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 معالم حفظ األمة من الفتن

معالم حفظ األمة خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آؿ الشيخ 
األزمات كالفتن التي تمرُّ بها أمة اإلسالـ، ميعقّْبنا بمجموعة من المعالم  عن لتي تحدَّث فيها"، كامن الفتن

 .المهمة كالتي تيًضيء الطريقى للخركج من ىذه الفتن

 الخطبة األكلى

ا عبديه كرسو كسيّْدنا نبيَّنا  ، كأشهد أفكحده ال شريك لوكأشهد أف ال إلو إال اهلل  ،كحده الحمد هلل  ،ليومحمدن
 .وكعلى آلو كأصحابً عليو اللهم صلّْ كسلّْم كباًرؾ 

 أما بعد، فيا أيها المسلموف:

، كبها ييفرّْجي اهلل ؛ فكطاعتو -جل كعال  -تقول اهلل خيري ما نتواصىى بو:  بها يحصيل المخرج من كل ضيقو
 .كالغيمـو الهيمـو

 عباد اهلل:

، تشتدُّ الحاجةي إلى ما يربطيها بالفقًو كنكىبىاتو أحداثو من مةي اإلسالـ في ظلّْ النواًزؿ كاألزمات، كفيما تتعرَّضي لو أ
، كمن الهدم النبوم السديد، كإال فًبدكف ىذا النهًج اإللهيّْ العميق، كالمنهج الميستمدّْ من نور الوحي اإللهيّْ 

 لمساًلكى الحقَّ، كالطريقى الميستقيم.، كتيخًطئي الفتاكل اكتًضلُّ األفهاـ، كتتخبَّط األقالـالوضَّاء تًزؿُّ األقداـ، 

 .[211: طو] يىْشقىى كىالى  يىًضلُّ  فىالى  ىيدىامى  اتػَّبىعى  فىمىنً يقوؿ:  - جل كعال -فاهلل 

 .«من ييرًد اهلل بو خيرنا ييفقّْهو في الدين»يقوؿ:  - صلى اهلل عليو كسلم -كنبيُّنا 
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 إخوة اإلسالـ:

من الشقاء، كتصيونيها من العناء، كتقوديىا إلى شاًطًئ السالمة  - بإذف اهلل - كىذه أصوؿي معالمو تحفىظي األمةى 
 كالنجاة، كإلى ساحًل األمن كاألماف.

ما فسىد من مناًىج تيخاًلفي التوحيد المعلىم األكؿ: أف تتكاتىفي الدعوات من الجميع إلى الدعوة لتصحيح 
 - من الحيكَّاـ كالمحكومين، من العلماء كالدعاة -جميعنا ، كأف نجتًمع ، كتيناًقضي العقيدةى الصاًفيةى الخاًلصى 

ًتي ًإفَّ  قيلْ : -جل كعال  -لتصحيح المسار كفقى عقيدة التوحيد التي دؿَّ عليها قوليو   كىمىْحيىامى  كىنيسيًكي صىالى
 .[261 ،261: ـاألنعا] أيًمْرتي  كىًبذىًلكى  لىوي  شىرًيكى  الى ( 261) اْلعىالىًمينى  رىبّْ  ًللَّوً  كىمىمىاًتي

اإلسالـ الكاملى عقيدةن كمنهجنا، حيكمنا كتحاكيمنا، عمالن كمسلىكنا تحقَّق لألمة  - جل كعال -فمتى أسلىمنا هلل 
انػىهيمْ  يػىْلًبسيوا كىلىمْ  آمىنيوا الًَّذينى األمني بشتَّى صيوره، كفازىت باألماف بميختلىف أشكاًلو،   ْمني اأْلى  لىهيمي  أيكلىًئكى  ًبظيْلمو  ًإيمى

 .[21: األنعاـ] ميْهتىديكفى  كىىيمْ 

اًفعي  اللَّوى  ًإفَّ : -جل كعال  -كيقوؿي ربُّنا   ًإنَّا: -عزَّ شأنيو  - ، كيقوؿ[12: الحج] آمىنيوا الًَّذينى  عىنً  ييدى
يىاةً  ًفي آمىنيوا كىالًَّذينى  ريسيلىنىا لىنػىْنصيري  نْػيىا اْلحى  .[52: غافر] اأْلىْشهىادي  يػىقيوـي  كىيػىْوـى  الدُّ

احفىظ اهلل »لحفًظ األمة حينما قاؿ البن عباس:  - صلى اهلل عليو كسلم -كفي القاعدة التي رسمىها رسوؿي اهلل 
 .«يحفىظك

دة: فيشيوَّ المعاًصي، كانًتشارى الفواًحش ، كاهلل المعلىمي الثاني: أف تعلم األمةي أف من أسباب الشقاء بأنواعو الميتعدّْ
ًثيرو  عىنْ  كىيػىْعفيو أىْيًديكيمْ  كىسىبىتْ  فىًبمىا ميًصيبىةو  ًمنْ  أىصىابىكيمْ  كىمىالنا:  يقوؿ - جل كعال -  .[13: الشورل] كى
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، كأف تسير على -جل كعال  -إف سبيلى الرخاء كالسرَّاء ىو أف تستقيم ميجتمعات المسلمين على طاعة اهلل 
 .-صلى اهلل عليو كسلم  -سينَّة النبي 

ـي أمره، كالسيري على نهج رسوًلو  - كعال جل -فتقول اهلل  أعظمي حصنو  - صلى اهلل عليو كسلم -كطاعتيو كالًتزا
 كىاتػَّقىْوا آمىنيوا اْلقيرىل أىْىلى  أىفَّ  كىلىوْ في األزىمات، كأمتىني ذخيرةو في الميًلمَّات، كفي جميع األزًمنة كاألكقات، 

بيوا كىلىًكنْ  كىاأْلىْرضً  اءً السَّمى  ًمنى  بػىرىكىاتو  عىلىْيًهمْ  لىفىتىْحنىا  .[66: األعراؼ] يىْكًسبيوفى  كىانيوا ًبمىا فىأىخىْذنىاىيمْ  كىذَّ

، أف ييسيّْركا حياتىهم  بىة النفوس، أف ييصًلحوا القلوبى فحًرمّّ بالمسلمين كىو ييعانوف الويالت أف يرًجعوا إلى ميحاسى
ييحًدثوا توبةن صاًدقةن نصيوحنا، كأكبةن صاًدقةن ميخًلصةن،  ، كأف-جل كعال  -بجميع مناشًطها على كفق مرضاة اهلل 

.فإلى ربّْنا الملجأي كالمعاذ، كإليو المهرىبي كالمالذ نا الفتني من كل جانبو ُي  . كإال فًبدكف ذلك تتخبَّطى

 إخوة اإلسالـ:

في أمَّتهم،  - جل كعال - أف يتَّقوا اهلل كمن المعاًلم: أف على أبناء األمة اإلسالمية مهما اختلفىت ميستوياتيهم
كالتفرُّؽ على ىذه كأف يحًرصيوا على تقوية ركاًبط االتّْحاد كالوًئاـ، كنبًذ التنازيع كالتفرُّؽ كالًخصاـ؛ فمآؿي التنازيع 

 الدنيا الفانًية ىو الضعفي كالهواف، كجلبي الشركر كالعيدكاف، ثم بعد ذلك أشرُّ الشركر: معصيةي الرحمن.

 .[46: األنفاؿ] رًيحيكيمْ  كىتىْذىىبى  فػىتػىْفشىليوا تػىنىازىعيوا كىالى يقوؿ:  - جل كعال -اهلل 

أف يبتًعد عن الهول، كعن محبَّة النفوس، كعن األنانيَّة الميفرًطة، كعن تتبُّع العثىرات، كجحد جميع العلى 
 .-اهلل عليو كسلم صلى  -الحسىنات، كنحو ذلك مما ييوًرثي الفيرقةى كالشَّتات بين أفراد أمة محمدو 

 معاشر المؤمنين:
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كمن المعاًلم أيضنا: أف على عيلماء اإلسالـ كالديعاة كالخيطباء أف ييوجّْهوا األمةى بكل ما يتًَّفقي مع الحكمة كدرء 
هم كسينَّةي نبيّْ الفتنة، كأف ينظيركا في العواًقب كمآالت األمور، كأف تكوف مينطلقاتيهم مما ينيصُّ عليو كتابي ربّْهم 

 .-صلى اهلل عليو كسلم  -محمدو 

ميهم كميتأخّْريهم  .ثم ليعلىموا أف النظرى إلى مآالت األمور قاعدةه كيبرل عد علماء اإلسالـ ميتقدّْ

كعلى الجميع خاصَّةن كقت الفتن أف يحذىركا من االجتهادات الفردية، كالفتاكل األحادية في نواًزؿ األمة، مما 
ـي ديننا كال  قد جرَّ كييجرُّ إلى فتنو   ، كالتأريخي أعظمي ًعظةو في ذلك.دينياتيقيم عمياء، كًمحىنو شتَّى، ال تخد

ال بيدَّ من تغليب الحكمة كاألناة، كاسًتجالب الكياسىة كالحصافىة، فال تنفعي العواًطف، كال تنفعي ظواًىري محبَّة 
ْـّ للمقاًصد الشرعيَّة  كالقواعد المرعيَّة، السيَّما إذا اتػَّقىدت العواًطف، األمور بدكف تقليًبها كفقى المنظوًر العا

 كالتهبىت المشاًعر، فالحاجةي للرأم الرشيد كالقوؿ السديد ماسَّة.

كرًحم اهلل بعضى الميحقّْقين من عيلماء ىذه األمة حينما أرجعى أحكاـ اإلسالـ لقاعدةو كاحدةو كيبرل، كىي: جلبي 
 دّْ األضرار.المنافع كالمصاًلح، كدرء الشُّركر كس

 إخوة اإلسالـ:

في أكقات الفتن تزداد الحاجةي إلى االلًتفات إلى القيادات من أكًلي األمر المسلمين، كالعيلماء الربَّانيين الذين 
موا في العلم ًعًتيِّا، كفي العلم  شأننا كبيرنا، كحينئذو إذا عيًدؿ عن ىذا المنهج حصلى مما ال ييحمىد عيقباه، كمما تقدَّ

 اأْلىْمرً  أيكًلي كىًإلىى الرَّسيوؿً  ًإلىى رىدُّكهي  كىلىوْ  ًبوً  أىذىاعيوا اْلخىْوؼً  أىكً  اأْلىْمنً  ًمنى  أىْمره  جىاءىىيمْ  كىًإذىاخاًلفي قوؿى ربّْنا: يي 
هيمْ  ْنًبطيونىوي  الًَّذينى  لىعىًلمىوي  ًمنػْ هيمْ  يىْستػى  .[21: النساء] ًمنػْ
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صلى  -في غىمرة أحداث الفتن الميتسارًعة كاجبه على أبناء أمًة محمدو  : أنو-عباد اهلل  - كمن تلك المعاًلم
، كيكوف سببنا للتحريش بين الميسلمين؛  - اهلل عليو كسلم الحذري من كل سببو يجًلبي العداكةى، كيشًرخي الصفَّ

 خاصَّةن في جزيرة العرب. ينشى بين الميصلّْ فالشيطاف حريصه أف ييحرّْ 

زىغي  الشَّْيطىافى  ًإفَّ  أىْحسىني  ًىيى  الًَّتي يػىقيوليوا ًلًعبىاًدم كىقيلْ ؿ: يقو  - جل كعال -اهلل  نػىهيمْ  يػىنػْ  .[51: اإلسراء] بػىيػْ

فعلينا جميعنا الحذري من شائعات اإلعالـ الميغًرض، كأكاًذيب تواصيل الشبكات االجتماعية مما ييؤدّْم إلى 
 بناء األمة. مفاًسد خطيرة تيهدّْد بينياف الميجتمع، كتيقوّْضي 

ـي باألصل الشرعيّْ الذم أصَّلىو  المسلم »نبيُّ الرحمة كالخير كالعدؿ كاإلصالح حينما قاؿ: فالمسلم شأنيو االلتزا
 متفق عليو. ؛«من سًلم المسلموف من لسانًو كيًده

التأريخ، كذاقىت من  : أف نعلم أف من الفتن العمياء التي امتيًحن المسلموف بها عبر-أيها األحبَّة  - كمن المعاًلم
مرارتها شرِّا ميستطيرنا: فتنةي التكفير؛ أم: تكفير من ظهر إسالميو، كالتساريع في ذلك، ال بحيجَّةو كال بيرىاف؛ بل 

 بإلزاماتو تيشبو الهباءى في الهواء، كالسرابى في الصحراء.

أيُّما امرئو قاؿ ألخيو: يا كافر، فقد » أنو حذَّر أمَّتىو فقاؿ: - صلى اهلل عليو كسلم -في "الصحيحين" عن النبي 
من رمىى ميؤمننا بكيفرو فهو  ». كفي "صحيح البخارم": «باء بها أحديىما، إف كاف كما قاؿ، كإال كجبىت عليو

 .«كقتًلو

 في أديانهم كأعراضهم كأموالهم كعقولهم، كل ذلك ميصافه بشريعة اإلسالـ. فحيريمات المسلمين

كالخطأي في ، ثم قاؿ: ": "كالذم ينبغي االحترازي من التكفير ما كيًجد إليو سبيالن"- رحمو اهلل -يقوؿ الغزالي 
 ."تكفير ألف كافرو في الحياة أىوفي من الخطأ في سفك دـو مسلمو 
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د محمد بن عبد الوىاب  أال : "كبالجيملة فيجبي على كل من ينصحي نفسىو -رحمو اهلل  -كقاؿ الشيخ الميجدّْ
لمسألة إال بعلمو كبيرىافو من اهلل، كيحذر من إخراج رجلو من اإلسالـ بميجرَّد فهًمو كاسًتحساف يتكلَّم في ىذه ا

عقًلو؛ فإف إخراجى رجلو من اإلسالـ أك إدخالىو من أعظم أمور الدين، كقد أشرؾى الشيطافي أكثرى الناس في ىذه 
 ."المسألة

 تن، كمن أسباب الفساد كالًمحىن.عواًصًب الشركر كالفحًفظىنا اهلل جميعنا كالمسلمين من 

، فاستغًفركه، إنو ىو الغفور الرحيم.، ك أقوؿ ىذا القوؿ  أستغفري اهلل لي كلكم كلسائًر المسلمين من كل ذنبو

 

 الخطبة الثانية

ا عبديه كرسوليو،سيّْدنا ك كأشهد أف  ،، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لوربي كأشكريه حمدي أ  نبيَّنا محمدن
 .ًبواصحأكعلى آلو ك  يوعلكباًرؾ كسلّْم  اللهم صلّْ 

 موف:سلمأيها ال

ننعىمي بنعمو كثيرةو أجلّْها عقيدة التوحيد الخاًلص، كتحكيم  - بالد الحرمين - إننا في ىذه البالد الميباركة
 ضربى الخوؼي فيو أطنابىو.الشريعة، كما تًبعىها من آثارو كريمةو عادىت باألمن كاألماف، كالرخاء كاالزًدىار في عالمو 

، كأف ييسارًعوا إلى مرضاتو، كأف يلتزًموا -جل كعال  -أال كإف الواًجبى على أبناء ىذه البالد أف يشكريكا اهلل 
، كعلى ما يحفظي األمن كاألماف، -جل كعال  -أمرىه، كأف يحًرصيوا على التكاتيف كالتعاكيف على ما ييرًضي اهلل 

ة اإلسالمية، كحفظ ، كللصالح كاإلصالح طريقنا، كفق كيكوف لالستقرار سبيالن  مباًدئ المحبَّة اإليمانية، كاأليخوَّ
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ْثمً  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىالى  كىالتػَّْقوىل اْلًبرّْ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا: -جل كعال  -حقوؽ الراعي كالرعيَّة، كفق قوؿ ربّْنا   اإْلً
 .[1: المائدة] كىاْلعيْدكىافً 

، كأف تكوف  -جل كعال  -كاجبه على كل أىل بلدو في أم مصرو من أمصار اإلسالـ أف يتَّقوا اهلل  كىذا الواجبي 
، كما يسيري على -سبحانو  -كعلى ما يتَّفق مع كتاب اهلل ، -جل كعال  -كلمتيهم سواء على ما ييرًضي اهلل 

 ادة في الدنيا كاآلخرة.. فبذلك يحصيلي الفالح كالصالح كالسع-صلى اهلل عليو كسلم  -نهج رسوًلو 

، أال كىو - جل كعال -ثم إف اهلل   .على النبيّْ الكريم ـي كالسال : الصالةي أمرىنا بأمرو عظيمو

، الخلفاء الراشدينعن اللهم ارضى ك  ،نبيّْنا محمدو كحبيًبنا كنبيّْنا كقػيرَّة عيونًنا  ناسيّْدى علكسلّْم كباًرؾ اللهم صلّْ 
، كعن اآلؿ ك  ،: أبي بكرو كاألئمة المهديين الصحابة أجمعين، كمن تًبعىهم بإحسافو سائر كعيمر، كعيثماف، كعليٍّ

 .إلى يـو الدين

اللهم الطيف بالمسلمين، اللهم الطيف بالمسلمين، اللهم الطيف بالمسلمين في كل مكاف، اللهم احفىظهم 
درأ عنهم الشركر كالفتن، اللهم ادرأ بحفًظك، اللهم احفىظهم بحفًظك، اللهم اكألىم برعايًتك كعنايًتك، اللهم ا

 ، اللهم حقّْق لهم األمن كاألماف يا ذا الجالؿ كاإلكراـ.مافاللهم حقّْق لهم األمن كاألعنهم الشركر كالفتن، 

 اللهم اجعل ىذا البلد آمننا كسائر بالد المسلمين.

 -بُّو كترضاه، اللهم أًطل عيمرىما في طاعة اهلل اللهم كفّْق كليَّ أمرنا لما تحبُّ كترضى، اللهم كفّْقو كنائًبىو لما تح
 .-جل كعال 

اللهم يا حي يا قيـو كؿّْ على المسلمين خيارىىم، اللهم كؿّْ على المسلمين خيارىىم، اللهم اجمع كلمتىهم على 
 الحق، اللهم اجمع كلمتىهم على الحق، اللهم اجمع كلمتىهم على الحق.
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اللهم ارفع الكربى اللهم ارفع الكربى عن المسلمين في سيوريا، ي سيوريا، اللهم ارفع الكربى عن المسلمين ف
عن المسلمين في سيوريا، كفي فلسطين، كفي ليبيا، كفي مصر، كفي اليمن، كفي تونس، كفي سائر بالد 

 المسلمين يا ذا الجالؿ كاإلكراـ.

رحىمهم رحمةن تيصًلح بها أحوالهم، كتليمُّ بها اللهم مينَّ عليهم برحمةو من عندؾ تيغنيهم بها عمَّن ًسواؾ، اللهم ا
 إلى الحق كاإليماف يا ذا الجالؿ كاإلكراـ.شعثىهم، كتجمع بها كلمتىهم، كتينوّْر بها قلوبىهم 

 اللهم اغًفر للميسلمين كالميسلمات، كالميؤمنين كالميؤمنات، األحياء منهم كاألموات.

النار، اللهم آتًنا في الدنيا حسنة، كفي اآلخرة حسنة، كًقنا عذابى  أنًزؿ علينا مغفرتك، اللهم أعًتقنا مناللهم 
 .، اللهم آتًنا في الدنيا حسنة، كفي اآلخرة حسنة، كًقنا عذابى النارالنار

المسلمين، اللهم اسًق ديارىنا كديارى  نا كديارى اللهم أًغثنا، اللهم أًغثنا، اللهم أًغثنا، اللهم اسًقنا كاسًق ديارى 
، اللهم بارًؾ لنا فيما أنزلتى إلينا، اللهم باًرؾ لنا فيما أنزلتى إلينا اللهم اسًقنا كاسًق ديارى المسلمين ،المسلمين

 إنك أنت الغني الحميد.

 عباد اهلل:

 .اذكيركا ذكرنا كثيرنا، كسبّْحيوه بيكرةن كأصيالن 

 مدي هلل ربّْ العالمين.حكآخر دعوانا أف ال

 


