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 من هيده , ومن سيئات أعاملنا, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, نحمده ونستعينه ونستغفره,إن احلمد هللا
 اً وأشـهد أن حممـد, أال اهللا وحده ال رشيك لهٰإله وأشهد أن ال , ومن يضلل فال هادي له,اهللا فال مضل له

 .لهعبده ورسو
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 وكـل ,دثاهتا, ورش األمور حمـملسو هيلع هللا ىلص وأحسن اهلدي هدي حممد ,فإن أصدق احلديث كتاب اهللا: أما بعد
 . وكل بدعة ضاللة,حمدثة بدعة

 ,وموارد الدين القويم االحتفاء بحفظ الدين والعنايـة بـه إن من مقاصد الرشع احلكيم: أهيا املؤمنون
 يف القرآن الكريم تتعلق بحفظ الدين من كل ما يغريه ملسو هيلع هللا ىلصوإن أعظم األوامر والنواهي التي بورش هبا النبي 

 , أو خترجه من السنة إىل البدعـة,العوايت فتخرج العبد تارة من اإلسالم إىل الكفر فإنه تأيت عليه ;أو يكدره
 وإن ,شد من الريح العاصف والرعد القاصف الذي جيتث األشجار من جـذورهاأولتلك العوايت العاتية 

 حتفظـون بـه  للمؤمنني به من بعده أن احرصوا عىل مااً لدينه وتنبيهاًفيام أمره به حفظ− ملسو هيلع هللا ىلص قال لنبيه اهللا 
 ,]اجلاثيـة[﴾    :﴿t s r q p o n m l k j i h g فقال −دينكم

ُ وأنه يتخوف عليه مـن , أنه اصطفى له رشيعة من الدين مل تكن لغريه من األنبياء واملرسلنيفأخربه ربه 
ين ال  وأخربه أن تلـك األهـواء هـي أهـواء الـذ,األهواء املضلة التي تزحزح العبد من اإليامن إىل الكفران

ُ األمر خمٰهذا وإذا كان ,يعلمون  اخلوف عـىل ٰهذا وإذا كان !? فكيف اخلوف عىل غريهملسو هيلع هللا ىلصا منه عىل النبي ًوفَ
ُ فكيف احلال مـع تـأخر الزمـان وبعـد −الذي هو زمن قوته−يف صدر الزمن األول من اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 قلوب املؤمنني فتخرجها من اإلسالم ّالعهد بالرسالة إال شدة اخلوف من أهواء الذين ال يعلمون أن تبارش
 . أو من السنة إىل البدعة,إىل الكفر

ــه  ــاىل لنبي ــال تع  M L KJ I H G F E D C B A ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوق
a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O N  ﴾]الكهف[. 

 ,اًطـاحفظوا دينكم فال تتبعوا من أطاع هـواه وكـان أمـره فر:  فأنتم أهيا املؤمنونملسو هيلع هللا ىلص له ٰهذاوإذا كان 
 فأنتم أهيا املؤمنون استمـسكوا بـدينكم ,]٤٣: الزخرف[﴾  } | { ~� ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله وقال 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي جاء به أبو القاسم 
 أي ومن تاب معك مـأمورون ]١١٢: هود[﴾  z y } | { ~ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه ۵وقال اهللا 

 إىل لدين الذي أوحى بـه اهللا وإنام يمسكوا با  ال أن يطيعوا األهواء واآلراء,,بأن يستقيموا بام أمر اهللا 
 فال خيرج العبد مـن معـرة العاتيـات املغـرية ,وطريق أماهنم يف الدنيا واآلخرة  فإنه سبيل نجاهتمملسو هيلع هللا ىلصحممد 
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ا  فريىض بـاهللا ربـ,ملسو هيلع هللا ىلصللدين من أهواء الذين ال يعلمون إال بأن يستمسك بالدين الذي أوحاه اهللا إىل حممد 
 ولكنه أمر شديد فيوجد يف الناس من يثبـتهم اهللا ّ وليس ذاك بأمر يعز,ً رسوالملسو هيلع هللا ىلصا وبمحمد ًوباإلسالم دين

 O N M L K J IH G F E D C B A ﴿:  عىل الدين احلق قـال تعـاىل۵
U T S R QP  ﴾]فأما أولئك الذين قضوا نحبهم وتقـدمت آثـارهم فمـن مـىض مـن ,]األحزاب 

 فـصدقوا مـا ۵م مؤمنـون عاهـدوا اهللا  هلم بأهن۵ الذين شهد اهللا ,ملسو هيلع هللا ىلصالرعيل األول من أصحاب النبي 
وددنا أنا قـد رأينـا « :اًقال يوم ملسو هيلع هللا ىلص; فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلصإخوان النبي   وأما اآلتون من بعدهم فإهنم,عاهدوه عليه

 أي »ال أنتم أصحايب وإخواننا قوم يأتون مـن بعـد« : قال? أولسنا إخوانك يا رسول اهللا: فقالوا له»إخواننا
 وهـم مل ملسو هيلع هللا ىلص وهم مل يروه, ويثبتـون عـىل دينـه ملسو هيلع هللا ىلص وهم مل يروه, ويتبعونه ملسو هيلع هللا ىلصبي يأتون من بعد فيؤمنون بالن

 يف دار الكرامة يف جنات عدن, وهم يسلون أنفسهم وإن ملسو هيلع هللا ىلصمن به أن يلقاه آيروه, ويوقنون بأن منتهى من 
 وهـم ,ملسو هيلع هللا ىلص اً عليـه حممـد۵تأخر زماهنم وختلفت أحواهلم أهنم آخذون بالرصاط املستقيم الذي جعل اهللا 

 ويرجـون رمحـة رهبـم أن , ويصربون عـىل أمـره حتـى تفـيض أرواحهـم, ويقتدون هبديه,ون بسريهيسري
 . غري مبدلني وال حمولنيملسو هيلع هللا ىلصجيمعهم بمحمد 

 يـا :−وقد أطال خطبتـه− فقال له رجل −وكان من أعيان التابعني−ا ًوعظ احلسن البرصي الناس يوم
ُنا عىل محر عرجْ مضوا عىل خيل دهم هبم, وإاًأبا سعيد إنك ذكرت أقوام ُ ُ  من سار عىل طريق القـوم : فقال,ُ

 .أوشك أن يلحقهم
 .نه هو الغفور الرحيمإ فاستغفروه , وأستغفر اهللا العىل العظيم يل ولكم,أقول ما تسمعون

,شهادة مؤمنة مـن كـل رشك , إال اهللا وحده ال رشيك لهٰإلهوأشهد أن ال  احلمد هللا الذي أنعم فهد ِّ ُ
هد أن حممد عبده ورسوله املصطفى صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم  وأش,وبدعة وهو

 .بإحسان إىل يوم الدين
 : أما بعد

ُ ثـم حفـظ املـؤمنني ,ملسو هيلع هللا ىلص حلفـظ دينـه اً بام حيفظ به الدين تنبيهملسو هيلع هللا ىلص أمر رسوله ۵إن اهللا : أهيا املؤمنون ْ ِ
 ً أبلغ يف نصحكم فرتك لكم مـن ذلـك علـامملسو هيلع هللا ىلص ثم إن الصادق املصدوق ,أدياهنم أن حيولوا عنها أو يغريوا

 اً, أو يمـيس مؤمنـاً ويمـيس كـافراً يصبح الرجل مؤمنـ, كقطع الليل املظلماًبادروا باألعامل فتن« :ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
 .» يبيع دينه بعرض من احلياة الدنيا,اًويصبح كافر

 فتجـئ ,يكون يف آخرها بالء وأمور تنكروهنـا وإنه س, جعل عافيتها يف أوهلاٰهذهإن أمتكم « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 ثـم جتـئ الفتنـة فيقـول , ثم تنكـشف, مهلكتيٰهذه : ثم جتئ الفتنة فيقول املؤمن,الفتنة يرقق بعضها بعضا

ُ ولتأته منيته وهو , فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فليؤمن باهللا واليوم اآلخر,ٰهذه ٰهذه :املؤمن ُ َّ َِ
 فإنـه ال يـأيت , اصربوا اصربوا:ملسو هيلع هللا ىلص فقال , وليأيت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه,يوم اآلخريؤمن باهللا وال

 بام تثبت به قلوبكم ويثلج به يقينكم ويزيد إيامنكم ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخربكم ,»عليكم زمان إال والذي بعده رش منه
وال من خالفهم حتى يأيت أمـر  األمة طائفة قائمة بأمر اهللا ال يرضهم من خاذهلم ٰهذهال يزال من « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
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 ولكن اخلوف عـىل ديـن كـل , فدين اهللا حمفوظ; فليس اخلوف عىل دين اهللا,»اهللا وهم ظاهرون عىل الناس
 فإن الدين احلق واضـح , عالمة الفتنة يف الدينٰهذه و,واحد منا أن يكون له اليوم دين مل يكن له يف األمس

:  قال لكمڤ وإن ابن عمرو ,زمان منه ما مل يكن يعرفونه منه ال خيرج للناس يف أواخر ال,مشهور معلوم
  ولعمري إن أولئك,أهيا الناس إنه سيكون يف آخر الزمان كذابون حيدثونكم بام مل تسمعوا أنتم وال آبائكم«

 قـد ملسو هيلع هللا ىلص أو حيولون رشائعه عـن مـا جـاء بـه النبـي ,الكذابني وال سيام الذين يزيدون يف الدين ما ليس منه
 .»يوم أعناقهم وطار رشرهم وبان رضرهمامتدت ال

َفالنجي النجى ََّ َ والوحى الوحى,َّ َ َ َ  فإنام , ألزموا دينكم الذي تعلمون من عامة الناس ومشاهري علامئكم,َ
  واسـألوا اهللا , بعد قرناًند الناس الذي تواطؤوا عليه قرن وإنام الدين الظاهر املعروف ع;الدين املشهور

 .فإن األمر شديد نةُّ وأن يميتكم عىل اإلسالم والس,نةُّم والسأن حيييكم عىل اإلسال
َّاللهم َّاللهـم, نةُّ وتوفنا عـىل اإلسـالم والـس,نةُّ أحينا عىل اإلسالم والسّٰ  , أحفظنـا باإلسـالم قـائمنيّٰ

َّاللهم,  واحفظنا باإلسالم نائمني,واحفظنا باإلسالم قاعدين  ,حـال وتوفنا عىل خـري , أحينا عىل خري حالّٰ
َّاللهم,  إىل خري املآلاًواقلبنا مجيع  , وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبناّٰ

 . وقنا عذاب النار, ويف اآلخرة حسنة,ربنا آتنا يف الدنيا حسنة, واجعلنا من عبادك الراشدين
 .وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر


