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 الفنت عند األمة إصالح طرق

 عند األمة إصالح طرق: "بعنوان اجلمعة خطبة - اهللا حفظه - احلذيفي الرمحن عبد بن علي الشيخ فضيلة ألقى

 أهم على التنبيه مع أسباا، أبرز وبين اآلونة، هذه يف الدنيا أرجاء مألت اليت الفنت عن فيها حتدث واليت ،"الفنت

 .املُدهلمة الفنت هذه يف اإلصالح طرق

 

 األوىل اخلطبة

 نفاد ال وكرما، جودا خزائنه من خلقه على وأفاض وعلما، رمحةً شيٍء كل وسع الذي هللا احلمد هللا، احلمد

 األرض يف املعبود احلق اإلله له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد أبدا، ملعروفه انقطاع وال لفضله،

 على وبارِك وسلِّم صلِّ اللهم وعجما، عربا اخللق أفضلُ ورسوله عبده حممدا وسيدنا نبينا أن دوأشه والسما،

 خبريي ففازوا واألوالد، واألموال النفوس ببذلِ الدين نصروا الذين وصحبه آله وعلى حممد، ورسولك عبدك

 .العمى بعد واهلدى باحلق الناس وبصروا واآلخرة، الدنيا

 :بعد أما

 أموركم، عواقب لكم ويحِسن أعمالكم، لكم يصلح يِه؛ واجتناب أمره، إىل باملُسارعة - وجل عز - اهللا فاتقوا

 .درجاتكم ويرفع

 :اهللا عباد

 فمن األهوال؛ من أمامكم ملا واستعدوا األعمال، توزن أن قبل أعمالكم وزِنوا تحاسبوا، أن قبل أنفسكم حاسبوا

ه حاسبنفس ه، خفحساب ه، له اهللا وضاعفومن ثواب ه كثُرت هواه اتبعه، وقلَّت سيئاتاهلوى وأرداه حسنات 

 وكَانَ هواه واتبع ذكْرِنا عن قَلْبه أَغْفَلْنا من تطع ولَا: تعاىل اهللا قال الدركات، حضيض يف الشهوات باتباع

هرطًا أَمةَ إِنَّ: تعاىل لوقا ،]٢٨: الكهف[ فُراعةٌ السيآت ا أَكَاديهفى أُخزجتفْسٍ كُلُّ لا نى بِمعسفَلَا) ١٥( ت 
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كندصا يهنع نلَا م نمؤا يبِه عباتو اهوى هدرفَإِنْ: تعاىل وقال ،]١٦ ،١٥: طه[ فَت وا لَمجِيبتسي لَك لَمفَاع 

: القصص[ الظَّالمني الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ اللَّه من هدى بِغيرِ هواه اتبع ممنِ أَضلُّ ومن أَهواَءهم تبِعونَي أَنما

 بصرِه علَى وجعلَ وقَلْبِه سمعه علَى وختم علْمٍ علَى اللَّه وأَضلَّه هواه إِلَهه اتخذَ منِ أَفَرأَيت: تعاىل وقال ،]٥٠

 ].٢٣: اجلاثية[ تذَكَّرونَ أَفَلَا اللَّه بعد من يهديه فَمن غشاوةً

 قال األرض، يف وأفسد قلبه، وأفسد نفسه، أهلك قد احملمدي للهدي املُخالف السنة عن املُعرِض للهوى فاملُتبِع

: تعاىل وقال ،]٧١: املؤمنون[ فيهِن ومن والْأَرض السماوات لَفَسدت أَهواَءهم الْحق اتبع ولَوِ: تعاىل اهللا

نماسِ والن نم كجِبعي لُهي قَوف اةيا الْحينالد هِدشيو لَى اللَّها عي مف قَلْبِه وهو أَلَد امِالْخإِذَا) ٢٠٤( صلَّى ووت 

 ].٢٠٥ ،٢٠٤: البقرة[ الْفَساد يحب لَا واللَّه والنسلَ الْحرثَ ويهلك فيها ليفِْسد الْأَرضِ في سعى

 القلوبِ على الفنت تعرض«: - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال: قال - عنه اهللا رضي - حذيفة وعن

 بيضاء، نكتةٌ فيه نكتت أنكرها قلبٍ وأي سوداء، نكتةٌ فيه نكتت أُشرِبها قلبٍ فأي عودا، عودا احلصري كعرض

 أُشرِب ما إال منكرا ينكر وال معروفًا يعرف ال مجخيا، كالكوزِ مرباد أسود قلبٍ: قلبني على القلوب تعود حىت

 .مسلم رواه ؛»واألرض السماوات دامت ما فتنةٌ تضره ال الصفا مثل أبيض وقلبٍ هواه، من

 .قبيحٍ لون إىل لونه فاستحالَ اخلبائث، عليه تراكَمت: أي »مرباد أسود«: قوله ومعىن

 .املنكوس الكوز إال يصل ال املاء أن كما اهلدى إليه يصلُ ال منكوسا،: أي »مجخيا كالكوزِ«: ومعىن

 ما فاملعروف هلواه، متبِع القلب هذا أن: أي »هواه من أُشرِب ما إال«: - وسلم عليه اهللا صلى - قوله ومعىن

 .السنة وال القرآن وال احلنيف الشرع مبيزان األمور يزِنُ ال هواه، أبغضه ما واملنكر هواه، أحبه

اليت والفنت عرضالقلوب على ت :الشهوات، فنت بهات، وفنتالش الالت،والض والبدع احلي القلب بني والفرق 

 .وامليت كاحلي امليت والقلب
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رقاها اإلسالمية األمة هذه يف ظهرت اليت والفمس جانبتهم األهواء، التباعهم األهواء؛ أهلَ الصاحل السلفوم 

 يح،الصح االعتقاد من - عنهم اهللا رضي - الصحابة عليه كان وما - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول هدي

 .والوسطية بالعدل والتمسك

 وافترقَت فرقة، وسبعني إحدى على اليهود افترقَت«: بقوله - وسلم عليه اهللا صلى - النيب به أخرب ما وقع وقد

: قيل. »واحدة إال النار يف كلُّها فرقة، وسبعني ثالث على األمة هذه وستفترق فرقة، وسبعني اثنتني على النصارى

 .»وأصحايب اليوم عليه أنا ما مثل على كان من«: قال! هللا رسول يا هي من

 املؤمنني أمري الراشد اخلليفة على وخرجوا وقاتلوهم، الصحابة كفَّروا الذين اخلوارج فرقةُ ظهرت فرقة وأولُ

 يف واوضلُّ املسلمني، على فتأولوها الكفار يف وأحاديث آيات إىل وعمدوا ،- عنه اهللا رضي - طالب أيب بن علي

 له اهللا شهِد من وكفَّروا احلرام، واملالَ احلرام الدم فاستحلُّوا الصحيح، وجهها غري على وفسروها األدلة، فهم

 فعل كما والقرآن، السنة وبأدلة السلطان، بقوة إال يغلَق ال الفنت من باب اإلسالمية األمة على فانفتح باإلميان؛

- وسلم عليه اهللا صلى - قوله: مثل والسنة؛ الكتاب أدلةُ ذمتها اليت الطائفة هذ - عنهم اهللا رضي - الصحابة

 ال القرآن يقرأون الربية، خري قولِ من يقولون األحالم، سفهاُء األسنان، حدثاُء الزمان آخر يف قوم سيخرج«: 

جاوِزهم يهم، إميانقون حناجِركما الدين من مير قمير من السهم يعلي حديث من ومسلم البخاري رواه ؛»ةالرم 

 .- عنه اهللا رضي -

 .تعاىل اهللا شاء ما إىل وارِث فرقة ولكل األمة، يف الفرق بقيةُ ظهرت مث

 بالقرآن اعتصم ومن عليه، اهللا تاب تاب ومن هلَكَته، عن تسأل فال الشيطان وساقَه للهوى، قياده أسلم ومن

 .مستقيم صراط إىل هدي فقد والسنة
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 :املسلمون أيها

 اتمعات دمار املسلمون وشاهد الدين، دم اليت املُحدثَة البدع أضرار وعلم األهواء، خطر استبانَ وقد أما

 التمسك إال األمة حيمي ولن املستقيم، الصراط إال منجٍ طريق يبق مل الشهوات؛ واتباع املُحرمات، بارتكابِ

 آل[ مستقيمٍ صراط إِلَى هدي فَقَد بِاللَّه يعتصم ومن: تعاىل قال احلق، إال القلوب جيمع ولن بالكتاب،

 كُنتم إِذْ علَيكُم اللَّه نِعمت واذْكُروا تفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتصموا: تعاىل وقال ،]١٠١: عمران

 اللَّه يبين كَذَلك منها فَأَنقَذَكُم النارِ من حفْرة شفَا علَى وكُنتم إِخوانا بِنِعمته فَأَصبحتم قُلُوبِكُم بين فَأَلَّف ًءأَعدا

لَكُم هاتآي لَّكُمونَ لَعدته١٠٣: عمران آل[ ت.[ 

 بليغة موعظةً - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وعظَنا: قال - عنه اهللا رضي - سارية بن العرباضِ وعن

 أُوصيكُم«: قال فأوصنا، مودعٍ، موعظةُ كأا! اهللا رسول يا: فقلنا القلوب، منها ووجِلَت العيون، منها ذرفَت

 كثريا؛ اختالفًا فسريى بعدي منكم يعش من فإنه حبشي، عبد عليكم تأمر وإن والطاعة، والسمع اهللا، بتقوى

 األمور؛ ومحدثات وإياكم بالنواجِذ، عليها وعضوا ا، متسكوا املهديني، الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم

 ".صحيح حسن حديثٌ: "وقال الترمذي، رواه ؛»ضاللة بدعة وكل بدعة، محدثة كل فإن

 بالرجوع غال منها اهللا ينقذها مل عظام، وأمور وكروب وخطوب نتف فيها أصابها أزمنةٌ اإلسالم أمة على أتى ولقد

 مصلحة، متحابة، متعاوِنة قويةً حياتها فاستقبلَت ،- وسلم عليه اهللا صلى - حممد نبيها دي والتمسك لدينها

 .وتسمعون ترون ما والبالء لشدائدوا الفنت من أصابها الزمان هذا ويف تعاىل، اهللا بشرع متمسكةً اجلانب، عزيزة

 وعلمائهم املسلمني أمور والة مسؤوليةُ دمائها وحقن اإلصالح، يف والسعي اإلسالم، أمة عن األخطار ودرُء

 .أولَها أصلح ما إال األمة هذه آخر يصلح ولن وعقالئهم، ومفكِّريهم

األمة إصالح طريق يف األمور وأهم :عاملني؛ال لرب توحيد حتقيق فالتوحيد تعاىل هللا اخلالص األعمال، أساس 

إصالح، كل وأساس ر وقد واآلخرة، الدنيا يف والنجاح الفالح وأساسفس كان مبا والضالل البدع أهلُ التوحيد 

 ات،اخلري وطلب هلم، احلاجات ورفع بالصاحلني، واالستغاثةَ املوتى، دعاَء فسمى اجلاهلية، يف املُشرِكون عليه
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بات الشرور ودفعفوا القبور، أهل من والكُرذور، والصاحلني للموتى وصرذه وطافوا وسجدوا الن ،القبور 

 تبارك - باهللا للشرك ودعوةٌ للتوحيد، إبطالٌ كلُّه وذلك لشفاعتهم، وطلبا توسالً كلَّه ذلك البدع أهلُ فسمى

 .- وتعاىل

 آمنوا الَّذين أَيها يا: - وتعاىل تبارك - قوله: مثل هلم؛ دليلٌ ال عليهم دليلٌ هي بآيات يستدلُّون أم ولألسف

 يتقرب صاحلٍ عملٍ كلُّ هي: بابتغائها اهللا أمر اليت هنا والوسيلةُ ،]٣٥: املائدة[ الْوسيلَةَ إِلَيه وابتغوا اللَّه اتقُوا

: أخرى آيةٌ ذلك على دلَّ كما ،- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وشرعه اهللا شرعه مما تعاىل اهللا إىل العبد به

كأُولَئ ينونَ الَّذعدونَ يغتبإِلَى ي هِمبيلَةَ رسالْو مهأَي بونَ أَقْرجريو هتمحافُونَ رخيو هذَابإِنَّ ع ذَابع كبر 

 ].٥٧: سراءاإل[ محذُورا كَانَ

 وأَنَّ: تعاىل اهللا قال النار، يف صاحبه يخلِّد والذي توسالً، مسوه الذي الشرك هذا يف - وتعاىل تبارك - اهللا قال

اجِدسالْم لَّهوا فَلَا لعدت عم ا اللَّهدلَا: تعاىل وقال ،]١٨: اجلن[ أَحو عدت نم وند ا اللَّهلَا م نيكلَا فَعو 

كرضفَإِنْ ي لْتفَع كإِذًا فَإِن نم نيمإِنْ) ١٠٦( الظَّالو كسسمي اللَّه رفَلَا بِض فكَاش إِلَّا لَه وإِنْ هو كرِدرٍ ييبِخ 

 ].١٠٧ ،١٠٦: يونس[ حيمالر الْغفُور وهو عباده من يشاُء من بِه يصيب لفَضله راد فَلَا

 التوحيد ألهل الشفاعة ولكن يشفعون، والصاحلون يشفَع، - وسلم عليه اهللا صلى - فالرسول حق؛ والشفاعةُ

 ؛»قلبه من خالصا اهللا إال إله ال: قال من: بشفاعيت الناس أحق«: - وسلم عليه اهللا صلى - قال للمشركني، ال

 .- عنه اهللا رضي - ريرةه أيب حديث من البخاري رواه

 واألفعال والواجبات األركان كاملة الصالة إقامةُ: النوازِل عنها ويدفع األمة به اهللا يصلح مما الثاين األمر

 مالك حديث من ومسلم البخاري رواه ؛»أُصلِّي رأيتموين كما صلُّوا«: - وسلم عليه اهللا صلى - قال واألقوال،

 .- عنه اهللا رضي - احلُويرِث بن

 كل فعلى صالته؛ يف النقص له لظهر - والسالم الصالة عليه - اهللا رسول بصالة صالته مسلمٍ كلُّ قارنَ ولو

 .كلها أحواله يف ذلك صالح وسريى صالته، يف النقص يكمل أن مسلمٍ
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مما الثالثُ األمر حصلاألمة به اهللا ي :جتمعات يف اهللا بشرع احلكمفما املسلمني؛ م املُجتمعات أحوالَ أفسد 

 لقَومٍ حكْما اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم: تعاىل اهللا قال املُستوردة، القوانني إال اإلسالمية

 ].٥٠: املائدة[ يوقنونَ

 املُدمرة الفنت عواصف من اهللا محانا وما حكمها، اهللا أدام اإلسالمية، الشريعة بتحكيم بالدنا يف خريٍ كلَّ رأينا وقد

 .الشاملة العادلة السمحة الغراء بشريعتنا إال

 :املسلمون أيها

 سيما وال - البالء ذا أُصيبت اليت البلدان تلك يف الدماء وسفك الفنت من جيري مبا صدره ضائق مسلمٍ كل إن

 مما األرض وجه على أحد وكلُّ حق، بغري واعتقالَهم مساجدهم، وهدم املسلمني، دماء سفك فننكر ،- سوريا يف

 أن يوجِب الطبع وكرم والشهامةُ العقلُ وكان أعزل، شعبٍ ضد سوريا حكَّام به يقوم ما يستنكر عقلٌ له

يستجيب كَّاممن واالنتهاء الدموي، الرتيف هذا إليقاف - اهللا حفظه - الشريفني احلرمني خادم لنداء سوريا ح 

 والعدوان، الظلم يف متادوا ولكن ا، مروا اليت الصعبة املواقف يف عليهم الفضل من له ما السوري؛ الشعب إبادة

 .املساجد وهدموا احلُرمات، وانتهكوا احلرام، الدم وسفَكوا

 أن فكما واإلرهاب، الدماء بسفك يندد اصداه سيبقى اليت كلمته على الشريفني احلرمني خادم اهللا فجزى

 .الدولة بإرهاب ويندد يستنكر كذلك املُعتدي، الظامل الفرد إرهاب وجه يف يقف اإلسالم

 اجلهود ملُواصلة اإلسالمي العامل وقادةَ العزيز، عبد بن اهللا عبد امللك الشريفني احلرمني خادم يوفِّق أن اهللا ونرجو

 .عليه السكوت يطاق ال فاألمر السوري؛ للشعب اإلبادة هذه إليقاف املناسبة رقبالطُّ والعمل

 اَهللا خياف ال من عليهم يسلِّطَ ال وأن ومحنهم، كُربام من املسلمني يخرِج أن - وتعاىل تبارك - اهللا فادعوا

 إال مؤمنٍ يف يرقُب وال ،- وتعاىل تبارك - اَهللا خياف ال ممن وأمثاهلم املُعتدين الظاملني هؤالء من يرمحهم وال فيهم

 .املسلم وبني بينه بصلة يشعر وال ذمة، وال
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: - وتعاىل تبارك - وقال ،]٣١: النور[ الْمؤمنونَ أَيه جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا: - وتعاىل تبارك - اهللا قال

 ويؤتونَ الصلَاةَ ويقيمونَ الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف يأْمرونَ بعضٍ أَولياُء ضهمبع والْمؤمنات والْمؤمنونَ

 ].٧١: التوبة[ حكيم عزِيز اللَّه إِنَّ اللَّه سيرحمهم أُولَئك ورسولَه اللَّه ويطيعونَ الزكَاةَ

 وأستغفر هذا قويل أقول احلكيم، والذكر اآليات من فيه مبا وإياكم ونفعين العظيم، القرآن يف كمول يل اهللا بارك

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه، ذنبٍ، كل من املسلمني ولسائر ولكم يل العظيم اهللا

 

 الثانية اخلطبة

 أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد الدين، يوم مالك الرحيم، الرمحن العاملني، رب هللا احلمد

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، ورسولك عبدك على وبارِك وسلِّم صلِّ اللهم ورسوله، عبده حممدا وسيدنا نبينا

 :بعد أما

 .الوثقى بالعروة اإلسالم من ومتسكوا التقوى، حق اهللا اتقوا ،- اهللا عباد - اهللا فاتقوا

 :املسلمون أيها

 وال حسناته، يكتب كما سيئاته يكتب حافظًا اهللا من عليه وأن سيئاته، يف وفكَّر حسناته يف فكَّر لو مسلمٍ كل إن

ممثقالَ اُهللا يظل ةإِنْ ذرو كةً تنسا حفْهاعضي تؤيو نم هنا لَدرا أَجيمظاهللا أن يف فكَّر لو ،]٤٠: النساء[ ع 

 له اهللا ويسر حسابه، قلَّ نفسه حاسب إذا فإنه حسناته؛ وكثُرت سيئاته، لقلَّت يعمل ما يكتب - اىلوتع تبارك -

: ق[ عتيد رقيب لَديه إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ ما: - وتعاىل تبارك - اهللا قال شيء، كل عليه ويسر احلساب،

 ].١١ ،١٠: االنفطار[ كَاتبِني كراما) ١٠( لَحافظني كُمعلَي وإِنَّ: - وجل عز - وقال ،]١٨

 .ومسلم البخاري رواه ؛»والسيئات احلسنات كتب اَهللا إن«: - عنهما اهللا رضي - عباس ابن حديث ويف
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 :اهللا عباد

 الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: - قائل من عز - فقال بنفسه، فيه بدأ بأمرٍ أمركم اهللا إن

 ].٥٦: األحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا

 صلَّيت كما حممد، آل وعلى حممد على صلِّ اللهم املرسلني، وإمام واآلخرين، األولني سيد على وسلِّموا فصلُّوا

 إبراهيم على باركت كما حممد، آل وعلى حممد على بارِك اللهم جميد، يدمح إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على

 .كثريا تسليما وسلِّم جميد، محيد إنك إبراهيم، آل وعلى

 .أمجعني الصحابة وعن وعلي، وعثمان، وعمر، بكرٍ، أيب: املهديني األئمة الراشدين، اخللفاء عن وارض اللهم

 .نبيك نةَوس وكتابك دينك انصر اللهم

 رب يا وجنوده وشياطينه إبليس من وذرياتنا احفظنا اللهم وشياطينه، وذريته إبليس من وذرياتنا أعذنا اللهم

 إنك العاملني، رب يا وجنوده وشياطينه إبليس من وذريام املسلمني أعذ اللهم قدير، شيٍء كل على إنك العاملني،

 .قدير شيء كل على

 .أمورنا والةَ اللهم وأصلح اننا،أوط يف آمنا اللهم

 اللهم العاملني، رب يا رِضاك يف عملَه واجعل هلُداك، وفِّقه اللهم وترضى، حتب ملا احلرمني خادم عبدك وفِّق اللهم

 اللهم العاملني، رب يا للمسلمني واخلري لشعبه الصالح فيه ما على أعنه اللهم كلمتك، به وأعلِ دينك، به انصر

 .العاملني رب يا قدير، شيء كل على إنك والعباد، البالد وصالح اإلسالم عز فيه وملا وترضى، حتب ملا نائبيه وفِّق

 .ذنوبنا لنا واغفر أخرنا، وما قدمنا ما لنا اغفر اللهم

 .اآلخرة وعذاب الدنيا خزيِ من وأجِرنا كلها، األمور يف عاقبتنا أحِسن اللهم
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 من بك نعوذُ إنا اللهم البالء، وجهد الشقاء، درك ومن األعداء، مشاتة ومن القضاء، سوء من بك عوذن إنا اللهم

 .العباد مشاتة

 اللهم العاملني، رب يا املسلمني ومرضى مرضانا اشف اللهم العاملني، رب يا املسلمني ومرضى مرضانا اشف اللهم

 .العاملني رب يا شر ذي كل شر من وأعذنا أنفسنا، شرور من أعذنا

 :اهللا عباد

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 يعلَم اللَّه إِنَّ كَفيلًا علَيكُم اللَّه جعلْتم وقَد توكيدها بعد الْأَيمانَ تنقُضوا ولَا عاهدتم إِذَا اللَّه بِعهد وأَوفُوا) ٩٠(

 ].٩١ ،٩٠: النحل[ تفْعلُونَ ما

 .تصنعون ما يعلم واهللا أكرب، اهللا ولذكر يزِدكم، نعمه على واشكروه يذكركم، اجلليل العظيم اهللا واذكروا

 


