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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ﴿ ،يا أَيُّها الَّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوَال ََتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم
ذ
َ َ
َ
ِ
َّاس اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
س
ُم ْسل ُمو َن ﴾ [آل عمران ﴿ ،]201:يَا أَيُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِرياً َونِ َساء َواتَّ ُقواْ اللّهَ الَّ ِذي تَ َساءلُو َن بِِه
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا
َواأل َْر َح َام إ َّن اللّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيباً﴾ [النساء ﴿ ]2:يَا أَيُّ َها الذ َ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِفْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد
قَ ْوًال َس ِد ً
يدا﴿ ﴾ 00يُ ْ
ِ
يما﴾ [األحزاب ]02-00:أما بعد:
فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
فإن خري الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-
وشر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،أما بعد:
فلو رجعنا إىل أيام قريبة مضت وقد ودعنا ضيفا كرميا حل بساحتنا فأغتمنا من حسناته،
وحلت علينا بركاته ،أعين رمضان.
فرمضان قد أسدلت أستاره وأطفئت أنوارهُ ،إال يف ِ
قلوب من خرجوا منهُ بالفائدة التامة

ِ
االعتصام بالسنة.
من اإلميان والتقوى و

ِ
بدايات رمضان حني كنا حنرص على أن نستمع إىل ِ
األدلة الشرعية اليت
فلو رجعنا إىل
َ
ُ

دلت على ِ
سنجد حقيقةً مهمة عظيمة ،ينبغي أن ال نغفل عنها ال يف
فضل الشهر فإننا
ُ
رمضان وال يف غريه ،فكلنا يتذكر حديث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آهلل وسلم-
حني رقى املنرب مث قال له جربيل(( :قل آمني .فقال -صلى اهلل عليه وسلم :-آمني .قال
جربيل :رغم أنف امرء دخل رمضان مث خرج ومل يغفر له)).
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وقال -صلى اهلل عليه وسلم (( : -من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ماتقدم من
ذنبه)) .وقال -صلى اهلل عليه وسلم  (( : -من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ماتقدم
من ذنبه)) وقال -صلى اهلل عليه وسلم  (( : -من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له
ما تقدم من ذنبه)) .وقال عائشة -رضي اهلل عنها(( :-يا رسول اهلل أرأيت إن أدركت
فاعف عين)).
ليلة القدر ما أقول ؟ قال :قويل اللهم إنك عفو حتب العفو ُ
ِ
خالصة فائدته أن خيرج وقد غفرت ذنوبهُ ،وهذا إن دل
إ ًذا فالشرع جيعل غاية رمضان من

على شيء فإمنا يدل على صدق املقولة العظيمة اجلامعة اليت قاهلا علي -رضي اهلل عنه
وأرضاه  " : -ال يخافن عبدا إال ذنبه وال يرجون إال ربه" .إذا فاحلاجة لالستغفار،

واحلاجة إىل التوبة هلل -جل وعال -ال تكون يف وفت دون وقت ،وال تكون يف حال دون
العبد ِِبا إىل
حال ،بل أعظم أعمال اإلسالم الصالة ،اليت تكفر ِِبا السيئات،
ويتقرب ُ
ُ
ربِِّه ،شرع لنا النيب – صلى اهلل ِ
عليه وسلم – عند انقضائها أن نقول :استغفر اهلل ،استغفر
.اهلل ،استغفر اهلل
ِ
نقوم ِِبا ِطو َال حياتنا،
إ ًذا فهذا يذكرنا بالتوبة واالستغفار وأهنا من الواجبات اليت ينبغي أن َ
كل ِ
يف ِ
أنفاسنا ،ال يُغُِّرنَّك عمل قمت ِبه ،ال يُغُِّرنَّك علم حتصلتُهُ ،ال يُغُِّرنَّك أي شيء،
ك فستهلك ،وليس لك إال أن يرمحك اهلل ويغفر لك ذنبك ،وأن
فإنك أن
أوخذت بذنوبِ َ
َ
.يقيك شر ذنبك

ِ
ِ
صوحا ﴾ [التحريم]8:
آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَ ْوبَة ن ُ
ين َ
قال اهلل تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
عليه وسلم – (( :يا معشر الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه ،فإين أتوب ِ
وقال– صلى اهلل ِ
إليه
ُ
واستغفره يف اليوم أكثر من سبعني مرة)) وكان حيصى للنيب – صلى اهلل ِ
عليه وسلم – يف
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اجمللس الواحد أكثر من مئة مرة ،وهو يقول (( :اللهم أغفريل ،وتب علي أنك أنت التواب
الغفور)).
بل إن التوبة إىل اهلل – جل وعال – ملا كانت ِبذهِ املنزلة يف عبادة اهلل ابتلى اهلل – جل
وعال – أنبيائه و ِ
أصفيائه وخالصة عبادهِ ،فوفقهم اهلل – جل وعال -إىل أن يتوبوا ،ألن
العلماء قالوا :أن التوبة يتجلى فيها حقيقة التذلل واالن َكسار هلل – جل وعال – وهذا هو
معىن العبادة ،فالعبادة تذلل وانكسار وافتقار إىل اهلل – ج وعال -وهلذا قال بعض أهل
العلم األذكياء – رمحهم اهلل تعاىل :-ألن يبتلى العبد بذنب فيتوب ويذهب مايف ِ
نفسه من
ُ
عجب ،وينكسر هللِ –جل وعال -خري له من يطيعه ويطيع ،مث يظن يف ِ
نفسه أنه من أهل
ُ
ِ
وتيها واختياال.
وينظر يف نفسه إعجابًا ً
الطاعةُ ،
نعم أيها األخوة ما أحوجنا إىل أن نتوب ونستغفر ،قال – صلى اهلل ِ
عليه وسلم –(( :
ِ
كثريا)) فالتوبة إىل اهلل – جل وعال – و
صحيفته
طوىب ملن وجد يف
استغفارهُ
ُ
ً
استغفارا ً
ينبغي أن تكون يف كل ٍ
وقت وزمان ويف كل حني.
أيضا فائدة
ومادامت كلمتنا قد ذكرت برمضان فال بأس ،بأن جنرت من فائدة رمضان ً

نعلم أن يف رمضان قد أنزل
كثريا ً
أخرى أراها مهمة ً
جدا ويغفل عنها ً
أيضا ً
جدا وذلك أننا ُ
اهلل –تبارك وتعاىل -كالمهُ الذي هو القرآن

ِ
وكلنا كان يقرأ قول – جل وعال – فيه شهر رمضان صراحةً ،فقال موالنا – سبحانهُ
وتعاىلَ ﴿ : -ش ْهر رم َ ِ
ي أُن ِز َل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن ُهدى لِّلن ِ
اس َوبَيِّ نَات ِّم َن ال ُْه َدى
ُ ََ
ضا َن الذ َ
ِ
ِ
ص ْمه﴾ [البقرة ] 581
َوالْ ُف ْرقَان فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الش ْه َر فَ لْيَ ُ
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موضع شاهدي ،فاهلل – جل وعال – يقولَ ﴿ :ش ْهُر
اختصر على هذا املوضع ،ألنه
ُ
و ُ
َّ ِ
َّاس﴾ فقط هدى ؟ ال ﴿وب يِّ نَ ٍ
ي أُن ِزَل فِ ِيه الْ ُقْرآ ُن﴾ ماذا؟ ﴿ ُه ًدى لِّلن ِ
ات ِّم َن
َرَم َ
ََ
ضا َن الذ َ
ا ْهل َدى﴾ فقط بيانات من هدى ال ﴿ ،والْ ُفرقَ ِ
ان ﴾ إذًا فتقوى اهلل – جل وعال – ال تنفك
ُ
َ ْ
عن الفرقان ومعرفة احلق ،هذهِ الصورة البائسة والطريقة اليائسة اليت صورها أهل البدع
للناس ،فأكثروا فيها وأكثروا وأكثروا حىت تصور كثري من املسلمني أنه من املمكن أن
يكون تقيا ونقيا وأن يكون مصرا على ِ
ورب الكعبة ،فإن حقيقة
بدعه أو ال – سنة ،كال ُّ
ً ً
ً
التقوى هلل – جل وعال – اليت يطرح إليها ال يتم وال تبىن إال بإتباع السنة أو يكون الرجل
أصحاب سنة
.أو املرأة
ُ
هذهِ حقيقة جيب أن ننهج ِبا ،فإذا كنا طمحنا يف رمضان أن حيقق اهلل –جل وعال – لنا
َّ ِ
ِ
الصيَ ُام َك َما
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
التقوى حني قال اهلل لنا – جل وعال ﴿ : -يَا أَيُّ َها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
ُكتِب علَى الَّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن﴾ [ البقرة ]281
ذ
َ َ
َ
قيم الطّاعات ،مثّ ال
فليس تقوى اهلل – جل وعال – أ ْن تَ ْقَرأَ القرآن ،وأ ْن ََتْ َ
ضع ،وأ ْن تُ َ

النيب – صلى اهلل عليه
بالسنّة على ما كان عليه أ
ُ
تكو ُن ُمتَ َم ِّس ًكا بسنّةُ ،متَ َم ِّس ًكا ّ
صحاب ّ

وسلم  ،-هذا غريُ صحيح،

ٍ
اجتهاد يف بدعة ،بل
اهد ،بل اقتِصاد يف ُسنّة خري من
وهذا مفهوم َِجيب أ ْن يُكافَح وُجي َ
أن إهنِ
َّ
َّخ ُّش ِع ،وَكثْ َرَة العبادة على غري
إن األدلّة الشرعيّة ُ
مار العيون بالبكاء ،وَكثْ َرَة الت َ
تدل َّ َ
ذير َخطَ ٍر على امل ْسلِم ،وليست بُشارَة خري.
ُسنّة نَ
ُ
ُ
ولذلك فأنت َِ
َّ
صرحيني يف هذهِ املعاين
السنّة – رمحهم اهلل تعاىل –
ماء
ل
ع
أن
د
َت
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ

وواضحني ،فينبغي لنا أ ْن نَ ْذ ُكَر وأُذَ ِّكَر نفسي وإيّاكم بعد تَ ْذك ِريها بتقوى اهلل – جل وعال
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ِ ِ
ِ ِِ
السنّ ِة
– أ ْن نَتَ َذ َّكَر ِعظَ َم فَ ْ
ض ِل اهلل – جل وعال – علينا يف ن َعمه ً
عموما ويف اهلداية إىل ّ
ِ
ت اللَّ ِه َعلَْي ُك ْم ﴾ [فاطر ،]3 :قال – تعاىل ﴿ :-
َّاس اذْ ُكُروا ن ْع َم َ
ً
خصوصا ﴿ يَا أَيُّ َها الن ُ
ِّث ﴾ [الضحى ،]11:فأعظَ ُم نِ َع ِم اهلل – جل وعال – على العبد أ ْن
ك فَ َحد ْ
َوأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
أي
يُ َوفَّ َق إىل السنّة ،قال اإلمام أمحد وغريُهُ من األئمة – رمحهم اهلل تعاىل  :-ال أدري ُّ
ِ ِ
علي أعظَم؛ أ ْن َهداين لإلسالم أو هداين للسنّة.
نعمة اهلل َّ

إ ًذا فعلى ِ
صاح ِ
هداك
فض َل اهلل – جل وعال  -العظيم عليه بأ ْن َ
ب السنّة أ ْن يَ ْع ِر َ
ف ْ
ِ
ِ
عمة يَنا ُهلا يف
للسنّة ،هذا أمر هو أعظَ ُم نِعمة ينا ُهلا خملوق يف
األرض اإلسالم ،وأعظَ ُم ن َ
السنّة.
اإلسالم أ ْن تكو َن على ّ
ِ
ِ
يق الصحيح
عمة اهلل – جل وعال – عليك يف أ ْن َعَرفْ َ
ت الطر َ
السنّة اذ ُكر ن َ
فيا صاح َ
ب ّ

أكثر النّاس.
الذي َ
ض َّل عنهُ ُ

ِ
فضل اهلل – جل وعال – عليك يف ٍ
ِ
َضلَّ ُهم
ثالث
وسبعني فْرقَة قد أ َ
َ
يا صاح َ
ب السنّة اذكر ْ َ
ِ
ت بيُ ْس ٍر وسهولة تَ ْعتَ ِق ُد تَتَ َديَّ ُن على ما كان عليه
منهم ،وصْر َ
اهلل – جل وعال – فَنُ ّج َ
يت ُ
ِ
باحلق،
السنّة قَ ْلبُ َ
ُّ
ك فيه يقني ّ
النيب – صلى اهلل عليه وسلم – وأصحابه ،يا صاح َ
ب ّ
وانشراح مب ْذهب السلَف الصاحل ،بي نَما كثري بل األكثر من املسلمني يف ِ
أوديَة احلَْي َرة
َ
ْ
ّ
ُ
َّش ُّكك.
والتَّ َذبْ ُذب والت َ
صاحب السنة ت ْلت ِفت ميينا ِ
ِ
بالك يا
ما
،
اال
وِش
ً
ك ما بالك يا ِ َ ّ َ َ ُ ً
ُ
السنّة ما بالُ َ
يا صاح َ
ب ّ
ِ
ب السنّة ما هذا الذي نراهُ اليوم ،أُناس َوفَّ َق ُه ُم اهلل – جل وعال – للسنّة ولطر ِيق
صاح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق الصحيح ،فتَ ِج ُد
علماء السنّة وألصول السنّة ،مثّ ََت ُد ُهم غريُ قانعني وغريُ ُم ْستَ ْيقنني الطر َ
ِ
ُ
وض يف األحداث ويَتَ َ
بعض ُهم ُ
السياسة ويَْبين دينَهُ
هداه ُم اهلل – جل وعال – َخي ُ
فاع ُل مع ّ
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ذكرنا بِنَ َف ٍر كانوا مع النيب – صلى اهلل عليه ِ
ِِ
عليها ،وَكأ َّ
وآله وسلم – وكانوا
ِّ
َن لسا َن حاله يُ ِّ ُ
ٍ
ذات أنْواط ،كان املش ِركون يُ َعلِّقو َن فيها
فمّروا بشجرة يُ ُ
قال هلا ُ
َحديثي َع ْهد بإسالمَ ،
أسلِ
ذات أَنْواط ))
حت
َ
ذات أَنْواط كما َهلُم ُ
اجعل لنا َ
هم َرجاءَ البَ َركة ،فقال هؤالء القومْ (( :
ُ

ِ
فأنا أقول ِ
بال لِسا ُن حالِكم يقول:
لبعض
هداه ُم اهلل – جل وعال  :-ما ُ
أصحاب السنة ُ
اجعل لنا فِ ْقهَ واقِع كما للجماعات فِ ْقهُ واقِع!
ال حنن لنا طريق واضح وب ِّني ،وأصولُه و ِ
اضحة وحتتاج إىل صرب ويقني.
ُ
َ

صاحب السنة تَ َذ َّكر قول اهلل – جل وعال  ﴿ :-أَفَرأَيت إِن َّمتَّعنَ ِ ِ
يا ِ
ني ﴿﴾٥٠٢
اه ْم سن َ
َْ َ
ْ ُ
َ

وع ُدو َن ﴿َ ﴾٥٠٢ما أَ ْغ َ ٰىن َعْن ُهم َّما َكانُوا ُميَتَّعُو َن ﴿[ ﴾٥٠٢الشعراء:
ُمثَّ َجاءَ ُهم َّما َكانُوا يُ َ

.]502 ،502 ،502

ِ
قول اهلل – جل وعال َ ﴿ :-وَال ََتُد َّ
ك إِ َ ٰىل َما َمت َّْعنَا بِِه
ب السنة تَ َذ َّكر َ
َّن َعْي نَ ْي َ
يا صاح َ
ِ
ِ
أ َْزواجا ِّمْن هم زهرَة ْ ِ
ك َخْي ر َوأَبْ َق ٰى ﴾ [طه.]131 :
احلَيَاة الدُّنْيَا لنَ ْفتِنَ ُه ْم ف ِيه َوِرْز ُق َربِّ َ
َ ً ُ ْ ََْ
ديت إىل السنة ويف هذا الزمن الذي
ديت إىل السنة ،أتَ ْعلَم ما السنة! أنت ُه َ
أنت ُه َ
َ
ي ْنت ِسب ِ
ظاهًرا للسنة كثري ممن خيوُهنا
ََ ُ
أنت ُهديت إىل السنة ،أتعلم ما السنة؟
ظاهرا للسنة كثري ممن خيوهنا.
أنت ُهديت إىل السنة ويف هذا الزمن الذي
ُ
ينتسب ً
أنت وفقك اهلل –جل وعال -ملعرفة العلماء الصادقني الذين زّكاهم األئمة كالشيخ ربيع
الذي زّكاهُ األلباين وابن باز وابن عثيمني ،ائتين بعامل أُتُِف َق على تزكيته غري هذا الرجل،
ووفقت هلذا اخلري العظيم ،جيب أن
ووفقت للسنةُ ،
فأنت ُوفقت للطريق الصحيحُ ،
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عز
نستشعر ِعظم فضل اهلل –جل وعال-علينا يف ذلك إخوة اإلسالم ،ومن ُشكر اهلل – َّ
وجل-أن نتذكر أن السنة ال ميكن أن تصرب عليها إال بأن تستحضر قول النيب -صلى اهلل
عضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور)) ،دع عنك املتاجرين
عليه-وآله وسلمُّ (( :
باألخالق ،أو املشهرين للرفق طعنًا يف أهل السنة ،أو الذين يقولون حقوق األخوة يف اهلل،
دع عنك هؤالء وهؤالء واستيقن احلق ،واصرب واعرف حقوق إخوانك يف اهلل-جل وعال-
وتعاون معهم على الرب والتقوى والسنة.
أسأل اهلل-تبارك وتعاىل -أن يُغيثين وإياكم بغوثه وهدايته وعفوه وسرته ،وأن جيعلنا على

ظاهرا وباطنًا ،وأن خيتم لنا ولكم خبري.
السنة ً

احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني ،والصالة والسالم
على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وسلم ،أما بعد ،فال أريد أن أكرر وأكرر ،إمنا هو
وبني ورسالة خمتصرة ،أريد لكل من وفقه اهلل-جل وعال-للسنة أن
معىن واضح ِّ
يستحضرها ،وهو أن السنة تُريد منك كما أنت تُريد منها ،أنت تريد أن تتشرف ِبذا
االسم الشريف فكن صاحب سنة يف هذا الزمن الذي تالطمت فيه أمواج الشبه
والضالالت والظلمات ،تريد أن تتشرف ِبذا االسم الشريف دون أن تعطي هلذه الدعوة
وهلذا احلق من نفسك شيئًا ،أقل اإلميان أن نعطي هذه الدعوة اليت وفقنا اهلل-جل وعال-

ندعو بظاهر الغيب بنصرها وباأللفة عليها ،أقل اإلميان أن ندعُ َو ،أقل اإلميان أن
إليها أن َ

نفعل شيئًا ،افعل شيء جاهد يف سبيل اهلل-تبارك وتعاىل.-

عمن جياهد يف
أقل اجملاهدة اليت قد نريدها من بعض إخواننا هنا أو هناك أن يك ّفوا أذاهم ّ

ف أذاك ،لسانك ،أن ت ُكف عن طعن بغري بصرية وبغري علم
سبيل اهلل ،أقل اإلميان أن ت ُك َّ
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بالقائمني على السنة ،هذا أقل ما ينبغي لصاحب السنة الصادقة الذي يريد ما عند اهلل-
جل وعال.-
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،ودنيانا اليت فيها معاشنا ،وآخرتنا اليت إليها
معادنا ،اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك ،اللهم امنن علينا
مجيعا ٍ
بتوبة نصوح خالصة ،وأهدنا إىل صراطك املستقيم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
ً
العاملني.

