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ن رشور أنفسنا ونعوذ باهلل م   ،ونستغفره ونتوب إليه ،نحمده ونستعينه ؛إن احلمد هلل

وأشهد أن ال إهل إال  ،ن يضلل فال هادي لهوم   ،ن هيده اهلل فال مضل لهم   ،وسيئات أعاملنا

 ؛الذي حذرنا من عدونا الذي أخرج أبوينا من اجلنة أشد التحذير ،وحده ال رشيك له ،اهلل

، ٢٧األعراف:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱ :فقال

 ،ن ابن آدم جمرى الدمالذي أخرب بأن الشيطان جيري م   ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممد  

 . ا كثي   تسليام  ☻

 أما بعد:

فام من طريق من طرق اخلي إال  ؛فاعلم بأن الشيطان قعد البن آدم بطرق اخلي كلها

 :قال فعن سربة بن أيب فاكه ؓ ،يمنعه بجهده أن يسلكه ؛طان مرصد عليهوالشي

فقعد له بطريق اإلسالم  ؛إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سمعت  

ثم قعد له بطريق اهلجرة ، فعصاه فأسلم؟ ت سلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك: فقال

فعصاه : قال !وإنام مثل املهاجر كمثل الفرس يف الطول ،أهتاجر وتذر أرضك وسامءك: لفقا
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 ،لقت  فتقاتل فت   ،جتاهد فهو جهد النفس واملال: ثم قعد له بطريق اجلهاد فقال :قال ،فهاجر

ذلك  ن فعلفم  : "ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل ، فعصاه فجاهد :قال !م املالقس  ح املرأة وي  نك  ت  ف  

وجل أن يدخله  عىل اهلل عز اكان حق   :لت  أو ق   ،وجل أن يدخله اجلنة عىل اهلل عز اكان حق  

عىل اهلل أن  اكان حق   :أو وقصته دابته، عىل اهلل أن يدخله اجلنة اكان حق   :وإن غرق، اجلنة

 . 3136والنسائي  483\3" رواه أمحد يدخله اجلنة

 :وسلك طريقه فإن خالفه ؛يف هذا احلديث حال الشيطان مع ابن آدم ملسو هيلع هللا ىلصفقد وصف النبي 

ض له ما قي   :فإن عمله وفرغ منه، باملعارضات والقواطع عليه شوشو   ،قهثبطه فيه وعو  

طه ، يبطل أثره ويرده عىل حافرته ويكفي من رشه أنه أقسم باهلل ليقعدن لبني آدم رصا

وقد ، م ومن خلفهم وعن أياممهم وعن شامئلهموأقسم ليأتينهم من بني أيدهي، املستقيم

 ىل مل ٱُّٱ :كام قال تعاىل ،وأن تتبع خطواته ،حذرك اهلل من عدوك أن يفتنك عن دينك

 ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مهجه

 جت  هب مب خب حب ٱُّٱ :وقال تعاىل، ٢1النور:  َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ

، ٢٠8البقرة:  َّ جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حت
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إذ كل رش يف العامل فهو السبب  ؛فضال  عن آحادها، كن حرص أجناس رشه وخطواتهموال ي

 .احلاض  عليهاملزي ن له 

ل الشيطان حريص   وهنا نذكر بعض ؛ أن يوقعك فيها أو يف واحدة منها ااخلطوات التي ال يزا

وبام أخربت به  ،وبصفات كامله ،فاخلطوة األوىل "خطوة الرشك والكفر باهلل وبدينه ولقائه

وعدم حتكيم كتابه وسنة رسوله ، وتويل أعدائه، وبمعاداة اهلل ورسله وأوليائه ،رسله عنه

ع الكفروغ ،ملسو هيلع هللا ىلص  .ي ذلك من أنوا

وهو أول ما يريد من  ،واسرتاح من تعبه معه ،بردت نار عداوته :فإذا ظفر بذلك من ابن آدم

ل به حتى يناله منه ،العبد به وجنده وعسكره:فإذا نال ذلك  ،فال يزا ه من نوا واستنابه  ،صي 

به ،وأشكاله أمثالهعىل  من هذه اخلطوة  ونجا ،فإن يئس منه، فصار من دعاة إبليس ونوا

طلبه يف : وكان ممن سبق له اإلسالم يف بطن أمه ،وسلم معه نور اإليامن ،ببصية اهلداية

إما باعتقاد خالف احلق الذي أرسل اهلل به رسوله  ؛خطوة البدعة وهي " ؛اخلطوة الثانية

اع والرسوم املحدثة يف دين من األوضد بام مل يأذن به اهلل وإما بالتعب  ، وأنزل به كتابه ،ملسو هيلع هللا ىلص

ر أمته من وقد كان النبي صىل  اهلل عليه وسلم حيذ   ، التي ال يقبل اهلل منها شيئ ا،اهلل

فقد كان يقول يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصويأمرهم يف مقابل ذلك بكتاب اهلل وهبديه  ،املحدثات والبدع

وخي اهلدى هدى  ،يث كتاب اهللفإن خي احلد ؛أما بعد خطبته بعد محد اهلل والثناء عليه:

  86٧رواه مسلم، وكل بدعة ضاللة. ورش األمور حمدثاهتا، ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
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قال شيخ ، إحدامها عن األخرى قل  أن تنفك   ،واعلم أن البدعتني املتقدم ذكرمها متالزمتان

جت احلقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة: اإلسالم ابن تيمية ؒ ن  ،تزو  فتول د بينهام خرسا

 الدنيا واآلخرة.ـهاـ.

ودفعها  ،ملناقضتها للدين ؛أحب إليه من الفسوق واملعايص :وإيقاع إبليس يف خطوة البدعة

؛ ألنه وصاحبها ال يتوب منها وال يرجع عنها ،ورضرها متعد   ،ملسو هيلع هللا ىلصملا بعث اهلل به رسوله 

لتضمنها القول عىل  ؛وهي دعوة خمالفة لدعوة الرسل ،ابل يدعو اخللق إليه اال يعدها ذنب  

وتولية  ،واالجتهاد عىل إطفاء نور السنة ،ومعاداة أهلها ،ومعاداة رصيح السنة ،اهلل بال علم

واعتبار ما رده اهلل ورسوله  ،ملسو هيلع هللا ىلصه اهلل ورسوله ن وال  وعزل م   ،ملسو هيلع هللا ىلصن عزل اهلل ورسوله م  

 ،ونفي ما أثبته ،وإثبات ما نفاه ،ومعاداة من وااله ،ومواالة من عاداه ،ها ورد ما اعترب ،ملسو هيلع هللا ىلص

وقلب احلقائق بجعل احلق  ،ومعارضة احلق بالباطل ،وتصديق الكاذب ،وتكذيب الصادق

ا،باطال  والب وتعمية احلق عىل  ،واإلحلاد يف دين اهلل ،الكفر والرشكوهي باب  اطل حق 

ط اهلل املستقيم ،لقلوبا فإن البدع ، وفتح باب تبديل الدين مجلة؛ وطلب العوج لرصا

كام تنسل  ،حتى ينسلخ صاحبها من الدين وهو ال يشعر ،تستدرج بصغيها إىل كبيها

ط املستقيم وأمرنا با ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصف النبي  ،الشعرة من العجني ووصف  ،تباعهلنا الرصا

فعن عبد اهلل بن  ؛وأن الداعي إليها شيطان ،الة املبتدعة يف الدينلنا السبل الض

"، ثم خط هذا سبيل اهلل" :خط ا، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل خط لنا : قال مسعود ؓ
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عىل كل سبيل منها شيطان يدعو  ،هذه سبل متفرقة ثم قال: ،عن يمينه وعن شامله اخطوط  

طي مستقيام  )و: ثم قرأ  ،إليه  (تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهفاتبعوه وال  أن هذا رصا

 .435\1رواه أمحد

 ؛والعميان ضالون يف ظلمة العمى، واعلم أن مفاسد البدع ال يقف عليها إال أرباب البصائر

 مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ :وقال، 8فاطر:  َّمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ :قال تعاىل

 نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ: وقال، 4٠النور:  َّ هب مب خب حب جب هئ

فإن أعجزه من هذه ، 4 - 1الغاشية:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت

وما كان عليه السلف  ،واعتصم منها بحقيقة املتابعة ،وخلص منها بنور السنة ،اخلطوة

واحد ب وهيهات أن تسمح األعصار املتأخرة ،من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،األخيار

ئل ،فإذا وجد نصب له أهل البدع احلبائل ،من هذا الرضب مبتدع  :وقالوا  ،وبغوه الغوا

هلم من اهلل موهبة السنة، الذين سبقت  ،وكان من عباد اهلل ،فإن قطع هذه اخلطوة ،حمدث

 ،خطوة التحريش بني املسلمني ؛ وهي:نقله إىل اخلطوة الثالثة :أهل البدع والضالل ومعاداة

ء فرا  إن الشيطان أيس أن " قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن جابر ؓ ؛دى أو مجاعاتسوا

  ٢81٢رواه مسلم" ولكن يف التحريش بينهم ،يعبده املصلون يف جزيرة العرب
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مفسدة  :وزرع الشحناء والبغضاء بني املسلمني ،وهذه اخلطوة وهي القالة بني الناس

 مث  هت مت خت ُّٱ :قال تعاىل ،وجرمها عظيم ،ا كبيفإفساده ،للقلوب واألديان

كام روى أبو داود  ،وقد جاء النهي عن التحريش بني البهائم ،56األعراف:  َّ مج حج

 ؟فكيف به بني املسلمني ،فإذا كان التحريش بني البهائم منهي عنه ،والرتمذي

ن اتصف ن رش الناس م  بأن م   ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب  ،وال يقوم هبذا العمل إال رجل ذو وجهني 

ر الناس يوم القيامة : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  فعن أيب هريرة ؓ ؛هبذه الصفة جتد من رشا

ومسلم  6٠58رواه البخاري  ".الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ،عند اهلل ذا الوجهني

٢5٢6 . 

 ،وهم العلامء واملجاهدون يف سبيل اهلل ؛ر األمةيف خيا :يكون هذا التحريش ومن أعظم ما

وصل هذا النزاع بني أهل العلم ، ولربام فينتج عن هذا انشغال أهل العلم بعضهم يف بعض

وكذا املجاهدين يدخل فيهم املفسد ا، وتبديع بعضهم بعض   إىل تضليل :بسبب ذي الوجهني

فيكون بني صفوف املجاهدين  ،هأو نفاق يؤز   ،إما بسلطان ضال يدفعه ؛ش بينهمواملحر  

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱ :كام قال تعاىل ،مؤمنون يسمعون له

، 4٧التوبة:  َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص

 .ولربام وصل األمر إىل سفك الدماء بينهم ،فينتج عن هذا خلل يف صفوف املجاهدين
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  جن يم ٱُّٱ :فقال تعاىل ؛وجل باإلصالح بني عباد اهلل املؤمنني عزولقد أمر اهلل 

 خس حس جس مخ جخ ٱُّٱ :وقال تعاىل، 1األنفال:  َّمن خن حن

ء كانوا فأمر با، 1٠احلجرات:  َّ حصمس ، أو مجاعات ىفرادإلصالح بني املسلمني سوا

 بل إن الكذب عىل قبحه رخص فيه الشارع من أجل اإلصالح بني الناس.

ثم ذكر حديث أم ، ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس :باب ،ال البخاري ؒق 

ليس الكذاب الذي يصلح " يقول: ملسو هيلع هللا ىلصأمها سمعت رسول اهلل  ؛▲كلثوم بنت عقبة 

 .٢6٠5ومسلم  ٢69٢ا". رواه البخاري ويقول خي   ا في نمي خي   ؛بني الناس

فعن أيب  ،فإنه حالق للدين ؛بخالف اإلفساد ،عظم القرباتوهذا اإلصالح من أ

أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام " :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل ق :قال الدرداء ؓ

وفساد ذات البني ، إصالح ذات البني" قال:، رسول اهلل بىل يا :قالوا ؟" والصالة والصدقة

". ولكن حتلق الدين ،حتلق الشعر :ال أقول ،احلالقة"بأمها  :ي"، وذكر الرتمذي أنه رواحلالقة

 .454\6وأمحد  4919 وصححه وأبو داود ٢5٠9الرتمذي

بعة ؛فإن نجا من هذه العقبة بنور اإليامن يف قلبه وسالمة صدره  :وهي؛ دعاه إىل اخلطوة الرا

ف به ،يف عينهزينها له وحسنها  :فإذا أوقعه فيها ،خطوة الكبائر عىل اختالف أنواعها  ،ورس 

 !كام ال ينفع مع الرشك حسنة، ال يرض مع التوحيد ذنب: وفتح له باب اإلرجاء وقال له
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 اسيام إذا كان عامل   ال ا،وأحرص ما يكون عدو اهلل إبليس أن يوقع يف هذه اخلطوة عامل  

، ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه يف الناس ،لينفر الناس عنه ؛فهو حريص عىل ذلك ا،متبوع  

ب   ن   ؛يشيعومها ويذيعومها اويستنيب له نوا ونيس النصيحة  ،بزعمهم إىل اهلل تعاىل اب  وتقر   اتدي 

 .عن متيم الداري ؓ 55رواه مسلم ". الدين النصيحة" :ملسو هيلع هللا ىلصالتي سامها النبي 

والنصح "فاشرتط عيل  ،ملسو هيلع هللا ىلصبايعت رسول اهلل : يقول وهذا جرير بن عبد اهلل ؓ

  56 ومسلم ٢٧14رواه البخاري ". لكل مسلم

". سرته اهلل يوم القيامة ن سرت مسلام  وم  : "ملسو هيلع هللا ىلصله قول النبي ونيس السرت الذي جاء يف فض

 .٢58٠ومسلم ٢44٢رواه البخاري 

قال  ،إبليس شعر أو مل يشعرمن نواب  امل نائب ااعة الفاحشة يف هذا العوصار بفضحه وإش

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ :تعاىل

 ،شاعتها وإذاعتهاهذا إذا أحبوا إ ،19النور:  َّ جه هن من خن حن جن ممخم

ولكن طاعة  ،وال رمحة هلم ،ال نصيحة منهم ؟فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها

وذنوب هذا  ،بعلمه وتعليمه االنتفاعوعن  ،كل ذلك لينفر الناس عنه ،عنه ة  ب  ي  ون   ،إلبليس

إذا  ،فإمها ظلم منه لنفسه ؛هي أهون عند اهلل من ذنوب هؤالء :ولو بلغت عنان السامء

فظلم  :كوأما ذنوب أوئل، سيئاته حسنات ل اهللد  وب   ،ل اهلل توبتهب  ق   :ستغفر اهلل وتاب إليها



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

وال خيفى عليه  ،واهلل سبحانه باملرصاد ،وقصد لفضيحتهم ،وتتبع لعوراهتم ،للمؤمنني

 الصدور ودسائس النفوس. كامئن

طلبه عىل اخلطوة  ؛أو بتوبة نصوح تنجيه منها ،فإن قطع هذه اخلطوة بعصمة من اهلل

ما  :ول لهفيق ،التي إذا اجتمعت ربام أهلكت صاحبها ،خطوة الصغائر :؛ وهياخلامسة

 ر باجتناب الكبائرما علمت بأمها تكف   و  أ   ؟عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم

 ؟واحلسنات

فيكون مرتكب الكبية  ،ويستهني هبا ،حتى يرص عليها ،أمرها ويسهلها وال يزال هيون عليه 

ر عىل الذنب أقبح منه، اخلائف الوجل النادم أحسن حاال  منه بية مع التوبة وال ك، واإلرصا

ر ،واالستغفار إياك  ؛يا عائشة" :▲لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصقال وقد  ،وال صغية مع اإلرصا

 .٧٠\6 ن اهلل عزوجل طالب ا" رواه أمحدفإن هلا م   ،وحمقرات الذنوب

قال النبي  :قال املحقرات كام جاء يف حديث سهل بن سعد ؓ ملسو هيلع هللا ىلصومث ل النبي 

فجاء ذا  ،فإن مثل حمقرات الذنوب كقوم نزلوا يف بطن واد   ؛إياكم وحمقرات الذنوب" :ملسو هيلع هللا ىلص

رات الذنوب متى يؤخذ هبا صاحبها وإن حمق  ، حتى أنضجوا خبزهتم ،بعود وجاء ذا بعود

 .331\5". رواه أمحد هتلكه
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ها نعد  كنا ل   اإن ، هي أدق يف أعينكم من الشعر"إنكم لتعملون أعامال   :وقال أنس ؓ

 .649٢رواه البخاري . من املوبقات" ملسو هيلع هللا ىلصعىل عهد النبي 

فيلقى  ،"إن الرجل ليعمل احلسنة فيثق هبا وينسى املحقرات :قال وعن أيب أيوب ؓ

ا" حتى يلقى اهلل آمن   افق  وإن الرجل ليعمل السيئة فال يزال منها مش، اهلل وقد أحاطت به

 .رواه أسد بن موسى يف الزهد

ودوام التوبة  ،بالتحرز والتيقظ والتحفظ ،فإن نجا وأعجز عدوه من هذه اخلطوة

 خطوة اشتغاله :وهي ؛اخلطوة السادسة طلبه عىل ؛وأتبع احلسنة السيئة ،واالستغفار

ثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بل عاقبتها فوت ال ،باملباحات التي ال ثواب فيها وال عقاب

ثم طمع فيه أن  ،فشغله عن االستكثار من الطاعات وعن االجتهاد يف التزود ملعاده ،هبا

وأقل ما ينال منه تفويته األرباح  ،ثم إىل ترك الواجبات ،يستدرجه منها إىل ترك السنن

 .واملكاسب العظيمة واملنازل العالية

 اوكان حافظ   ،ومعرفة بقدر الطاعات واالستكثار منها ،هاد  ونور   ،فإن نجا منها ببصية تامة

نقله إىل  ؛وما يقابلها من النعيم والعذاب ،علم مقدار أنفاسه وانقطاعهاي ،به اشحيح   ،لوقته

فيشغله بالعمل  ،خطوة األعامل املرجوحة املفضولة من الطاعات: وهي ؛اخلطوة السابعة

ليشغله بذلك  ؛ويريه ما فيه من الفضل والربح ،هوحيسنه له ويزين ،وحيضه عليه ،املفضول

طمع  :ألنه ملا عجز عن ختسيه أصل الثواب ا؛وربح   ، وأعظم كسب امنه عام هو أفضل
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وباملحبوب هلل عن  ،فشغله باملرجوح عن الراجح ،ختسيه كامله وفضله ودرجاته العالية

 ا؛ فإنه إذا رأى فيه داعي  الناسوقل من ينتبه هلذا من  ،له وباملريض عن األرىض ،األحب إليه

فإنه ال يكاد يقول إن هذا الداعي  ،ال يشك أمها طاعة وقربة :إىل نوع من الطاعة اوحمرك   اقوي  

 ،هللهذا الداعي من ا :فيقول ،ويرى أن هذا خي ،فإن الشيطان ال يأمر بخي ،من الشيطان

إما  ؛من أبواب اخلي اني باب  الشيطان ربام يأمر بسبع ومل يصل علمه إىل أن ،وهو معذور

 اا أعظم من تلك السبعني باب  ت هبا خي  وإما ليفو   ،ليتوصل هبا إىل باب  واحد من الرش

يكون سببه  ،يقذفه يف قلب العبد ،بنور من اهلل وهذا ال يتوصل إليه إال ،وأفضل وأجل  

 ،وأحبه إليه ،األعامل عند اهللوشدة عنايته بمراتب  ،ملسو هيلع هللا ىلصجتريد املتابعة لرسول اهلل 

ولعباده املؤمنني  ،ولكتابه ،ملسو هيلع هللا ىلصوأعمها نصيحة هلل ولرسوله  ،وأنفعها للعبد ،وأرضاها له

تبها عند اهلل ،خاصتهم وعامتهم ومنازهلا يف الفضل  ،وهذا ملن فقهه اهلل باألعامل ومرا

وسيدها  ،هاورئيسها ومرؤوس ،ومفضوهلا وفاضلها ،والتمييز بني أعالها وأدناها

اإليامن بضع " فقال: ،لك كله فذكر اإليامنسأل عن ذي   ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي  ،ومسودها

رواه  "وأدناها إماطة األذى عن الطريق، فأفضلها قول ال إهل إال اهلل، وسبعون شعبة

 ؟أي األعامل أفضل :وسئل ،وهذا لفظه عن أيب هريرة ؓ 35ومسلم  9البخاري 

أنفسها عند " قال: ؟أي الرقاب أفضل :وسئل "،اإليامن باهلل واجلهاد يف سبيله"فقال: 

  84ومسلم ٢518رواه البخاري  "أهلها
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 11رواه البخاري "ن لسانه ويدهن سلم املسلمون م  م  "قال:  ؟أي اإلسالم أفضل :وسئل

  4٢ومسلم 

ختشى الفقر وتأمل  ،نت صحيح شحيحأن تصدق وأ" قال: ؟أي الصدقة أفضل :وسئل

  ٢٠3٢ومسلم  1419رواه البخاري " الغنى

أي الصيام  :وسئل"، الصالة يف جوف الليل"قال:  ؟أي الصالة أفضل بعد املكتوبة :وسئل

  1163رواه مسلم  "شهر اهلل املحرم"قال:  ؟أفضل بعد رمضان

 "سبحان اهلل وبحمده :لعبادهما اصطفاه اهلل ملالئكته و"فقال:  ؟أي الكالم أفضل :وسئل

 . ٢٧31رواه مسلم 

مهللا أنت : سيد االستغفار أن تقول": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،وعن شداد بن أوس ؓ

أعوذ بك من  ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،خلقتني وأنا عبدك ،إهل إال أنت ريب ال

يغفر الذنوب إال  غفر يل فإنه الاف ،وء لك بذنبيوأب ،أبوء لك بنعمتك عيل ،صنعت رش ما

 باب أفضل االستغفار.  ،ب عىل ذلك البخارياحلديث بو   ".أنت

وال يقطع هذه  ،ن فقههم يعتنون بالسؤال عن ذلكوهكذا كان الصحابة ريض اهلل عنهم م  

زلوا قد أن ،اخلطوة إال أهل البصائر والصدق من أويل العلم السائرين عىل جادة التوفيق

 .وأعطوا كل ذي حق حقه ،األعامل منازهلا
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بد منها ولو نجا منها  ال ،هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة مل يبق   ؛فإذا نجا منها

خطوة تسليط الشيطان جنده  :وهي ؛وأكرم اخللق عليه ،أحد لنجا منها رسل اهلل وأنبياؤه

 :وكل ما علت مرتبته ،مرتبته يف اخلي عىل حسب ،عليه بأنواع األذى باليد واللسان والقلب

ع  ،وظاهر عليه بجنده ،أجلب عليه العدو بخيله ورجله ولربام سلط عليه ماله وأهله بأنوا

والدعوة إىل  ،فإنه كلام جد يف االستقامة ؛وهذه اخلطوة ال حيلة له يف التخلص منها ،التسليط

ء السفهاء د  ج   :بأمرهوالقيام له  ،اهلل فهو يف هذه اخلطوة والعقبة قد لبس  ،به العدو يف إغرا

 ،فعبوديته فيها عبودية خواص العارفني ،وأخذ يف حماربة العدو هلل وباهلل ،ألمة احلرب

ومل  ،ملسو هيلع هللا ىلصومل ينتسبوا إىل غي رسوله  ،فإمهم مل يأووا إىل غي اهلل ا،فهؤالء هم أهل اهلل حق  

فإذا انطلق الناس  ،ين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهموهم الذ ،يدعوا إىل غي ما جاء به

 ؟أال تنطلقون حيث انطلق الناس: فيقال هلم، مع آلهتهم بقوا يف مكامهميوم القيامة 

فولي هم اهلل  ،وإنا ننتظر ربنا الذي نعبده ،فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم :فيقولون

ط، ثر الناس وجفوهموالذين آمنوا وإن عاداهم أك ،ورسوله  :فمن أراد أن يسلك هذا الرصا

وتنفي الناس  ،وإزرائهم به ،وطعنهم عليه ،ن نفسه عىل قدح اجلهال وأهل البدع فيهفليوط  

كام كان  ،وقصدوا إمخاله وإطفاءه ،وتكفيهم وتضليلهم وتبديعهم له ،وحتذيرهم  منه ،عنه

ن الرجل منهم يرحل من مرض أو أحتى  ،ملسو هيلع هللا ىلصيفعلون مع متبوعه وإمامه سلفهم من الكفار 

رواه أمحد  .كحذر غالم قريش ال يفتنا :فيأتيه قومه فيقولون ،من اليمن إىل ذي رمحه
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وهو يمر يف فجاج ذي  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل  :وقال ربيعة بن عباد ؓ 34٠\3

يتبعه يف فجاج  ،وجه ذو غديرتنيووراءه رجل أحول وضئ ال ،ويأمرهم أن يتبعوه ،املجاز

  49٢\3هذا عمه أبو هلب.  :قالوا  ؟من هذا :فقلت ،إنه صابئ كاذب :ذي املجاز ويقول

ويبغون له  ،فهنالك تقوم  قيامتهم ؛ام هم عليهوقدح في ملسو هيلع هللا ىلصفكل من دعاهم إىل خليله 

عل بأسوته كام ف   ،ون عليه بخيل كبيهم ورجلهوجيلب ،وينصبون له احلبائل ،الغوائل

نة لتمسكهم بالبدعة ،فهو غريب يف دينه لفساد أديامهم !وقدوته كه بالس   ،غريب يف متس 

غريب يف طريقه  ،غريب يف صالته لسوء صالهتم ،غريب يف اعتقاده لفساد عقائدهم

ب هم،غريب يف  ،لضالل وفساد طرقهم س 
غريب يف معارشته هلم ألنه  نسبته ملخالفته ن 

د من ال جي ،وباجلملة فهو غريب يف أمور دنياه وآخرته ،هتوى أنفسهم ال يعارشهم عىل ما

ال؛ العامة مساعدا  وال معينا   إىل اهلل  داع ،صاحب سنة بني أهل بدع ،فهو عامل بني جه 

ء والبدعورس بني قوم املعروف لدهيم  ؛باملعروف ناه  عن املنكر آمر ،وله بني دعاة إىل األهوا

كلام سمع صيحة أو هيعة طار   ،بعنان فرسه جماهد يف سبيل اهلل ، آخذمنكر واملنكر معروف

عند قوم يرون ذلك إرهابا  وجريمة ال  ،نفسه وماله يف سبيل اهللبائع  ،يبتغي املوت مظانه

 له وأبقى اهلل ،وأرغم اهلل أنفه ،ملن عاداه اوتب   ،فهنيئا  له ،وصاحبه يف قائمة املطلوبني ،تغتفر

 .ما يسوؤه



 
 
 

 /////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

ف وزيادة ونقصان من كالم بن القيم ؒ ا   فإن كثي مشاركة  من هذا املقال نقلته بترص 

ال أحيص ثناء  عليه هو كام أثنى عىل  ،وباطنا   ا   واحلمد اهلل أوال  وآخر  وظاهر ،لنرش اخلي

ونصح  ،وأدى األمانة ،الذي بلغ الرسالة ؛وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيد ولد آدم ،نفسه

وهو  ؛حتى أتاه اليقني من ربه ،ومل خيش يف اهلل لومة الئم ، اهلل حق جهادهوجاهد يف ،األمة

 . عبد اهللنبينا حممد بن 

 


