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 الخروج من فتن العصر بأخالق الدین: الموضوع 

ل بشريعته سأله أعطاه ومن دعاه لباه ومن عمتوّكل عليه كفاه ومن إعتمد عليه حباه ومن  لذى مناالحمد هللا رب العالمين 
نقير والقليل والكثير لطيٌف خبير يحاسب على ال سبحانه سبحانه إله حكٌم عدلٌ .. أحياه حياة طيبة فى الدنيا وجعله سعيداً يوم لقاه 
علمه بما سيكون كعلمه بما هو كائن ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أ.. والقطمير ثم من شدة حّبه للعفو يعفو عن كثير 

 .نه كان قبل كل خلق الزمان واألفالك واألكوان وهو اآلن وبعد اآلن على ماعليه كان أل

خالقه وسلوكه قى الخاشع فى مناجاته الكامل فى أوله الطيب فى معامالته التقى النوأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورس
من بدء الدنيا إلى يوم كرم الكرماء أجمعين دنا محمد أجود األجودين وأطيب الطيبين وأوهيئاته ــ اللهم صلى وسلم وبارك على سي

مّنك وجودك إهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين ب على آله الطيبين وصحابته المباركين وكل منصّلى اهللا عليه و الدين 
 :ما بعد فيا إخوانى ويا أحبابى جماعة المؤمنين أ.. يا أرحم الراحمين 

الحبيب المصطفى انا أوصن فيما إستمعنا إليه اليوم قبل الصالة آيات من كتاب ربنا عزوجّل من سورة الكهف، وقد كا
 : صّلى اهللا عليه وسّلم من يُديم على قراءتها كل جمعة أفراداً وجماعات وقال فى ذلك صلوات اهللا وسالمه عليه أن 

من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه حتى يبلغ عنان السماء وغفر اهللا له من الجمعة إلى ( 
جلها أوصانا لجليلة والغاية النبيلة التى من أاالحكمة  وبّين فى حديث آخر صلوات ربى وسالمه عليه) .. الجمعة وزيادة ثالثة أيام 

صّلى اهللا عليه وشك عمر الدنيا على اإلنتهاء وكانت الساعة على مقربة منا فقال السورة وخاصة إذا إقترب الزمان وأبقراءة هذه 
 :وسّلم 

نا فى آخر الزمان وتناهت األمور إلى ولما ك) من قرأ العشر آيات األولى من سورة الكهف ُوقَى من فتنة المسيخ الدجال ( 
معة فى روايات كثيرة فى أحاديثه الجاصّلى اهللا عليه وسّلم عالمات الساعة الُصغرى بأجمعها التى أجمعها النبى ما نراه من ظهور 

 :ومن جملتها 

ن تتوّسد األمور أاء فى النساء و ن ينتهى العدل من القضاء وأن يقّل الحيالزكاة مغرماً وأن تكون أن تضيع األمانة بين الناس وأ
أن تذهب النساء ن يصير الولد غيظًا والمطر قيظًا و أن يخون األمين ويؤتمن الخائن و قوم أرذلهم وألان يصير زعيم أإلى غير أهلها و 
  .. ن يقرب البعيد طائٌر من حديد وأ ن يطيرارزات على رؤوسهن كأسنمة البخت وأن يخرجن حاسرات بإلى األسواق وأ

 :أغلبها بيننا وفى زمننا اآلن أشار إليها حضرة المصطفى وعّبر عنها بأنها فتن وقال فيها أموٌر كثيرة ذكرها النبى وقد ظهر 

لدين  يخرج أحدهم من ا صبح الرجل مؤمنًا ويُمسى كافراً،أال إنها ستكون فتٌن كثيرة يُمسى الرجل مؤمنًا وُيصبح كافراً، ويُ ( 
رضى اهللا ــ وذلك فى المعامالت غير الشرعية وفى الغش والخداع لألمة المحمدية فقال اإلمام على  ّيةكما يمرق السهم من الرم

فيه نبأ ما قبلكم وُحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو الجّد ليس : كتاب اهللا تعالى : قال يا رسول اهللا ؟ منها وما المخرج :  عنه
إنا  :وهو الذى لم تنتهى الجّن إذ سمعته إذ قالوا  غرائبه وال يّمل من كثرة الترداد،ى ال تنقضى عجائبه وال تنتهبالهزل وهو الذى 

 ) .من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه دعا إلى صراٍط مستقيم  الرشد فآمنا به، سمعنا قرآنا عجباً يهدى إلى

نخرج من الدنيا ين الذى يؤّمن علينا إيماننا ويجعلنا ما المخرج لنا فى هذا الوقت والح: حبابى جماعة المؤمنين إخوانى وأ
 كذلك فى عالم الدنيا فى ستر اهللا وكنف اهللا عيشاً سعيداً ؟ توحيد ونفوز يوم الدين بالقرب من الحميد المجيد، ونعيش  العلى كلمة 
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، صّلى اهللا عليه وسّلمومصطفاه  لى شرع اهللا وإلى أحكام اهللا وإلى سنة حبيبهآوينا إلى كهف اهللا وإال يكون ذلك إال إذا 
شور ويُعّذب من يقول على دين عيسى عليه السالم وجاءهم ملٌك يُنكر البعث والنفإن أهل الكهف فتية آمنوا باهللا فى الزمن األول 

 .فلما لم يجدوا لهم فى عالم الناس مخرجاً آووا إلى كهٍف يرحمهم فيه الرحمن عزوجّل  بذلك ويسجنهم،

و األردن وفلسطين كما قالت بعض الروايات ــ وذهبوا إلى جبٍل ودخلوا كهفاً فيه ــ والبلدة كانت إّما تركيا أ لدةخرجوا من الب
كلٌب مشى خلفهم فأعطاه المولى عزوجّل   ،فأنامهم اهللا ثالثمائة سنين ميالدية وهى ما يوازى ثالثمائة سنين وتسع هجرية وتبعهم

شعره ولحمه وعظامه وأظفاره كما  سقطولم يته اهللا كما أماتهم ولم يُغّير رائحته افأماب الكهف بحكمهم، فوقف الكلب على 
 .حدث لهم تماماً بتمام 

 :وفى ذلك يقول القائل 

 لقد فاز كلٌب بحب آل كهٍف      كيف ال أفوز بحب آل النبىّ 

الحًا يؤمن بالبعث والنشور ويدعو القوم إلى بدلهم بُحّكام السوء رجًال صعزازهم ونصرهم غّير الزمان لهم وأأراد اهللا إفلما 
وأراد اهللا للقوم أن يعلموا منزلتهم عند اهللا فأرسلوا واحدًا منهم عبادة العزيز الغفور، فأحياهم اهللا تأييدًا لدعوته وإعزازًا لدينه ورسالته 

لهم، فكان ذلك عالمة للقوم علموا بها أمرهم  بعد أن أحياهم اهللا ومعه نقود من التى كانوا يحملونها ليشترى طعامًا طيبًا حالالً 
 .وذهبوا مسرعين إلى كهفهم ليُعّزهم العزيز عزوجّل 

الصحراء أو إلى مغارات  خرين بالخروج إلى كهوفيأمر اهللا أتباع سيد األولين واآلأما نحن اآلن جماعة المؤمنين فلم 
، فالكهف الذى يأوى إليه كل مؤمٍن ويعتصم به كل شرع اهللا عزوجلّ  فى قلوبنا والكهف قائماً بيننا وهوالجبال وإنما جعل الكهف 

 .صاف المنافقين ومن أحوال الغادرين ومن أوحال وحروب الكافرين والمشركينن و مسلٍم ليحميه اهللا وأهله وولده من أ

ن يعمل بسنة أهله وأن يعمل بأحكام كتاب اهللا فى وأن يعمل بشرع اهللا فى نفسه لكهف الذى ينجو به يوم الدين هو أوا
الحبيب المصطفى فى مكاٍن يُوّحد فيه فيجعل شرع اهللا هو الحاكم ألخالقه وشرع اهللا هو الميزان لمعامالته وشرع اهللا هو الدستور 

ًا من  فى مجتمعه إال إذا وجد نّصًا صريح و ألوالده أوفى حياته وال يعمل عمًال صغيرًا أو كبيرًا لنفسه أو لزوجه أالذى يسير عليه 
 .كتاب ربه يُبيح له هذا العمل ويُحّضه على هذا األمر 

تخالفه سارع إلى ترك هذا العمل خوفاً من سخط اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم فإذا وجد أن شرع اهللا ال يوافقه وسنة المصطفى 
صّلى اهللا أو أنزلوا سنة الحبيب على حسب أهوائهم ا تركوا كتاب اهللا جانبًا وساروا وغضب اهللا ألن اهللا يغضب على المسلمين إذ

مورهم على ما يطلبه منهم النساء والولدان وإن كان مخالفًا لحكم أرحم الراحمين زاوية اإلهمال والنسيان وأقاموا أفى عليه وسّلم 
 .عزوجّل 

عليهم فى الصالة ونحرص عليهم ونحن والحمد هللا يا إخوانى جماعة المؤمنين نطّبق شرع اهللا ونعمل بكتاب اهللا ونحرص 
ولكن هناك شيٌء يسير أشير إليه فى .. فى إيتاء الزكاة ونحرص عليهم فى الحج إلى بيت اهللا ونحرص عليهم فى شهر رمضان 

 : صّلى اهللا عليه وسّلم الخطبة الثانية إن شاء اهللا قال 

 : أو كما قال )  تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب اهللا وسنتى( 

 .. )أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ( 
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 :الخطبة الثانية 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يُحق الحق ويُبطل الباطل ولو  .. الحمد هللا الذى أحيانا باإليمان وجعلنا مسلمين 
وبارك  لصدق وصّدق به ــ اللهم صلى وسّلمالذى جاء باق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله، رسول الصد.. كره الكافرون 

على نبراس المتقين ومشكاة األنبياء والمرسلين وحامل لواء الحمد والشفاعة الُعظمى يوم الدين سيدنا محمد النبى األمين وآله 
 :فيا عباد اهللا جماعة المؤمنين أما بعد .. أجمعين وصحبه 

أو لبعضنا واهللا عزوجّل ال يقبل فيه ُعذرنا به فى عصرنا وقد نلتمس األعذار فيه ألنفسنا األمر الذى ال نستطيع أن نقوم إن 
 .صّلى اهللا عليه وسّلم هو أن تكون معامالتنا فيما بيننا فى بيوتنا وفى أسواقنا وفى أعمالنا وفى شوارعنا على كتاب ربنا وسنة نبينا 

هذه البدعة التى حصرت  األخالق ونقول ــ هذه نقرة وهذه نقرة ــمعامالت و الومنذ أن ظهرت البدعة التى تفّرق بين 
دين خالصًا بالعبادات وتركت المعامالت ر اهللا ــ يعنى جعلت الوذكالمسلمين فى الصالة والصيام والزكاة والحج وتالوة القرآن 

فتن وظهرت البغضاء النتشرت إنذ حدث بيننا ذلك كثرت األمراض و ألهواء الناس ولسلوكهم وُشّح نفوسهم وفساد طبعهم م
الت ليست تابعة لقوانين السماوات وأصبح إال القليل ألننا زعمنا أن المعامن األرزاق موذهبت البركة حن فى الصدور واألحقاد واإل

و الذى و الذى يغش هذا فى شيء يبيعه له، أأ ويغشه فى بيعهما نسميه ــ بالفهلوى ــ الذى يضحك على هذا الرجل النابه بيننا 
 .يكسب قوته من حرام أو إرتكب فى تحصيله األوزار والذنوب العظام 

لنزعة وأصبح المؤمن ال يفّرق بين العمل الحالل والعمل الذى اولكنه قوٌت كثير فظننا أن اهللا بارك فيه منذ ظهرت هذه 
مل بالربا والربا ال أنك تتعااليقين  فالن تعلم علميا : ، وإذا قلت له وّضح شرع اهللا أنه عمٌل محّرم أو مكروه أو ال يبيحه شرع اهللا

نا وأوالدى ؟ وطلبات الحياة كثيرة والمصاريف والنفقات كبيرة وال أطيق أصنع وكيف آكل أماذا : يقول لك  ،يُقّره ديٌن وال شرعٌ 
 ) . 275:البقرة(  ﴾ َوَأَحلَّ اهللا الْبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا ﴿: ذلك إال عن طريق الربا ويقول اهللا عزوجّل 

وإنكشاف البالء ن نتعامل فيما بيننا بالربا ثم ننظر بعد ذلك إلى فضل اهللا وعطاء اهللا ذا أحللنا الربا وسمحنا ألنفسنا أفلما
 .الذى يحيق بنا ؟ هذا ال يكون أبداً 

 : يا عباد اهللا إن اهللا حّذر من يتعامل بالربا وهذا على سبيل المثال وقال لهم 

يعلن الحرب عليهم والذى يُعلن الحرب بم يحارب ؟ هل ينزل )  279:البقرة(  ﴾نُوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللا َوَرُسولِِه فَْأذَ  ﴿
يحاربه بأن ينزع البركة من أقواته وينزع الصحة والعافية من جسده ويرفع األمن له .. مالئكة من السماء تحاربه ؟ ال يكون ذلك أبداً 

ئمًا وأبدًا ُمضنى البال سقيم التفكير لكثرة الهموم وعظيم الغموم فهو فى ُحزٍن يدوم ألنه خالف شرع ويجعله دا ،ولولده من وطن
 وال نوم الحى القيوم الذى ال تأخذه سنة 

: ثم قال .. ما أكبر ذنٍب فى كتاب اهللا عزوجّل ؟ قال القتل ثم الزنا : وقالوا له  رضى اهللا عنهذهب قوٌم لإلمام مالك 
، ولما جاءوه فى اليوم مهلونى إلى اليوم الثانىأ: فلما جاءوا له فى الغد قال فقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره .. ى الغد أمهلونى إل
ألن اهللا لم " الربا " وجدت أن أعظم ذنٍب فى كتاب اهللا هو : فقال أمهلونى إلى اليوم الثالث، فجاءوا فى اليوم الثالث : الثانى قال 

 .ى فاعل ذنٍب إال على المتعامل بالربا فهو أكبر ذنٍب فى كتاب اهللا عزوجّل عللحرب ايُعلن 
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 : صّلى اهللا عليه وسّلمناهيك عن قول الحبيب المصطفى 

 .هذا بند ) درهم ربا أشّد من ثالثة وثالثين زنية فى اإلسالم ( 

 يتهّنى بهناءة المؤمنين فى الدنيا وال يحيا يعنى ال) من غّش فليس منا : (  صّلى اهللا عليه وسّلميقول الحبيب : وبند آخر 
يوم القيامة مع السعداء والمتقين ألنه خالف هدى سيد األولين واآلخرين وتعامل بالغش فى القول أو فى البيع أو فى الشراء أو فى 

ن نطّبق شرع اهللا كله فى علينا أ ُيصلح حالنا إلى أحسن حالمع إخوانه المؤمنين، فإذا أردنا أن يكرمنا الكريم و عمل أو فى المبدأ ال
آخر وال نُحّمل عقولنا ونحكم نفوسنا ونخضع ألهوائنا فى أى فال نطّبق شيئًا ونترك شيئًا  ،العبادات وفى األخالق وفى المعامالت

 .ألنه عزوجّل يغار لشرعه الحنيف ولدينه الكريم أمر يخالف شرع ربنا عزوجّل 

ن وأقلوبنا  ن يطهر من األحقاد واألحساد والغش والغلّ فساد نفوسنا وأ ن يذهبا وأاهللا عزوجّل أن ُيصلح أحوالننسأل 
 .خرين مكين وإحياء سنة سيد األولين واآليجعلنا أخوة متآلفين متكاتفين متعاونين على العمل بشرع ربنا ال

 .سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأوقع الظالمين فى الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم 

 طّهراللهم .. اللهم أنزل سخطك وعذابك على اليهود الغادرين ونّجى من مكرهم وكيدهم إخواننا المجاهدين فى فلسطين 
        .رزقنا النصر عليهم غداً يا خير الناصرين بيت المقدس وفلسطين من شرورهم وأ

 وسلمّ  وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ
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