديمقراطية  التي  المجاالت إال ما شاء هللا وعلى

 ولم يزدجروا مع األسف  و لم يعتبروا و لم يتعظوا, إال الهالك و الدمار مون المسل

 .الشديد

فتراهم يسخرون , الشعوب الكافرة وعلى  أنفسهم ثم هانوا على ,و هانوا على هللا

,   هللا عليه و سلم من محمد صلى ويسخرون من القرآن   يسخرون من اإلسالم و

, عليه الصالة و السالم تاب ربهم وسنة نبيهمكإلى و وهللا لو رجع المسلمون 

لما استطاع أعداء اإلسالم أن يجرؤا على شيء من هذا الذي الستعادوا هيبتهم و

 و تبارك وتعالى  هللا لببح كل هذا نتائج وخيمه   لعدم االستمساك , ن ونه اآليمارس

القائم على لتفرق الشنيع لو نتيجة ,  عليه السالمو سنة رسوله صلى هللا  كتاب هللا 

 و على العداوات, األهواء الجامحة على, ئد الضالة مع األسف الشديد العقا

ال بد من االستسالم هلل  , صفوا النفوس تو, تطهر القلوب والبغضاء وألجل أن 

چ  شؤم التفرق الذي حذر هللا منهي لعز وجل واإلدراك الواع بحبل هللا  واالعتصام

ڃ  چ  چ  چ ,   ٦٤: األنفال چٺ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ۆئ  چ ،  ٢٩٥: األنعام چچ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڑ  

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

فإذا . ١ ١-  ١٢: الروم چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   جئ            یی  ی

استسلموا ألمر هللا  بات  وهذه التشيعات وهذه األهواء الجامحه وتركوا هذه التحز

عادت لهم مكانتهم  , صلى هللا عليه و سلم و انقادوا لكتاب هللا و سنة رسوله

لرجوع و ال مخلص لهم إال با, اتلةهذه الغثائية القعنهم هيبتهم و ذهبت   وعادت

ا مو العض عليه عتصام بهما رسوله صلى هللا عليه وسلم واال سنةو هللا إلى  كتاب 

  .م سالالو الصالة  عليهبذلك رسول هللا  أوصانا كما بالنواجذ
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ليس طويلة  تفاصيلإلى و هي تحتاج , شارات و لمحات من القضية األولىهذه إ

ع أواصل في مثل هذه التفصيالت ألن الوقت ضيق وأنا ال أستطي, ن اآل   هذا محلها

. 

 :لثانيأعرج اآلن على األمر او

 ال تصلح دنيانا و ال, جدا جداو هذا أمر مهم , و هو التحاب في هللا و التآخي فيه 

.هللارانا إال به بعد اعتصامنا بحبل خأ  

  ٻٱ  ٻ  ٻچ   قال هللا تعالى مادحا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ       ڀ  ڀ ٻ  پ  پ 

 ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٿ   ٿ  ٿ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   

 صفات محمد  هفهذ. ١٥: الفتح چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڑ   

 حم و المحبة و التماسك واالتواد و التر ,و صحابته الكرام, عليه الصالة و السالم

 هكزرع اخرج شطأه فآزر مثلهم في اإلنجيل وكما مثلهم في التوراة , ونالتعا

الزرع يخرج ثم تكثر فروعه حتى يشتد ويقوى  فاستغلظ فاستوى على سوقه

كيف كان  فهذا يجب أن نأخذ منه درسا واعيا, هللا أكبر, ويتماسك بعضه مع بعض  

على ف كانوا أشداء و أصحابه يتراحمون فيما بينهم و كي وسلم  محمد صلى هللا

, ينحف و بعض اإلعالميين و بعض المتفيقهالص فياآلن في الساحة و, أعدائهم 

وأخوة األديان وإلى أخر هذه التفاهات التي  األديان حوارالتآخي وبالحرية و ينادون

 چپ  پ  پ       ڀ  ڀڑ   چ تدل على الغثائية في هذه األمة قال 
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َاْلبَ ْغيَََُأَصابَ ُهمََُِإَذاََوالَِّذينََ چ قناتهم مع أعداء هللا نتليال  شدة مع حكمة.  ١٥: الفتح

١٠: الشورى چ (93)َيَ ْنَتِصُرونَََُهمَْ  

م هدمن انتقاصهم و إهانتهم تجو إذا طمع العدو في جزء من بلدانهم أو في شيء 

و هذا ال , وهذه األخطار  قوى الناس و أشد الناس في مواجهة هذه اإلساءات من أ

 چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ قاله هللا في رسوله  ينافي ما

٢٠٠: األنبياء   

يجذبون الناس إلى الجنة لبقوتهم  وإن أصحابه لرحمة فوهللا إن رسول هللا

ت بهم وفتحوا الشعوب بهذه القوة فسعد منهم وهذه وهللا رحمة سالسل رحمةالب

عليها  لحالة التي كان لمين على اولو  أن المس الشعوب وكان ذلك وهللا رحمة

  .رسول هللا وصحابته الكرام لكانوا رحمة للناس

من أسبابه  تعيشه اإلنسانيه  في هذا العصرألم تروا هذا الشقاء وهذا الدمار الذي 

فترتب على ذلك تفرقهم  عدم اعتصام المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم

وترتب على ذلك علو وانحطاطهم وجمودهم وتوقف المد اإلسالمي بل انحساره 

وتكالبهم عليهم إلى أن وصلوا إلى  أعداء اإلسالم وظهورهم على المسلمين

وهم الذين   وحوشالوهللا  همو , باإلسالم ووصفه بالقسوة والوحشيةالسخرية 

ا الدنيا فتنا وفسادا وهم السفاكون للدماء وهم الغزاة لألبرياء في أوطانهم ئومل

نهم بصواريخهم ودباباتهم وأساطيلهم الجوية  يسحقونهم ويقتلونهم ويشردو

و تجد من , قبحهم هللا الكذابيين  مع ذلك يدعون الرحمة و, والبرية   والبحرية 

سف مع األ, المسلمين بمثل هذه األشياء  الببغاوات في بالد نممن ينعق . ينعق 

هذه ,دمونها يستخ واألساليب التي هذه القسوة التي يبديها اإلرهابيون نعم  ,الشديد

إصالح لحياة  لناس وفاإلسالم هو  دعوة إلى هللا و هداية ل, اإلسالم منها بريء 

ال يقتل فيه , فقتال شريف نزيه, و اضطر إلى القتال ألجئإذا  و, الناس و كله خير
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و ال , الشيوخ و ال العجائز و ال العباد في الصوامع ال النساء و ال الصبيان و

أو عند المجوس  أوعند  النصارى تجده عند د أواليهو أتجد هذا عند, غيرهم

التي تأتي , دهم إال الحروب الهوجاء المدمرةال تجد عن! الهندوك أو الشيوعيين 

. الكبير وعلى الديار فتهدمهاعلى األخضر واليابس وعلى الصغير و  

 

 قتل من ذكرناهم عن بينما اإلسالم ينهى عن قطع األشجار و مع األسف الشديد  

التي سلف ذكرها  من األصناف  

 : الشاهد

 هللا سنة رسول إلى وأن يعودوا إلى كتاب هللا  خوة المسلمين   جميعا إنه على اإل

إذا  يكونوا كالجسد الواحد أنويتالحموا وأن يتراحموا أن  و, عليه الصالة و السالم

يان يشد عى له سائر الجسد بالحمى والسهر وأن يكونوا كالبنااشتكى منه عضو تد

بعضه بعضا وهذا وهللا ال يتم أبدا إال إذا تخلوا عن هذه األهواء التي عاشوا عليها 

يتحقق كل خير لهم بما في ذلك هذه األخوة واعتصموا بحبل هللا جميعا حينئذ  أجياال

: " وهذه المحبة التي حث عليها هللا تبارك وتعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم 

 سواهما, مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن:  اإليمان حالوة وجد فيه كن من ثالث

 في يقذف أن يكره كما الكفر في يعود أن يكره وأن , هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن

مؤمن الصادق وهللا يكرهها الف الهوى المردي  هاوهذه البدع وهللا منشؤ " النار

ى يجدوا حالوة اإليمان من كن المسلمون حت اويبغضها هذه الثالث يجب أن يهتم به

 .,الخ فيه وجد حالوة اإليمان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما

 حب هللا و حب رسوله مقدم , فإذا وجدت هذه الروح في األفراد و الجماعات

ال يتأتى إال من ,هذا ال يتأتى من أهل األهواءو شيء وفوق كل شيء  كل على

مين بحبل هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم معتصالالمؤمنين الصادقين 

هلل ته مما سواهما ال يحب شيئا أكثر من محب أحب إليهأن يكون هللا ورسوله 

رسوله ولو كان األباء واألبناء واإلخوان والعشائر وغيرهم تجده ل تهومحب

عندما يدعو الداعي لنصرة هللا تبارك وتعالى  وراء وراء يضع محبة هؤالء
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دينه يقدمها على هذه األشياء جميعا بل في كل الحاالت حب هللا وحب ونصرة 

 ورسوله أحب اإليمان إال إذا كان هللا حق مؤمنا  )...(  ون المرء رسوله وال يك

 . إليه من كل شيء سواهما

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ      چ  چچ       

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

 . ١٦: التوبة چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ

 

إذا تعارض منها شيء مع محبة هللا ومحبة رسوله المؤمن  هذه األشياء كلها

أخوه أبوه و أمه و زوجه و ابنه والصادق يقدم محبة هللا ومايحبه هللا على مايحبه  

ول ب يتعارض مع حب هللا وحب رسوقفوا كلهم صفا  واحدا  لهم مطل لو عشيرتهو 

من  ال يقدم شيئا   هرسول ه هللا وحبوما ي هللا على حب  يقدم شيئا من ذلك ال , هللا  

 على حب هللا وحب رسوله وال على ما يحبه هللا ورسوله  ذلك 

 و , في هذه المحبة واإلخالص هذا تجرد, و أن يحب المرء ال يحبه إال هلل

 و امتثاال ألمره ارك وتعالى تب هلل إلى  تقربا, ال يحب هذا  المرء إال هلل  صدق

 .وأمر نبيه عليه الصالة والسالم في اإلخالص في هذه المحبة 

 لوخير بين اإللقاء : كما يكره أن يقذف في النار   و أن يكره أن يعود في الكفر

وهللا إن البدع  .في الكفر آلثر أن يقذف في الناربين العودة في النار و 

باهلل كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه  لكفراهذا مشتقة من ل إنها الكبرى 

 فعلينا أن نحب هللا و, والعياذ باهلل  إليه و آيلة ن الكفر مهللا فالبدع مشتقه 
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 و السلف الصالحين كتابه و سنة نبيه وصحابته الكرام  ه ورسول نحب 

والمؤمنين الصادقين في السابق والالحق والمعاصرين والموجودين نحب 

ال ألجل دنيا وال ألجل عشيرة وال من  هلل تبارك و تعالى  ن الصادقين المؤمني

شد و نبغضه أ, و أن نكره الكفر, أجل نسب وإنما من أجل هللا تبارك وتعالى 

 .بارك هللا فيكم   نبغض البدع أشد البغض أن و, البغض

  ؤمن حالوة اإليمان كما قال عليهإذا وجدت هذه األمور الثالث وجد الملهذا 

و كم هم األشقياء المحرومون الذين ال , هو بدونها ال يجد السالم الصالة و 

الثالث مع األسف الشديد قد يحب األباء والعشيرة  تتوفر فيهم هذه الصفات

 ويقدمها على محبة هللا ومحبة رسوله قد يحب شخصا  لكن من أجل  الدنيا ال 

  لبدع ا و الكفر قد ال يكره,من أجل هللا تبارك وتعالى. 

  حالوة اإليمان  ال يجد ه إحساسدفيكون قلبه ميتا ما عنمع األسف الشديد , 

  كثيرة و منها صنصب أعيننا و النصو خصال الفعلينا أن نجعل هذه الثالث :

          : سبعة يظلهم هللا في ظلّه يوم ال ظل إال ظله)

 إمام عادل. 

 وشاب نشأ في عبادة هللا. 

 دالمساجب معلق قلبه ورجل. 

   في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليهورجالن تحابا. 

 . إني أخاف هللا   :ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال 

 . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه 

  ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه 

خاة المؤامنها  أن يتحلى بها ويحرص عليها المسلم و يجب أن ال هذه الخص, 

هذه الخصال ومنها التحاب في  مارفإن من ث, تعالى تبارك و و التحاب في هللا

يظلهم هللا في  ها يوم القيامة في تلك األهوال والشدائد أن يظل هللا أصحاب هللا 

  .عرشه يوم ال ظل إال ظلهظل 

َقدسي الحديث الفي  و يقول هللا َفيَأظلهمَاليومَ؟َبجالليَالمتحابونَأين"
يقول أين المتحابون بجاللي اليوم أظلهم بظلي  يوم  "َظليَإالَظلَالَيومَيظل
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يدركوا  أن و, يجب أن يهتم به الشباب المسلم ال ظل إال ظلي هذا أمر عظيم 

وأن هللا  ,المنزلة العظيمة و أن له عند هللا هذه , عز وجل  مكانة الحب في هللا

بجاللي يعني  في هؤالء المتحابون من بين الناس أينينادي المتحابين في هللا 

تقديسه يدفع هذه القلوب الطيبة و إكبارهتعظيم هللا و إجالله و  يعظمون هللا 

تبارك وتعالى  فيكافئهم هللا إلى التحاب في ذات هللا تبارك وتعالى  الخيرة النيرة

َ: س األشهاد  ن ينادي على رؤوبأ يوم القيامة  َ؟َبجالليَالمتحابونَأين"
ويقول رسوله الكريم عليه الصالة  "َظليَإالَظلَالَيومَظليَفيَأظلهمَاليوم

 حتى تؤمنوا وال , تؤمنوا حتى الجنة تدخلوا ال , بيده نفسي والذي: " والسالم 

هذا  " بينكم السالم أفشوا , تحاببتم فعلتموه إذا شيء على أدلكم أوال , تحابوا

تبارك  في هللا إيمان إال بالتحاب  و ال, ال ندخل الجنة إال باإليمان, أمر عظيم

الذي يرسخ هذه المحبة في القلوب والنفوس   السبب  نا  على يدل وتعالى  ثم 

تفشيه لوجه هللا تبارك وتعالى  تواضعا هلل تخلق باألخالق  إفشاء السالموهو 

 الحق و تأليف القلوب و جذبها إلى ة في ماعند هللا رغب رغبة في, اإلسالمية 

فينبغي أن يبذل  هذه األسباب أن إلى صعيد المحبة في هللا  تبارك وتعالى و الخير

وال  أنه ال طريق إلى الجنة إال باإليمان وال إيمان كامل إال بالتحاب في هللا يدرك أ

هللا ما قيمة هذا اإليمان وما قيمة في  ن اإلنسان يدعي  اإليمان وال يحبفإذا كا

حب نحب األنبياء نحب الصالحين ناذ باهلل   ب في هللا والعيهذا الشخص ال يح

الى ألن هللا أمر بحبهم جميعا نحبهم في هللا تبارك وتع نحب المؤمنينالصحابة  

أمر بهذا والرسول صلى هللا عليه وسلم يدفعنا إلى أن نبذل األسباب واألسباب 

منها ومنها وو , الكرممنها األخالق الطيبة و منها , كثيرة منها إفشاء السالم 

 ال بد  نقم بهاهذه األسباب لم  و, ا  بعض إلى بعضهم األخالق التي تحبب الناس 

م و التآخي فيما بين على يتم التالحدركها وال بد أن نتعاطاها يا أخوة حتى أن ن

المحن ان يدب و يبث سموم الفرقة وفإنا نلمس أن الشيط, لشباب السلفيااألقل 

جد اإلخوان فت, لقيام بهذه األمور العظيمةعن او انصراف القلوب  البغضاء و

ال تعاون ال شيء مع األسف  و ال تآخيهذا سلفي و هذا سلفي لكن ال  تزاور 
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َتمسمعو أنتم , الشديد  ََ؟َبجالليَالمتحابونَأين" صرنا في هللا إذا تتحاببنا "

حمى في كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و ال

َنورَمنَمنابرَلهمَجالليَفيَالمتحابون ":  يقولث معاذ رضي هللا عنه  حدي
والطريق إليها  سهل و  ومنزلة عظيمةأمر سهل  "َوالشهداءَالنبيونَيغبطهم

من األسباب التي  ,ةالعظيم بهذا المنازل تبارك وتعالى فتنال  هللّ هو أن تحب 

ڦ  ڦ  چ الرسول و تتبعه هذا  تجعلك محبوبا عند هللا تبارك و تعالى أن تطيع 

 ١٢: آل عمران چچ    ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ

لكن  هود يقولون نحن أبناء هللا وأحباؤه كثيرة حتى عند النصارى و الي فالدعاوى

كن صادق اإلتباع ال شك أنه ساع ,بالعمل األمور بالحقائق  , األمور ليست بالدعوى

فإذا ,  تبارك و تعالى و هللا ال يخلف الميعادو هذا وعد من هللا  في كسب محبة هللا 

فعليك  عنده في الدنيا واألخره  عاليةالمنازل الأن  يحبك  هللا و أن ينزلك  أردت

وهذا من األسباب التي تؤدي إلى مرضاة هللا وإلى   و سلمباتباع محمد صلى  هللا

 هللا صلى هللا ولرسسمعت : قال )) الجنة ومنها كما في حديث معاذ رضي هللا عنه 

 والمتجالسين في   للمتحابين محبتي وجبت:  وجل عز هللا قال: "  يقول وسلم عليه

 .(( " في   والمتزاورين في   والمتباذلين في  

, زيارة في هللا, كلها في ذات هللا عز وجل  وجبت محبة هللا لمن يقوم بهذه األمور 

الكير , وجليس الخير  سوء كنافخوجليس الما يجالس جليس سوء  مجالسة في هللا

.  طيبة ريحا منه تجد أن وإما , منه تبتاع أن وإما , يحذيك أن إما،  كحامل المسك

وجه هللا  إال ال يريد بذلك  ثا يقوم بهذه الثالثثال والمتزاورين في والمتبادلين في

ا في حرصوا عليها وتحابواتبارك وتعالى ف هللا محبة   عز و جل  هذه من موجبات 

 .هللا وتجالسوا في ذات هللا وتزاوروا في ذات هللا 



 13 

من  هذا يسير على  )...(وتعالى كسب عظيم وأمر عظيم  تبارك ذلوا في ذات هللااتبو

صعبت و إذا   إذا أراد هللا بك خيرا  سهل هللا لك هذه األمور كلها ,هيلعيسره هللا 

تتخلص منه حتى تنال محبة هللا وفيك نقصا  يجب أن أ عليك  فهذا دليل أن فيك خلال

تبارك وتعالى وإذا أحببت أخاك فأخبره أنك تحبه أمر بذلك رسول هللا عليه الصالة 

ورسول  ,والسالم إذا أحببت شخصا  في هللا أخبره أنك تحبه في هللا تبارك وتعالى 

 أن تدعن ال "وهللا إني ألحبك ))  ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل فسه قال لهللا صلى هللا عليه وسلم ن

فمن السنة  " عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني اللهم:  صالة كل دبر تقول

و , الكتاب و السنةب و الحث على التمسك , أن تخبر أخاك أنك تحبه في هللا عز وجل

عليكم  نصوص كثيرة وردت في, ت هللا تبارك وتعالى في ذا على التآخي و التعاون

 .ن بذلك مملوئي نهما عليه وسلم تجدوهللابكتاب هللا وسنة رسوله صلى 

نا على االعتصام بكتابه أسأل هللا تبارك و تعالى أن يرزقنا و إياكم التقوى و أن يعين

يبث في نفوسنا  روح المحبة لبعضنا بعضا في ذات هللا تبارك  و أن, ولهو سنة رس

 سميع الدعاءل إن ربنا , وتعالى 

وسلم والسالم عليكم ورحمة هللا  آله و صحبه د و علىينا محمو صلى هللا على نب

 .وبركاته 

 تفضل  ( : الشيخ )

 شيخ عبد الغني عويسات يسلم عليك كثيرا  ( : الطالب)

  بلغه سالمي هو وجميع إخوانه( : خ الشي)

 المحاضرة ويقول لك يعتذر عن حضور ( : الطالب) 

خوانكم جميعا ي وبلغوا إحال وبلغه المشائخ سالمبلغه سالمي على كل ( : الشيخ ) 

 سالمنا  

  .سؤالين  وأ هات سؤاال( الشيخ)
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 :األسئلة

 

 : السؤال األول 

 ي تحصيله واإلقبال عليه فلقد حصلف والنهم كيف كانت همة السلف في طلب العلم

لدى كثير من الشباب  في طلب العلم واألسباب كثيرة  قصور كبيرفي الفترة األخيرة 

هذه األسباب  التي صرفت كثيرا من الشباب عن بعض وء على جدا  فلو تلقون الض

 ؟الطلب وجزاك هللا خيرا 

دفع السلف  وسنة نبيه  حب هللا تبارك و تعالى و حب رسوله و حب كتابه :الجواب

: رضوان هللا عليهم على اإلهتمام بالعلم والفقه في دين هللا تبارك وتعالى الصالح

 (. الدينمن يرد هللا به خيرا يفقه في )

 تبارك وتعالى من السبب األول و األخير إرادة هللا ف

طلب العلم والتفقه هيأ له األسباب , أراد هللا به خيرا  

من أراد به شرا كما  و,في ذات هللا تبارك وتعالى فيه 

هذا السبب ,فال يهيأ له هذا  هو مفهوم هذا الحديث

ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چاألساسي 

 ٢٠: الكهف چڈ  ژ  ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       

   وإلى  العلمالهداية هداية و أعظم  ,بارك هللا فيكم

اإلهتمام بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

. 

 والعياذ باهلل  و من األسباب حب الدنيا و التكالب عليها

. 

  العجز و الكسل و من األسباب. 
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 سباب والعوائق التي تحوليعرف األ بارك هللا فيكم وكل إنسان  و األسباب كثيرة

 .بينه وبين تحصيل العلم  والتفقه في دين هللا 

, صلى هللا عليه و سلم سنة نبيه و كتابه  و, ثانيا   رسولهو أوال  فيجب أن يحب هللا

وشدهم الرحال من البلدان  العلمب لصالح وقيامهم أن يتمثل بسيرة السلف ا و

فمن , رحال من أجل حديث واحد لمدة شهر القاصية إلى البلدان القاصية يشدون ال

ى مصر مسافة شهر من المدينة رحل لحديث واحد ومنهم من الصحابة من رحل إل

الرحال من مشارق  السلف يشدون و كان, رحل إلى الشام من أجل حديث واحد 

ومن شمالها إلى جنوبها من أجل حديث رسول هللا عليه الصالة  مغاربهااألرض إلى 

 .أجل التفقه في الدينوسالم ومن 

التآخي في ذات  و  بحبل هللااالعتصام   فنحن نحث الشباب كما في درسنا هذا على 

 واألمور الخيره ال تحصل إال بالعلم ,بارك هللا فيكم  طلب العلم هللا والحرص على 

مما يحبه هللا  ال يمكن أن يحقق شيئا وال ينكر منكرا   االذي ال يعرف معروف فالجاهل

 .سبحانه وتعالى  إال بلطف هللاارك وتعالى تب

جالله ويبين لنا منزلة الرسول الكريم عليه الصالة و العلم يبن لنا عظمة هللا و

وما فيها من النعيم كما  الجنة يبين لنا  المالئكة و منازل ء ومنازل األنبيا والسالم و

 هذا  ,هذا علمو  ب األليموالسنة النبوية والنار وما فيها من العذافي القرآن الكريم  

به خيرا فقهه في  العبد وأراد  هللا ذا إذا هيأ فه, بارك هللا فيكم  أعلى أنواع العلم

 .وعرف هذه األشياء وقدم العلم والخير على كل مصالحه الدنيويه  هدين

 التعلم وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في العلم و و نسأل هللا أن يوفقنا و إياكم

 .إن ربنا لسميع الدعاء  قالتطبي

 

في الفترة األخيرة بعض الشباب  أحسن هللا إليكم فضيلة الشيخ ظهر:السؤال الثاني

فيأخذون العلم عن أناس  ى طلب العلم لكن دون تأصيل سلفيالسلفي الحريصين عل

هم في الساحة وإن ذكرناهم أسماؤ ال يعرفون ما دينهم وال ديدنهم لمجرد ما تذكر
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فنا فة هؤالء رمونا بالغلو وبغالة التجريح وقد يكثر الحد إلى وصبضرورة معر

فنرجوا من فضيلتكم بيان مدى خطورة أخذ العلم  آءءبالحدادية وهللا إنا منها بر

عمن ال يعرف حاله ولمن ال يكون ذلك وكذلك بيان أهمية اإلطالع على كتب الردود 

 لعدم الوقوع في تلك األخطاء  

 ( الشيخ ) :الجواب

 .هذا خطبة كاملة

 واللطف فإن هللا و الرفق الجانب  ينلتقوى هللا و التآخي فيه و أوصيكم جميعا بأنا 

شاب سلفي يعني عنده شيء من  يحب الرفق في األمر كله يعني صحيح يوجد

 .التمسك 

فهذه تترك بارك هللا فيك  شدة الحدادية تشبهفتوجد عند بعض الشباب السلفي شدة 

والرسول  ((من شدد نفر))والعلماء يقولون  يقول عليه و سلم  صلى هللا الرسول و

 "يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا "صلى هللا عليه وسلم قال 

باألخالق  هامن عنده شيء من التمسك بالسنة فليحل, شباب يا فلينوا بأيدي إخوانكم

من ترى أنه بوما شاكل ذلك تلطف  الرفق اللطف والصبر و الحلم والعالية  من 

بارك هللا فيكم و الشدة   والعنف  والقسوة بالجفوة ال تقابلوه, سلفي لكن فيه ضعف 

 .تبارك وتعالى فالبد من الرفق واللين بارك هللا فيكم  فإن هذا بغيض عند هللا, 

وأن يحرصوا  العلم تحصيل لين أن يتحركوا و أن يجدوا فيو على هؤالء المتساه

 ن يكون الحرص من الطرفينحرصوا على محبتهم  وال بد أوي على كسب إخوانهم 

 :على 

 وعلى التآخي في ذات هللا  طلب العلم 

  الفتح چپ  پ  پ       ڀ  ڀ ڑ    چ التراحموعلى :

جه بلطف عالأخوك أخطأ  يكم إذابد من التراحم بارك هللا ف ال.  ١٥

 نحن  كمة أنا أقول في غير مرةوبح
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يأخذ هذا  الطبيبمثل   أخوه يكون مثال  يعني, إذا سقط الواحد منا

عندهم  هناك أناس,  المريض للمستشفى يعالجه باللطف بالحكمة 

, إذا سقط اإلنسان أجهزوا عليه مع األسف الشديد  وحدة شدة

و عن التساهل المضيع للحق  وتراحموا , فابتعدوا عن الشدة المهلكة

وأسأل هللا أن يذهب الحسنة  والموعظةفيما بينكم وتناصحوا بالحكمة 

عالجه التحلي باألخالق الفاضلة من من وهذا الجفاء و الفرقةهذه 

من  خالق العاليةالتحلي باألن يرزقنا وإياكم  األطراف كلها أسأل هللا أ

من التواضع ومن اللين ومن الرفق ومن الجد في و , حب العلم 

تعالى  و تبارك هللا ألخوة في ذات الحرص على كسب ا تحصيل العلم و

وال من أجل غير ذلك إن  مصالح الدنيويةالمن أجل هللا ال من أجل  و

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .ربنا سميع الدعاء 

 .وسلم

  
 أم عبد السالم وأم عمر  :القيِّمة  الكلمة قام بتفريغ هذه 

  -اهلل خرياً ا جزامهف-

:  -هللحفظه ا-وقام بتنسيقها وعرضها على الشيخ   

-غفر اهلل له-عبد اللطيف شريف   :أخوكم يف اهلل   

  9271ربيع الثاني  72 -املسلمني  حرسها اهلل وسائر بالد-مبكة 

    وسلَّم  من هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وآله


