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 املقدمة
 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  ،احلمد هللا رب العامل
 :حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ وبعد

 - رمحه اهللا - د الوهابفإن كتاب التوحيد لإلمام ادد الشيخ حممد بن عب
من أعظم وأنفس وأمجع الكتب اليت ألفت يف التوحيد، وقد أشاد بـه العلمـاء   

 .وتتابع ثناؤهم عليه
هو كتاب فرد يف  :-رمحه اهللا - بن عبد اهللا آل الشيخ الشيخ سليمانقال 

 .معناه، مل يسبقه إليه سابق، وال حلقه فيه الحق
 .ليس له نظري يف الوجود :-رمحه اهللا - وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم

وعلى شهرة الكتاب ونفعه العميم، وكثرة شروح العلماء عليه، ومسـارعة  
أخرجه خطبا تلقى على املنـابر مـع   والطالب إىل حفظه؛ مل أجد من اعتىن به 

 .املاسة لذلك ةاحلاج
 وحيث إن أعظم االجتماعات اليت جيتمع فيها املسلمون يوم اجلمعة، ورغبة

ر هذا العلم العظيم الذي حاد عنه الكثري؛ مجعت هذه اخلطب ورتبتـها  شيف ن
 .على أبواب كتاب التوحيد

 حاشـية كتـاب   : (واستفدت من شروح العلماء عليـه، ويف مقدمتـها  
 على  القول املفيد(وكتاب  ،-رمحه اهللا - للشيخ عبد الرمحن بن قاسم) التوحيد

ا من شـروحات  وغريمه - رمحه اهللا - للشيخ حممد بن عثيمني) كتاب التوحيد
 رر علىـي املقـج الدراسـوكتابات أهل العلم؛ واستفدت كذلك من املنه
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التوحيد يف حياة الفرد واألمة مع مـا غلـب    املرحلة املتوسطة، مستشعرا أمهية
 .الناس من جهل بالتوحيد وزهد فيه

يزهد يف التوحيد، ال : يف فتاواه - رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن إبراهيم
 وما هلك من هلك ممن يدعي اإلسالم إال بعـدم  فإن الزهد فيه يوقع يف ضده،

 إعطائه حقه، وظنوا أنه يكفي االسم والشهادتان لفظًا، ومل ينظروا ما ينافيـه، 
 !وما ينفي كماله؛ هل هو موجود أو مفقود؟

التوحيـد،  ما دخلت اخلرافات إال بالتسامح يف معرفة  :-رمحه اهللا - وقال
 .وبالغلو يف الصاحلني، وأنه يكفي التسمي باسم اإلسالم، فبذلك وقع الشرك

بابا ولطول بعـض  ) سبعة وستني(تبلغ ) كتاب التوحيد(وحيث إن أبواب 
خطبـة  ) اثنتني وسـبعني (واب جعلتها يف خطبتني، فجاء الكتاب يف بهذه األ

 .مدشاملة جلميع أبواب كتاب التوحيد، وهللا احل متكاملة،
ي العظيم أن جيعل أعمالنا صوابا خالصة لوجهه الكـرمي، وأن  لأسأل اهللا الع

 .جيمعنا ووالدينا وذرياتنا واملسلمني يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
 

 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم
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(اخلطبة األوىل
0F

١( 
 دينا، أمحده، ورضي لنا اإلسالم احلمد هللا أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة

اهللا وحده ال  أن ال إله إال وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد - سبحانه -
احملجة البيضاء ليلها  ، تركنا علىهينا حممدا عبده ورسولبشريك له، وأشهد أن ن

 .كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك
وم آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل ي صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى

 .ينالد
 ...أما بعد
حق التقوى، واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الـوثقى،  اهللا  اهللا عباد فاتقوا

 .واعلموا أن أقدامكم على النار ال تقوى
 :أيها املسلمون

  قريش أناس يتعبدون، وحيجـون، ويعتمـرون، ويتصـدقون، ويصـلون    
 وحده هـو  الرحم، ويكرمون الضيف، ويذكرون اهللا كثريا، ويعترفون أن اهللا

 املتفرد باخللق والتدبري، وخيلصون هللا العبادة يف الشـدائد، لكنـهم يتخـذون    
م؛  هلم، وينذرون هلم، ويستغيثون وسائط بينهم وبني اهللا؛ يدعوم، ويذحبون

 . ليشفعوا هلم ويسألون اهللا هلم، زعما أم أقرب منهم إىل اهللا وسيلة
  -  - بــيهم إبــراهيمجيــدد هلــم ديــن أ فبعــث اهللا حممــدا 

 ، وأن فعلـهم هـذا أفسـد    أن هذا التقرب واالعتقاد حمض حق اهللا وخيربهم
 دمـالل الـمجيع ما هم عليه من العبادة، وصاروا بذلك كفارا مرتدين ح

                                     
 . كتاب التوحيد) ١(خطبة رقم  (١)
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ليكون الدعاء كله هللا، والذبح كله هللا، والنـذر   واملال، وقاتلهم رسول اهللا 
 .ومجيع أنواع العبادة كلها هللا كله هللا، واالستغاثة كلها باهللا،

 :املسلمون أيها
 :قسامأ ةثالث إىلالتوحيد  - رمحهم اهللا - قسم العلماء

 ن اهللا هو اخلـالق الـرازق  أب واإلقراروهو العلم  :ةوبيتوحيد الرب:  األول
 الكون املدبر هلذا
 - ، وقـال ]١٦: الرعـد [﴾ شـيءٍ  اللّه خالق كُلِّ﴿ :-عز وجل - قال
 - وقال]. ٦: هود[﴾ رِزقُها إِالَّ علَى اللّه دآبة في اَألرضِ وما من﴿ :-سبحانه

 سبحانه - وقد نفى] ٣١: يونس[﴾ فَسيقُولُونَ اللّه ومن يدبر اَألمر ﴿ :-تعاىل
اللَّه فَأَرونِي  هذَا خلْق﴿ :-تعاىل - والرزق، قال أن يكون له شريك يف اخللق -

 هذَا الَّـذي  أَمن﴿ :-تعاىل - وقال] ١١: لقمان[﴾ دونِه خلَق الَّذين من اماذَ
 .]٢١: امللك[﴾ أَمسك رِزقَه يرزقُكُم إِنْ

وقد فطر اهللا مجيع اخللق على اإلقرار بربوبيته؛ حىت إن املشـركني الـذين   
 ولَـئن ﴿ :-تعـاىل  - جعلوا له شريكًا يف العبادة يقرون بتفرده بالربوبية، قال

لَقخ نم مهأَلْتس  ضالْـأَرو اتاومالس   ـنلَقَهخ قُـولُنلَي   ـيملالْع زِيـزالْع ﴾ 
 ].٩: الزخرف[

وهو أن يوصـف اهللا   :توحيد األمساء والصفات: الثاين من أقسام التوحيد
 من صـفات الكمـال ونعـوت    مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله 

 .اجلالل، من غري تكييف وال متثيل، ومن غري حتريف وال تعطيل
 وذَرواْ الَّـذين  فَادعوه بِهـا  اَألسماء الْحسنى وللّه ﴿ :-عز وجل - قال

 ].١٨٠: األعراف[﴾ ما كَانواْ يعملُونَ أَسمآئه سيجزونَ يلْحدونَ في
وكـل  ] ٨: طه[﴾ الْأَسماء الْحسنى لَه إِلَّا هو لَهإِ اللَّه الَ﴿ :-تعاىل - وقال
مساء اهللا فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يدل على العلم، واحلكيم أاسم من 

 يدل على احلكمة، والسميع البصري يدالن على السمع والبصر، وهكذا كل
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 .-تعاىل - اسم يدل على صفة من صفات اهللا
وجه ربك  ويبقَى﴿ :-تعاىل - أن له وجها، فقال - سبحانه - وقد أخرب

يداه  بلْ﴿ :-تعاىل - دين، قالي، وأن له ]٢٧: الرمحن[﴾ الْجلَالِ والْإِكْرامِ ذُو
انوطَتسب٦٤: املائدة[﴾ م.[ 

واجلماعة من السلف الصاحل وأتباعهم يثبتون أمساء اهللا وصفاته  وأهل السنة
تاب والسنة على ظاهرها، وما تدل عليه ألفاظها من املعاين، كما وردت يف الك

وداللتها عن مواضعه، وينفـون   ألفاظهاوال يؤولوا عن ظاهرها، وال حيرفون 
شيٌء وهـو   لَيس كَمثْله﴿ :-تعاىل - عنها مشاة صفات املخلوقني، كما قال

يعمالس ريص١١: الشورى[﴾ الب.[ 
 :عباد اهللا

فراد اهللا بالعبادة؛ ويتعلق وهو إ: توحيد اإلهلية: لث من أقسام التوحيدالثا
بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة، كالدعاء، والنذر، والنحـر، والرجـاء،   

ل وواخلوف، والتوكل، والرغبة، والرهبة واإلنابة، وهذا النوع من التوحيد هو أ
أُمـة   بعثْنا في كُلِّ ولَقَد﴿ :-تعاىل - دعوة الرسل من أوهلم إىل آخرهم، قال

والً أَنسر واْ اللّهدبواْ اعنِبتاجو وكل رسـول يبـدأ   ] ٣٦: النحل[﴾ الطَّاغُوت
علـيهم   - اهللا يف ألوهيته، كما قال نوح وهود وصاحل وشـعيب  باألمر بإفراد

ـ  قَومِ اعبدواْ اللَّه يا﴿ :-السالم ] ٥٩: األعـراف [﴾ غَيـره  ـهما لَكُم من إِلَ
﴿يماهرإِبو همقَوإِذْ قَالَ ل وا اللَّهدباع قُوهاتوأنزل على نبينا ] ١٦: العنكبوت[﴾ و

 ].١١: الزمر[﴾ الدين اللَّه مخلصا لَّه أُمرت أَنْ أَعبد قُلْ إِني﴿: حممد 
لرسل، ألنه األساس الذي تبىن وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة ا

حتققه ال تصح مجيع األعمال؛ فإنه إذا مل يتحقـق   عليه مجيع األعمال، وبدون
 الَ إِنَّ اللّه﴿ :-عز وجل - حصل ضده وهو الشرك، وقد قال اهللا
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كرشأَن ي رفغونَ يا دم رفغيو اء بِهشن يمل كوقـال ] ٤٨: النسـاء [﴾ ذَل - 
: الزمـر [﴾ الْخاسـرِين  ولَتكُونن من لَيحبطَن عملُك لَئن أَشركْت﴿ :-تعاىل
٦٥.[ 

الثالثة متالزمة، كل نوع منها ال ينفك عن اآلخر، فمـىت   التوحيد وأقسام
 .باآلخر مل يكن موحدا أتى املرء بنوع ومل يأت

 :أيها املسلمون
وهي عبادتـه   نس حلكمة عظيمة،ن واإلالثقلني اجل - عز وجل - اهللاخلق 

 خلَقْت الْجِن وما﴿ :-تعاىل - وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه، قال
آلية بيان عظم شأن ايوحدون، ويف : أي] ٥٦: الذاريات[﴾ ليعبدون والْإِنس إِلَّا

 .التوحيد، إذ كان اخللق كلهم مل خيلفوا إال له
ال ] ٣٦: القيامـة [﴾ سدى الْإِنسانُ أَن يترك أَيحسب﴿ :-تعاىل - وقال

: البقرة[﴾ ربكُم الناس اعبدواْ يا أَيها﴿: يؤمر وال ينهى؛ وقال يف اآلية األخرى
 .مبا خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وحدوه فقد أمرهم: أي] ٢١

يف مجيـع   غري حمتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه - سبحانه - وقد أخرب أنه
﴾ أُرِيـد أَن يطْعمـون   منهم من رزقٍ وما ما أُرِيد﴿ :-تعاىل - أحوهلم، قال

 ].٥٧: الذاريات[
: وترك ما سواه، قـال تعـاىل   له وأمر اهللا الناس بعبادته وحده ال شريك

﴿لَقَدي كُلِّ وا فثْنعب والً أَنسر ةأُم واْ اللّهدبنِ اعتاجواْوب النحـل [﴾ الطَّاغُوت :
٣٦.[ 

الطاغوت ما جتاوز به العبد حده من معبـود أو متبـوع أو   : قال ابن القيم
 .مطاع

فاملعبود كاألصنام، واملتبوع كالكهان والسحرة، واملطاع كاألمراء إذا أمروا 
 أنه بعث يف كل طائفـة وقـرن وجيـل مـن      - تعاىل - مبعصية اهللا، وأخرب

 ،ذ حدث الشرك يف قوم نوح، إىل أن ختمهم مبحمد رسوالً من ناسـال
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واتركوا  دوا اهللا بالعبادةحو: ﴾ أيالطَّاغُوت واجتنِبواْ اعبدواْ اللّه أَن﴿: يأمرهم
وفارقوا عبادة ما سواه، وهلذا خلقت اخلليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتـب،  

﴾ الطَّـاغُوت  واجتنِبـواْ ﴿، وقوله ﴾ اِإلثباتاعبدواْ اللّه﴿ :-تعاىل - ويف قوله
النفي، وهذه طريقة القرآن يقرن النفي باِإلثبات، فينفي ما سوى اهللا، ويثبـت  
عبادة اهللا وحده، والنفي احملض ليس بتوحيد وكذلك اإلثبات بدون النفي، فال 

 .يكون التوحيد إال متضمنا للنفي واإلثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد
بيان عظم شأن التوحيد، وإقامة احلجة على العباد،  - عباد اهللا - ويف اآلية

هذا  يف فمن عبد اهللا ومل يكفر بالطاغوت فليس مبوحد، وما أكثر اجلهل بذلك
 .الزمان، فمن يعبد اهللا وهو ال يعتقد بطالن عبادة القبور فهو غري موحد

 إِيـاه  عبدواْ إِالَّت ربك أَالَّ وقَضى﴿: يف اآلية األخرى - عز وجل - وقال
 .اآلية] ٢٣: اإلسراء[﴾ إِحسانا وبِالْوالدينِ

أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سـواه،  : أي
واملراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديين، واشتملت هذه اآليات على جملـة  

لواجبـات، إذ ال يبتـدأ إال   الشرائع، وابتدئت بالتوحيد؛ فدل على أنه أوجب ا
باألهم فاملهم، وختمت اآليات بالنهي عن الشرك، فـدل علـى أنـه أعظـم     

اإلحسـان   - سبحانه - احملرمات، وثنت باِإلحسان إىل الوالدين، فقد قرن اهللا
للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما، وأنه أوجب  ،-جل وعال - إليهما بعبادته

 - فالرب ما من أسباب دخول اجلنة، ومل خيص - تعاىل - احلقوق بعد حق اهللا
نوعا من أنواع اِإلحسان إليهما ليعم مجيع أنواعه؛ من لني الكـالم   - سبحانه

 .والدعاء هلما وغري ذلك
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﴾ بِه شـيئًا  اللّه والَ تشرِكُواْ واعبدواْ﴿: يف سورة النساء - تعاىل - وقال
 ].٣٦: النساء[

وحده ال شريك له، فإنـه اخلـالق    بعبادته لعباده - نهسبحا - أمر من اهللا
الرازق املنعم املتفضل على خلقه، وهو املستحق منهم أن يوحدوه وال يشركوا 

فدلت  به شيئًا، وقرن األمر بالعبادة اليت فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه،
كاة على أن اجتناب الشرك شرط يف صحة العبادة، فأعمال العبد من صالة وز

ـ   - واستغفار وغري ذلك ال تقبل إال إذا وحد اهللا وأفـرده   - اىلسـبحانه وتع
، وذلك ألا تضمنت عشـرة  آية احلقوق العشرة: بالعبادة، وتسمى هذه اآلية

ألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيـد  حقوق، وابتدأت با
تفسري التوحيد، وأنـه   هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم احملرمات، وفيها

 .عبادة اهللا وحده وترك الشرك
 ومـا بينهمـا   السماوات والْأَرضِ رب﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

طَبِراصو هدبلْ فَاعه هتادبعا ليمس لَه لَمع٦٥: مرمي[﴾ ت.[ 
كم مبا فيه مـن اآليـات   بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإيا

والذكر احلكيم، أقول ما تسمعون؛ واستغفر اهللا يل ولكم مـن كـل ذنـب،    
 .هو الغفور الرحيم فاستغفروه إنه
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 اخلطبة الثانية
اهللا وحده ال شريك له،  أن ال إله إال احلمد هللا محدا كثريا كما أمر، وأشهد

 :وأشهد أن حممدا عبده ورسوله سيد البشر، أما بعد

 :ها املسلمونأي

اليت عليهـا   أن ينظر إىل وصية حممد  من أراد :- - قال ابن مسعود
تشرِكُواْ بِـه   علَيكُم أَالَّ حرم ربكُم تعالَواْ أَتلُ ما قُلْ﴿: خامته، فليقرأ قوله تعاىل

والَ  نرزقُكُم وإِياهم ن إمالَقٍ نحنم تقْتلُواْ أَوالَدكُم إِحسانا والَ وبِالْوالدينِ شيئًا
إِالَّ  الَّتي حـرم اللّـه   تقْتلُواْ النفْس منها وما بطَن والَ الْفَواحش ما ظَهر تقْربواْ
قبِالْح بِه اكُمصو كُملُونَ ذَلقعت لَّكُمالَ*  لَعالَ وواْ مبقْريمِ إِالَّالْ تتي   ـيي هبِالَّت
نسأَح هدلُغَ أَشبى يتلَ حفُواْ الْكَيأَوو طسانَ بِالْقيزالْمـا   وفْسن كَلِّـفإِالَّ  الَ ن

  أَوفُـواْ ذَلكُـم   وبِعهـد اللّـه   ولَو كَانَ ذَا قُربـى  قُلْتم فَاعدلُواْ وسعها وإِذَا
 ﴾ فَـاتبِعوه  مسـتقيما  هــذَا صـراطي   وأَنَّ*  لَعلَّكُم تذَكَّرونَ هوصاكُم بِ

 .]١٥٤ – ١٥١: األنعام[
أن يقول هلؤالء املشركني الـذين عبـدوا غـري اهللا      نبيه حممدااهللا  أمر

 .﴾اتشرِكُواْ بِه شيئً علَيكُم أَالَّ حرم ربكُم تعالَواْ أَتلُ ما﴿
يف هذه اآليات مجالً من احملرمات، ابتدأها بالنـهي   - سبحانه - وقد ذكر

عن الشرك، فدل على أنه أعظم احملرمات؛ ومما يدل على عظـم شـأن هـذه    
يرى أا اشتملت على الدين كلـه، فكأـا    -  - أن ابن مسعود: اآليات

 .وأبقاها ألمته الوصية اليت ختم عليها رسول اهللا 
 كنت رديف الـنيب  : قال -  - يحني عن معاذ بن جبلويف الصح

 وما حق ؟يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد«: على محار، فقال يلَّ



 

 

١٢ 

 .اهللا ورسوله أعلم: قلت »العباد على اهللا؟
حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شـيئًا، وحـق   «: قال 

أَفـال   يا رسول اهللا: قلت »به شيئًاالعباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك 
 .»بشرهم فيتكلواال ت«: أُبشر الناس؟ قال
 :أيها الناس

؛ أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه، ويتجردوا من الشـرك  العباد على اهللا حق
صغريه وكبريه، ومن مل يتجرد من الشرك مل يكن آتيا بعبادة اهللا وحده، بل هو 

 .مشرك قد جعل هللا ندا يف عبادته
 -  - راد معاذأوفضل اهللا على أهل التوحيد عظيم وعطاؤه جزيل، فقد 

عـن    أن يبشر الناس بفضل التوحيد، وفضل من متسك به عند اهللا، فنـهاه 
خبارهم خمافة أن يعتمدوا على هذه البشارة، فيتركوا التنـافس يف األعمـال   إ

 .الصاحلة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر احلديث
استحباب بشارة املسلم مبا يسره من أمر الـدين والـدنيا   : ديثوأفاد احل

 .وجواز كتمان العلم للمصلحة
مـا سـواه    فاتقوا اهللا عباد اهللا؛ وراقبوه وأخلصوا العبادة له وحـده دون 

 .تفلحوا
على من بعثه اهللا هاديا ومبشرا ونذيرا، فقـد   - رمحكم اهللا - هذا وصلّوا

النبِي يـا   يصلُّونَ علَى اللَّه وملَائكَته إِنَّ﴿: قائل أمركم اهللا بذلك، فقال عز من
 ].٥٦: األحزاب[﴾ تسليما علَيه وسلِّموا الَّذين آمنوا صلُّوا أَيها

وعلى آله وصـحبه أمجعـني،    اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حممد 
ني الذين قضوا باحلق وبه كانوا األئمة املهدي وارض اللهم عن خلفائه الراشدين

 .يعدلون، أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أمجعني



 

 

١٣ 

عز اِإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين، أاللهم 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف . عل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمنيجوا

اللهم وفق إمامنا ملا حتب وترضى وخذ بناصيته . عذاب النار اآلخرة حسنة وقنا
ـ  ةللرب والتقوى، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمح ك إن

 .أنت الوهاب
 .اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني

 :عباد اهللا
 إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإتياء ذي القرىب، وينهى عـن الفحشـاء  
واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم اجلليل يـذكركم،  

 .تصنعون أكرب، واهللا يعلم مااهللا  واشكروه على آالئه ونعمه يزدكم، ولذكر



 

 

١٤ 

(اخلطبة األوىل
1F

١( 
احلمد هللا الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله ضل الضالون، ال يسأل عما 

أن ال إله  ، وأشهدعلى هدايته وتوفيقه - بحانهس - يفعل وهم يسألون، أمحده
اهللا وحده ال شريك له ال رب لنا سواه، وأشهد أن نبينـا حممـدا عبـده     إال

 .ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إىل يوم الدين
 :أما بعد

حق التقوى، فالتقوى مجاع اخلريات وا حتصـل   - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .ربكاتال

 :أيها املسلمون
التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات، رتب اهللا ملن حققـه الثـواب   

 .العظيم واألجر اجلزيل يف الدنيا واآلخرة
ومن تدبر أحوال العامل وجد كـل صـالح يف األرض   : قال شيخ اإلسالم

 فسببه توحيد اهللا وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر يف العامل وفتنة وبالء وقحط
 ذلك فسببه خمالفة الرسول والدعوة إىل غري اهللا ومن تـدبر  عدو وغري وتسليط

 .هذا حق التدبر وجد هذا األمر كذلك يف نفسه عموما وخصوصا
يلْبِسـواْ   آمنواْ ولَـم  الَّذين ﴿ :يف سورة األنعام - سبحانه وتعاىل - قال
، أي أخلصوا ]٨٢: األنعام[﴾  مهتدونَ وهملَهم اَألمن  بِظُلْمٍ أُولَـئك إِميانهم

تغطيته به : بس الشيء بالشيءوا توحيدهم بشرك، ولَطالعبادة هللا وحده، ومل خيل
 .وإحاطته به من مجيع جهاته، وال يغطي اِإلميان وحييط به ويلبسه إال الكفر

                                     
 . باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب): ٢(خطبة رقم  (١)



 

 

١٥ 

لَهم  أُولَـئك﴿: ما أعد لعباده املخلصني من اجلزاء - وجل زع - مث ذكر
إىل الصراط  ﴾، أي هم اآلمنون يف الدنيا واآلخرة، املهتدونمهتدونَ اَألمن وهم

أن الظلم  ، ظنوااملستقيم؛ وملا نزلت هذه اآلية شق على أصحاب رسول اهللا 
املشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه ال أمن وال اهتداء إال ملن مل يظلم نفسـه،  

تقولون، مل يلبسـوا   امليس ك«: أينا مل يظلم نفسه؟ قاليا رسول اهللا و: فقالوا
﴾ لَظُلْم عظيم إِنَّ الشرك﴿: »إميام بظلم بشرك، أو مل تسمعوا إىل قول لقمان

أن من مل يلبس إميانه ذا الظلم كان من أهـل األمـن    فبني ] ١٣: لقمان[
أَورثْنـا   ثُم﴿ :-عاىلت - واإلهتداء، كما كان أيضا من أهل االصطفاء يف قوله

ابتا الْكنطَفَياص ينا الَّذنادبع نم مظَال مهنم فَمهنمو فِْسهلِّن  مهـنمو دصقْتم 
اتريبِالْخ ابِقس كذَل اللَّه بِإِذْن لُ الْكَبِريالْفَض و٣٢: فاطر[﴾ ه.[ 

ضعه، ومنه مسي الشرك ظلما، واملشرك هو وضع الشيء يف غري مو: والظلم
وهو علـى  . ظاملًا؛ ألنه وضع العبادة يف غري موضعها، وصرفها لغري مستحقها

 :ثالثة أنواع
العبد نفسه بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلـم، وسـمي    ظُلم: منها األول

 الشرك ظلما واملشرك ظاملًا؛ ألنه وضع العبادة يف غري موضعها، أو صرفها لغـري 
 .﴾لَظُلْم عظيم إِنَّ الشرك﴿ :-تعاىل - مستحقها، قال

يعمـلْ   ومـن ﴿ :-تعاىل - كما يف قوله باملعاصيالعبد نفسه  ظُلم :الثاين
وًءا أَوس ثُم هفْسن مظْلي رِ اللّهفغتسا يغَفُور اللّه جِدا ييمح١١٠: النساء[﴾ ر.[ 

  نفس أو مال أو عرض، فمن سلم من أنواع الظلـم يف ظُلم العبد :الثالث
الثالثة كان له األمن التام واالهتداء التام يف الدنيا واآلخرة، ومن سلم من الظلم 
األكرب ومل يسلم من النوعني اآلخرين حصل له من نقص األمن واالهتداء على 

 قدر ظلمه لنفسه، وظلمه للعباد، ومن مل يسلم من الظلم
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 .ن له أمن وال اهتداء يف الدنيا واآلخرةاألكرب مل يك
بادة بن الصامتويف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم، عن ع -  - 

 من شهد أَن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن«: قال رسول اهللا : قال
مته ألقاها إىل مـرمي  عبد اهللا ورسوله، وكل ىحممدا عبده ورسوله، وأن عيس

 .»نة حق والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العملمنه، واجل وروحٍ
 :على أربعة أمور مهمة - عباد اهللا - اشتمل هذا احلديث العظيم

 :شهادة أن ال إله إال اهللا: األمر األول
ال معبود حبق إال اهللا، وال تنفع قائلها إال إذا كان عارفًا : ومعىن ال إله إال اهللا

ها، ساملًا مما ينافيها، أما من تلفظ ا فقط ومل يعمل مبـا  معناها، عامالً مبقتضا
 .دلت عليه مل تنفعه

واحلاصل أن ال إله إال اهللا ال تنفع إال من عرف مدلوهلا نفيا وإثباتا، واعتقد 
ها، وال اعتقاد وال عمل امن غري علم مبعن ذلك، وقَبِلْه وعمل به، وأما من قاهلا

الص القول والعمل هللا وحده فغري نافع باِإلمجاع، مبقتضاها من نفي الشرك وإخ
ملـا   بل تكون حجة عليه، واملشركون األولون جحدوها لفظًا ومعىن، فإنه 

واحـدا إِنَّ   الْآلهةَ إِلَها أَجعلَ﴿: ، قالوا»ال إله إال اهللا تفلحوا: قولوا«: قال هلم
وا ا لفظًا وجحدوها معىن، ومشركو زماننا قال] ٥: ص[﴾ لَشيٌء عجاب هذَا

فتجد أحدهم يقوهلا ويأله غري اهللا بأنواع العبادة، بل خيلصون العبادة يف الشدائد 
لغري اهللا، فهم أجهل من مشركي العرب، ومن زعم أن من أقر بأن اهللا وحـده  

حىت يشهد أن ال إلـه إال اهللا   خالق كل شيء فهو املوحد، فليس األمر كذلك
 .وحده هو املستحق للعبادة، ويلتزم ا - سبحانه - ، وأنهوحده ال شريك له

 :شهادة أنَّ حممدا عبده ورسوله: األمر الثاين
 :مها موصوف يف هذا احلديث بصفتني الرسول 



 

 

١٧ 

أنه عبد هللا ليس له شيء من خصائص اإلهلية، ويف هذا رد على من  :األوىل
ك من أنواع العبادة الـيت ال  ، وغري ذلغال فيه، وتوجه إليه بالدعاء واالستغاثة

 .تصلح إال هللا وحده
أرسله اهللا إىل مجيع اخللق، فالواجب علينـا  : أنه رسول من عند اهللا :الثانية

 .طاعته، ويف هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه
طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخـرب،  : ومعىن شهادة أن حممدا رسول اهللا

 .، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرعواجتناب ما ى عنه وزجر
أنَّ عيسى عبد اهللا ورسـوله،  «: الوارد يف حديث النيب  :األمر الثالث

 .»وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه
 :يف هذا احلديث بأربعة أوصاف -  - عيسى وصف 
بن اهللا، أو اويف هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه اهللا، أو : اهللا أنه عبد

 .-تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا - ث ثالثة؛ثال
ويف هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسـالته، ووقعـوا يف   : وأنه رسوله

 .عرضه
 - أرسل ـا جربيـل  ) كُن(أي خلقه اهللا بكلمة  :وكلمته ألقاها إىل مرمي

 - إىل مرمي، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. 
من األرواح اليت خلقها اهللا كسائر روح  -  - فعيسى: »وروح منه«

 .إضافة تشريف وتكرمي - عز وجل - الروح إىل اهللا ةاخللق، وإضاف
اإلميان باجلنة والنار مـن مجلـة    :وأنَّ اجلنة حق، والنار حق: األمر الرابع

يف هذه الشهادة بالذكر؛ ألما  ولكن خصهما الرسول  اإلميان باليوم اآلخر،
 .والفجار، فاجلنة دار األبرار، والنار دار الفجار مستقر واية األبرار

دخـول  : ومثرة الشهادة باألمور األربعة السابقة اليت اشتمل عليها احلديث
 .اجلنة على ما كان من العمل



 

 

١٨ 

 :يف دخول اجلنة على أحد أمرين فاملوحد
 .إما أن يلقى اهللا ساملًا من مجيع الذنوب فيدخل اجلنة من أول وهلة

 اهللا وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو حتت املشيئة، إن شاء أو أن يلقى
 .عفا عنه بفضله وأدخله اجلنة، وإن شاء عذبه بعدله مث أدخله اجلنة - سبحانه -

 :عباد اهللا
فإنه حرم على النار من قال ال إلـه  «: للبخاري ومسلم من حديث عتبان

 .»إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا
، ومل يعمل ا مل تنفعه، وقد حرم )ال إله إال اهللا( من تلفظ بكلمة التوحيد

على النار من أتى ا خملصا من قلبه ومات على ذلك، كما  - عز وجل - اهللا
يبتغي «: حديث عبادة املطلق، بقوله الذي قيد -  - دل عليه حديث عتبان

 .»بذلك وجه اهللا
ت على ذلـك،  قاهلا بصدق وإخالص ويقني وما: سالم وغريهإلقال شيخ ا

القلب إىل اهللا مجلة؛ بأن يتوب من الذنوب توبـة   اجنذاب: فإن حقيقة التوحيد
نصوحا فإذا مات على تلك احلال نال ذلك، فإنه قد تواترت األحاديث بأنـه  

وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شـعرية،  ) ال إله إال اهللا(خيرج من النار من قال 
اترت األحاديث بأن كثريا ممن يقوهلا يدخل وما يزن خردلة، وما يزن ذرة؛ وتو

، ومن )ال إله إال اهللا( بأنه حيرم على النار من قال النار مث خيرج منها، وتواترت
 .شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال

الَّتي  نِيفًا فطْرةَ اللَّهح وجهك للدينِ فَأَقم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
اسالن يلَ فَطَردبا لَا تهلَيع كذَل لْقِ اللَّهخل مالْقَي ين٣٠: الروم[﴾ الد.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم



 

 

١٩ 

 
 اخلطبة الثانية

 
 .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 :عباد اهللا
ـ    )اهللا أن ال إله( شهادة ال بد يف ها إال من سبعة شـروط؛ ال تنفـع قائل

 .باجتماعها
يه وما تثبته، وهو العلـم  فمنها وما تن العلم؛ أي العلم مبعناها املراد :أحدها

 .املنايف للجهل بذلك
اليقني؛ بأن يكون قائلها مستيقنا مبا تدل عليه، فإن كان شاكًا مبـا   :الثاين

 .تدل عليه مل تنفعه
القبول؛ ملا اقتضته هذه الكلمة من عبادة اهللا وحده، وترك عبادة ما : لثالثا
 .سواه

اللَّه  يسلم وجهه إِلَى ومن﴿ :-تعاىل - االنقياد؛ ملا دلت عليه، قال: الرابع
ِسنحم وهو كسمتاس ثْقَى فَقَدالْو ةورال : والعروة الوثقى]. ٢٢: لقمان[﴾ بِالْع

 .ينقاد هللا باإلخالص له: له إال اهللا، ومعىن يسلم وجهه أيإ
اإلخالص؛ وهو تصفية العمل من مجيع شوائب الشرك، بـأن ال  : اخلامس

 .يقصد بقوهلا مطامع الدنيا وال رياء وال مسعة
 .قول هذه الكلمة مصدقًا ا قلبهيالصدق؛ وهو أن : السادس
 .عليه، وألهلها العاملني مبقتضاهااحملبة؛ هلذه الكلمة، وملا تدل : السابع
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النفي واإلثبات، نفي اإلهلية عما سوى اهللا، وإثباـا هللا  : وركنا كلمة التوحيد
 .وحده

 :عباد اهللا
أن التشديد يف أمر التوحيد خيتص بفئة من العلماء  هناك من الناس من يظن

: بقولـه  - رمحـه اهللا  - قالت بذلك، وقد ورد عليهم الشيخ عبد اهللا أبابطني
إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدد يف أمر الشرك تشـديدا ال مزيـد   : قولكم

 إِنَّ اللّه﴿ :-سبحانه - هو الذي شدد يف ذلك، لقوله - سبحانه - عليه، فاهللا
كرشأَن ي رفغالَ ي تابه، وقال على لسـان  يف موضعني من ك] ٤٨: النساء[﴾ بِه

 ﴾ الْجنـةَ  حـرم اللّـه علَيـه    يشرِك بِاللّه فَقَد نه منإِ﴿: املسيح لبين إسرائيل
 ].٧٢: املائدة[

لَئن  الَّذين من قَبلك أُوحي إِلَيك وإِلَى ولَقَد :﴿لنبيه  - تعاىل - وقال اهللا
كْترأَش لُكمع طَنبحتعاىل - وقال] ٦٥: الزمر[﴾ لَي-: ﴿أَش لَوكُواْوبِطَ  رلَح
 فَـاقْتلُواْ ﴿ :-سـبحانه  - ، وقـال ]٨٨: األنعام[﴾ كَانواْ يعملُونَ عنهم ما

﴾ مرصد واقْعدواْ لَهم كُلَّ واحصروهم وخذُوهم وجدتموهم الْمشرِكني حيثُ
 ].٥: التوبة[

الشرك والتشديد فيه مـا ال   من التحذير عن ويف السنة الثابتة عن النيب 
 الكبائر يبدأها بالشـرك، وملـا    يحصى، وغالب األحاديث اليت يذكر فيها 

 .»أن جتعل هللا ندا وهو خلقك«: أي الذنوب أعظم عند اهللا؟ قال: سئل 
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢١ 

 
(اخلطبة األوىل

2F

١( 

ذ باهللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعو
أنفسنا، ومن سيئات أعملنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي  

 أن حممـدا عبـده    داهللا وحده ال شـريك، وأشـه   أن ال إله إال له، وأشهد
 .ورسوله
﴾ مسـلمونَ  وأَنتم تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا ه كَانَ علَيكُماللّ إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

 .ىل اهللاإواتقوا يوما ترجعون فيه  - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 :عباد اهللا

  أيبيف احلديث الـذي رواه ابـن حبـان، واحلـاكم وصـححه، عـن       
يـا رب   :- - قال موسى«: ، قالعن النيب  ،- - سعيد اخلدري

 : هللا، قـال ا موسـى ال إلـه إال ا  قل ي: به، قال علمين شيئًا أذكرك وأدعوك
 يا موسى لو أَن السموات السبع: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال

                                     
 . باب فضل التوحد وما يكفر من الذنوب): ٣(خطبة رقم  (١)
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لت ن ام وعامرهن غريي، واَألرضني السبع يف كفه، وال إله إال اهللا يف كفه،
 .»ال إله إال اهللا

من ربه أن يعلمه ذكرا يثين عليه، ويتوسل إليه به؛  -  - طلب موسى
ذ هي أفضل األذكـار وأعظمهـا معـىن،    إ) ال اهللاال إله إ(فأرشده به إىل قول 

 .وألجلها خلق اخللق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، فهي ذكر ودعاء
ه إىل يوم القيامة، وهي الكلمـة  عوهي الكلمة اليت ورثها إمام احلنفاء ألتبا

اليت قامت ا األرض والسموات، وفطر اهللا عليها مجيع املخلوقـات، وعليهـا   
صبت القبلة، وجردت سيوف اجلهاد، وهي حمض حق اهللا على أسست امللة، ون

العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم واملال والذرية يف هذه الدار، واملنجيـة مـن   
عذاب القرب وعذاب النار، وهي املنشور الذي ال يدخل أحد اجلنـة إال بـه،   

ىل شـقي  ال من تعلق بسببه، وا انقسم الناس إإواحلبل الذي ال يصل إىل اهللا 
وسعيد، ومقبول وطريد، وا انفصلت دار الكفر عن دار اإلسالم، ومتيزت دار 

مـن  «: النعيم من دار الشقاء واهلوان، وهي العمود احلامل للفرض والسـنة، و 
 .»كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة

 
 :عباد اهللا

ولكنه خيتلف وزا  عظيمة املعىن ثقيلة الوزن،) ال إله إال اهللا(كلمة التوحيد 
 .حبسب من صدرت عنه

 .يف قوهلا  تزن عند اهللا شيئًا ألنه كاذبفاملنافق يتلفظ ا، ولكنها ال
 واملؤمن يتلفظ ا؛ وهلا وزن عظـيم عنـد اهللا لصـدقه مـع اهللا فيهـا؛      
فلو وضعت السموات السبع ومن فيهن من العمار غري اهللا، واألرضني السـبع  

 حت نـرى لرجـيف الكفة األخ) وال إله إال اهللا(يزان؛ وما فيها يف كفه امل



 

 

٢٣ 

 .هذه الكلمة
وذلك ملا اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد اهللا الـذي هـو أفضـل    

وملا جيتمع لقائلها من الذكر والدعاء، وما حيصل  األعمال وأساس امللة والدين،
ـ  ل مبقتضـاها  له من تكفري الذنوب واخلطايا؛ فمن قاهلا بإخالص ويقني، وعم

ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل اجلنة، فإن هذه احلسنة ال يوازـا  
 .شيء

 :عباد اهللا
إفراد الرب جل ثناؤه باحملبة والتعظيم واخلوف  :إن روح هذه الكلمة وسرها

ب سواه احملبة حوالرجاء وتوابع ذلك من التوكل واإلنابة والرغبة والرهبة؛ فال ي
ل واخلضوع؛ بل كل ما كان يحب فإمنا هو تبع حملبته ووسـيلة إىل  املقتضية للذ

وال يرهب إال  حمبته؛ وال خياف سواه، وال يتوكل إال عليه، وال يرغب إال إليه،
 وال يطاع إال أمره، منه، وال حيلف إال بامسه، وال ينذر إال له، وال يتاب إال إليه،

ليه، وال يركع إ به، وال يلتجأ إال وال حيتسب إال به، وال يستعان يف الشدائد إال
إال له، وال ينحين إال له، وال يذبح إال له وبامسه، وجيتمع ذلك يف عبارة واحدة 

 .أن ال يعبد جبميع أنواع العبادة إال هو سبحانه: وهي
، ال تنفع قائلها إال بعـد معرفـة   )ال إله إال اهللا(أن  - عباد اهللا - واعلموا

 .اها، والسالمة مما يناقضهاها، والعمل مبقتضامعن
من قال ال إله إال اهللا : أن أناسا يقولون - رمحه اهللا - قيل للحسن البصري

 .من قاهلا وأدى حقها وفرضها دخل اجلنة: فقال! دخل اجلنة؟
أليس مفتاح اجلنة ال إله إال : ملن قال له - رمحه اهللا - وقال وهب بن منبه

 تاح لهـإن جئت مبفـح إال وله أسنان، فبلى؛ ولكن ما من مفتا: قال اهللا؟
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 .فتح لك، وإال مل يفتح لك أسنان
 :أيها املسلمون

 أن نوحـا «: أخرج اإلمام أمحد، عن عبد اهللا بن عمرو، عن رسول اهللا 
-  - آمرك بال إله إال اهللا، فإن السموات السـبع  : قال البنه عند موته

ال اهللا يف كفة، رجحت ن ال واألرضني السبع لو وضعت يف كفة، وال إله إ
إله إال اهللا، ولو أن السموات السبع واألرضني السبع كن حلقـة مبهمـة   

أفضـل  «: ي احلديث الصحيحفأفضل الذكر، ف وهي »متهن ال إله إال اهللالفص
وله  ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك

أفضـل  «: وغريمهـا  هوللنسائي وابن ماج »راحلمد وهو على كل شيء قدي
ال إلـه إال  : دعوة أخي ذي النون«: وللترمذي وغريه »الذكر ال إله إال اهللا

يصاح برجل من أميت على «: أيضا وحسنه وصححه الذهيب لترمذيلو »أنت
رءوس اخلالئق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجالً كل سجل منها مد 

ال يا رب، فيقال ألك عـذر أو  : ر من هذا شيئًا؟ فيقولالبصر، مث يقال أتنك
بلى إن لك عندنا حسـنة،  : ال يا رب، فيقال: حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول

وأن حممدا  أشهد أن ال إله إال اهللا :وإنه ال ظُلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها
: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقـال  :عبده ورسوله، فيقول

بطاقـة يف كفـة، فطاشـت    لال تظلم؛ فتوضع السجالت يف كفـة وا  إنك
 .»السجالت وثقلت البطاقة

ليس كل من تكلم بالشهادتني  :-رمحه اهللا - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
كان ذه املثابة، ألن هذا العبد صاحب البطاقة كان يف قلبه من التوحيد واليقني 

 .ار راجحا على هذه السيئاتواإلخالص ما أوجب أن عظم قدره حىت ص
 األعمال ال تتفاضل بصورها وعددها، وإمنا :-رمحه اهللا - وقال ابن القيم
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تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب، فتكون صورة العملني واحدة، وبينـهما مـن   
وتأمل حديث البطاقة، ومعلوم أن كل : قال التفاضل كما بني السماء واألرض،

يدخل النار بذنوبه، بل اليهود أكثـر مـن     منهمموحد له هذه البطاقة والكثري
ها، والذي يقوهلا وخيالفها أعظم كفرا ممن جيحدها أصالً، فـإن الكـافر   ويقول

 .األصلي أهون كفرا من املرتد
: يقـول  مسعت رسول اهللا : قال -  - وللترمذي وحسنه، عن أنس

رض خطايـا، مث  يا ابن آدم؛ إنك لو أَتيتين بقـراب األَ  :-تعاىل - قال اهللا«
 .»لقيتين ال تشرك يب شيئًا، َألتيتك بقراا مغفرة

يب شيئًا، وهذا شرط ثقيـل يف الوعـد    مث مت حال كونك ال تشرك: أي
حبصول املغفرة، وهو السالمة من الشرك قليله وكثريه، صـغريه وكـبريه، وال   

 .يسلم من ذلك إال من أتى اهللا بقلب سليم
رض، فمن جاء مع التوحيد بقراب األرض ملء األ: أي »وقراب األرض«

خطايا لقيه اهللا بقراا مغفرة، فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه هللا وقام بشروطه 
أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب، ومنعه من دخول النـار، فـإن   
التوحيد اخلالص الذي ال يشوبه شرك ال يبقى معه ذنب ولو كانـت قـراب   

 .هللا وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفريه الذنوباألرض، وفيه سعة كرم ا
 :عباد اهللا

 ما مل يتحقق التوحيد وإخالص العبادة ومتام اخلضوع واالنقياد والتسـليم، 
بل صالة وال زكاةٌ، وال يصح صوم وال حج، وال يزكو أي عمل يتقرب قفال ت

﴾ كَانواْ يعملُـونَ  عنهم مالَحبِطَ  ولَو أَشركُواْ﴿ :-سبحانه - به إىل اهللا، قال
هبـاء   عملٍ فَجعلْنـاه  إِلَى ما عملُوا من وقَدمنا﴿ :تعاىل ، وقال]٨٨: األنعام[

 .﴾منثُورا
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 ].٢٣: الفرقان[
وإذا مل يتحقق التوحيد ويصدق اِإلخالص فال تنفع شفاعة الشـافعني، وال  

: ، اقرءوا إن شئتمسيد األنبياء حممدا دعاء الصاحلني، حىت ولو كان الداعي 
﴿رفغتالَ اس أَو مإِن لَه ملَه رفغتست ملَه رفغتسةً فَلَن ترم نيعبس ملَه اللّه رفغي ﴾
 ].٨٠: التوبة[

يهـدكم   وحققوا إميانكم، وأخلصوا أعمـالكم،  ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .ربكم، ويصلح بالكم

 :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
يطْعم قُلْ  وهو يطْعم والَ السماوات واَألرضِ وليا فَاطرِ أَغَير اللّه أَتخذُ قُلْ﴿

يأَنْ أَكُونَ إِن ترأُم لَمأَس نلَ مأَو نم نكُونالَ تو رِكَنيشالْم  *يقُلْ إِن  افأَخ
 رحمه وذَلـك  يومئذ فَقَد يصرف عنه من*  عظيمٍ ربي عذَاب يومٍ نْ عصيتإِ

بِنيالْم ز١٦ – ١٤: األنعام[﴾ الْفَو[. 
 ....نفعين اهللا وإياكم دي كتابه
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 اخلطبة الثانية
 - أمحدهولو كره الكافرون،  لديناحلمد هللا، وال نعبد إال إياه، خملصني له ا

شكره، وأتوب إليه وأستغفره، له احلمد يف األوىل واآلخرة، ولـه  أو - سبحانه
وأشـهد أنَّ   اهللا وحده ال شريك له، أن ال إله إال وأشهد احلكم وإليه ترجعون،

نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، حمى حمى التوحيد، وسد كل طريق يوصـل إىل  
 .ين كله ولو كره املشركونالشرك، فأظهر اهللا به دينه على الد

وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتـابعني ومـن تـبعهم    اهللا  صلى
 .ىل يوم الدينإبإحسان 

 :أما بعد
إن إسالم الوجه هللا وإفراده بالعبادة يرتقي باملؤمن يف خلقه وتفكريه، ينقذه 

ذه من اخلرافة، ينق ممن زيغ القلوب، واحنراف األهواء، وظلمات اجلهل، وأوها
احملتالني والدجالني، وأحبار السوء ورهبانه ممن يشترون بآيات اهللا مثنا قلـيالً،  

 .التوحيد حيفظ اإلنسان من االنفعاالت بال قيد أو ضابط
 :عباد اهللا

ال : حتقيقًا لكلمة احلق - سبحانه - توحيد اهللا هو العبودية التامة له وحده
ها، ومعناها، والعمل مبقتضـاها، يقـيم   يف لفظ: إله إال اهللا حممد رسول اهللا 

 .املسلم عليه حياته كلها، صالته، ونسكه، وحمياه، ومماته
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، توحيد يف العبادة، وتوحيد يف التشريع، توحيد تنقى به يف االعتقاد توحيد
القلوب والضمائر من االعتقاد يف ألوهية أحد غري اهللا، وتنقـى بـه اجلـوارح    

ري اهللا، وتنقى به األحكام الشـرائع مـن أن   والشعائر من أن تصرف ألحد غ
 .-عز وجل - ها من أحد دون اهللااتتلق

والتوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه وقطـب رحـاه، وذروة   
سنامه، قامت عليه األدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته اآليـات، وأثبتتـه   

به الذمة، وعصـمت  الرباهني، نصبت عليه القبلة، وأسست عليه امللة، ووجبت 
به األنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار اإلسالم، وانقسم به الناس إىل سعيد 

 .وشقي، ومهتد وغوي
 .وأخلصوا له العبادة تفلحوا - عباد اهللا - فحققوا التوحيد

 ...مث صلوا وسلموا على املبعوث رمحة للعاملني
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(اخلطبة األوىل
3F

١( 
سبحانه وأشكره،  - لصني له الدين، أمحدهاحلمد هللا، وال نعبد إال إياه، خم

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  أن ال إله إال وأتوب إليه واستغفره، وأشهد
نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصـحابه  

 .وأتباعه
 :أما بعد

 .فظه وجنَّاه، وحفإن من اتقاه؛ كفاه ووقاه - اهللاعباد  - فاتقوا اهللا
 :أيها املسلمون

دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب وال 
ائد ال حتقيقه؛ وحتقيق التوحيد قدر زفضله إال بكم لعذاب، فإنه ال حيصل كما

 :على ماهية التوحيد، وحتقيقه على نوعني، واجب ومندوب
ع واملعاصي وهذا مقام فالواجب ختليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبد

أصحاب اليمني؛ وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا احملرمات، فالشرك األكـرب  
ر ينايف كماله الواجب، والبدع تقدح يف التوحيد، غصافيه بالكلية، والشرك األين

العبد حمققًا للتوحيد حىت يسلم مـن الشـرك    واملعاصي تنقص ثوابه، فال يكون
 .واملعاصي بنوعيه، ويسلم من البدع

إىل ما تقدم فعل املسـتحبات وتـرك    فأضافواحتقيق املقربني،  :واملندوب
املكروهات، وبعض املباحات؛ وهذا مقام السابقني املقـربني، وحقيقتـه هـو    

 صل حتقيقه مباـاجنذاب الروح إىل اهللا، فال يكون يف قلبه شيء لغريه، فإذا ح

                                     
 . باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب): ٤(خطبة رقم  (١)
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 .ذكر، فقد حصل األمن التام، واالهتداء التام
 :عباد اهللا
هي الغايـة يف حتقيـق    بصفات عالية إبراهيم  - عز وجل - ذكر اهللا

 حنِيفًا ولَم يك من أُمةً قَانِتا للّه إِبراهيم كَانَ إِنَّ﴿ :-عز وجل - التوحيد، فقال
نيرِكش١٢٠: النحل[﴾ الْم.[ 

يف حتقيـق   ذه الصفات اليت هـي الغايـة   وصف اهللا خليله إبراهيم 
إماما على احلنيفيـة، قـدوة   : ﴾ أيأُمةً كَانَ﴿: التوحيد، وأثىن عليه ا؛ فقال

يقتدى به، معلما للخري؛ أو ملا اجتمع فيه من صفات الكمال واخلري واألخالق 
احلميدة ما جيتمع يف أمة استحق امسها، فإنه أمة على احلق وحده، وإمام جلميع 

خاشـعا مطيعـا، والقنـوت دوام    : ﴾ أيقَانِتا﴿ك، احلنفاء، يقتدون به يف ذل
إىل التوحيد، مقبالً على اهللا، معرضا  منحرفًا عن الشرك: ﴾ أيحنِيفًا﴿الطاعة، 

﴾ فارقهم بالقلب واللسان والبدن، الْمشرِكني ولَم يك من﴿عن كل ما سواه، 
م ضه التوحيد، بل ال من أجل حتقيقإوأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك 

ما كانوا عليه وكفَّرهم، كما قال اهللا عنه  إىل ذلك الرباءة من املشركني، وعاب
فتربأ من العابد قبل املعبود، وضـم  ] ٢٦: الزخرف[﴾ تعبدونَ براء مما إِننِي﴿

ـ    :-تعـاىل  - ان، قـال إىل ذلك أن اعتزهلم، فلم يكن منهم بأي اعتبـار ك
﴿زِلُكُمتأَعو ونن دونَ معدا تمي وبو رعأَدو ى أَلَّا أَكُونَ اللَّهسـي   عباء رعبِد

فهذا هو حتقيق التوحيد، وقد وصف اهللا عز وجل خليلـه  ] ٤٨: مرمي[﴾ شقيا
وقد أمرنا بالتأسي واالقتداء به؛  ذه الصفات اليت هي الغاية يف حتقيق التوحيد،

قَالُوا  والَّذين معه إِذْ في إِبراهيم لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ كَانت قَد﴿ :-تعاىل - فقال
هِممقَول نكُماء مرا بن إِنونَ مدبعا تمما ونكَفَر اللَّه ونا دننيا بدبو بِكُم  كُمنيبو
 ].٤: املمتحنة[﴾ بِاللَّه وحده احتى تؤمنو والْبغضاء أَبدا الْعداوةُ
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 :عباد اهللا

إىل اجلنة فأثىن علـيهم بصـفات    املؤمنني السابقني - جل وعال - وصف
 خشية ربهِم الَّذين هم من إِنَّ﴿: عنهم - تعاىل - محيدة، ومناقب عزيزة؛ فقال

 بِآيـات ربهِـم   هـم  والَّذين﴿خائفون وجلون  ]٥٧: املؤمنون[﴾ مشفقُونَ
أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، مث طبع علـى  ] ٥٨: املؤمنون[﴾ يؤمنونَ

، وهو السالمة من الشرك قليله وكثريه، صغريه ابع اِإلخالصطأعملهم الصاحلة ب
ه، ريال يعبدون معه غ ﴾يشرِكُونَ هم بِربهِم لَا والَّذين﴿: وكبريه، فقال سبحانه

ال هو األحد الصمد، ومن كان كذلك فقـد  يوحدونه، ويعلمون أنه ال إله إبل 
من ال فال؛ وبلغ النهاية من حتقيق التوحيد املوجب لدخول اجلنة بغري حساب، 

وذلك ألن األعمال من حيث هي ال تصح مع الشرك األكرب، فإن سـلم مـن   
 .ألصغرإال بالسالم من الشرك ا مال ال تزكو وال تنمواألكرب فإن األع

أَيكم رأَى : كنت عند سعيد بن جبري فقال: عن حصني بن عبد الرمحن قال
أما إِين مل أَكن يف صـالة  : أنا، مث قلت: الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت

فما محلك على ذلـك؟  : قال ارتقيت،: فما صنعت؟ قلت: دغت، قالولكين لُ
 وما حدثكم؟: حديث حدثناه الشعيب قال: قلت

 ال رقية إال من عني أو محـة، : عن بريدة بن احلصيب أنه قال حدثنا: قلت
، قد أَحسن من انتهى إىل ما مسع، ولكن حدثنا ابن عباس عـن الـنيب   : قال
عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهط، والنيب ومعـه الرجـل   «: قال

 أميت،والرجالن، والنيب وليس معه أحد، إذ رفع يل سواد عظيم فظننت أم 
 هذه أمتك: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: فقيل له
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مث ض فـدخل   »سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ومعهم
بوا رسـول اهللا  حفلعلهم الذين ص: مرتله فخاض الناس يف أولئك، فقال بعضهم

هللا شـيئًا  فلعلهم الذين ولدوا يف اِإلسالم فلم يشركوا بـا : ، وقال بعضهم
هـم الـذين ال   «: فأخربوه فقال وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول اهللا 

، فقام عكاشة بـن  »يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون
مث قام  »أنت منهم«: ادع اهللا أن جيعلين منهم، قال: يا رسول اهللا: حمصن فقال

 .»سبقك ا عكاشة«: علين منهم، قالادع اهللا أن جي: رجل آخر فقال
 »ال يسترقون«: فهم ودخول هؤالء اجلنة بدون حساب لتحقيقهم التوحيد

ال يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على اهللا، ولعزة نفوسهم عن التـذلل  : أي
 .لغري اهللا، جعلنا اهللا وإياكم منهم مبنه وكرمه

هم مـن  هذه الزيادة و: قال شيخ اِإلسالم »وال يرقون« :ويف رواية ملسلم
مـن  «: عن الرقى فقال وقد سئل  »وال يرقون«: الراوي، مل يقل النيب 

ال بأس بـالرقى إذا مل تكـن   «: وقال »استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
أصحابه، والفرق بني الراقي  ، ورقى النيب وقد رقى جربيل النيب  »شركًا

اهللا بقلبـه، والراقـي   إىل غـري   أن املسترقي سائل مستعط ملتفت: واملُسترقي
محسن، وإمنا املراد وصف السبعني ألفًا بتمام التوكل، فال يسألون غريهـم أن  

 .يرقيهم

يسألون غريهم أن يكويهم، كما ال يسألون  ال: أي »وال يكتوون«: وقوله
 غريهم أن يرقيهم، وهي أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعـل ـم باختيـارهم،    

  بعـث إىل  يف الصحيح عن جـابر أن الـنيب   والكي يف نفسه جائز، كما 
 طبيبا فقطع له عرقًا وكواه، وكوى أنس من ذات اجلنب، والنيب أيب بن كعب
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   رواه البخاري[حي.[ 
أفضل وأكمـل يف حتقيـق    اواالسترقاء واالكتواء جائزان، ولكن تركهم

 .التوحيد
شـهور  ال يتشاءمون بـالطيور وال بال : أي: »وال يتطريون«: مث قال 

 ].رواه أبو داود[ »الطرية شرك«: وحنوها، قال 
يعتمدون على اهللا وحده ال شـريك لـه يف   : أي »وعلى رم يتوكلون«

 .جلب املنافع ودفع املضار مع فعل األسباب املشروعة
ال يدل على أن احملقيقني للتوحيـد ال يباشـرون    - عباد اهللا - واحلديث

ون األمور املكروهة، كاالكتواء، واالستقراء، أم يترك األسباب، وإمنا املقصود
 .-عز وجل - مع حاجتهم إليها لكمال توكلهم على اهللا

أما مباشرة األسباب والتداوي على وجه ال كراهة فيها؛ كأن يرقي اإلنسان 
نفسه، أو يستشفي بالعسل أو احلبة السوداء، أو حنو ذلك، فليس تركه مشروعا 

علمه من  إال أنزل له شفاء، مل يرتل داًء - تعاىل - تداووا فإن اهللا«: لقوله 
 ].رواه أمحد[ »علمه، وجهله من جهله

عسـل،   شربة: الشفاء يف ثالث«: ويف الصحيح، عن ابن عباس مرفوعا
وما أحـب أن  «: ويف لفظ »أميت عن الكي يوشرطة حمجم، وكية نار، وأ

 .»أكتوي
. فعلـه  :أحـدها : ي أربعة أنوعقد تضمنت أحاديث الك: قال ابن القيم

 النـهي   :والرابـع الثناء علـى مـن تركـه،     :والثالثعدم حمبته،  :والثاين
 له يـدل علـى جـوازه، وعـدم حمبتـه ال       عنه، وال تعارض بينها فإن فعله

يدل على املنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركـه أوىل وأفضـل   
 هم الذين أخلصوا أعماهلم: قال ن النيب يف حتقيق التوحيد، فكأ: وأكمل، أي
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وتركوا ما ال بأس به، حذرا مما به البأس، وأما النهي عنه فعلى سبيل االختيـار  
والكراهة، فمن تركهما توكالً ال جتلدا وال تصربا فهو مـن كمـال حتقيـق    
التوحيد، ومن تركهما جتلدا وتصربا مل يكن تركه من التوحيد يف شيء فضـالً  

 .أن يكون من حتقيقهعن 
وجِلَت  إِذَا ذُكر اللّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما﴿: باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ

مهقُلُوب تيلإِذَا تو هاتآي هِملَيـا   عانإِمي ـمهتادز   هِـمبلَـى رعكَّلُـونَ  ووتي ﴾ 
 ].٢: األنفال[

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية

 
ـ   - سبحانه - ودام سلطانه، أمحده احلمد هللا، عظُم شأنه،  نوأشـكره، ع

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ  أن ال إله إال امتنانه، وجزل إحسانه، وأشهد
نبينا حممدا عبده ورسوله، به عال منار اِإلسالم، وارتفع بنيانه، صلى اهللا وسـلم  

 .ابه، والتابعني؛ ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوبارك عليه وعلى آله وأصح
 :أما بعد

فإن تقوى اهللا  ،-عز وجل - بتقوى اهللا - ونفسي - أوصيكم: أيها الناس
 مع الَّـذين اتقَـواْ   إِنَّ اللّه﴿: خلف من كل شيء، وليس من تقوى اهللا خلف

 ].١٢٨: النحل[﴾ محِسنونَ والَّذين هم
 

 :ونأيها املسلم
ومل يرتلوا حوائجهم بأحد فيسـألونه   هؤالء املوحدون تركوا الشرك رأسا،

 الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء؛ واحلامل هلم على ذلـك 
 قعلى اهللا، وتفويض أمورهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وصـد  قوة توكلهم

واالعتماد بالقلب الذي هو  - اىلسبحانه وتع - االلتجاء إليه، وإنزال حوائجهم به
عنه تلك األفعال واخلصال،  اية حتقيق التوحيد، وهو األصل اجلامع، الذي تفرعت
فإن مباشرة األسـباب يف   واحلديث ال يدل على أم ال يباشرون األسباب أصالً،

األسباب، وإمنا املراد  اجلملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة ألعظم
 تركون األمور املكروهة مع حاجتهم إليها توكالً على اهللا كاِإلكتواءأم ي
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سترقاء، وأما مباشرة األسباب والتداوي على وجه ال كراهة فيه فغري قادح واال
ما أنزل اهللا مـن داء  «: يف التوكل، فال يكون تركه مشروعا ملا يف الصحيحني

يا عباد « :وأخرج أمحد »جهله إال أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من
مـا  : قالوا »ال وضع له شفاء غري داء واحدإتداووا فإن اهللا مل يضع داء : اهللا

 .»اهلرم«: هو؟ قال
وقد تضمنت هذه األحاديث إثبات األسباب  :-رمحه اهللا - قال ابن القيم

مل اجلوع واملسببات، واألمر بالتداوي، وأنه ال ينايف التوكل، كما ال ينافيه دفع أ
والعطش، بل ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب، وتعطيلها يقـدح يف  

 .توكالً، وال توكله عجزا هالتوكل، فال جيعل العبد عجز
جعلنا اهللا وإياكم من املتوكلني على اهللا حق التوكل، ورزقنا اجلنـة بـال   

 .حساب وال عذاب
 ...هذا وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
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 - سـبحانه  - واِإلحسان والـرب، أمحـده   حلمد هللا أهل احلمد والشكر،ا

اهللا  أن ال إله إال ليه وأستغفره، نعمه جتل عن احلصر، وأشهدإوأشكره، وأتوب 
وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، أكرم رسول نزل عليه 

ابه والتابعني؛ ومن صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصح أشرف ذكر،
 .تبعهم بإحسان إىل يوم احلشر

 :أما بعد
فتقوى اهللا أكرم ما  ،-عز وجل - اهللا فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى

أعاننا اهللا على لزومها، وأوجب  أسررمت، وأمجل ما أظهرمت، وأفضل ما ادخرمت،
 .لنا ثواا

 :عباد اهللا
بادة؛ خلقت اخلليقة، ولتحقيقه وإفراده بالع - عز وجل - ألجل توحيد اهللا

شرعت كل عبادة، فالتوحيد هو الغاية العظمى، واهلدف األمسـى، واملقصـد   
: الـذاريات [﴾ ليعبدون والْإِنس إِلَّا خلَقْت الْجِن وما﴿ :-تعاىل - األسىن؛ قال

٥٦.[ 
يف  وملا ذكرنا التوحيد وفضله وحتقيقه يف اخلطبة السابقة؛ ناسب أن نـذكر 

 .هذه اخلطبة اخلوف من ضده وهو الشرك، ليحذره املؤمن وخيافه على نفسه
 اء ـالوقوع فيه، وقد حذر اهللا األنبي فقد كان األنبياء خيافون على أنفسهم

                                     
 . باب اخلوف من الشرك): ٥(خطبة رقم  (١)
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: قال تعـاىل  - وحاشاهم ذلك - من الوقوع يف الشرك - مع مرتلتهم العالية-
﴿  ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم

رِيناسالْخ نوعلى ذلك سار السلف الصاحل مـن تـبعهم   ] ٦٥: الزمر[﴾  م
 .بإحسان إىل يوم الدين

عن اخلري، وكنت  كان الناس يسألون رسول اهللا  :- - قال حذيفة
من أمن اهللا على دينه طرفـة  «: احلديثقع فيه، ويف أأسأله عن الشر خمافة أن 

 .»عني سلبه إياه
يـا مقلـب   «: كان يكثر من قول ويف احلديث الذي رواه مسلم أنه 

 ؟ وإن القلـوب لتتقلـب  يا رسول اهللا: قيل له »القلوب ثبت قليب على دينك
 »صبعني من أصابع الرمحن، يقلبها كيف يشـاء إن قلوب العباد بني أ«: قال

أقامها على دينه، وإن شاء أزاغها، فالعبد إذا من اهللا عليه  - انهسبح - فإن شاء
 .بالتوحيد علما وعمالً؛ فعليه اخلوف من زوال هذه النعمة العظيمة

من الشرك؛ صـدق االلتجـاء إىل اهللا واالعتمـاد عليـه      فاخلو وحقيقة
م واالبتهال والتضرع إليه، والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه؛ ليسل

 .، فإن عقابه عظيم وجرمه كبريفيهمن الوقوع 
 ].٤٨: النساء[ ﴾بِه الَ يغفر أَن يشرك إِنَّ اللّه﴿ :-تعاىل - قال اهللا

 - وهو مشرك به، أي عادل غريه به فيما خيتص بـه  لقيه ال يغفر لعبد: أي
وصارف خالص حقه لغريه، ومشبه املخلوق العاجز مبن له الكمـال   - سبحانه

ك ال يغفر له، وجب على ملطلق من مجيع الوجوه، وإذا كان من مات على الشرا
العبد شدة اخلوف من الشرك الذي هذا شأنه عند اهللا، ومع كونه أعظم الذنوب 

، وال يغفر ملن لقيه فهو هضم للربوبية، وتنقص لأللوهيـة،  -سبحانه-عند اهللا 
 .وسوء ظن برب العاملني
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 .﴾ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء﴿ :-سبحانه وتعاىل - مث قال
 من عباده، ويف الصحيح أنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب ملن يشاء: أي
 رواه [ »وغفر ملن مل يشرك باهللا من أمته شيئًا املقحمات«: أعطى ثالثًا منها

يعين الكبائر، ففيه فضل السالمة من الشرك قليلـه وكـثريه، صـغريه    ] مسلم
اآلية وحنوها أن الشرك أعظم الذنوب؛ ألن اهللا أخرب أنـه ال  وكبريه، فتبني ذه 

يغفر ملن مل يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل حتت املشيئة، إن شاء 
 .غفر ملن لقيه به، وإن شاء عذبه

 :عباد اهللا
ما وقع فيه كثري من املنتسـبني إىل  : جيب احلذر من الشرك كله ومن ذلك

كرب وذلك بالغلو يف األنبياء والصاحلني، بسؤاهلم قضـاء  اِإلسالم من الشرك األ
احلاجات وتفريج الكربات، والنذر والذبح هلم، وطلب الشفاعة منـهم، وقـد   

 .أمته من ذلك حذر النيب 
وإخالص العمل هللا وحده، وإال فمن  وال كفارة هلذا الشرك إال بالتوبة منه،

حرم اللّه  يشرِك بِاللّه فَقَد إِنه من﴿ :-تعاىل-مات عليه فإنه مخلد يف النار، قال 
لَيهع اهأْومةَ ونا  الْجمو ارالنلنم نيمارٍ لظَّال٧٢: املائدة[﴾ أَنص.[ 

 :أيها املسلمون
 وبنِـي أَن نعبـد   واجنبنِـي ﴿: يدعو ربه بدعاء عظيم -  - اخلليل

امن٣٥: إبراهيم[﴾ اَألص.[ 
اجعلين وبين يف حيز وجانب عن عبادة األصنام، وباعد بيننا وبينـها،  : أي

إمام احلنفاء الذي جعلـه اهللا   -  - وهذا مما خييف العبد، فإذن كان اخلليل
أمة وحده، وابتلي بكلمات فأمتهن، وقد كسر األصنام بيده، خياف أن يقـع يف  

 الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه
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 .راتب، بل أوىل باخلوف منه وعدم األمن بالوقوع فيهمب 
 !ومن يأمن البالء بعد إبراهيم؟: قال إبراهيم التيمي

 فضلة، فبنيـت املسـاجد  ملوقد وقع فيه الكثري من هذه األمة بعد القرون ا
ها، وصرفت هلا العبادات بأنواعها، وشاوا ما وقـع  ريواملشاهد على القبور وغ

واختذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام، فإن الصنم ما كـان  وأعظم  يف اجلاهلية
والوثن ما عبد مما ليس له صورة كاحلجر واألبنية، وقد  مصورا على أي صورة،

 اللَّـه أَوثَانـا   تعبدونَ مـن دون  إِنما﴿: يسمى الصنم وثنا، كما قال اخلليل
أوثان كما أن القبـور بـالنص    امفاألصن] ١٧: العنكبوت[﴾ وتخلُقُونَ إِفْكًا

 .ان، فالوثن أعمثأو
كل ما عبد من دون اهللا، بل كل ما يشـغل عـن اهللا    :وقال بعض العلماء

السبب الذي أوجب له اخلوف مـن   -  - يقال له صنم، وقد بني اخلليل
 ].٣٦: إبراهيم[﴾ كَثريا من الناسِ إِنهن أَضلَلْن رب﴿: ذلك بقول
أَخوف ما أَخـاف علـيكم   «: بقوله أنواع الشرك ما ذكره النيب ومن 

 ].رواه أمحد والطرباين[ »الرياُء«: فسئل عنه فقال »الشرك األصغر
 

 :عباد اهللا
ال حذرها منه، ومن أعظـم  إخريا إال دل عليه، وال شرا  مل يترك النيب 

و يحسـنها لـرياه   الشرك الذي حذرها منه الرياء؛ وهو أن يظهر العبد عبادته أ
أصغر يبطل العمل الـذي قارنـه، ويـأمث     كالناس فيمدحونه عليها؛ وهذا شر

 . عمل إال ما كان خالصالال يقبل من ا - عز وجل - صاحبه؛ ألن اهللا
الذين وحدوا اهللا ورغبوا إىل مـا   صحابه؛أخياف الشرك على  فإذا كان 

 نبـيهم، فكيـف ال خيافـه     أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه
 مل، خصوصاـوما فوقه من ال يدانيهم، ومن ال نسبة له إليهم يف علم وال ع



 

 

٤١ 

إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثري من علماء األمصـار ال يعرفـون مـن    
عرفوا معىن اإلهليـة الـيت نفتـها كلمـة     يمل  التوحيد إال ما أقر به املشركون،
فهو املسلم وإن فعل ما فعل،  ا، ويقولون من قاهلاِإلخالص عن كل ما سوى اهللا

وخياف أن يقع يف الشرك األكرب إذا كـان   فينبغي لِإلنسان أن حيذر كل احلذر،
أمته بوقوع الشـرك، وقـد    الشرك األصغر خموفًا على الصاحلني، وقد أخرب 

نهي يف ال ظهور الرباهني عمت به البلوى يف أكثر األقطار، حىت اختذوه دينا، مع
وأنه أخـوف   عنه، والتخويف منه، وأفاد احلديث أن الرياء من الشرك األصغر،

 .ما خياف منه على الصاحلني
والشرك قسمان أكرب وأصغر، وبينهما فرق يف احلكم واحلد، فـاألكرب أن  

غري اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا كاحملبة والدعاء والذبح، وحكمه  يسوي
وأنه حيبط مجيع األعمال، وأن صاحبه خالد  إال بالتوبة، بداأنه ال يغفر لصاحبه أ

 ، ومل يصل إىل حـد كمخلد يف النار، واألصغر هو ما أتى يف النصوص أنه شر
 :-تعاىل - ال بالتوبة؛ لعموم قولهإالشرك األكرب، وحكمه أنه ال يغفر لصاحبه 

﴿إِنَّ اللّه كرشأَن ي رفغالَ ي حبط  ﴾بِهال يوجـب  والعمل الذي قارنـه،  وأنه ي
يف النار، وال ينقل عن امللة، ويدخل حتت املوازنة، وإن حصـل معـه    التخليد

 .حسنات راجحة على ذنوبه دخل اجلنة وإال دخل النار
 

 :أيها املسلمون
الدعاء عبادة من أجل العبادات، وأعظم القربات فمن جعل هللا ندا يـدعوه  

بيا مرسالً، أو عبدا صاحلًا، أو غري ذلك؛ فقد وقـع  سواء كان ملكًا مقربا، أو ن
. يف الشرك األكرب الذي ال ينفع معه عمل صاحل ولو كان صاحبه من أعبد الناس

  الَّذين يستكْبِرونَ أَستجِب لَكُم إِنَّ ربكُم ادعونِي وقَالَ﴿ :-تعاىل - قال
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 ].٦٠: غافر[ ﴾داخرِين سيدخلُونَ جهنم عن عبادتي
من مـات وهـو   «: أنه قال ويف احلديث الذي رواه البخاري عن النيب 

 .»يدعو هللا ندا دخل النار
يف هذا احلديث التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل هللا نـدا يف  

ا كان أو غريه دخل النارالعبادة؛ يدعوه ويسأله ويستغيث به، نبي. 
أن جيعل هللا شريكًا يف أنـواع  : بيه، واختاذ الند على قسمنيوالند املثل والش

ما كان من نوع الشرك األصـغر،  : ، والثاينالعبادة أو بعضها، فهذا شرك أكرب
 .ما شاء اهللا وشئت، ولوال اهللا وأنت، وكيسري الرياء: كقول الرجل

ببعض الواجب هـو شـرك    - حلب املال - وكبخله: قال شيخ اإلسالم
 .هلا يبغضه اهللا، حىت يقدم هواه على حمبة اهللا شرك أصغرأصغر، وحبه 

 حرم اللّه علَيـه  يشرِك بِاللّه فَقَد إِنه من﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
اهأْومةَ ونا  الْجمو ارالنلنم نيمارٍ لظَّال٧٢: املائدة[﴾ أَنص[. 

 ....العظيمبارك اهللا يل ولكم يف القرآن 
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 الثانيةاخلطبة 
 

ميان وزينه إلاحلمد هللا شرح صدور املؤمنني فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم ا
اهللا وحده ال  أن ال إله إال فلم جيدوا حرجا يف امتثال شريعته، واشهد يف قلوم،

ورسوله، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى شريك له، وأشهد أن حممدا عبده 
 .والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين آله وصحبه،
 :عباد اهللا

من لقـي اهللا ال  «: قال أَن رسول اهللا  -  - روى مسلم، عن جابر
 .»يشرك به شيئًا دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار

هذا حديث املوجبتني؛ موجبـة   :-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .ة الشقاوةالسعادة، وموجب

أن من مات مل يتخذ مع اهللا شريكًا يف اإلهلية، وال يف  ويف احلديث يبني 
اخللق، وال يف العبادة دخل اجلنة، ففيه فضيلة السالمة من الشرك، ومن حديث 

أتاين جربائيل فبشرين أنه من مـات مـن   «: قال أن النيب  ،- - أيب ذر
وإن «: وإن زىن وإن سرق؟ قال: تقل »أمتك ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة

ودخول من مات غـري   »على رغم أنف أيب ذر«: ويف الرابعة »زىن وإن سرق
مشرك اجلنة مقطوع به، لكن إن مل يكن صاحب كبرية مات مصـرا عليهـا   
دخلها أوالً، وإال فهو حتت املشيئة، فإن عفا عنه دخلـها أوالً، وإال عـذب مث   

 .خرج من النار وأُدخل اجلنة
 فإذا كان التغليظ يف النهي عن الشرك ذه الشدة فينبغي شدة اخلوف
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شيئًا نكرة تعم قليل الشرك وكثريه، أما األكرب فال عمل معـه  «: وقوله. منه
البتة، ويوجب اخللود يف النار، وال فرق بني الكافر عنادا وغريه، وال بني من 

ضرورة من الدين اُمـع  نتسب إىل ملة اإلسالم أو خالفها، ومن املعلوم بالا
عليه عند أهل السنة أن من مات ال يشرك باهللا شيئًا يدخل اجلنة، وإن جرت 
عليه قبل ذلك أنواع من العذاب واحملن، وأما الشرك األصغر كيسري الرياء، 

حنو ذلك فيطلـق  ما شاء اهللا وشئت، وما يل إال اهللا وأنت، و: وقول الرجل
وحنـو   »و أشركحلف بغري اهللا فقد كفر أمن «: عليه الشرك كما يف حديث

، وال ستحق اسـم الكفـر علـى    ذلك، ولكن ال خيرج بذلك من امللة بالكلية
 .اإلطالق، فهو أخف من األكرب، وقد يكون أكرب حبسب حال قائله ومقصده

 :عباد اهللا
الشرك خفي جدا، فقد يكون يف اإلنسان وهو ال يشعر إال بعـد احملاسـبة   

ما جاهدت نفسي على شيء  :-رمحه اهللا - قال سفيان الثوريالدقيقة، وهلذا 
 .ما جاهدا على اإلخالص

 .حوالكم، وأصلحوا قلوبكم، تسعدوا وتفلفحاسبوا أنفسكم، وتفقدوا أعما
 ...هذا وصلوا على نيب الرمحة
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(اخلطبة األوىل
5F

١( 
أحاطك بكل شيء علما، وأحصـى كـل    احلمد هللا أهل التقوى واملغفرة،

سبحانه - ا، له ما يف السموات وما بينهما وما حتت الثرى، أمحدهشيء عدد - 
اهللا وحده ال شريك لـه،   أن ال إله إال وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد

وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سـبيل  
ك عليه، وعلى آلـه  اهلدى، وحذر من طريق الردى، صلى اهللا عليه وسلم وبار

وأصحابه معامل اهلدى ومصابيح الدجى، والتابعني ومن تبعهم بإحسان وسـار  
 .على جهم واقتفى

 :أما بعد عباد اهللا
فهي عماد املؤمن يف الـدنيا،   ،-عز وجل - فأوصيكم ونفسي بتقوى اهللا

 .وأنيسه يف قربه، ودليله يف األخرى يوم يلقى اهللا إىل جنات النعيم
 :سلمونأيها امل

وامنت عليكم بسلوك صراطه  ذا الدين العظيم، - عز وجل - أكرمكم اهللا
 .، معلما وهاديا إىل الطريق القومياملستقيم؛ وبعث إليكم حممدا 

وبعد هذا اجلود والكرم من رب العاملني، أمركم جل وعال بالدعوة إىل هذا 
همات، إذ هـي وظيفـة   الدين؛ فالدعوة إىل اهللا من أَزكى األعمال، وأفضل امل

 ويترتب عليهـا األجـور العظيمـة الـيت      ،-عليهم الصالة والسالم - الرسل
 مـن دعـا   «:  وأخلص النية هللا، لقوله ،-ز وجلع - يناهلا من دعا إىل اهللا

 إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم

                                     
 . اهللا باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال): ٦(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٦ 

 ].رواه مسلم[ »شيئًا
ال ينبغي ملن عرف . ظم األمور وأمهها يف الدعوة إىل اهللاوملا كان التوحيد أع

فإذا علـم   ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل،
وعلى طريقهم  وعمل وجبت عليه الدعوة إىل اهللا، حىت يكون من ورثة األنبياء

دعا إِلَى  لًا ممنأَحسن قَو ومن﴿: وطريق أتباعهم، قال احلسن ملا تال قوله تعاىل
قَالَ اللَّها وحاللَ صمعو ننِي مإِن نيملسهذا حبيب : قال] ٣٣: فصلت[﴾ الْم
 ب أهل األرض إىل اهللا،، هذا ويل اهللا، هذا صفوة اهللا، هذا خرية اهللا، هذا أحاهللا

ل صاحلًا أجاب اهللا يف دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيه من دعوته، وعم
 .يف إجابته

 :أيها املسلمون
الدعوة إىل اهللا هي الدعوة إىل توحيده واإلميان به ومبا جاءت بـه رسـله،   
وذلك يتضمن الدعوة إىل أركان اِإلسالم وأصول اإلميان واِإلحسان بل األمر مبا 

 أمر به،
والنهي عما ي عنه، وال تتم إال بذلك، وأول ما يبـدأ بـه الـدعوة إىل    

، كما كان شأن املرسلني وأتباعهم، وكل واحد د الذي هو معىن الشهادةالتوحي
 .من األمة جيب عليه أن يقوم من الدعوة مبا يقدر عليه إذا مل يقم به غريه

اللّه علَـى   سبِيلي أَدعو إِلَى قُلْ هـذه :﴿لبنينا حممد  - تعاىل - قال اهللا
ةريصنِي بعبنِ اتماْ وأَن اومو انَ اللّهحبس ناْ مأَن نيرِكش١٠٨: يوسف[﴾ الْم.[ 

هذه الدعوة اليت أدعو إليها والطريقة اليت أنا عليها مـن الـدعاء إىل   : أي
توحيد اهللا وإخالص العبادة هللا وحده؛ طريقيت ومسلكي ودعويت إىل اهللا وحده 

ـ   ال شريك لـه، ال إىل   ﴾ بصـرية  علَـى ﴿اهللا،  ة، بـل إىل حـظ وال رياس
 :أي ]١٠٨: يوسف[﴾ أَناْ ومنِ اتبعنِي﴿: بذلك ويقني وبرهان وعلم مين به



 

 

٤٧ 

املعرفة : ويدعو إليه على بصرية أيضا من اتبعين وصدقين وآمن يب، والبصرية
أنزه اهللا وأعظمه وأقدسه : ﴾ أيوسبحانَ اللّه﴿: اليت يميز ا بني احلق والباطل،

يكون له شريك يف ملكه أو نظري أو ند، تقدس وتعاىل عن ذلك وأجله عن أن 
﴾ يف االعتقاد والعمل واملسـكن، لسـت   الْمشرِكني أَناْ من وما﴿: علوا كبريا

منهم وال هم مين، بأي نسبة كانوا؛ حبيث ال يعد منهم بوجه من الوجـوه، إن  
فلـيس منـهم، وإن    نظر يف االجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا يف االس

خرجوا إىل احملافل فليس منهم، فليس منهم يف أي حال من األحـوال، وفيـه   
 .وجوب اهلجرة، وهو معلوم بالكتاب والسنة واِإلمجاع

سـبِيلِ   ادع إِلى﴿ :-تعاىل - كثرية، كقولهاهللا  والنصوص يف الدعوة إىل
كبر ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو جو ةنسمالْحلْهاد نسأَح يي ه١٢٥: النحل[﴾ بِالَّت [
 ]٣٣: فصـلت [﴾ دعا إِلَى اللَّه أَحسن قَولًا ممن ومن﴿ :-جل وعال - وقوله

 .أن يدعو إىل اهللا كما دعا إليه وهي واجبة على من اتبع حممدا 
أن مراتب الدعوة ثالثـة أقسـام، وذلـك     :-رمحه اهللا - وذكر ابن القيم

إذا  سب حال املدعو؛ فإنه إما أن يكون طالبا للحق حمبا له مؤثرا له على غريهحب
يدعى باحلكمة، وال حيتاج إىل موعظة وجداال، وإمـا أن يكـون    عرفه، فهذا

مشتغالً بضد احلق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، فهذا حيتاج إىل املوعظة بالترغيب 
ا معارضجادل باليت هي أحسن، فـإن  والترهيب، وإما أن يكون معاندا، فهذا ي
 .رجع وإال انتقل معه إال اجلالد إن أمكن

 :عباد اهللا
 ،-تعاىل - أن تكون خالصة لوجه اهللا: يف الدعوة إىل اهللا من شرطني ال بد

 ، وأن يكون الداعي عارفًا مبا يدعووأن تكون على وفق سنة رسول اهللا 



 

 

٤٨ 

 .أخل بالثاين كان مبتدعا إليه، فإن أخل باألول كان مشركًا، وإن
فيه أن الدعوة إىل اهللا طريق  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

، وفيه التنبيه على اِإلخالص، ألن كثريا لو دعا إىل احلق فهو يدعو من اتبعه 
إىل نفسه، وأن البصرية من الفرائض، وأن من دالئل حسن التوحيد كونه ترتيها 

املسلم عن  وفيه إبعاد ة، وأن من دالئل قُبح الشرك كونه مسبة هللا،هللا عن املسب
 .املشركني أن ال يصري منهم ولو مل يشرك

 ملا بعث أَن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما - ويف احلديث عن ابن عباس
يعين بذلك اليهود [تأْيت قوما من أَهل الكتاب  إنك«: معاذًا إىل اليمن، قال له

 .»أَن ال إله إال اهللا فليكن أَول ما تدعوهم إليه شهادة] والنصارى
فال واجب على املكلفني أعظم من التوحيد علما وعمالً، ومن أدلته هـذا  

 »إليه شهادة أن ال إله إال اله أول ما تدعوهم فليكن«: النص وغريه، فإن قوله
ـ   »إنك تأيت قوما من أهل الكتاب«: مع قوله ب يعين أم أهل علـوم، وكت

لكوم حمتاجني إىل  فراد اهللا بالعبادة،إوحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إىل 
أن تبني هلم ذلك، فإن منهم من جيهله، أو يعلمه ولكن الشهوة متنعه من ذلك، 

وفيه أنه ال يحكم بإسالم شخص  ،-والعياذ باهللا - وحب املال واجلاه والرياسة
 .هل السنةإال بالنطق بالشهادتني، كما هو مذهب أ

 :أيها املسلمون
تفقت األمة أن اقد علم باالضطرار من دين الرسول، و: إلسالمقال شيخ ا

به اخللق شهادة أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا    أصل اإلسالم، وأول ما يؤمر
رسول اهللا، فبذلك يصري الكافر مسلما، وإذا مل يتكلم مع القدرة فهو كـافر،  

 .باتفاق املسلمني



 

 

٤٩ 

 وفيه أن التوحيد أول واجب، والنيب : الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقال
وهو الشـرك،   عن ضده يأخذ عشر سنني كلها يف الدعوة إىل التوحيد، والنه

، أو يعرفها وال يعمل ا، ن اِإلنسان قد يكون من أهل العلم، وال يعرفهاأوفيه 
 .بالتدريج، والبداءة باألهم فاملهم والتنبيه على التعليم

 .»فإن هم أطاعوك لذلك«: مث قال 
 .شهدوا وانقادوا لذلك، وكفروا مبا يعبد من دون اهللا: أي
 ، فإن همفأَعلمهم أَن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة«

أَطاعوك لذلك؛ فأَعلمهم أَن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن أَغنيـائهم   
ك؛ فإياك وكرائم أَمـواهلم، واتـق   فترد على فقرائهم، فإن هم أَطاعوك لذل

 ].رواه البخاري ومسلم[ »دعوة املظلوم؛ فإِنه ليس بينها وبني اهللا حجاب
باألعمال بعد التوحيد ألا ال تصح بدونه، فهو شرط لصحة مجيع  ثىن 

أول واجب بعد الشهادتني، وأن املطالبة بالفرائض يف  األعمال؛ وفيه أن الصالة
بعد اإلسالم، فإن حصل دعي إىل الصالة، وإال مل يدع إليها، الدنيا ال تكون إال 

 .فإن الصالة وغريها من سائر األعمال ال تصح بدونه
من أخذ كرائم األموال، فيحرم على جايب الزكـاة أخـذها،    مث حذر 

وحيرم على صاحب املال إخراج الرديء من ماله؛ بل الوسط، ألن ذلك سبب 
صحيحة، فإن طابت نفسه بكرمي ماله جاز ذلـك،  إلخراجها بطيب نفس ونية 

ألن الظُلم ظلمـات يـوم    »واتق دعوة املظلوم«: من الظُلم فقال وحذر 
 .املضطر ال ترد وال حتجب عن اهللا القيامة، ودعوة

وعملَ  دعا إِلَى اللَّه أَحسن قَولًا ممن ومن﴿: باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ
 .]٣٣: فصلت[﴾ الْمسلمني إِننِي من الَصالحا وقَ



 

 

٥٠ 

 
 الثانيةاخلطبة 
 

أن ال  وأشهد احلمد هللا محدا كثريا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه،
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ومصطفاه مـن   إله إال

ال واملآل، صلى اهللا خلقه، كتب الفالح ملن اتبعه وسار على جه، ففاز يف احل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسـان إىل يـوم   

 .الدين
 :أما بعد

فاتقوا اهللا أيها املؤمنون، فبتقوى اهللا تزكو األعمال، وتنـال الـدرجات،   
ليكم إوارغبوا فيما عنده، فبيده اخلري وهو على كل شيء قدير، اتبعوا ما أنزل 

 .تتبعوا من دونه أولياء من ربكم وال
: قال يوم خيـرب  أن رسول اهللا  :- - يف احلديث عن سهل بن سعد

يفـتح اهللا   ألعطني الراية غدا رجالً يحب اهللا ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله،«
، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على »على يديه

فقيل  »؟ببن أيب طال يأين عل«: طاها، فقالكلهم يرجو أن يع رسول اهللا 
ن مل أهو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأُيت به فبصق يف عينيه، ودعا له فربأ ك: له

مث  ك حىت ترتل بساحتهم،انفذ على رِسل«: يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال
 ألن إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللادعهم ا

 ].رواه البخاري ومسلم[ »يهدي اهللا بك رجالً واحدا خري لك من محر النعم
 بل أن يفتح خيرب أنـق -  - لياـع يف هذا احلديث العظيم أمر 



 

 

٥١ 

وهكذا ينبغـي ألهـل   . هو التوحيد: يدعو أهلها إىل اإلسالم، وأصل اِإلسالم
 .الم والدخول فيههداية اخللق إىل اِإلس أن يكون قصدهم جبهادهم اإلسالم

إن هم أجابوه إىل اإلسالم أن خيربهم مبا جيب من شرائعه اليت ال  مث أمره 
 .بد من فعلها كالصالة والزكاة وغري ذلك

 
 :أيها املسلمون

من اهللا عليكم ذا الدين العظيم فاحصروا على هدايـة ودعـوة الكفـار    
والشـقاء والضـياع    من النار يف اآلخـرة،  إلنقاذهم للدخول يف هذا الدين،

 ترغيبا يف الدعوة إىل والضالل يف الدنيا، لكم ذا األجر العظيم، فقد حلف 
: أي »فواهللا لئن يهدي اهللا بك رجالً واحدا خري لك من محر النعم«: فقالاهللا 

هداية رجل واحد على يديك خري لك من اِإلبل احلُمر، وهي أنفـس أمـوال   
 .العرب يف حينها
لتقريب إىل األذهان، وإال فنعيم اآلخرة ال مياثله شيء من نعـيم  وهذا مثل ل

 .الدنيا
ومن أساليب الدعوة إىل اهللا؛ بيان ما أمرنا اهللا به من إفراده بالعبادة وبـر  
الوالدين، وصلة األرحام، والصدقة على الفقري، وغري ذلك مما يوافـق الفطـرة   

اختاذ شـريك لـه يف العبـادة،     ، وكذا بيان ما انا اهللا عنه منوالعقل السليم
وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والظلم وغري ذلك مما تأباه الفطـرة والعقـل   

، ومن مل جيعل اهللا له نورا فما السليم، فمن أراد اهللا هدايته شرح صدره لِإلسالم
 .له من نور

 ينبغي ملن أمر باملعروف وى عـن املنكـر أن يكـون    : قال شيخ اِإلسالم
 فيقًا فيما ينهىر رفيقًا فيما يأمر به ا فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه،قيهـف



 

 

٥٢ 

ليعـرف  : فالفقه قبـل األمـر   عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه،
ليسـلك أقـرب   : املعروف فيأمر به، ويعرف املنكر فينكره، والرفق عند األمر

 .ليصرب على أذى املأمور املنهي: األمرالطرق إىل حتصيل املقصود، واحللم بعد 
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٥٣ 

(اخلطبة األوىل
6F

١( 
ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور  إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
يك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    اهللا وحده ال شر أن ال إله إال شهدأله، و

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   لَـق واحدة وخ خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح * سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

عـز   - اتقوه يف السر والعلن، فإن تقوى اهللا - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
يلْبِسـواْ   آمنواْ ولَم الَّذين﴿: داية يف اآلخرةسبب األمن يف الدنيا، واهل - وجل

 ].٨٢: األنعام[﴾ مهتدونَ لَهم اَألمن وهم بِظُلْمٍ أُولَـئك إِميانهم
 :أيها املسلمون

 فَالَ يملكُونَ كَشـف  زعمتم من دونِه ادعواْ الَّذين قُلِ﴿ :عز وجل يقول اهللا
ع رالَالضو وِيالً نكُمحت  *كونَ أُولَـئعدي ينونَ إِلَى الَّذغتبيلَةَ يسالْو هِمبر مهأَي 

                                     
 . باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا): ٧(خطبة رقم  (١)



 

 

٥٤ 

ب٥٧ – ٥٦: اإلسراء[﴾ أَقْر.[ 
نزلت يف أناس : ن يعبد املالئكة واألنبياء، وقيلمهذه اآلية الكرمية في نزلت

لى عبادته، وال منافاة بـني  كانوا يعبدون اجلن، فأسلم اجلن وبقي من يعبدهم ع
 صاحل يف نفسه؛ وهذا املدعو - تعاىل - القولني فإا عامة لكل من دعا غري اهللا

ن املالئكة واألنبياء والصاحلني، أن الذين يدعوهم أهل الشرك م وقد بينت اآلية
خلق من خلق اهللا، يتقربون إىل اهللا بعبادته وطاعته وحده، ويرجـون رمحتـه   

ر وال جلب النفع ألحد فكيف يـدعون  ضبه، ال ميلكون كشف الوخيافون عذا
بطالن عبادة غري اهللا، فهل العابد اخلائف الراجي يستحق  هذه اآلية مع اهللا؟ ففي

 !أن يعبد؟
فاآلية خطاب لكل من دعا من دون اهللا مدعوا، وذلك : قال شيخ اِإلسالم

عذابه، فكل من دعا ميتا أو  املدعو يبتغي إىل اهللا الوسيلة، ويرجو رمحته، وخياف
قد تناولتـه  غائبا من األنبياء والصاحلني، سواء كان بلفظ اإلستغاثة، أو غريها ف

م، وبني اهللا عن دعائه ل من دعا املالئكة واجلن، فقد ىهذه اآلية، كما تتناو
أم ال ميلكون كشف الضر عن الداعني، وال حتويله، ال يرفعونه بالكليـة، وال  

 والَ﴿آخر، كتغيري صفته أو قدره، وهلذا قـال   ه من موضع إىل موضعحيولون
نكرة تعم أنواع التحويل؛ فكل من دعا ميتا أو غائبا مـن األنبيـاء    ﴾تحوِيالً

والصاحلني، أو دعا املالئكة فقد دعا من ال يغيثه، وال ميلك كشف الضر عنـه  
 .وال حتويله

ا، عرفنا أن التوحيد هو دعـاء اهللا  فإذا كان دعاء األولياء والصاحلني شركً
وحده ال شريك له؛ فكان يف هذه اآلية تفسري التوحيد، وأا دلـت علـى أن   

 .دعوة اهللا وحده هي التوحيد
 ريش مثالً كانواـمل تصح له عبادة، فق - تعاىل - وكل من أشرك باهللا



 

 

٥٥ 

ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم، ويكرمون الضيف، ويـذكرون   حيجون
، ويعترفون بأن اهللا هو املتفرد باخللق، والرزق، والتدبري، ولكنهم يتخـذون  اهللا

 .وسائط بينهم وبني اهللا يدعوم ويذحبون هلم
هؤالء املشركني إىل إفراد اهللا  ، وقد دعا ففعلهم هذا أفسد مجيع عبادام

 »حواقولوا ال إله إال اهللا تفل«: كما روى ذلك اإلمام أمحد بقوله  بالعبادة؛
 : وقـالوا  - ال معبـود حبـق إال اهللا   - فأبوا أن يقولوهلا، ألم يعرفون معناها

﴿  ـابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعفقاتلـهم  ] ٥: ص[﴾  أَج 
 .ليكون الدين كله هللا

ـ )ال إله إال اهللا(وا معىن األوائل عرفواملشركون  ى ، فامتنعوا عن قوهلا، عل
 )ال إلـه إال اهللا ( :النقيض من حال كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم اليوم يقولون

، فتجدهم يصـلون، ويصـومون، وحيجـون،    صباح مساء وال يعرفون معناها
ويتصدقون، ومع ذلك يدعون األنبياء والصاحلني أو غري ذلك مـن املعبـودات   

 .دالباطلة، فوقعوا يف الشرك األكرب الذي ينايف كلمة التوحي
فال خري يف رجلٍ جهـال   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 .الكفار أعلم منه بال إله إال اهللا
وذا يتبني أن شرك املتأخرين هو جنس شرك األولني، بل املتأخرين أشـد  

 .فإم يشركون يف الرخاء والشدة، وأولئك يشركون يف الرخاء فقط
 :عباد اهللا
مع قومـه وهـي غايـة     -  - قصة إبراهيم - عز وجل - ذكر اهللا

 تعبدونَ براء مما وقَومه إِننِي إِبراهيم لأَبِيه وإِذْ قَالَ ﴿ :-تعاىل - التوحيد، فقال
﴾  رجِعونَي عقبِه لَعلَّهم كَلمةً باقيةً في وجعلَها*  فَإِنه سيهدينِ الَّذي فَطَرنِي إِلَّا* 
 .]٢٨ – ٢٦: الزخرف[



 

 

٥٦ 

إمام احلنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، ومل يستثن  -  - تربأ إبراهيم
إال الذي خلقه، وهذا واجب على كل مسلم فالعبادة حق اهللا فـال بـد مـن    

 .إخالصها له وحده
أما من يعبد اهللا ويعبد معه غريه فهذا هو الشرك، وهو الواقع مـن قـوم   

 - قال ،فقد عبدوا اهللا، وعبدوا معه آهلتهم، كما دلت اآلية -  - إبراهيم
هـو   - ﴾ وهذا مع األسفالَّذي فَطَرنِي إِلَّا*  تعبدونَ براء مما إِننِي﴿ :-تعاىل

ممن ينتسب إىل اِإلسالم، فيعبدون اهللا، ويعبدون معـه غـريه مـن     واقع كثري
هلا، وغري ذلك، فوقعـوا يف الشـرك   بالذبح هلا، والطواف حو أصحاب القبور

 .األكرب
 وقد عرب عنها اخلليل بإمجاع أهل العلم،) ال إله إال اهللا: (والكلمة الباقية هي

-  - نِي﴿: الذي أريدت به؛ فعرب عما نفته بقوله مبعناهاـا   إِنماء مـرب 
ين، فقصر العبـادة  ﴾ أي خلق الَّذي فَطَرنِي إِلَّا﴿: ﴾، وعما أثبتته بقولهتعبدون

 .على اهللا وحده، ونفاها عن كل ما سواه برباءته من ذلك
هذه الكلمة، وهي عبادة اهللا وحده ال شريك له وخلع مـا  : قال ابن كثري

يف ذريته، يقتدي به فيها مـن   ، جعلها)ال إله إال اهللا(سواه من األوثان، وهي 
 .هداه اهللا منهم

 :اهللاعباد 
م تفوزوا برضا ربكم، فإن من فضـائل حتقيـق   يف أنفسك دحققوا التوحي

التوحيد مغفرة الذنوب وتكفريها، ومن فضائله أنه السبب األعظـم لتفـريج   
 .كربات الدنيا واآلخرة ودفع عقوبتهما

ال قفوائده أنه مينع اخللود يف النار إذا كان يف القلب منه أدىن مث ومن أجلِّ
 .ل النار بالكليةحبة خردل، وأنه إذا أكمل يف القلب مينع دخو



 

 

٥٧ 

الكامل واألمن التام يف الـدنيا واآلخـرة    ىأنه حيصل لصاحبه اهلد: ومنها
أنه السبب الوحيد لنيل رضا اهللا وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة حممد : ومنها
 ا من قلبه: من قالال إله إال اهللا خالص. 

متوقفة يف  نةأن مجيع األعمال واألقوال الظاهرة والباط: ومن أعظم فضائله
قبوهلا ويف كماهلا ويف ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيـد  

 .واِإلخالص هللا كملت هذه األمور ومتت
أنه يسهل على العبد فعل اخلريات وترك املنكرات، ويسـليه  : ومن فضائله

جو من عند املصيبات، فاملخلص هللا يف إميانه وتوحيده ختف عليه الطاعات، ملا ير
ويهون عليه ترك ما واه النفس من املعاصي، ملا خيشى من  ثواب ربه ورضوانه،

 .سخطه وعقابه
وزينـه يف   اهللا لصاحبه اإلميان ومنها أن التوحيد إذا كمل يف القلب حبب

 .ن الراشدينالكفر والفسوق والعصيان، وجعله مقلبه، وكره إليه 
تكميـل   بويهون عليه اآلالم، فبحس أنه خيفف عن العبد املكاره،: ومنها

 العبد للتوحيد واِإلميان، يكون تلقيه املكاره واآلالم بقلب منشرح ونفس مطمئنة
 .وتسليم ورضا بأقدار اهللا املؤملة

أنه حيرر العبد من رق املخلوقني والتعلق م وخـوفهم  : ومن أعظم فضائل
رف العايل، ويكون مع ورجائهم والعمل ألجلهم، وهذا هو العز احلقيقي والش

ليـه،  إياه، وال ينيب إال إذلك متأهلًا متعبدا هللا، ال يرجو سواه، وال خيشى إال 
 .وبذلك يتم فالحه ويتحقق جناحه

 أن التوحيـد إذا مت وكمـل   : ومن فضائله اليت ال يلحقـه فيهـا شـيء   
ـ     ه يف القلب وحتقق حتققًا كامالً باِإلخالص التام، فإنه يصري القليـل مـن عمل

 اعف أعماله وأقواله بغري حصر وال حساب، ورجحت كلمةـكثريا، وتض



 

 

٥٨ 

السموات واألرض وعمارها من  اإلخالص يف ميزان العبد حبيث ال تقابلها 
مجيع خلق اهللا، وذلك لكمال إخالص قائلها، وكم ممن يقوهلا ال تبلغ هذا املبلغ، 

ثل وال قريب مما قام بقلب ألنه مل يكن يف قلبه من التوحيد واِإلخالص الكامل م
 .هذا العبد

أن اهللا تكفل ألهله بالفتح والنصر يف الدنيا، والعـز  : ومن فضائل التوحيد
لليسرى وإصالح األحوال، والتسـديد يف   والشرف، وحصول اهلداية، والتيسري

 .األقوال واألفعال
 فَاتبِعوه والَ مامستقي هـذَا صراطي وأَنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ﴾ لَعلَّكُـم تتقُـونَ   وصـاكُم بِـه   سبِيله ذَلكُـم  فَتفَرق بِكُم عن تتبِعواْ السبلَ
 ].١٥٣: األنعام[

 ...مبارك اهللا يل ولك



 

 

٥٩ 

 الثانيةاخلطبة 
 سـبحانه  - أمحده احلمد هللا الذي خلق اجلنة وجعل مفتاحها ال إله إال اهللا،

اهللا وحده ال شريك له، شهادة خملص فيها، موقن ـا،   أن ال إله إال شهدوأ -
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، جدد ما اندرس من معلمها، ومع ذلك قال له 

، فصدع ا ونادى، وواىل عليها ]١٩: حممد[﴾ اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا فَاعلَم﴿: ربه
، فإذا قالوها ال إله إال اهللا الناس حىت يقولواأمرت أن أقاتل «: وعادى، وقال

 .»عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها
ومل يدع قبلها إىل زكاة وال صيام، وال حج  دعا إىل هذه الكلمة عشر سنني

، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد، وعلى مإىل بيت اهللا احلرا وعمرة
 .ن قوهلا، أو صد عنها، أو نقضهام له وأصحابه؛ الذين جاهدوا من امتنعآ

 :أما بعد
اتقوا اهللا حق التقوى، وأخلصوا العبـادة لـربكم تسـعدوا    : عباد اهللا فيا
 .وتنجوا
 

 :أيها املسلمون
سنامها،  هو لب دعوة الرسل وذروة له توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك

ر املنجي مـن  واحلد الفاصل بني اِإلميان والكفر، واِإلسالم والشرك، وهو القد
 .اخللود يف النار يف اآلخرة، والعاصم للدم واملال والذرية يف الدنيا

الـدين   وهذا األصل وهو التوحيد هو أصـل : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 الذي ال يقبل اهللا من األولني واآلخرين دينا غريه، وبه أرسل الرسل وأنزل



 

 

٦٠ 

أَجعلْنا من  قَبلك من رسلنا رسلْنا منمن أَ واسأَلْ﴿ :-تعاىل - الكتب، كما قال
ونةً دهنِ آلمحونَ الردبعا﴿ :-تعاىل - وقال] ٤٥: الزخرف[﴾ يما   وـلْنسأَر

كلن قَبي موحولٍ إِلَّا نسن رلَا م هأَن ها إِلَيإِلَّا أَن إِلَه وندب٢٥: األنبيـاء [﴾ فَاع [
 واجتنِبـواْ  اعبدواْ اللّـه  أُمة رسوالً أَن بعثْنا في كُلِّ ولَقَد﴿ :-تعاىل - وقال

 ].٣٦: النحل[﴾ علَيه الضاللَةُ ومنهم من حقَّت من هدى اللّه الطَّاغُوت فَمنهم
أن عن كل رسول من الرسل أنه افتتح دعوته ب - عز وجل - وقد ذكر اهللا

 ].٥٩: األعراف[﴾ غَيره ما لَكُم من إِلَـه اعبدواْ اللَّه﴿: قال لقومه
جعلنا اهللا وإياكم من أهل التوحيد ممن أخلصوا العبادة لرم وتابعوا سـنة  

 .نبيهم
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٦١ 

 
(اخلطبة األوىل

7F

١( 

 
وفق مـن   ه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه،أطاعاحلمد هللا معز من 

أن  وأشهد وأشكره، - سبحانه - هشاء من عباده للعمل مبا حيبه ويرضاه، أمحد
اهللا وحده ال شريك له، وال نعبد إال إياه، يف السماء إله، ويف األرض  ال إله إال

إله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، طوىب ملن وااله وتواله، صلى اهللا وسـلم  
اهدوا يف اهللا حق جهاده، وكان هواهم تبعا وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ج

 .هلداه، والتابعني ومن أتبعهم بإحسان إىل يوم أن نلقاه
 :أما بعد
 .وراقبوه، فإن السعيد من قدم زادا ألخراه - عباد اهللا - اهللا فاتقوا

 :أيها املسلمون
وحذر من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى،  - عز وجل - عاب اهللا

اللّـه   أَربابـا مـن دون   ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ﴿: عنهم - تعاىل - قال
ناب ِسيحالْمواْ ورا أُممو ميرواْ مدبعيا الَّ إِالَّ لداحا وإِلَـه وإِالَّ ه إِلَـه  هانحبس

 ].٣١: التوبة[ ﴾يشرِكُونَ عما
 لعبـاده شـريعة ومنـهاجا يصـلح      - نه وتعـاىل سـبحا  - أقام ربنـا 

  لكل زمان ومكان، فأحل هلم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما يضـرهم، وأخـرب  
يف اآلية عن اليهود والنصارى، أم أطاعوا علماءهم وعبادهم يف  - سبحانه -

 حتليل ما حرم اهللا، وحترمي ما أحل اهللا، فأنزهلم بـذلك مرتلـة الـرب الـذي     
 أطاع خملوقًا يف حتليل احلرام أو حترمي لتحليل والتحرمي، فمنن خصائصه اـم

                                     
 . باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا): ٨(خطبة رقم  (١)



 

 

٦٢ 

شريكًا مع اهللا، وذلك شرك أكرب ينايف التوحيد، وهو شـرك   احلالل، فقد اختذه
 .الطاعة

 ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ﴿ :-عز وجل - قول اهللا وفسر رسول اهللا 
ونن دا ماببأَر حامت لعدي بن ﴾اللّه - -،  م مل يعبدوهم، فقـالملا قال إ :

، فذلك عبادم بلى إم حرموا عليهم احلالل، وحللوا هلم احلرام فاتبعوهم«
 ].رواه أمحد وغريه، وحسنه الترمذي[ »إياهم

: ربا بعبادم لـه  هاختذو: أي ]٣١: التوبة[ ﴾مريم والْمِسيح ابن﴿: وقوله
 ﴾يشـرِكُونَ  سبحانه عما إِلَـه إِالَّ هو إِلَـها واحدا الَّ ليعبدواْ إِالَّ وما أُمرواْ﴿

فدلت على أن من أطاع غري اهللا يف حتليل ما حرم اهللا، أو حترمي ما أحله فقـد  
اختذه ربا ومعبودا، وجعله هللا شريكًا، وذلك ينايف التوحيد؛ فكل معبـود رب،  

 .ري ما شرعه اهللا ورسوله فقد اختذه املطيع ربا ومعبوداوكل مطاع ومتبع على غ
وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهبـام   :-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم

دين اهللا فيتبعوم على هـذا   أن يعلموا أم بدلوا :أحدمها: ، على وجهنيأربابا
اعا لرؤسائهم، مـع  فيعتقدون حتليل ما حرمه اهللا، أو حترمي ما أحل، اتب التبديل،

 .علمهم أم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله اهللا شركًا
أن يكون اعتقادهم بتحرمي احلالل، وحتليل احلرام ثابتـا، لكـوم    :الثاين

أطاعوهم يف معصية اهللا، كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أـا  
ـ      : ل الـذنوب، كمـا ثبـت   معاص، فهؤالء هلم حكـم أمثـاهلم مـن أه

 مث ذكر احملُرم للحالل إن كان جمتهدا قصده اتبـاع  »إمنا الطاعة يف املعروف«
 ، ولكن خفي عليه احلق، وقد اتقـى اهللا، فهـذا ال يؤاخـذه اهللا    الرسول 

 ن من علم أن هذا خطأ مث اتبعه، وعدل عن قول الرسول ـخبطئه؛ ولك
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اتبع يف ذلك هـواه، ونصـره باليـد    نصيب من هذا الشرك، ال سيما إن  فله
، فهذا شـرك، وإن كـان املتبـع     واللسان، مع علمه بأنه خمالف للرسول

 .للمجتهد عاجزا، وفعل ما يقدر عليه فال يؤاخذ إن أخطأ
 :عباد اهللا

أمثاالً ونظراء، يعبدوم : ذم اهللا حال املشركني حيث جعلوا هللا أندادا، أي
يحبـونهم   دون اللّـه أَنـداداً   الناسِ من يتخذُ من ومن﴿ :-تعاىل - معه، قال

بكَح ١٦٥: البقرة[﴾ اللّه.[ 
املقتضية الذل للمحبوب، واخلضوع له، كحب اهللا،  احملبةيسووم يف  :أي

وهو اهللا ال إله إال هو، ال ضد له، وال ند له، وال شريك له، وكل من صـرف  
هللا رغبة إليه، أو رهبة منـه، فقـد اختـذه نـدا هللا، ويف     من العبادة شيئًا لغري ا

أن جتعل هللا «: أي الذنب أعظم؟ قال: الصحيحني عن ابن مسعود مرفوعا قال
 .»ندا وهو خلقك

 ﴾ من أصحاب األنـداد لِّلّه آمنواْ أَشد حبا والَّذين﴿ - عز وجل - مث قال
 يشركون به شيئًا، بل يعبدونه وحده، ألندادهم، وحلبهم له، ومتام معرفتهم به ال

 يرونَ الْعذَاب أَنَّ الَّذين ظَلَمواْ إِذْ ولَو يرى﴿ - تعاىل - مث توعد املشركني بقوله
لّهةَ لالْقُو أَنَّ اللّهيعاً ومذَابِ جالْع يددلو علموا ما يعاينونه هنا، وما : ﴾ يقولش

 .على شركهم، النتهوا عما هم فيه من الضاللةحيل م من األمر الفظيع 
ذكر أم حيبون أنـدادهم   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

كحب اهللا، فدل على أم حيبون اهللا حبا عظيما ومل يدخلـهم يف اِإلسـالم،   
فكيف مبن مل يحـب إال النـد    !؟فكيف مبن أحب الند حبا أكرب من حب اهللا

 .!؟ب اهللاوحده ومل حي
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ادة، واختذ ندا بفمن أشرك مع اهللا غريه يف احملبة فقد جعله شريكًا هللا يف الع
وما ﴿: من دون اهللا، وذلك هو الشرك الذي ال يغفره اهللا إال بالتوبة منه، لقوله

حمبة التأله والتعظيم، املختصة برب العاملني، اليت  ﴾ واملرادالنارِ بِخارِجِني من هم
 .حدى القاعدتني اللتني عليهما مدار العبادةهي إ

وهذا هو الذي اعترف به املشركون، وهم بني أطباق اجلحيم، أم صاروا 
] ٩٨: الشـعراء [﴾ الْعالَمني نسويكُم بِرب إِذْ﴿: يف اجلحيم بسببه، حيث قالوا

هذه احملبة؛  إمنا ساووهم به يف والتدبري، قومن املعلوم أم ما ساووهم به يف اخلل
فدلت اآلية على أن من اختذ ندا مع اهللا، حيبه كمحبة اهللا فقد أشـرك الشـرك   

فرد ياألكرب، املنايف للتوحيد؛ فإذا عرفنا أن هذا شرك، فالتوحيد ضده، وهو أن 
الرب ذه احملبة املختصة، اليت هي التوحيد؛ وبـذلك ظهـر معـىن التوحيـد     

 ).هللاال إله إال ا(وتفسريه، وشهادة أن 
وأما حمبة املالئمات وهي احملبة الطبيعية فال تكون شركًا كمحبـة اجلـائع   

 .للطعام، وحمبة الوالد لولده، والولد لوالده
 :احملبة أقسامعن  - رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني

 .أن حيب اهللا حبا أشد من غريه؛ فهذا هو التوحيد :األول
 .اهللا، وهذا شرك أن حيب غري اهللا كمحبة: الثاين

 .من اهللا، وهذا أعظم مما قبله أن حيب غري اهللا أشد حبا :الثالث
وهـذا أعظـم    ،-تعاىل - أن حيب غري اهللا وليس يف قلبه حمبة اهللا :الرابع

 .وأطم
واحملبة هلا أسباب ومتعلقات، وختتلف باختالف متعلقها، كما أن الفـرح  

رح بالطرب؛ فليس هـذا كفرحـه   خيتلف باختالف متعلقه وأسبابه، فعندما يف
 .بذكر اهللا وحنوه
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ة خيتلف، حيب والده وحيب ولده وبينهما فرق، وحيـب اهللا  نوع احملبحىت 
وحيب ولده، ولكن بني احملبتني فرقًا، فجميع األمور الباطنة يف احملبـة والفـرح   

 .واحلزن ختتلف باختالف متعلقها
وما ! اهللا أكثر من حمبته هللا؟غري فما بالك برجل حيب  :-رمحه اهللا -  قالمث

فهذا أقبح وأعظم، وهذا موجـود يف  ! بالك برجل حيب غري اهللا وال حيب اهللا؟
اهللا، وهلذا  كثري من املنتسبني لِإلسالم اليوم؛ فإنهم حيبون أولياءهم أكثر مما حيبون

ال إأم الويل؛ فال حيلـف بـه    احلف باهللا؛ حلف صادقًا أو كاذبا،: لو قيل له
واملدينة ويرون أنَّ زيارة قبل الرسـول   ادقًا، وجتد كثريا منهم يأتون إىل مكةص
  ا لرسول اهللاهم جيدون يف نفوسهم حبأعظم من زيارة البيت؛ ألن  كحب

إال حلـب   اهللا، أو أعظم، وهذا شرك؛ ألن اهللا يعلم أننا ما أحببنا رسول اهللا 
مبحبة اهللا، لكن هؤالء جيعلون حمبة اهللا تابعـة  ، وألنه رسول اهللا، فنحن حنبه اهللا

 .إن أحبوا اهللا حملبة الرسول 
 :أيها املسلمون

من قال ال إله إال اهللا، وكفر مبا يعبـد  «: أنه قال يف الصحيح عن النيب 
 .»حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا: من دون اهللا

 .يف هذا احلديث بأمرين عصمة املال والدم؛ علق 
عن علم ويقني؛ كما قد قيد ذلك يف قوهلا يف ) ال اهللاإال إله : (قول :األول

قبل وجود النفاق، ال يقوهلـا إال   غري ما حديث، فإن من قاهلا يف زمن النيب 
 .عن صدق وعمل ا، وعلم مبا دلت عليه من النفي واإلثبات

عىن، بل الكفر مبا يعبد من دون اهللا، فلم يكتف باللفظ ارد عن امل :والثاين
 .ال بد من قوهلا، والعمل ا، والرباءة مما ينافيها

 لم ويقني،ـن عـعلق عصمة الدم باألمرين مجيعا، قوهلا ع فإن النيب 
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ال إلـه إال  (ا قال والكفر مبا يعبد من دون اهللا، ففيه أنه ال حيرم ماله ودمه إال إذ
ر مبا يعبد مـن دون اهللا مل  ن دون اهللا، فإن قاهلا ومل يكف، وكفر مبا يعبد م)اهللا

 بِالطَّاغُوت ويؤمن فَمن يكْفُر﴿: مبا يعصم ماله ودمه، وفيه معىن قوله تعاىل يأت
فَقَد بِاللّه ةوربِالْع كسمتاس امصالَ انف ثْقَىا الْو٢٥٦: البقرة[﴾ لَه.[ 

ما يبني لك  ظموهذا من أع :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
، فإنه مل جيعل التلفظ ا عاصما للدم واملال، بل وال معرفة )ال إله إال اهللا(معىن 

معناها مع لفظها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال اهللا وحده ال 
شريك له، بل ال حيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل ذلك؛ الكفر مبا يعبد من دون 

! هلا من مسألة، ما أجلها وأعظمها تردد مل حيرم ماله ودمه، فيا اهللا، فإن شك أو
 .ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع

، فال يصح قوهلا بدون هذه )ال إله إال اهللا(املصحح لقول  طوهذا هو الشر
 ويكُونَ فتنةٌ حتى الَ تكُونَ وقَاتلُوهم﴿ :-تعاىل - اخلمس اليت ذكر أصالً، قال

لّهل ينلُواْ﴿: وقال] ١٩٣: البقرة[﴾ الدـثُ  فَاقْتيح نيرِكشالْم  موهمـدتجو ﴾
موا الصالة، ويؤتـوا  ياآلية أمر بقتاهلم حىت يتوبوا من الشرك، ويق] ٥: التوبة[

ال إله (الزكاة، فإن أبوا ذلك أو بعض قوتلوا إمجاعا، بل أمجعوا على أن من قال 
قاتل حىت يعمل مبا دلـت  يعتقد معناها، ومل يعمل مبقتضاها، أنه ي، ومل )اهللاإال 

 .عليه من النفي واِإلثبات
بِه ويغفـر مـا    الَ يغفر أَن يشرك إِنَّ اللّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].٤٨: النساء[﴾ ذَلك لمن يشاء دونَ
 ...مبارك اهللا يل ولك
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 الثانية اخلطبة

 
وأشـكره، وأتـوب إليـه     - سبحانه - ال حتصى نعمه، أمحده احلمد هللا
، ومل يولـد، ومل  اهللا وحده ال شريك له، مل يلد أن ال إله إال شهدأوأستغفره، و

أنَّ نبينا رسول اهللا حممد، اللهم صلِّ وسلم وبـارك   أشهدويكن له كفوا أحد، 
ـ   ن تـبعهم بإحسـان إىل يـوم    على حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني، وم

 .الدين
 :أما بعد

 .فاتقوا اهللا أيها الناس، فتقوى اهللا خري زاد
 :أيها املسلمون

مبا يعبد من  وكفر«: يف قوله  - رمحه اهللا - يمنيثقال الشيخ حممد بن ع
دليل على أنه ال يكفي جمرد التلفظ بال إله إال اهللا، بل ال بد أن تكفر  »دون اهللا
ال إلـه إال  : من دون اهللا بل وتكفر أيضا بكل كفر، فمن يقول ن يعبدبعبادة م

أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس مبسلم، ومن يرى  اهللا، ويرى
األديان أفكارا خيتار منها ما يريد فليس مبسلم، بل األديان عقائد مفروضة مـن  

 .خيضع الناس هلا ،-عز وجل - قبل اهللا
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، «: ويف الصحيحني

وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلـوا ذلـك   
ويؤمنوا يب ومبا جئـت  «: ويف رواية »عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها

ت عـن  ، فأميا طائفة امتنعفال بد من اإلميان جبميع ما جاء به الرسول  »به
 رإنه جيب قتاهلا، كما قاتل أبو بكالظاهرة، ف االلتزام بشريعة من شرائع اإلسالم
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 .مانعي الزكاة، واتفق عليه الصحابة والفقهاء
 .»فمن قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا عصم ماله ودمه«

ـ  - وحسابه على اهللا«: يف متام احلديث مث قال   اهللا: ، أي»عز وجل 
 على السرائر، فإن كـان  هو الذي يتوىل حسابه، وهو املطلع - تبارك وتعاىل -

وأما يف الدنيا  صادقًا جازاه جبنات النعيم، وإن كان منافقًا عذبه العذاب األليم،
فاحلكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد، والتزم بشرائعه ظاهرا، وجب الكـف  

 .عنه حىت يتبني منه ما خيالف ذلك
 ...صلوا وسلمواهذا، و
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(اخلطبة األوىل

8F

١( 

 
 احلمد هللا محدا يليق جبالله، والشكر له على جزيل إنعامه ومجيل أفضـاله، 

، وأشـهد  يك له يف أمسائه وصفاته وأفعالهاهللا وحده ال شر أن ال إله إال وأشهد
أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله الصادق يف فعاله، صلى اهللا وسلم وبـارك عليـه   

 .آله وأصحابه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوعلى 
 :أما بعد

 - رمحكـم اهللا  - فـاتقوه  اهللا، بتقوى - ونفسي - فأوصيكم أيها الناس
تقوى من أناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليـه، واعبـدوه   

كنـتم   له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقني، وعلـى اهللا فتوكلـوا إنْ   خملصني
 .مؤمنني

 :عباد اهللا
ملا كان اإلنسان يف حياته ومعيشته يطلب السالمة والنجاة، وحيذر الشرور 

يستعني به على حفظ نفسـه وولـده ونعمـه     واآلفات، كان له ملجأ ومالذٌ
 .-جل جالله - وحمبوباته وذلكم هو رب العاملني

لقـوة  ورمبا احنرف بعض الناس عن اللجوء إىل هذا الـرب العظـيم ذي ا  
ـ   ـا حتمـيهم وحتمـي      اواجلربوت، فيتجهون إىل أمور حمرمـة ظنمنـهم أ 

 علـى حمبوبـام، ومـن ذلـك لـبس احللقـة        ظأوالدهم ونعمهم، وحتاف
 كل شيء استدار من صفْر: ومها، لرفع البالء أو دفعه، واحللقةـوحن طواخلي

                                     
 . باب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه): ٩(خطبة رقم  (١)
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و ذلـك  كالودعة والتميمة واملسمار واخلرزة وحن: وغريه، واخليط وحنومها 
لرفع البالء أو إزالته بعد نزوله، أو دفعه ومنعه قبل نزوله، وجيمع ذلك شـيء  
واحد وهو الطلب من غري اهللا ما ال يقدر عليه إال اهللا؛ واختاذ تلـك األشـياء   
وحنوها من أعمال اجلاهلية، وكانوا يعلقوا على أوالدهم ودوام، وذلك شرك 

ك أصغر ينايف كماله الواجب؛ ألنه الشـايف  أكرب ينايف التوحيد بالكلية، أو شر
وطلب الشـفاء والربكـة بـاحللق     - سبحانه - الكايف من كل شيء هو اهللا

 .واخليوط وغريها هضم جلناب التوحيد
اعتقاد أنه سبب، فشرك أصغر، أو يـدفع أو ينفـع   : ولبسها على قسمني

 .-سبحانه - بالنفع والضر غري اهللا افشرك أكرب؛ ألنه اعتقد أن هناك متصرفً
 أَفَرأَيتم مـا  قُلْ﴿: أن يقول للمشركني نبيه  - عز وجل - وقد أمر اهللا
ونن دونَ معدت نِيادإِنْ أَر اللَّه نلْ هه ربِض اللَّه  أَو هـرض فَاتنِـي   كَاشادأَر

ةمحبِر ِسكَاتمم نلْ هه هتمحين عن الذين تدعون من أخربو: أي ]الزمر[ ﴾ر
دون اهللا، وتسألوم من األنداد واآلهلة، إن أصابين مرض أو فقر أو بالء أو شدة 

﴿نلْ هه هرض فَاتم ال يقدرون على ذلك أصالً، : ﴾ أيكَاشأنتم تعلمون أ
هـلْ هـن   ﴿: ﴾ صحة وعافيـة وخـري  أَرادنِي بِرحمة أَو﴿وتعترفون بذلك؛ 

أنتم تعلمون أم ال يستطيعون شـيئًا مـن األمـر،    : ﴾ أيرحمته اتممِسكَ
وتعترفون أم ال يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أم ال يقدرون على 

 قُلْ حسبِي﴿: بقوله ذلك؛ فلم تعلقون عليهم من دون اهللا؟ مث أمر اهللا نبيه 
هلَيع كَّلُ اللَّهوتكِّلُونَ يوتكاف مـن توكـل عليـه، وفـوض     اهللا: ﴾ أيالْم  

أمره إليه واعتمد عليه، فإذا كانت آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا ال قدرة هلـا  
ر أراده اهللا بعبده، أو إمساك رمحة أنزهلا على عبـده، فيلـزمهم   ضعلى كشف 

 وضـده، املفـم وحـهو معبوده - حانه وتعاىلبس - بذلك أن يكون اهللا
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 .ورهم، لزوما ال حميد هلم عنهإليه مجيع أم 
حلجة على املشركني مبـا يبطـل   ا - تعاىل - وهذا يف القرآن كثري، يقيم

وتسويتهم غريه به يف العبادة، بضرب األمثال وغري ذلـك ممـا    م باهللا،شركه
يعلمون به أن ذلك هللا وحده، ويقرون به، على ما جيحدونه من عبادته وحده، 

ا وسائط وشفعاء عنـد اهللا هذا وهم إمنا كانوا يدعوـا ﴿: ا على معىن أم 
ال على أم يكشفون الضـر،  ] ٣: الزمر[﴾ اللَّه زلْفَى ليقَربونا إِلَى نعبدهم إِلَّا

﴾ فَإِلَيه تجأَرونَ مسكُم الضر إِذَا﴿ :-تعاىل - وجييبون دعاء املضطر، كما قال
ألم ال يعتقدون ذلك فيها؛  فسكتوا، النيب  سأهلم: قال مقاتل] ٥٣: النحل[

وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادم اآلهلة مع اهللا، وإذا بطلت فلبس احللقـة  
 .واخليط وحنومها كذلك

ضره،  أو دفع وهذه اآلية وأمثاهلا تبطل تعلق القلب بغري اهللا يف جلب نفع،
دة ال يصلح منها شيء وأن ذلك ال يكون إال باهللا وحده، وأن مجيع أنواع العبا

لغري اهللا، كما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وكذلك ال يصلح شـيء  
 .-عز وجل - من أنواع التعلقات بغري اهللا

 :عباد اهللا
يتخذ الناس أسبابا للشفاء من األسقام واألمراض، وهذه األسباب تنقسـم  

 :إىل قسمني
ق مشروع أو مباح؛ كالرقية أسباب مباحة؛ وهي ما ثبت بطري: األول منها

 - والعسل، واحلبة السوداء، أو األدوية املباحة؛ مع وجوب تعلق القلب بـاهللا 
 .وعدم االعتماد عليها - سبحانه

 وهي تلك األسباب اليت يتعلق ـا بعـض النـاس؛     أسباب حمرمة،: الثاين
 دـكمها إن اعتقـلبس احللقة واخليط وغريمها، وهي تضر وال تنفع، وحـك
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أا تنفع بذاا فهذا شرك أكرب ينايف التوحيد بالكلية، وإن اعتقد أا سبب من 
 .شرك أصغر ينايف كمال التوحيد الواجب األسباب فهذا

رأي رجالً يف يـده   ويف احلديث عن عمران بن حصني أن رسول اهللا 
انزعها؛ فإـا ال  «: من الواهنة، قال: قال »ما هذه؟«: حلقة من صفْر، فقال

 ].رواه أمحد[ »فلحت أبداأتزيدك إال وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما 
ال خري إال دهلا عليه، وال شر إال حذرها منه، واحلديث  نيب هذه األمة و

رجالً يلـبس   حماربة الشرك واإلنكار على فاعله، فقد أبصر النيب  يدل على
رحها، ألن هـذا  باملسارعة إىل ط حلقة من صفْر لتعصمه من املرض، فأمر 

منكر جيب إزالته وحيرم بقاؤه، وأخربه بأا ال تنفعه بل تضره، وأن هذا املرض 
بنقيض قصده؛ ألنه علق قلبه  الذي لبسها له ال يزول، بل تزيده ضعفًا معاملة له

 .مبا ال ينفعه، وال يدفع عنه الضر، وهي دليل على اخليبة واخلسران
ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضـرره  عنه فإنه ال  وكذا كل أمر ى 

 أكرب من نفعه؛ وابتالء من اهللا وامتحان، وهكذا شأن األمور الشركية، ضررها
على أصحاا يف الدنيا يف الغالب واآلخرة، وذلك من أجل التفات قلـوم إىل  

لَكِّغري اهللا، ومن تعلق شيئًا و هذا  إىل غري اهللا هلك، وإذا كان لَكِّإليه، ومن و
الذي جيامع أصل التوحيد، فكيف بالشرك األكرب الذي ينافيه  يف الشرك األصغر

 .بالكلية
: وأا ال تزيده إال وهنا، قال  منه أن يرتعها، وبعد أن طلب الرسول 

 .»فإنك لو مت وهي عليك ما أَفلحت أَبدا«
ـ  نفى عنه  الح الفالح لو مات وهي عليه؛ ألنه شرك واحلالة هذه، والف

 .، وهو الفوز والظفر والسعادةمن أمجع الكلمات اليت نطقت ا العرب
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: فيه شاهد لكالم الصحابة :-رمحه اهللا- قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
والشاهد منه إنكـار   أن الشرك األصغر أكرب من الكبائر، وأنه مل يعذر باجلهالة؛

يط وحنومها لذلك؛ وفيه إنكار وأنه دليل على املنع من لبس احللقة واخل النيب 
 .املنكرات الشركية

 :عباد اهللا
: ، التميمـة »مت اهللا لـه أمن تعلق متيمة فال «: عن عقبة بن عامر مرفوعا

خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدهم، يزعمون أا تقي من العني؛ وتعليق 
 طلب النفع، التمائم شرك ملا يف ذلك من تعلق القلب، واعتماده على غري اهللا يف

على من علق متيمة عليه أو على غريه من طفل أو دابـة   أو دفع الضر، فدعا 
أن يعاملـه اهللا بنقـيض    أو غري ذلك؛ متعلقًا ا قلبه يف طلب خري أو دفع شر

أن ال يتم له مقصوده من تعليقها؛ وهو السالمة من العني؛ بل دعا عليه  قصده،
على متعلقها يفيد أنه  ؤه قيض قصده؛ ودعاأن تتسلط عليه العني معاملة له بن

محرم، وحترميه يفيد أنه من احملرمات الشركية، وإمنا كان شركًا ملا يقوم بقلبـه  
من التعلق على غري اهللا، يف جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد ال حيصل إال 

 .بترك ذلك
 شـيء أبـيض  : ، الودعة»ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له«: وقوله 

يجلب من البحر، يعلق يف حلوق الصبيان وغريهم، وقيل يشبه الصدف، يتقون 
على من تعلـق   به العني، وكانوا يتلمحون من امسها الدعة والسكون؛ فدعا 

ودعة أن ال جيعله يف دعة وراحة وسكون؛ بل حيرك عليه كل مؤذ معاملة لـه  
 .بنقيض قصده

حـرم،    وفيه وعيد شديد ملن فعل ذلك، يفيد أنه محرم وإذا تقـرر أنـه م
 .بينت أنه من حملرمات الشركية »من تعلق متيمة فقد أشرك«: فالرواية الثانية
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: رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا فقد أقبل على رسول اهللا 
فأدخل  »إن عليه متيمة«: يا رسول اهللا بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال

رواه أمحد من حديث  »تعلق متيمة فقد أشرك من«: وقال يده فقطعها فبايعه،
ألنه أراد رفع القدر املكتوب، وطلـب   شركًا، عقبة بن عامر، وإمنا جعلها 

الذي هو النافع الضار؛ والتعلق يكون بالفعل  - تعاىل - دفع األذى من غري اهللا
حتـت   كمن يلبس متيمة على صدره أو يده، أو بالقلب كمن يضـع التميمـة  

يف مكان آخر معلقًا قلبه ا، أو بالفعل والقلب معا؛ كمن يلـبس  الوسادة أو 
 .التميمة معلقًا قلبه ا

، من تعلق قلبه مبخلوق باملخلوق عـاجز  :-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم
رجو العبـد قضـاء   ي، وذلك أن وهو من الشرك الذي ال يغفره اهللا إال بالتوبة

خالق إال  علق باملخلوق؛ مبعرفة أن الحاجته من غري ربه، وصرف القلب عن الت
فال يستقل سواه بإحداث أمر من األمور، بل ما شاء كان، وما مل يشـأ مل   اهللا،

 .يكن، فإذا حتقق العبد ذلك كان سببا ألن ينال مطلوبه
فَالَ كَاشف لَـه   يمسسك اللّه بِضر وإِن ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].١٧: األنعام[﴾  كُلِّ شيٍء قَدير بِخيرٍ فَهو علَى إِن يمسسكهو و إِالَّ



 

 

٧٥ 

 
 الثانيةاخلطبة 
 

، اهللا أن ال إله إال احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، أشهد
 .، وعلى آله وصحبه أمجعنيشهد أن حممدا عبده ورسوله، أو

 :عباد اهللا
فة أنه رأى رجالً يف يده خيط من احلمى فقطعه وتال البن أيب حامت عن حذي

 ].١٠٦: يوسف[﴾ مشرِكُونَ بِاللّه إِالَّ وهم يؤمن أَكْثَرهم وما﴿: قوله
الصحايب اجلليل رأى رجالً ربط يف يده خيطًا يتقـي بـه    -  - حذيفة

يت يعلقها مرض احلمى بزعمه، فقطعه منكرا عليه ذلك؛ ألن التمائم واخليوط ال
 .اجلهال شرك جيب إنكاره، وإزالتها بالقول والفعل

فيه  اوروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده، فأذ
لو مت وهو عليك : شيء رقي يل فيه، فقطعه، وقال: ما هذا؟ قال: خيط، فقال

مع القدرة على ذلـك، وإن كـان    رما صليت عليك؛ وفيه وجواب إزالة املنك
قد أنه سبب، فإنه ال جيوز من األسباب إال ما أباحه اهللا، مع عدم االعتمـاد  يعت

عليه، وأن تعليق اخليوط واحلروز والطالسم والتمائم وحنو ذلك شـرك جيـب   
د شرعية املثابرة يفيإنكاره؛ وإزالته بالقول والفعل، وإن مل يأذن فيه صاحبه، بل 

عليه الصـالة   - مماالة ألحد، لقوله يف قطع املنكرات، واملبادرة إىل إزالتها بال
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل «: كما روى ذلك مسلم - والسالم

هذا حكم مـا   »يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك اضعف اإلميان
 .يوجد من املنكرات، وأمهها األمور الشركية
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 :عباد اهللا
ـ املشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولك ون دنهم يشركون يف األلوهية، فيعب

فإقرارهم بتوحيد الربوبية مل يدخلهم يف اإلسالم، لـذا قـال اهللا   . مع اهللا غريه
﴾ مشرِكُونَ إِالَّ وهمبتوحيد الربوبية ﴿: ﴾ أيبِاللّه يؤمن أَكْثَرهم وما﴿: عنهم

 .بتوحيد األلوهية: أي
لى أنه شرك دليل على حجـة  ذه اآلية ع -  - ويف إستدالل حذيفة

 اإلستدالل على الشرك األصغر مبا نزل يف األكـرب لشـمول اآليـة؛ فعـاب     
على الرجل الذي يف يده خيط من احلمى مشـاته املشـركني يف      حذيفة

 .تعلقه باخليط لرفع الضر عنه
يمسسـك اللّـه    وإِن ﴿ :-سبحانه - فاهللا وحده كاشف الضر، كما قال

رإِالَّفَ بِض لَه فالَ كَاش و١٧: األنعام[﴾ ه[. 
 ...هذا، وصلوا على نبيكم حممد بن عبد اهللا
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(اخلطبة األوىل
9F

١( 
احلمد هللا، من متسك ديه قربه وأدناه، ومن خالف أمره أبعده وأقصـاه،  

 .ال يذل من وااله، وال يعز من عاداه - سبحانه - أمحده
شريك له، ال إله غريه وال رب سـواه،  اهللا وحده ال  أن ال إله إال وأشهد

وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه، صـلى اهللا وسـلم   
 .وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى داه

 :أما بعد
 .فاتقوا اهللا أيها املسلمون؛ واحذروا السيئات، واستكثروا من احلسنات

 :عباد اهللا
عـز   - لتوحيد العبادة وإفرادها هللا نبينا حممد  - جل وعال - أرسل اهللا

وقطع العالئق عما سواه، فجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه الـيقني،   ،-وجل
 .واستنار به طريق املؤمنني

يف بعـض   يف الصحيح عن أيب بشري األنصاري أنه كان مع رسول اهللا 
 قالدة من وتـر، أو قـالدة؛ إال   أسفاره فأرسل رسوالً أن ال يبقني يف رقبة بعري

 .قطعت
هي ما يعلق يف رقبة البعري وغريه، من وتر وحنوه، وكـان أهـل   : القالدة

اجلاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغريه، وقلدوه الدواب، اعتقادا منهم أنه يـدفع  
 .عن الدابة العني، ويدفع عنهم املكاره

 بقطع األوتار اليت كانوهو احلريص على أمته  هذا أمر من الرسول 

                                     
 . لتمائمباب ما جاء يف الرقى وا): ١٠(خطبة رقم  (١)
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آلفـات  اأهل اجلاهلية يعلقوا على دوام اعتقادا منهم أا تعصمهم من  
 .-سبحانه - ألن هذا شرك جيب إزالته ملا فيه من التعلق بغري اهللا

على حماربة الشرك وأن األوتـار   يف احلديث داللة على حرص الرسول 
 .والتمائم يف احلكم شيء واحد

: ما يعلق على اإلنسان اعتقادا أنه يدفع العـني : لتعاليق الشركيةلة اثومن أم
كالتعاليق اجللدية الصغرية اليت توضع فيها التميمة، أو خرزات أو عظام بعـض  
الدواب، أو لبس أساور من حناس، أو خوامت هلا فصوص، أو عني زرقاء وهـي  

 .نيرسم لعني إنسان باللون األزرق؛ يزعم أهل الشرك أا ترد الع
ما يعلق علـى الدابـة أو   : ومن أمثلة التعاليق الشركية اليت انتشرت اليوم

السيارة؛ اعتقادا أنه يدفع البالء، أو جيلب الرزق، كالقالدة من وتر، أو اخلـرق  
السوداء، أو القَرب البالية، وما كان على شكل حذاء صغري أو متثـال حيـوان   

 .يوضع يف مقدمة أو مؤخرة السيارة
ما يعلق على الدار، أو املتجر، أو يوضع فيهما، اعتقادا  - عباد اهللا - ومنها

أنه يدفع البالء أو حيل الربكة يف املكان، كالدراهم الفضية القدمية، أو حـذوة  
فرس، أو رأس ذئب، أو رأس غزال، وقد تكون من أشياء عديدة على حسـب  

 - سـبحانه  - هللا، واهللابغري االقلب ما يعتقده واضعوها، وهذا الفعل من تعلق 
 .هو النافع الضار، الرازق املعطي ال إله إال هو، وال رب سواه

أما من علق شيئًا يشبه هذه التعاليق الشركية بقصد الزينة من غري اعتقـاد  
 .لنفعها فحرام؛ لعلة املشاة ألهل الشرك

 إن عبد اهللا رأى يف: ويف احلديث عن زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود قالت
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فأخذه مث قطعه، مث : خيط رقي يل فيه، قالت: ما هذا؟ قلت: عنقي خيطًا، فقال
إن «: يقـول  أنتم آل عبد اهللا ألغنياء عن الشرك، مسعت رسـول اهللا  : قال

لقد كانت عـيين  : ويف رواية البن ماجه قلت »الرقى والتمائم والتولة شرك
: نت، فقال عبـد اهللا تقذف، وكنت أختلف إىل فالن اليهودي، فإذا رقى سك

وإمنا ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إمنا كـان  
أذهب البأس رب النـاس،  «: يقول يكفيك أن تقويل كما كان رسول اهللا 

ـ واشف أنت الشـايف ال شـفاء إال شـفاؤك،       »فاًء ال يغـادر سـقما  ش
 ].رواه البخاري[

هي اليت : من جنس رقى اجلاهلية؛ والرقى واملراد بالرقى املنهى عنها ما كان
من العني  تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خال من الشرك، رخص فيه 

 :واحلُمة، والرقى تنقسم إىل قسمني
 :وهي ما توفرت فيها ثالث شروط وهي: رقية مشروعة :أوالً

أن تكون بأدعية مشروعة، واألفضل كوا من الكتاب والسنة، وأن تكون 
للغة العربية، أو بلغة مفهومة املعىن، وأن يعتقد أا سبب، وأن النفع والضر بيد با

اهللا، وقد تكون الرقية بالنفث على املريض مباشرة أو تقـرأ يف مـاء ويشـربه    
 .املريض

كاليت تشتمل على دعاء غري اهللا، كدعاء املالئكـة، أو  : رقية ممنوعة :ثانيا
فهـذا شـرك   . اطني، أو الكواكب، أو غري ذلكاألنبياء، أو الصاحلني، أو الشي

أكرب، وإن كانت طالسم أو أمساء ال يعرف معناها فهي ممنوعة أيضا، ألا جتر 
 .إىل الشرك
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 :عباد اهللا
والتمائم شيء يعلق علـى   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

ه بعض السـلف،  األوالد من العني ولكن إذا كان املُعلق من القرآن فرخص في
 .- - وبعضهم مل يرخص فيه، وجيعله من املنهي عنه، منهم ابن مسعود

 :التمائم تنقسم إىل قسمني
كمن يعلق القرآن كامالً على : التمائم املشتملة على القرآن واألدعية النبوية

 :عنقه، أو سورا معينة أو آية الكرسي، وهذا النوع ال جيوز لثالثة أسباب
 .»إن الرقى والتمائم والتولة شرك«: لنهي يف احلديث النبويعموم ا :أوالً

 .سد الذريعة لئال يعلق ما هو شرك :الثاين
ألا عرضة لالمتهان عند دخول اخلالء، أو النوم عليها، ولو كان  :الثالث

 فقد كان يرقى ورقى، وليس يف كتاب اهللا تعليق متائم القرآن جائزا ألمر به 
 .ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن ة رسول وال سن - تعاىل -

وهي ما : التمائم اليت بغري القرآن واألدعية النبوية: القسم الثاين من التمائم
يكون فيها استعانة بغري اهللا، كاالستعانة باملالئكة واألنبياء، أو تعليق خرزات أو 

 كاشف للضر عظام، أو غري ذلك جللب النفع أو دفع الضر، وهي شرك ألنه ال
 .»إن الرقى والتمائم والتولة شرك«: إال اهللا وحده، وهي املرادة يف قوله 

والتولة ممنوعة مطلقًا إمجاعا، وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب املرأة 
 إىل زوجها، والرجل إىل امرأته، ويسمونه العطف؛ وهو ضرب من
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املضار، وجلب املنافع من غري السحر، وإمنا كان من الشرك ملا يراد به من دفع 
إن كثريا من هذه الرقى والتمائم شـرك،  « :- - يقال عل ،-تعاىل - اهللا

 ].رواه وكيع[، »فاجتنبوها
رواه أمحـد  [ »من تعلق شيئًا وكل إليه«: وعن عبد اهللا بن حكيم مرفوعا

 ].والترمذي
مجيعـا،   يكون بالقلب، ويكون بالفعل، ويكون ما - عباد اهللا - والتعلق

فمن تعلق شيئًا وكله اهللا على ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق باهللا، وأنـزل  
ليه، وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغريه، أو سكن إىل إحوائجه به، والتجأ 

رأيه وعقله ودوائه ومتائمه وحنو ذلك، وكله اهللا إىل ذلك وخذله، وهـذا أمـر   
 ﴾ اللَّـه فَهـو حسـبه    توكَّلْ علَـى ومن ي﴿: معروف بالنصوص والتجارب

 ].٣: الطالق[
 :وأقسام التعلق بغري اهللا تنقسم إىل قسمني

ما ينايف التوحيد الواجب من أصله، وهو أن يتعلق بشيء ال ميكن أن : األول
يكون له تأثري، ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن اهللا، مثل تعلّق عباد القبور مبـن  

! يا فـالن : حلول املصائب، وهلذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون فيها عند
 .أنقدنا؛ فهذا ال شك أنه شرك أكرب خمرج من امللة

ما ينايف كمال التوحيد الواجب، وهو أن يعتمد على سبب صحيح : الثاين
 - عـز وجـل   - كاعتماد املريض على الدواء مع الغفلة عن املسبب، وهو اهللا

 .ليه، فهذا شرك أصغرإ وعدم صرف قلبه
وكذا املوظف الذي يتعلّق قلبه مبرتبه تعلقًا كامالً، مع الغفلة عن املسـبب  
وهو اهللا، قد وقع يف شيء من الشرك األصغر، أما إذا اعتقد أن املراتب سبب، 

 وجعل االعتماد على اهللا، وهو ،-سبحانه وتعاىل - واملسبب هو اهللا
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يأخذ  وقد كان الرسول . ينايف التوكل يشعر أن املرتب سبب؛ فهذا ال 
 .-عز وجل - باألسباب مع اعتماده على املسبب، وهو اهللا

الواجب على املسلم أن يعلق قلبه باهللا ويفوض أمره إليه، ويفعل السـبب؛  
 .وهذا هو التوكل بعينه

لَـه   فَالَ كَاشف يمسسك اللّه بِضر وإِن ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].١٧: األنعام[﴾  كُلِّ شيٍء قَدير بِخيرٍ فَهو علَى هو وإِن يمسسك إِالَّ

 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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 اخلطبة الثانية
 احلمد هللا احلليم التواب، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، أمحده

وفًا، وبالكرم موصـوفًا يكشـف   شكره، مل يزل باملعروف معرأو - سبحانه -
 .كربا، ويغفر ذنبا، ويغيث ملهوفًا

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    
ورسوله، بشر وأنذر، وأرشد وحذر، وأوضح احملجة فال يزيغ عنها إال هالـك،  

بإحسان  صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم
 .إىل يوم الدين
 :عباد اهللا

اإلميان باهللا وحده ال شريك له رأس الوسائل ومجاعها، وكـل وسـيلة مل   
يعضدها اِإلميان، ومل يشد أزرها اليقني باطلة ذاهبة ضـياعا، ال خيطـى منـها    

 .صاحبها بطائل، وال يظفر بنائل، وال تغين عن املتوسل ا شيئًا
م الشيطان، فيضلكم عن حقيقـة اِإلميـان،   ال يستخفنك: قل للذين آمنوا

 .فتكونوا من اخلاسرين
 ال وسيلة أعظم من اِإلميان، وال قربة أقرب من اِإلسالم، وحسبك قول اهللا

أَلَّـا   علَيهِم الْملَائكَـةُ  استقَاموا تتنزلُ ربنا اللَّه ثُم الَّذين قَالُوا إِنَّ﴿ :-تعاىل -
 أَولياؤكُم فـي  نحن*  كُنتم توعدونَ بِالْجنة الَّتي ا تحزنوا وأَبشرواتخافُوا ولَ

*  فيها ما تدعونَ أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تشتهِي وفي الْآخرة ولَكُم الْحياة الدنيا
آمنا بِما  ربنا﴿ :-تعاىل - ، وقوله]٣٢ – ٣٠: فصلت[﴾ من غَفُورٍ رحيمٍ نزلًا

لَتولَ أَنزسا الرنعباتو عا منبفَاكْت ينداه٥٣: آل عمران[﴾ الش.[ 
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بِـربكُم   لِإلميان أَنْ آمنـواْ  مناديا ينادي إِننا سمعنا ربنا﴿ :-تعاىل - وقوله
: آل عمـران [﴾ األبرارِ وتوفَّنا مع عنا سيئَاتنا ذُنوبنا وكَفِّر فر لَناربنا فَاغْ فَآمنا
، ودليل صادق، علـى  فهذه اآليات البينات برهان ساطع، وحجة قاطعة] ١٩٣

 .أن اِإلميان وسيلة إىل كل ما فيها من املطالب والرغائب
رضـها  ه، وأكرمه ربه جبنة عجعلنا اهللا وإياكم ممن مسع املنادي فاستجاب ل

 .السموات واألرض أعدت للمتقني
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٨٥ 

(اخلطبة األوىل
10F

١( 
إن احلمد هللا، وحنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـاهللا مـن   
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبـده   الأن ال إله إ هادي له، وأشهد
 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  سٍخلَقَكُم من نفْ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا قَولًاوقُولُوا  اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

فاتقوا اهللا عباد اهللا، وعظموا أمره، واحذروا سخطه، وحتببوا إليه بالطاعة، 
 .عمال الصاحلةوتقربوا باأل

 :أيها املسلمون
ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، ومن عبـادة   بعث اهللا نبينا حممد 

إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، يعلمهم أمور دينهم وينصح هلم؛ حىت اهللا  غري
 .أتاه اليقني؛ فصلوات ريب وسالمه عليه

                                     
 . باب ما جاء يف الرقي والتمائم): ١١(خطبة رقم  (١)
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قال يل : ن رويفع قالومن تعليمه ألمته أمور دينهم، ما روى اإلمام أمحد ع
يا رويفع لعل احلياة ستطول بك، فأخرب الناس أن من عقـد  «: رسول اهللا 

 .»حليته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنَّ حممدا بريء منه
ـ  - أنه سيطول عمره -  - رويفعا أخرب النيب  م الوهذا علم من أع

 .أن خيرب الناس عن هذه املنهيات الثالث ه فقد طالت به احلياة، وأمر - النبوة
ما كانوا يفعلونه يف احلـرب،  : عقد اللحية؛ وعقد اللحية أحدمها :األوىل

 .يعقدون حلاهم، وذلك من زي األعاجم يفتلوا ويعقدوا تكربا وعجبا
معاجلة الشعر ليتعقد ويتجعد تشبها بالنساء وهذا أمر محـرم،   :واألخرى
يفعله كثري من أهل الفسق والكرب من فتل أطـراف الشـوارب    ويشبه هذا ما

أحفـوا  «: يف الصحيحني، وغريمها، أنه قـال  وإبقائها خمالفة ملا ثبت عنه 
 .»الشوارب وأعفوا اللحى

دابته، زاعما أنـه يـدفع العـني     قجعل الوتر قالدة يف عقنه أو عن: الثانية
 .نفع ودفع الضر من غري اهللاواملكاره، وهذا شرك ملا فيه من اعتقاد جلب ال

 .وهذا حمرم ألنه طعام اجلن »برجيع دابة أو عظم االستنجاء«: الثالثة
 وعيد شديد، ويدل علـى أنـه مـن الكبـائر،      »فإن حممدا بريء منه«

ممن فعل هذه األمور الثالث، وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهرهـا   وتربؤه 
 .ها بالتأويلأبلغ يف الزجر، وال جيوز صرفها عن ظاهر

 :أيها املسلمون
الدين اإلسالمي مبين على التناصح، والتعاون على الرب والتقـوى، واألمـر   

 ].رواه مسلم[ »الدين النصيحة«: باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال 
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فإذا رأى املسلم أن غريه قد علق متيمة فأزاهلا ختليصا له من هذا الشرك كان 
 .عتق رقبةله من األجر مثل أجر من أ
رواه ) [من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة: (فعن سعيد بن جبري قال

 ].وكيع
كان له مثل ثواب من أعتق رقبه ألنه إذا قطع متيمة من إنسـان فقـد   : أي

 .عتق إنسانا من الرقأأعتقه من الشرك، ففكه من النار، فكان كمن 
 .ففيه فضل قطع التمائم وأا شرك

 
 :عباد اهللا

أي أصحاب عبد اهللا بـن   - كانوا يكرهون: وكيع عن إبراهيم النخعيول
 .التمائم كلها من القرآن وغري القرآن - مسعود

حرص السلف على سد أبواب الشرك، فمنعوا تعليق التمائم كلها حىت ولو 
كانت مكتوبة من القرآن محاية للتوحيد، وسدا ألبواب الشرك، وحفظًا للقرآن 

مل يرتل القرآن لتعليقه يف البيوت، أو  - سبحانه وتعاىل - اهللامن االمتهان، فإن 
لتدبره  - سبحانه - ة، وإمنا أنزلهنالسيارات، أو على الصدور للتربك به أو للزي

 ﴾ آياتـه  مبـارك لِّيـدبروا   أَنزلْناه إِلَيـك  كتاب﴿ :-تعاىل - والعمل به؛ قال
 ].٢٩: ص[

حصن نفسه من الشرور واآلفات باألذكار الواردة الـيت  وعلى املسلم أن ي
 :تنفع من يقوهلا بصدق وإخالص، وقوة توكل ويقني، ومن ذلك

قراءة سورة اِإلخالص واملعوذتني ثالثًا يف الصباح واملساء، وكذلك قـراءة  
 .آية الكرسي يف الصباح واملساء، وقراءة خواتيم سورة البقرة يف املساء

 سـم اهللا الـذي ال يضـر مـع امسـه      اب«: وعة قولومن األذكار املشر
 ثالث مرات يف الصباح »ع العليميشيء يف األرض وال يف السماء وهو السم
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 »أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلـق «: واملساء، وكذلك قول 
 .ثالثًا يف الصباح واملساء

لواهيـة  والواجب على املسلم أن يعلق قلبه باهللا وحده، وجيتنب األسباب ا
 .للشفاء، كاخليط، واحللقة، والرقى والتمائم الشركية؛ فإا ال تنفع بل تضر

 :أيها املسلمون
اِإلميان هو من حتقق بكمال اليقني وصدق اِإلخـالص وصـحة الطَّويـة،    
واملؤمن هو من ابنعثت نفسه باألعمال الصاحلة واألخالق الفاضـلة واألقـوال   

تبعـه  امبحبة الرسول فقدم قوله على كل أحد، و املرضية؛ املؤمن من امتأل قلبه
واقتدى به، ونصر ما جاء به ونصح ملا شرعه فصار بذلك من أنصاره وأحبابه؛ 
املؤمن من التجأ إىل ربه واعتصم مبواله، من يفعل األسباب ويتوكل على ربـه  

 .ىل اهللا ويرضى حبكمه وقضائه وعدلهإحق التوكل، املؤمن يفوض أمره 
حب للمؤمنني من اخلري ما حيبه لنفسه، وكره هلم من الشر مـا  املؤمن من أ

يكرهه لنفسه؛ املؤمن من تواضع وخفض جناحه للمؤمنني، فجعل كبريهم مبرتلة 
زل بنيه، والنظري مبرتبة أخيه؛ املؤمن من أمنه النـاس علـى   ـأبيه، وصغريهم مبن

ضهم؛ املـؤمن  دمائهم وأعراضهم، واحتمل ما يلقاه من أذيتهم وجفوم وإعرا
الذي يسلم املسلمون من لسانه ويده لصحة إميانه وأمانته، سلموا مـن غشـه   
وخديعته وخيانته؛ املؤمن هو التائب من اِإلمث والعصيان والفسوق، واجتهـد يف  
بر القريب واجلار والصاحب قائم باحلقوق؛ ليس املؤمن بالطَّعان وال اللَّعان، وال 

ان، وليس املؤمن من ال يأمن جاره بوائقه، وال يـأمن  بالفاحش وال بذيء اللس
 من غائلته وغشه،



 

 

٨٩ 

وال شكر ربه على فضله وكرمه وإحسانه، املؤمن بريء مـن الكـذب    
وإخالف الوعد واملخاصمة والفجور، ومعرض عن السباب واللغو وقول الزور؛ 

ظاهره  فطوىب لعبد صدق إميانه بالقول والعمل، وويل ملن ادعى اِإلميان فخالف
 .باطنه فخاب وانقطع منه األمل

وجِلَت  إِذَا ذُكر اللّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
مهقُلُوب تيلإِذَا تو هاتآي هِملَيـا   عانإِمي ـمهتادز   هِـمبلَـى رعكَّلُـونَ  ووتي ﴾ 

 ].٢: األنفال[
 ...هللا يل ولكمبارك ا



 

 

٩٠ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محد الشاكرين، وأشهد أن ال إله إال اهللا رب العاملني، وأشهد أن 

ىل اهللا بإذنـه  إنبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، أرسله اهللا بشريا ونـذيرا، وداعيـا   
 .وسراجا منريا
 :أما بعد

، وشر عبد اهللا فإن أحسن احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد بن
األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وعليكم باجلماعة فإن يد 
اهللا مع اجلماعة، وعليكم بلزوم التقوى يف سركم وعالنيـتكم، فعظمـوا اهللا   

عليم بأحوالكم، ناظر إلـيكم، مث جيـازيكم علـى     - سبحانه - واتقوه، فإنه
 .رأعمالكم، إن خريا فخري، وإن شرا فش

 
 :عباد اهللا

ال يتم التوحيد حىت يكمل العبد مجيع مراتبه، مث يسعى يف تكميل غـريه،  
وهذا هو طريق مجيع األنبياء، فإم أول ما يدعون قومهم إىل عبادة اهللا وحـده  

؛ ألنه قام ذه الدعوة أعظم قيام، ودعـا  ال شريك له، وهي طريقة إمامهم 
سنة واادلة باليت هي أحسن، مل يفتـر ومل  إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل

يضعف حىت أقام اهللا به الدين وهدى به اخللق العظيم، ووصل دينه بربكة دعوته 
إىل مشارق األرض ومغارا، وكان يدعو بنفسه، ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا 
إىل اهللا وإىل توحيده قبل كل شيء؛ ألن مجيع األعمال متوقفـة يف صـحتها   

 .ا على التوحيدوقبوهل



 

 

٩١ 

فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد اهللا، فعليه أن يدعو العباد إىل اهللا باليت 
هي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غري أن ينقص من 

 .أجورهم شيء
اهللا فرضا علـى كـل    أن ال إله إال ىل اهللا وإىل شهادةإوإذا كانت الدعوة 

 .كل أحد حبسب مقدروهأحد، كان الواجب على 
فعلى العامل من بيان ذلك والدعوة واِإلرشاد واهلداية أعظم مما على غريه ممن 
ليس بعامل، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على مـن  

: التغـابن [﴾ اللَّه ما اسـتطَعتم  فَاتقُوا﴿ :-تعاىل - ليست له تلك القدرة، قال
م اهللا من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإمنا اهلالك يف ترك ما ، ورح]١٦

 .يقدر عليه العبد من الدعوة إىل هذا الدين
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٩٢ 

(اخلطبة األوىل
11F

١( 
اهللا  أن ال إله إال احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد

األمني، صلى اهللا عليه وعلى آلـه وصـحبه   ويل املتقني، وأشهد أنَّ نبينا حممدا 
 .أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 .فاتقوا اهللا عباد اهللا، وأخلصوا له العبادة تفوزوا بسعادة الدارين

 :أيها املسلمون
ويدهلم علـى   ،- - جيدد للناس دين أبيهم إبراهيم بعث اهللا حممدا 

سـبحانه   - ىل، ال جيوز صرف شيء منها لغـريه أن العبادة حمض حق اهللا تعا
 .-وتعاىل

 - املشركني على تعظيمهم ألصنامهم، فقال - سبحانه وتعاىل - وقد وبخ
 ﴾ الثَّالثَـةَ الْـأُخرى   ومنـاةَ *  اللَّـات والْعـزى   أَفَـرأَيتم ﴿ :-عز وجـل 

 ].٢٠، ١٩: النجم[
ام يف زمن اجلاهلية، وقـد  والالت والعزى واملناة؛ من أشهر وأعظم األصن

كانوا يطلبون منها أن تبارك هلم يف أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم، فكانوا ـذا  
ني طلبوا بركتها، وما هي حمشركني الشرك األكرب؛ ألم عبدوها من دون اهللا 

ال أوهام ختيلوها ال حقيقة هلا، فهي جمرد أشجار وأحجار ال تنفع وال تضـر،  إ
اللَّه بِها  وآباؤكُم ما أَنزلَ سميتموها أَنتم إِلَّا أَسماء إِنْ هي﴿ :-تعاىل - قال اهللا

 ].٢٣: النجم[﴾ الْأَنفُس الظَّن وما تهوى يتبِعونَ إِلَّا سلْطَان إِن من
 وما حيصل ممن ينتسب إىل اِإلسالم من التربك بالقبور، واألشجار،

                                     
 . باب من تربك بشجرة أو حجر، وحنومها): ١٢(خطبة رقم  (١)



 

 

٩٣ 

نس تربك املشركني هذا، فالواجب على املسـلم أال  واألحجار هو من ج 
يعلق قلبه إال باهللا وحده، وأال يتعلق بغريه، فمن فعل ذلك فقـد شـاهم يف   

 .فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم
 :عباد اهللا

 - هي دوام اخلري وكثرته، وال خري أدوم وال أكثر مـن خـري اهللا  : الربكة
 .سبحانه

 :وينقسم التربك إىل قسمني
تربك مشروع؛ وهو التماس الربكة من شيء علم بالشـرع أنـه   :" األول

 »إا مباركة، إا طعام طُعم«: مبارك، كشرب ماء زمزم طلبا للشفاء، قال 
رواه [ »زمزم طعام طُعـم، وشـفاء سـقم   «: ويف رواية أخرى] رواه مسلم[

 ].البزار
ة فيما مل يأذن بـه  وهو التماس الربك: الثاين من أنواع التربك؛ تربك ممنوع

عتقد أن هذا الشيء مينح الربكة بذاته، كمن يتربك باألشجار، أو االشرع؛ كمن 
 .ر؛ فذلك شرك أكربضاألحجار، أو قبور الصاحلني، لطلب نفع أو دفع 

أما من أعتقد أن هذا الشيء سبب حلصول الربكة من اهللا، كمن يتمسـح  
مبقام إبراهيم أو حعتقد أن ا فذلك شرط أصغر، وإن ر إمساعيل أو بالصاحلنيج

 .هذا العمل مما يتقرب به على اهللا فهو حمرم ووسيلة إىل الشرك
إمنا كانت بالتفات  - عز وجل - وعبادة املشركني ألصنامهم اليت ذكر اهللا

ليها يف حصول ما يرجونه بربكتها، من جلب نفع أو دفع ضـر،  إالقلوب رغبة 
؛ فالتربك بقبور الصاحلني كالالت، وباألشجار فصارت أوثانا تعبد من دون اهللا

واألحجار كالعزى ومناة، من جنس فعل أولئك املشركني مع تلك األوثـان،  
 فمن فعل مثل ذلك فقد ضاهى عباد هذه األوثان فيما كانوا



 

 

٩٤ 

يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هـؤالء املشـركني مـع     
﴾ الْأُنثَى الذَّكَر ولَه أَلَكُم﴿ :-تعاىل - ك؛ قالمعبوديهم أعظم مما وقع من أولئ

كيف جتلعون هذه اِإلناث أندادا هللا وتسموا آهلة، وذلـك  : أي] ٢١: النجم[
زيز، ومناة من املنان، تعاىل اهللا عأم اشتقوا اسم الالت من اِإلله، والعزى من ال

هم الذكور وجتعلـون هللا  أجتعلون لكم ما حتبون و: عن قوهلم علوا كبريا، وقيل
 تلْك إِذًا﴿ :-سبحانه وتعاىل: املالئكة بنات اهللا، فقال: اِإلناث؟ وهذا من قوهلم

 .وباطل ر﴾ أي جوقسمةٌ ضيزى
 :عباد اهللا

إىل  خرجنا مع رسول اهللا : قال -  - يف احلديث عن أيب واقد الليثي
عندها وينوطون ا  حنني وحنن حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون

اجعل لنـا  : يا رسول اهللا: أسلحتهم، يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا
اهللا أكرب، إا السنن، «: ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال رسول اهللا 

لَّنا إِلَــها   اجعل﴿ :قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
رواه [ »﴾ لتركنب سنن من كان قبلكمتجهلُونَ إِنكُم قَوم قَالَ لَهم آلهةٌ كَما

 ].الترمذي
ىل إمكة أسلم كثريمن أهلها، وخرج فئة منـهم معـه    حني فتح النيب 

يعلق ) ذات أنواط(حنني، ويف طريقهم إليها رأوا شجرة سدر للمشركني تسمى 
 .ها، ويتربكون اعليها املشركون أسلحتهم ويعظموا، ويقيمون عند

أن جيعل هلم شجرة  عندئذ طلب هؤالء الذين أسلموا حديثًا من الرسول 
خمالفة أمر  امثلها يتربكون ا ظنا منهم أنّ هذا أمر حمبوب عند اهللا، ومل يقصدو

 ، ولكن لكوم أسلموا حديثًا خفي عليهمالرسول 



 

 

٩٥ 

مه، فإنـه ال جيهـل   أن هذا األمر يعد شركًا خبالف غريهم ممن سبق إسال 
 .ذلك

على هؤالء الذين طلبوا منه أن جيعل هلم شـجرة   وقد أنكر رسول اهللا 
 را كما يفعل املشركون، وكب يتربكون    حني مسع ما ال يليـق جبـالل اهللا

 - وعظمته ترتيها هللا عن الشرك، وشبه مقالتهم مبقولة بين إسـرائيل ملوسـى  
-: ﴿لعا كَ اجا إِلَـهالَّنةٌ مهآل م١٣٨: األعراف[ ﴾لَه.[ 

أنّ كالً منهما طلب أن جيعل له ما : واجلامع بني مقالتهم ومقالة بين إسرائيل
 .يأهله ويعبده من دون اهللا، فمن تربك باألشجار واألحجار فقد اختذها آهلة

يلبثون ويقيمون عندها ويعظموا؛ والعكوف هو : أي »يعكفون«: ومعىن
واِإلقامة على الشيء يف املكان، عبادة وتعظيما وتربكًـا؛ وإمنـا    البقاء واللبث

ا يعكف عباد القبور اليـوم  معكفوا عندها ملا كانوا يأملونه فيها من الربكة، ك
 .عندها وجياورون؛ وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور

العكوف والتعظـيم  : فعبادم هلا بالتعظيم والعكوف والتربك، وذه الثالثة
 .والتربك عبدت األوثان من دون اهللا

 
 :أيها املسلمون

تغري االسم ال يغري احلقيقة، فدل على أن التربك باألشجار واألحجار شرك 
على ذلك وإن مل  بني مقالتهم ومقالة بين إسرائيل، وحلف  أكرب، لتسويته 

التربك  يستحلف؛ مزيد حتذير، وكمال شفقة وتأكيدا هلذا اخلرب وتعظيما له، فإن
باألشجار واألحجار جيعلها آهلة وإن مل يسموها آهلة، فما يفعله من يعتقد فيها 
من التربك ا، والعكوف عندها، والذبح هلا هو الشرك األكرب؛ وإن مسى عمله 

 ما شاء من األمساء فأهل هذه



 

 

٩٦ 

 .األزمنة يسمون شركهم توسالً وتشفعا، وهو من أعظم الشرك 
عالم النبوة، وأن الشرك ال بد أن يقع يف هذه األمة، ويف احلديث علم من أ

وفيه اخلوف منه، وأن اِإلنسان قد يستحسن شيئًا يظنه يقربه إىل اهللا وهو أبعـد  
ما يبعده، وفيه النهي عن التشبه بأهل اجلاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، 

ليهود والنصارى، فإمنـا  إال ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم اهللا به ا
قاله لنا لنحذره، فال جيوز التربك بالصاحلني؛ ألن الصحابة مل يكونوا يفعلونه مع 

وال غريه، وال فعله التابعون مع قـادام يف   -  - ، ال أيب بكرغري النيب 
يف حال حياته خصائص كثرية، ال يصلح أن يشـاركه   العلم والدين، وللنيب 

ز أن يقاس عليه أحد من األئمة لعدم املقاربـة فضـالً عـن    فيها غريه، فال جيو
يف الفضل والربكة، وعدم حتقق الصـالح فإنـه ال يتحقـق إال     املساواة له 

بصالح القلب، ولو ظننا صالح شخص فال نأمن أن خيتم له خبامتة سوء، وألنه 
ـ   ة ال يؤمن أن يفتن وتعجبه نفسه، وال تربك بالكعبة وال غريها، سـدا لذريع

ملا كان موجودا، فكرهه  الشرك، بل تنازع الفقهاء يف وضع اليد على منربه 
 .مالك وغريه ألنه بدعة، وذُكرِ أنه ملا رأى عطاًء فعله مل يأخذ عنه العلم

*  مشفقُونَ خشية ربهِم الَّذين هم من إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ينالَّذا وم بِآيههِمبر ونَ تنمؤي  *ينالَّذلَا و هِمبم بِرـرِكُونَ  هشي  * ينالَّـذو 

 يسارِعونَ فـي  أُولَئك*  راجِعونَ أَنهم إِلَى ربهِم وقُلُوبهم وجِلَةٌ يؤتونَ ما آتوا
 .]٦١ – ٥٧: املؤمنون[﴾ سابِقُونَ الْخيرات وهم لَها

 ...ارك اهللا يل ولكمب



 

 

٩٧ 

 اخلطبة الثانية
 - سـبحانه  - احلمد هللا، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، أمحـده 

اهللا وحده ال شـريك لـه،    أن ال إله إال وأشكره وهو احلليم الشكور، وأشهد
وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله الشافع واملشفع يوم النشـور، صـلى اهللا   

على آله وأصحابه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب وسلم وبارك عليه و
 .الظالم والنور

 
 :عباد اهللا

عن وقوع الشرك يف هذه األمة مشاة لألمم السابقة من  أخرب الرسول 
لتتبعن سنن من كـان  «: اليهود والنصارى حيث عبدوا آهلة مع اهللا حيث قال

لنخذره، وقد وقع الشـرك يف   ، وهو خرب مبعىن الذم؛ وإمنا قاله لنا »قبلكم
به، وهذا علم من أعالم النبوة، فعباد القبور اليوم قد  هذه األمة كما أخربنا 

اختذوها آهلة مع اهللا يعكفون عندها، ويتلمسون منها الربكة، ويـدفعون هلـا   
 .الصدقات والنذور، ويسألوا قضاء احلاجات كما يسألون رم

 :املمنوع ومن أسباب الوقوع يف التربك
اجلهل بالتوحيد ومبا ينافيه ويضاده، فقَّل أن جتد من يتعلم التوحيـد   :أوالً

 .ويعلم أبناءه
الغلو يف الصاحلني واملبالغة يف تعظيمهم، والواجب أن تكـون حمبـة    :ثانيا

 .األنبياء والصاحلني باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع، والعمل الصاحل



 

 

٩٨ 

به كثري من الناس يف األزمنة املتأخرة لسهولة  يفار وقد ابتلالتشبه بالك :ثالثًا
 .اِإلتصال وضعف الدين

تعظيم اآلثار أو اعتقاد بركتها كبقعة أو زاوية أو قرب أو مشـهد أو   :رابعا
، وأما يتعبد فيه، وحجرة قرب النيب  حجر، أو كغار حراء الذي كان النيب 

 - ا يتعبد هللا باستالمه وتقبيله، كما قال عمراحلجر األسود فإنه ال يتربك به، وإمن
-: »  إين أَعلم أنك حجر ال تنفع وال تضر، ولوال أين رأيت رسـول اهللا

ولذلك ال جيوز أن يتجاوز يف احلد املشروع وهو التقبيـل  . »يقبلك ما قبلتك
واالستالم خالفًا لبعض اجلهلة، يظنون أنه به بركة حسية، ولذلك إذا اسـتلمه  

ؤالء أو استلم الركن اليماين مسح على بدنه تربكًا بذلك؛ وهذا جهل، بعض ه
 .فال يشرع ملن استلمه أن ميسح على بدنه أو ولده

فعلى املسلم أن يتفقه يف الدين، ويعرف التوحيد من الشرك حىت ال يقـع  
فيما يفسد عقيدته، جعلنا اهللا وإياكم من عباده املخلصني، ممن يعبـده حـق   

 .عبادته
 ...صلوا وسلمواهذا و



 

 

٩٩ 
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ل من شاء حبكمته ضاحلمد هللا، شرح بفضله صدور أهل اِإلميان باهلدى، وأ

وأشكره، وأتـوب إليـه    - سبحانه - هوعدله، فلن جتد له وليا مرشدا، أمحد
أن ال إله  أشهدوستغفره، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، أو

له إهلًا واحدا فردا صمدا، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبـده   اهللا وحده ال شريك إال
حممدا، صلى  هورسوله، كرم أصالً، وطاب حمتدا، خصه ربه باملقام احملمود ومسا

اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم النجوم م يهتدى، ومن تبعهم 
 .بإحسان وسار على جهم واقتدى

 :أما بعد
اتقوا اهللا، وأصلحوا  ،-عز وجل - اهللا لناس ونفسي بتقوىفأوصيكم أيها ا

 .قلوبكم وسرائركم تسعدوا
 :عباد اهللا

 إِنَّ﴿: الدين اإلسالمي دين شامل كامل ارتضاه اهللا لعباده، ونسبه إىل نفسه
اللّه ندع ينالد الَمفهو دين يشمل أمور احلياة كافة،  ].١٩: آل عمران[﴾ اِإلس

إفراد العبادة هللا وحده ال شريك له يف عبادته على هدى من سنة أوهلا وأعظمها 
 .نبيه حممد 

بصرف التعبد ا  - عز وجل - ومن تلك العبادات والطاعات اليت أمر اهللا
 صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: يف كتابه الكرمي سبحانه وتعاىل له وحده، ما ذكره

                                     
 . باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا): ١٣(خطبة رقم  (١)



 

 

١٠٠ 

 ].١٦٢: األنعام[﴾ لْعالَمنيا للّه رب ومحياي ومماتي
قل يا حممد هلؤالء املشركني، الذين يعبدون غري اهللا، ويذحبون لغـريه،  : أي

ومحيـاي  ﴿املخلـص هللا  : والناسك ﴾ونسكي﴿ ذحبي،: ﴾ أيصالَتي إِنَّ﴿
للّه ﴿: ما أحيا عليه وما أموت عليه، من اإلميان والعمل الصاحل: ﴾ أيومماتي

بر نيالَما لوجهه؛ الْعخالص ﴾﴿رِيكالَ ش يف شيء من ذلك، وال يف غريه لَه ﴾
من أنواع العبادة، فالصالة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات املالية، 

 جل وعال - فمن صلى لغري اهللا فقد أشرك، ومن ذبح لغري اهللا فقد أشرك، واهللا
بالنسك، كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصـالة،  تعبد عباده بأن يتقربوا إليه  -

وإذا تقربوا إىل غريه بالذبح، فقد جعلوا له شريكًا يف عبادته، وهـو ظـاهر يف   
﴾ نفي أن يكون هللا شريك يف هذه العبادات، ودلت هذه لَه الَ شرِيك﴿: قوله

ها لغري قوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة ال جيوز صرف شيء منأاآلية على أن 
 ومن صرف منها شيئًا لغـري اهللا فقـد أشـرك، والقـرآن كلـه يـدل        اهللا،

 .على ذلك
والذبح عبادة من أجلَّ العبادات، وقربة من أفضل القربات املالية، فصـرفه  
لغري اهللا شرك أكرب ناقل عن امللة، كمن يذبح لقرب أو شـجرة، أو حجـر، أو   

 .لغري ذلكملك، أو نيب، أو جين، أو لطلعة سلطان، أو 
 ].٢: الكوثر[﴾ لربك وانحر فَصلِّ﴿: وقوله

أمره اهللا أن جيمع بني هاتني العبادتني، ومهـا الصـالة   : قال شيخ اإلسالم
والنسك، الدالتان على القرب والتواضع واالفتقار وحسن الظن، وقوة الـيقني،  

لنفرة وأهل الغىن وطمأنينة القلب إىل اهللا وإىل ما أعده، عكس حال أهل الكرب وا
عن اهللا، الذين ال حاجة هلم إىل رم، وال ينحرون له خوفًا من الفقر، وهلـذا  

 .﴾صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: مجيع بينهما يف قوله



 

 

١٠١ 

الذبيحة هللا ابتغاء وجهه ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهـي  : والنسك 
 .ثالثة أشياء؛ األضحية، واهلدي، والعقيقة

ة أجلَّ ما يتقرب به إىل اهللا، وما جيتمع للعبد يف الصالة، من اخلشوع فالصال
والذل واِإلقبال ال جيتمع له يف غريها، كما يعرفه أهل القلوب احلية، وما جيتمع 
له عند النحر إذا قارنه اِإلميان واِإلخالص، من قوة اليقني، وحسن الظـن أمـر   

عه يف الـنفس، مث أذاق احليـوان   عجيب، فإنه إذا مسحت نفسه باملال هللا مع وق
املوت، مع حمبته له، صار بذلك أفضل من بذل سائر األموال، فدل علـى أنـه   

كثري الصالة، كثري النحر، وقد تضـمنت   عباده من أفضل العبادات، وكان 
الصالة كثريا من أنواع العبادة؛ وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة الـيت ال  

 .ري اهللا، ومن صرف منها شيئًا لغري اهللا فقد أشركجيوز صرف شيء منها لغ
 

 :أيها املسلمون
لعن اهللا من ذبح لغري «: أنه قال يف احلديث الذي رواه مسلم عن النيب 

 .اهللا ةالطرد واِإلبعاد عن رمح: واللعن »اهللا
يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي على اهللا  إن: قال شيخ اِإلسالم

 .ة من عبادهمن استحق الصال
من يذبح لقرب نيب، أو ويل، أو غريمها، : والذبح لغري اهللا له أمثلة كثرية منها

أو من يذبح للشياطني، أو اجلن، طلبا للشفاء كما حيدث عند السحرة، أو من 
يذبح يف طريق السلطان تعظيما له، أو من يذبح للزيران والكواكب وحنوهم، أو 

ة املرتل استرضاًء لشياطني اجلن، أو لكف شرهم من يذبح عند حفر بئر أو عتب
 .زلـعن أهل املن

 وح من يمة األنعام، أو غري ذلك؛ فكله من الشركـوسواًء أكان املذب



 

 

١٠٢ 

األكرب، وحيرم األكل من تلك الذبيحة أو الشرب مـن مرقهـا، أو اسـتخدام    
 .جلدها، أو االنتفاع ا على أي وجه كان

لعن اهللا من لعن والديه، لعن اهللا مـن أوى  «: يف تتمة احلديث مث قال 
 .»حمدثًا

فقال يف  ،-سبحانه - حق الوالدين بعد حقه - سبحانه وتعاىل - ذكر اهللا
: النساء[﴾ إِحسانا وبِالْوالدينِ بِه شيئًا اللّه والَ تشرِكُواْ واعبدواْ﴿: كتابه العزيز

اع اِإلحسان إليهما ليعم مجيع أنواعه نوعا من أنو - سبحانه - ومل خيص] ٣٦
 .من االحترام والتقدير، وصلة األقارب، والدعاء، وغري ذلك

وهـو أن  : ولعن الوالدين من كبائر الذنوب، ويكون ذلك إما لعنا مباشرا
 .يواجه الوالدين باللعنة

أو بالتسبب، كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه، وهذا من كبـائر  
من الكبائر شتم الرجل «: أنه قال ما جاء يف احلديث عن النيب الذنوب، ك

نعـم؛ يسـب   «: يا رسول اهللا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: ، قالوا»والديه
 .»الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه

، جاء اِإلسالم بالعدل بني النـاس  »اهللا من أوى محدثًا لعن«: مث قال 
الظامل، فمن أوى جمرما يستحق العقاب ونصره،  ونصرة املظلوم وأخذ حقه من

أو منع العقاب عنه كالقاتل أو السارق، فهو متوعد بلعنة اهللا؛ ملا يف ذلك مـن  
تباع السنة والنـهي عـن   اانتشار الظلم يف اتمع، كما جاء اِإلسالم باألمر ب

عي فهـو  البدعة، فمن رضي بالبدعة، أو أقر فاعلها أو نصره أو نشر كتابه البد
 .متوعد باللعنة أيضا
هذه الكبرية ختتلف مراتبها باختالف مراتـب احلـدث يف   : قال ابن القيم

 .نفسه، فكلما كان احلدث يف نفسه أكرب كانت الكبرية أعظم



 

 

١٠٣ 

وهذا من حـرص   »من غري منار األرض«: يف احلديث مث لعن الرسول 
غير عالمات حدود األرض اِإلسالم على إقامة جمتمع متآلف ال نزاع فيه، فمن 

اليت بينه وبني جاره فقدم أو أخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس يف 
خماصمات ونزاعات؛ تفت عضد اتمع وتثري البغضاء والشحناء بني املسلمني، 

: يف احلديث املتفق عليـه  من فعل ذلك باللعن، كما قال  فتوعد الرسول 
 .»رض فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضنيمن أخذ شربا من األ«

وكما حيث اِإلسالم على التعاون وإرشاد التائه لئال يضل يف الطريق فيهلك، 
 .فإن من بدل العالمات اليت توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضا

هذه هي الكبائر األربع املتوعد صاحبها باللعن، فالذبح لغري اهللا شرك أكرب، 
والدين، وإيواء احملدث، وتغيري منار األرض، مـن املعاصـي املنقصـة    ولعن ال

 .للتوحيد، فعلى املسلم أن يكون جمانبا هلا ولغريها مما يوجب غضب اهللا ولعنته
لعن أصحاب املعاصي إال على وجه العموم فال يقـال   - عباد اهللا - وحيرم

لعـن اهللا  «: يـه لعنك اهللا، بل يقال كما ورد يف احلديث املتفـق عل : للسارق
 .على وجه العموم »السارق

 ومحياي ومماتي صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
بر لّهل نيالَمالْع  *رِيكالَ ش ترأُم كبِذَلو لُ لَهاْ أَوأَنو نيملساألنعـام [﴾ الْم :

١٦٣ – ١٦٢[. 
 .ولكم يف القرآن العظيمبارك اهللا يل 



 

 

١٠٤ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا الذي خلقنا لعبادته وتوحيده، ومن علينـا وتفضـل بتسـبيحه    

أن ال إله  وأشكره، وعد الشاكرين مبزيده، وأشهد - سبحانه - وحتميده، أمحده
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، أفضل رسـله   إال

ده، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعني ومـن  وأكرم عبي
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى اهللا، فاتقوا اهللا الذي خلقكم، واستعينوا 
على طاعته مبا رزقكم، فربكم جلت حكمته مل خيلقكم مهالً، ومل يترك أمركم 

 .، بل خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالًيف هذه احلياة مهمالً
 :عباد اهللا

إن نصوص الكتاب والسنة صرحية يف األمر بالذبح هللا، وإخـالص ذلـك   
لوجهه، كما هي صرحية بذلك يف الصالة، فقد قرن اهللا الذبح بالصالة يف عدة 

 .مواضع من كتابه
عات، فالذبح لغـري اهللا  العبادات وأكرب الطا وإذا ثبت أن الذبح هللا من أجلِّ

كالذبح للجن واألضرحة واملالئكة شرك أكرب خمرج عن دائرة اِإلسالم، فإن حد 
أن يصرف العبد نوعا أو فردا : فرادهأالشرك األكرب وتفسريه الذي جيمع أنواعه و

 .من أفراد العبادة لغري اهللا



 

 

١٠٥ 

هللا  فصـرفه : فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشـارع 
 .وحده توحيد وإميان وإخالص، وصرفه لغريه شرك وكفر

 .فعليك ذا الضابط للشرك األكرب، الذي ال يشذ عنه شيء
كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إىل الشرك : كما أن حد الشرك األصغر هو

 .األكرب من اِإلرادات واألقوال واألفعال اليت مل تبلغ رتبة العبادة
 .ني للشرك األكرب واألصغرفعليك ذين الضابط

وال يذكر إال امسـه عليـه؛    - عز وجل - والذبح عبادة ال تكون إال هللا
 .فاحذروا أن تزل بكم القدم، فإن زللها خطري

 »اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك«: كما قال 
 ].رواه البخاري[

 ...هذا، وصلوا وسلموا على املبعوث رمحة للعاملني
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احلمد هللا القاهر بقدرته، الظاهر بعزته، والغالب بقوته، خلق اخللق على غري 

س يمثال، هو األول ليس قبله شيء، وهو اآلخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ل
فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، واملنشئ ملا شاء مبشيئته، وملـا سـبق   

جل ثناؤه،  - سبحانه - فإمنا يقول له كن فيكونعنده يف علمه، إذا أراد شيئًا 
وتقدست أمساؤه على ما يستحق ذلك من خلقه، وكما هو أهـل لـذلك يف   

اهللا وحده ال شريك لـه، وال   أن ال إله إال كربيائه، وعظمته، وجالله، وأشهد
رب لنا سواه، وال نعبد إال إياه، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، بعثـه اهللا  

عاملني هدى ورمحة، وجعل رزقه حتت ظل رحمه، والعزة والنصر ملـن أطاعـه   لل
واتبعه، والذلة والصغار ملن خالف أمره، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله 

 .وصحابته الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 رمحكم اهللا - فاتقوه - عز وجل - فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى اهللا
واعتصموا حببله حق االعتصام، واستمسكوا بالعروة الوثقى اليت لـيس هلـا    -

انفصام، حبل اهللا اِإلقرار بتوحيده، وأداء فرائضه، وإقامة حدوده، والتصـديق  
 ﴾ عنـه فَـانتهوا   فَخذُوه ومـا نهـاكُم   وما آتاكُم الرسولُ﴿: بوعده ووعيده

 ].٧: احلشر[
 :عباد اهللا

 وجيعله مهبطًا لرمحته؛ وأهالً - عاىلـت - بد إىل اهللاـرب العـأول ما يق

                                     
 . باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا): ١٤(خطبة رقم  (١)



 

 

١٠٧ 

ته، ومستحقًا لرضوانه، أن يؤمن باخلالق إميانا صادقًا ال يسمو إليه الشك، رملغف
وال تطري جبنباته الريب، وأن يوقن بأنه واحد ال شريك له، وأن يسلم وجهـه  

فية الجئًا ومعتصما به؛ خملصا له الدين حنيفًا؛ معتقـدا  إليه، ويدعوه تضرعا وخ
أنه وحده وليه ونصريه، وأن غريه ال ميلك له ضرا وال نفعا، وأن اخللـق لـو   
اجتمعوا على أن ينفعوه مل ينفعوه إال بشيء قد كتبه اهللا له، ولو اجتمعوا علـى  

ه وحده اخلالق الرازق اهللا عليه، موقنا أن هال بشيء قد كتبإأن يضروه مل يضروه 
ه العليم اخلبري الذي يعلـم خائنـة   نالذي يدبر األمر من املساء إىل األرض، وأ

األعني وما ختفي الصدور، الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء، 
وأنه العزيز احلكيم، الذي ال يغلبه غالب، وال يفوته هارب، وأنه الذي يقسـم  

مقتضى حكمته، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشـاء، ال  األرزاق بني عباده على 
 .معقب حلكمه، إليه يرجع األمر كله، وإليه املصري

فإذا آمن العبد ذا كله؛ واستيقنته نفسه كان إميانه ويقينه خري مـا يقربـه   
إليه، ويزلفه عنده، وكيف ال يقبل اهللا على من أقبل عليه؟ وكيـف ال يرضـى   

يف ال يعني من استعانه؟ وكيف ال يغيث مـن  عمن رضي بقضائه وقدره؟ وك
استغاثه؟ وكيف ال جيري من استجاره؟ وكيف ال يرحم من استرمحه؟ وال يغفر 

سـأَلَك   وإِذَا﴿: ملن استغفره؟ وال يرزق من استرزقه؟ وهو يقول وقوله احلـق 
 ].١٨٦: لبقرةا[﴾ دعان دعوةَ الداعِ إِذَا فَإِني قَرِيب أُجِيب عبادي عني
اللّه  إِنَّ رحمت﴿: ويقول] ٣٢: النساء[﴾ اللّه من فَضله واسأَلُواْ﴿: ويقول
نم قَرِيب ِسنِنيحونِي ﴿: ، ويقول]٥٦: األعراف[﴾ الْمفَـاذْكُر  كُمأَذْكُـر ﴾

 اللَّـه بـالغُ  إِنَّ  اللَّه فَهو حسبه ومن يتوكَّلْ علَى﴿: ويقول]. ١٥٢: البقرة[
رِهقِ﴿: ويقول. ﴾أَمتن يمو ل لَّهعجي ا اللَّهجرخم  *قْهزريـثُ لَـا     ويح ـنم

ِسبتح٢: الطالق[﴾ ي.[ 



 

 

١٠٨ 

به كمـا جـاء يف   رعن  ويقول يف احلديث القدسي الذي يرويه النيب 
ا، وإذا تقـرب  إذا تقرب إيلَّ العبد شربا تقربت إليه ذراع«: صحيح البخاري

 .»إيلَّ ذراعا تقربت إليه باعا
من يدعوين فأستجيب «: يف احلديث القدسي أيضا - جل وعال - ويقول

 ].رواه مسلم[ »له؟ من يسألين فأعطيه؟ ومن يستغفرين فأغفر له
 :عباد اهللا

ىل ربه، وعليه تقـوم  إاإلميان باهللا وحده أول القُرب الذي يزدلف ا العبد 
 .لعبادات، وبدونه ال تصح عبادة، وال تقبل قربةصحة سائر ا

وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم  ﴿: يف شأن الكافرين - تعاىل - قال
 ].٣٧: الفرقان[﴾  وجعلْناهم للناسِ آيةً وأَعتدنا للظَّالمني عذَابا أَليما

دخل اجلنـة  «: قال هاب؛ أن رسول اهللا عن طارق بن ش: ويف احلديث
 .»ودخل النار رجل يف ذباب رجل يف ذباب،

بسبب ذباب ومن أجله، ولعل هذين الرجلني من بين إسرائيل، فـإن  : أي
 .كثريا ما يحدث عنهم رسول اهللا 

كأم تقالوا هذا العمل، واستغربوه  »وكيف ذلك يا رسول اهللا؟: قالوا«
لغ الذباب إىل هذه الغاية اليت بسببه دخل رجـل اجلنـة   وتعجبوا منه، كيف ب

ورجل دخل النار، أو احتقروه كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول اجلنة أو 
ما صير هذا األمـر   فهموه ليبني هلم ما استغربوه، فبني هلم النيب تالنار، فاس

 .النار جب اآلخر عليهواحلقري عندهم عظيما، يستحق هذا عليه اجلنة، ويست
مر رجالن على قوم هلم صنم ال جياوزه أحد حىت يقرب لـه  «: قال 

 ، وإن قلّ، تعظيما لصنمهم، والصنم كما كان منحوتا على صورة،»شيئًا
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وعبد من دون اهللا، ويطلق عليه الوثن، وكل ما عبد من دون اهللا يقال له  
ال مير به وال : أي »زهوال جياو«يسمى صنما، اهللا  صنم، بل كل ما يشغل عن

 .يتعداه حىت يقرب له شيئًا
] يعين للصـنم [ليس عندي شيء أقرب، : قرب، قال: قالوا ألحدمها«
: ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار؛ وقالوا لآلخرقرب ولو ذبابا: قالوا

 .»عز وجل ـ - ما كنت ألقرب ألحد شيئًا دون اهللا: قرب، قال
ليس عنـدي شـيء   «احتج بالعدم : األول: اعتبار حمكوهذا حمل اختبار 

يدل كالمه على أن عنده استعداد نفسي وهو وإن كان مسلما فإنـه   »أُقرب
ليس ذو إميان راسخ، فلما عرفوا موافقته بالذبح لغري اهللا واعتذر، طمعوا فيـه  

ألن قصدهم موافقتهم على ما هم عليـه   »قرب ولو ذبابا: قالوا«بأيسر شيء 
بسبب قربانـه الـذباب    »ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار فقرب«لشرك من ا

للصنم، ألنه قصد غري اهللا بقلبه، وانقاد بعمله فوجبت له النـار، ففيـه بيـان    
يشرِك بِاللّه  إِنه من﴿: خطورة الشرك ولو يف شيء قليل؛ وأنه يوجب النار لقوله

فَقَد لَيهع اللّه مرةَ حنـا،   فإذا] ٧٢: املائدة[﴾ الْجكان هذا فيمن قـرب ذباب 
فكيف ملن يستسمن اِإلبل والغنم وغريمها، ليتقرب بنحرها ملن كان يعبده مـن  

ال يدري، واحلذر مـن الـذنوب وإن    وهودون اهللا، وأن اإلنسان قد يقع فيه 
إنكم تعملون أعماالً هـي   :- - كانت صغرية يف احلسبان، كما قال أنس

من املوبقـات،   ينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول اهللا أدق يف أع
وفيه أنه دخل النار بسبب مل يقصده ابتداًء، وإمنا فعله ختلصا مـن شـر أهـل    
الصنم، وفيه أنه كان مسلما ولكنه ليس ذو إميان راسخ، وإال مل يقل دخل النار 

 .عبدة األوثان يف ذباب، وفيه أن عمل القلب هو املقصود األعظم، حىت عند



 

 

١١٠ 

أىب عليهم، وبادأهم باِإلنكار، وعظُم عليه أن يقرب لصـنمهم  : أما اآلخر
 .-عز وجل - شيئًا، ونفر من الشرك، وصرح بإِخالص العبادة هللا

 ].رواه أمحد[ »فضربوا عنقه فدخل اجلنة«
ا وإجالالً وتعظيما واحتسابا ضربوا عنقه المتناعه عن التقريب لغري اهللا، إميان

 .هللا، ففيه بيان فضيلة التوحيد واِإلخالص، وتفاوت الناس يف اِإلميان
وفيه معرفة قدر الشرك يف  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

قلوب املؤمنني، كيف صرب على القتل، ومل يوافقهم على طلبهم، مع كـوم مل  
ح عبادة، وأن صرفه لغري يطلبوا منه إال العمل الظاهر، ودل احلديث على أن الذب

 .اهللا شرك، وأن الذابح لغري اهللا يكون من أهل النار
 :عباد اهللا

إن الشرك خطري شأنه، عظيم قبحه ولو كان يف شيء حقري، وأنه يوجـب  
الْجنـةَ   حرم اللّه علَيـه  يشرِك بِاللّه فَقَد إِنه من﴿ :-تعاىل - دخول النار، قال

اهأْوما ونم نيما للظَّالمو ارارٍ لنواملسلم جيود بنفسه دون ]. ٧٢: املائدة[﴾ أَنص
 .الوقوع فيه

متنع الرجل اآلخر من التقرب لغري اهللا بالذبح إميانا واحتسابا، اففي احلديث 
وتعظيما هللا، فصرب على القتل فدخل اجلنة، فهذا دليل على أن التوحيد يوجـب  

: يوجب النار، كما فيه داللة على قرب اجلنة والنار، قال اجلنة، وأن الشرك 
 ].رواه البخاري[ »إىل أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك اجلنة أقرب«

ويف ذلك ترغيب وترهيب، ترغيب يف السعي إىل اجلنة، وكل مـا قـرب   
إليها، وترهيب وحتذير من النار، وكل ما قرب إليها، ومنه بيان فضيلة التوحيد 

 .-نسأل اهللا اجلنة، ونعوذ به من النار - الصرب عليهو



 

 

١١١ 

فالتقرب إىل غري اهللا شرك أكرب مهما كان الشيء املُتقرب به، فإن الرجـل  
األول املذكور يف احلديث قد قرب شيئًا حقريا ال يؤكل لكنه كـان تعظيمـا   

هذا للصنم الذي مر عليه، فخلى القوم املشركون سبيله، فدخل النار، فإذا كان 
فيمن قرب ذبابا فكيف مبن يقدم اِإلبل والغنم وغريمها ليقترب بذحبها إىل غـري  

ورمبا اكتفى بعضهم بذلك عن األضحية ! اهللا من قرب نيب، أو ويل، أو غري ذلك؟
 .لشدة تعظيمه ملن يعبده من دون اهللا

ـ  إِنـا ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم نطَيأَع اك
ثَرلِّ*  الْكَوفَص رحانو كبرإِنَّ*  ل وه انِئَكش رت٣-١: الكوثر[﴾ الْأَب.[ 

 ...يل ولكماهللا  بارك



 

 

١١٢ 

 
 اخلطبة الثانية

 
احلمد هللا، مأل بنور اِإلميان قلوب أهل السعادة، فأقبلت على طاعـة رـا   

وحسن العبادة،  منقادة، فحققوا حسن املعتقد، وحسن العمل، وحسن الرضا،
 أن ال إله إال شكره، وقد أذن ملن شكره بالزيادة، وأشهدأو - سبحانه - أمحده

اهللا وحده ال شريك له، شهادة تبلغ صاحبها احلسىن وزيادة، وأشهد أنَّ نبينـا  
 .حممدا عبده ورسوله، املخصوص بعموم الرسالة وكمال السيادة

 .به وأتباعه إىل يوم الدينصلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحا
 :أما بعد

فتقواه خري زاد،  - عز وجل - فيا أيها الناس؛ أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا
 .وهي نعم العدة ليوم املعاد

 :عباد اهللا
حىت يعتقد اعتقادا  - سبحانه وتعاىل - ال يغين اِإلنسان أن يؤمن بوجود اهللا

 .يهيمن على وجوده أنه ال إله غريه
اخلـالق،  : واملشركون كانوا يقرون بوجود اهللا، ويعتقـدون أنـه   فالكفار

 .زل القطر، وكفى بالقرآن على ذلك شهيداـالرازق، مدبر األمر، ومن
 السماوات والْأَرضِ يرزقُكُم من قُلْ من﴿: يف سورة يونس - تعاىل - قال

ا أَوإِنو ى قُلِ اللَّهدلَى هلَع اكُمبِنيٍأَ إِيلَالٍ مي ضف ٢٤: سبأ[﴾ و.[ 
السماوات  سأَلْتهم من خلَق ولَئن﴿: يف سورة العنكبوت - تعاىل - وقال
ضالْأَرو سمالش رخسو قُولُنلَي رالْقَمى وفَأَن فَكُونَ اللَّهؤ٦١: العنكبوت[﴾ ي.[ 

 من السماء سأَلْتهم من نزلَ ولَئن﴿: يف سورة العنكبوت أيضا تعاىل وقال
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 أَكْثَـرهم لَـا   الْحمد للَّه بلْ لَيقُولُن اللَّه قُلِ من بعد موتها فَأَحيا بِه الْأَرض ماء
 ].٦٣: العنكبوت[﴾ يعقلُونَ

زون إىل ويع ،-تعاىل - ن بوجود اهللاوفهؤالء الكفار واملشركون كانوا يقر
قدرته هذه األعمال الباهرة، واليت يعترفون صاغرين بأن آهلتهم ال تقوى علـى  

 .شيء منها
فما نشأ كفرهم من إنكار وجود اهللا، ولكن من أم كانوا يدعون غـريه،  

 .ويشركون به مع اعترافهم بوجوده، وإقرارهم بعظيم قدرته
قلوم على إلـه  جاء اِإلسالم ليصرف الناس عن كل معبود باطل، وجتمع 

يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدبر األمر، ويعلم : واحد ال شريك له
 .خائنة األعني وما تخفي الصدور

فمن أعظم الوسائل وأجداها نفعا أن يدعو املسلم ربه تضرعا وخفية، وأن 
ليه يف كشف امللمات عنـه، وأال يـرى يف   إيفزع إليه يف حاجته، وأن يرغب 

 .-سبحانه - قوة متلك له منه نفعا وال ضرا إال هو الوجود
فأقبل على ربك، حبواسك كلها، ومشاعرك كلها، وضمريك كله، وقلبك 

 .كله، ووجدانك كله، يحببك، ويرض عنك، ويستجب لك
واحذر أن خيدعك اجلاهلون بوسائلهم الباطلة، وتصرف أنواعا من العبادة 

 .ين عنك من اهللا شيئًا، بل تبعدك عن ربكهلم كالذبح أو غريه، فإا لن تغ
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

١١٤ 

(اخلطبة األوىل
14F

١( 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    اهللا وحده ال  أن ال إله إال له، وأشهد
 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   خلَـق واحدة و خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ – ٧٠[. 
 :أما بعد

حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسـالم بـالعروة    - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
جسامكم على النار ال تقوى، وعلـيكم  الوثقى، واحذروا غضب اجلبار، فإن أ

 .جبماعة املسلمني فكونوا يدا واحدة مع اخلري وأهله
 :عباد اهللا

بنيت الشريعة على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وسدت كـل الوسـائل   
فمنعـت مشـاة   . والطرق واألبواب اليت قد تفضي إىل املنكرات واحملرمات

 زمن ظهرـذا الـن، ويف هـبة يف الباطاملشركني يف الظاهر؛ ألا تورث احمل

                                     
 . يذبح فيه لغري اهللا باب ال يذبح هللا مبكان): ١٥(خطبة رقم  (١)



 

 

١١٥ 

من هذا األمر  هذا األمر وانتشر، واستشرى واستفحل، مع حتذير النيب  
 .اخلطري

ومن ذلك حترمي الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا؛ ألن ذلك فيه مشـاة  
من «: نه، كما يف احلديثعومضارعة للمشركني ظاهرة يف املكان، وهو منهي 

ولو قصد الذابح وجه اهللا، ألنـه إحيـاء   ] رواه أمحد[ »فهو منهم تشبه بقوم
وسيلة إىل وجود الشرك ورجوعه، وسـد   للمحل الشركي، وتعظيم له، فيكون

الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل ال جيوز بعدا عن الشـرك ومواضـع   
 .الغضب

تـورث  إن املشاركة يف اهلدي الظـاهر   :-رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم
تناسبا وتشاكالً بني املتشاني، يقود إىل موافقة ما يف األخالق واألعمال، وهذا 
أمر حمسوس، فإن الالبس ثياب أهل العلم جيد من نفسه نوع انضمام إلـيهم،  
والالبس لثياب اجلند املقاتلة مثالً جيد من نفسه نوع ختلق بأخالقهم، ويصـري  

 ...نعطبعه متقاضيا لذلك إال أن مينعه ما
ومنها أن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر توجب االختالط الظـاهر،  : مث قال

حىت يرتفع ظاهرا بني املهديني املرضيني وبني املغضوب عليهم والضالني، إىل غري 
ذلك من األسباب احلكمية، هذا إذا مل يكن ذلك اهلدي الظاهر إال مباحا حمضا 

جبات كفرهم كان شعبة من شـعب  لو جترد عن شاتهم، فأما إن كان من مو
الكفر، فموافقتهم فيه موافقة يف نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن 

 .يتفطن له
 :عباد اهللا

من  أُسس علَى التقْوى فيه أَبدا لَّمسجِد الَ تقُم﴿ :-سبحانه وتعاىل - قال
 واللّـه يحـب   أَن يتطَهـرواْ  رِجالٌ يحبـونَ  فيه أَحق أَن تقُوم فيه أَولِ يومٍ

رِينطَّه١٠٨: التوبة[﴾ الْم.[ 



 

 

١١٦ 

أال يصلي يف مسد الضرار، وكان بناه مجاعة من  هذه اآلية خطاب للنيب 
 حارب اللّـه  وإِرصادا لِّمن﴿املنافقني مضارة ملسجد قباء وكفرا باهللا ورسوله، 

م ولَهسرلُووهو أبو عمرو الفاسق، وكان بناؤه قبـل  ]١٠٧: التوبة[﴾ ن قَب ،
إىل تبوك، فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صالته، وذكـروا   خروج النيب 

إنا على سفر، ولكن «: أم بنوه للضعفاء وأهل العلة يف الليلة الشاتية، فقال 
دينة إال يوم أو بعضه، نزل فلما قفل ومل يبق بينه وبني امل »إذا رجعنا إن شاء اهللا

 - ، وهدمه وحرقه قبل قدومه، وهذا املسجدالوحي خبرب املسجد، فبعث إليه 
 - ه، صار حمل غضب، فنهى اهللابملا أُسس على معصية اهللا والكفر  - عباد اهللا
ال هللا، إال يصـلي   أن يقوم فيه، لوجود العلة املانعة، وهو  نبيه  - سبحانه

ملعدة للذبح لغري اهللا جيب اجتناب الذبح فيها هللا فاملعصية قـد  فكذلك املواضع ا
تؤثر يف األرض، وكذا الطاعة تؤثر يف األرض، فالصالة يف املسجد القدمي أفضل 

 .من اجلديد
أَحق أَن  من أَولِ يومٍ أُسس علَى التقْوى لَّمسجِد﴿ :-عز وجل - ويف قوله

يهف قُومين على ﴾، حث على تالصالة يف مسجد قباء الذي أسس من أول يوم ب
التقوى، وهي طاعة اهللا ورسوله، ومجعا لكلمة املسلمني، ومعقـالً لِإلسـالم   

صالة يف مسـجد قبـاء   «: قال يزوره، ويف الصحيح أنه  وأهله، وكان 
 .»كعمرة

فيـه   تاهم النيب ﴾ ملا أأَن يتطَهرواْ فيه رِجالٌ يحبونَ﴿ :-تعاىل - وقوله
ما نعلم إال أنه كان : قالوا »ما هذا الطهور الذي أثىن اهللا عليكم به؟«: فقال

هـو  «: لنا جريان من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا؛ فقال
الذين ينتزهـون مـن القـذارات     ﴾الْمطَّهرِين واللّه يحب﴿ »ذاك فعليكموه

 .تطهرون من أوضار الشرك وأقذارهوالنجاسات، بعدما ي



 

 

١١٧ 

 :أيها املسلمون
أنه ملا كان مسجد الضرار ممـا   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني

اختذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقًا بني املؤمنني؛ ى اهللا رسوله أن يقوم فيه، 
عصى اهللا فيه أنه ال يقـام فيـه،   مع أن صالته فيه هللا؛ فدل على أنَّ كلَّ مكان ي

وكذا لـو  . فهذا املسجد متخذ للصالة، لكنه حمل معصية؛ فال تقام فيه الصالة
أراد إنسان أن يذبح يف مكان يذبح فيه لغري اهللا كان حراما؛ ألنه يشبه الصـالة  
يف مسجد الضرار، وقريب من ذلك النهي عن الصالة عند طلوع الشمس وعند 

سجد فيهما الكفار للشمس؛ فهـذا باعتبـار الـزمن    غروا؛ ألنهما وقتان ي
 .والوقت، واحلديث باعتبار املكان

نذر الرجل أَن ينحر إبالً ببوانـة،  : ويف احلديث عن ثابت بن الضحاك قال
 .ال: قالوا »ن من أوثان اجلاهلية يعبد؟ثو اهل كان فيه«: فقال النيب 

ال، فقال رسـول  : لواقا »فهل كان فيها من أعيادهم؟«: مث سأله النيب 
 .»أوف بنذرك«: اهللا 

، )بوانة(يذكر راوي احلديث أن رجالً نذر هللا ن ينحر إبالً يف مكان يسمى 
هل : عن ذلك املكان عن نذره هذا؛ فاستفصل الرسول  فسأل رسول اهللا 

سبق أن وجد فيه شيء من معبودات املشركني وأوثام؟ أو سبق أن املشركني 
خبلو هذا املكان من تلك احملاذير  يدا من أعيادهم؟ فلما علم النيب أقاموا فيه ع

أمره بالوفاء بنذره، ويف هذا داللة على أن الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا من 
وسائل الشرك، وعلى املسلم البعد عن ذلك سدا لبـاب الشـرك؛ فمشـاة    

 .املشركني يف الظاهر تورث احملبة يف الباطن



 

 

١١٨ 

 مشاة املشـركني؛  : مة من حترمي الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللاواحلك
 ].رواه أمحد[ »من تشبه بقوم فهو منهم«: قال 

 .وكذلك حىت ال يعظم هذا املكان وحييا ما اندرس فيه من الشرك
 .وكذلك تقوية املشركني على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم

  مبكان يذبح فيه لغري اهللا إتباعا ملا أمـر  إن الواجب على املسلم أال يذبح هللا
من وجوب البعد عن مشاة املشركني يف أفعاهلم سدا لبـاب الشـرك،    به 

 .ومحاية التوحيد
فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا، وال فيما ال ميلـك ابـن   «: مث قال 

 .»آدم
 :عباد اهللا

يذبح فيـه   ح هللا يف مكانال جيوز الوفاء بنذر املعصية، كما لو نذر أن يذب
 .م أخاه، وال يزوره؛ ويلزم صاحبه كفارة مينيلكلغري اهللا، أو أن ال ي

هللا على نـذر إن  : وكذا ال وفاء لنذر يف شيء ال ميلكه ابن آدم، كأن يقول
 .مريضي أن أتصدق مبال فالن ى اهللاشف

 حياي ومماتيوم صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
بر لّهل نيالَمالْع  *رِيكالَ ش ترأُم كبِذَلو لُ لَهاْ أَوأَنو نيملساألنعـام [﴾ الْم :

١٦٣ ،١٦٢[. 
 ...يل ولكماهللا  بارك



 

 

١١٩ 

 اخلطبة الثانية
وأشكره، تفرد بالربوبيـة   - سبحانه - احلمد هللا امللك احلق املبني، أمحده

اهللا وحده ال شريك له، هـو   أن ال إله إال على خلقه أمجعني، وأشهدواأللوهية 
اهللا ال إله إال هو، فادعوه خملصني له الدين، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا عبـده    
ورسوله، املبعوث باحلنيفية ملة إبراهيم، فصدع ا وأوضحها، وقوض خيـام  

ه وصحبه والتـابعني،  املالحدة واملشركني، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آل
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
فإن مما يؤسف له أن هناك من ينتسب إىل اِإلسالم اندثرت عنـده معـامل   
احلنيفية، وسرت فيه شوائب لوثت عقيـدة التوحيـد، وكـدرت صـفاءها،     
وزعزعت خلوصها ونقاءها، فصرف أنواعا من العبادة لغري اهللا، قصد أضـرحة  

ى يف مناسبة أو غري مناسبة، يعكفون عندها، يتعبدون وينذرون ويلـهجون  املوت
، وشفاء باألدعية باكني مستصرخني، يرجون عندها كشف الضر، وجليب النفع

، ورد الغوائب، وإن مدخل الشيطان يف هذا لعريض، وإن مسالكه فيـه  املرضى
 .ملتوية

زال الشيطان يـوحي  ما : حيث يقول - رمحه اهللا - يوضح ذلك ابن القيم
 أنَّ البنـاء والعكـوف علـى القبـور مـن      : إىل بعض الناس ويلقي إلـيهم 

 حمبة أهل القبور من األنبياء والصـاحلني، وأن الـدعاء عنـدها مسـتجاب،     
مث ينقلهم من مرتبة الدعاء عندها إىل مرتبة الدعاء ا، مث ال يزال ـم حـىت   

 سؤاهلم الشفاعة من دون اهللا، واختاذهم إىل مرتبة دعائهم من دون اهللا، وـينقل



 

 

١٢٠ 

قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل والستور، ويطاف ا، ويقبل ويتمسـح   
ويذبح عندها، مث يتطور األمر إىل أن يدعو الناس إىل عبادا واختاذهـا عيـدا   

 .ومنسكًا
 .اللهم إنا نسألك اِإلخالص يف عبادتك، وفق شرع حممد 

 ...هذا، وصلوا



 

 

١٢١ 

(طبة األوىلاخل
15F

١( 
وأشكره،  - سبحانه - احلمد هللا، وال نعبد إال إياه خملصني له الدين، أمحده

أن ال  وأتوب إليه واستغفره، رب السموات ورب األرض رب العاملني، وأشهد
اهللا وحده ال شريك له، إله األولني واآلخرين، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا    إله إال

، وبلـغ  كحيد، وسد كل طريق يوصل إىل الشرعبده ورسوله، حمى حمى التو
البالغ املبني، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الغـر امليـامني،   
آمنوا برم وأخلصوا له واستقاموا على أمره فأجنز هلم ما وعدهم عزا يف الدنيا 

 .وحسن ثواب يف اآلخرة، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :دأما بع

فتقوى اهللا أكرم ما أسـررمت   ،-عز وجل - فأوصيكم ونفسي، بتقوى اهللا
وأمجل ما أظهرمت، وأفضل ما ادخرمت، نسأل اهللا اِإلعانة على لزومها والثبـات  

 .عليها
 :عباد اهللا

مل خيلق اهللا اخللق ليتقوى م من ضعف، وال ليتعزز م مـن ذلـة، وال   
تفضل، وهو القاهر فوق عباده، وهو احلكيم ليستكثر م من قلة، فهو املُنعم امل

 .اخلبري، خلقهم لعبادته وطاعته، ليعبدوه وال يشركوا به شيئًا
ومن أنواع العبادة النذر؛ وهو أن يوجب املُكلف على نفسه شيئًا مل يكـن  

 .واجبا عليه بأصل الشرع

                                     
 . باب من الشرك النذر لغري اهللا): ١٦(خطبة رقم  (١)



 

 

١٢٢ 

 ووقد مدح اهللا الذين يتعبدون له مبا أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وه
ال ميدح إال على فعل واجب أو مستحب، أو ترك حمرم، وذلـك   - سبحانه -

 ].٧: اإلنسان[﴾ بِالنذْرِ يوفُونَ﴿ :-تعاىل - هو العبادة، قال اهللا
سبحانه املؤمنني املوفني بنذرهم؛ خالف من ينذر مث يتقـاعس   - مدح اهللا

 .نه عبادةأوخيلف، فدل ذلك على 
﴾ يعلَمه نذْرٍ فَإِنَّ اللّه أَو نذَرتم من قْتم من نفَقَةأَنفَ وما﴿ :-تعاىل - وقال

 ].٢٧٠: البقرة[
 تعاىل - واطالعه على مجيع األعمال خيرب - جل وعال - اهللا ممن سعة عل

أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر، متقربني به إليه، أنه يعلمه، وجيازينا  -
 .نه عبادةعليه؛ فدل ذلك على أ

على  - تعاىل - ﴾ إثبات صفة العلم هللايعلَمه فَإِنَّ اللّه﴿ :-تعاىل - ويف قوله
 .ما يليق جبالله وعظمته

نذر طاعة؛ وهو إلزام العبد نفسه بنـذر  : األول: وينقسم النذر إىل قسمني
والواجب على املسلم الوفاء به للحديث الـذي   ،-تعاىل - فيه طاعة وقربة هللا

من نـذر  «: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها - أم املؤمنني عائشةروته 
 ].رواه مسلم[ »أن يطيع اهللا فليطعه

مطلقًا لـيس لـه   : وينقسم النذر إىل نذر مطلق ونذر مقيد، فالنذر املطلق
 .»هللا على أن أصوم ثالثة أيام«: كأن يقول: سبب

ريضـي أن أصـوم   ن شفَى مإهللا علي «: كأن يقول: ونذر مقيد له سبب
 .»ثالثة أيام

إن النذر ال يـأيت خبـري إمنـا    «: ويكره للمسلم أن ينذر ابتداًء لقوله 
 ].رواه البخاري ومسلم[ »يستخرج به من البخيل

 فعلى املسلم إذا أراد أن يفعل خريا فليفعله دون أن يلزم نفسه، واِإلنسان



 

 

١٢٣ 

ثقيلة عليه، أمـا إذا   الذي ال يفعل الطاعة إال بنذر فمعىن ذلك أن الطاعة 
 سبحانه - ظن أن اهللا ال يقضي حاجته إال بنذر ففي ذلك سوء ظن باهللا، إذ هو

 .املتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار -
وهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصـية  : نذر معصية: الثاين من أقسام النذر

 .-سبحانه وتعاىل - هللا
ومن نذر أن يعصي اهللا فـال  «: كما قال  وهذه القسم حيرم الوفاء به،

 .نذرت أال أكلم أخي: كمن يقول: مثاله »يعصه
والنذر عبادة هللا من صرفها لغريه فقد وقع يف الشرك األكرب، مثل أن ينـذر  
شيئًا من ذبح يمة، أو تقدمي طعام، أو شراب، أو مشع، أو خبور لقرب نـيب، أو  

ب لألموات، وهو من الشـرك األكـرب   ويل، أو غري ذلك، فهذا كله من التقر
يشرِك بِاللّه  إِنه من﴿ :-تعاىل - املخرج من امللة املوجب للخلود يف النار، قال

فَقَد لَيهع اللّه مرح  اهـأْومةَ ونالْج     ـنم نيمـا للظَّـالمو ـارـارٍ  النأَنص ﴾ 
 ].٧٢: املائدة[

الركوع والسـجود والنـذر والـذبح    : شرك مخسة لغري اهللا: قال الفقهاء
قـال  . فمن أين حتصل هلم األجور. واليمني، واحلاصل أن النذر لغري اهللا فجور

وما نذره لغري اهللا كاألصنام والشمس والقمر وحنو ذلك، مبرتلـة  : شيخ اإلسالم
أن حيلف بغري اهللا من املخلوقات، ال وفاء عليه وال كفارة؛ وكـذلك النـاذر   

يس عليه وفاء، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليـه  للمخلوق ل
والالت : من حلف وقال يف حلفه«: أن يستغفر اهللا، ويقول ما أمر به النيب 

 ].متفق عليه[ »والعزى؛ فليقل ال إله إال اهللا



 

 

١٢٤ 

 :عباد اهللا
إذا قامت األقوال واألعمال على ساق التوحيد أمثرت وأينعت وآتت أكلها 

باخلري والربكة على صاحبها يف الدينا واآلخرة، أما إذا خالطت األقوال وعادت 
واألعمال شائبة من شرك كدرت صفوها، وسلبتها خريها وعادت وباالً ونكاالً 
على صاحبها يف الدنيا واآلخرة، وليس هناك أحسر وال أخسر على العبد من أن 

الشرك فيجعلـها اهللا هبـاًءا    يوايف ربه يوم القيامة بأعمال أمثال اجلبال خالطها
 .منثورا

 إِلَى ما عملُوا من وقَدمنا﴿ :-تعاىل - وقد قال :-رمحه اهللا - قال ابن القيم
اهلْنعلٍ فَجما عنثُوراء مبفهذه هي األعمال اليت كانـت يف  ] ٢٣: الفرقان[﴾ ه

 هباًء منثـورا، ال  الدنيا على غري سنة رسله وطريقتهم ولغري وجهه، جيعلها اهللا
ينتفع منها صاحبها بشيء أصالً؛ وهذا من أعظم احلسرات على العبـد يـوم   

أن يرى سعيه كله ضائعا مل ينتفع منه بشيء وهو أحوج ما كان العامل : القيامة
 .إىل عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم

عملًـا   ربه فَلْيعملْ اءفَمن كَانَ يرجو لقَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].١١٠: الكهف[﴾ ربه أَحدا يشرِك بِعبادة صالحا ولَا

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٢٥ 

 الثانيةاخلطبة 
 احلمد هللا احملمود على كل حال، ونعوذ باهللا من حال أهل الضالل، أمحده

فيق يف احلال واملآل، وأشكره، وأسأله املزيد من فضله وكرمه والتو - سبحانه -
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا عبـده     أن ال إله إال وأشهد

ورسوله، كرمي املزايا وشريف اخلصال، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله 
 .وصحبه خري صحب وآل، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسـالم بـالعروة    - عباد اهللا - فاتقوا اهللا

الوثقى، واعلموا أن أقدامكم وأجسامكم على النار ال تقوى، وعليكم بلـزوم  
 .مجاعة املسلمني إمتثاالً ألمر ربكم

 :أيها املسلمون
إن مع احلياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا وعلى كـل  

ا، وإن كل حسنة ثوابـا، وال  شيء رقيبا، وإن لكل أجل كتابا ولكل سيئة عقاب
فن معه وأنت ميت، فإن كـان كرميـا   دبد من قرين يدفن معك وهو حي وت

 أكرمك، وإن كان لئيما أسـاء لـك، مث ال حيشـر إال معـك، وال تبعـث      
معه، وال تسأل إال عنه، فال جتعله إال صاحلًا، فإن كان صاحلًا مل تستأنس إال  إال

 ن سيئًا مل تسـتوحش إال منـه؛ وهـو عملـك، فـأكثر مـن       به؛ وإن كا
 أمتـر صاحل العمل واستقم على دينك وصابر على تقويته، واجتنب نواهيـه و 

 بأوامره، واستمسك بأصل دينك، وقم بلوازمـه، وتسـلح بـالعلم واإلميـان     
 وارع العرب، وتدبر مواعظ القرآن فإن صوادقـوالعمل الصاحل، واتعظ بق



 

 

١٢٦ 

ر اهللا طوال دهرك، فذكره ال فرغ له وانقضاء، وأكثـر مـن   اخلرب، واذك 
 .االستغفار على التقصري، واشكر اهللا على التوفيق

فقد أمركم بالصـالة  اهللا  حممد بن عبداهللا  مث صلوا وسلموا علي خري خلق
 ...والسالم على نبيه



 

 

١٢٧ 

(اخلطبة األوىل
16F

١( 
من شـهد لـه   احلمد هللا، نصب للكائنات على ربوبيته براهني وحججا، ف

 - سـبحانه  - فلح وجنـا، أمحـده  أبالوحدانية، وآمن بلقائه، واستعد ملعاده 
ال اهللا وحده ال شريك لـه،  إال إله ن شهد أأشكره، وأتوب إليه واسنغفره، وأو

شهادة احلق واليقني واخلوف والطمع واحملبة والرجاء، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا   
جيعل له عوجا، صلى اهللا وسلم وبـارك  عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب، ومل 

ن تبعهم معليه، وعلى آله وأصحابه، أنوار اهلدى ومصابيح الدجى، والتابعني، و
 .بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 ولْتنظُر نفْس مـا ﴿ - عز وجل - اهللا فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى

دغل تمإِنَّ قَد قُوا اللَّهاتااللَّ وبِم بِريخ لُونَ همعقُواْ﴿، ]١٨: احلشر[﴾ تاتا  وموي
يهونَ فعجرت ثُم ـا  إِلَى اللّهفْسٍ مفَّى كُلُّ نوالَ   ت ـمهو تـبـونَ  كَسظْلَمي ﴾ 

 ].٢٨١: البقرة[
 :أيها املسلمون

سـالم  لقد كان الناس أمة واحدة على احلق مبا أودع اهللا فيهم من فطرة اِإل
ومبا عهد إليهم من اهلدى والبيان، فلما طال عليهم األمد اندثرت عندهم معامل 
 احلنيفية، وسرت فـيهم شـوائب لوثـت العقيـدة، وكـدرت صـفاءها       
ونقاءها، فوقعوا يف الشرك وصرفوا أنواعا من العبادة لغري اهللا، فتمزقت وحدم 

 رين، لـئال يكـون   واختلفت كلمتهم، فبعث اهللا النبـيني مبشـرين ومنـذ   
 انتـة كـإىل أم مد ـللناس على اهللا حجة بعد الرسل، وبعث نبينا حم

                                     
 . باب من الشرك االستعاذة بغري اهللا): ١٧(خطبة رقم  (١)



 

 

١٢٨ 

تعيش يف جاهلية جهالء، وضاللة عمياء؛ الشرك أساس دينها، واألوثـان   
أرباا وساداا، فدعاهم إىل الدين احلنيف الذي قامت عليه األدلة وأوضـحته  

 .اآليات وأثبتته الرباهني
خياطب ا املؤمنون ليزدادوا إميانا مع إميام، كمـا   - د اهللاعبا - والعقيدة

الَّذي نـزلَ   ورسوله والْكتابِ آمنواْ بِاللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿ :-تعاىل - قال
يق وليطمئنوا إىل حتق] ١٣٦: النساء[﴾ قَبلُ الَّذي أَنزلَ من رسوله والْكتابِ علَى

 بنبـذ يه؛ بل لقد خاطب اهللا أنبياءه ورسله دينهم وليحذروا النقص أو اخللل ف
جـل   - فقـال  - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - الشرك والرباءة منه ومن أهله

] ٢٦: احلج[﴾ تشرِك بِي شيئًا مكَانَ الْبيت أَن لَّا بوأْنا لإِبراهيم وإِذْ﴿ :-وعال
 ولَا تكُونن من وادع إِلَى ربك :﴿صفوة خلقه حممد ل - عز وجل - وقال

نيرِكشا] ٨٧: القصص[﴾ الْموقال له أيض :﴿عدفَلَا ت را آخإِلَه اللَّه عكُونَ  مفَت
نم ذَّبِنيع٢١٣: الشعراء[﴾ الْم.[ 

 :وخوطب ا أيضا أهل الضاللة ليسلكوا طريق اهلدى، فقال جـل شـأنه  
والَ  نعبد إِالَّ اللّـه  وبينكُم أَالَّ كَلَمة سواء بيننا تعالَواْ إِلَى قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ﴿

بِه رِكشذَ نختالَ يئًا ويضاً شعا بنضعب ونن دا مابباْ   أَرلَّـووفَـإِن ت فَقُولُـواْ   اللّه
 ].٦٤: آل عمران[﴾ مسلمونَبِأَنا  اشهدواْ

فإفراد اهللا بالعبادة أصل الدين ومالك  - أيها املسلمون - وال غرو يف ذلك
يف كتاب اهللا، والنهي عـن   راألمر، عليه نصبت القبلة وأسست مللة، إنه أول أم

خلَقَكُم  يربكُم الَّذ الناس اعبدواْ يا أَيها﴿: الشرك أول ي يف كتابه، قال تعاىل
ينالَّذو كُملن قَبقُونَ متت لَّكُمي*  لَعالَّذ ضاَألر لَ لَكُمعاء جمالساشاً ورـاء   فبِن

نلَ مأَنزو جراء فَأَخاء ممالس اترالثَّم نم فَالَ بِه قاً لَّكُمرِز لّهلُواْ لعجاداً   تأَنـد
مأَنتو لَمع٢٢ ،٢١: البقرة[﴾ ونَت[. 



 

 

١٢٩ 

 :عباد اهللا
عباده باالستعاذة به؛ ألا عبادة من العبادات،  - سبحانه وتعاىل - أمر اهللا

 وقال] ٢، ١: الفلق[﴾ ما خلَق من شر*  بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ﴿ :-تعاىل - قال
 ].١: الناس[﴾ بِرب الناسِ قُلْ أَعوذُ﴿ :-تعاىل -

وحقيقتها اهلـرب   ،-سبحانه - االلتجاء واالعتصام باهللا:  اِإلستعاذةومعىن
من شيء ختافه، إىل من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر، وأما الليـاذ فطلـب   

 .اخلري
فاملستعيذ يشعر بـاخلوف فيلجـأ إىل    - سبحانه وتعاىل - وهي تعظيم هللا

 والتعظـيم عبـادة هللا   املستعاذ به حىت يقيه وحيفظه، وهذا هو التعظيم بعينـه،  
 .وحده

 :أيها املسلمون
فإن من استعاذ بغري اهللا فقـد  : االستعاذة بغري اهللا شرك أكرب ينايف التوحيد

ألنبياء، أو الصـاحلني، أو  اوقع يف الشرك األكرب؛ كالذي يأيت إىل األموات من 
غريهم، ويطلب منهم أن حيموه وحيفظوه من اآلفات والشرور، ولو مل ينطـق  

 ).أعوذ(ة بكلم
فالعائذ باهللا قد هرب إليه، واعتصم واستجار به، وجلأ إليه، والتزم جبنابه مما 
خيافه، وهذا متثيل، وإال فما يقوم بالقلب من ذلك أمر ال حتيط به العبارة؛ وقد 

وهي  أمر اهللا عباده ا يف مواضع من كتابه، وتواترت ا السنة عن املعصوم 
 .العبادات عبادة من أجلِّ

 بِرِجالٍ من الْجِـن  الْإِنسِ يعوذُونَ كَانَ رِجالٌ من وأَنه﴿ :-تعاىل - قال
 ].٦: اجلن[﴾ فَزادوهم رهقًا

 أخرب عمن استعاذ خبلقه، أن استعاذته زادته رهقًا وهو الطغيان، وذلك



 

 

١٣٠ 

ـ    ـا موحشا أو مكانا أن الرجل من العرب يف اجلاهلية كان إذا نزل وادي
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلمـا رأت  : وخاف على نفسه، قال

اجلن أن اِإلنس يعوذون م خوفًا منهم، زادوهم رهقًـا، أي خوفًـا وإرهابـا    
 .وذعرا، فذمهم اهللا ذه اآلية وأخرب أم يزيدوم رهقًا نقيض قصدهم

ون الشيء حيصل فيه أن ك :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ال يدل على أنه ليس من الشرك

 :عباد اهللا
أعوذ بكلمات اهللا التامات من شـر مـا   : من نزل مرتالً فقال«: قال 

 ].رواه مسلم[ »يء حىت يرحل من مرتله ذلكخلق؛ مل يضره ش
، بدالً مما يفعلـه  شرع اهللا سبحانه للمسلمني أن يستعيذوا بأمسائه وصفاته

أهل اجلاهلية؛ فاِإلستعاذة باهللا تورث األمن، فاهللا هو احلافظ لعباده مـن كـل   
: أن من نزل مرتالً يف السفر واحلضر فقال مكروه وبالء، وقد علمنا الرسول 

عتصم بكـالم اهللا  ألتجأ وأ: أي »من شر ما خلق اتأعوذ بكلمات اهللا التام«
من شر كل خملوق قام به الشر مـن إنـس، أو   ب يالذي ال يلحقه نقص وال ع

 .جن، أو دابة
قال هذا الدعاء بلسانه وقلبه، مع اإلميان بوعد اهللا والتصديق ـذا األثـر   

 ].رواه مسلم[ »مل يضره شيء حىت يرحل من مرتله ذلك«العظيم 
 .حفظه اهللا ووقاه من الشرور حىت يرحل منه: أي

حيح علمنا صدقه دليالً وجتربة، منذ هذا خرب ص :-رمحه اهللا - قال القرطيب
مسعته عملت به فلم يضرين شيء إىل أن تركته فلدغتين عقرب ليلة فتفكرت فإذا 

 .يب قد نسيته



 

 

١٣١ 

 .فحري بنا احملافظة على هذا الدعاء العظيم ذي األثر الكبري
هـذا  : »مل يضره شيء«: قوله :-رمحه اهللا - وقال الشيخ حممد بن عثيمني

يتخلف خمربه؛ ألنه كالم الصادق املصدوق، لكن إن ختلـف؛  خرب ال ميكن أن 
 .فهو لوجود مانع ال لقصور السبب وختلف اخلرب

فيه : عن دعاء نزول املرتل - رمحه اهللا - وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره

مل من األسباب الشرعية إذا فعلـت و  ونظري ذلك كل ما أخرب به النيب 
قـراءة  : حيصل املسبب؛ فليس ذلك خللل يف السبب، ولكن لوجود مانع مثـل 

الفاحتة على املرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس وال يشفى املريض، وليس ذلك 
التسـمية عنـد   : قصورا يف السبب، بل لوجود مانع بني السبب وأثره، ومنـه 

ية ويضـر الشـيطان   اجلماع؛ فإنها متنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسم
الولد؛ لوجود مانع مينع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هـو  

 .املانع حىت تزيله فيحصل لك أثر السبب
مخلصـني لَـه    ليعبدوا اللَّه أُمروا إِلَّا وما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ينوا الديمقيفَاء ونح ؤيلَاةَ وواالصت يند كذَلكَاةَ والز ةم٥: البينة[﴾ الْقَي.[ 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٣٢ 

 اخلطبة الثانية
شكره وأتوب إليه أو - سبحانه - احلمد هللا املتعايل يف جمده وملكه، أمحده

وأستغفره، وأعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، ومـن شـر    
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا  إله إالأن ال  الشيطان وشركه، وأشهد

عبده ورسوله، بعثه باهلدى ودين احلق، ليظهره على الدين كله، صلى اهللا وسلم 
 وبارك عليه، وعلى آلـه وصـحبه والتـابعني ومـن تـبعهم بإحسـان إىل       

 .يوم الدين
 :أيها املسلمون: أما بعد

 بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ﴿: تعاىلباالستعاذة به يف قوله  - عز وجل - أمرنا اهللا
 *رن شم لَقا خم  *رن شمو قَبقٍ إِذَا وغَاس  *رن شمي وف فَّاثَاتالن قَدالْع  *

رن شمو دسإِذَا ح داسفُسر بالليل املظلم، حيث : الصبح، والغاسق: ﴾ والفلقح
تنتشر بالنهار، وجيري فيه من أنواع الشر ما نس واجلن ما ال اإل انتشار شياطني

ال جيري بالنهار، من أنواع الكفر والفسوق، والعصيان، والسحر، والسـرقة،  
يف اآلية االستعاذة به من  - سبحانه - واخليانة، والفواحش؛ وغري ذلك، فذكر

شر اخللق عموما مث خص األمر باالستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، مث خـص  
 .لسحر واحلسدبالذكر ا

فإن فالق اإلصباح بالنور يزيل مبا يف نوره من اخلري ما يف الظلمة من الشر، 
 .وفالق احلب والنوى بعد انعقادمها يزيل ما يف عقد النفاثات

 وأمرنا كذلك يف سورة الناس باالستعاذة بـه أو اِإللتجـأ إليـه، فقـال     
 الْوسواسِ ن شرـم*  الناسِ إِلَه*  اسِالن ملك*  بِرب الناسِ قُلْ أَعوذُ﴿: تعاىل



 

 

١٣٣ 

 .﴾الْجِنة و الناسِ من*  الناسِ يوسوِس في صدورِ الَّذي*  الْخناسِ
فاملقصود أن يستعيذ الناس برم وملكهم وإهلهم من شر ما يوسـوس يف  

منه دفع الشر  صدورهم، فإنه هو الذي يطلب منه اخلري الذي ينفعهم، ويطلب
 .الذي يضرهم

سورة الفلق استعاذة بـاهللا   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
من الشرور اخلارجية لكيد اِإلنسان واجلن وغريمها، وسورة الناس استعاذة باهللا 

 .من الشرور الداخلية كالوساوس واألمراض
رواه أبـو  [ »ثلهماما تعوذ متعوذ مب«: وملا نزلت هاتني السورتني، قال 

 ].داود
وهلذا شرعت هاتني السورتني، يف أذكار الصباح واملساء، فحري باملسـلم  

 .احملافظة عليهما مع غريمها من األذكار املشروعة
 ....مث اعلموا أن اهللا أمركم بالصالة والسالم على نبيه



 

 

١٣٤ 

(اخلطبة األوىل
17F

١( 
وأشـقى،  فهدى، أضحك وأبكى، وأسـعد   راحلمد هللا خلق فسوى، وقد

ال إال إله ن وأشكره، له احلمد يف اآلخرة واألوىل، وأشهد أ - سبحانه - أمحده
شهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله األبر األتقى، صلى أاهللا وحده ال شريك له، و

اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بـرم، وصـدقوا باحلسـىن،    
 .م الدينوالتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يو

 :أما بعد
 .فاتقوا اهللا أيها الناس، واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا

 :عباد اهللا
اإلنسان يف هذه الدنيا تطرقه النوازل، ومتر عليه املصـائب، وهـو العبـد    
الضعيف املسكني حيتاج إىل ركن يأوي إليه، وملجأ يفر له، وذلك ال يكون إال 

ليه، إوب، ومفرج اهلموم، وهو الذي يلجا هللا سبحانه وتعاىل؛ فهو كاشف الكر
ويستغاث به؛ فبيده مقاليد األمور، وعنده خزائن السـموات واألرض، ومـن   

 .الناس من يصرف هذه العبادة العظيمة لغري اهللا فيقع يف الشرك األكرب
هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وال تكون  :-رمحكم اهللا - واالستغاثة

بربه يوم بدر ملا نظر إىل كثرة املشركني  استغاث النيب إال من مكروب، وقد 
﴾  فَاسـتجاب لَكُـم   تستغيثُونَ ربكُم إِذْ ﴿ :-تعاىل - فأمده اهللا بالنصر، قال

 ].٩: األنفال[

                                     
 . باب من الشرك أن يستغيث بغري اهللا أو يدعو غريه): ١٨(خطبة رقم  (١)



 

 

١٣٥ 

استغاثة حمرمة؛ وهي االستغاثة مبيت، أو غائب، : األول: واالستغاثة قسمان
 .هذا شرك أكربأو حي حاضر فيما ال يقدر عليه؛ و

استغاثة جائزة؛ وهي االستغاثة باحلي احلاضر فيما يقدر عليه كما يف : الثاين
: القصص[﴾  الَّذي من عدوه من شيعته علَى فَاستغاثَه الَّذي ﴿ :-تعاىل - قوله
١٥.[ 

وإذا طلبت من أحد الغوث وهو  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني
ليه، فإنه جيب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه جمرد سبب، وأنه ال قادر ع

تأثري له بذاته يف إزالة الشدة؛ ألنك رمبا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا 
 .قادح يف كمال التوحيد

 :عباد اهللا
أن يدعو أحدا من دونه مـن سـائر    نبيه حممدا  - سبحانه - ى اهللا

 عن إيصال النفع ودفع الضر، والنهي عام جلميع األمة، املخلوقني العاجزين
يف ليتأسى به غريه، ألن ذلك أبلغ  به نبيه  - تعاىل - ولكن خاطب اهللا

 .؛ ودعاء غري اهللا شرك أكرب ينايف التوحيدمنه  الزجر والتحذير وإال هو مربأٌ
شركني أنه لو دعا غريه لكان من مجلة امل بنبيه حممد  - سبحانه - مث بني

ينفَعـك والَ   من دون اللّه ما الَ والَ تدع﴿ :-سبحانه وتعاىل - الظاملني، قال
كرضي كفَإِن لْتفَإِن فَع نيمالظَّال نإِذًا م﴾. 

فدعاء األموات واالستغاثة م شرك أكرب ينايف التوحيد، فامليت قد انقطـع  
فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون اهللا، فهو  عمله، فهو حباجة إىل من يدعو له،

 .ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا فضالً أن ينفع غريه
 :أيها املسلمون

إن ما يصيب العبد من فقر، أو مرض، أو غري ذلك، من أنـواع الضـر ال   
 ال اهللا وحده، وإن أصابه خري فال راد لفضله، روى الترمذي أنإيكشفه 



 

 

١٣٦ 

أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعـوك بشـيء مل    واعلم«: قال النيب  
ال بشيء قد كتبه اهللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشـيء مل  إينفعوك 

 .»يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك
هو املتفرد بامللك، والعطاء واملنع، والنفع والضر، فيلـزم   - سبحانه - فاهللا

 وإِن ﴿: تعـاىل   - ، قـال من ذلك أن يكون هو املدعو وحده ال شريك له
ربِض اللّه كسسمإِالَّ ي لَه ففَالَ كَاش كرِدإِن يو وه آدرٍ فَالَ ريبِخ  يبصي هلفَضل

بِه هادبع ناء مشن يم فُورالْغ وهو يمح١٠٧: يونس[﴾  الر.[ 
من االستغاثة ألنه يكون من والفرق بني االستغاثة والدعاء؛ أن الدعاء أعم 

 :مكروب وغريه، وينقسم على قسمني
دعاء عبادة؛ وهو كل ما يتقرب به إىل اهللا من األعمال الصـاحلة   :األول

رجاء ثوابه، وخوفًا من عقابه؛ كالصالة، والصيام، وتالوة القرآن، والصـدقة،  
لغـري  والتسبيح، واالستغفار، وغري ذلك؛ فيجب أن يصرف هللا وحده، وصرفه 

 .اهللا شرك أكرب
دعاء مسألة؛ وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع، أو دفع ضر،  :الثاين

حلَّ به، فعلى العبد أن يرتل  ءكأن يطلب من ربه صحة يف بدنه، أو كشف بال
الذي جييب دعوة الـداعني ويفـرج كـرب     - سبحانه - حوائجه بربه، فهو

 ].٦٠: غافر[﴾ أَستجِب لَكُم م ادعونِيربكُ وقَالَ﴿ :-تعاىل - املكروبني، قال
إِنَّ  وتخلُقُونَ إِفْكًـا  اللَّه أَوثَانا تعبدونَ من دون إِنما﴿ :-سبحانه - وقال

ينالَّذ ونن دونَ مدبعكُونَ تلملَا ي قًا اللَّهرِز لَكُم اللَّه ندوا عغتفَاب دباعو قزالروه 
هإِلَي وا لَهكُراشونَ وعجر١٧: العنكبوت[﴾ ت.[ 

يف اآلية صفة الرزق عن غريه، وأمر عباده بثالثة  - سبحانه - وقد نفى اهللا
 :أمور هي
 ، أو»اللهم ارزقين علما نافعا«: طلب الرزق منه وحده كأن يقول :أوالً



 

 

١٣٧ 

 - فرد بالرزق، قـال املت - سبحانه - ، فهو»اللهم ارزقين ماالً حالالً« 
 .﴾الرزق فَابتغوا عند اللَّه﴿ :-سبحانه
 :-سـبحانه  - عبادته وحده ال شريك له، فال يدعو غـريه، قـال   :ثانيا

﴿وهدباعو﴾. 
 .﴾واشكُروا لَه﴿ :-سبحانه وتعاىل - شكر اهللا على نعمه، قال :ثالثًا

 - ﴾ قـال واشكُروا لَه﴿ :-تعاىل - قال الشيخ حممد بن عثيمني عند قوله
إذا أضاف اهللا الشكر له متعديا بالالم؛ فهو إشارة إىل اِإلخـالص؛   :-رمحه اهللا

واشكروا نعمة اهللا هللا؛ فالالم هنا ِإلفادة اِإلخالص؛ ألنّ الشاكر قد يشكر : أي
اهللا لبقاء النعمة، وهذا ال بأس به، ولكن كونه يشكر اهللا وتأيت إرادة بقاء النعمة 

القيام بطاعـة املُـنعم،   : تبعا، هذا هو األكمل واألفضل، والشكر فسروه بأنه
 :إنه يكون يف ثالثة مواضع: وقالوا

يف القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من اهللا، فـريى هللا  : األول
، ]٥٣: حلالن[﴾ اللّه من نعمة فَمن وما بِكُم﴿ :-تعاىل - فضالً عليه ا، قال

قُل لَّا  علَيك أَنْ أَسلَموا يمنونَ﴿ :-تعاىل - وأعظم نعمة هي نعمة اِإلسالم، قال
لَيوا عنمت لِ اللَّهكُم بلَامأَنْ إِس كُملَيع نمي انلْإِميل اكُمد١٧: احلجرات[﴾ ه[ ،

أَنفُِسهِم  فيهِم رسوالً من ني إِذْ بعثَالْمؤمنِ اللّه علَى لَقَد من﴿ :-تعاىل - وقال
 ].١٦٤: آل عمران[ ﴾علَيهِم آياته يتلُو

ذكرها باللسان، وهو أن يتحدث ا على وجـه الثنـاء علـى اهللا    : الثاين
واالعتراف وعدم اجلحود، ال على سبيل الفخر واخليالء والترفع على عباد اهللا؛ 

ليكسر خاطر الفقري، بل ألجل الثناء على اهللا، وهذا جـائز؛  فيتحدث بالغىن ال 
نعـم،  «: كما يف قصة األعمى من بين إسرائيل ملا ذكره امللَك بنعمة اهللا، قـال 

 ؛»أعمى فرد اهللا علي بصري، وكنت فقريا فأعطاين اهللا املال كنت



 

 

١٣٨ 

يه بالسيادة حتدث بنعمة اهللا عل والنيب . فهذا من باب التحدث بنعمة اهللا 
 ].رواه البخاري[ »أنا سيد الناس يوم القيامة«: املطلقة؛ فقال

أن تستعمل اجلورح اليت أنعم اهللا عليك ا يف طاعة املُنعم، وعلـى  : الثالث
 .حسب ما خيتص ذه النعمة

أن تعمل به، وتعلّمه الناس، وشكر اهللا علـى  : فشكر اهللا على نعمة العلم
: بطاعة اهللا، وتنفع الناس به، وشكر اهللا على نعمة الطعام أن تصرفه: نعمة املال

 .أن تستعمله فيما خلق له، وهو تغذية البدن
 :عباد اهللا

هو املستحق للعبادة فمن دعا غريه فهو أضل الضالني،  - سبحانه - اهللا إن
يومِ  يب لَه إِلَىيستجِ دون اللَّه من لَّا أَضلُّ ممن يدعو من ومن﴿ :-تعاىل - قال

ةامي٥: األحقاف[﴾ الْق.[ 
 :وهذا الضالل ألسباب هي

أن املدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إىل يوم القيامـة،   :األول
يومِ  يستجِيب لَه إِلَى دون اللَّه من لَّا أَضلُّ ممن يدعو من ومن﴿ :-تعاىل - قال

ةاميفصارت دعوته له هي غاية الضالل واخلسران ]٥: األحقاف[﴾ الْق. 
إما : فال يشعر املدعو بدعاء من دعاه ألم: أم غافلون عن دعائهم :الثاين

أموات، أو مجاد، أو مالئكة مشغولون مبا خلقوا له، ال ميلكون ألنفسهم نفعـا  
 دعـائهِم  عن وهم﴿ :-تعاىل - قال! وال ضرا، فكيف ميلكون ذلك لغريهم؟

 .﴾غَافلُونَ
أم يكونون هلم أعداء، فتلك الدعوة سبب لبغض املدعو للداعي،  :الثالث

 .﴾لَهم أَعداء حشر الناس كَانوا وإِذَا﴿ :-تعاىل - وعداوته له يوم القيامة، قال



 

 

١٣٩ 

 أم يكفرون بعبادم، فيتربأ املعبود من العابد حىت لو رضي بعبادته :الرابع
 .﴾كَافرِين بِعبادتهِم وكَانوا﴿ :-تعاىل - له يف الدنيا، قال

فهذه األمور األربعة كل واحد منها كاف يف ضالل من يـدعو غـري اهللا،   
 !فكيف وهي جمتمعة؟

 اللَّه مخلصا لَّـه  أُمرت أَنْ أَعبد قُلْ إِني﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ين١١: الزمر[﴾ الد.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٤٠ 

 اخلطبة الثانية
وأشـكره،   - سبحانه - احلمد هللا على ما منح من اِإلنعام وأسدى، أمحده

اهللا  أن ال إله إال وأتوب إليه وأستغفره من خطايا وذنوب ال حتصى عدا، وأشهد
وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله أعظم به رسوالً وأكرم 

ه عبدا، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه؛ كانوا أمثل طريقـة  ب
 .وأقوم وأهدى، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

إِذَا دعـاه   يجِيـب الْمضـطَر   أَمن﴿ :-سبحانه وتعاىل - قال: عباد اهللا
فكْشيو لُكُمعجيوَء وضِ السلَفَاء الْأَرأَ خاللَّه عم ـا   إِلَهيلًـا مونَ  قَلـذَكَّرت﴾  

 ].٦٢: النمل[
احلجة على املشركني يف بطـالن اختـاذهم    - سبحانه وتعاىل - يقيم اهللا

قروا به من إجابة الدعاء هلم إذا دعوه يف حال أالشفعاء من دونه؛ مبا قد علموه و
ء يف األرض الشدة، وكذلك كشفه السوء النازل م، وكذلك جعلهم خلفـا 

فإذا كانت آهلتهم ال تفعل شيئًا من هذه األمور فكيف يعبدوا ! جيالً بعد جيل
فما أقل تذكر هؤالء املشركني فيما يرشدهم إىل احلـق   - جل وعال - مع اهللا

 .والطريق املستقيم
منافق يؤذي املـؤمنني،   أنه كان يف زمن النيب : وروى الطرباين بإسناده

: من هذا املنافق، فقال النيب  بنا نستغيث برسول اهللا  قوموا: فقال بعضهم
 .»عز وجل ـ - إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث باهللا«

 كان عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني يف عهد رسول اهللا 



 

 

١٤١ 

 اذهبوا بنـا إىل الرسـول   : فحصلت منه أذية للمؤمنني، فقال بعضهم 
عنا شر ديد؛ واالسـتغاثة يف   نستغيث به؛ يصد هذا املنافق بقتل أو ضرب، أو
حي قادر؛ يقدر على كشف أذية ذلك املنـافق،   هذا احلديث جائزة؛ ألنه 

 »يستغاث باهللا إنه ال يستغاث يب وإنما«: ى عن هذه الصيغة، فقال لكنه 
فيمـا  محاية للتوحيد، وسدا لباب الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، فإذا كان هـذا  

فـدلَّ ذلـك   ! يف حياته، فكيف جيوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ يقدر عليه 
على أن دعاء األموات والغائبني، أو األحياء فيما ال يقدرون عليه، أو االستغاثة 

 .م؛ شرك أكرب ينايف التوحيد
عن استغاثة أهل هذا الزمان بغري  - رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني

ذا موجود اآلن، فمن الناس من يسجد لألصنام اليت صنعوها بأنفسـهم  وه: اهللا
تعظيما، فإذا وقعوا يف الشدة دعوا اهللا خملصني له الـدين، وكـان علـيهم أن    
يلجؤوا لألصنام لو كانت عبادا حقَّا، إالّ أن من املشركني اليوم من هو أشـد  

ا أوليـاءهم؛ كعلـي   شركًا من املشركني السابقني، فإذا وقعوا يف الشدة دعو
واحلسني، وإذا كان األمر سهالً دعوا اهللا، وإذا حلفوا حلفًا هم فيه صـادقون  
حلفوا بعلي أو غريه من أوليائهم، وإذا حلفوا حلفًا هم فيه كاذبون حلفوا باهللا 

 .ومل يبالوا
هذا، وصلوا وسلموا على من بعثه اهللا هاديا ومبشرا ونذيرا، ولراية التوحيد 

ا ودليالًمنادي... 



 

 

١٤٢ 

(اخلطبة األوىل
18F

١( 
احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شـرور  
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده     أن ال إله إال له، وأشهد
 .ورسوله
﴿ا أَيايواْ هنآم ينالَّذ قح قُواْ اللّهالَ اتو هقَاتإِالَّ ت نوتمونَ  تمـلسم مأَنتو ﴾

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

اتقوه يف السر والعلن، فإن تقوى اهللا عز وجل  - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
 .سبب للنجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة

 :عباد اهللا
 ما الَ يخلُق شـيئاً  أَيشرِكُونَ﴿: كم الترتيليف حم - عز وجل - يقول اهللا
: األعـراف [﴾ ينصرونَ نصرا والَ أَنفُسهم يستطيعونَ لَهم والَ*  وهم يخلَقُونَ

١٩٢ ،١٩١[. 
 املشركني على جهلهم، - سبحانه - يف هذه اآلية العظيمة وبخ اهللا

                                     
 والَ*  وهم يخلَقُونَ خلُق شيئاًما الَ ي أَيشرِكُونَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ١٩(خطبة رقم  (١)

مونَ لَهيعطتسا يرصن﴾ . 



 

 

١٤٣ 

من أا ال تصلح أن تكـون معبـودة    وضالهلم، وبين عجز هذه األصنام 
: ال ختلق شيئًا، ومن ال خيلُق ال يسـتحق العبـادة، قـال تعـاىل    : وذلك بأا

 .﴾ما الَ يخلُق شيئاً أَيشرِكُونَ﴿
 .﴾وهم يخلَقُونَ﴿: أا خملوقة، قال تعاىل: ثانيا
يسـتطيعونَ   والَ﴿ :-تعاىل - أا ال تستطيع نصر من يدعوها، قال: ثالثًا

ما لَهرصن﴾. 
 والَ أَنفُسهم﴿ :-تعاىل - كذلك هي ال تستطيع نصر نفسها، قال: رابعا
 .﴾ينصرونَ

وال ريب أنَّ هذا من أقوى األدلة على بطالن الشرك، وعلـى أنَّ الـذي   
يستحق العبادة هو اهللا، اخلالق، الراوق، املدبر الذي ينصر عباده املوحدين دون 

 .سواه
إِن *  يملكُونَ من قطْمـريٍ  تدعونَ من دونِه ما والَّذين﴿ :-سبحانه - قال

يكْفُرونَ  ويوم الْقيامة استجابوا لَكُم ولَو سمعوا ما يسمعوا دعاءكُم تدعوهم لَا
كُمكر١٤ ،١٣: فاطر[﴾ بِش[. 

أنَّ املُلْك له وحده، ومجيع اخللق حتت تصرفه  - اىلسبحانه وتع - أخرب اهللا
الـدعاء،   عوتدبريه، فهو املستحق للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كاملُلْك، ومسا

عن تلـك املعبـودات هـذه     - تعاىل - والقدرة على اِإلجابة، ولقد نفى اهللا
 :الصفات

 مـا ﴿ :-اىلتع - فنفى امللك، إذ ال متلك أدىن شيء ولو كان حقريا، قال
 .﴾يملكُونَ من قطْمريٍ

يسـمعوا   تـدعوهم لَـا   إِن﴿ :-تعـاىل  - ونفى عدم مساع الدعاء، قال
اءكُمعد﴾. 

 ونفى كذلك عدم القدرة على االستجابة، فهي ال تستجيب ملن دعاها،



 

 

١٤٤ 

 .﴾استجابوا لَكُم ولَو سمعوا ما﴿ :-تعاىل - قال 
ويـوم  ﴿ :-تعاىل - دات تربأ من عابديها يوم القيامة، قالوأخرب أنّ املعبو

ةاميالْق كُمكرونَ بِشكْفُري﴾. 
فهذه دالئل ناصعة يف بطالن عبادة غري اهللا، وإثبات العبادة هللا وحده، وال 

ولَـا  ﴿ :-سبحانه وتعاىل - خيربنا بعواقب األمور ومآهلا مثل خبري ا، وهو اهللا
 ئُكبنثْلُيبِريٍ مخ﴾. 
 

 :أيها املسلمون
يوم أحد وكسـرت رباعيتـه    شج النيب «: يف الصحيح عن أنس قال

﴾ من اَألمرِ شيٌء لَيس لَك﴿: فرتلت »كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟«: فقال
 ].١٢٨: آل عمران[

إذا : يقـول  أنه مسع رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما - وفيه عن ابن عمر
لعـن فالنـا   االلـهم  «: ه من الركوع، يف الركعة األخرية من الفجررفع رأس

لَـيس  ﴿: فأنزل اهللا »مسع اهللا ملن محده، ربنا لك احلمد«: بعدما يقول »وفالنا
ٌء لَكيرِ شاَألم نم﴾. 

عبد من عباد اهللا، شرفه اهللا بالرسالة، وتلقي الوحي، وتبليغـه   الرسول 
ة، ومكانة عالية، ودرجة سامية؛ ومع هذا فهو ال ميلك للناس، وهذه مرتلة عظيم

 .لنفسه نفعا وال ضرا
بشر تعتريه العوارض البشرية من مرض، ومصائب، وجراح،  فالرسول 

كما حصل له يف غزوة أحد من االبتالء واالمتحان على أيدي أعدائـه، فقـد   
:  شج رأسه، وكُسرت رباعيته، فقـال : يف موضعني من جسده أصيب 

استبعد حصول الفوز والسعادة هلم مع فعلهم  »كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟«
 هذا بنبيهم، ودعا على ثالثة أشخاص معينني من



 

 

١٤٥ 

: ، فعاتبه ربه جل وعال بقولـه شد الناس عداوة له أالكفار، كانوا من  
﴿لَك سٌء لَييرِ شاَألم نم وجهادهم: ﴾ أيمليس عليك إال دعو. 

، فهو أفضل اخللق وسيد املرسلني، ولكن ذلك تنقص للرسول  وليس يف
وأنه عبد اهللا ورسوله، ال يدفع عن نفسه الضر وليس له من  اآلية تبني مرتلته 

وأنه جيوز الغلو فيه برفعه فوق مكانته اليت جعلها اهللا له فَيعبد من  األمر شيء فال
 .ه من اخللق من باب أوىلفغري ، فإذا كان هذا يف حق رسول اهللا دون اهللا

وأفاد احلديث أنه جيب احلذر من إطالق اللسان فيما إذا رأى اإلنسان مبتلى 
فهـؤالء  . قد يتوب عليه - تعاىل - املعاصي؛ فال نستبعد رمحة اهللا منه، فإنَّ اهللا

من اَألمـرِ   لَيس لَك﴿: فالحهم؛ قيل له الذين سجوا نبيهم ملا استبعد النيب 
 .﴾شيٌء

واهللا، ال يغفـر  «: لذي مير بالعاصي من بين إسرائيل ويقولاوالرجل املطيع 
من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفالن؟ قد غفرت : اهللا لفالن، قال اهللا له

؛ فيجب على اِإلنسان أن حيفظ لسانه ألنَّ زلته عظيمة، مث »له وأحبطت عملك
وأشدهم وعـداوة انقلبـوا   اهللا  ن أكفر عبادإننا نشاهد أو نسمع قوما كانوا م

! ألمر كذلك؛ فلماذا نستبعد رمحة اهللا بقوم كانوا عتـاة؟ اأولياء هللا، فإذا كان 
 - نسأل اهللا احلماية - وما دام اِإلنسان ملا ميت فكل شيء ممكن، كما أنَّ املسلم

 .قد يزيغ قلبه ملا كان فيه من سريرة فاسدة
جيب أن يتخذ عربة للمعترب يف أن ال نستبعد رمحة اهللا فاملهم أنَّ هذا احلديث 

 .بأي إنسان كان عاصيا
 :ويف غزوة أحد عرب ودروس كثرية منها

 هؤالء الثالثة - سبحانه - ال يعلم الغيب، فقد هدى اهللا أن الرسول 



 

 

١٤٦ 

 .وحسن إسالمهم الذين دعا عليهم  
ر والضالل، فالقلوب عدم اليأس من هداية أحد وإن متادى يف الكف :اهوثاني

 .-سبحانه - اهللا بيد
إثبات وقوع االبتالء باألنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف األمم  :وثالثها

أشد الناس بـالء األنبيـاء، مث األمثـل    «: ما أصام، فيتأسوا م، قال 
 ].رواه احلاكم[ »فاألمثل

 .ة إىل اهللاوجوب التحلي بالصرب وحتمل األذى يف سبيل الدعو :ورابعها
 :عباد اهللا

 قام رسـول اهللا  : أنه قال -  - روى اإلمام البخاري عن أيب هريرة
يا معشر «: فقال ]٢١٤: الشعراء[﴾ الْأَقْربِني عشريتك وأَنذر﴿حني أنزل عليه 

اشتروا أنفسكم ال أُغين عنكم من اهللا شـيئًا، يـا   «أو كلمة حنوها  »قريش
عمة رسول اهللا  -  أغين عنك من اهللا شيئًا، يا صفيةطلب العباس بن عبد امل

 -    ال أغىن عنك من اهللا شيئًا، ويا فاطمة بنت حممد سليين من مـايل مـا
 .»شئت، ال أغين عنك من اهللا شيئًا

 :-سبحانه وتعاىل - حريصا على دعوة الناس مجيعا، امتثاالً لقوله كان 
م بواجب الدعوة مبشرا ونذيرا، وملا نـزل  فقا] ٢: يونس[﴾ الناس أَنْ أَنذرِ﴿

ق الناس بربه وإحسانه الديين والدنيوي، كمـا  عليه األمر بإنذار قربته ألم أح
اشـتروا  «: قريشا قـائالً  مجع  ﴾الْأَقْربِني عشريتك وأَنذر﴿ :-تعاىل - قال

التوحيـد  خلصوها من عذاب اهللا ب: أي »أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئًا
والعمل الصاحل؛ ألنه مثن النجاة، ال االعتماد على األحساب واألنساب، فإا ال 

 .تغين من اهللا شيئًا
 عمه وعمته، وأمرهم أن يخلِّصوا أنفسهم من عذاب ونادى الرسول 



 

 

١٤٧ 

اهللا بالتوحيد والعمل الصاحل، فمجرد قرابتهم منه ال تنفعهم وال تنجـيهم مـن   
 رضي اهللا عنها - )ابنته فاطمة(لنذارة من هي بضعة منه عذاب اهللا، مث خص با

، أما ؛ ألن هذا هو الذي يقدر عليه »سليين من مايل ما شئت«: وقال هلا -
ال  اهلداية والفوز باجلنة، والنجاة من النار فال تطلب إال من اهللا، فإذا كـان  

 .ينفع عمه وال عمته، وال ابنته فغريهم من باب أوىل
، ودعاه من دون اهللا ليشفع له، ديث حجة على من تعلق بالنيب وهذا احل

 ،-سبحانه - أو يدفع عنه الكروب، فإن هذا هو الشرك األكرب الذي حرمه اهللا
بالتحذير منه، ومن عرف اهللا، وعرف اخللق نـزه اخلـالق عـن     وأمر نبيه 

 .الشركاء، وأخلص له وحده
 لَا برهانَ لَه بِه مع اللَّه إِلَها آخر دعومن ي﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

هابسا حملَا فَإِن هإِن هبر ندونَ عرالْكَاف حفْل١١٧: املؤمنون[﴾ ي.[ 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٤٨ 

 اخلطبة الثانية
   يهدي إىل الطيب من القول ويهدي إىل صراط احلميـد، أمحـده  احلمد هللا

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  أن ال إله إال وأشهد. وأشكره - سبحانه -
حممدا عبده ورسوله، أدبه ربه فأحسن تأديبه، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه، 

 .والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد عباد اهللا

ما خيرج وحدانية اهللا، وهو آخر  نإن الدخول يف دين اهللا ال يصح إال بإعال
رواه [ »لقنوا موتـاكم ال إلـه إال اهللا  «: به املسلم من الدنيا، يقول النيب 

 :- - ، والوقوع يف ضده أعظم من قتل األوالد، يقول ابن مسـعود ]مسلم
أن جتعل هللا ندا وهـو  «: أي الذنب عند اهللا أعظم؟ قال: سألت رسول اهللا 

رواه [ »ن يطعـم معـك  أن تقتل ولدك خمافة أ«: قلت مث أي؟ قال »خلقك
؛ لذا تأكد النهي عن الشرك يف القرآن وتكرر األمر بالتوحيد، أبدى ]البخاري

 .اهللا فيه وأعاد، وضرب لذلك األمثال
يا ﴿: واألمر بعبادة اهللا أول دعوة الرسل، فقد بدأ اخلليل دعوته ألبيه بذلك

مل تأَب عمسا لَا يم دبعلَا تو رصبلَا يئًا ويش نكنِي عغودعا نبينا ] ٤٢: مرمي[﴾ ي
الناس إىل التوحيد عشر سنني قبل فرض الفرائض تعظيمـا لشـأنه،    حممد 

ملعاذ ملا  وأرشد الدعاة إىل أن يكون األمر بالتوحيد أول دعوم، يقول النيب 
 إنـك تـأيت قومـا أهـل كتـاب، فلـيكن أول مـا        «: بعثه إىل الـيمن 

دعا  -  - وإمام املوحدين إبراهيم »دة أن ال إله إال اهللاتدعوهم إليه شها
 ال إبراهيمـق]. ٣٥: إبراهيم[﴾ اَألصنام وبنِي أَن نعبد واجنبنِي﴿: ربه بقوله



 

 

١٤٩ 

 !ومن يأمن البالء بعد إبراهيم؟: التيمي 
ولقد وصى األنبياء بنيهم بالثبات على الدين الصحيح والعقيدة الصافية حىت 

 اصطَفَى لَكُم الدين بنِي إِنَّ اللّه بنِيه ويعقُوب يا بِها إِبراهيم ووصى﴿: املمات
 -  - وقد سأل يعقـوب ] ١٣٢: البقرة[﴾ وأَنتم مسلمونَ فَالَ تموتن إَالَّ

استمرارهم ﴾ ليطمئن على تعبدونَ من بعدي ما﴿: وهو على فراش املوت أبنائه
قَالَ لبنِيه  يعقُوب الْموت إِذْ شهداء إِذْ حضر أَم كُنتم﴿: على التوحيد بعد وفاته

وإِسـماعيلَ   آبائـك إِبـراهيم   إِلَـهك وإِلَـه قَالُواْ نعبد تعبدونَ من بعدي ما
قحإِسا وداحا وإِلَـه م لَه نحنونَومل١٣٣: البقرة[﴾ س.[ 

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

١٥٠ 

(اخلطبة األوىل
19F

١( 
احلمد هللا جعل جنة الفردوس لعباده املؤمنني نزالً، ويسر للمكلفني األعمال 

 .وهداهم النجدين، ليبلوهم أيهم أحسن عمالً
وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أرسل الرسل، وأنـزل   - سبحانه - أمحده

حلجة على خلقه، فهو مل خيلقهم عبثًا وال سدى، ومل يتـركهم  الكتب، وأقام ا
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممـدا عبـده    أن ال إله إال مهالً، وأشهد

ورسوله دعا إىل احلق وأوضح احملجة، فال نبغي عن حمجته بدالً، صلى اهللا وسلم 
 .يوم الدينإىل وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان 

 :أما بعد
فاتقوا اهللا حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسالم بـالعروة الـوثقى؛ فـإن    
أجسامكم وأقدامكم على النار ال تقوى، واعلموا أن اليوم عمل وال حسـاب،  
وغدا حساب وال عمل؛ وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 

 .واألرض أعدت للمتقني
 :أيها املسلمون

املالئكة من نور، وأعطاهم من القوة والعظمة  - سبحانه وتعاىل - اهللا خلق
س هلم من صفات الربوبية واأللوهية شيء، بل هم عبـاد  يما ال يعلمه إال هو، ل

 أَمرهم يعصونَ اللَّه ما لَا﴿ :-سبحانه وتعاىل - منقادون لطاعة اهللا، كما قال

                                     
 ربكُم قَالُوا قَالُوا ماذَا قَالَ فُزع عن قُلُوبِهِم حتى إِذَا﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٢٠(خطبة رقم  (١)

وهو قالْح الْكَبِري يلالْع﴾ . 



 

 

١٥١ 

 ].٦: تحرميال[﴾ ما يؤمرونَ ويفْعلُونَ
  ورسـله اهللا  إذ هو موكل بالوحي بني ،- - وأفضل املالئكة جربيل

على صورته احلقيقية ولـه سـتمائة    وقد رآه الرسول  ،-عليهم السالم -
أعظـم   - سـبحانه  - هـا قجناح، فإذا كان هذا عظم أحد املخلوقات، فخال

 !وأجل، فكيف يسوى به غريه يف العبادة؟
إذا قضـى اهللا  «: قـال  عن النيب  -  - ريرةويف الصحيح عن أيب ه

سماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة علـى  األمر يف ال
 ربكُم قَالُوا قَالُوا ماذَا قَالَ فُزع عن قُلُوبِهِم حتى إِذَا﴿: صفوان ينفذهم ذلك

وهو قالْح الْكَبِري يلمسترق السمع، ومسـترق   معهافيس] ٢٣: سبأ[﴾ الْع
السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفهـا، وبـدد بـني    
أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته حىت 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيهـا،  

أليس قد قال لنا : ب معها مائة كذبة، فيقالورمبا ألقاها قبل أن يدركه، فيكذ
 .»يوم كذا وكذا، وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء

 :عباد اهللا
عن حال املالئكة إذا مسعت الوحي من اهللا جل جالله إىل  يخرب الرسول 

يبـة  يأمره مبا شاء أنها تفْزع، ويصيبها الغشي تعظيما هللا، وه -  - جربيل
 ماذَا قَـالَ ﴿: له، وخضعانا لقوله، فإذا زال الفزع عن قلوم يتساءلون بينهم

: احلق، وقوله احلق، ودعوته هـي احلـق   - سبحانه - ﴾ فهوالْحق ربكُم قَالُوا
﴿وهو الْكَبِري يلعلو الـذات، وعلـو   : ﴾ له العلو الكامل من مجيع الوجوهالْع

 .﴾ الذي ال أكرب منه وال أعظملْكَبِريا﴿: القدر، وعلو القهر
 ﴾ داللة وبرهان واضح علىفُزع عن قُلُوبِهِم حتى إِذَا﴿ :-ويف قوله تعاىل



 

 

١٥٢ 

املسـتحق للعبـادة    - سبحانه وتعاىل - وجوب إفراد اهللا بالعبادة؛ وأنه 
وحده، وعلى بطالن ألوهية املالئكة، إذ أن من يعرض لـه اخلـوف والفـزع    

اهللا  يصلح لِإلهلية، فمن عبدهم واستغاث م، أو دعاهم مـن دون  والغشي ال
 .فقد وقع يف الشرك األكرب

إا تقطع عروق شجرة الشرك مـن  : وقد قال بعض العلماء يف هذه اآلية
 .القلب

 :مها - سبحانه وتعاىل - ويف اآلية صفتان من صفات اهللا
 .ه وعظمتهعلى ما يليق جبالل - سبحانه وتعاىل - صفة العلو هللا

 .يتكلم مبا شاء، إذا شاء، مىت شاء - سبحانه - وصفة الكالم هللا، فهو
 

 :عباد اهللا
يركب الشياطني بعضهم فوق بعضهم حىت يصلوا إىل حيـث يسـمعون   
حتدث املالئكة باألمر الذي يقضيه اهللا يف السـماء، مث تلقيـه إىل السـاحر أو    

لتلك الكلمة اليت مسعـت مـن   الكاهن فرمبا أدرك الشهاب الشيطان املسترق 
 - السماء قبل إلقائها فأحرقه، ورمبا ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب ملا هللا

 .-سبحانه - يف ذلك من احلكمة وإال فال يفوته شيء - سبحانه
ليـه وليـه مـن    إمث يكذب الكاهن أو الساحر مع تلك الكلمة اليت ألقاها 

يكذب الشيطان مـع الكلمـة الـيت     الشياطني مائة كذبة، ويزيد وينقص، أو
استرقها مائة كذبة، فيغتر أهل السفه واجلهل وضـعاف النفـوس، فيتعلقـون    

ا، والشـيء  بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، وأما مائة كذبة فال يعتربون 
إذا كان فيه شيء من احلق ال يدل على أنه حق كله، فالسحر والكهانة، باطلة 

 . العظيممبنية على الكفر باهللا
 واآليات املذكورة يف هذا :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن



 

 

١٥٣ 

اهللا،  أن ال إله إال الباب واألحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة 
فإن امللك العظيم الذي تصعق األمالك من كالمه خوفًا منه ومهابة، وترجـف  

مه وقدرته وملكه وعزه وغناه عـن  منه املخلوقات، الكامل يف ذاته وصفاته وعل
مجيع خلقه، وافتقارهم مجيعا إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم بعلمه وحكمته، ال 
جيوز شرعا وال عقالً أن يجعل له شريك من خلقه يف عبادته اليت هـي حقـه   

 !أين ذهبت عقول املشركني؟! عليهم، فكيف جيعل املربوب ربا والعبد معبودا؟
 .-عما يشركونسبحان اهللا  -

إذا أراد اهللا أن «: قال رسول اهللا : قال -  - وعن النواس بن مسعان
رعـدة  «: أو قال »يوحي باألمر، تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة

فإذا مسع ذلك أهل السموات صـعقوا   - عز وجل - شديدة، خوفًا من اهللا
ه اهللا من وحيـه  وخروا هللا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جربيل، فيكلم

مـاذا  : ، مث مير جربيل على املالئكة، كلما مر بسماء، سأله مالئكتهامبا أراد
قال احلق وهو العلي الكـبري، فيقولـون   : قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل

عـز   - كلهم مثل ما قال جربيل، فينتهي جربيل بالوحي على حيث أمره اهللا
 .»-وجل 

 :أيها املسلمون
بالعظمة واجلالل، ومجيع ما يف الكون خاضع لـه،   - ز وجلع - تفرد اهللا

فإذا تكلم مبا شاء من وحيه يف مجيع األمور اليت يقضيها، تصيب السماوات من 
وهيبة له، وهذا دليـل   - سبحانه - كالمه رجفة، أو رعدة شديدة خوفًا منه

 - سبحانه - صريح على أن السماوات تسمع كالم اهللا، وختاف منه، وقد أخرب
 - يف كتابه أن هذه املخلوقات العظيمة تدرك عظمة را وتسبحه وتقدسه، قال

شـيٍء إِالَّ   ومن فيهِن وإِن مـن  السبع واَألرض لَه السماوات تسبح﴿ :-تعاىل
حبسن الَّ يلَـكو هدمبِح مهبِيحسونَ تفْقَه٤٤: سراءاإل[﴾ ت.[ 



 

 

١٥٤ 

نت السماوات العظيمة تدرك عظمة اهللا وختافه وهي مجادات فكيف وإذا كا
 .ال خيافه اِإلنسان الضعيف املسكني

إن تعظيم اهللا وإجالله واخلوف منه يدفع العبد إىل فعل الطاعـات وتـرك   
 .احملرمات، وإذا سكن اخلوف القلب أحرق الشهوات

سجود تعظيمـا  ويف احلديث تصعق املالئكة عند مساع كالم اهللا، وختر بال
 فيوحي اهللا -  - وهيبةً له، وخوفًا منه، فيكون أول من يرفع رأسه جربيل

إليه مبا أراده من أمره مث مير جربيل على املالئكة، وكلما مر بسماء  - سبحانه -
قال احلق وهو العلـي  : ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: سأله مالئكتها

ا قال جربيل، فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره الكبري، فيقولون كلهم مثل م
 .واألرض ءمن السما - عز وجل - اهللا

مساع كالمه خوفًا ومهابة،  املالئكة عند قالذي تصع - عز وجل - إن اهللا
وات على عظمتها وسعتها ترجف ويصعق من فيها هيبة له وخوفًا منه هو والسم

 .ده ااملستحق للعبادة وحده، فالواجب علينا إفرا
إذ ال جيوز شرعا وال عقالً، أن يجعل هللا شريك من خلقه يف عبادته، ومجيع 

 .اخللق عباد له
والْأَرضِ إِلَّـا   من في السماوات إِن كُلُّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

﴾ الْقيامة فَردا تيه يومآ وكُلُّهم*  عدا أَحصاهم وعدهم لَقَد*  الرحمنِ عبدا آتي
 .]٩٥ – ٩٣: مرمي[

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٥٥ 

 اخلطبة الثانية
حبمده،  - سبحانه - احلمد هللا جل جالله، وعظم ثناؤه، وتقدست أمساؤه،

 وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشـهد  - سبحانه - ال حتصى نعماؤه، أمحده
وأشهد أن حممـدا عبـد اهللا ورسـوله،     اهللا وحده ال شريك له، أن ال إله إال

املبعوث باهلدى ودين احلق، ارتفعت به أعالمه، وعال ضياؤه، صلى اهللا وسـلم  
وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، هم بدور الدجى وسناؤه، والتـابعني ومـن   

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

ا ترجعون فيه إىل اهللافاتقوا اهللا عباد اهللا، واعملوا صاحلًا، واتقوا يوم. 
 :أيها املسلمون

ذم اهللا من مل يقدره حق قدره يف ثالثة مواضع من كتابه، فـأخرب أنـه مل   
يقدره حق قدره؛ من أنكر إرساله للرسل، وإنزال كتبه عليهم، ومل يقدره حق 
قدره من عبد معه إهلًا آخر، ومل يقدره حق قدره من جحد صـفات كمالـه،   

 .ونعوت جالله
ال يتم إال بتعظيمه، وال يتم تعظيمه إال بتعظيم أمره  - سبحانه - ان بهواإلمي

يكون تعظيمه ألمره ويه، وتعظيم  - سبحانه - ويه فعلى قدر تعظيم العبد هللا
األمر يدل على تعظيم اآلمر، وأول مراتب تعظيم اآلمر التصديق به، مث العـزم  

ادرة إليه رغم القواطع واملوانع، مث بذل ليه واملبإاجلازم على امتثاله، مث املسارعة 
اجلهد والنصح يف اِإلتيان به على أكمل الوجوه، مث فعله لكونه مأمور به سـواء  

 ظهرت له حكمته أو مل تظهر فإن ورد الشرع بذكر



 

 

١٥٦ 

األمر، أو فقهها العقل كانت زيـادة يف البصـرية والداعيـة إىل     ةحكم 
 .وهن ذلك انقياده ومل يقدح يف امتثالهاالمتثال، وإن مل تظهر له حكمته مل ي

فأطيعوا ربكم وعظموا أمره ويه، واعرفوا له حقه، فإن أمـامكم اجلـزاء   
جعلىن اهللا وإياكم من أهل جنتـه ممـن   . إىل جنة أو نار فواحلساب مث املنصر

 معلَـيكُم والَ أَنـت   الْجنةَ الَ خوف ادخلُواْ﴿: ينادون يف ذلك املوقف العظيم
 ].٤٩: األعراف[﴾ تحزنونَ

 ...وسلموا واهذا، وصل



 

 

١٥٧ 

(اخلطبة األوىل
20F

١( 
احلمد هللا أهل التقوى وأهل املغفرة، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كـل  
شيء عددا، له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتـت الثـرى،   

حتصـى، وآالؤه  وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره؛ نعمه ال  - سبحانه - أمحده
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينـا   أن ال إله إال ليس هلا منتهى، وأشهد

حممدا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دلَّ على سبيل اهلدى وحذر من 
طريق الردى، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، معـامل اهلـدى   

 .تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتفىومصابيح الدجى، والتابعني ومن 
 :أما بعد

بتقوى اهللا، فتقوى اهللا مجاع اخلريات، وحصـون   - ونفسي - فأوصيكم
الربكات، أكثر خصال املدح ذكرا يف كتاب اهللا، ما من خري عاجل وال آجل، 
وال ظاهر وال باطن إال والتقوى موصلة إليه، ووسيلة له، ودليل عليه، وما مـن  

ال آجل، وال ظاهر وال باطن، إال والتقوى حرز منه حصني ودرع شر عاجل و
 .منه مكني

 :أيها املسلمون
الناس يف هذه الدنيا حيتاج بعضهم إىل بعض يف حيام اخلاصـة والعامـة   
جللب نفع أو دفع ضر، وقد ال يتوصلون لبعض مصاحلهم ومطالبهم إال بشفاعة 

 .بعضهم لبعض عند أصحاب احلاجات
 ي التوسط للغري جللب نفع أو دفع ضر؛ وملا كان املشركونه :والشفاعة

                                     
 . الشفاعةباب ): ٢١(خطبة رقم  (١)



 

 

١٥٨ 

يف قدمي الدهر، إمنا وقعوا يف الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما أخرب اهللا  
إنها شفعاء هلـم  : عنهم، وأن ذلك عني الشرك، فهم يعبدون األصنام ويقولون

واالستغاثة وما  فيها؛ بالدعاء - سبحانه وتعاىل - عند اهللا، وهم يشركون باهللا
 - يف احلقيقـة  - أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أم معظمون هللا، ولكنـهم 

منتقصون له؛ ألنه عليم بكل شيء، وله احلكم التام املطلق، والقدرة التامة فـال  
حيتاج إىل شفعاء، وامللوك يف الدنيا حيتاجون إىل شفعاء، إما لقصور علمهم، أو 

اء يف ذلك؛ فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشـفعون  لنقص قدرم، فيساعدهم الشفع
، فـال  نكامل العلم والقدرة والسلطا - عز وجل - اهللا بدون استئذان، ولكن

حيتاج ألحد أن يشفع عنده، وهلذا ال تكون الشفاعة عنده إال بإذنـه لكمـال   
 .سلطانه وعظمته

قدر شفاعة منفية، وهي اليت تطلب من غري اهللا، فيما ال ي: والشفاعة نوعان
وهي اليت تطلب من اهللا، وتكون يوم القيامة ألهل : ، وشفاعة مثبتةعليه إال اهللا

 .إذن اهللا للشافع أن يشفع، ورضاعه عن املشفوع له: التوحيد، ومقيدة بأمرين
والناس يف الشفاعة ثالث طوائف، طرفان ووسط، فطائفة أنكروها كاليهود 

ئفة أثبتوها وغلوا يف إثباا، حىت والنصارى، واخلوارج املكفرين بالذنوب، وطا
جوزوا طلبها من األولياء والصاحلني، أما أهل السنة واجلماعة فقد أثبتوا الشفاعة 
الشرعية، كما ذكر اهللا يف كتابه، وال تطلب إال من اهللا، كأن تسأله تعـاىل أن  

 .، فإن الشفاعة حمض فضل وإحسانيشفع فيك نبيك حممدا 
مـن   ربهِم لَيس لَهم أَن يحشرواْ إِلَى بِه الَّذين يخافُونَ روأَنذ﴿: قال تعاىل
 ].٥١: األنعام[﴾ يتقُونَ شفيع لَّعلَّهم دونِه ولي والَ
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خوف بالقرآن الذين خيـافون   لنبيه حممد  - سبحانه وتعاىل - يقول اهللا
ة، وهم املؤمنون املخلصـون، أصـحاب   أن يجمعوا ويبعثوا إىل رم يوم القيام

القلوب احلية الواعية الذين مل يتخذوا هلم من دون اهللا وليا وال شـفيعا، بـل   
أخلصوا قصدهم وطلبهم ومجيع أعماهلم هللا وحده، ومل يلتفتوا إىل أحد سـواه  

 .فيما يرجون نفعه وخيافون ضره
شـفيع   ه ولي والَمن دونِ﴿: س هلم يومئذيل :-رمحه اهللا - قال ابن كثري

ملَّهقُونَ لَّعتون يف هذه الدار عمالً ينجيهم اهللا به مـن عـذاب يـوم    ل﴾ فيعمي
القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغريهم، ألنه ينايف اإلخالص الـذي ال  

 .يقبل اهللا من أحد عمالً بدونه
 :عباد اهللا

﴾ الشفَاعةُ جميعا قُل لِّلَّه﴿: اىلوحده، قال تع - تعاىل - الشفاعة ملك اهللا
 ،-سبحانه - ، ال تطلب إال منه ألا عبادة، وتأله ال يصلح إال له]٤٤: الزمر[

كاملالئكة واألنبياء والصاحلني فقـد أشـرك    - تعاىل - فمن طلبها من غري اهللا
 .شركًا أكرب

 أَولَو كَانوا لَا اللَّه شفَعاء قُلْ ناتخذُوا من دو أَمِ﴿: وقال تعاىل يف اآلية اليت قبلها
أن وقوع الشفاعة على  - سبحانه - أخرب] ٤٣: الزمر[﴾ يعقلُونَ يملكُونَ شيئًا ولَا

﴾ تقرير لبطالن السماوات والْأَرضِ لَّه ملْك﴿: هذا الوجه منتف عقالً وشرعا، فقوله
امللك، فيجب إندراج ملك الشفاعة يف ذلك، فإذا اختاذ الشفعاء من دونه؛ ألنه مالك 

 .كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن ال ميلكها
ما نعبد أوثانا إال لتقربنا إىل اهللا زلفى، قال : نزلت ملا قال الكفار: قال ابن جرير

لبها من غري ط﴾ فتعلمون أن من ترجعونَ ثُم إِلَيه السماوات والْأَرضِ لَّه ملْك﴿: اهللا
لبها من ط حاصلة له؛ ألنه طلبها من غري مالكها، بل رياهللا أنه خاسر السعي وأا غ

 اللَّه اتخذُوا من دون نصرهم الَّذين فَلَولَا﴿: غري اهللا إفك وافتراء، كما قال تعاىل
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 .]٢٨: األحقاف[﴾ يفْترونَ كَانوا إِفْكُهم وما عنهم وذَلك آلهةً بلْ ضلُّوا قُربانا
وجالله وكمال سلطانه أنه ال يتجاسر أحـد   - سبحانه - ومن عظمة اهللا

يشفَع  من ذَا الَّذي﴿: على أن يشفع ألحد عنده يوم القيامة إال بإذنه، قال تعاىل
شفع عنـده إال  ال أحد ي: ﴾ وهذا استفهام معناه النفي البليغ يعينبِإِذْنِه عنده إِالَّ

 .بإذنه
ويف هذا رد على املشركني الذين اختذوا شفعاء من دون اهللا من املالئكـة  

 .واألنبياء والصاحلني وظنوا أم يشفعون عنده بغري إذنه
وبين عظيم ملكوته وكربيائه، وأن أحدا ال يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إال 

لَّا  يومئذ﴿: اآلخرة بإذنه، كقوله تعاىلإذا أذن له، وأن الشفاعة إمنا تقع يف الدار 
  فـبني ] ١٠٩: طـه [﴾ قَولًـا  الرحمن ورضي لَه إِلَّا من أَذنَ لَه تنفَع الشفَاعةُ

إذن الرب للشافع أن يشفع، ورضـاه عـن   : أا ال تقع إال بشرطني -تعاىل-
ل الظاهرة والباطنة إال ما املأذون فيه، وهو سبحانه ال يرضى من األقوال واألعما

 .أريد به وجهه، ولقيه العبد به مخلصا غري مشرك
أنّ كثريا من املالئكة مع عظم مكانتهم عنده ال تنفـع   - سبحانه - وبين

مـن   ءهلم أن يشفعوا فيمن شـا  - سبحانه - شفاعتهم ألحد؛ إال إذا أذن اهللا
ن يكون ساملًا من الشـرك  عباده، وكان املشفوع فيه ممن رضي قوله وعمله، بأ

: قليله وكثريه، وإذا كان هذا يف حق املالئكة فغريهم من باب أوىل، قال تعـاىل 
أَن يأْذَنَ اللَّه  شيئًا إِلَّا من بعد لَا تغنِي شفَاعتهم ملَك في السماوات وكَم من﴿

 ].٢٦: النجم[﴾ يشاء ويرضى لمن
 :عباد اهللا

: رم طلب الشفاعة من األنبياء والصاحلني من أموات املسلمني، كأن يقولحي
يا نيب اهللا اشفع يل عند ربك ليغفر يل، أو يا سيدي فالن اشفع يل عند ربـك  

 .ليفرج كربيت
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 :فهؤالء ذا االستشفاع احملرم قد مجعوا بني أمرين عظيمني
ه اخلـالق بـاملخلوق   تشبي: والثاين. دعاء غري اهللا، وهو شرك أكرب :األول

حيث طلبوا واسطة كما تطْلَب للمخلوق من ذوي السـلطان، وجهلـوا أن   
 - املخلوق قد خيفى عليه أمر اِإلنسان، فيحتاج إىل من يعلِّمه به، خبالف الرب

 .فإنه عليم بأحوال عباده ال خيفي عليه من أمرهم شيء - تبارك وتعاىل
دون اللَّه  الَّذين زعمتم من ادعوا قُلِ﴿: يف سورة سبأ - عز وجل - وقال

 ].٢٢: سبأ[﴾ ولَا في الْأَرضِ ذَرة في السماوات يملكُونَ مثْقَالَ لَا
﴾ أم آهلة من دون الَّذين زعمتم ادعوا﴿قل يا حممد هلؤالء املشركني : أي

ا مجيع األسباب الواهية اليت اهللا، ليكشفوا الضر الذي نزل بكم، فقد قطع اهللا 
يتعلق ا املشركون يف عبادة غري اهللا من املُلك والشركة، واملعاونة، والشفاعة، 

: فنفى اهللا سبب هذه املراتب األربع من غريه، فنفى أن يكون لغريه ملك بقوله
خري وشر، ونفـع  ﴾ من ولَا في الْأَرضِ ذَرة في السماوات يملكُونَ مثْقَالَ لَا﴿

﴾ ال لَهم فيهِما من شرك وما﴿: وضر، ونفى أن يكون له شريك يف قوله تعاىل
 ميلكون شيئًا استقالالً، وال على سبيل الشركة، ونفى أن تكون هذه املعبودات

، ونفـى أن  ﴾، عون يعينه بشيءظَهِريٍ وما لَه منهم من﴿: عونا له يف قوله تعاىل
تنفَـع   ولَـا ﴿: ه شفاعة عنده تعاىل إال بإذنه، وذلك يف قوله تعـاىل يكون لغري

هــؤالء  ﴿: م حيث قالوا﴾، قال تعاىل تكذيبا هلأَذنَ لَه عنده إِلَّا لمن الشفَاعةُ
 ].١٨: يونس[﴾ عند اللّه شفَعاؤنا

مـن   أا تقطع عروق شجرة الشـرك : قال ابن القيم وغريه يف هذه اآلية
 .القلب ملن عقلها

 شفاعة ال نصيب فيها ملشرك، وهي الشفاعة بإذنه، - سبحانه - وقد أثبت
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االستغاثة بامليت أو غريه سببا ِإلذنه، وإمنا السـبب   - سبحانه - ومل جيعل 
كمال التوحيد، ال ما مينع اِإلذن، فاملشرك قد أتى بأعظم حائـل بينـه وبـني    

 .يف حاجة مبا مينع حصوهلا حصول الشفاعة، فهو كمن استعان
نفى اهللا عما سواه كل مـا يتعلـق بـه     :-رمحه اهللا - قال شيخ اِإلسالم

املشركون فنفى أن يكون لغريه ملك أو قسط منه، أو يكون عونا هللا؛ ومل يبـق  
 .إال الشفاعة، فبني أا ال تنفع إال ملن أذن له الرب

 ولَـا ﴿: ما قـال تعـاىل  ال يأذن إال ألهل التوحيد، ك - سبحانه - وهو
فهذه الشفاعة اليت يظنها املشركون،  ]٢٨: األنبياء[﴾ ارتضى يشفَعونَ إِلَّا لمنِ

أنه يأيت فيسجد لربه  وهي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن؛ وأخرب النيب 
ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل «: وحيمده، ال يبدأ بالشفاعة أوالً، مث يقال له

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول : ، وقال له أبو هريرة»ط، واشفع تشفَّعتع
 .»من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه«: اهللا؟ قال

 .فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص بإذن اهللا، وال تكون ملن أشرك باهللا
هو الذي يتفضل علـى   - سبحانه - وحقيقته أن اهللا: مث قال شيخ اِإلسالم

خالص فيغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال املقام أهل اِإل
، وهلذا أثبـت الشـفاعة   كاحملمود، فالشفاعة اليت نفاها القرآن ما كان فيها شر

 .أا ال تكون إال ألهل التوحيد واِإلخالص بإذنه يف مواضع، وقد بني النيب 
 يضرهم والَ ن دون اللّه ما الَم ويعبدونَ﴿أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 بِما الَ يعلَـم فـي   أَتنبئُونَ اللّه عند اللّه قُلْ هـؤالء شفَعاؤنا ينفَعهم ويقُولُونَ
 ].١٨: يونس[﴾ يشرِكُونَ وتعالَى عما اَألرضِ سبحانه السماوات والَ في

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية

 
 احلمد هللا احملمود على كل حال، ونعوذ باهللا من حال أهل الضالل، وأشهد

اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبـده   أن ال إله إال
ورسوله، جبله ربه على مجيل الفعال وكرمي اخلصال، صلى اهللا عليه، وعلى آله 

 :أما بعد. ل، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم املآلوصحبه خري صحب وآ
 :عباد اهللا

 :إىل قسمني تنقسم شفاعة النيب 
الشفاعة العظمى الـيت  : وهي الشفاعة اخلاصة بالرسول  :القسم األول

وهـي  ( »أنا هلا«: فيقول يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، حىت تنتهي إليه 
 ).املقام احملمود

 .ألهل اجلنة يف دخوهلا عته وكذلك شفا
 .يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب شفاعته : وأيضا

 :وجلميع املؤمنني الشفاعة العامة لرسول اهللا  :القسم الثاين
 .وهي الشفاعة لقوم من العصاة من أهل التوحيد أن ال يدخلوا النار

 .والشفاعة يف إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار
 .ة يف قوم من أهل اجلنة يف زيادة ثوام ورفع درجاموالشفاع

وأحقهم ا هم أهل التوحيد واِإلخـالص،   وأسعد الناس بشفاعة النيب 
 لـئال   »من قال ال إلـه إال اهللا خالصـا مـن قلبـه    «: بقوله فقد قيدها 

 وهم املشركون أنَّ هلم نصيبا منها، وهم قد حرموا منها ملا طلبوها من غريـيت
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اهللا، وإنما يناهلا املوحدون حىت الذين استحقوا دخول النار بسـبب ذنـوم؛   
أخرجوا من النـار  «: فيشفع هلم يف اخلروج بعد التطهري، كما ورد يف احلديث

 ].رواه البخاري[ »من كان يف قلبه مثقال حبة من إميان
، املالئكـة واألنبيـاء والصـاحلون   : والشفعاء هم أعلى اخللق مقاما، وهم

، ويف إذن اهللا للشافع أن يشفع؛ إكرام له، وإظهار لشرفه وأعالهم نبينا حممد 
 .، ورمحة للمشفوع فيهوجاهه عند اهللا

أن الشفاعة ال تكون ملن التجـأ إىل املالئكـة واألنبيـاء    : وذا يتبني لنا
املستحق للشفاعة هـم   لب الوسيلة والقربة، وأنّطوالصاحلني بالعبادة بدعوى 

 .توحيد، جعلنا اهللا وإياكم منهمأهل ال
 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل

21F

١( 

 
وأشكره،  - سبحانه - احلمد هللا، وال نعبد إال إياه خملصني له الدين، أمحده

أن ال  ستغفره، رب السموات ورب األرض رب العاملني، وأشهدأوأتوب إليه و
شهد أنَّ نبينا حممدا عبده أرين، واهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخ إله إال

، وبلغ الـبالغ  كورسوله، محى محى التوحيد، وسد كل طريق يوصل إىل الشر
املبني، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، آمنوا برم 
وأخلصوا له واستقاموا على أمره، فأجنز هلم ما وعدهم عزا يف الدنيا وحسـن  

 .يف اآلخرة، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينثواب 
 :أما بعد

بتقوى اهللا عز وجل؛ ولتنظر نفس ما قدمت لغـد،   - ونفسي - فأوصيكم
 .واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون

 :أيها املسلمون
مل خيلق اهللا اخللق ليتقوى م من ضعف، وال ليتعزز م مـن ذلـة، وال   

قلة، فهو املنعم املتفضل، وهو القاهر فوق عباده وهو احلكـيم  ليستكثر م من 
 .اخلبري، خلقهم لعبادته وطاعته، ليعبدوه وال يشركوا به شيئًا

 منهم من رزقٍ وما ما أُرِيد* ليعبدون  والْإِنس إِلَّا خلَقْت الْجِن وما﴿: قال تعاىل
 ونمطْعأَن ي إِنَّ* أُرِيد اقزالر وه اللَّه نيتالْم ة٥٨ – ٥٦: الذاريات[﴾ ذُو الْقُو[. 

 بأداء األمانة، وإبالغ الرسالة، دعوة وجهادا، وتعليما وقام نبينا حممد 

                                     
 . ﴾تهدي من أَحببت إِنك لَا﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٢٢(خطبة رقم  (١)
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 .ونصحا؛ حىت تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك
 .ر ومن تبعهم من األخيار إىل يوم الدينمث قام ذه الدعوة الصحابة األبرا

 .هي وظيفة املرسلني وأتباعهم - تعاىل - فالدعوة إىل اهللا: قال ابن القيم
إن أفضل منازل اخللق عند اهللا مرتلة الرسالة والنبوة، فـاهللا  : وقال رمحه اهللا

 .يصطفى من املالئكة رسالً ومن الناس
داية الطريق؛ أما هداية التوفيق فهي والداعي إىل اهللا ليس عليه إال البالغ وه

 .-عز وجل - بيد اهللا
  ﴾تهـدي مـن أَحببـت    إِنـك لَـا  ﴿: يف حمكم الترتيـل  -تعاىل- قال

 ].٥٦: القصص[
وهـو   م، واملنفي هنا؛ هداية التوفيق واِإلهلـا اخلطاب يف هذه اآلية للنيب 

: ادر عليـه، كقولـه  خلق اهلدى يف القلب وإيثاره، وذلك هللا وحده، وهو الق
﴿سلَّي ماهده كلَيي عدهي اللّه نلَـكاء وشن يوقولـه  ]٢٧٢: البقرة[﴾ م ،

 ].١٤٢: البقرة[﴾ يشاء اللّه يهدي من﴿و: تعاىل
وهي داللة العباد إىل دين اهللا وشرعه، فهـي  : وأما هداية البيان واإلرشاد

﴾ مستقيمٍ لَتهدي إِلَى صراط وإِنك﴿: اىلوللدعاة من بعده قال تع للرسول 
فهو املبني عن اهللا، والدال على دينه وشرعه، ويف هذا رد على ] ٥٢: الشورى[

عباد القبور، الذين يعتقدون يف األنبياء والصاحلني النفع والضر، فيسألوم مـن  
 .أنواع املطالب الدنيوية واألخروية

﴾ وسبب من يشاء ولَكن اللَّه يهدي تهدي من أَحببت لَا إِنك﴿: قال تعاىل
قد حرص على هدايتـه عنـد    موت أيب طالب، وإذا كان  نزول هذه اآلية

أنه ال اهللا  موته، فلم يتيسر له ذلك، ودعا له بعد موته، ونهي عن ذلك، وذكر
بأعظم بيـان، ووضـح   يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، ت ني

 ال ميلك ضرا وال نفعا، وال عطاء وال منعا، وأنه  أوضح برهان؛ أنه 
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ال على ما أقدره اهللا عليه، وأن األمر كله بيد اهللا، فبطلت عبادته إال يقدر  
 ، وإذا بطلت عبادته وهـو أشـرف اخللـق فعبـادة غـريه أوىل      اهللامن دون 
 .بالبطالن

ملا حضرت أبا طالب الوفـاة  : املسيب، عن أبيه قال ويف الصحيح عن ابن
يا عم قل «: وعنده عبد اهللا بن أيب أمية وأبو جهل، فقال له اهللا  جاءه رسول

أترغب عن ملـة عبـد   : فقاال له »ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك ا عند اهللا
 هو على ملـة عبـد  : فأعادا، فكان آخر ما قال املطلب؟ فأعاد عليه النيب 

ألستغفرن لك ما مل أنـه  «: أن يقول ال إله إال اهللا، فقال النيب  املطلب، وأىب
 للْمشرِكني ولَـو  يستغفرواْ آمنواْ أَن للنبِي والَّذين ما كَانَ﴿: فأنزل اهللا »عنك

 ﴾ الْجحـيمِ  أَصـحاب  لَهـم أَنهـم   من بعـد مـا تبـين    كَانواْ أُولي قُربى
 .]١١٣: التوبة[

حريصا على هداية عمه، وذلك لقرابته وألنه كـان حيوطـه    فقد كان 
وحيميه من أذى قومه، ويصرب على ما يالقي يف سبيل ذلك، واعترف يف كـثري  

 :ومن ذلك قوله من أشعاره بصدق رسالة حممد 
 ولقد علمت بـأنَّ ديـن حممـد   

 
 من خري أديـان الربيـة دينـا    

وبقى على دينه خشية املالمة واملسبة من قومـه،    أنه مل يتبع الرسول إال 
عيادته له وهو يف سياق املوت، وعرض اِإلسـالم  : على هدايته فمن حرصه 

عليه ليكون خامتة حياته فيحصل له بذلك الفوز والسعادة، ويف هذا جواز عيادة 
 .املريض املشرك إذا رجي إسالمه

 :عباد اهللا
 الواقعة عظة وعـربة يف متابعـة رفقـاء السـوء، وأنـه جيـب       يف هذه 

 احلذر منهم، فقد كان عبد اهللا بن أيب أمية وأبو جهل سببا لصـد أيب طالـب   
 ن احلق، وعن هذا الدين العظيم الذي فيه السعادة األبدية، ويف هذا ضررـع
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م أصحاب السوء على اِإلنسان صغريا كان أم كبريا، فينبغي احلذر مـن قـر  
 .واِإلستماع إليهم

ومضرة أصحاب السوء ليست خاصة بالشرك؛ بل يف مجيع سلوك اِإلنسان؛ 
وذلك ملا للصاحب من أثر كبري على صاحبه يف سلوك طريق اخلري أو الشر، قال 

 :»رواه أبو داود[ »املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل.[ 
 :أيها املسلمون
مه أيب طالب كلمة التوحيد ال إله إال اهللا؛ أي ال على ع ملَّا عرض النيب 

من هذه الكلمة نفـي   معبود حبق إال اهللا، علم أبو جهل ومن معه أنَّ مراده 
 الشرك وإخالص العبادة هللا وحده، فلو قاهلا أبو طالب لربئ من ملة عبد املطلب

لـون  فلذلك منعوه من قوهلا، خبالف من يدعون العلم وجيه - وهي الشرك -
معناها، فيحكمون على كل من تلفظ ا بأنه مسلم، ولو كان يعبـد األنبيـاء   
  ا ملـنوالصاحلني، ويتقرب إليهم بالدعاء والذبح والطواف حول قبورهم، فعجب

 !أبو جهل أعلم منه مبعىن ال إله إال اهللا؟
 وهذا احلديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغريه، فالذين يلجؤون إليه 

أن يستغفر لعمـه   له جدون به مشركون، فال ينفعهم ذلك، ألنه مل يؤذننويست
مع أنه قام معه قياما عظيما، ناصره وآزره يف دعوته، فكيف بغريه ممن يشركون 

 !باهللا؟
مضرة تقليد اآلباء والكرباء على ضاللتهم؛ فحينمـا   - عباد اهللا - وتأملوا

ليشهد له ا عند اهللا عرض ) ال إله إال اهللا(على عمه كلمة التوحيد  عرض 
طلب التلفظ  املشركون عليه أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، وأعاد 

أترغب عن ملة عبد املطلـب؟  : بالشهادة من عمه، وأعاد املشركون املعارضة
 فلقنوه احلجة اليت حيتج ا املشركون على الرسل، وهي تقليد
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﴾ آثَارِهم مقْتـدونَ  أُمة وإِنا علَى نا آباءنا علَىوجد إِنا﴿: اآلباء واألجداد 
هو على ملة عبد املطلب، وأىب : وكان آخر ما قاله أبو طالب] ٢٣: الزخرف[

فمات على الشرك ومتابعة اآلباء ملا هللا يف ذلك مـن  ) ال إله إال اهللا: (أن يقول
 قرابة وإنما حيصل بـالتقوى، احلكمة، وليعلم أن هذا الدين ال ينال بالنسب وال

 .وأفادت القصة أنَّ األعمال باخلواتيم
ليطلنب له من اهللا املغفرة ما  وملا مات أبو طالب على الشرك حلف النيب 

 يسـتغفرواْ  آمنـواْ أَن  للنبِي والَّـذين  ما كَانَ﴿: مل يمنع من ذلك، فأنزل اهللا
لَوو نيرِكشلْمو لىكَانبي قُرلوإذا حرم االستغفار هلـم فمحبتـهم أوىل    ﴾اْ أُو

 .بالتحرمي
 :أيها املسلمون

هو أفضل اخللق وأعظمهم عند اهللا جاهـا، وأقـرم إليـه     رسول اهللا 
وسيلة؛ لكنه مع هذه املرتلة الرفيعة واملكانة العالية ال يدفع املضـار وال جيلـب   

، ولو كان ميلكها لكان أحق الناس بذلك املنافع، وال ميلك هداية أحد من الناس
عمه أبا طالب الذي كان حيوطه وحيميه، ولكنه مات على الشرك ففي قصـته  

 .عربة ملن اعترب، ودرس ملن تأمل
هو الذي تطلب منه احلاجات ويتوجه إليه يف كشـف   - سبحانه - فاهللا

ن طلب ذلك الكربات، وقد تفرد داية القلوب، كما تفرد خبلق املخلوقات؛ وم
 .وقع يف الشرك األكرب - سبحانه - من غريه

فالواجب على العبد أن يهرع إىل ربه ويسأله اهلداية، ويسعى إليها بفعـل  
الواجبات وترك احملرمات وتدبر كتاب اهللا وجمالسة الصاحلني، ومن كان كذلك 

 دوا فينـا جاه والَّذين﴿ :-تعاىل - اهللا ويسر له أسباب اهلداية، كما قال هأعان
مهنيدها لَنلَنب٦٩: العنكبوت[﴾ س.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن الكرمي
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 اخلطبة الثانية
  احلمد هللا، وال نعبد إال إياه، خملصني له الدين ولو كره الكافرون، أمحـده 

وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له احلمد يف األوىل واآلخرة وله  - سبحانه -
شـهد أنَّ  أاهللا وحده ال شريك له، و أن ال إله إال كم وإليه ترجعون، وأشهداحل

نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصـل إىل  
الشرك، فأظهر اهللا به دينه على الدين كله ولو كره املشركون، صلى اهللا وسلم 

أما . تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن
 :بعد

 :أيها املسلمون
حيتاج اِإلنسان يف هذه الدنيا إىل رفيق يؤانسه، وصاحب يعينه، وصديق يسر 
إليه؛ وعلى املسلم أن خيتار من اِإلخوان أتقاهم، ومـن األصـحاب والقرنـاء    

 املرء على دين خليله فلينظر أحدكم مـن «: أحسنهم وأعالهم، فقد قال 
إمنا مثل اجلليس الصاحل «: ث اآلخرييف احلد وقال ] رواه أبو داود[ »خيالل

فحامل املسك إما أن حيـذيك  : وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري
إما أن حيـرق  : طيبة؛ ونافخ الكري ةوإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رائح

 ].متفق عليه[ »ثيابك وإما أن جتد منه رحيا منتنة
وإن أفضل املكاسب وأجل الفوائد اكتساب القرناء األخيار، وإن مـن   أال

 .أعظم املصائب وأرذل املعائب مصاحبة األراذل واألشرار
أال وإن املرء يعترب ويقاس جبليسه، ويكون صالحه وفساده وكماله ونقصه 

 صحبة أهل الدين - رمحكم اهللا - حبسب قرينه وأنيسه؛ فاغتنموا
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، الذين يرتهزن نفوسهم عن النقائص والدنيات؛ فـإن  والرأي واملروءات 
األخالق تترىب بأقواهلم وأفعاهلم، وإن الكمال ينمو باِإلقتداء ـم يف حماسـن   
أعماهلم؛ فإن مل جتدوا من استوعب صفات الكمال، فعليكم باألمثل فاألمثل من 
 الرجال؛ فإن القرين الصاحل يعلمك إذا جهلت، ويذكرك مصاحلك إذا نسيت،
ويسليك إذا أصابتك املصائب، ويقويك ويثبتك عند املخـاوف والنوائـب،   
وحيضك على اخلري حبسب قدرته واستطاعته، ويأمرك بامتثال أمر اهللا وطاعتـه،  
وحيثك على بر الوالدين وصلة األرحام، وعلى اِإلحسان إىل جـارك والشـفقة   

ع األمور ويهـديك  على الفقراء واملساكني واأليتام، ويبدي لك النصح يف مجي
الرشاد، ويدلك بأقواله وأفعاله وأخالقه على طرق الصـالح ويـذودك عـن    
الفساد، وحيفظك يف حضرتكم ومغيبك، ويدعو لك يف حياتك وبعد دفنـك  
وتغييبك، ففي مقارنة هؤالء فليتنافس املتنافسون، ولفوائد صـحبتهم ومثـرات   

 .أخالقهم فليجنت العاملون
ساد للدين واألخالق واآلداب، ويف صحبته اخلسار أال وإن القرين السوء ف

والنقص والتباب، يزهد قريه يف كل خلق مجيل، ويدعوه إىل كل خلق ذليل، إن 
رآك مريدا للخري ثبطك واك، وإن عرض لك سوء ساعده عليك وأرداك، وإن 

ة أقعدك، وإن بعدت عن شر حولك إليه وقربك، فأنت مضت إىل خري ومكر
 .قت يف احنطاط وهوان، وآمالك إىل الضر والشر واخلسرانمنه يف كل و

هذا وصلوا على من أمركم بالصالة والسالم عليه، فقال عز مـن قائـل   
علَيـه   الَّذين آمنوا صـلُّوا  النبِي يا أَيها يصلُّونَ علَى إِنَّ اللَّه وملَائكَته﴿: عليما

 ].٥٦: حزاباأل[﴾ تسليما وسلِّموا
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(اخلطبة األوىل
22F

١( 
 - احلمد هللا املتوحد بالعظمة واجلالل، املتعايل عن األشباه واألمثال، أمحده

 أن ال إله إال فضل وجزيل النوال، وأشهدلوأشكره من علينا بواسع ا - سبحانه
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقـه،  

ن اتبعه وسار على شرعه، ففاز يف احلال واملآل، صلى اهللا وسلم كتب الفالح مل
وبارك عليه، وعلى آله وصحبه خري صحب وآل، والتابعني ومن تبعهم بإحسان 

 .إىل يوم الدين
 :أما بعد

و األعمال، وتنـال الـدرجات،   كُزفبتقوى اهللا ت: فاتقوا اهللا أيها املؤمنون
على كل شيء قدير، اتبعوا ما أنزل إليكم  وارغبوا فيما عنده، فبيده اخلري وهو
 .من ربكم، وال تتبعوا من جون أولياء

 
 :أيها املسلمون

أوجب اهللا علينا عبادته وحده ال شريك له، وحذرنا من مزالق الشـيطان  
 لوخطواته، ومن ذلك الغلو يف الصاحلني؛ فسبب كفر بين آدم، أو سـبب أو 

 ه، وال صــالح وال كفــر بــين آدم وتــركهم دينــهم الــذي خلقــوا لــ
فالح هلم إال به، هو الغلو يف الصاحلني من األنبياء واألولياء وغريهم، بـالقول  

 تعدي ما أمر اهللا به، وهـو الطغيـان الـذي    : واالعتقاد فيهم، وضابط الغلو
 ى اهللا عنه، ومن تأمل بعض ما يفعله عبـاد القبـور مـع األمـوات مـن      

 ك الغلو فيهم؛ فعلى املسلم احلذر من الغلوالشرك، علم علما يقينا أن سبب ذل

                                     
 . باب ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني): ٢٣(خطبة رقم  (١)
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مطلقًا، ال سيما يف الصاحلني، فإنه أصل الشرك قدميا وحديثًا، لقـرب الشـرك   
 .بالصاحلني من النفوس، فإن الشيطان يظهره يف قالب احملبة والتعظيم

 :جتاه الصاحلني إىل ثالثة أقسام - قدميا وحديثًا - وينقسم الناس
وهم الذين يرفعون الصاحلني فوق مرتلتهم اليت أنزهلم  :الةالغ: القسم األول

اهللا إياها، فيعظمون قبورهم بدعائها، والذبح هلا، والطواف حوهلا، بل وصـل  
األمر إىل اعتقدا بعضهم أن هؤالء الصاحلني يجيبون الداعي، وينجون الغريـق،  

 .ويطفئون احلريق، ويتصرفون يف الكون؛ وهذا هو الشرك األكرب
وهم الذين يتنقصون الصاحلني وجيحدون فضلهم وال  :اجلفاة: قسم الثاينال

 .يقومون حبقهم من احلب واملواالة
 .وكلتا الطائفتني قد ضلت عن سواء السبيل

وهم الذين يقتدون بالصاحلني يف أقواهلم وأعماهلم  :الوسط: والقسم الثالث
عوم فوق مرتلتهم اليت الصاحلة، وحيبوم وحيترموم ويدافعون عنهم، وال يرف

 .هلم اهللا إياها؛ وهذا هو الواجب جتاه الصاحلني فال إفراط وال تفريطزأن
 :أيها املسلمون

اليهود والنصارى عن جماوزة احلد مع الصاحلني، وعن  - سبحانه - ى اهللا
رفع املخلوق فوق مرتلته اليت أنزهلا اهللا إياها، والغلو كثري يف النصارى، فـإنهم  

فرفعوه من مرتبة النبوة إىل أن اختذوه إهلًا مـن دون   -  - وا يف عيسىيغل
 .اهللا، واليهود انتقصوا منه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا

 ﴾ واخلطابتغلُواْ في دينِكُم أَهلَ الْكتابِ الَ يا﴿: يف حمكم الترتيل تعاىل قال



 

 

١٧٤ 

ألمة من أن يفعلوا مع نبيهم حممد وإن كان ألهل الكتاب، فهو حتذير هلذه ا 
 كما فعلت النصارى مع املسيح - -،  م هواليهود مع عزيز، ومن تشب

 .من هذه األمة وغال يف الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم
وقَالُوا لَا  ﴿: عنهما يف قوله تعاىلاهللا  رضي - ويف الصحيح عن ابن عباس

] ٢٣: نوح[﴾  رنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسراتذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَ
هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشـيطان إىل   :قال

أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا، ومسوها بأمسائهم : قومهم
عبد، حىت إذا هلك أولئك ونبدتففعلوا ومل تسي العلم ع. 

 - سـبحانه  - اهللا وقد كان الناس على التوحيد عشرة قرون منذ أن أهبط
رض حىت حدث الشرك بسبب الغلو يف الصاحلني؛ وذلك ألاإىل  -  - آدم

أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا أهل دين وفضل وخري، وماتوا يف 
ى قبورهم، فأتاهم الشيطان زمن متقارب، فأسفوا عليهم، وصاروا يترددون عل

وسول هلم أن يصوروا صورهم، ليكون أسهل عليهم من ايء إىل قبورهم، ومل 
يكونوا قصدوا عبادم، وإمنا قصدوا التذكر م، ليكون أدعى هلم على فعـل  

 .اخلري والتأسي م
وقد أخرج الشيطان هلم هذه احليلة يف قالب احملبة؛ لعدم قدرته علـيهم إال  

الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين مل يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس هلم ذه 
 .أم كانوا معبودين يف أوالكم

يان الشـرك  بحىت إذا هلك الذين صوروا األصنام، ونسي العلم الذي فيه 
 -  - نوحا - سبحانه وتعاىل - والتوحيد عبدت تلك الصور؛ فأرسل اهللا

﴾ غَيـره  ما لَكُم من إِلَــه  قَومِ اعبدواْ اللَّه اي﴿: يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده
 فقد العلم وموت العلماءبعلم، وأن لوأفادت اآلية مضرة فقد ا] ٥٩: األعراف[



 

 

١٧٥ 

 .حيل اجلهل الناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع 
ملا ماتوا عكفـوا  : قال غري واحد من السلف :-رمحه اهللا - قال ابن القيم

 .مث صوروا متاثيلهم، مث طال عليهم األمد فعبدوهم على قبورهم،
وما زال الشيطان يوحي إىل عباد القبور، إىل أن دعوا الناس إىل عبادـا،  
واختاذها أعيادا ومناسك، ورأوا أن ذلك أنفع هلم يف دنياهم وأخراهم، مث نقلهم 

ا أهـل  إىل أن عادوا من ى عن ذلك، فقد تنقص أهل الرتب العالية، وعـادو 
 ومـا كَـانواْ  ﴿: التوحيد، ووالوا أهل الشرك والتنديد، وزعموا أم أولياء اهللا

 ].٣٤: األنفال[﴾ يعلَمونَ أَكْثَرهم الَ الْمتقُونَ ولَـكن أَوليآؤه إِالَّ أَولياءه إِنْ
 :عباد اهللا

ل، ورأى من قدرة من تأمل هذا تبني له غربة اِإلسالم وأن أهل التوحيد قلي
اهللا وتقليبه للقلوب العجب، مع كثرة النصوص من الكتاب والسنة احملذرة مـن  

اللّه  واعبدواْ﴿ :-سبحانه وتعاىل - الشرك والداعية إىل التوحيد، ومن ذلك قوله
بالعبادة من صـالة ودعـاء    هأفردو: أي] ٣٦: النساء[﴾ بِه شيئًا والَ تشرِكُواْ

ونرى اليوم من ينتسب إىل اِإلسالم يدعو ويستغيث بـالربعي أو  وذبح ونذر، 
فَلَا  الْمساجِد للَّه ﴿وأَنَّ: يقول - تعاىل - اجليالين أو غريمها عند الشدائد، واهللا

عوا معدا﴾  تدأَح ومنهم من يذبح لغري اهللا؛ ألصحاب القبور ] ١٨: اجلن[اللَّه
ومنهم من ] ٢: الكوثر[﴾ لربك وانحر فَصلِّ﴿: ليقو - تعاىل - أو اجلن، واهللا

بِالْبيـت   ﴿ولْيطَّوفُـوا : يقول - سبحانه - يطوف حول قبور الصاحلني، واهللا
مـن  «: يقول ومنهم من حيلف بالنيب أو الويل، والنيب ] ٢٩: احلج[الْعتيقِ﴾ 

 .»حلف بغري اهللا فقد أشرك أو كفر
 .الة بسبب الغلو يف الصاحلني وتقليد اآلباء واألجدادوقد وصلوا إىل هذه احل



 

 

١٧٦ 

 :عباد اهللا
ال تطـروين كمـا أطـرت    «: قال أن رسول اهللا  -  - عن عمر

رواه البخـاري  [ »عبد اهللا ورسوله: النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد؛ فقولوا
 .]ومسلم

يف عن جماوزة احلد يف مدحه كما جتاوزت النصارى احلد  ى الرسول 
بـن اهللا؛  اهـو  : هو اهللا، وقالت أخرى: فقالت طائفة -  - مدح عيسى

 إِنَّ اللّه هو كَفَر الَّذين قَالُواْ لَقَد﴿: وهذا شرك عظيم كفّرهم اهللا به، قال تعاىل
ميرم ناب ِسيح٧٢: املائدة[﴾ الْم.[ 

 رد العبودية والرسالة، وقد أش وال شك أن أشرف مقامات الرسول 
عبد اهللا ورسوله؛ وهذه أشرف مقاماتـه  : أمته إىل أن يصفوه مبا وصفه به ربه

ق ويطاععبد، والرسول جيب أن يصد؛ فالعبد ال يستحق أن ي. 
فـدعوه   وذهب أقوام ممن ينتسب إىل اِإلسالم إىل الغلـو يف الرسـول   

قعوا يف الشرك واستغاثوا به، وطلبوا الشفاعة منه، وحلفوا بامسه، ونذروا له، فو
 .األكرب املنايف للتوحيد

وذهب أقوام آخرون إىل ترك طاعته واِإلعراض عن هديه، علـى املسـلم   
 .احلذر من ذلك كله

 .والواجب طاعته كما أمر، من غري غلو وال جفاء
معـك والَ   كَما أُمرت ومن تاب فَاستقم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].١١٢: هود[﴾ بصري نه بِما تعملُونَإِ تطْغواْ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٧٧ 

 اخلطبة الثانية
وأشكره  - سبحانه - احلمد هللا، أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، أمحده

اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينـا   أن ال إله إال على نعمه اجلمة، وأشهد
املني رمحة، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله حممدا عبده ورسوله، بعثه للع

 .وأصحابه خيار األمة، والتابعني ومن تبعهم بإحسان
 :أما بعد
 .»إياكم والغلو، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو«: أمته فقال حذر 
عن التعمق والتكلف يف الدين وجماوزة احلد يف األقوال واألفعـال،   ى 

مه على ما يستحق، فهو الداء العضال الذي هلكـت  سواء يف مدح الشيء أو ذ
به األمم املاضية؛ فالتعمق والتكلف يف حمبة الصاحلني هالك؛ ألن ذلك يؤدي إىل 
عبادم وكذا التعمق يف الكالم وإظهار الباطل يف صورة احلق هـالك، كمـن   

 ؛ متجاهالً أن حمبتـه  يدعو إىل االحتفال باملولد النبوي بدعوى حمبة النيب 
أو عن أصحابه االحتفال بذلك، بل هذا مـن   تباعه وطاعته، ومل يؤثر عنه اب

 .صنيع أهل البدع
إن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب ترتيل الصاحلني منـازهلم،  

 .وترك الغلو فيهم، وكذا احلذر من التنطع يف مجيع أمور الدين
الغلو يف االعتقـادات  هذا احلديث عام يف مجيع أنواع : قال شيخ اإلسالم

 .واألفعال واألقوال
 .تعظيم الصاحلني مما يكون سببا يف عبادم: ومن الغلو يف االعتقاد
 .الرمي جبمرات كبرية يف احلج: ومن الغلو يف األفعال



 

 

١٧٨ 

 .اإلتيان بأذكار زائدة عن املشروع: ومن الغلو يف األقوال
قاهلـا   »ملتنطعـون هلك ا«: قال وملسلم عن ابن مسعود أن رسول اهللا 

 .ثالثًا
أي املتكلفون املتعمقون املتأنقون، الغالون يف الكالم، املتكلمون أو الغالون 
يف عبادم، حبيث خترج عن حدود الشريعة، أو الذي يدخل الباطل يف قالـب  
احلق، لقوة فصاحته، وأما الفصاحة اليت توضح احلق وترد الباطل، وتظهر عظمة 

 .ةالعلم والدليل فممدوح
 ثالثًا، مبالغة يف اِإلبالغ والتعليم، وقد بلغ  »هلك املتنطعون«: قال 

 .البالغ املبني
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

١٧٩ 

(اخلطبة األوىل
23F

١( 
وأشكره  - سبحانه - احلمد هللا سلك بأهل اِإلستقامة سبيل السالمة، أمحده

، وأشهد أنَّ اهللا وحده ال شريك له أن ال إله إال وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد
وسلم وبارك عليه وعلى آلـه وأصـحابه   اهللا  نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى

 ؟.والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

بتقوى اهللا عز وجل؛ فاتقوا اهللا رمحكم  - ونفسي - فأوصيكم أيها الناس
 .اهللا

 :أيها املسلمون
، وحذرنا من خمالفة أمره ومعصيته، لعبادته وطاعته - عز وجل - خلقنا اهللا

وقد وردت النصوص بالتغليظ والتهديد، والوعيد الشديد على من يعبد اهللا عند 
قرب رجل صاحل، مع أنه ال يقصد إال اهللا، ومع كونه معصية فهـو وسـيلة إىل   

ذلك، فكيف إذا عبـد الرجـل   وأعاد، وكرر وغلظ يف  الشرك، وقد أبدى 
ىل مبا هو أعظم من هذا التغليظ، واملقصود أنه إذا كانت فإنه أحق وأو !؟الصاحل

 !؟عبادة اهللا عند القبور منهيا عنها، ومغلظًا فيها، فكيف بعبادة صاحب القـرب 
فإن ذلك شرك أكرب، وعبادة اهللا عنده وسيلة إىل عبادته، وما أدى إىل حمرم فهو 

 ـا  حمرم، فإن الوسائل هلا حكـم الغايـات، فوسـائل الشـرك حمرمـة أل     
 .تؤدي إليه

 أن أم سلمة ذكرت لرسول اهللا - رضي اهللا عنها - يف الصحيح عن عائشة

                                     
 ! عبده؟باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل؛ فكيف إذا ): ٢٤(خطبة رقم  (١)



 

 

١٨٠ 

   ا بأرض احلبشة، وما فيها من الصور؛ فقـالكنيسة رأ :»  أولئـك إذا
مات فيهم الرجل الصاحل، أو العبد الصاحل، بنوا على قربه مسجدا وصوروا 

 .»فيه تلك الصور، أولئك شرار اخللق عند اهللا
يف مرض موته كنيسـة   للرسول  - رضي اهللا عنها - ذكرت أم سلمة

أن اليهود  رأا بأرض احلبشة وما فيها من تصاوير على وجه الذم، فأخربها 
والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوره ليقتدوا به 

أن هؤالء أشر اخللق عند  بني  يف أفعاله الصاحلة وعبدوا اهللا عند هذا القرب، مث
اهللا لضالهلم، وسنهم ملن بعدهم الغلو يف قبور صاحليهم؛ حىت أفضى م ذلـك  

 .الغلو إىل عبادم من دون اهللا
وصفهم هذا حتذيرا لنا من أن نفعل مثل فعلهم، فنقع فيمـا   وقد ذكر 

د قرب رجل صاحل وقعوا فيه من عبادة الصاحلني، فأفاد احلديث أن من عبد اهللا عن
 !فهو من شرار اخللق عند اهللا، فما الظن مبن عبده؟

 :والذين بنوا هذه الكنيسة مجعوا بني فتنتني ضل ما كثري من اخللق
فتنة القبور؛ بالبناء عليها، والعكوف عنـدها، وإسـراجها    :الفتنة األوىل

 .والكتابة عليها
 .ةفتنة التماثيل؛ أي الصور اسم :الفتنة الثانية

أمته عن البناء على القبور وتصوير ذوات األرواح، فإن اجلهال  وقد ى 
الذين افتتنوا بتعظيم قبور الصاحلني؛ فبنوا عليها املساجد وصوروا فيها صـور  

 .صاحليهم، آل م األمر إىل عبادم
والفتنة بالقبور كالفتنة باألصنام بل هي أشد، فإن الشرك بقرب رجل صـاحل  

ه أقرب إىل النفوس من الشرك خبشبة أو حجر، وهلذا جتـد أهـل   يعتقد صالح
 الشرك يتضرعون وخيشعون عند قبور الصاحلني خشوعا ال يكون منهم



 

 

١٨١ 

يف بيوت اهللا، وحيلفون بأمسائهم ويدعوم عند الشدائد، ويذحبون وينذرون هلم، 
 حىت وينفقون األموال الطائلة على ذلك، وألجل هذه املفسدة ى الرسول 

 .عن الصالة عند القبور
وإذا قصد الرجل الصالة عند القبور متربكًا ا، فهـذا  : قال شيخ اِإلسالم

عني احملادة، فإن املسلمني قد أمجعوا على ما قد علموه باالضطرار مـن ديـن   
فمن  أن الصالة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اختذه مساجد الرسول 

ـ عليهـا، ف  ك الصالة عندها واختاذ مسـاجد أعظم احملدثات وأسباب الشر د ق
بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه، وقد صرح عامة  تواترت النصوص عن النيب 

الطوائف بالنهي عن بناء املساجد عليها، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصرحية، 
وصرحوا بتحرمي ذلك، ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن حتمل كراهته علـى  

حسانا للظن بالعلماء، وأن ال يظن م أن جيوزوا فعل ما تواتر عـن  التحرمي، إ
 .النهي عنه، ولعن فاعله رسول اهللا 

 :أيها املسلمون
على محاية التوحيد، واشتدت شفقه على أمته وحرصه  حرص الرسول 

لقـبض   على هدايتها حىت يف األوقات العصبية؛ إذ أنه ملا نزل ملك املوت 
ى من شدة سكرات املوت وهوهلا، ومع ذلك حرص علـى  روحه الشريفة الق

 ملا نزل برسـول اهللا  : قالت - رضي اهللا عنها - محاية التوحيد، عن عائشة
: طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم ا كشفها، فقال وهـو كـذلك  

  »مسـاجد  لعنة اهللا على اليهـود والنصـارى اختـذوا قبـور أنبيـائهم     «
 ].رواه البخاري ومسلم[

 ل اليهودـربه كما فعـموا قـعلى أمته أن يضلُّوا بعده فيعظ خشي 



 

 

١٨٢ 

والنصارى بقبور أنبيائهم يتعبدون فيها هللا، حىت آل م األمر إىل عبادة أنبيائهم، 
ومل يكن هذا اللعن يف سياق املوت هلاتني الطائفتني الضالتني إال علـى سـبيل   

ن فعلهم عند قربه، والعـن لـيس   يف شيء م التحذير الشديد؛ لئال تقع أمته 
 .خمتصا باليهود والنصارى بل يعم كل من فعل فعلهم

لُ ذلك لقطع الذريعة املؤدية إىل عبادة من فيها، كما كان وكُ: قال القرطيب
 .السبب يف عبادة األصنام
لعن وهو يف السياق من فعله، والصالة عندها من  همث إن: وقال شيخ اإلسالم

 .مسجدذلك وإن مل ينب 
فـذلك ألن   - رضي اهللا عنـها  - أما لعن من فعله كما يف حديث عائشة

 .التردد على القبور يوجب التأله ألرباا، ويورث عبادم
والصالة عندها من اختاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقـد اختـذها   

، ومرتكب يه شـاء أم أىب، وفائـدة   مساجد، فهو داخل يف لعن الرسول 
على زمن النهي، يقضي بأنه من األمر احملكم الذي مل ينسخ، لكونـه  التنصيص 

 .صدر يف آخر حياته 
ليها إأي إن الصالة عند القبور و: وإن مل ينب مسجد :-رمحه اهللا - مث قال

 .من اختاذها مساجد، امللعون من فعله، ولو بدون بناء مساجد
 :عباد اهللا
عتناء اأشد األمة  -  - بة؛ فالصحاعمل الصحابة بوصيته  ملا مات 

مبقام التوحيد، وأعلم هذه األمة بالشرك وما يؤدي إليه، وقد علموا وامتثلوا ما 
مل يربزوا قربه، فلـم   أمته من اختاذ القبور مساجد، فلما تويف  حذر منه 

 :يدفن خارج بيته وال مع قبور أصحابه يف البقيع، بل دفنوه يف بيته ألمرين



 

 

١٨٣ 

 . يف أنبيائه أنهم يدفنون حيث ميوتونسنة اهللا :األول
مسجدا فيؤدي ذلك إىل  أن يتخذ قربه  -  - خشي الصحابة :الثاين

 .عبادته
 - فلم يتخذ مسـجدا، وأجـاب   قرب نبيه  - سبحانه - وقد محى اهللا

 .»اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد«: دعوته يف قوله  - سبحانه
فأعلوا حيطان  املسلمون يف سد الذريعة يف قربه  وهلذا بالغ: قال القرطيب

تربته، وسدوا املداخل إليها، وجعلوها حمدقة بقربه، خافوا أن يتخذ موضع قربه 
قبِلة، إذا كان مستقبالً املصلي، فتصور الصالة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين 

لثة، مـن ناحيـة   من ركين القرب الشماليني، وحرفومها حىت التقيا على زاوية مث
 .الشمال، حىت ال يتمكن أحد من استقبال قربه

قبل أن ميوت  قال مسعت النيب  -  - وملسلم عن جندب بن عبد اهللا
إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل فـإن اهللا قـد   «: خبمس، وهو يقول

ذ إبراهيم خليالً، ولو كنت متخذًا من أمـىت خلـيالً   اختذين خليالً، كما اخت
الختذت أبا بكر خليالً، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

 .»مساجد
قبل وفاته خبمس ليال عن تربئه من أن يتخذ أحدا من أمته  خيرب الرسول 

 - خليالً؛ ألن قلبه قد امتأل من حمبة اهللا وتعظيمه ومعرفته، فال يسع ملخالة غريه
 .- - ناهلا أبوه إبراهيم اخلُلَّة كما فقد نال  ،-سبحانه

الكرميني، وال ينايف ذلك عبوديتهما هللا؛ أم احملبة  فاخللّة خاصة هلذين النبيني
 .عامة جلميع املرسلني وسائر املؤمنني فإن اهللا حيبهم وحيبونه

 والتقدير لو كان له خليلٌ من  أنه على سبيل الفرض وبين الرسول 



 

 

١٨٤ 

أفضل هـذه   -  - ا التصريح بأنَّ أبا بكراخللق لكان أبا بكر، ويف هذ 
، وفيه إشارة إىل خالفته؛ ألن من كانت حمبته لشخص األمة بعد نبيها حممد 

 .ن غريهمأشد كان أوىل بالنيابة عنه 
فإين أاكم  أال فال تتخذوا القبور مساجد،«: أنه قال ويف احلديث عنه 

 . عن ذلك، فقد ى عنه يف آخر حياته
كالذين من قبلهم، وأكد النهي  ألمة أن تتخذ القبور مساجدا وحيذر 

، كعن اختاذها مساجد، سدا لذريعة الشر: أي »فإين أاكم عن ذلك«: فقال
 :ففيه النهي عن اختاذ القبور مساجد، من ثالثة أوجه

 .ذم من كان قبلهم على ذلك :األول
 .حتذيرهم أن ال يتخذوها :والثاين
يف النهي، نصيحة ألمته عـن  فبالغ  »اكم عن ذلكفإين أ«: قوله :الثالث

 .ا حيل مأعظم م
إن من شرار الناس «: مرفوعا -  - وألمحد بسند جيد عن ابن مسعود

 .»ياء، والذين يتخذون القبور مساجدحمن تدركهم الساعة وهم أ
أنه يف آخر الزمان يضمحل اخلري وأهله فال يبقى إال شرار  خيرب الرسول 

ي تظهر عليهم مقدمات الساعة كخروج الدابة أ: لذين تدركهم الساعةالناس ا
وهم كفار، ومن شرار الناس أيضا الذين يتخذون  - وطلوع الشمس من مغرا

 .القبور مساجد
 .أن تنىب على القبور مساجد: ومن صور اختاذ القبور مساجد

لدعاء؛ زعما أن وأن تتخذ القبور مكانا لعبادة اهللا عندها بالصالة والذكر وا
ذلك أحرى ِإلجابة الدعاء، أو طلبا للفضيلة أو رجاء للربكة، وإن مل يبن عليها 

 .مسجد



 

 

١٨٥ 

ويدخل يف ذلك زخرفة القبور وإسراجها وجتصيصها، والكتابة عليها، وبناء 
القباب، ووضع الستور وتعليق الصور عليها والقيام على خدمة زائريها وإعطاء 

كل ذلك وسيلة إىل الشرك وعبادة أصحاا، ومـن غربـة   النقود لسدنتها، و
اِإلسالم أن هذه األمور احملرمة قد فعلها الكثري من متأخري هذا األمة واعتقدوها 

 .قربة من القربات؛ وهو من أعظم السيئات
عن بناء املساجد على القبور كما يف األحاديث السابقة صيانة  وقد ى 

وحذر من ذلك حىت عند حضور أجله سدا لباب حلمى التوحيد، وأبدى وأعاد 
 .الشرك، فالواجب احلذر من ذلك واِإلنكار على من يفعله

وقد وقع بسبب البناء على القبور من املفاسد اليت ال حييط ا على التفصيل 
 من يف قلبه رائحة إميان، ولقد أبـدى   - من أجله - إال اهللا، ما يغضب هللا

يف الرتع سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه، وحتـذيرا  وأعاد، وحذر من ذلك حىت 
، فإنـا هللا  للناس منه، وقد وقع كثري ممن ينتسب إىل اٍإلسالم فيما حذر منه 

 - وهللا احلمد - وإنا إليه راجعون؛ ومع وجود الشرك والدعاة إليه، فإن التوحيد
من منصورة ال يضرهم  يت على احلقموال تزال طائفة من أ«: منتشر ومنتصر

جعلنا اهللا وإياكم  »-تبارك وتعاىل-اهللا  خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر
 .منهم مبنه وجوده وكرمه

 بِاللّـه إِالَّ وهـم   يؤمن أَكْثَـرهم  وما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].١٠٦: يوسف[﴾ مشرِكُونَ

 ....بارك اهللا يل ولكم



 

 

١٨٦ 

 اخلطبة الثانية
أن ال إلـه   ى إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهداحلمد هللا عل

شهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، أاهللا وحده ال شريك له تعظيما لشأنه، و إال
الداعي إىل رضوانه، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آلـه وأصـحابه وأتباعـه    

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :عباد اهللا

، وأنـه يف وسـط املسـجد    ال قرب النيب يتساءل كثري من الناس عن ح
 النبوي، واجلواب على ذلك من وجوه كما ذكر ذلك الشيخ حممد بن عثـيمني 

 :-رمحه اهللا -
 أنَّ املسجد مل ينب على القرب، بل بـين املسـجد يف حيـاة     :الوجه األول

 .النيب 
من دفـن   إنَّ هذا: مل يدفن يف املسجد حىت يقال أنَّ النيب  :الوجه الثاين

 .الصاحلني يف املسجد، بل دفن يف بيته
رضـي   - ، ومنها بيت عائشةأنَّ إدخال بيوت الرسول  :الوجه الثالث

مع املسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثـرهم   - اهللا عنها
هـ تقريبا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو ٩٤ومل يبق منهم إال القليل، وذلك عام 

عليه، مع أن بعضهم خالف يف ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن املسيب  أمجعوا
 .من التابعني؛ فلم يرض ذا العمل

 أنَّ القـرب لـيس يف املسـجد، حـىت بعـد إدخالـه،        :الوجه الرابـع 
 ألنه يف حجرة مستقلة عن املسجد؛ فليس املسجد مبنيا عليه، وهلذا جعل هذا



 

 

١٨٧ 

دران، وجعل اجلدار يف زاوية منحرفة عـن  املكان حمفوظًا وحموطًا بثالثة ج 
القبلة، أي مثلث، والركن يف الزاوية الشمالية، حبيث ال يسـتقبله اِإلنسـان إذا   

 .صلى ألنه منحرف
فبهذا كله يزول اِإلشكال الذي حيتج به أهل القبور، ويقولون هذا منذ عهد 

إنَّ اِإلنكار قد وجد : التابعني إىل اليوم، واملسلمون قد أقروه ومل ينكروه؛ فنقول
حىت يف زمن التابعني، وليس حمل إمجاع، وعلى فرض أنه إمجاع؛ فقـد تـبني   

 .الفرق من الوجوه األربعة اليت ذكرناها
 ...هذا، وصلوا وسلموا على البشري النذير والسراج املنري



 

 

١٨٨ 

(اخلطبة األوىل
24F

١( 
هللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ با

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
 .ال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسولهإله، وأشهد أال إله 

﴾ مسـلمونَ وأَنتم  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿
 ].١٠٢: آل عمران[

منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿
واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ

 ].١: النساء[﴾ رقيبا كَانَ علَيكُم اللّه إِنَّ
 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿

لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :
٧١ – ٧٠[. 

 
 :أما بعد

عـز   - اتقوه يف السر والعلن، فإن تقوى اهللا - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
يلْبِسـواْ   آمنواْ ولَـم  الَّذين﴿: سبب األمن يف الدنيا واهلداية يف اآلخرة - وجل

 .]٨٢: األنعام[﴾ مهتدونَ لَهم اَألمن وهم بِظُلْمٍ أُولَـئك إِميانهم
 :عباد اهللا

 إنَّ النفوس مولعة حبب الصاحلني، وما أدخل إبليس الشـرك علـى بـين    
 احلني وتعظيم قبورهم، والتوحيد والشرك ضدان الـآدم إال بالغلو يف حمبة الص

                                     
 . باب ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانا تعبد من دون اهللا): ١١(خطبة رقم  (١)



 

 

١٨٩ 

أن  جيتمعان، كالليل والنهار، فمىت وجد الشرك انتفى اِإلسالم، ولذا خاف 
والنصارى يف قبور أنبيائهم من الغلـو  يقع يف أمته على قربه ما وقع من اليهود 
 ، ولذا اشـتد غضـب اهللا علـيهم،    فيها حىت صارت أوثانا تعبد من دون اهللا

: يف احلديث الذي رواه مالك ربه أن ال جيعل قربه وثنا يعبد، فقال  فدعا 
 .»اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد«

بثالثة جدران فال  ومحى قربه دعاء نبيه  - سبحانه - وقد استجاب اهللا
أحد يصل إليه جيعله وثنا يعبد، إذ ليس فيه شيء من صور الوثنية، فال يطـاف  

 .حول قربه، وال يذبح له، بل حفظه اهللا على مر التاريخ إىل يومنا هذا
ومنع الشرع من تتبع آثار الصاحلني كقبورهم وجمالسهم ومواضع صالم؛ 

مـن غلـو    -  - خاف الصحابة إذ أن ذلك قد يؤول على عبادم، وقد
 .اجلهال بالصاحلني وآثارهم، فسدوا باب الشرك والفتنة

 :عباد اهللا
الكبري من : أي - ملا فتح املسلمون بالد فارس وجدوا يف بيت مال اهلرمزان

كانت الفرس تغلو فيه، ) دانيال(سريرا عليه رجل ميت يقال له  - ملوك العجم
ثة عشر قربا ارا مث يدفن يف أحدها لـيالً، مث  أن يحفر ثال -  - فأمر عمر

تسوى القبور حىت خيفى أمره على الناس فال يفتنت به، ومل يربز قربه لئال يعبده 
 .اجلهال من دون اهللا

بيعة الرضـوان؛   بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النيب  -  - وأمر عمر
 .الفتنةألن الناس كانوا يذهبون فيصلون عندها فخاف عليهم 

اشتد غضب اهللا على قوم اختـذوا قبـور   «: يف تتمه احلديث مث قال 
ذه اجلملة بعد دعائه ربه أن ال جيعـل   أتى : قال جماهد »أنبيائهم مساجد

 وـنهم، وهـقربه وثنا يعبد، تنبيها على سبب حلوق شدة الغضب عليه، ولع



 

 

١٩٠ 

مي البناء على القبور، والصـالة  توصلهم بذلك إىل أن تصري أوثانا تعبد، وفيه حتر
وعلـل   لـنيب  ازرت قـرب  : عندها، وأنه من الكبائر، وكره مالك أن يقول

اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهللا على قـوم  «: الكراهة بقوله
 .»اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ممـا   وفيه أنه مل يستعذ إال :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .خياف وقوعه

 -سبحانه- ثابتة يف الكتاب والسنة، فاهللا - جل وعال - وصفة الغضب هللا
إن اهللا «: يغضب إذا انتهكت حمارمه، وغضب اهللا يتفاوت؛ يف حديث الشفاعة

وغضبه علـى   »غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
 .الكافرين ليس كغضبه على عصاة املؤمنني

 :ا املسلمونأيه
 ].١٩: النجم[﴾ اللَّات والْعزى أَفَرأَيتم﴿: يف حمكم الترتيل - تعاىل - قال

كان يف اجلاهلية رجل صاحل خيلط الدقيق بالسمن وغريه، ليطعم به احلـاج  
ال فيه اجلهال وعظموه؛ ألجل عملـه الصـاحل   غفسمي باسم عمله، فلما مات 

ه حىت عبدوه وصار قربه وثنا من أكرب أوثان الذي كان يعمله، فعكفوا على قرب
 .اجلاهلية

فالغلو يف قربه كان سببا يف عبادته، وهذا هو السـبب أيضـا يف عبـادة    
الصاحلني من األموات وغريهم، فإنهم غلوا يف تعظيم قبورهم ببنـاء املسـاجد   
 عليها، وتشـييد القبـاب ووضـع السـتور، وإضـاءة السـرج وبسـط        

وإلقاء الورود والزهور عندها، ووضع الطيب والكتابة عليهـا،  الفرش الفاخرة، 
 أنّ : وذكر املنامات الكاذبة، وروايـة القصـص املختلفـة مثـل ادعـائهم     

 ذا امليت أنزل بفالن النفع، وبفالن الضر، إىل أن آل األمر إىل عبادم،ـه



 

 

١٩١ 

العبادات بالذبح، والنذر والدعاء، واالستغاثة، والطواف حوهلا إىل غري ذلك من 
 .اليت ال تصلح إال هللا وحده

فالشرع احلكيم مل مييز بني قبور الصاحلني وغري الصاحلني، بل مجيع القبـور  
صفتها يف الظاهر واحدة، ومن خالف يف ذلك فقد فتح باب الشرك وعبـادة  

 .القبور
لعن رسول اهللا زائرات القبور «: قال -  - ويف احلديث عن ابن عباس

 ].رواه أهل السنن[ »املساجد والسرج واملتخذين عليها
زائرات القبور؛ ألن زيارة املرأة للقبور يترتب عليها مفاسد  لعن الرسول 

عظيمة، من النياحة واجلزع وافتتان الرجال ا، فاللعن يفيد حترمي زيارة النسـاء  
الذين يتخذون املقابر مواطن عبادة  للمقابر وأن ذلك من الكبائر، وكذا لعن 

 .يضيؤوا بالسرج واألنوار؛ ألن هذا غلو ومدعاة للشرك بأصحااأو 
ضعيفة ال تصرب، ولو كانت تزور ال يأمن منها العويل  - عباد اهللا - واملرأة

والصراخ، وعلى فرض أن بعضهن عندها جلد ولكن الشأن يف جنس النسـاء،  
حباب زيارة أنه ال يعرف أحدا من أهل العلم من قال باست: وقد ذكر ابن تيمية

املرأة للقبور، واخلالف بني التحرمي واجلواز، والتحقيق هو حترمي زيـارة املـرأة   
 .للقبور

 :أيها املسلمون
 :زيارة الرجال للقبور هلا ثالثة أحوال

 أن يزورها املسلم متبعا لسـنة، فيـدعو ألهلـها عمومـا      :احلالة األوىل
هلم وطلب العفـو واملغفـرة   ليهم بالدعاء إومعارفه خصوصا، فيكون محسنا 

 ر املآلـرة وتذكـوالرمحة هلم، ومحسنا إىل نفسه بإتباع السنة وتذكر اآلخ



 

 

١٩٢ 

واملصري بعد الرحيل من هذه الدنيا الفانية، واالعتبار واالتعاظ، فهـذه زيـارة   
 .شرعية

أن يزورها لعبادة اهللا عندها، فيصلي، أو يدعو، أو يـذبح هللا   :احلالة الثانية
أو يتمسح ا ويتوسل إىل اهللا بأهلها، كإسراجها والبناء عليها، والغلـو  عندها، 

 .فيها ويف أهلها إذا مل يبلغ رتبة العبادة فهذه زيارة بدعية ومن وسائل الشرك
أن يزورها ليذبح للميت ويتقرب إليه بـذلك، أو يزورهـا    :احلالة الثالثة

 .، فهذا شرك أكربلطلب الغوث والنصر منه، أو يزورها لطلب الولد مثالً
 .»واملتخذين عليها املساجد والسرج«: وقوله 

املتخذين على القبور املساجد املبنية، واملوقـدين   ولعن رسول اهللا : أي
عليها السرج، وكذا الصالة عندها، والدعاء وحنو ذلك، وهذا حـرام بإتفـاق   

، وال ال جتلسوا علـى القبـور  «: قال العلماء، ويف صحيح مسلم أن النيب 
وإذا كانت املساجد بنيت لذكر اهللا، وقراءة القـرآن والصـالة،    »تصلوا إليها

 .كانت القبور بذلك مساجد
 .اختاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر: قال ابن القيم

والواجب على من صلي يف مسجد به قرب أن يعيد صالته، قال الشيخ عبد 
ح الصالة يف املساجد اليت فيهـا القبـور،   ال تص :-رمحه اهللا - العزيز بن باز

 .والواجب إعادة ما صلى املسلم فيها
 ومحياي ومماتي صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بر لّهل  نيالَمالْع *رِيكالَ ش ترأُم كبِذَلو لُ لَهاْ أَوأَنو نيملساألنعـام [ ﴾الْم :
١٦٣ ،١٦٢.[ 

 ...يل ولكماهللا  بارك



 

 

١٩٣ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا املُبدئ املُعيد، الفعال ملا يريد، أحاط بكل شيء علما، وهو علـى  
كل شيء شهيد، عال بذاته، وقهر بقدرته، وهو أقرب إىل عبـده مـن حبـل    

وم يشيب اهللا وحده ال شريك له، شهادة أدخرها لي أن ال إله إال الوريد، واشهد
هلوله الوليد، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، بشر وأنذر، وحـذر يـوم   
الوعيد، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن تـبعهم  

 .بإحسان إىل يوم الدين
 

 :أما بعد
واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا، يـوم يـنفخ يف    ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا

ور، ويبعث من يف القبور، ويظهر املستور، يوم تبلى السـرائر، وتكشـف   الص
 .الضمائر، ويتميز الرب من الفاجر

 
 :عباد اهللا

لقد جعل اهللا يف التوبة مالذًا مكينا وملجأ حصينا، يلجه املـذنب معترفًـا   
بذنبه، مؤمالً يف ربه، نادما على فعله، غري مصر على خطيئته، حيتمـي حبمـى   

 .ار، يتبع السيئة احلسنة؛ فيكفر اهللا عنه سيئاته، ويرفع من درجاتهاالستغف
ومن وقع يف شيء من هذه الباليا والرزايا فعليه بالتوبة فإن التوبة الصـادقة  

ينتهواْ  للَّذين كَفَرواْ إِن قُل﴿: متحو اخلطيئات مهما عظمت حىت املكفر والشرك
وقتلة األنبياء ممن قـالوا إن اهللا ثالـث   ] ٣٨: نفالاأل[﴾ ما قَد سلَف يغفَر لَهم

 لقد -تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا- بن مرمياهو املسيح اهللا  إن: ثالثة وقالوا
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﴾ واللّه غَفُـور رحـيم   ويستغفرونه يتوبونَ إِلَى اللّه أَفَالَ﴿: ناداهم املوىل بقوله
 ].٧٤: املائدة[

أبوابه للتائبني، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسـط   فتح ربكم
يا «: جل جالله، يف احلديث القدسي - يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يقول

بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعـا، فاسـتغفروين    عبادي إنكم ختطئون
 أَنفُِسهِم لَا رفُوا علَىأَس عبادي الَّذين قُلْ يا﴿ :-عز وجل - وقال »أغفر لكم

ةمحن رطُوا مقْنت إِنَّ اللَّه اللَّه وبالذُّن رفغي وه ها إِنيعمج   يمحالـر فُـورالْغ ﴾
 يستغفرِ اللّه يظْلم نفْسه ثُم يعملْ سوًءا أَو ﴿ومن: ، وقال سبحانه]٥٣: الزمر[

ومن ظن أن ذنبا ال يتسع لعفـو اهللا  ] ١١٠: النساء[رحيما﴾  فُورايجِد اللّه غَ
فقد ظن بربه ظن السوء، كم من عبد كان من إخوان الشياطني فمن اهللا عليـه  

 ساجدا وقائمـا حيـذر   بتوبة حمت عنه ما سلف؛ فصار صواما قواما، قانتا هللا
 .اآلخرة ويرجو رمحة ربه

ك واملعاصى؛ فليبادر بغسله مبـاء التوبـة   رشفمن تدنس بشيء من قذر ال
 .ستغفار؛ فإن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرينواال

إذا «: قال عن النيب  -  - جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة
علم عبدي أن له : رب إين عملت ذنبا فاغفر يل، فقال اهللا: أذنب عبد فقال

ت لعبدي، مث أذنب ذنبا آخر فذكر ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب قد غفر
، يعين ما دام »فليعمل ما شاء: مثل األول مرتني أُخريني، حىت قال يف الرابعة

 .ستغفر منه غري مصراعلى هذه احلال كلما أذنب 
جعلنا اهللا من التوابني األوابني، وغفر لنا وعفا عنا، جتـاوز عـن زللنـا    

 .وتقصرينا مبنه وكرمه
 ...اهذا، وصلوا وسلمو
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(اخلطبة األوىل
25F

١( 
احلمد هللا أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، وجعلنا أهل اِإلسالم يف الناس 
خري أمة، أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، وكان بشـرى للمـؤمنني ونـذرا    

اهللا وحده ال شريك لـه،   أن ال إله إال شهدأ، وةللمخالفني وجلميع العاملني رمح
دا عبده ورسوله، كمل به بناء النبوة وخـتم بـه ديـوان    وأشهد أنَّ نبينا حمم

ملن تبعه واخلزي  الرسالة، ومنت بعثته مكارم األخالق وحماسن األفعال، فالفالح
عليه وعلـى آلـه    واخلسارة ملن عصاه وخالف أمره، وصلى اهللا وسلم وبارك

حسان وأصحابه، كانوا على احلق أعالما وللهدى أئمة، والتابعني ومن تبعهم بإ
 .إىل يوم الدين
 :أما بعد

اتقوا اهللا حق تقاته، اتقوا اهللا ما استطعتم، واحذروا غضـبه  : فيا أيها الناس
اللّه نفْسـه   ويحذِّركُم﴿: ومقته، فكم أغدق خريا، وكشف ضرا، وستر عيبا

اللّهو ادببِالْع وفؤ٣٠: آل عمران[﴾ ر.[ 
 

 :أيها اإلخوة املسلمون
اة ألمة اِإلسالم إال باِإلسالم، بقاؤها مرهون باحملافظة عليه، وفناؤهـا  ال حي

راجع إىل التفريط فيه، تبقى ببقائه يف قلوا وتضمحل باضمحالله من نفوسها 
 .وديارها، إنه دستورها ونظامها؛ بل هو عزها وحياا

                                     
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل  باب ما جاء يف محاية املصطفى ): ٢٦(خطبة رقم  (١)

 . الشرك



 

 

١٩٦ 

ال دين كامل يف مبناه، واف يف معناه، سام يف مغزاه، ال ترى فيه عوجـا و 
 ﴾ اِإلسـالَم  الـدين عنـد اللّـه    إِنَّ﴿: أمتا؛ دين نسـبه اهللا علـى نفسـه   

 ].١٩: آل عمران[
 :أيها املسلمون

، على عباده إذ بعث فيهم رسوله حممـدا   - سبحانه وتعاىل - منت اهللا
 حرِيص علَيكُم معلَيه ما عنِت أَنفُِسكُم عزِيز جاءكُم رسولٌ من لَقَد﴿: قال تعاىل

وفؤر نِنيمؤبِالْم يمح١٢٨: التوبة[﴾ ر.[ 
من جنسهم، يعرفون نسبه، ولغته، وصـدقه،   أنه  - عز وجل - أخرب

جـاءكُم   لَقَـد ﴿: ىل فهم احلجة، كما قال تعاىلإأمانته؛ وذلك أقرب وأسرع 
نولٌ مسر ١٢٨: التوبة[﴾ أَنفُِسكُم[. 

ه شفيق على أمته يشق عليه ما يشق عليها؛ وكم ترك من أعمـال  وأخرب أن
 .﴾علَيه ما عنِتم عزِيز﴿: وأمور خشية املشقة على أمته، قال تعاىل

شديد احلرص على هداية أمتـه، وحصـول    أنه  - عز وجل - مث ذكر
 .﴾حرِيص علَيكُم﴿: النفع الدنيوي واألخروي هلا، كما قال تعاىل

بِـالْمؤمنِني   ﴿: رحيم باملؤمنني، قـال تعـاىل   سبحانه اآلية بأنه وختم 
وفؤر يمحر ﴾. 

ومن رمحته بأمته وشفقته عليهم اجتهد يف سد كل طريق يوصل إىل الشرك، 
ليه، إوحذر وأنذر، وأبدى وأعاد، وخص وعم، وقطع الذرائع والوسائل املفضية 

 .املبني فصلى اهللا عليه وسلم، كما بلغ البالغ
ى عن تعطيل البيـوت مـن صـالة      ومن محايته جلناب التوحيد أنه

جعلُـوا  ال ت :»النوافل، والدعاء، وقراءة القرآن، فتكون مبرتلة القبور، قـال  
 »بيوتكُم قَبورا، فإنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سـورة البقـرة  

 ].رواه مسلم[
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أفضل صالة املرء يف بيتـه إال  «: ادة يف البيوت، فقالبتحري العب وأمر 
وى عن فعلها عند القبور عكس ما يفعلـه  ] رواه البخاري[ »الصالة املكتوبة

 .املشركون من اليهود والنصارى ومن تشبه م من هذه األمة
الصالة والدعاء وغري ذلك من العبادات يف املقـربة، وإن   فمنع الرسول 

ال هللا، فعبادة اهللا عند قبور الصاحلني تؤدي إىل الشـرك  إيصلي كان املُصلي ال 
 .وعبادة أصحاا من دون اهللا؛ وذلك من البدع القادحة يف الدين

جلناب التوحيد وسده كل طريـق   وذا يتبني لنا كمال محاية الرسول 
 .للشرك

 فتكـرار  »وال جتعلوا قربي عيدا«: عن اختاذ قربه عيدا، فقال  وى 
زيارته واالجتماع عنده على وجه معتاد ألجل عبادة اهللا وسيلة إىل الشرك به، 

على وجه األرض، ومع ذلك  أفضل قرب فالنهي عام جلميع القبور؛ ألن قربه 
 .قد ورد املنع من اختاذه عيدا، فقرب غريه أوىل باملنع كائنا من كان

 :أيها املسلمون
يف  ؛ ملا ثبت عنـه  رة قرب النيب ال جيوز شد الرحال والسفر ألجل زيا

مسجدي هذا، واملسـجد  : ال تشدوا الرحال إال لثالثة مساجد«: الصحيح
فقـط فيحـرم   ، فإن نوى بشد الرحال زيارة القرب »احلرام، واملسجد األقصى
ال جتعلـوا  «:  املسجد والزيارة جاز ذلك قـال  ذلك، وإن نوى الصالة يف

عيدا، وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث  بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قربي
رواه [ »علي صالة صلى اهللا عليه ـا عشـرا   ن صلىم«: ، وقال »كنتم
اللهم صل على حممد، وعلـى آل  «: ، ومن أفضل صيغ الصالة عليه ]مسلم

 وعلى آل إبـراهيم، إنـك محيـد جميـد،      براهيم،إحممد، كما صليت على 
 وعلى آل آل حممد، كما باركت على إبراهيم،اللهم بارك على حممد، وعلى 
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 .»إبراهيم، إنك محيد جميد
 وال تعرض عليه . الثناء عليه يف املأل األعلى: والصالة من اهللا على العبد

من أعمال أمته إال الصالة والسالم عليه فقط، ال كما يظنه أهل البدع أن كل 
 .أعمال أمته تعرض عليه

يـا  ﴿: ني بالصالة والسالم على نبيه يف قوله تعاىلوقد أمر اهللا عباده املؤمن
 كما أمـر  ] ٥٦: األحزاب[﴾ تسليما علَيه وسلِّموا الَّذين آمنوا صلُّوا أَيها

بكثرة الصالة عليه يف أي مكان من األرض، وبني أنَّ ذلك يبلغه من القريـب  
ايء إىل قـربه، قـال   والبعيد على حد سواء، وأجرمها واحد فال حاجة إىل 

، »ما أنتم ومن باألنـدلس إال سـواء  « :-رضي اهللا عنهما - احلسن بن علي
 .وهذا من كمال نعمة اهللا وتيسريه على املسلمني

فإن سلَّم املُسلم عليه عند القرب، أو سلّم عليه من بعيد، عرض على الرسول 
  سالمه وبلغه، كما قال :»يف األرض س إنِّ هللا مالئكة وين منلِّغباحني يي

 .وهذا ما خص به ] رواه أمحد[ »أميت السالم
على قطع الطرق املؤديـة إىل   - رضوان اهللا عليهم - وقد حرص الصحابة

 .الشرك
وهـي  [أنه رأي رجالً جييُء إىل فرجة  - رمحه اهللا - عن علي بن احلسني

، فيدخل فيها فيدعو،  كانت عند قرب النيب] الكوة يف اجلدار واخلوخة وحنومها
 أال أحدثكم حديثًا مسعته من أيب عن جدي، عـن رسـول اهللا   : فنهاه وقال

 .»ال تتخذوا قربي عيدا«: قال
على رجل جميئه إىل فرجة عند قرب النيب  - رمحه اهللا - أنكر علي بن احلسني

 ألن ذلك من اختاذ قـرب الرسـول    - سبحانه - ودخوله فيها يدعو اهللا 
ا، ويف هذا الفعل مشروعية إنكار املنكر وتعليم اجلاهلعيد. 
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ألجل السالم إذا مل يكن يريد املسجد  كما أن قصد الرجل قرب الرسول 
 .عيدا وهو املنهي عنه من اختاذ قرب الرسول 
ما علمت أحدا رخص فيه؛ ألن ذلك نوع من إختـاذه  : قال شيخ اإلسالم

 .عيدا
لقرب للسالم إذا دخل املسجد ليصلي منهي عنه؛ ويدل أيضا على أن قصد ا

ألهل  - اهللا رمحه - ألن ذلك من اختاذه عيدا وأنه مل يشرع، وكره اإلمام مالك
؛ ألن السلف مل يكونوا املدينة كلما دخل اإلنسان املسجد أن يأيت قرب النيب 

قعدوا ىل مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصالة إيفعلون ذلك، وإمنا كانوا يأتون 
 أو خرجوا، ومل يكونوا يأتون القرب لسالم، لعلمهم أن الصالة والسالم عليه 

إليها من الباب، ومع  ىيف الصالة أفضل وأكمل، وكانت احلجرة يف زمام يؤت
التمكن ال يدخلون عليه، ال للسالم وال للصالة، وال للـدعاء ألنفسـهم وال   

ال «: م عليه عند قربه، لنهيهم بقولهلغريهم، فلم يكونوا يعتادون الصالة والسال
وغري ذلك، وإمنا كان يأيت أحدهم من اخلارج، إذا قـدم   »تتخذوا قربي عيدا

السالم عليك يا رسول اهللا، السالم : من سفر، كما كان ابن عمر يفعله، فيقول
 .عليك يا أبا بكر، والسالم عليك يا ابتاه، مث ينصرف وال يقف للدعاء

واتفق . ألنه مل ينقل عن أحد من الصحابة، فصار بدعة :قال شيخ اإلسالم
األئمة على أنه إذا دعا ال يستقبل القرب، ويف هذا احلديث أيضا دليل على منـع  

، أو غريه من القبور واملشاهد، ألن ذلك مـن اختاذهـا   شد الرحل إىل قربه 
 أعيادا، ومن أعظم أسـباب اِإلشـراك ـا، كمـا هـو الواقـع، واتفـق        

ال تشد الرحال إال إىل ثالثـة  «: مة على املنع من ذلك؛ ملا يف الصحيحنياألئ
 فدخل يف »ىـد األقصـمساجد، املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسج



 

 

٢٠٠ 

 .النهي شدها لزيارة القبور واملشاهد، بل هي أوىل بالنهي
ى عن اختاذ القبـور عيـدا؛    أن الرسول  - عباد اهللا - وذا يتبني لنا

جلناب التوحيد وسدا لكل طريق يوصل إىل الشرك، وهذا مـن كمـال    محاية
تباع أمره واجتناب يه، اورمحته بأمته وحرصه على هدايتهم، فعلينا  شفقته 

 .ففي ذلك الفوز والفالح العظيم
 بِالْهدى وديـنِ  أَرسلَ رسولَه هو الَّذي﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يل قالْحهظْهِر ينِ كُلِّهلَى الدع كَفَى بِاللَّها وهِيد٢٨: الفتح[﴾ ش.[ 
 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
 - احلمد هللا املتوحد بالعظمة واجلالل، املتفرد بالبقاء والكمـال، أمحـده  

اهللا  أن ال إلـه إال  وأشكره على جزيل اِإلنعام واِإلفضال، وأشـهد  ،-سبحانه
شريك له، ال إله إال هو الكبري املتعال، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبـده  وحده ال 

ورسوله، املنقذ بإذن ربه من الضالل، والداعي إىل كرمي السـجايا وشـريف   
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، خـري صـحب وآل،   اهللا  اخلصال، صلى

 .والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

فبتقوى اهللا تنال الدرجات، وتزكـو األعمـال،    ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
واكثروا من ذكره وشكره، فبذكره تطمئن القلوب، وبشكره حتفـظ الـنعم،   

 .وتزودوا من الصاحلات فخري الزاد التقوى
 :عباد اهللا

هو االعتراف باطنا وظاهرا أنه عبـد اهللا  : معىن شهادة أن حممدا رسول اهللا
ناس كافة، والعمل مبقتضى ذلك من طاعته فيما أمر، وتصـديقه  ورسوله إىل ال

 .فيما أخرب، واجتناب ما ى عنه وزجر، وأالَّ يعبد اهللا إال مبا شرع
عبده ورسوله، ومها ينفيان : مها قولنا: ولشهادة أن حممدا رسول اهللا ركنان

ـ اِإلفراط والتفريط يف حقه  اتني ، فهو عبده ورسوله، وهو أكمل اخللق يف ه
أنه بشر خملوق ممـا  : اململوك العابد؛ أي: الصفتني الشريفتني، ومعىن العبد هنا

 خلق منه البشر، جيري عليه ما جيري عليهم، كما قال
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العبوديـة   ، وقـد وىف  ]١١٠: الكهف[﴾ مثْلُكُم إِنما أَنا بشر قُلْ﴿: تعاىل
 ﴾  اللَّـه بِكَـاف عبـده    أَلَـيس  ﴿: حقها، ومدحه اهللا بذلك، قال تعـاىل 

 ].٣٦: الزمر[
 .املبعوث على الناس كافة بالدعوة إىل اهللا بشريا ونذيرا: ومعىن الرسول

، فإن كثريا نفي لِإلفراط والتفريط يف حقه : ويف الشهادة اتني الصفتني
ممن يدعي أنه من أمته أفرط يف حقه، وغال فيه؛ حىت رفعه فوق مرتبة العبوديـة  

ىل مرتبة العبادة من دون اهللا، فاستغاث به من دون اهللا، وطلب منه ما ال يقدر إ
والبعض اآلخر جحد رسالته . عليه إال اهللا؛ من قضاء احلاجات وتفريج الكربات

أو فرط يف متابعته واعتمد على اآلراء واألقوال املخالفة ملا جاء به؛ وتعسف يف 
 .تأويل أخباره وأحكامه

اكم ممن حقق التوحيد قوالً وعمالً واعتقادا، واتبع سنة نبينـا  جعلنا اهللا وإي
 .ظاهرا وباطنا حممد 

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٠٣ 

 
(اخلطبة األوىل

26F

١( 
أن ال  احلمد هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد

مـدا عبـده   اهللا وحده ال شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أنَّ نبينـا حم  إله إال
ورسوله، الداعي إىل رضوانه، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصـحابه  

 .وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 .وراقبوه يف السر والعلن ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 :أيها املسلمون

ذر إن التوحيد هو أوجب الواجبات، والشرك أعظم احملرمات، فالواجب احل
وقد ورد يف بعض اآليات واألحاديث أن بعض هـذه  ! منه واجتنابه، كيف ال؟

 .األمة يعبد األوثان
فمن دعا غري اهللا أو عبده فقد اختذه وثنا وخرج بذلك من الدين، ومل ينفعه 
انتسابه إىل اِإلسالم؛ فكم انتسب إىل اِإلسالم من مشرك وملحد وكافر ومنافق، 

 .يقته، ال مبجرد األسامي واأللفاظ اليت ال حقيقة هلاوالعربة بروح الدين وحق
 أَلَم تـر ﴿: يف كتابه الكرمي - عز وجل - قول اهللا - رمحكم اهللا - تأموا

 ].٥١: النساء[﴾ والطَّاغُوت يؤمنونَ بِالْجِبت نصيبا من الْكتابِ إِلَى الَّذين أُوتواْ
ومهـا مـن    - ف وحيي بن األخطبنزلت هذه اآلية يف كعب بن األشر

 لـأنتم أهل الكتاب وأه: ملا قدما إىل أهل مكة، فسألوهم - علماء اليهود
                                     

 . باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان): ٢٧(خطبة رقم  (١)
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أنتم خري وأهدى سبيالً، قـاال  : العلم فأخربونا عنا وعن حممد؟ فقاال هلم 
 - على احلـق، فـأنزل اهللا   ال فهما يعلمان أن حممدا إذلك بغيا وحسدا، و

 يؤمنـونَ بِالْجِبـت   نصيبا من الْكتـابِ  إِلَى الَّذين أُوتواْ أَلَم تر ﴿ :-سبحانه
الطَّاغُوتو ينلَّذقُولُونَ ليى ودالء أَهؤواْ هواْ كَفَرنآم ينالَّذ نبِيالً مس ﴾. 

عن اليهود الذين أعطوا علمـا مـن    نبيه حممد  - سبحانه - وخيرب اهللا
التوراة واِإلجنيل، وما فيهما من استحقاق اهللا وحده للعبادة ومع  كتاب اهللا ومها

ذلك يصدقون بالباطل من عبادة األصنام، والكهانة، والسحر، يطيعون الشيطان 
يف ذلك، ويفضلون أهل الباطل على أهل احلق حسدا وبغيا ويف هـذا ذم هلـم   

 .وحتذير لنا أن نصنع كما صنعوا
اللّه من  ذَلك مثُوبةً عند أُنبئُكُم بِشر من لْ هلْقُ﴿: سبحانه وتعاىل - وقال

هنلَّع هلَيع بغَضو اللّه مهنلَ معجةَ  ودـرالْق   ـدبعو ـازِيرنالْخو  الطَّـاغُوت ﴾ 
 ].٦٠: املائدة[

 أضاع اليهود دينهم، وطعنوا يف دين اِإلسالم الذي هو توحيد اهللا وإفـراده 
 .بالعبادة

هـل  : قل هلؤالء العائبني لـدينكم : لنبينا حممد  - سبحانه - فقال اهللا
أخربكم مبن ينال شر اجلزاء عند اهللا يوم القيامة؟ هم اليهود الـذين لعنـهم اهللا   
وغضب عليهم غضبا ال يرضى بعده أبدا، وقد عوقب أصحاب السبت منـهم  

د الطاغوت من دون اهللا بالنـذر  باملسخ إىل قردة وخنازير، وجعل منهم من يعب
والذبح، والدعاء واالستغاثة، وغري ذلك من أنواع العبادة، فإذا كان يف اليهـود  
 من عبد الطاغوت؛ فكذلك يكون يف هذه األمة من يعبـد الطـاغوت مـن    

 .دون اهللا



 

 

٢٠٥ 

 :عباد اهللا
قصة أصحاب الكهف؛ ذكر قـول أصـحاب    - عز وجل - ملا ذكر اهللا
علَيهِم  أَمرِهم لَنتخذَنَّ الَّذين غَلَبوا علَى قَالَ﴿: يهم؛ قال سبحانهالنفوذ والغلبة ف

 ].٢١: الكهف[﴾ مسجِدا
قصة عظيمـة جـديرة بالتأمـل     - رمحكم اهللا - قصة أصحاب الكهف

والتفكر، فأصحاب الكهف فتية صاحلون فروا بدينهم من قومهم املشركني لئال 
هم وجلؤوا إىل الكهف، ناموا فيه تسع سنني وثالمثائـة  يفتنوهم عنه، فهربوا من

سنة، وهذه من آيات اهللا العجيبة، فهم نائمون ال حيتاجون على أكل وشـرب،  
 سبحانه - مث بعثهم اهللا. ومن حكمة اهللا أنه يقلبهم ذات اليمني وذات الشمال

ـ  - ا، مث من نومتهم الطويلة فاطلع الناس على أمرهم وبقوا على قيد احلياة زمن
: توفاهم اهللا بعد ذلك، فاختلف الناس يف أمرهم، فقال أصحاب الكلمة والنفوذ

لنتخذن عليهم مسجدا؛ ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتربكون م، ويف هذه القصة 
بيان لغلو النصارى يف تعظيم الصاحلني ببناء املساجد على قبورهم ليتـذكروهم  

 .لغلو إىل عبادم من دون اهللاويتأسوا هلم، إىل أن أدى م هذا ا
، وقد وقـع يف  ىه األمة أن تسلك طريقة النصارذذمهم اهللا بذلك حتذيرا هل

هذه األمة تعظيم قبور الصاحلني ببناء املساجد عليها إىل أن آل األمر إىل عبادم 
 .وقد شاوا بذلك النصارى

أن  -  - أمته أن تتبع طريق من كان قبلها؛ فعن أيب سعيد وقد حذر 
ذو القذة بالقذة؛ حىت لو حلتتبعن سنن من كان قبلكم، «: قال رسول اهللا 

 ].رواه البخاري ومسلم[ »هدخلوا جحر ضب لدخلتمو
 على أن ما من شيء يفعله أهل الكتاب مما ذمهم اهللا -عباد اهللا- دل احلديث



 

 

٢٠٦ 

م، وقد به؛ إال ويفعله جهال هذه األمة، وهو خرب معناه النهي عن متابعته 
 .ومعجزاته ، وهذه من عالمات نبوة الرسول وقع ما أخرب به النيب 

من تشبه بقـوم  «: من التشبه باملشركني، فقال يف احلديث اآلخر حذر 
ألن التشبه م يف عبادام وعادام يؤدي إىل فساد دين املسـلمني   »فهو منهم

 .وحمبة أعداء الدين وتعظيمهم واإلعجاب مبا هم عليه
 :باد اهللاع

باع جهال هذه األمة طريق اليهـود والنصـارى كعبـادة    اتمن املؤسف 
الطاغوت، وتفضيل أهل الباطل على أهل احلق، وتعظيم قبور الصاحلني وبنـاء  

واِإلقبال على كتب  املساجد عليها، واِإلعراض عن كتاب اهللا وسنة رسوله 
بأعيادهم الباطلة كعيـد   البدع والضالل وأكل الربا وأكل السحت، واالحتفال
ستعمال التاريخ امليالدي ارأس السنة امليالدية وعيد احلب وعيد األم وغريها، و

بدالً من التاريخ اهلجري، والتشبه م يف اللباس وقصات الشـعر، واحلـديث   
 .بلغتهم لغري حاجة، وغري ذلك؛ حذو القُذة بالقُذة

ود والنصارى، ولوزم الطريق احلذر من التشبه باليه - عباد اهللا - فالواجب
 .بالثبات على هذا الدين إىل يوم أن نلقاه - سبحانه - املستقيم مع دعاء اهللا

إن اهللا زوى يل «: قـال  أن رسـول اهللا   -  - وملسلم عن ثوبـان 
األرض فرأيت مشارقها ومغارا، وإن أميت سيبلغ ملكها مـا زوي يل منـها،   

إين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسـنة  وأعطيت الكرتين األمحر واألبيض، و
بعامة، وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم وإن ريب 

يا حممد إذا قضيت قضاًء فإنه ال يرد، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكها : قال
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو  ن ال أسلطأبسنة بعامة، و

 ويسيب بعضهم عليهم من بأقطارها؛ حىت يكون بعضهم يهلك بعضااجتمع 
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 ].رواه مسلم[ »بعضا
وإمنا أخاف على أميت األئمة املضـلني، وإذا  «: وزاد الربقاين يف صحيحه

تقوم الساعة حىت يلحق حي  وقع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة، وال
األوثان، وأنه سيكون يف أمـيت  من أميت  ممن أميت باملشركني، وحىت تعبد فئا

كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني ال نيب بعدي، وال تزال 
طائفة من أميت على احلق منصورة؛ ال يضرهم من خذهلم وال مـن خـالفهم   

 .»حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل
 :أيها املسلمون

 :الئل على نبوته اشتمل هذان احلديثان على أمور وأخبار صادقة ود
حىت أبصر ما متلكه أمته مـن   أن اهللا زوى األرض لرسولنا  :األول منها

املشارق واملغارب، كما ينظر اإلنسان الشيء يف املرآة، وقد وقع مصداق  أقصى
املغرب إىل أقصى  وذلك أن ملك أمته اتسع حىت بلغ من أقصى ما أخرب به 

وقع كما أخرب؛ فقد حازت أمتـه ملكـي   املشرق، وأخرب أنه أُعطي الكرتين ف
 -  - كسرى وقيصر؛ مبا فيهما من الذهب والفضة واجلواهر يف خالفة عمر

 .الذي أنفق كنوزمها يف سبيل اهللا
بأمته أن  ألمته، وهذا من كمال شفقة الرسول  دعاء الرسول  :الثاين

 :بدعوتني خريتني - سبحانه - دعا اهللا
أن ال يهلك أمته مجيعا جبدب عام،  - وعال جل - لربه ه ؤدعا :األوىل

دعوته، فقد كان يف األمم السابقة كقوم عاد ومثود  - سبحانه - وقد أجاب اهللا
عذاب االستئصال خبالف هذه األمة، فإنَّ اهللا قد دفع عنها ذلك بربكة دعـاء  

 .نبيها 
 فار،أال يسلط عليها عدوا من الك ؛-جل وعال - لربه دعاؤه  :الثانية
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يستويل على بالدهم، ويستأصل مجاعتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطـار   
األرض، وقد أجاب اهللا دعوته ما دامت األمة جمتنبة االختالف والتفرق والتناحر 
فيما بينها، فإذا وجد ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار، وقد وقع كما أخرب 

 حينما تفرقت األمة. 
فاألمراء والعلماء والُّعباد هم : من األئمة املضلنيعلى أمته  خوفه  :الثالث

هم، والعلماء ألجل تفاألمراء ألجل رئاس: قادة الناس، وبسببهم يهتدي املهتدون
 .علمهم، والعباد ألجل عبادم

خوفه على أمته من هؤالء األئمة إذا ضلوا عن طريق احلـق،   وقد حصر 
: اتباعهم األئمة املضلني بقـوهلم  ندامة أهل النار على - وقد حكى اهللا سبحانه

 ].٦٧: األحزاب[﴾ فَأَضلُّونا السبِيلَا سادتنا وكُبراءنا ربنا إِنا أَطَعنا﴿
أنه  وقوع فتنة القتال يف هذه األمة؛ إذ أخرب : مما أخرب به النيب  الرابع

وم القيامة، وقد وقع إذا وقعت الفتنة والقتال يف األمة فإن ذلك يستمر فيها إىل ي
 .وهي مستمرة إىل اليوم ،- - كما أخرب، فمنذ حدثت الفتنة مبقتل عثمان

: ظهور الشرك وعبادة األوثان يف هذه األمـة : مما أخرب به النيب  اخلامس
أنه ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من هذه األمة باملشـركني،   فقد أخرب 

اركون أهل الشرك يف السـكىن واِإلقامـة   فريتدون عن اِإلسالم برغبتهم، ويش
معهم، وال تقوم الساعة أيضا حىت يعبد خلق كثري من أمته األوثان من دون اهللا، 

، فعبد جهال هذه األمة قبور الصاحلني وغريهم بـأنواع  وقد وقع ما أخرب به 
من العبادة؛ كالذبح والنذر والدعاء واِإلستغاثة والطواف وغري ذلـك، ومسـوا   

وسالً وتقربا إىل الصاحلني وهذا باطل، فمن عبد غري اهللا فقد إختذه وثنا، ذلك ت
 ووقع يف الشرك األكرب، وال ينفعه انتسابه



 

 

٢٠٩ 

 ).ال إله إال اهللا(لإلسالم وقول 
عن ظهور  ظهور مدعي النبوة؛ فقد أخرب : مما أخرب به النيب  السادس

وإال فهم  ةتقوم هلم قوة وشوكمدعي النبوة وعددهم ثالثون كذابا، واملراد ممن 
وما بعـده، فقـد    أكثر من ذلك، وقد ظهر مصداق ذلك يف زمن الرسول 

ادعى أناس النبوة كمسيلمة الكذاب، ومرزا غالم القادياين، وغريمها ممن فضح 
 .هو خامت النبني ال نيب بعده اهللا كذم وافتراءهم؛ فمحمد 

مـن رجـالكُم    محمد أَبا أَحد انَما كَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].٤٠: األحزاب[﴾ وخاتم النبِيني رسولَ اللَّه ولَكن

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢١٠ 

 اخلطبة الثانية
عتمد عليه حفظه ووقـاه،  ااحلمد هللا، من اعتصم حببله وفقه وهداه، ومن 

اهللا  أن ال إلـه إال  وأشهد وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، - سبحانه - أمحده
بينا حممدا عبـده ورسـوله   وال نعبد إال إياه، وأشهد أنَّ نوحده ال شريك له، 

ومصطفاه، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن سار 
 .على جه وهداه

 :أما بعد
وال تزال طائفة من أمـيت  « :-عليه أفضل الصالة وأزكى السالم - يقول

 لى احلق منصورة؛ ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللاع
 .»تبارك وتعاىل ـ -

هذه األمة أنه ال تزال فيها طائفة منصورة، حافظة هلذه الشـريعة،   بشر 
قائمة بالعلم واجلهاد والذب عن الدين، ال يضرهم من خذهلم وترك نصـرم،  

ناصرهم، كمـا قـال    - سبحانه - اهللاوال يضر ذلك الثابتني على احلق، فإن 
 ].٤٧: الروم[﴾ نصر الْمؤمنِني وكَانَ حقا علَينا﴿: تعاىل

وهذه الطائفة الثابتة على احلق باقية إىل قيام الساعة، واملقصود إىل قـرب  
من قبض ما بقى من املؤمنني بالريح الطيبة ووقوع  قيامها؛ ملا صح عن النيب 

، مث ال يبقى إال شرار اخللق الذين عليهم تقوم الساعة، نسأل اهللا اآليات العظام
 أن جيعلنا من الطائفة املنصورة اليت تقوم بأمر الـدين وتتمسـك بـه ظـاهرا     

 .وباطنا



 

 

٢١١ 

ويتبني لنا بعد هذه اآليات واألحاديث السابقة؛ أن يف هذه األمة من يقع يف 
جب علينا عبـادة اهللا وحـده ال   الشرك باهللا وعبادة األوثان والطواغيت، فالوا

 .شريك له، واجتناب عبادة األوثان، وصرف العبادة له وحده دون ما سواه
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢١٢ 

(اخلطبة األوىل
27F

١( 
أن ال إلـه   احلمد هللا الذي رفع راية التوحيد، ونصر عباده املوحدين، أشهد

سـله اهللا كافـة إىل   أر هو رب األولني واآلخرين، وأشهد أنَّ نبينا حممد  إال
الناس أمجعني، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، ومـن تـبعهم   

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

اتقوا ربكم، فإن تقواه خري عاصم من القواسم، وخـري   :-عباد اهللا - فيا
تموتن  تقَاته والَ حق اتقُواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: مانع من املصارع والقوامع

 .]١٠٢: آل عمران[﴾ وأَنتم مسلمونَ إِالَّ
 :أيها املسلمون

ية والشيطان قخلق اهللا العباد على احلنيفية السمحة، وجبلهم على الفطرة الن
عدو اِإلنسان يقعد هلم الصراط املستقيم، ويأتيهم من كل جهة وسبيل، حـىت  

صابتها لوثات وعلل؛ آمن بعضـهم  أم، فكبت عقوهلم واجتال من شاء اهللا منه
باخلرافة، ورضي آخرون بالكهانة، فباتوا سادرين على باطلهم، الهني بالسجع 
والتخمني، يقذفون بالغيب يف كل حني، أخبارهم أساطري وأوهـام، وخلـيط   
كالم، واإلسالم دين يزيل اخلرافة من الفكر، والرذيلة من القلب، وقـد ضـل   

س فلم يقفوا عند حدود ما أخربم به الرسل مـن غيـوب ماضـية    بعض النا
 .وحوادث قادمة

 علما وتعلما وإرشادا وتذكريا، ضعف - من البعض - وملا هجر التوحيد

                                     
 . باب ما جاء يف السحر): ٢٨(خطبة رقم  (١)



 

 

٢١٣ 

اإلميان وكثرت الشركيات، ومع التوسع يف أمـور احليـاة إعالمـا وسـفرا     
تشرت وانتشـرت  ساواستقداما، غشي كثري من الناس جوانب خملة بالتوحيد، 

ىت عمت وطمت، ومن أبرزها وأوضحها إتيان السحرة والكهـان، وزيـارة   ح
 .املشعوذين والدجالني

وقد ابتلي بعض الناس بكثري من األخطاء الفادحة، ومـن ذلـك ضـعف    
حني نزول البالء والغفلة عن الـدعاء، وتـرك    - عز وجل - التوكل على اهللا

اء الشعبيني، وأكثـرهم مـن أهـل الـدجل     احلبل على الغارب ملراجعة األطب
 .والشعوذة

 :أيها املسلمون
إن السحر والكهانة من كبائر الذنوب احملرمات، ومن اآلثام املوبقات، وإن 
الساحر والكاهن يفنت قلوب البسطاء، وخيدع السذج والرعاع، عملـه شـر   

لقلوب عنه أولو األلباب، وينأى عنه أصحاب الفطر السليمة، وا وبالء، يتجاىف
إِلَّا قَالُوا  قَبلهِم من رسولٍ أَتى الَّذين من كَذَلك ما﴿: املستنرية، يقول عز وجل

راحونٌ سنجم ذه املقالة ] ٥٢: الذاريات[﴾ أَو فجميع األمم واجهت رسلها
 .الظاملة

عزائم ورقى وكالم يتكلم به وأدوية وتدخينات وغري ذلك؛ وهو : والسحر
أكرب مناف للتوحيد محرم يف مجيع األديان، ال يتوصل إليـه إال بعبـادة    كشر

ليها، وشره عظيم على اتمع، فكم قتل السحر من أناس، إالشياطني والتقرب 
وأمرض آخرين وذهب بعقوهلم، وفرق بني زوج وزوجته، وسـبب العـداوة   

: ان، قال تعاىلوالبغضاء بني أفراد األسرة الواحدة، وهذا كله فساد وظلم وعدو
﴿راحالس حفْللَا يى وثُ أَتي٦٩: طه[﴾ ح.[ 

 وصدق اهللا، فأحوال السحرة دنيئة، وأفعاهلم رديئة، والساحر لو كان له



 

 

٢١٤ 

من األمر شيء لنفع نفسه، ورفع ما يرتل به من بالء أو أمراض، ولستكثر مـن  
 .العليماخلريات، ونال رفيع الدرجات، ولكن كل ذلك بتقدير العزيز 

 :ومن األدلة على حترمي السحر
قد : ﴾ أياآلخرة من خالَقٍ اشتراه ما لَه في علمواْ لَمنِ ولَقَد﴿: قوله تعاىل

علم اليهود أن من رضي بالسحر عوضا عن شرع اهللا ما له يف اآلخرة من حظ 
دالـة   ية الكرميةبلغ الوعيد، إذ اآلأوال نصيب؛ ألنه باع دينه بدنياه، وهذا من 

 .على حترميه
: اجلبت :- - ﴾ قال عمروالطَّاغُوت يؤمنونَ بِالْجِبت﴿: ويف قوله تعاىل
يف اآلية اليهود الـذين   - سبحانه - اهللا مالشيطان، وقد ذ: السحر؛ والطاغوت

 .يصدقون باجلبت الذي منه السحر
الشيطان يف كـل  كُهان كان يرتل عليهم : الطواغيت :- - وقال جابر

 .حي واحد
أن الكهان تترتل عليهم الشياطني وخيربوم مبـا يسـترقون    :- - فبني

السمع من السماء، فَيصدقُون مرة ويكْذبون مائة كذبة ويزيدون وينقصـون،  
وقد كان لكل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه قبل بعثة الرسـول  

رست السماء بكثرة الشهب، فأبطل اهللا ذلك باِإلسالم وح. 
اجتنبوا السـبع  «: قال أن رسول اهللا  ويف احلديث عن أيب هريرة 

الشرك باهللا، والسحر، وقتـل  «: وما هن يا سول اهللا؟ قال: قالوا »املوبقات
ال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يـوم  إالنفس اليت حرم اهللا 

 ].رواه البخاري ومسلم[ »املؤمناتالزحف، وقذف احملصنات الغافالت 
 سبع مهلكات موبقات لفاعلها، يترتب عليها عقوبات :-اهللا يا عباد- هذه



 

 

٢١٥ 

من الوقوع فيها وأمر باالبتعاد  يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة؛ وهلذا حذر النيب 
 :عنها

: بالشرك؛ ألنه أعظم ذنب عصي اهللا به، وهو الشرك باهللا؛ بدأ  :األوىل
 اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا، كمن يستغيث بأصحاب القبور تسوية غري

: ويذبح هلا وينذر هلا، وفاعله مخلد يف النار إن مات ومل يتب، كما قال تعـاىل 
 النار وما للظَّالمني مـن  الْجنةَ ومأْواه حرم اللّه علَيه يشرِك بِاللّه فَقَد إِنه من﴿
 ﴾ لَظُلْـم عظـيم   إِنَّ الشـرك ﴿: وقولـه تعـاىل  ]. ٧٢: املائـدة [﴾ صارٍأَن
 ].١٣: لقمان[

أن «: أي الذنب عند اهللا أكرب؟ قـال  :-عليه الصالة والسالم - وملا سئل
 ].متفق عليه[ »جتعل هللا ندا وهو خلقك

بعد الشرك؛ لكونه يكَفِّر متعاطيـه، فـال    السحر؛ وقد ذكره  :الثانية
توصل إليه إال بعبادة الشياطني والتقرب إليها بالذبح والـدعاء واالسـتغاثة،   ي

والسحر جيمع املوبقات اخلمس اليت بعده، واملوبقات اليت بعد السحر يف كـل  
نوع منها نوع من االعتداء، إما على النفس، أو املال، أو العرض، أما السـحر  

تدائه على حق اهللا بإشـراك  فإن فيه اعتداء على كل هذه األشياء فضالً عن اع
 .غريه معه

من املوبقات؛ قتل النفس املسلمة املعصومة اليت حرم اهللا قتلها إال أن  :الثالثة
: تفعل ما يوجب قتلها، ويدخل يف ذلك حترمي قتل الكافر املعاهد حلـديث  

 ].رواه البخاري[ »من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة«
آكل الربـا،   اوله بأي وجه كان، وقد لعن تن: أكل الربا؛ أي :الرابعة

وهو جمرب لسوء اخلامتة نعـوذ  : وموكله وشاهده وكاتبه، قال ابن دقيق العيد
 .باهللا من ذلك



 

 

٢١٦ 

أكل مال اليتيم؛ والتعدي فيه، وعرب باألكل، ألنه أعـم وجـوه   : اخلامسة
 يأْكُلُونَ فـي  ظُلْما إِنما امىأَموالَ الْيت الَّذين يأْكُلُونَ إِنَّ﴿: اِإلنتفاع، قال تعاىل

 ].١٠: النساء[﴾ وسيصلَونَ سعريا بطُونِهِم نارا
التويل يوم الزحف؛ وهو الفرار واِإلدبار من وجوه الكفار يـوم  : السادسة

ف  والقتال، وإمنا يكون كبرية إذا فر إىل غري فئة املسلمني، أو غري متحرف حالز
 أَو متحيزاً إِلَى متحرفاً لِّقتالٍ دبره إِالَّ يولِّهِم يومئذ ومن﴿: اىللقتال، كما قال تع

 ].١٦: األنفال[﴾ ومأْواه جهنم بِغضبٍ من اللّه فئَة فَقَد باء
رمي املؤمنات احلرائر والعفيفات : قذف احملصنات الغافالت، أي: السابعة
احشة الزنا وال ختتص باملتزوجات، بل حكم البكر كـذلك، قـال   الربيئات بف

 فـي الـدنيا   الْمؤمنات لُعنوا الْغافلَات الْمحصنات الَّذين يرمونَ إِنَّ﴿: تعاىل
ملَهو ةرالْآخو يمظع ذَاب٢٣: النور[﴾ ع.[ 

من فعلها؛ ألـا مـن    املوبقات السبع اليت جيب احلذر - عباد اهللا - هذه
ومن وقع يف شيء منـها   ،-جل وعال - كبائر الذنوب، وتوجب غضب الرب

 .فالبدار البدار للتوبة قبل خروج الروح إىل بارئها
نحن  حتى يقُوالَ إِنما يعلِّمان من أَحد وما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وما هم بِضآرين  الْمرِء وزوجِه يفَرقُونَ بِه بين منهما ما لَّمونَتكْفُر فَيتع فتنةٌ فَالَ
إِالَّ بِه دأَح نم اللّه ا بِإِذْنونَ ملَّمعتيالَ وو مهرضي لَقَدو مهنفَعـنِ   يـواْ لَمملع 

كَـانواْ   بِـه أَنفُسـهم لَـو    لَبِئْس ما شرواْو اآلخرة من خالَقٍ اشتراه ما لَه في
 ].١٠٢: البقرة[﴾ يعلَمونَ

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢١٧ 

 اخلطبة الثانية
 سبحانه - احلمد هللا دل على احلق ورفعه، وى عن الباطل ووضعه، أمحده

 هدوأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، ال مانع ملا أعطاه وال معطي ملا منعه، وأش -
اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، حاز من  أن ال إله إال

الفضل والشرف أكمله وأمجعه، صلى اهللا وسلم وبارك عليـه، وعلـى آلـه    
 :وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبعه أما بعد

 :عباد اهللا
إن خطر السحر عظيم؛ لذا كان حد الساحر القتل، لعظم كبرية السـحر  

 .ى اتمعوشرها عل
رواه [ »حد الساحر ضـربه بالسـيف  «: عن جندب مرفوعا إىل النيب 

 ].الترمذي
  كتب عمر بـن اخلطـاب  : ويف صحيح البخاري، عن جبالة بن عبدة، قال

-  - فقتلنا ثالث سواحر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال. 
ا أا أمرت بقتل جارية هلا سـحر  - رضي اهللا عنها - وصح عن حفصة

 .فقُتلت
وأنفع عالجات السحر، األدوية اِإلهلية، فهي أدويته النافعة، والسحر مـن  
تأثريات األرواح اخلبيثة السفلية، ودفع تأثريها يكون مبا يعارضها ويقاومها من 
األذكار واآليات والدعوات، اليت تبطل فعلها وتأثريها، والقلب إذا كان ممتلئًـا  

ن الدعوات واألذكار والتعوذات ورد ال خيل بـه،  من اهللا مغمورا بذكره، وله م
يطابق فيه قلبه لسانه، كان ساملًا بإذن اهللا من إصابته بالسحر والعـني واملـس   

 .واألمراض والباليا، واملسلم إذا استعاذ باهللا يستعيذ مبن هو املوىل ونعم النصري



 

 

٢١٨ 

 :نبوية، ومنهاالتحصن باألوراد الشرعية واألدعية ال وقد علمنا نبينا حممد 
قراءة املعوذات ثالث مرات يف الصباح واملساء وعند النوم وكذلك قـراءة  

: آية الكرسي يف الصباح واملساء، وقراءة اآليتني من آخر سورة البقرة لقوله 
كفتاه من كـل  : أي[ »من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه«

 ].رواه البخاري] [شر
 الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء سم اهللااب«: وقول

 ].رواه أبو داود[ثالث مرات يف الصباح واملساء  »وهو السميع العليم
ثـالث مـرات يف    »أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق«: وقول

 ].رواه أبو داود[الصباح واملساء 
العجـوة علـى    أكل سبع مترات من متر: من سبل الوقاية من السحر الثاين

من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم «: الريق صباحا، لقوله 
 ].رواه البخاري ومسلم[ »سم وال سحر

ويف : تعليقًا على هذا احلديث - رمحه اهللا - قال الشيخ عبد العزيز بن باز
يعين من مجيع متر املدينة، العجوة وغري العجوة كمـا   »مما بني البتيها«: رواية

رواه مسلم يف الصحيح، ويرجى أن ينفع اهللا بذلك التمر كله، لكن نص علـى  
املدينة لفضل مثرها واخلصوصية فيه، ويرجى أن اهللا ينفع ببقية التمر إذا تصـبح  

 .بسبع مترات
 .يل ولكم العافية والسالمة يف الدنيا واآلخرة - عز وجل - أسأل اهللا

 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
28F

١( 
احلمد هللا محدا كثريا كما أمر، وأشكره على نعمه وآالئه وأسأله املزيد من 

اهللا وحـده ال   أن ال إله إال فضله وكرمه وقد تأذن بالزيادة ملن شكر، واشهد
شريك له يعلم ما ظهر وما استتر، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله سـيد  

وسلم وبارك على عبدك ورسولك  البشر، الشافع املشفع يف احملشر، اللهم صلِّ
حممد، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 .الدين
 :أما بعد

فيا أيها املسلمون، اتقوا اهللا حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسالم بـالعروة  
 .الوثقى، واحذروا سخط اجلبار، فإنَّ أجسادكم على النار ال تقوى

 :عباد اهللا
هناك أنواع من السحر يكثر وقوعها وختفى على بعض الناس أا منه؛ حىت 
اعتقد البعض أن من صدر عنه عمل خارق فهو ويل اهللا، وحىت آل األمر إىل أن 
عبد أرباا، وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شـيطانية، واسـتدراج مـن    

بني ويل اهللا، وبني عدو  ، وال بد للمسلم أن يفرقكالشيطان لبين آدم إىل الشر
اهللا من ساحر وكاهن وحنوهم ممن قد جيري على يديه شيء من اخلوارق، كأن 
جير األثقال بشعره، أو متشي السيارة على جسده فال تضره، أو يدخل السـيف  

 .يف صدره وخيرجه من ظهره؛ فهذا كله مما يساعد فيه الشياطني

                                     
 . باب بيان شيء من أنواع السحر): ٢٩(خطبة رقم  (١)
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بالطاعات وترك احملرمات، وإن مل جتـر  وأولياء اهللا هم أحبابه املتقربون إليه 
على أيديهم خوارق، وإن جرت فكرامة من اهللا، وليست وحدها دليالً علـى  

 .الوالية
وكرامات األولياء تقوى بذكر اهللا وتوحيده وقراءة القرآن؛ أمـا خـوارق   

 .السحرة واملشعوذين فإا تضعف وتبطل عند ذكر اهللا وقراءة القرآن
 »إن العيافة والطرق والطرية من اجلبـت «: قال يف احلديث عن النيب 

اخلط يخط بـاألرض،  : زجر الطري، والطرق: العيافة: قال عوف] رواه أمحد[
 .رنة الشيطان: واجلبت قال احلسن

 :يف احلديث ثالثة أمور، كلها داخلة يف مسمى السحر بني 
وأصـواا    أي ييجه، والتفاؤل بأمسائهـا ريالعيافة؛ وهي زجر الط :وأوهلا

وممرها، وقد كانت العرب تفعل ذلك من باب التشاؤم والتفاؤل، إذا أرادوا فعل 
أمر كسفر أو جتارة أتوا إىل الغربـان أو احلمـام أو غريمهـا فينفرومـا أو     
يزوجروما، فإذا طارت باجتاه اليمني تفاءلوا وأقدموا على هـذا األمـر، وإذا   

 .عن هذا األمراجتهت حنو الشمال تشاءموا وأحجموا 
هذه العادة اجلاهلية، وعلَّمنا صالة االسـتخارة وتفـويض    وقد أبطل 

 .-سبحانه وتعاىل - األمور هللا
الطَّرق؛ وهو ما خيطه الرمالون الكذابون ويدعون به علم الغيـب،   :وثانيها

ويدخل يف ذلك قراءة الكف والفنجان، وحتديد املستقبل من األبراج وحنوهـا  
ن باب التسلية، وعلى املسلم أال يصدق هؤالء الكذابني، فعلم وإن كان ذلك م

 يعلَم مـن فـي   قُل لَّا﴿: بعلمه، قال تعاىل - سبحانه - الغيب مما اختص اهللا
 ].٦٥: النمل[﴾ الْغيب إِلَّا اللَّه السماوات والْأَرضِ

 كاعتقاد أنَّ الطرية؛ وهي التشاؤم بالطيور وغريها، :-عباد اهللا - :وثالثها
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البومة إذا مرت على دار ونعقت فسيموت أحد من أهل هذه الدار، وكـذلك  
: منـها فقـال   التشاؤم ببعض أيام الشهر أو بعض شهور السنة، وقد حذر 

 .؛ ملا فيها من تعلق القلب بغري اهللا]رواه الترمذي[ »الطرية شرك«
الطرية من السحر، وذلك أنَّ العيافة والطرق و - عباد اهللا - وذا يظهر لنا

أن السحر اسم ملا خفى ولطف سببه؛ واالعتماد يف هذه األمور الثالثة على أمر 
 .خفي

رنة الشيطان؛ تفسري للجبت ببعض أفـراده، ورنـة   : اجلبت: وقول احلسن
أي صوته، وفُسر صوت الشيطان بكل صوت يدعو للباطل، وكـل  : الشيطان

: وصوت املعازف واملالهي منه، قال تعاىلصوت محرم؛ فصوت النائحات منه، 
﴿فْزِزتاسو مهنم تطَعتنِ اسم كتو٦٤: اإلسراء[﴾ بِص.[ 

: قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما - ويف احلديث عن ابن عباس
رواه [ »من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد«

 ].حأبو داود بإسناد صحي
خربا معناه النهي والتحذير؛ بأنَّ من تعلم شيئًا من علم التنجيم فقد  خيرب 

تعلم شيئًا من السحر احملرم؛ وذلك ملا فيه من االستدالل باألمور اخلفية الـيت ال  
حقيقة هلا، وملا فيها من ادعاء علم الغيب الذي اختص اهللا بعلمه، فـاملنجمون  

احلوادث األرضية، فيزعمون أنَّ من ولد يف جنم يستدلون باألحوال الفلكية على 
كذا فسيكون سعيدا، ومن ولد يف النجم اآلخر سيكون تعيسا، ويف احلقيقة أنه 
ليس للنجوم أي عالقة حبوادث األرض وأحوال الناس، كل هذا مـن ادعـاء   

هو املتصرف يف الكـون وبيـده    - سبحانه - الغيب الذي استأثر اهللا به، فاهللا
 .األمور مقاليد
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 :عباد اهللا
داد املنجم توغالً يف التنجيم ازداد تـوغالً يف السـحر   زأنه كلما ا بني 

ما يعتقدونه يف النجوم مـن معرفـة    واِإلمث العظيم، وزيادة البعد عن اهللا؛ فإن
احلوادث اليت مل تقع، ورمبا تقع يف مستقبل الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب 

وقوع الثلج، وظهور احلر والربد، وتغري األسعار، وموت الرياح، وحميء املطر، و
فالن وحنوها، ويزعمون أم يدركون معرفتها بسري الكواكـب، واجتماعهـا   
وافتراقها، وهذا باطل؛ كما أن تأثري السحر باطل، بل هو مما استأثر اهللا به؛ قال 

 في الْأَرحـامِ ومـا   غيثَ ويعلَم ماالْ الساعة وينزلُ اللَّه عنده علْم إِنَّ ﴿: تعاىل
 ﴾ أَرضٍ تمـوت  تـدرِي نفْـس بِـأَي    تكِْسب غَدا ومـا  تدرِي نفْس ماذَا

 ].٣٤: لقمان[
ما يف غد إال اهللا، وال يعلـم   وال يعلم« :-عليه الصالة والسالم - وقال

هللا بعلمه؛ وأما ما يدرك بطريـق  وغري ذلك مما استأثر ا »اهللا مىت يأيت املطر إال
املشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وحنو ذلك، فغـري  

 ].١٦: النحل[﴾ يهتدونَ وبِالنجمِ هم﴿: داخل فيما ى عنه، قال تعاىل
 :أيها املسلمون

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد « :- - للنسائي من حديث أيب هريرة
 .»إليه ، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكلِّسحر

أمته مما يسمى بسحر العقد يف اخليوط وحنوها، ومن تعاطى ذلك  حذر 
فهو مشرك؛ ألنه ال يتوصل لسحره إال بعبادة الشياطني والتقرب إليهـا، وقـد   

 ومـن شـر  ﴿: باالستعاذة من شر هؤالء يف قوله تعاىل - سبحانه - أمرنا اهللا
يالنف فَّاثَات قَديعين السواحر الاليت يفعلن ذلك]٤: الفلق[﴾ الْع ،. 

 ، نص يف أن الساحر مشرك، وقد»شركأومن سحر فقد «: ويف قوله 
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 .لشركاحكى احلافظ عن بعضهم أنه ال يتأتى إال مع  
ومن تعلق قلبه شيئًا حبيـث  : ، أي»ومن تعلق شيئًا وكل إليه«: مث قال 

رجوه، وكله اهللا على ذلك الشيء وخذله، وخلى بينه وبينه؛ فإن يعتمد عليه وي
 ﴾ اللَّـه بِكَـاف عبـده    أَلَيس﴿: تعلق قلبه بربه كفاه وتواله، كما قال تعاىل

ومن تعلق على السحرة والشياطني وغريهم من املخلوقني وكلـه  ] ٣٦: الزمر[
سر خسرانا مبينا، وضـل  اهللا إىل من تعلق به، ومن وكُلِّ إىل غري اهللا هلك وخ

 .ضالالً بعيدا، بل من تعلق قلبه بغري اهللا يف جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك
وجلوئـه   - سبحانه وتعاىل - وسعادة املرء وعظم صالح قلبه يف تعلقه باهللا

 .إليه وانطراحه بني يديه
أن  -  - ويف احلديث اآلخر الذي رواه اِإلمام مسلم، عن ابن مسـعود 

أال هل أنبئكم ما العضةُ؟ هي النميمـة؛ القالـة بـني    «: قال هللا رسول ا
 .»الناس

أن حيذر أمته من النميمة، وهي السعي بني الناس بنقل قـول   أراد النيب 
بعضهم يف بعض على وجه اِإلفساد، وحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عمـا  

يف النفـوس   حديثه بصيغة االستفهام؛ ليكـون أوقـع   يكره كشفه، فافتتح 
بأنه نقل احلديث بني الناس على  ما العضة؟ مث بين : وأدعى لالنتباه، فسأهلم

 .وجه اِإلفساد وإيقاع اخلصومة بينهم
من هذه اخلصلة الذميمة اليت هي من أسـباب   - عباد اهللا - فاحلذر احلذر

ذبان أما أما ليعذبان وما يع«: عندما مر على قربين عذاب القرب، كما قال 
يف كبري؛ أما أحدمها فكان ال يستتر من البول، وأما اآلخـر فكـان ميشـي    

 ].رواه البخاري[ »بالنميمة
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كما جيب على كل من حملَت إليه النميمة أن ينهى صـاحبها وال يظـن   
 .بأخيه السوء
 :عباد اهللا

يفسـد النمـام   : النميمة نوع من أنواع السحر، قال حيىي بن أيب كـثري 
ومـن  : ساعة، ما ال يفسد الساحر يف سنة، وقال أبو اخلطـاب والكذاب يف 

 .السحر السعي بالنميمة واِإلفساد بني الناس
ووجهه أنه يقصد األذى بكالمه وعمله على وجه املكـر واحليلـة أشـبه    

 .السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر
أن كليهما يعمالن على التفريـق بـني   : يمةووجه الشبه بني السحر والنم

 .القلوب واِإلفساد بني الناس
 .وافترقا يف أنَّ السحر يكفر صاحبه؛ ألن فيه عبادة للشياطني وعقوبته القتل

والنميمة من كبائر الذنوب ال يكفر صاحبها وال يقتـل؛ إال إذا اسـتحل   
 .ذلك؛ ألن من أحل حراما أو حرم حالالً فقد كفر

 إِلَي أَنمـا  مثْلُكُم يوحى إِنما أَنا بشر قُلْ﴿:  من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا
داحو إِلَه كُمقَاء إِلَهو لجرن كَانَ يلْ فَممعفَلْي هبلَا را وحاللًا صمع ةادببِع رِكشي 

 .]١١٠: الكهف[﴾ ربه أَحدا
 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا شرح بفضله صدور أهل اِإلميان باهلدى، وأضل من شاء حبكمتـه  

وأشـكره وأتـوب إليـه     - سبحانه - وعدله، فلن جتد له وليا مرشدا، أمحده
له إال ن وأستغفره، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أ

ا صمدا، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبـده  ال اهللا وحده ال شريك له إهلًا واحدا فردإ
ورسوله كرم أصالً وطاب حمتدا، خصه ربه باملقام احملمود ومساه حممدا، وصلى 
اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم م يهتدى، والتابعني ومن 

 .تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتدى
 :عباد اهللا

إن مـن البيـان   «: قال أن رسول اهللا  وللبخاري ومسلم عن ابن عمر
 .»لسحرا

ذلك، أنه قدم رجالن من املشرق فخطبـا النـاس،    وسبب قول النيب 
إن «أو  »إن من البيان لسـحرا «: فعجب الناس لبياما، فقال رسول اهللا 

البالغة والفصاحة؛ يعين إن بعض البيـان يعمـل   : والبيان »بعض البيان لسحر
شبهه بالسحر حلدة عمله يف سامعه، وسرعة قبول القلـب؛  عمل السحر، وإمنا 

وهذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل احلق يف قالـب  
 الباطــل، والباطــل يف قالــب احلــق، فيســتميل بــه قلــوب اجلهــال، 

صدق : حىت يقبلوا الباطل وينكروا احلق وهذا مذموم؛ قال صعصعة بن صوجان
 لرجل يكون عليه احلق وهو أحلـن بـاحلجج مـن صـاحب     إن ا نيب اهللا 

 ذي فيه متويه علىـاحلق فيسحر القوم ببيانه، فيذهب باحلق؛ واملراد البيان ال



 

 

٢٢٦ 

السامع وتلبيس، شبهه بالسحر لفساده؛ وأخرج أمحد وأبو داود عن ابن عمـر  
رة إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي ختلل بلسانه كما ختلل البق«: مرفوعا
ن الذي يوضح احلق ويقرره، ويبطل الباطل ويبينـه فهـذا   اوأما البي »بلساا

 .ممدوح، حال الرسل وأتباعهم
هذا واهللا : وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فأحسن املسألة، فقال

 .السحر احلالل
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٢٧ 

(اخلطبة األوىل
29F

١( 
توب إليه، ونعوذ باهللا من شـرور  احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ون

أنفسنا، ومن سيئات أعملنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي  
اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده     أن ال إله إال له، وأشهد

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  إِالَّ تموتن تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

رحـام  واَأل الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز فَقَد ظاعاألحـزاب [﴾ يم :

٧١ ،٧٠[. 
 :أما بعد

حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسـالم بـالعروة    - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .علموا أن أقدامكم وأجسامكم على النار ال تقوىاالوثقى، و

 :أيها املسلمون
لقد أقام الشيطان لواء السحرة والكهان بعمله وكفره، يتلبس م الشيطان، 

م، ولذا ترى الشـياطني تـألف هـذه النفـوس اخلبيثـة      وينطق على لسا 
 الشياطني لَيوحونَ وإِنَّ﴿: عاىلـال تـه، قـاليت تدنست بالشر ورضيت ب

                                     
 . باب ما جاء يف الكهان وحنوهم): ٣٠(خطبة رقم  (١)



 

 

٢٢٨ 

هِمآئيلوقد يرتكبون يف سبيل إرضاء أنفسهم اخلبيثـة  ] ١٢١: األنعام[﴾ إِلَى أَو
ويـأوون إىل  وأهوائهم الدنسة؛ احلماقات والشركيات، فيباشرون النجاسـات  

األماكن املستقذرة، يكرهون مساع القرآن وينفرون عنه، يـذحبون احليوانـات   
اهللا، ال يتطهرون وال يتوضؤون، صفاته اجلهل والضالل  اسمذاكرين عليها غري 

 .والكذب والبهتان، ال يرتقي يف سحره ما مل يعبد نفسه للشيطان
الء وتتعاظم عنده الرغبة يف تتدنس نفسه باخلبث والفساد، وتتلذذ بالشر والب

اِإليذاء، والقليل منهم ينال بعض غرضه الذي ال يزيده من اهللا إال بعدا، مساعون 
 .لكذب أكالون للسحت عليهم ذلة من اهللا وخزي وصغار

 :عباد اهللا
ورد يف أحكام الكهان التغليظ األكيد، والوعيد الشديد، ومـن كـان يف   

 .لذين يدعون علم الغيبحكمهم؛ كالعرافني واملنجمني، وا
هم الذين خيربون عن املغيبات يف املستقبل ويأخذون عن مسترق  :فالكهان

 .السمع
 .لفظ يطلق على العراف والذي يضرب باحلصى واملنجم :والكاهن

قوم هلم أذهان حادة،  - فيما علم بشهادة االمتحان - الكهان: قال اخلطايب
عون إىل اجلن ويستفتوم يف احلـوادث،  ونفوس شريرة، وطبائع نارية، فهم يفز

 .فيلقون إليهم الكلمات
كثريين كشق وسطيح، فمنهم من يزعم أن لـه   وكانوا قبل بعثة النيب 

تابعا من اجلن يلقي إليه األخبار، منهم من يزعم أنه يعرف األمـور مبقـدمات   
ـ  ذا وأسباب يستدل ا على مواقعها من كالم من يسأله أو فعله أو حاله، وه

 الة وحنوـخيصونه باسم العراف، كالذي يدعي معرفة املسروق ومكان الض



 

 

٢٢٩ 

ذلك، وبعد البعثة قلَّ مسترقو السمع؛ ألن اهللا حرس السماء بالشهب، وأكثر ما 
يقع ما خيرب به اجلن أولياءهم من اِإلنس مما يسمونه كشفًا وكرامة ووالية، وقد 

هللا وهم من أولياء الشيطان، كما قال  اغتر م كثري من الناس يظنون أم أولياء
 اِإلنسِ وقَـالَ  استكْثَرتم من معشر الْجِن قَد يِحشرهم جميعا يا ويوم﴿: تعاىل

نم مهآؤيلا أَونبا اِإلنسِ رنضعب عتمتضٍ اسع١٢٨: األنعام[﴾ بِب[. 
عن شيء مل تقبل  فسأله امن أتى عرافً«: أنه قال ويف احلديث عن النيب 

 ].رواه مسلم[ »له صالة أربعني يوما
الوعيد الشديد املترتب على إتيان الكهان لسؤاهلم عن املغيبات اليت  بني 

 »مل تقبل له صالة أربعني يومـا «: وأن جزاءه ،-عز وجل - ال يعلمها إال اهللا
ن كانت جمزئة بسقوط الفرض عنه ال ثواب له فيها، القتراا باملعصية، وإ: أي

يف الدنيا لوجود شروطها وأركاا فإا ال تلزمه اِإلعادة إمجاعا، وفيه النهي عن 
إتيان الكاهن وحنوه، وإذا كانت هذه حال السائل فحال املسؤول أسوأ وأشـر  

 .وأعظم
من أتى كاهنا فصـدقه مبـا   «: قال أن النيب  -  - وعن أيب هريرة

 ].رواه أبو داود[ »مبا أنزل على حممد  يقول فقد كفر
الوعيد الشديد املترتب على إتيان الكهان لسـؤاهلم   يف هذا احلديث بني 

 عن املغيبات مث تصديقهم؛ وأن ذلك كفر بالوحي الذي أنول على حممـد  
 .ذين بينا أن علم الغيب قد استأثر اهللا بهلال) الكتاب والسنة(

ـ «: على شرطهما عن أيب هريرة ولألربعة واحلاكم وقال صحيح ن أتـى  م
وأليب  »أو كاهنا فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل علـى حممـد    اعرافً

 .يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا
 وجيب على من قدر على ذلك إنكاره من حمتسب وغريه، أن ينكر عليهم



 

 

٢٣٠ 

أمرهم إىل اجلهـات   أشد النكري، وعلى من جييء إليهم، أن يحذر منهم ويرفع
 .املسؤولة

ليس منا من تطري أو تطري له، أو تكهن «: وعن عمران بن حصني مرفوعا
أو تكهن له، أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر 

 ].رواه البزار بإسناد جيد[ »مبا أنزل على حممد 
 :أيها املسلمون

يد ملن احنرف عن شرع اهللا وجلـأ إىل  الوعيد الشد: يف هذا احلديث بني 
 .له وتابعه املتطري قول من فعل الطَرية أو قَبلَ: غري اهللا، ومن ذلك

من فَعلَ الكهانة أو أتى الكاهن وصدقه وتابعه، ومن فعل السحر أو عمـل  
 .الساحر له السحر

إما شرك أصـغر  : والواجب على العبد احلذر من هذه األمور السابقة ألا
طرية، أو كفر كالكهانة والسحر، كما جيب احلذر من إتيان الكهـان؛ ألن  كال

من أتى كاهنا فسأله عن املغيبات ومن مث صدقه فقد كفر بالوحي املرتل علـى  
 .حممد 

والعراف شامل لكل من ادعى علم الغيب؛ من الكاهن واملنجم والرمـال  
لم يف معرفة األمـور  وحنوهم، ممن يقرأ يف الكف والفنجان وغري ذلك ممن يتك

الغيبية بطرق شيطانية، فإن هؤالء يعبدون الشياطني ويتقربون إليهم ليحققـوا  
مقصدهم، فهم يف احلقيقة خدام للجن وأولياء هلم، أو هم دجـالون كـذابون   

 .كافرون بادعائهم علم الغيب
وينظـرون  ) أباجاد(يف قوم يكتبون  - رضي اهللا عنهما - وقال ابن عباس

رواه عبد الـرزاق  [ »ما أرى من فعل ذلك له عند اهللا من خالق«: ميف النجو
 ].يف املصنف



 

 

٢٣١ 

 :وكتابتها تنقسم يف حكمها إىل نوعني) أبا جاد(إن تعلم حروف 
مباح، وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها للتهجي وحساب اجلُمـل   :األول

...) زأجبد هـو (كمن يدون تواريخ املواليد والوفيات وذلك باستعمال حروف 
 ..اليت وضعت يف مقابل األرقام احلسابية

دعـاء علـم   امحرم، وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها على وجه  :الثاين
الغيب، والنظر يف النجوم ملعرفة احلوادث األرضية من فقر ومرض وغالء أسعار، 

 .وغري ذلك
أن من فعله  ؛-رضي اهللا عنهما - وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن عباس

 .يس له نصيب عند اهللا؛ ألن ذلك داخل يف حكم العرافني مدعي علم الغيبل
 :أيها املسلمون

يرى أرباب السحر أن سحرهم يتم تأثريه يف القلوب الضـعيفة والنفـوس   
الشهوانية اليت هي معلقة بالسفليات؛ وهلذا غالب تأثريه يكون على من ضـعف  

نصيب له مـن األوراد اِإلهليـة   حظه من الدين والتوكل على اهللا، وعلى من ال 
والدعوات والتعوذات النبوية، واعلموا أن ال تأثري للسحر إال بإذنه تعاىل، كما 

 ].١٠٢: البقرة[ ﴾بِإِذْن اللّه وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ﴿: قال سبحانه
 أن إم يتكئون على معبود هزيل، ال يستطيع أن يفتح بابـا مغلقًـا، وال  

يكشف آنية مخرت، وال أن حيل قربة أوكيت، يتكئون على من يهـرب مـن   
 .ذان، وخينس من الذكراآل



 

 

٢٣٢ 

 :عباد اهللا
لقد دان الساحر للشيطان، فخبثت نفسه وأظلم قلبه وتدنسـت أخالقـه،   
يغرس الشر حيثما حل، والفرقة أينما نزل، وإنه مع ما يبذله من جهد ومشـقة  

بيل الشيطان ورضاه بالذل واخلنـوع وارتكابـه   وما يقدمه من تضحيات يف س
املخازي وبيع روحه وكل ما ميلك إلبليس، فإن جزاءه من عـدو اهللا احلسـرة   

 .والندامة والتخلي عنه عند املصائب والنوائب
: طـه [﴾ حيثُ أَتـى  ولَا يفْلح الساحر﴿: لقد نفى اهللا الفالح عنهم بقوله

أتى من األرض، وإن لقدرات السحرة حدودا  أي ال يفوز وال ينجو حيث] ٦٩
ال ميكن جتاوزها، فال يستطيع الساحر أن يوقـف الشـمس، وال أن يسـقط    

 .النجوم
 .نسأل اهللا السالمة والعافية من املوبقات واملنكرات

 يعلَمها إِالَّ هـو  مفَاتح الْغيبِ الَ وعنده﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
في ظُلُمـات   يعلَمها والَ حبة ورقَة إِالَّ وما تسقُطُ من الْبر والْبحرِ م ما فيويعلَ

 ].٥٩: األنعام[﴾ مبِنيٍ إِالَّ في كتابٍ والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ اَألرضِ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢٣٣ 

 اخلطبة الثانية
ال ن متنانه، وأشهد أاعلى توفيقه وعظيم  احلمد هللا على إحسانه، والشكر له

شهد أنَّ نبينا حممـدا عبـده   أإله إال اهللا وحده ال شريك له له تعظيما لشأنه، و
ورسوله، الداعي إىل رضوانه، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه 

 .وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد عباد اهللا

 .وتقربوا إىل ربكم بأعمال الرب والتقوىاتقوا اهللا حق التقوى، 
 :أيها املسلمون

قووا إميانكم ويقينكم باهللا يف مواجهة الشكوك والشـبهات واألسـاطري   
واخلرافات، لتبدد سحب األوهام، وتزيح ركام اخلرافات واألباطيل، وإيـاكم  
وولوج سرادب الكهنة والسري مع الوهم واخلرافة، وال خيـدعنكم الشـيطان   

بأن كل ملة أو علة أو مرض هي سحر، فاملرء يف هذه احلياة يعرض له  فيومهكم
: املرض واهلم، وقد يكون وقوع ذلك بسبب الذنوب واملعاصي كما قال تعاىل

: الشـورى [﴾ ويعفُو عن كَثريٍ كَسبت أَيديكُم مصيبة فَبِما أَصابكُم من وما﴿
واِإلنابة والعمل الصاحل؛ واختذوا رب املشرق  فالواجب املسارعة إىل التوبة] ٣٠

 واملغرب وكيالً تلجؤون إليه آناء الليل وأطراف النهار، واقتـدوا بنبـيكم   
وبصحابته الكرام والصاحلني من العباد، يف التوكل على اهللا وحده وااللتجاء إليه 

منه، واالقتصار على ما أباحه من األسـباب، فـذلك    ءسبحانه، وطلب الشفا
 .بيل النجاة يف اآلخرة واألوىلس

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٣٤ 

(اخلطبة األوىل
30F

١( 
احلمد هللا شرح صدور املؤمنني فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم اِإلميان وزينه 

وأشكره وأتـوب إليـه    - سبحانه - يف قلوم ووفقهم حلسن عبادته، أمحده
وأشهد أنَّ نبينا حممـدا   ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،ن وأستغفره، وأشهد أ

عبده ورسوله، أقام الدين، ورفع أعالم شريعته، صلى اهللا وسلم وبارك عليـه  
 .وعلى أصحابه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
بتقوى اهللا يف السر والعلن، وانتهوا عـن   - ونفسياهللا  عباد - فأوصيكم

س من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز املعاصي واالنقياد لألماين، فالكي
 .من اتبع نفسه هواها ومتنى على اهللا األماين

 :عباد اهللا
حتقيق التوحيد حيتاج إىل يقظة قلبية دائمة، تنفي عن النفس كـل خـاطرة   
تقدح يف عبودية العبد لربه، وتدفع كل خاجلة شـيطانية يف كـل حركـة أو    

 . وحده دون من سواهتصرف؛ ليكون ذلك كله خالصا هللا
ومع شديد األسف فإن قوادح التوحيد ومنقصاته صارت عند كـثري مـن   
الناس من أخفى املعاصي معىن، وإن كانت من أجالها حكما فلظهور حكمها 
ترى املسلمني عامتهم يربؤون منها، ويغضبون كل الغضب إذا نسبوا إليها، وهم 

 .فيها من وقع وهم ال يشعرون يف هذا الغضب حمقون، ولكن خلفاء معناها وقع

                                     
 . باب ما جاء يف النشرة): ٣١(خطبة رقم  (١)



 

 

٢٣٥ 

خملصا له الدين، وبذلك أمر اهللا مجيـع  اهللا  واحلنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد
﴾ ليعبدون والْإِنس إِلَّا خلَقْت الْجِن وما﴿: الناس، وخلقهم هلا، كما قال تعاىل

ـ : مأن اهللا خلقك لعبادته، فـاعل : فإذا عرفت] ٥٦: الذاريات[ ادة ال أن العب
 كما أن الصالة ال تسمى صالة، إال مع الطهارة، ال مع التوحيد،إتسمى عبادة، 

كما قـال   فإذا دخل الشرك يف العبادة فسدت، كاحلدث إذا دخل يف الطهارة
أَنفُِسـهِم   اهللا شاهدين علَـى  يعمرواْ مساجِد للْمشرِكني أَن ما كَانَ﴿: تعاىل

فـإذا  ] ١٧: التوبـة [﴾ النارِ هم خالدونَ أَعمالُهم وفي ئك حبِطَتأُولَ بِالْكُفْرِ
عبادة أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبه من أن الشرك إذا خالط ال: عرفت

أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل اهللا أن خيلصك من : اخلالدين يف النار؛ عرفت
 .هذه الشبكة، وهي الشرك باهللا

 :عباد اهللا
وأهل اإلسالم واِإلميان يؤمنون بقضاء اهللا وقدره، ويعلمون أمنا يصيبهم من 

 .باليا وحمن امتحان واختبار
فإذا أصاب املسلم مرض أو أصابه أمل؛ فإنه يلجأ إىل ربه القادر على رفع ما 

 .نزل به، فإنه الشايف الكايف
ك أكـرب  ولقد انتشر يف زماننا كثرة السحر والسحرة، وتأذى أناس من ذل

األذى وأشده، فمنهم من أصابه مرض أو عاهة، وآخر حـرم مـن زوجتـه    
ناهلم من الظلم أشده وأقساه، كيـف   - والعياذ باهللا - وأوالده، وثالث، ورابع

 .وهي من أعمال الشياطني وأعوام! ال
وحيث إن شر السحر والسحرة مستطري وفعلهم خطري، نهي عن عـالج  

 النشرة؛ وهي ضرب من العالج والرقية، يعـاجل بـه    السحر بأمور حمرمة ومنها
 نه ماـمن يظن أن به سحرا أو مسا من اجلن، سميت بذلك ألنه ينشر ا ع



 

 

٢٣٦ 

 .ل عنهاخامره من الداء، أي حيل ويكشف ويز
هي مـن  «: سئل عن النشرة، فقال يف احلديث عن جابر أن رسول اهللا 

 ].رواه أمحد بسند جيد[ »عمل الشيطان
نشرة محرمة وهي حل السحر بسـحر مثلـه، فيتقـرب    : لنشرة نوعانوا

الساحر واملسحور إىل الشياطني بالذبح واالستغاثة وغريمها، وهذا شرك أكـرب،  
 .وهو من عمل الشياطني وجيب احلذر من ذلك واِإلبتعاد عنه

 .وهي حل السحر بالرقية الشرعية واألدوية املباحة: ونشرة جائزة
 :عباد اهللا

املسلم أال يطرق باب السحرة إخوان الشياطني طلبا ِإلزالة السـحر،  على 
: فإنَّ الشر ال يزال بالشر، وظُلمة الكفر تزاح بنور اِإلميان والقرآن، قال تعـاىل 

 ].٨٢: اِإلسراء[﴾ لِّلْمؤمنِني شفَاء ورحمةٌ من الْقُرآن ما هو وننزلُ﴿
 . من القارئ واملريض يزول الداء بإذن اهللاوباِإلميان والصدق مع اهللا

الرقية الشرعية؛ فإن هلا تأثريا عظيما يف إزالة السـحر،  : ومن عالج السحر
آيـة الكرسـي   : وهو أن ينفث القارئ على املسحور مباشرة أو يف ماء يشربه

، وسـورة الكـافرون   )األعراف ويونس وطـه (وآيات السحر اليت يف سور 
 .ه بالشفاءواملعوذات ويدعو ل

أن يؤخذ سبع ورقات من السدر األخضر وتدق : ومن عالج السحر أيضا
ويصب عليها ماًء ويقرأ فيه ما سبق من اآليات، مث يشرب منه املسحور ثـالث  

 .حسوات، ويغتسل بالباقي، ويكثر من الدعاء، وطلب الشفاء من اهللا وحده
 :عباد اهللا

احر يسأل عن اسم املريض واسم ا؛ منها أن السللسحرة عالمات يعرفون 
 .أمه، وكذلك قد يطلب أثرا من آثار املريض كثوبه أو منديله



 

 

٢٣٧ 

وقد يطلب من املريض أن يذبح حيوانا تقربا للشياطني، وهذا من عظـائم  
 .األمور، إذ الذبح لغري اهللا شرك أكرب خمرج عن ملة اِإلسالم

لتميمة حيتوي على مربع وقد يعطي املريض حجابا أو ما يسمى باحلرز أو ا
كبري بداخله مربعات صغرية، حتوي حروفًا وأرقاما، وأمساء مالئكة أو أنبياء، أو 
كواكب أو شياطني، ورمبا تضمنت آيات من القرآن لتلبيس على اجلهلة، أو قد 
يأمر املريض أن ال ميس املاء أربعني يوما، أو أن يعتزل الناس يف غرفة مظلمة ملدة 

صلي أربعني يوما؛ وكأن الساحر بذلك يأمر املريض أن ال يتوضأ للصالة، وال ي
 .مجعة وال مجاعة وال حول وال قوة إال باهللا

فالواجب على املسلم التوكل على اهللا وحده، وإنزال حوائجه به، واحلـذر  
 .من إتيان السحرة والكهنة وطلب الشفاء منهم، سالمة لدينه ومحاية لتوحيده

جع باحلسرة واخليبة، وحسبه أنه ترك املالذ احلق الذي جيب فمن جلأ إليهم ر
 يمسسك اللّه بِضر وإِن﴿: اللجوء إليه وهو رب العباد، القائل يف كتابه الكرمي

 ﴾ كُـلِّ شـيٍء قَـدير    بِخيرٍ فَهو علَـى  هو وإِن يمسسك فَالَ كَاشف لَه إِالَّ
 ].١٧: األنعام[

 إِذَا دعاه ويكْشف يجِيب الْمضطَر أَمن﴿ :-سبحانه وتعاىل - لوهو القائ
لُكُمعجيوَء وضِ السلَفَاء الْأَرخ اللَّه عم ا أَإِلَهيلًا مونَ قَلذَكَّرن*  تي  أَمف يكُمدهي

اترِ ظُلُمحالْبو رالْب احيلُ الرسرن يما ورشب يدي نيب عم أَإِلَه هتمحالَى  رعت اللَّه
رِكُونَ اللَّهشا يمن*  عأَم ثُم لْقأُ الْخدبن يمو هيدعي نقُكُم مزرضِ يالْأَراء ومالس 

اللَّه عم وا أَإِلَهاتقُلْ ه مإِن كُنت كُمانهرب نيقادي اقُل لَّ*  صن فم لَمعي  اتاومالس
 .]٦٥ – ٦٢: النمل[﴾ أَيانَ يبعثُونَ وما يشعرونَ الْغيب إِلَّا اللَّه والْأَرضِ

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢٣٨ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته براهني وحججا، فمـن  

 - سـبحانه  - ائه واستعد ملعاده أفلح وجنا، أمحدهشهد له بالواحدنية وآمن بلق
ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه   ن وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أ

شهادة احلق واليقني واخلوف والطمع واحملبة والرجاء، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا   
عليه  عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب ومل جيعل له عوجا، صلى اهللا وسلم وبارك

وعلى آله وأصحابه، أنوار اهلدى ومصابيح الدجى، والتـابعني ومـن تـبعهم    
 .بإحسان ما ار جتلى وما ليل سجى

 :أما بعد
ونفسي بتقوى اهللا عز وجل؛ ولتنظر نفس مـا   - أيها الناس - فأوصيكم

 .قدمت لغد، واتقوا اهللا، إن اهللا خبري مبا تعملون
 :عباد اهللا

اِإلنسان ومحاه وحفظه، وجعل له من العدة ما  - عز وجل - لقد كرم اهللا
حيميه من عدوه، فاِإلميان باهللا جنة، والذكر عدة، واالستعاذة به سالح، فـإذا  
أغفل اِإلنسان جنته وعدته وسالحه فهو امللوم وحده، إن الشيطان وحزبـه ال  

يـه   فهم ناجون من الشـر ودواع يتسلطون إال على الغافلني، أما الذاكرون هللا
اخلفية والظاهرة، ناجون من الوسواس اخلناس الذي يضعف عـن املواجهـة،   

 .وخينس عند اللقاء، وينهزم أمام الذاكرين هللا
إن االلتجاء إىل اهللا وحده واالستعاذة واللياذة به، يفعم القلب بالقوة والثقة 

 .وحيميه من اهلزمية
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 :أيها املسلمون
 كَفَر سلَيمانُ وما﴿: ، قال تعاىلالسحر منكر وكفر، ومن نواقض اِإلسالم

نياطيالش نلَـكونَ ولِّمعواْ يكَفَر رحالس اس١٠٢: البقرة[﴾ الن.[ 
دار ابتالء وامتحان، اِإلنسـان فيهـا معـرض     - عباد اهللا - وهذه الدنيا

للمصائب والفنت، وللفقر واملرض، واملكلف مأمور بتعاطي األسباب الشـرعية  
فهو الـذي  اهللا  واملباحة، ممنوع من تعاطي األسباب احملرمة، واألمور كلها بيد

يشفي ويعايف من يشاء، ويقدر املوت واملرض على من يشاء، فعلى املسلم الصرب 
واالحتساب، والتقيد مبا أباح اهللا له من األسباب، واحلذر مما حرم اهللا عليه، مع 

ال راد له، واملوت على التوحيـد   - سبحانه - اِإلميان بأن قدر اهللا نافذ، وأمره
 .خري من احلياة على الشرك والكفر، وما عند اهللا خري وأبقى

 ...هذا، وصلوا



 

 

٢٤٠ 

(اخلطبة األوىل
31F

١( 
علـى   - سبحانه - احلمد هللا العظيم يف شأنه، والدائم يف سلطانه، أمحده

ال إلـه إال  جزيل بره وإحسانه، وأشكره على سوابغ كرمه وامتنانه، وأشهد أن 
اهللا وحده ال شريك له، شهادة تبلغ إىل رضوانه، وأشهد أنَّ نبينا حممد عبـده  
ورسوله، أشاد منار اِإلسالم وأحكمه يف بنيانه، صلى اهللا وسلم وبـارك عليـه   

 .وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه، وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

عمل، وتقربوا إليه بالدعاء وحسـن  وأخلصوا له ال ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .التوكل

 :أيها املسلمون
الدين اِإلسالمي دين تفاؤل وبشر وسعادة وحبور، وانقياد هللا واستسـالم،  

 .عليه يتوكل املتوكلون، وإليه يسعى املتقون
، يعيشون يف جاهلية جهالء، وضاللة عمياء، كان الناس قبل مبعث النيب 

ـ  ائر؛ خيـاالت وخرافـات، وأوهـام    يردهم كل ناعق، ويصدهم صوت ط
: ومنكرات، وقد كان من عادات اجلاهلية اليت أبطلها اِإلسالم وحـذر منـها  

والشؤم ضد اليمن الذي هو الربكة، ويقـال   - عباد اهللا - والتشاؤم. التشاؤم
رجل مشئوم على قومه؛ أي جر الشؤم عليهم، ورجل ميمون، أي جر اخلـري  

 .والربكة واليمن على قومه
 بغري سبب حمقق، والتفاؤل حسن ظن - تعاىل - التشاؤم سوء ظن باهللاو

                                     
 . باب ما جاء يف التطري): ٣٢(خطبة رقم  (١)
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 .على كل حال - تعاىل - به، واملؤمن يحسن الظن باهللا
وقد ورد النهي والوعيد يف التطري، وهو التشاؤم بالشيء مبا يقع من املرئيات 

هم أو املسموعات يف قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة، الذين ال جيعلون توكل
على اهللا، وأصله التطري بالسوانح والبوارح من الطري والظباء والعطاس والنجوم 
وغري ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخرب أنه 
ال تأثري له يف جلب نفع أو دفع ضر، وإمنا هو خواطر وحدوس وختمينات ال 

 .أصل هلا
﴾ يعلَمونَ أَكْثَرهم الَ عند اللّه ولَـكن أَال إِنما طَائرهم﴿: قال تعاىل

 ].١٣١: األعراف[
يف هذه اآلية الكرمية أنَّ التطري من أعمال املشركني،  - سبحانه - بني اهللا

وأنه مذموم شرعا، فقد كان قوم فرعون إذا أصام غالء وقحط، زعموا أن ما 
سيئَةٌ  وإِن تصبهم﴿اهللا عنهم  أصام من البالء بشؤم موسى وقومه كما ذكر

 عند اللّه ولَـكن أَال إِنما طَائرهم﴿: ﴾ فرد اهللا عليهمبِموسى ومن معه يطَّيرواْ
أن ما أصام من بالء إنما هو بقضاء اهللا وقدره : ﴾ أييعلَمونَ أَكْثَرهم الَ

مث وصف أكثرهم  ،- - وسىبسبب كفرهم وذنوم وتكذيبهم مل
رسول رب العاملني، ما جاء إال باخلري والربكة  -  - باجلهالة؛ ألن موسى

 .والفالح ملن آمن به واتبعه
حال  - سبحانه - بني] ١٩: يس[﴾ طَائركُم معكُم قَالُوا﴿: وقال تعاىل

ما جاء  صيبوا بالبالء فتشاءموا، وزعموا أن سببهأاملشركني ملا كذبوا الرسل و
فرد  ]١٨: يس[﴾ بِكُم إِنا تطَيرنا قَالُوا﴿: من قبل الرسل كما ذكر اهللا قوهلم

﴾، فما أصاب هؤالء املشركني من البالء إمنا طَائركُم معكُم قَالُوا﴿: اهللا عليهم
هو بقضاء اهللا وقدره بسبب ذنوم؛ فإن الرسل ما جاءت إال باخلري والربكة ملن 

 .ابتعهم
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 :أيها املسلمون
ال «: قال أن رسول اهللا  -  - يف احلديث املتفق عليه من أيب هريرة

 وال نــوء «: ، وزاد مســلم»عــدوى وال طــرية، وال هامــة وال صــفر
 .»وال غول

ما كـان   كانت حياة اجلاهلية مليئة بتلك اخلرافات واألوهام، وقد نفى 
ذلـك   فنفـى  : تعدي بنفسها اعتقاد أن األمراض: يعتقده أهل اجلاهلية مثل

  فـاألمراض ال تعـدي بنفسـها وإمنـا بتقـدير اهللا      »ال عـدوى «: بقوله
 .-عز وجل -

السابق يف نفي العدوى، وبني  -  - وال تعارض بني حديث أيب هريرة
رواه [ »فر من اذوم كما تفر من األسـد «: األحاديث األخرى، كقوله 

توكل على اهللا مع اجتناب األسباب اليت تكـون  إذ أن على املرء أن ي] البخاري
 ].١٩٥: البقرة[﴾ إِلَى التهلُكَة تلْقُواْ بِأَيديكُم والَ﴿: سببا للبالء؛ لقوله تعاىل

التشاؤم مبرئـي أو مسـموع مـن    : وكان من خرافام يف اجلاهلية أيضا
لى الدار، تشاءم األماكن أو الطيور، منه إن صاح طري البوم بالليل عند وقوعه ع

 »ال طرية وال هامة«: ذلك بقوله أهلها وتوقعوا موت أحد منهم، وقد نفى 
 .فالطيور من خملوقات اهللا ال أثر هلا يف حكم اهللا وقضائه

 »ال خري وال شر«: خري خري، فقال ابن عباس: مر طائر يصيح فقال رجل
يكون عند البعض وجيـب  أنكر عليه لئال يعتقد تأثريه، ومن ألفاظ اجلاهلية اليت 

 .خري يا طري: تركها قول
 ومن التشاؤم كذلك؛ التشاؤم باألرقام كرقم ثالثة عشر؛ الـذي يتشـاءم   

- سبحانه - منه النصارى ظنا أن له صلة حبادثة الصلب املزعومة اليت نفاها اهللا



 

 

٢٤٣ 

، ومن ]١٥٧: النساء[﴾ شبه لَهم صلَبوه ولَـكن وما قَتلُوه وما﴿: بقوله 
التشاؤم كذلك التشاؤم باأليام، وكذا بتشبيك األصابع، أو كسر العود أو ربط 
القماش عند عقد الزواج؛ فيتشاءم البعض بالفرقة بني الزوجني؛ ومن التشاؤم 

فالن وجهه حنس، أو التشاؤم باأللوان كاللوم األسود : أيضا باألشخاص، كقول
البعض عند فتح املصحف طلبا للتفاؤل عند وأنه عالمة احلزن، أو ما يقوم به 

سفر أو جتارة أو حنوها؛ فإذا وقع نظره على آية فيها ذكر اجلنة تقاءل وأقدم 
على عمله، وإن وقع نظره على آية فيها ذكر النار تشاءم أو أحجم عن السفر؛ 

 .وهذا يشبه عمل أهل اجلاهلية الذين كانوا يستقسمون باالزالم
التشاؤم بشهر صفر، فقد كان أهل اجلاهلية ال : يةومن خرافات اجلاهل

فشهر صفر كبقية  »وال صفر«: هذا االعتقاد بقوله يتزوجون فيه، فنفى 
 .الشهور ال أثر له يف حكم اهللا وقضائه

االعتقاد الباطل يف النجوم وبعض الشياطني؛ فقد : ومن خرافات اجلاهلية
ثر يف إنزال املطر، وأنَّ الغول تضلهم كان أهل اجلاهلية يعتقدون أنَّ النجوم هلا أ

فالنجوم ليس  »وال نوء وال غول«: ذلك بقوله عن الطريق ولكهم، فنفى 
هلا أثر يف إنزال املطر، والغول ال تستطيع أن تضل أحدا أو لكه، ويشرع 

 .للمسلم االستعاذة باهللا من شرها
ت الباطلة، فإن فالواجب على املسلم أن يكون حذرا من هذه االعتقادا

املتطري قطع توكله على اهللا واعتمد على غري اهللا، واملسلم يتوكل على ربه الذي 
 .بيده مقاليد األمور، وال ترده هذه األوهام واخلرافات عن حاجته

ال عدوى وال «: قال رسول اهللا : قال -  - ويف احلديث عن أنس
 ].متفق عليه[ »طرية ويعجبين الفأل



 

 

٢٤٤ 

كان يعجبه الفأل؛ ملا فيه من إدخـال   ث العظيم بيان أنه يف هذا احلدي
: أن الطرية: السرور على النفس من غري اعتماد عليه؛ والفرق بني الطرية والفأل

مثل أن يعزم املرء على سفر أو زواج، فريى أو يسمع . ال تكون إال فيما يسوء
 .ما يكره، فيترك ما عزم عليه

ن باهللا من غري سبب حمقـق، وإنمـا   شرك أصغر، وفيها سوء ظ: وحكمها
 .أوهام وخياالت، واعتماد القلب على غري اهللا

بالكلمة الطيبة يسمعها  فإنه ال يكون إال فيما يسر، وفسره : أما الفأل
مثل أن يكون اِإلنسان مريضا فيسمع . اِإلنسان فيسر ويقوى رجاؤه وثقته باهللا

 .نه يشفى من مرضهيا سامل، فيقع يف ظنه أ: من يقول
يعجبه الفأل؛ ملا فيه من إدخال السرور على النفس من غـري   وقد كان 

 .اعتماد عليه
 .-عز وجل - وهو مستحب؛ ملا فيه من حسن الظن باهللا

 :عباد اهللا
الطرية شرك، الطرية شرك، وما منـا  «: مرفوعا -  - عن ابن مسعود

 ].داود رواه أبو[ »إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل
الطرية شرك أصغر ملا يقوم بقلب صاحبها من االلتفـات إىل غـري اهللا يف   

أن من وقع يف قلبه شيء من  -  - حصول خري أو شر، وقد بني ابن مسعود
 .الطرية ومل ترده طريته عن حاجته فإن ذلك ال يضره، بل يذْهبه اهللا بالتوكل

 »اجته فقد أشـرك من ردته الطرية عن ح«: وألمحد من حديث ابن عمر
أن تقول اللهم ال خري إال خريك وال طـري إال  «: فما كفارة ذلك؟ قال: قالوا

 .»طريك وال إله غريك



 

 

٢٤٥ 

إمنا الطرية مـا أمضـاك أو   « :- - وله من حديث الفضل بن عباس
 ].رواه أمحد[ »ردك

ما : عن حد الطرية املنهي عنها واليت هي شرك بقاعدة كلية، وهي أخرب 
 .سان على املضي فيما أراده، أو رده عن املضي فيه اعتمادا عليهامحل اِإلن

يا راشد، أو يا غامن، أو يا سامل؛ فيمضي : مثل أن يريد الرجل سفرا فيسمع
يف سفره اعتمادا على ما مسع، أو يريد سفرا فيسمع صياح الغراب، فريجع عن 

 .لى اهللاسفره تشاؤما منه، كل ذلك شرك؛ لكونه مل يخلص توكله ع
 .فأحسنوا الظن بربكم، وتوكلوا عليه تفلحوا وتسعدوا

 توكَّلْت وإِلَيه بِاللّه علَيه توفيقي إِالَّ وما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
٨٨: هود[﴾ أُنِيب.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢٤٦ 

 اخلطبة الثانية
ضى، وأشهد أن ال إله إال اهللا احلمد هللا محدا كثريا طيبا كما جيب ربنا وير

، وعلـى آلـه   وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسـوله  
 .وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
ذاك شيء جيده «: أمته يف أمر الطرية، حيث سئل عنها فقال شفى النيب 

امـض ملـا   : أي »عإذا تطريت فال ترج«: ويف أثر آخر »أحدكم فال يصدنه
 .قصدت له وال يصدنك عنه الطرية

إمنا يضر من أشفق منه وخاف، وأما من مل يبال بـه   - عباد اهللا - والتطري
ومل يعبأ به شيئًا مل يضره ألبتة، وال سيما إن قال عند رؤية ما يتطري به أو مساعه 

خريك، وال  اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال«: بقوله ما علمنا إياه النيب 
إله غريك، اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت، وال يذهب بالسيئات إال أنـت،  

 .»وال حول وال قوة إال بك

فالطرية باب من الشرك، وإلقاء الشيطان وختويفه ووسوسته يكرب ويعظـم  
شأا على من اتبعها نفسه، واشتغل ا، وأكثر العناية ا، وتذهب وتضـحمل  

 .ا، وال ألقى إليها باله، وال شغل ا نفسه وفكرهعمن مل يلتفت إليه

 - سبحانه - ألمته األمر، وبني هلم فساد الطرية؛ ليعلموا أن اهللا فأوضح 
 مل جيعل هلـم عليهـا عالمـة وال فيهـا داللـة، وال نصـبها سـببا ملـا         

 عاىل اليتـخيافونه وحيذرونه، لتطمئن قلوم ولتسكن نفوسهم إىل وحدانيته ت



 

 

٢٤٧ 

ا رسله، وأنزل ا كتبه، وخلق ألجلها السـموات واألرض، وعمـر   أرسل 
الدارين اجلنة والنار، فبسبب التوحيد ومن أجله جعـل اجلنـة دار التوحيـد    

علق الشرك  وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع 
 ل أهلـه  من قلوم، لئالً يبقى فيها علقة منها وال يتلبسوا بعمـل مـن أعمـا   

 .ألبتة
 

 :أيها املسلمون
 معلى ربه، متوكلُّ عليه، فإذا ه املسلم مطمئن القلب، ساكن البال، معتمد
بأمر دنيوي؛ كسفر، أو نكاح، أو وظيفة، أو جتارة، فليصل صالة االستخارة، 

يعلمنا االستخارة يف األمور كلها  كان رسول اهللا : قال -  - عن جابر
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني «: ورة من القرآن، يقولكما يعلمنا الس

اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، : من غري الفريضة، مث ليقل
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم وأنـت  

خـري   - حاجته يويسم - عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر
فاقدره يل  - أو قال عاجل أمري وآجله - ديين ومعاشي وعاقبة أمري يل يف

ويسره يل؛ مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شـر يل يف ديـين   
فاصرفه عين واصرفين عنه،  - أو قال عاجله وآجله - ومعاشي وعاقبة أمري

 ].رواه البخاري[ »واقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين به
إحضار قلبه واخلشوع هللا والصـدق يف الـدعاء، ويشـرع أن    وجيتهد يف 

يستشري من يثق به من أهل الدين والنصح واخلربة، ومىت انشرح صدره ألحـد  
 .األمرين فذلك عالمة على أن اهللا اختار له ذلك الشيء

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٤٨ 

(اخلطبة األوىل
32F

١( 
وأشكره وأتوب إليه  - سبحانه - احلمد هللا ال حتصى نعمه وال تعد، أمحده

وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، مل يلد ومل يولـد، ومل  
يكن له كفوا أحد، وأشهد أنَّ نبينا حممدا رسول اهللا، اللهم صل وسلم وبـارك  
على حممد، وعلى آل حممد، وعلى أصحاب حممد، والتابعني، ومـن تـبعهم   

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 يوما ترجعونَ فيـه  واتقُواْ﴿فتقوى اهللا خري زاد  ،-أيها الناس - فاتقوا اهللا
ثُم ا إِلَى اللّهفْسٍ مفَّى كُلُّ نوالَ ت مهو تبونَ كَسظْلَم٢٨١: البقرة[﴾ ي.[ 

 :أيها املسلمون
عهـا  من تأمل وفكر يف عظم خملوقات اهللا، ولطائف صنعه، وتعددها، وتنو

واختالفها، يف اآلفاق واألنفس واملخلوقات؛ جيد يف قلبه استحضـار عظمـة   
يف ملكوت السـموات، وعلوهـا،    - سبحانه - اجلبار، ومن تفكر يف صنعه

وسعتها، واستدارا، وعظم خلقها، وحسن بنائها ولوا، وعجائـب مشسـها   
ا، جيد هيبة وقمرها وكواكبها، ومقاديرها وأشكاهلا، وتفاوت مشارقها ومغار

 أَأَنتم﴿: وعظمة خلالقها جل وعال فلقد أحكمها احلكيم خلقًا وصنعا، قال تعاىل
 لَيلَهـا وأَخـرج   وأَغْطَش*  سمكَها فَسواها رفَع*  السماء بناها أَشد خلْقًا أَمِ

 .]٢٩ – ٢٧: النازعات[﴾ ضحاها
 ن نفسه أنـلق الدقيق، توقـ، واخلَومن تفكر وتدبر هذا الصنع العجيب

                                     
 . جيمباب ما جاء يف التن): ٣٣(خطبة رقم  (١)



 

 

٢٤٩ 

  اهللا خالق كل شيء، بيده مقاليد األمور، ال معبود سـواه، وال رب إال هـو  
 .-سبحانه -

 ،-سبحانه وتعاىل - ومن خملوقاته العظيمة النجوم اليت يف السماء، فقد خلق
 .هذه األجرام العظيمة، واألعداد اهلائلة، والكواكب املنتثرة يف جوف السماء

زينـة  : خلق اهللا هذه النجوم لثالث: قال قتادة: قال البخاري يف صحيحه
للسماء، ورجوما للشياطني، وعالمات يهتدي ا، ومن تأول فيها غري ذلـك  

 .أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ال علم له به
أا : األول منها: خلق النجوم لثالثة أمور - عز وجل - ذكر قتادة أن اهللا

زينـا   ولَقَد﴿: دنيا، كأا قناديل تضيء كبد السماء، قال تعاىلزينة للسماء ال
 ].٥: امللك[﴾ الدنيا بِمصابِيح السماء

أا رجوم للشياطني، الذين يسترقون السمع؛ فمنعوا من ذلك، قال : الثاين
 ].٥: امللك[﴾ لِّلشياطنيِ وجعلْناها رجوما﴿: تعاىل

أا عالمات يهتدي ـا النـاس يف ظلمـات    : ئد النجومالثالث من فوا
 ﴾ يهتـدونَ  وبِـالنجمِ هـم   وعالمـات ﴿: ومتاهات الرب والبحر، قال تعاىل

 ].١٦: النحل[
ومن زعم يف النجوم غري ما ذكر اهللا يف كتابه من هذه األمور الثالثة فادعى 

ن يزعمون أنها تـدل علـى   ا علم الغيب كما يفعل املنجمون الكذابون، الذي
موت، وحياة، وسعادة، وشقاوة وغالء أسعار، وغري ذلك، فقد أخطأ طريـق  
 احلق، وأضاع نصيبه من الدين ومن كل خري، وأشغل نفسـه مبـا يضـره وال    

 .ينفعه



 

 

٢٥٠ 

 :أيها املسلمون
لقد جهل بعض الناس احلكمة اليت من أجلها خلقوا، فتقاذفتـهم األهـواء   

نت واألدواء، فافتنت بعضهم بالسحرة واملشعوذين واألفاكني، واستولت عليهم الف
بدعوى مكاشفة الغيب والتطلع إىل املستقبل، ومل جينـوا مـن وراء ذلـك إال    

 قُل لَّا﴿: التضليل، وبعثرة األموال يف الباطل، وقد أبان اهللا احلق يف ذلك بقوله
: ويقول النيب ] ٦٥: النمل[﴾ لَّا اللَّهالْغيب إِ السماوات والْأَرضِ يعلَم من في

ـ « ل علـى  زمن أتى عرافًا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر مبا أن
 ].رواه مسلم[ »حممد

وافتنت بعض الناس مبا يسمونه الطالع واألبراج، واحلظ وحتضـري األرواح  
 أَم﴿: وقراءة الكف، فأصيبوا بسيل األوهام وعدم الرضا بالقدر، قال عز وجل

بيالْغ مهندونَ عبكْتي م٤١: الطور[﴾ فَه.[ 
ما يعرف يف بعض االت مبا يسمى األبراج أو حظـك  : ومن هذا الباب

هذا األسبوع، يزعم فيه املنجمون أن من ولد يف برج كذا فإنه هذا األسـبوع  
سوف خيسر، أو من ولد يف برج كذا فسوف يـربح، إىل غـري ذلـك مـن     

ات، كل ذلك من الشرك األكرب؛ ملا فيه من ادعاء علم الغيب، وهو نوع االفتراء
 .من أنواع السحر والكهانة

فالواجب على املسلم أال يقرأها ولو من باب التسلية، وأن يقـاطع هـذه   
االت اهلدامة للعقيدة، وأن يناصح القائمني على هذه االت؛ إنكارا للشرك 

 .ونصرة للتوحيد
 :عباد اهللا

 :قسم علم التنجيم على قسمنيين
 لى احلوادثـكية عـوهو االستدالل باألحوال الفل: علم التأثري: األول



 

 

٢٥١ 

األرضية، كالتنبؤ بأنَّ من ولد يف جنم كذا فسيكون سعيدا يف حياته، ومن ولد 
 .يف جنم كذا فسيكون تعيسا

 شرك أكرب ينايف التوحيد؛ ملا فيه من ادعاء علم الغيـب، وتعلـق  : وحكمه
 .القلب بالنجوم، واعتقاد أن هلا تصرفًا يف الكون

وبعض الناس يصدق بعلم التنجيم؛ مع التفاوت الظاهر، والدجل الواضح؛ 
والعجب أن جتد رجالً غنيا ولد يف نفس يوم مولد رجل آخر فقري احلـال، ال  

 .جيد قوت يومه، فللَّه األمر من قبل ومن بعد
االستدالل بالشمس والقمر والكواكب على : الثاين من أقسام علم التنجيم

 .القبلة، واألوقات، واجلهات والفصول الزراعية
 .اجلواز ملا فيه من مصلحة للناس: وحكمه

ثالثـة ال يـدخلون   «: قال رسول اهللا : قال -  - وعن أيب موسى
رواه أمحد وابن حبان [ »مدمن اخلمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر: اجلنة

 ].يف صحيحه
ذا احلديث العظيم من أحاديث الوعيد نقرها ومنرها كمـا جـاءت، وال   ه

، وتغريها عن معانيها الـيت  نتأوهلا تأويالت خترجها عن مقصود رسول اهللا 
دلت عليه، ألن ذلك أبلغ يف الزجر، وأردع عن اجلرائم، وأحسن ما يقـال أن  

اهللا، فـإن   كل عمل دون الشرك والكفر املخرج عن امللة فهو راجع إىل مشيئة
 .عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورمحته

 :على وجه التحذير عن ثالثة ال يدخلون اجلنة وخيرب الرسول 
مدمن اخلمر؛ املداوم على شرب اخلمر، أو أي مسكر كان حىت مـات ومل  

 .يتب
 ميع أنواع السحر، ومنه التنجيم، كماـومصدق بالسحر، أي املصدق جب
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 »من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السـحر «: قال  
 ].رواه أبو داود[

فمن صدق املُنجم يف ادعائه للغيب بأنه سيحدث كذا وكذا، أو يقع كـذا  
 .وكذا؛ فهو داخل يف الوعيد الشديد املذكور يف احلديث

وهي ويدخل فيه تعلم السيميا وعملها، : قال الذهيب وشيخ اإلسالم وغريمها
حمض السحر، ويدخل فيه عقد املرء عن زوجته، وحمبة الزوج المرأته وبغضـها  

 .وبغضه، وأشباه ذلك، بكلمات جمهولة
قاطع الرحم، الـذي ال  : يف احلديث فهو الذي ذكره النيب أما الثالث؛ 

 م أَنتولَّيت عسيتم إِن فَهلْ﴿: يقوم بواجب القرابة اليت أمر اهللا بصلتها، قال تعاىل
 ].٢٢: حممد[﴾ أَرحامكُم وتقَطِّعوا تفِْسدوا في الْأَرضِ

من وصلين وصـله اهللا، ومـن   : الرحم معلقة بالعرش تقول«: وقال 
 ].رواه أبو داود[ »قطعين قطعه اهللا

السالم عليهم، وزيارم، وعيادة مريضهم، : وأنواع صلة الرحم كثرية منها
وكف األذى عنهم، وأمرهم باملعروف وـيهم عـن   والنفقة على حمتاجهم، 

 .املنكر، وتعليمهم أمور دينهم، فإا من أعظم اِإلحسان إليهم
رغبـة يف   - سبحانه وتعاىل - فالواجب على املسلم البعد عما يغضب اهللا

 .ثوابه وخوفًا من عقابه، حىت يفوز برمحته ورضوانه
 يعلَمها إِالَّ هـو  فَاتح الْغيبِ الَم وعنده﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

في ظُلُمـات   يعلَمها والَ حبة ورقَة إِالَّ وما تسقُطُ من الْبر والْبحرِ ويعلَم ما في
 ].٥٩: األنعام[﴾ مبِنيٍ إِالَّ في كتابٍ والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ اَألرضِ

 ...لكمبارك اهللا يل و
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا احملمود بكل لسان، املعبود يف كل زمان، وسع كل شيء رمحـة  

وأشكره وأتوب إليه  - سبحانه - وعلما، وقهر كل خملوق عزة وحكما، أمحده
وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده 

لبالغ املبني، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله ورسوله؛ بشر وأنذر، وبلغ ا
 .وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 :عباد اهللا

بالتفكر يف خملوقاته العظيمة ولطـائف صـنعه    - عز وجل - أمركم اهللا
العجيبة، فإن ذلك يقود املرء إىل اِإلميان التام بوحدانية الرب عز وجـل وأن ال  

 .عبود حبق إال هو سبحانه وتعاىلم
اللَّيـلِ   واَألرضِ واخـتالَف  خلْقِ السماوات إِنَّ في﴿ :-جل وعال - قال
السـماء   وما أَنزلَ اللّه من بِما ينفَع الناس تجرِي في الْبحرِ والْفُلْك الَّتي والنهارِ
 وتصرِيف الريـاحِ  فيها من كُلِّ دآبة بعد موتها وبثَّ ضفَأَحيا بِه األر من ماء

 ﴾ لِّقَـومٍ يعقلُـونَ   واَألرضِ آليـات  بـين السـماء   والسـحابِ الْمسـخرِ  
 سـورة   فبدأ بذكر خلق السـموات؛ وهلـذا قـل أن جتـيء    ] ١٦٤: البقرة[

خبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما ـا،  إما إ: يف القرآن إال وفيها ذكرها
 وإما دعاًء إىل النظر فيها، وإمنا إرشادا للعباد أن يستدلوا ـا علـى عظمـة    
 بانيها ورافعها، وإما استدالالً منه سـبحانه خبلقهـا علـى مـا أخـرب بـه       
 من املعاد والقيامة، وإمـا اسـتدالالً منـه بربوبيتـه هلـا علـى وحدانيتـه        

  الذي ال إله إال هو، وإما استدالالً منه على حسنها واستوائها والتئامه اهللاـوأن



 

 

٢٥٤ 

أجزائها، وعدم الفطور والشقوق فيها على متام حكمته وقدرته، وكذلك مـا  
فيها من الشمس والقمر والكواكب والعجائب اليت تتقاصر عقول البشر عـن  

مهبط مالئكتـه  قليلها، مث هي مع ذلك مقر مالئكة الرب، وحمل دار جزائه؛ و
 .ووحيه، وإليها تصعد األرواح وأعماهلا وكلماا الطيبة

فاعرفوا حق ربكم ونزهوه عن الشريك والنظري والشبيه، وأخلصـوا لـه   
 .العبادة تفلحوا، فإن يف ذلك سعادة الدارين

 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
33F

١( 
ه، ونعوذ باهللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إلي

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي  
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن حممـدا عبـده    

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم نَّإِ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظألحـزاب ا[﴾ ع :

٧١،  ٧٠[. 
 :أما بعد

 .فاتقوا اهللا وراقبوه، وجتنبوا معصيته وعقابه
 :عباد اهللا

خلق اهللا اخللق لعبادته وقسم أرزاقهم وأقوام، وأسبغ عليهم نعمه ظـاهرة  
 .وباطنة، وأنزل إليهم القطر من السماء فأنبت هلم الزرع، وأدر الضرع

عـز   - ناك من جيحد نعمة اهللاومع هذه النعم العظيمة واخلريات الكثرية ه
 .-جل وعال - وينسبها إىل غريه - وجل

 لى من يستسقيـيد، عـوقد ورد النهي والوعيد الشديد، والتغليظ األك
                                     

 . باب ما جاء يف االستسقاء باألنواء): ٣٤(خطبة رقم  (١)
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طلب السقيا، واملراد به هنا، نسبة السقيا : باألنواء وبيان أنه كفر، واالستسقاء
شرون جنما، معروفـة  وجميء املطر إىل األنواء، وهي منازل القمر وهي مثانية وع

املطلع يف أزمنة السنة كلها، مشهورة مبنازل القمر، يرتل كل ليلة مرتلة منها يف 
تسقط كل ثـالث  ] ٣٩: يس[﴾ قَدرناه منازِلَ والْقَمر﴿: كل شهر، قال تعاىل

عشرة ليلة مرتلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلـك الوقـت مـن    
ا من انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن بسـقوط  املشرق، وتنقضي مجيعه

مطرنا : املرتلة وطلوع رقيبها يكون املطر، وينسبونه إىل النجم الساقط، ويقولون
 !!بنوء كذا

 :عباد اهللا
ملا كان من التوحيد االعتراف هللا بتفرده بالنعم ودفع النقم، وإضافتها إليـه  

مطرنا بنوء كذا وكذا، : ن قول القائلقوالً واعترافًا واستعانة ا على طاعته؛ كا
 .ينايف هذا املقصود أشد املنافاة، ِإلضافة املطر إىل النوء

والواجب إضافة املطر وغريه من النعم إىل اهللا، فإنه الذي تفضل ا علـى  
عباده، مث إن األنواء ليست من األسباب لرتول املطر بوجه من الوجوه، وإمنـا  

ـ    ه وحاجـة العبـاد وسـؤاهلم بلسـان احلـال      السبب عناية املـوىل ورمحت
ولسان املقال، فيرتِّل عليهم الغيث حبكمته ورمحته بالوقت املناسب حلاجتـهم  

 .وضرورم
فال يتم توحيد العبد حىت يعترف بنعم اهللا الظاهرة والباطنة عليه وعلى مجيع 

 .اخللق، ويضيفها إليه، ويستعني ا على عبادته وذكره وشكره
 .ع من حمققات التوحيد، وبه يعرف كامل اِإلميان وناقصهوهذا املوض

وقد عاب اهللا على املشركني كفرهم بنعمه، فإذا أصام املطر والربكة واخلـري  
 نسبوها إىل غري اهللا؛ من النجـوم واملخلوقـات الـيت ال قـدرة هلـا علـى       
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 كُم أَنكُـم رِزقَ وتجعلُونَ﴿: قال تعاىل. مطرنا بنوء كذا وكذا: شيء، فيقولون
 .]٨٢: الواقعة[﴾ تكَذِّبونَ
هو املتفرد بالعطاء املتفضل على عباده بالنعم الكثرية، قال  - سبحانه - فاهللا

يمة إنزال ظومن نعمه الع] ٥٣: النحل[﴾ اللّه من نعمة فَمن وما بِكُم﴿: تعاىل
 .وار الذي يسقيهم به ماء مباركًا، فيحي به األرض بعد مطامل

: قـال  أن رسـول اهللا   -  - ويف احلديث عن أيب موسى األشعري
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركون؛ الفخر باألحساب والطعـن يف  «

 .»األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة
أربعا من خصال اجلاهلية ستفعلها هذه األمة إما مع العلـم   ذم الرسول 
جلهل بذلك، ولكنها تقِّل تارة، وتكثر أخرى علـى حسـب   بتحرميها أو مع ا

 :ضعف اِإلميان وقوته، وهي
وهو التعاظم على الناس باآلباء ومآثرهم وذلك : الفخر باألحساباألول؛ 

اللَّـه   أَكْرمكُم عنـد  إِنَّ﴿: جهل عظيم، إذ ال شرف إال بالتقوى، قال تعاىل
قَاكُم١٣: احلجرات[﴾ أَت.[ 

: سبأ[﴾ زلْفَى تقَربكُم عندنا أَولَادكُم بِالَّتي أَموالُكُم ولَا وما﴿: وقال تعاىل
إن اهللا قد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وفخرها باآلبـاء،  «: وأليب داود] ٣٧

 .»وإمنا هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب
فخر اِإلنسان بعمله منهي  :-هللارمحه ا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 !عنه، فكيف افتخاره بعمل غريه؟
 وهـو الوقـوع بالـذم    : الطعـن يف األنسـاب  : مما حذر منه الثاين 

 آل فالن ليس نسبهم جيدا ذمـا وقـدحا هلـم، وملـا     : والتنقص، كأن يقول
 ك امرؤـإن« :-عليه الصالة والسالم - رجالً بأمه قال -  - عير أبو ذر
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 ].متفق عليه[ »ك جاهليةفي
فدل على أن الطعن يف األنساب من عمـل اجلاهليـة   : قال شيخ اِإلسالم

املذموم، وأن املسلم قد يكون فيه شيء من هذه اخلصـال املسـماة جباهليـة    
 .ويهودية ونصرانية، وال يوجب كفره

وليس يف كتاب اهللا آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه،  :-رمحه اهللا - وقال
ال يذم أحدا بنسبه؛ وإمنا يمدح باِإلميان والتقوى، ويذم بـالكفر والفسـوق   و

 .والعصيان
وذلك بنسـبة السـقيا   : االستسقاء بالنجوم: من اخلصال املذمومةالثالث 

 .مطرنا بنوء كذا وكذا: ونزول املطر إىل النجوم واألنواء، بأن يقول
 :وتفصيل ذلك

 .ملُرتِّل للمطر، فذلك شرك أكربأن من يعتقد أن النجم هو املوجد وا
وإن اعتقد أنّ النجم سبب يف نزول املطر، مع اعتقاد أن اهللا هو الفاعـل؛  

 .فذلك شرك أصغر
مطرنا يف شهر كذا فال بأس : مطرنا يف نوء كذا، فكما لو قال: أما من قال

 .بذلك
يف احلديث؛ النياحـة   من اخلصال املذمومة اليت حذر منها النيب الرابع 

هي رفع الصوت بالبكاء على امليت، وشق اجليوب، ولطم اخلـدود، وكـذا   و
تكسري األواين، وختريب الطعام، وتعداد حماسن امليت علـى سـبيل اجلـزع    

 .والتسخط، وذلك ينايف الصرب الواجب
وإذا ماتت النائحة من غري توبة فإا تبعث من قربها وتوقف يوم احلسـاب  

 مذاب ولباس مـن جـرب، وهـذا اللبـاس     واجلزاء وعليها قميص من حناس 
 ن فضلـعقوبة هلا تلبسه عما مزقت يف الدنيا من ثياا نياحة وجزعا، لكن م
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 .اهللا أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت، ومنها النياحة
فالواجب على املسلم عند وقوع املصائب التحلى بالصرب؛ والرغبة فيما عند 

﴾ إِلَيـه راجِعـونَ   إِنا للّه وإِنــا ﴿: ع، وقولاهللا، والبعد عن التسخط واجلز
علَـيهِم   أُولَـئك﴿: وهدايته - عز وجل -  ينال رضا اهللاىتح] ١٥٦: البقرة[

 .﴾الْمهتدونَ وأُولَـئك هم ربهِم ورحمةٌ صلَوات من
 اهللا صلى بنا رسـول  : وللبخاري ومسلم عن زيد بن خالد اجلهين قال

صالة باحلديبية على إثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على النـاس،  
قـال  «: اهللا ورسوله أعلم، قـال : قالوا »هل تدرون ماذا قال ربكم؟«: فقال

مطرنا بفضل اهللا ورمحتـه،  : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال
نا بنوء كذا وكذا فذلك مطر: فذلك مؤمن يب كافر بالكواكب، وأما من قال

 .»كافر يب مؤمن بالكواكب
 :عباد اهللا

بأصحابه صالة الفجر يف احلديبية عقب مطر كـان يف   صلى رسول اهللا 
تلك الليلة، فالتفت على أصحابه بوجهه الشريف، وألقى عليهم سؤاالً بصـيغة  

 »؟أتدرون ماذا قال ربكم«: االستفهام؛ ليكون أوقع يف النفس وأبلغ يف الفهم
مؤمن يب  صبح من عباديأ: قال«: اهللا ورسوله أعلم، فقال : فقال أصحابه

 .»وكافر
 :انقسام الناس إىل مؤمن وكافر بني 

وأضافه إليه، من غري استحقاق مـن   - سبحانه - فمن نسب املطر إىل اهللا
مطرنا بفضل اهللا : العبد على ربه وشكر اهللا على هذه النعمة، وأثىن به عليه فقال

 .رمحته، فهذا مؤمن باهللا، كافر بالكواكبو
 ا بنوء كذا وكذا،ـمطرن: ومن نسب املطر إىل النوء، وأضافه إليه، قال
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 .فهذا كافر باهللا مؤمن بالكواكب 
كافر كفرا أصغر إذا اعتقد أن النجم سبب : موحد خملص، والثاين: فاألول

 .و املرتل للمطريف نزول املطر، وكافر كفرا أكرب إذا اعتقد أن النجم ه
 ماء فَأَحيـا بِـه   أَنزلَ من الْسماء واللّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].٦٥: النحل[﴾ لِّقَومٍ يسمعونَ إِنَّ في ذَلك آليةً اَألرض بعد موتها
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢٦١ 

 
 اخلطبة الثانية

 
ال إلـه إال اهللا رب العـرش العظـيم،     احلمد هللا محد الشاكرين، أشهد أن

وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، وجاهد يف اهللا 
حق جهاده، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعـه ومـن تـبعهم    

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :عباد اهللا

ملا اشتمل عليـه مـن   نزول املطر من أعظم نعم اهللا وإحسانه على عباده، 
املنافع العظيمة، فالواجب نسبة هذه النعمة إىل اهللا؛ فهو املتفضل على عباده آناء 

 .الليل وأطراف النهار، وحيرم نسبتها إىل األنواء
مطرنا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا؛ ألن اهللا مل جيعـل  : كقول

ىل غريه، وجيب نسبة الـنعم إىل  األنواء سببا لرتول املطر، فال تضاف أفعال اهللا إ
 .اهللا وحده

اللـهم  «: وقد شرع للمسلم إذا نزل املطر، قول الدعاء الوارد عن النيب 
وهو سؤال العبد ربه أن ينفع ذا املطـر الـبالد   ] رواه البخاري[ »صيبا نافعا

 .والعباد
 :بقولهكما يشرع للمسلم أيضا إذا نزل املطر أن يشكر اهللا على هذه النعمة 

 .»مطرنا بفضل اهللا ورمحته«
 .فاألول دعاء، والثاين شكر

ويستحب للمسلم عند نزول املطر أن يدعو اهللا لنفسه ولغريه خبريي الـدنيا  
 ا يف احلديثـواآلخرة؛ ألن وقت نزول املطر من أوقات إجابة الدعاء، كم



 

 

٢٦٢ 

ـ : دعوتان ال ترد«: أنه قال عن النيب  التحام اجليش، وعن ندنـزول  ع د
 ].رواه الطرباين وحسنه األلباين[ »املطر

 .اللهم أغث بالدنا باألمطار وقلوبنا باِإلميان يا أرحم الرامحني
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٦٣ 

(اخلطبة األوىل
34F

١( 
احلمد هللا الذي جعل احملبة إىل الظفر سبيالً، وصرف عليها القلوب كمـا  

، وفصلها تفصيالً، وفضل أهل حمبتـه  يشاء، وصرفها أنواعا وأقساما بني بريته
وحمبة كتابه على سائر احملبني تفضيالً، وهو احلكيم صاحب الفضل علـى مـن   
شاء، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خيلق ما يشاء وخيتار، واشهد 
أنَّ حممدا عبده ورسوله، أرسله لِإلميان مناديا، وإىل اجلنة داعيا، وبكل معروف 

ا، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمرا، وعن كل منكر ناهي
 .تبعه داعيا، ويف مرضاة ربه وحمابه ساعيا

 :أما بعد
 .وأخلصوا له العبادة، تفلحوا وتسعدوا ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا

 :أيها املسلمون
 وأوجدنا من العدم، وأسبغ علينـا نعمـه ظـاهرة    - سبحانه - خلقنا اهللا

وباطنة، هو أهلٌ أن يحب ويعظّم، ويجلّ ويطاع، وليس للقلوب سرور وال لذة 
إال يف حمبته سبحانه، والتقرب إليه مبا يحبه، والشوق إىل لقائه، إذ هي أصل كل 
خري يف الدنيا واآلخرة، وقد ادعى أقوام أنهم حيبون اهللا، فأنزل سـبحانه هـذه   

: آل عمـران [﴾ يحبِبكُم اللّه فَاتبِعونِي تم تحبونَ اللّهكُن قُلْ إِن﴿: اآلية حمنة هلم
 .آية االختبار: بعض العلماء هذه اآلية ىوقد مس] ٣١

 .فهو كاذب يف دعواه فكل من ادعى حمبة اهللا ومل يتبع الرسول 

                                     
يحبونهم  دون اللّه أَنداداً الناسِ من يتخذُ من ومن﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٥(خطبة رقم  (١)

بكَح ١٦٥: البقرة[﴾ اللّه[ . 



 

 

٢٦٤ 

 .من زعم أنه محب هللا وهو واقع يف الشرك فهو كاذب يف دعواه
حب هللا وهو متهاون يف الصالة فهو كاذب يف دعواهومن زعم أنه م. 

حمبة اهللا املطلوبة ليست حمبة عاطفة قلبية فقط، وال كلمات تردد وأشـعار  
 .تقال، ولكنها عمل واتباع

وهي حمبة العبوديـة  : ال تصلح إال هللا حمبة خاصة: وتنقسم احملبة إىل نوعني
 .يثاره على غريهاملستلزمة للذل واخلضوع، وكمال الطاعة وإ

وهي حمبة جائزة؛ كمحبة الوالد لولده، واجلائع للطعام وحنوها، : وحمبة عامة
وهذه ليست من العبودية يف شيء؛ إال إذا اقترن ا ما يقتضي التعبد صـارت  
عبادة، فاِإلنسان حيب والديه حمبة إجالل وتعظيم، وإذا اقترن ا أن يتعبـد هللا  

برب والديه صارت عبادة، وهكذا إذا قصد باألكل ذا احلب من أجل أن يقوم 
 .والشرب اِإلستعانة والتقوي ا على العبادات

 :عباد اهللا
 يحبونهم كَحـب  دون اللّه أَنداداً الناسِ من يتخذُ من ومن﴿: قال تعاىل

اللّه﴾. 
ب إخالصها هللا، عبادة قلبية من أجل العبادات اليت جي - سبحانه - حمبة اهللا

أم حيبون اهللا ومل  - ذما هلم وحتذيرا من فعلهم - وقد أخرب اهللا عن املشركني
يدخلهم ذلك يف اِإلسالم؛ ألم أشركوا معه يف احملبة غريه، وهذا هـو الـذي   
اعترف به املشركون وهم بني أطباق اجلحيم؛ بأم صاروا يف اجلحيم بسـببه،  

﴾ الْعـالَمني  نسويكُم بِـرب  إِذْ*  مبِنيٍ كُنا لَفي ضلَالٍ إِن تاللَّه﴿: حيث قالوا
ومن املعلوم أنهم مل يساووا آهلتهم باهللا يف اخللق والرزق  ]٩٨ – ٩٧: الشعراء[

 .والتدبري، وإنما ساووهم باهللا يف هذه احملبة اخلاصة
 .األكرب فكل من اختذ ندا هللا، حيبه كحبه هللا؛ فقد وقع يف الشرك



 

 

٢٦٥ 

 وإِخـوانكُم  وأَبنـآؤكُم  كَانَ آباؤكُم قُلْ إِن﴿: سبحانه وتعاىل - وقال
كُماجوأَزو كُمتريشعالٌ ووأَما ووهمفْترنَ اقْتوشخةٌ تارجتو ناكسما وهادكَس 

با أَحهنوضرت اللّه نكُم مإِلَي  هولسريوف ادجِهواْ وصبرفَت هبِيلس اللّه يأْتى يتح 
 ].٢٤: التوبة[﴾ الْفَاسقني يهدي الْقَوم بِأَمرِه واللّه الَ

يف اآلية وعيد شديد ملن أحب األصناف الثمانية؛ فآثرها أو بعضها علـى  
جرة واجلهـاد  حب اهللا ورسوله، والقيام مبا أوجب اهللا عليه من األعمال كـاهل 

 .وحنو ذلك فلينتظر العقوبة
وعلى تقدميها على حمبة  وهذه اآلية دليل على وجوب حمبة اهللا ورسوله 

 .كل شيء
إن حنـن  : وقد نزلت اآلية يف املسلمني الذين مبكة، ملا أُمروا باهلجرة قـالوا 

هاجرنا ضاعت أموالنا، وذهبت جتارتنا، وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، وكان 
ننشدك باهللا أال تضيعنا؛ فـريق هلـم   : هم من يتعلق به أهله وولده، ويقولونمن

ويدع اهلجرة، فبدأ اهللا باآلباء واألبناء واِإلخوان، وكذا األصـدقاء وحنـوهم،   
 .وزهدهم فيه، مث قطع عالئقهم عن زخارف الدنيا

األموال والتجارة واملساكن إن كان كل ذلك أحـب   - سبحانه - فذكر
بِأَمرِه واللّه  حتى يأْتي اللّه سبِيله فَتربصواْ ورسوله وجِهاد في ن اللّهم﴿: إليكم

 !انتظروا ماذا حيل بكم من عقابه؟: ﴾ أيالْفَاسقني يهدي الْقَوم الَ
تنشأ من اِإلحسان ومطلعة اآلالء والنعم؛ فإن القلوب  - عباد اهللا - واحملبة

 على حب من أحسن إليهـا وبغـض مـن أسـاء إليهـا، وال أحـد       جبلت 
 فـإن إحسـانه علـى عبـده يف كـل       ،-سبحانه - أعظم إحسانا من اهللا

نفس وحلظة، وهو يتقلب يف إحسانه يف مجيع أحواله، وال سبيل له إىل ضـبط  
أجناس هذا اِإلحسان، فضالً عن أنواعه أو أفراده، ويكفي أن من بعض أنواعـه  

 لة أربعةـاليت ال تكاد ختطر ببال العبد، له عليه يف كل ويوم ولي نعمة النفس



 

 

٢٦٦ 

وعشرون ألف نعمة، فإنه يتنفس يف اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس، فما 
﴾ اللّـه الَ تحصـوها   تعـدواْ نِعمـت   وإِن﴿: الظن مبا فوق ذلك وأعظم منه

 ].٣٤: إبراهيم[
ات وأنواع األذى اليت تقصـده، وعلـها   هذا غري ما يصرف عنه من املضر

 يكْلَؤكُم بِاللَّيـلِ  قُلْ من﴿: توازن النعم يف الكثرة، والعبد ال شعور له بأكثرها
نارِ مهالنن وع ملْ هنِ بمحهِم الربكْرِ رونَ ذرِضع٤٢: األنبياء[﴾ م.[ 

 :عباد اهللا
: قـال  أنس أن رسول اهللا  يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم؛ عن

 .»ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني«
أن العبد ال يؤمن اِإلميان الواجب، واملراد كمالـه، حـىت يكـون     بين 
احلياة  ألن بسببه  »من ولده ووالده والناس أمجعني«: أحب إليه الرسول 

اهلدى، بل وال حيصل هذا الكمـال إال بـأن    األبدية، واِإلنقاذ من الضالل إىل
: ملا قال له -  - أحب إليه من نفسه، كما يف قصة عمر يكون الرسول 

والذي نفسي بيده، حىت «: ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال من نفسي، فقال
فإنك اآلن أحب إيل من نفسـي،  : قال له عمر »أكون أحب إليك من نفسك

تقتضي طاعته واتباع ما أمر  ، وحمبته ]ه البخاريروا[ »اآلن يا عمر«: فقال
 .به، وتقدمي قوله دون من سواه

شرعه، دل النـاس   - سبحانه - هو املُبلِّغ عن اهللا - عباد اهللا - والرسول
على طريق السعادة يف الدنيا واآلخرة، وحذرهم من طريق الضاللة والغوايـة،  

صـلوات اهللا وسـالمه    - يحبوحتمل يف ذلك املشاق العظيمة، فهو أهلٌّ أن 
وحمبته تقتضي اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتعظيم سـنته والـدفاع    ،-عليه

 .على قول كل أحد عنها، وتقدمي قوله 



 

 

٢٦٧ 

ثالث من «: قال رسول اهللا : قال -  - وللبخاري ومسلم، عن أنس
سوامها، أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما : كن فيه وجد ن حالوة اإلميان

وأن يحب املرء ال يحبه إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا 
 .»منه، كما يكره أن يقذف يف النار

وحالوة اِإلميان حالوة حمسوسة، جيدها أهل اِإلميان يف قلـوم، فيسـتلذ   
الطاعات، ويتحمل املشقات يف رضي اهللا، وحيبه بفعل طاعته وترك خمالفته، من 
وجدن فيه تامة ذاق حالوة اِإلميان، فوجد يف نفسه وقلبه الطمأنينـة والراحـة   

 .والنعيم والسرور
: عن ثالث خصال جالبة حلـالوة اِإلميـان   ويف هذا احلديث خيرب النيب 

حمبة تقتضي تقدميها على حمبـة مـا    حمبة اهللا ورسوله : وأول هذه اخلصال
تستلزم حمبة طاعتـه وذلـك بالقيـام    سوامها من أهل ومال، وحمبة العبد لربه 

من  - سبحانه وتعاىل - باألعمال الصاحلة واألقوال الطيبة وبغض ما يبغضه اهللا
 .الشرك واملعاصي وغري ذلك

احملبة يف اهللا، وهي حمبة عباد الصاحلني : ثاين اخلصال اجلالبة حلالوة اِإلميان
 .ابةكمعروف، أو قر: من أجل صالحهم وتقواهم، ال لغرض دنيوي

وكان الصحابة يؤثر بعضهم بعضا على نفسه؛ حمبة يف اهللا وهللا وتقربا إليه، 
 ﴾ بِهِـم خصاصـةٌ   أَنفُِسهِم ولَـو كَـانَ   ويؤثرونَ علَى﴿: قال سبحانه عنهم

ومن الزم حمبة اهللا حمبة أهل طاعتـه، كمحبـة أنبيائـه ورسـله     ] ٩: احلشر[
وحمبة من يحبه اهللا من كمال اِإلميان؛ وحقيقـة  والصاحلني من عباده، وحمبة اهللا 

 .احلب يف اهللا أال ينقص باجلفاء وال يزيد بالرب
 يث يستويـكراهة العودة إىل الكفر كراهة متناهية حب: واخلصلة الثالثة



 

 

٢٦٨ 

 .عنده الرجوع إليه وقذفه يف النار
من أحب يف اهللا، وأبغض يف «: قال - رضي اهللا عنهما - وعن ابن عباس

، وايل يف اهللا، وعادى يف اهللا فإمنا تنال والية اهللا بذلك، ولن جيد عبد طعم اهللا
حىت يكون كذلك، وقـد صـارت    - ه وصومهتوإن كثرت صال - اِإلميان

رواه [ »عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك ال يجدي على أهله شيئًا
 ].ابن جرير

لوب اليت يظهر فيها الـوالء  أعمال الق - رضي اهللا عنهما - بني ابن عباس
 :والرباء واضحا جليا وهي

من أحب يف اهللا؛ أي أحب املؤمنني من أجل صالحهم وتقواهم، ال : أوالً
 .لعرض الدنيا

أبغض الكفار لكفرهم والعصاة؛ ملخالفتهم رم، : أي: وأبغض يف اهللا: ثانيا
ويواىل ملا فيه من اِإلميان، وي حبى ملا فيه مـن  فاملسلم العاصي؛ يادعوي ضبغ

 .املعصية
أظهر العداوة للكفار بالفعل، جبهادهم والـرباءة  : أي: وعادى يف اهللا :ثالثًا

 .منهم
وكلما قويت حمبة العبد هللا، قويت هذه األعمال املترتبة عليها، وبكماهلـا  

 .يكمل توحيد العبد، وبضعفها يضعف
أنَّ اهللا يتـوىل عبـده باحملبـة    : ومثرة حتقيق أعمال القلوب األربعة السابقة

والنصرة، ولن يتذوق حالوة اِإلميان ويتلذذ بطعمه من ال يتصـف بـذلك وإن   
 .كثرت عبادته



 

 

٢٦٩ 

 :أيها املسلمون
ورد ذم احلب والبغض من أجل الدنيا وسوء عاقبته، فإذا ضعف اإلميان يف 

كـثري  قلب العبد، أحب الدنيا وأحب هلا وآخى ألجلها، وهذا هو الغالب على 
يف أهل زمانـه، فكيـف    - رضي اهللا عنهما - من الناس، وقد رآه ابن عباس

فتجد الشخص قد يعادي أهل اخلري والصالح، ويوايل الفسقة من ! بزماننا هذا؟
أهل الربا والطرب والغناء، بل وصل احلال عند بعضهم إىل مواالة أهل الكفـر  

زول الدنيا وما فيها، وال يبقى والطغيان، وكل ذلك ال ينفع يوم القيامة حينما ت
إال ما قدم املرء من العمل الصاحل، يف ذلك اليوم تنقلب احملبة الدنيوية إىل عداوة، 

لبعضٍ  يومئذ بعضهم اَألخالَّء﴿: خبالف احملبة والتآخي يف طاعة اهللا، قال تعاىل
 ].٦٧: الزخرف[﴾ الْمتقني عدو إِالَّ

كل مسلم أن يكون قلبه مملوًءا مبحبة اهللا وحمبة أوليائه؛ ليفوز فالواجب على 
املُتحابونَ يف جاليل لَهم منابر «: بالبشارة العظيمة الواردة يف احلديث القدسي

 منون والشهداءنبيالن مبطُهغرواه الترمذي[ »ور ي.[ 
ال جيتمع حب اهللا  كما جيب عليه أن يكون مبغضا ألعداء اهللا الكافرين، إذ

 .مع حب أعداء اهللا
أعوذ بـاهللا   ؛-تعاىل - واحملبة ألجل الدنيا ال تنفعهم بل تضرهم، كما قال

 .﴾الْمتقني لبعضٍ عدو إِالَّ يومئذ بعضهم خالَّءاَإل﴿: من الشيطان الرجيم
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٢٧٠ 

 اخلطبة الثانية
ا كثريا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن ال احلمد هللا محد

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليـه  
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد
] ١٦٦: البقـرة [﴾ اَألسباب وتقَطَّعت بِهِم﴿: قال ابن عباس يف قوله تعاىل

 .قال املودة
اليت كانت بينهم يف الدنيا، يتواصلون ـا ويتحـابون ـا،     الوصلة: أي

تقطعت م، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وصارت عداوة يوم القيامة، وتـربأ  
دون  إِنما اتخذْتم من﴿: بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضا، كما قال تعاىل

﴾ بِـبعضٍ  يكْفُر بعضكُم ثُم يوم الْقيامة اة الدنياالْحي مودةَ بينِكُم في اللَّه أَوثَانا
 ].١٦٦: البقرة[﴾ اتبِعواْ تبرأَ الَّذين إِذْ﴿: وأول اآلية] ٢٥: العنكبوت[

 :ومن األسباب اليت ينال ا العبد حمبة خالقه ومواله
ـ   ،-سـبحانه  - رهقراءة القرآن بالتدبر، والعمل مبا فيه، واِإلكثار من ذك

بالنوافل بعد الفرائض، وانكسار القلب بكليته بني  - جل وعال - والتقرب إليه
واخللوة به وقت الرتول اِإلهلي ملناجاته وتـالوة كالمـه،    ،-تعاىل - يدي اهللا

وجتنب ما يصرف القلب عن اهللا من احملرمات املسـموعة واملرئيـة وغريهـا،    
 .وكذلك جمالسة أهل اخلري والصالح

 :أن الذي حيرك القلوب إىل احملبة أمران - رمحه اهللا - وقد ذكر ابن تيمية
 يا﴿ :ألن كثرة الذكر تعلق القلوب باهللا ،-عز وجل- كثرة ذكر اهللا :األول



 

 

٢٧١ 

: األحزاب[﴾ بكْرةً وأَصيالً وسبحوه* كَثريا  اذْكُروا اللَّه ذكْرا الَّذين آمنوا أَيها
٤٢.[ 

ظَـاهرةً   علَيكُم نِعمـه  وأَسبغَ﴿: مطالعة آالئه ونعمائه، قال تعاىل :الثاين
 ].٢٠: لقمان[﴾ وباطنةً

والذنوب تنقص من حمبة اهللا بقدر ذلك ولكن ال تزيل  :-رمحه اهللا - مث قال
 .احملبة هللا ورسوله إذا كانت ثابتة يف القلب ومل تكن الذنوب عن نفاق

إذا رأيت من يعصي اهللا فذلك دليل على نقصان حمبة : لسلفوقال بعض ا
 .اهللا يف قلبه؛ فإن من عالمة حمبة اهللا أن تتلذذ بالطاعة وأن تثقل عليك املعصية

والوالية من اهللا لعبده . من كان مؤمنا تقيا كان هللا وليا: قال شيخ اِإلسالم
 .املؤمن هي النصرة والتأييد واِإلعانة

 .ياكم من املؤمنني املتقنيجعلين اهللا وإ
 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
35F

١( 
إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـاهللا مـن   
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال  

د أنَّ حممدا عبـده  هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشه
 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
ـ  واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿ هنا م

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 كُم أَعمـالَكُم لَ يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

 .حق التقوى، وراقبوه يف السر والنجوى - تعاىل - فاتقوا اهللا
 :عباد اهللا

رفها وأفضلها، وأمجع أنواع ملا كان اخلوف من اهللا أجلَّ مقامات الدين وأش
يف غري موضع  - عز وجل - ذكره اهللا ،-تعاىل - العبادة اليت جيب إخالصها هللا

 ،]٥٠: النحل[﴾ ربهم من فَوقهِم يخافُونَ﴿: من كتابه العزيز، قال تعاىل
                                     

 فَالَ تخافُوهم يخوف أَولياءه لكُم الشيطَانُذَ إِنما﴿: باب قوله اهللا تعاىل): ٣٦(خطبة رقم  (١)
 . ]١٧٥: آل عمران[﴾ مؤمنِني وخافُون إِن كُنتم
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 - وقال] ٢٨: ألنبياء[﴾ خشيته مشفقُونَ وهم من﴿ :-جل وعال - وقال 
﴾ بِاللَّـه حِسـيبا   إِلَّا اللَّـه وكَفَـى   ولَا يخشونَ أَحدا ويخشونه﴿ :-حانهسب
 .وغري ذلك من اآليات] ٣٩: األحزاب[

: ملن حقق مقام اخلوف اجلزاء العظيم، فقال تعاىل - عز وجل - وأعد اهللا
﴿نملو هبر قَامم افخ انتن٤٦: الرمحن[﴾ ج.[ 

 .املعىن خاف مقامه بني يدي ربه للحساب، فترك املعصية: قرطيبقال ال
 ،-عز وجل - أي خاف القيام بني يدي اهللا :-رمحه اهللا - وقال ابن كثري

 فَإِنَّ﴿: وخاف حكم اهللا فيه، وى النفس عن هواها، وردها إىل طاعة موالها
يةَ هنى الْجأْونقلبه ومصري] ٤١: النازعات[﴾ الْمه ومرجعـه إىل اجلنـة   أي م

 .الفيحاء
 :عباد اهللا

اخلوف عبارة عن تأمل القلب واحتراقه، بسبب توقع مكروه يف املسـتقبل،  
ومن توقع مكروها يف املستقبل سعى إىل االستعداد له، واملثابرة على اجتيـازه،  

هو ما يدفع املسـلم إىل البعـد عـن     - عز وجل - واخلوف الصادق من اهللا
 .سارعة إىل اخلرياتاملنكرات، وامل

: عز وجل  من ختويفات الشيطان ووساوسه، فقال تعـاىل  - وقد حذر اهللا
 .﴾مؤمنِني وخافُون إِن كُنتم فَالَ تخافُوهم يخوف أَولياءه ذَلكُم الشيطَانُ إِنما﴿

مـع تعظـيم وتعبـد     - سبحانه - هو هيبة يف القلب هللا: اخلوف من اهللا
 .خضوع وتذللو

يف هذه اآلية أن الشيطان خيـوفكم بأوليائـه    - عز وجل - وقد ذكر اهللا
ويومهكم أم ذو بأس شديد ويعظمهم يف صـدوركم فـال جتاهـدوم، وال    

 ذا من أعظم كيده بأهلـتأمروم باملعروف، وال تنهوم عن املنكر، وه
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فَـالَ  ﴿: دم اخلوف منهماِإلميان، مث حذر وبين لعباده الطريق الصحيح، وهو ع
مافُوهخم تإِن كُنت افُونخو نِنيمؤشرطًا يف  - سبحانه - جعل اخلوف منه ﴾م

اِإلميان، ألن اِإلميان يقتضي أن تؤثروا خوف اهللا على خوف الناس، وألن مـن  
عرف أن اخلوف عبادة وصرفه لغري اهللا شرك مل يصرفه لغريه، وكلما قوي إميان 

 .خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إميانه قوي خوفه منهم العبد زال
وفيه أن إخالص اخلوف  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 .من الفرائض
 :واخلوف على ثالثة أقسام

خوف السر وهو أن خياف من غري اهللا من وثـن أو طـاغوت أو   : أحدها
ره، أو يغضب عليه فيسلبه نعمـة أو  صاحب القرب أو غري ذلك أن يصيبه مبا يك

وهو ] ٣٦: الزمر[﴾ بِالَّذين من دونِه ويخوفُونك﴿: حنو ذلك، كما قال تعاىل
الواقع من عباد القبور وحنوها، خيافوا ويخوفون ا أهل التوحيد وهذا شـرك  

 .أكرب
؛ لغري أن يترك ما جيب عليه من جهاد، وأمر مبعروف وي عن منكر: الثاين

: عذر خوفًا من بعض الناس، فهذا محرم، وهذا هو سبب نزول اآلية، كقولـه 
﴿ينالَّذ اسالن مقَالَ لَه قَد اسإِنَّ الن واْ لَكُمعمج  مهـوشآل عمـران [ ﴾فَاخ :

مـا منعـك إذ   : إن اهللا تعاىل يقول للعبد يوم القيامة«: ويف احلديث]. ١٧٣
 قإياي كنت أح: رب خشية الناس، فيقول: تغريه؟ فيقولرأيت املنكر أن ال 

 ].رواه أمحد وغريه[ »أن ختشى
اخلوف الطبيعي، وهو اخلوف من عدو أو سبع أو غري ذلك، فهذا : الثالث

 .﴾ فَخرج منها خائفًا يترقَّب: ﴿  عن موسى - سبحانه - ال يذم، كقوله
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يس له سبب أصالًن أو له سـبب  وإن ان اخلوف ومهيا؛ كاخلوف الذي ل
من اجلـنب   ضعيف، فهو مذموم يدخل صاحبه يف وصف اجلبناء، وقد تعوذ 

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، ومن العجز والكسل، ومن «: فقال 
 ].رواه الترمذي[ »اجلنب والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال

 :أيها املسلمون
 :ر املساجد الذين اتصفوا بصفات عدةعلى عما - سبحانه - أثىن اهللا

وأَقَـام   والْيومِ اآلخـرِ  من آمن بِاللّه يعمر مساجِد اللّه إِنما﴿: فقال تعاىل
 يكُونـواْ مـن   فَعسـى أُولَــئك أَن   يخش إِالَّ اللّه وآتى الزكَاةَ ولَم الصالَةَ

يندته١٨: التوبة[﴾ الْم.[ 
مـن آمـن   ﴿: آمنوا بقلوم، وعملوا جبوارحهم، قال تعـاىل : فذكر أم

بِاللّه﴾. 
وآتـى   وأَقَام الصالَةَ﴿: أقاموا الصالة وآتوا الزكاة، قال تعاىل: وذكر أم

 .﴾الزكَاةَ
أخلصوا هللا اخلشية واخلوف اللذين مها أساس العبادة، وال : وذكر أيضا أم

 .﴾يخش إِالَّ اللّه ولَم﴿:  وحده، قال تعاىلتصلحان إال هللا
فعمارة املساجد ليست ببنائها وترميمها وتنظيفها فقط، بل ال تكون عامرة 
إال باِإلميان والعمل الصاحل اخلالص من شوائب الشرك والبدع، وإدامة العبـادة  

 .والذكر، وأصحاا هم املهتدون
 :عباد اهللا

 آمنا بِاللَّه فَإِذَا الناسِ من يقُولُ ومن﴿: عنكبوتيف سورة ال - تعاىل - قال
 ].١٠: العنكبوت[﴾ كَعذَابِ اللَّه فتنةَ الناسِ أُوذي في اللَّه جعلَ

 فَإِذَا﴿لبه ـومن بعض الناس من يدعي اِإلميان بلسانه، ومل يثبت يف ق: أي
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ي اللَّهف يا من نقمة  ،-عالجل و - ألجل اهللا: ، أي﴾أُوذفأصابته حمنة اعتقد أ
 .اهللا فارتد عن اإلسالم
 .يعين فتنه أن يرتد عن دينه، إذا أوذي يف اهللا :قال ابن عباس 
أخرب عن حال الداخل يف اِإلميان بال بصرية، أنه إذا أوذي  :وقال ابن القيم

مل الذي ال وهي أذاهم ونيلهم له باملكروه، وهو األ - يف اهللا جعل فتنة الناس له
جعل ذلك يف فراره منـه، وتركـه    - بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم

ميان، فاملؤمنون ﴾ الذي فر منه املؤمنون باِإلكَعذَابِ اللَّه﴿السبب الذي يناله به، 
فروا من أمل عذاب اهللا إىل اِإلميان، وحتملوا ما فيه من أمل الزائل  كمال بصريم،ل

ب، وهذا لضعف بصريته فر من أمل أعداء الرسل إىل موافقتهم، املفارق عن قري
ففر من أمل عذام إىل عذاب اهللا، فجعل أمل فتنة الناس مبرتلـة أمل عـذاب اهللا،   
وغنب كل الغنب إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من أمل ساعة إىل أمل األبد، 

 عليم مبا انطوى عليـه  إين كنت معكم، واهللا: وإذا نصر اهللا جنده وأولياءه قال
 .صدره من النفاق

فال ينبغي للعبد أن خياف غري اهللا، وال يصدق عليه اِإلميـان الشـرعي إال   
باعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل اجلوارح، وفيه اخلوف من مداهنـة  
اخللق، واملعصوم من عصمه اهللا، وأن اخلوف من الناس أن ينالوه مبـا يكـره   

 .ن باهللا من مجلة اخلوف من غري اهللابسبب، اِإلميا
 .جعلين اهللا وإياكم من أهل اهللا وخاصته ومن املتحابني فيه

: الرمحن[﴾ جنتان خاف مقَام ربه ولمن﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
٤٦.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
ضى، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا   احلمد هللا محدا كثريا طيبا كما حيب وير

وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى 
 .آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد عباد اهللا
حصن من املهلك ومحايـة دون املرتلقـات، والقـدر    : إن اخلوف من اهللا

اجتناب احملارم، فإن زاد علـى  الواجب من اخلوف ما محل على أداء الفرائض و
ذلك حبيث صار باعثًا للنفوس على التشمري يف نوافل الطاعات، واالنكفاف عن 
دقائق املكروهات، والتبسط يف فضول املباحات، كان ذلك فضالً حممودا، فإن 
تزايد على ذلك؛ بأن أورث مرضا أو موتا أو مهًا الزما، حبيث يقطع عن السعي 

 .مل يكن حممودا - عز وجل - ائل املطلوبة احملبوبة هللايف اكتساب الفض
 .الرجاء واخلوف مطيتا املؤمن: قال احلسن

فإذن ال بد من اجلمع بني هذه األمور، وغلبة اخلوف هو األصلح، ولكـن  
 .قبل اِإلشراف على املوت، أما عند املوت فاألصلح غلبة الرجاء وحسن الظن

مبرتلة الطائر، فاحملبـة   - عز وجل -  اهللالقلب يف سريه إىل: قال ابن القيم
رأسه، واخلوف والرجاء جناحاه، فمىت سلم الرأس واجلناحان، فالطـائر جيـد   
الطريان، ومىت قطع الرأس مات الطائر، ومىت فقد اجلناحان فهو عرضـه لكـل   

 .صائد وكاسر



 

 

٢٧٨ 

على من قرن اخلوف بالرجاء يف مواضع كثرية  - عز وجل - وقد أثىن اهللا
كَـانوا   إِنهم﴿: يف حق األنبياء عليهم السالم - تعاىل - كتابه العزيز، فقالمن 

 ].٩٠: األنبياء[﴾ ورهبا ويدعوننا رغَبا الْخيرات يسارِعونَ في
اخلشية أبدا متضـمنة للرجـاء    :-رمحه اهللا - قال شيخ اِإلسالم ابن تيمية

الرجاء يستلزم اخلوف ولوال ذلك لكان أمنا، ولوال ذلك لكانت قنوطًا، كما أن 
 .فأهل اخلوف هللا والرجاء له، هم أهل العلم الذين مدحهم اهللا

 .جعلين اهللا وإياكم ممن يستعد ليوم احلساب واملعاد
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٢٧٩ 

(اخلطبة األوىل
36F

١( 
احلمد هللا أهل التقوى واملغفرة، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء 

ا، له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى، أمحـده عدد - 
وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن نبينـا حممـدا عبـده     - سبحانه

ورسوله، أحشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل اهلدى وحذر مـن طريـق   
ومصابيح الردى، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه معامل اهلدى، 

 .الدجى، والتابعني ومن تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتفى
 :أما بعد

وتزودوا فإن خري الزاد التقوى، واستمسكوا مـن   - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .اِإلسالم بالعروة الوثقى، فإن أجسامكم وأقدامكم على النار ال تقوى

 :أيها املسلمون
اء واملنع، وكل ما جيري يف هذا الكون بالرزق والعط - سبحانه - تفرد اهللا

بقضائه وقدره، فإذا قَدر لعبد رزقًا فسيصله، ال يدفعه كراهية كاره وال حرص 
حريص، فكم من إنسان حسده الناس، وحاولوا منع رزق اهللا عنه فلم يستطيعوا 

لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء  واعلم أن األمة«: إىل ذلك سبيالً، قال 
ك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل مل ينفعو

 ].رواه الترمذي[ »يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

                                     
وخافُون  فَالَ تخافُوهم يخوف أَولياءه ذَلكُم الشيطَانُ إِنما﴿: باب قوله تعاىل): ٣٧(خطبة رقم  (١)

 . ]١٧٥: آل عمران[﴾ نيمؤمنِ إِن كُنتم



 

 

٢٨٠ 

فمن حتقق ذلك مل حيمد الناس على رزق اهللا، ومل يذم اخللق على ما مل يؤته 
 .اهللا، بل يفوض أمره إىل اهللا، ويعتمد عليه يف أمر دينه ودنياه

 ما يفْتحِ﴿: وحبمده، قال تعاىل - سبحانه - اهللا وقدره فكل شيء بقضاء
وهـو   مرسلَ لَه من بعده لَها وما يمِسك فَالَ رحمة فَالَ ممِسك اللَّه للناسِ من
يمكالْح زِيزمن علم أن املتفرد بالعطاء واملنع هو اهللا وحـده،  ] ٢: فاطر[﴾ الْع
من حيث ال حيتسب، مل ميدح خملوقًـا  يرزق بسبب وبال سبب و وأنه هو الذي

على رزق، ومل يذمه على منع، ويفوض أمره إىل اهللا ويعتمد عليه يف أمر دينـه  
أال يسألوا الناس شـيئًا،   ودنياه، ويسلم قلبه له، وقد بايع مجاعة رسول اهللا 

 .كل عليهومل يبح إال لضرورة؛ حمافظة على كمال احلب هللا، وإخالص التو
إنَّ من ضعف الـيقني أنْ  «: مرفوعا -  - ويف احلديث عن أيب سعيد

مهم على ما مل ذ، وأنْ تترضي الناس بسخط اهللا، وأنْ حتمدهم على رزق اهللا
 .»يؤتك اهللا، إنَّ رزق اهللا ال جيره حرص حريص، وال يرده كراهية كاره

فتـؤثر رضـا   : أن ترضي الناس بسخط اهللا :لضعف اإلميان عالمات منها
الناس من أب أو أم؛ أو حنومها مبا يسخط اهللا، فتوافقهم على فعل املعاصي خوفًا 
منهم أو رجاء ملا عندهم؛ وذلك ألنه مل يقم بالقلب تعظيم اهللا وإجالله، فـآثر  

 .رضا املخلوق على رضا اخلالق
فتشكر النـاس إذا  : ومن عالمات ضعف اإلميان أن حتمدهم على رزق اهللا

هو املعطي واملتفضل  - سبحانه - فاهللا ،-عز وجل - وك شيئًا وتنسى اهللاأعط
يف احلقيقة، فالواجب أن يكون القلب معلقًا باهللا، حامدا له، فالنـاس سـبب   
واملسبب هو اهللا املتفرد بالرزق، وال ينايف ذلك شكر الناس بالدعاء، أو املـال؛  

 يف إيصـال املعـروف كمـا     لكون اهللا ساق رزقك على أيديهم فصاروا سببا
 ].رواه أبو داود[ »...ع إليكم معروفًا فكافئوهنمن ص«: قال 



 

 

٢٨١ 

فتذم : أن تذمهم على ما مل يؤتك اهللا: والثالث من عالمات ضعف اِإلميان
الناس ألم منعوك شيئًا مل يقدره اهللا لك على أيديهم، ولو قدره اهللا لك لساقه 

 .ما مل يشأ مل يكنإليك ولكن ما شاء اهللا كان و
 :عباد اهللا

مـن  «: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها - يف احلديث عن عائشة
، ومـن  التمس رضى اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه النـاس 

رواه [ »التمس رضى الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس
 ].ابن حبان يف صحيحه

بنية صادقة؛ فسعى إىل فعل الطاعات؛ واجتنـاب  إذا طلب العبد رضا ربه 
احملرمات، وإن غضب عليه الناس؛ فإن الثمرة والنتيجة لتقدمي رضا اهللا على رضا 

أكرم األكرمني، وهـذه   - سبحانه - الناس عظيمة؛ فإن اهللا يرضى عنه، فهو
 .نعمة جليلة

عنه وحمبته،  مث إن اهللا يرضي عنه الناس، وذلك مبا يلقي يف قلوم من الرضا
الـرحمن   سيجعلُ لَهـم  وعملُوا الصالحات الَّذين آمنوا إِنَّ﴿: كما قال تعاىل

 ].٩٦: مرمي[﴾ ودا
أما من طلب رضا الناس بسخط اهللا فوافقهم على ترك الطاعات، وفعـل  

 :احملرمات، فإنَّ اهللا يعاقبه بأمرين
ط عليه يف الدنيا واآلخرة، وذلـك هـو   يسخ - سبحانه - أنَّ اهللا :األول

 .اخلسران املبني
 .يسخط عليه الناس، وذلك بذمهم وأذيتهم له - سبحانه - أنَّ اهللا :والثاين

فيجب على املسلم أن يعلم أن العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة ملن طلـب  
 خرةرضا اخلالق وحده وإن أسخط املخلوقني، والعاقبة السيئة يف الدنيا واآل



 

 

٢٨٢ 

فعلى املسلم السعي فيمـا   ؛-سبحانه - ملن طلب رضا املخلوقني بسخط اخلالق
 .يرضي اهللا جل وعال؛ سواء سخط املخلوق أم رضي

على ما يحيي قلوبكم ويشـرح صـدوركم،    - رمحكم اهللا - فاحرصوا
التوحيد، وعلى حسب كماله وقوتـه وزيادتـه   : وأعظم أسباب شرح الصدر
للْإِسـلَامِ   شرح اللَّه صدره أَفَمن﴿: ، قال اهللا تعاىليكون انشراح صدر صاحبه

وفَه هبن رورٍ ملَى نوقال تعاىل]٢٢: الزمر[﴾ ع ، :﴿رِدن يفَم  ـهيدهأَن ي اللّه 
هردص حرشي رِدن يمالَمِ وِإلسلْ لعجي لَّهضـا  أَن يجرقًا حيض هردـا  كَأَ صمن

 ].١٢٥: األنعام[﴾ السماء يصعد في
فاهلدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضالل مـن  

 .أعظم أسباب ضيق الصدر واحنراجه
 :أيها املسلمون

 :من أسباب حصول اخلوف واخلشية من اهللا أمور منها
م ملـن عصـاه   تذكر عظمة اهللا وجالله، وأنه شديد العقاب، عزيز ذو انتقا

 .وخالف أمره
وكذلك تذكر األهوال اليت أمام العبد من املوت وسكراته، والقرب وظلمته، 

وقد كان من  - عز وجل - والقيامة وأهواهلا، وكذلك الدعاء وااللتجاء إىل اهللا
 »اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتلو به بيننا وبني معاصيك«: دعاء النيب 

 ].رواه الترمذي[
أحجمت  - عز وجل - لب إذا امتأل باخلوف واملهابة واِإلجالل هللافإن الق

 .األعضاء عن ارتكاب املعاصي
ومما يعني على حصول اخلوف معرفة آثار الـذنوب الوخيمـة يف الـدنيا    

 ربكات وحلولـبب يف نزع الـوف من اجلزاء وتذكر أا سـاخل: واآلخرة



 

 

٢٨٣ 

 .العقوبات
  دبر آياته عظة وعربة مـع التـزود  وت - عز وجل - ويف قراءة كتاب اهللا

إِنما يخشـى  ﴿: بالعلم الشرعي، وقد وصف اهللا العلماء بقوله - رمحكم اهللا -
اللَّه هادبع ناء ملَم٢٨: فاطر[﴾ الْع.[ 

 - جعلنا اهللا وإياكم ممن حقق التوحيد من أهل اليقني؛ من التمس رضى اهللا
 .هوسار على جه وأطاع أمر - عز وجل

 فَالَ كَاشف لَه إِالَّ يمسسك اللّه بِضر وإِن﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
كرِدإِن يو وه آدرٍ فَالَ ريبِخ بِه يبصي هلفَضل هادبع ناء مشن يم  فُـورالْغ وهو 

يمح١٠٧: يونس[﴾ الر.[ 



 

 

٢٨٤ 

 اخلطبة الثانية
ق من يشاء بغري حساب، بيده مقاليد األمور، وإليـه يرجـع   احلمد هللا يرز

األمر كله، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممـدا  
عبده ورسوله، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسـان  

 .إىل يوم الدين
 :أما بعد

احلياة الطيبة ألهل معرفته وحمبتـه   قد جعل اهللا :-رمحه اهللا - قال ابن القيم
فَلَنحيِينـه   أُنثَى وهو مؤمن صالحا من ذَكَرٍ أَو من عملَ﴿: وعبادته، فقال تعاىل

وقـد  ] ٩٧: النحل[﴾ كَانواْ يعملُونَ أَجرهم بِأَحسنِ ما ولَنجزِينهم طَيبةً حياةً
 .بالقناعة والرضا والرزق احلسن وغري ذلك ةفُسرت احلياة الطيب

أا حياة القلب ونعيمه وجته وسروره باِإلميـان ومعرفـة اهللا   : والصواب
وحمبته واِإلنابة إليه، والتوكل عليه، فإنه ال حياة أطيب من حياة صـاحبها، وال  

 : نعيم فوق نعيمه إال نعـيم اجلنـة، كمـا كـان بعـض العـارفني يقـول       
إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا، إم لفي عـيش  : أوقات أقول فيها نه لتمر يبإ

 .طيب

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجلوارح، فإنه ملكها، وهلـذا  
جعل اهللا املعيشة الضنك ملن أعرض عن ذكره، وهي عكس احلياة الطيبة، وهذه 

م هنا وهناك، والفجار يف فاألبرار يف النعي: احلياة الطيبة تكون يف الدور الثالث
 حسنةٌ ولَدار في هذه الدنيا لِّلَّذين أَحسنواْ﴿: اجلحيم هنا وهناك، قال اهللا تعاىل

ريخ ةروقال تعاىل] ٣٠: النحل[﴾ اآلخ :﴿أَنو كُمبواْ ررفغتاس هواْ إِلَيوبت ثُم  



 

 

٢٨٥ 

] ٣: هود[﴾ ذي فَضلٍ فَضلَه مسمى ويؤت كُلَّ إِلَى أَجلٍحسنا  يمتعكُم متاعا
حمبته وطاعته واِإلقبال عليه ضامن لطيب احلياة يف  - سبحانه وتعاىل - فذكر اهللا

الدنيا واآلخرة، واِإلعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل باحلياة املنغصة واملعيشة 
 .الضنك يف الدنيا واآلخرة

أن حييينا حياة طيبة، وأن جيعلنا من أهل كرامتـه   - عز وجل - أسأل اهللا
 .وطاعته

 ...هذا، وصلوا



 

 

٢٨٦ 

(اخلطبة األوىل
37F

١( 
احلمد هللا الذي كان بعباده خبريا بصريا، وتبارك الذي جعـل يف السـماء   
بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منريا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً ملن 

أراد شكورا، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه،    أراد أن يذكر، أو
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن 

 .اهتدى داه
 :أما بعد

 .فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه إليه وأدناه - عز وجل - فاتقوا اهللا
 :أيها املسلمون

ع العباد الدخول يف اِإلسالم والتمسك به على مجي - سبحانه - أوجب اهللا
 - عز وجل - للدعوة إىل ذلك، وأخرب واحلذر مما خيالفه، وبعث نبيه حممدا 

 .أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل وغوى
واعلموا أن كل من سار يف هذه الدنيا ووطأت قدمه الثرى ضعيف حيتاج 

 .يتوكل عليه وينصرف بقلبه إليه إىل من يعينه وينصره، وحيتاج إىل من
وهلذا كان التوكل على اهللا، واالعتماد عليه يف جلب املنافع ودفع املضـار،  
وحصول األرزاق والنصر على األعداء، وشفاء املرضى وغري ذلك، مـن أهـم   
املهمات وأوجب الواجبات، وهو من صفات املؤمنني، ومن شروط اِإلميـان،  

 .وطمأنينة النفس وسكينتها وراحتها ومن أسباب قوة القلب ونشاطه

                                     
 . ]٢٣: املائدة[﴾ مؤمنِني فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم وعلَى اللّه ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٨(خطبة رقم  (١)



 

 

٢٨٧ 

  واآليات يف األمر بوجوب التوكل على اهللا، واحلث عليـه يف كتـاب اهللا  
﴾ مـؤمنِني  فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم وعلَى اللّه﴿: كثرية منها قوله تعاىل - عز وجل -
: آل عمـران [﴾ لّـه فَتوكَّلْ علَى ال فَإِذَا عزمت﴿: ، وقوله تعاىل]٢٣: املائدة[

١٥٩.[ 
لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله «: أنه قال ويف احلديث عن النيب 

 ].اه الترمذيور[ »كما يرزق الطري، تغدو مخاصا وتروح بطانا لرزقكم
مع  - عز وجل - هو التفويض واالعتماد على اهللا: التوكل: أيها املسلمون

من عمل القلب، والتوكل فريضة، جيب  فعل األسباب املشروعة أو املباحة وهو
﴾ ال على غريه، فهو أمجع أنـواع  فَتوكَّلُواْ وعلَى اللّه﴿: إخالصه هللا، قال تعاىل

العبادة، وأعلى مقامات التوحيد، وأعظمها وأجلها؛ ملا ينشأ عنه من األعمـال  
كل مـن   اعتمد على اهللا يف مجيع أموره الدينية والدنيوية دونالصاحلة، فإنه إذا 

سواه صح إخالصه ومعاملته مع اهللا، ولذلك أمر اهللا به يف غري آية من كتابه بأن 
 ﴾، وقولهفَتوكَّلُواْ وعلَى اللّه﴿: جعله شرطًا واإلسالم كما أمر به يف قوله تعاىل

ن كُنـتم  إِ فَعلَيـه توكَّلُـواْ   كُنتم آمنتم بِاللّه موسى يا قَومِ إِن وقَالَ﴿: سبحانه
نيملسفدل على انتفاء اِإلميان واِإلسالم بانتفائه] ٨٤: يونس[﴾ م. 

 عز وجل - هو صدق اعتماد القلب على اهللا: قال ابن رجب عن املتوكل
يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة، وكلـة األمـور    -

 .نع وال يضر وال ينفع سواهكلها إليه، وحتقيق اِإلميان بأنه ال يعطي وال مي
فكلما كان . إنّ أحداث التوكل يف القلب يرجع إىل التأمل يف آثار الربوبية

 العبد أكثر تأمالً يف ملكوت السموات واألرض كـان علمـه بـأن اهللا هـو     
 نسبة إىل ماـذو امللكوت وأنه هو املتصرف؛ وأن نصره لعبده شيء يسري بال
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م املؤمن التوكل على اهللا وأن اهللا ال يعجزه شيء يف جيريه اهللا يف ملكوته؛ فيعظ
 .السموات واألرض؛ ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن

 :وينقسم التوكل إىل قسمني
التوكل يف األمور اليت ال يقدر عليها إال اهللا، كمن يتوكـل   :القسم األول

ريض وطلب على األموات، أو الغائبني يف جلب املنافع ودفع املضار، كشفاء امل
 .النصر، فهذا شرك أكرب

التوكل على املخلوق فيما أقدره اهللا عليه من رزق، أو دفـع   :القسم الثاين
 .أذى وحنو ذلك من االعتماد على األسباب، فهذا شرك أصغر

االعتماد على الطبيب املاهر يف حصـول الشـفاء،   : ومن أمثلة هذا النوع
لنصر، واعتمـاد الطالـب علـى    واالعتماد على كثرة اجليش وقوته حلصول ا

املذاكرة يف النجاح، وغري ذلك من األمثلة اليت يكون فيها تعلق القلـب علـى   
 .-سبحانه وتعاىل - األسباب تعلقًا تاما؛ مع الغفلة عن املسبب وهو اهللا

 :عباد اهللا
ال ينـايف   - تعـاىل  - إنَّ األخذ باألسباب مع اعتقاد أنَّ املسبب هـو اهللا 

  فإمام املتوكلني حممد ؛ كان يأخذ باألسباب مع االعتمـاد علـى اهللا  التوكل، 
فكان يأخذ الزاد يف السفر، ويف غزوة أحد لبس درعني اثنني، وملا  ،-سبحانه -

 .خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق ومل ينقص ذلك من توكله
يع وجيوز أن يوكِّل شخص غريه بالنيابة عنه يف التصرف يف أمور دنياه من ب

توكَّلت عليك، بل وكلتك؛ فإنه ولو وكلَّه يف البيـع  : أو شراء، لكن ال يقول
 .والشراء؛ فال بد أن يتوكلَّ يف ذلك على اهللا وحده

 ألن املخلوق ليس له نصيب من. توكلت على اهللا مث عليك: وحيرم قوله
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ئًا التوكل؛ فإن التوكل تفويض األمر وااللتجاء بالقلب؛ واملخلوق ال يستحق شي
 .من ذلك

واعلم أن حتقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب الـيت  : قال ابن رجب
 - املقدورات ا، وجرت سنته يف خلقه بذلك، فـإن اهللا  - سبحانه - قدر اهللا

فالسعي يف األسباب باجلوارح  - أمر بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل - تعاىل
خذُواْ  الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: ا قال تعاىلطاعة له، والتوكل بالقلب إميان به، كم

كُمذْرواْ﴿: ، وقال تعاىل]٧١: النساء[﴾ حدأَعم وتطَعتا اسم من لَهمو ةن قُوم 
 فَانتشروا في قُضيت الصلَاةُ فَإِذَا﴿: ، وقال تعاىل]٦٠: األنفال[﴾ رباط الْخيلِ
ابضِ ونالْأَروا مغت لِ اللَّه١٠: اجلمعة[﴾ فَض.[ 

عباده بالتوكـل   - سبحانه - والتوكل من أمجع أنواع العبادة، لذا أمر اهللا
فَتوكَّلُـواْ إِن   وعلَى اللّـه ﴿: عليه وحده، وجعله شرطًا يف صحة اإلميان، فقال

 .﴾مؤمنِني كُنتم
ن يكون يف حتصيل املـال،  أعم من أ - أيها املسلمون - والتوكل على اهللا

 .ومصاحل الدنيا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك وأنفع للعبد
إن التوكل أعم من التوكل يف مصاحل الـدنيا،  : قال شيخ اِإلسالم ابن تيمية

فإن املتوكل يتوكل على اهللا يف صالح قلبه ودينه، وحفظ لسانه وإرادته، وهذا 
 نعبـد وإِيـاك   إِياك﴿: ل صالة بقولهأهم األمور إليه، وهلذا يناجي ربه يف ك

نيعتسن﴾. 
 :أيها املسلمون

 إِذَا ذُكر اللّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما﴿: وصف اهللا املؤمنني حقًا يف قوله تعاىل
مهقُلُوب جِلَتو تيلإِذَا تو هاتآي هِملَيا عانإِمي مهتادز بلَى رعو كَّلُـونَ  هِـموتي ﴾

 :وصفهم بثالث صفات تقتضي كمال اإلميان] ٢: األنفال[
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اخلوف من اهللا عند ذكره؛ ملا يف القلوب من تعظيم اهللا وإجاللـه،   :األول
 .﴾وجِلَت قُلُوبهم إِذَا ذُكر اللّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما﴿: قال تعاىل
علَـيهِم   وإِذَا تليت﴿: مساع كالم اهللا، قال تعاىلزيادة إميام عند  :الثاين

هاتا آيانإِمي مهتادوهذا دليل على أنَّ اِإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصيةز ،﴾. 
التوكل على اهللا وحده، وتفويض األمور إليه مع فعل األسـباب،  : الثالث
 .﴾يتوكَّلُونَ وعلَى ربهِم﴿: قال تعاىل

لكل عمل جزاء، وجعل جزاء عبده املتوكـل   - سبحانه - وقد جعل اهللا
ومن يتوكَّـلْ  ﴿: عليه أن يكفيه أمر دينه ودنياه؛ فال مطمع فيه لعدو، قال تعاىل

 .﴾اللَّه فَهو حسبه علَى
ـ   اللّه ومنِ اتبعـك  النبِي حسبك يا أَيها﴿: وقال تعاىل الْم ـنمنِنيمؤ ﴾

أنه كافيه، وكاف اتباعه  نبيه حممدا  - سبحانه وتعاىل - خيرب] ٦٤: األنفال[
 .من املؤمنني إىل يوم القيامة فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده

 ].٣: الطالق[﴾ اللَّه فَهو حسبه ومن يتوكَّلْ علَى﴿: قال تعاىل
قاهلا  »حسبنا اهللا ونعم الوكيل«: رضي اهللا عنهما، قال - وعن ابن عباس

إِنَّ الناس  ﴿: حني قال له حني القي يف النار، وقاهلا حممد  -  - إبراهيم
رواه [ ﴾ قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ

 ].البخاري والنسائي
عتماد علـى  هل كلمة التفويض واال: ﴾الْوكيلُ اللّه ونِعمحسبنا ﴿: كلمة

كروب والشدائد، وتدل على التوكل على اهللا اهللا، وهي الكلمة اليت تقال عند ال
 .يف دفع األعداء

 كافينا ويتوىل أمورنا، فال نتوكل: ﴾ أيالْوكيلُ حسبنا اللّه ونِعم﴿ومعىن 
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نعم الوكيل، فعلى املسلم إذا وقع يف كربة وشـدة   - سبحانه - إال عليه؛ وهو
 - اللجوء إليه والتوكل عليه، وشرع له أن يقول هذه الكلمـة العظيمـة، واهللا  

 .كل عليهومن ت قدير، وجميب، كاف - سبحانه
عليهمـا الصـالة    - هذه الكلمة العظيمة قاهلا اخلليالن إبراهيم وحممـد 

 .-والسالم
ومه إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له فـأبوا،  ملا دعا ق -  - فإبراهيم

: كسر أصنامهم، فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا عظيمة، والقوه فيها، فقـال 
﴿منِعو ا اللّهنبسيلُ حكملـا   - سبحانه - ، فأجناه اهللا]١٧٣: آل عمران[﴾ الْو

 نار كُونِي بردا ا ياقُلْن﴿: توكل عليه، وجعل النار بردا وسالما عليه، قال تعاىل
 ].٦٩: األنبياء[﴾ إِبراهيم وسلَاما علَى

 .آلذاه بردها) وسالما(لو مل يقل : قال بعض السلف
ملا أخذ أبو سفيان يتوعد بالقضاء عليه وعلى أصحابه،  وقاهلا نبينا حممد 

يان وألقى ، فرد اهللا كيد أيب سف»حسبنا اهللا ونعم الوكيل«: وأصحابه فقال 
عن املؤمنني كيـد   - سبحانه - الرعب يف قلبه، ورجع إىل مكة، وصرف اهللا

 .عدوهم ملا توكلوا عليه وحده
جمعواْ  إِنَّ الناس قَد قَالَ لَهم الناس الَّذين﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لَكُم مهادفَز مهوشقَالُواْ فَاخاناً وإِمي بسحمنِعو ا اللّهيلُ  نكواْ* الْوفَانقَلَب  نم ةمبِنِع
اللّه لٍ لَّمفَضوٌء وس مهسسمانَ يوواْ رِضعباتلٍ وذُو فَض اللّهو ـيمٍ  اللّهظآل [﴾ ع

 .]١٧٤ ، ١٧٣: عمران
 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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 اخلطبة الثانية
ل عليه املتوكلون، وأناب إليه املنيبـون، أمحـده وأشـكره،    احلمد هللا توك

وأشهد أن ال إله إال اهللا هو رب العرش الكرمي، وأُصلي وأُسلم على املبعـوث  
 .رمحة للعاملني
 :عباد اهللا

بزوجته هاجر وابنها إمساعيل وهو رضيع ووضعهما  -  - جاء إبراهيم
نطلقًا إىل فلسـطني فتبعتـه أم   يف مكة، وليس فيها أحد وال ماء فيها؛ مث قفى م

إذًا ال يضيعنا، مث رجعت فلم : نعم، قالت: آهللا أمرك ذا؟ قال: إمساعيل فقالت
فأجرى اهللا ماء زمزم يشرب منه الناس إىل يومنا هذا،  ؛-تعاىل - يضيعهما اهللا

 - ورزقها من الثمرات وأصبحت مكة عامرة بالناس، وبىن إبراهيم وإمساعيـل 
إىل مثرة توكل أم إمساعيل على  - رمحكم اهللا - الكعبة فتأملوا - معليهما السال

 .را، وتفتح اخلريات عليها وعلى من بعدها
التوكل نصف الدين، والنصف الثاين اِإلنابـة،   :-رمحه اهللا - قال ابن القيم

فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو االستعانة؛ واِإلنابة هي العبادة، ومرتلته 
املنازل وأمجعها، وال تزال معمورة بالنازلني لسعة متعلق التوكل، وكثـرة   أوسع

حوائج العاملني وعموم التوكل، ووقوعه من املـؤمنني والكفـار، واألبـرار،    
 .والفجار، والطري، والوحش، والبهائم

 :مثرات جليلة، ومنافع عظيمة منها - عز وجل - وللتوكل على اهللا
 .يحب املتوكلني - عز وجل - هللانيل حمبة اهللا ورضاه فإن ا
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حينمـا   وكذلك نيل معونة اهللا ونصره وتأييده كما جرى ِإلبـراهيم  
 .ألقي يف النار

: ومن مثرات التوكل على اهللا؛ النجاة من الشدائد والكروب، قـال تعـاىل  
﴿سأَلَي هدبع بِكَاف ٣٦: الزمر[﴾ اللَّه.[ 

عـز   - فإن من وكل أمره إىل اهللاومنها؛ راحة القلب، وانشراح الصدر، 
 .ارتاح قلبه واطمأنت نفسه وتيسرت أموره - وجل

فاحرصوا على طاعة ربكم، وفوضوا إليه األمر، وأحسنوا عليه التوكـل؛ مث  
 ...صلوا
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(اخلطبة األوىل

38F

١( 

 
احلمد هللا أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اِإلسالم دينا، أمحده 

الكتاب نورا مبينا، يهدي به اهللا من أتبع رضوانه سبل السـالم،   وأشكره، أنزل
وخيرجهم من الظلمات إىل النور، ويهديهم إليه صراطًا مستقيما، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، بعثه باهلدى 

األمة، وجعلنا علـى احملجـة    ودين احلق، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح
البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، صلى اهللا وسلم وبـارك عليـه   
وعلى آله وصحبه، ارتفعت م رايات السنة، وانقمعت م البدعة، والتـابعني  

 .ومن تبعهم بإحسان، واهتدى ديهم، واسنت بسنتهم إىل يوم الدين
 :أما بعد

واستمسكوا من اإلسالم بـالعروة الـوثقى،    ،-املؤمنونأيها  - فاتقوا اهللا
ومتسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجـذ، وإيـاكم    والزموا سنة نبيكم حممد 

 .وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، ضاللة
 :عباد اهللا

العبد وهو يف هذه الدنيا جيب عليه أن يكون خائفًا من ربه، جمانبا للذنوب 
 شديد العقاب ملـن عصـاه عزيـز ذو انتقـام،      - سبحانه - واملعاصي فاهللا

 ومن وسع اهللا عليه بالنعم واخلريات وهو مقيم على املعاصي، آمن من عقاب
                                     

 إِالَّ الْقَوم يأْمن مكْر اللّه مكْر اللّه فَالَ أَفَأَمنواْ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٩(خطبة رقم  (١)
اسونَالْخ٩٩: األعراف[﴾ ر[ . 
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اهللا وغضبه فذلك استدراج له، فال يأمن أن يأخذه اهللا أخذ عزيز مقتدر، قـال  
﴾ مـتني  لَهم إِنَّ كَيـدي  وأُملي* حيثُ لَا يعلَمونَ  سنستدرِجهم من﴿: تعاىل

 .]٤٥ ، ٤٤: القلم[
مكر اهللا هو أنه إذا عصاه  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 .وأغضبه، أنعم عليه بأشياء يظن أا من رضاه عليه
فاألمن من مكر اهللا من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد؛ ألنـه يـؤدي إىل   

ا وصف اهللا أهله بأم أهل اخلسارة واهلالك، فقـال  التساهل يف احملرمات، ولذ
 ﴾ الْخاسـرونَ  إِالَّ الْقَـوم  يأْمن مكْـر اللّـه   مكْر اللّه فَالَ أَفَأَمنواْ﴿: سبحانه

 .]٩٩: األعراف[
 - وجيب على العبد إذا وقع يف ذنب وتاب منه أال يقنط من رمحة اهللا، فهو

أَنفُِسهِم  أَسرفُوا علَى عبادي الَّذين قُلْ يا﴿: اىلتواب رحيم، قال تع - سبحانه
 ].٥٣: الزمر[﴾ جميعا يغفر الذُّنوب اللَّه إِنَّ اللَّه تقْنطُوا من رحمة لَا

قـدير، جميـب    - سـبحانه  - وإذا وقع يف كربة فال يستبعد الفرج، فهو
علَى كُلِّ  تعلَم أَنَّ اللّه أَلَم﴿السماء  الدعوات، ال يعجزه شيء يف األرض وال يف

، فالقنوط من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد؛ ألنه ]١٠٦: البقرة[﴾ قَدير شيٍء
سوء ظن برب العاملني، وجهل برمحة اهللا وجوده ومغفرته ولذا وصف اهللا أهله 

يقْنطُ مـن   ومنقَالَ ﴿: فقال وا طريق الصوابئبأنهم أهل الضالل الذين أخط
ةمحإِالَّ ر هبآلُّونَ ر٥٦: احلجر[﴾ الض.[ 

واملؤمن يسري إىل اهللا بني اخلوف والرجاء، فال يغلب جانب اخلوف فيقع يف 
كبرية القنوط من رمحة اهللا، وال يغلِّب جانب الرجاء فيقع يف كبرية األمن مـن  

 ، فهـو خـائف مـن ربـه     مكر اهللا، بل يكون بينهما كاجلنـاحني للطـائر  
 راجٍ ثوابه، إن وقع يف ذنب خاف من عقاب اهللا، وإن فعل طاعة رجا ثواب



 

 

٢٩٦ 

 ].٥٧: اإلسراء[﴾ ويخافُونَ عذَابه ويرجونَ رحمته﴿: اهللا، قال تعاىل
فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب اخلـوف، فإنـه إذ   

لب، وعند املصائب واملوت يغلِّب جانب الرجاء، غلب الرجاء اخلوف فسد الق
 .-عز وجل - وحيسن الظن باهللا

معرفته باجلناية وقبحها، وتصديق الوعيد، وأن : وخوف العبد ينشأ من أمور
اهللا رتب على املعصية عقوبتها، وكونه ال يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه 

تم له اخلوف، وقوته حبسـب قوـا   وبينها إذا ارتكب الذنب، وذه الثالثة ي
 .وضعفها وذلك قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد

 .هذا هو الواجب على املؤمن، وبه حتصل السعادة له يف الدنيا واآلخرة
 :أيها املسلمون
وأما خوف أوليائه من مكره فحق، فإم خيافون أن خيذهلم : قال ابن القيم

لشقاء؛ فخوفهم مـن ذنـوم ورجـاؤهم    بذنوم وخطاياهم، فيصريون إىل ا
إمنا هـو يف حـق   ] ٩٩: األعراف[﴾ مكْر اللّه أَفَأَمنواْ﴿: لرمحته، وقوله تعاىل

 فال يعصي ويأمن من مقابلة اهللا له علـى مكـر  : آليةاالفجار والكفار، ومعىن 
السيئات مبكره به إال القوم اخلاسرون، والذي خيافه العارفون باهللا من مكره أن 
يؤخر عنهم عذاب األفعال، فيحصل منهم نوع اغترار، فيأنسـوا بالـذنوب،   

وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره : فيجيئهم بالعذاب على غرة وفترة، وأمر آخر
فيتخلى عنهم إذا ختلوا عن ذكره وطاعته، فيسرع إليه البالء والفتنة، فيكـون  

م وعيـوم مـا ال   وهو أن يعلم من ذنـو : مكره م ختليه عنهم، وأمر آخر
أن : يعلمون من نفوسهم، فيأتيهم املكر من حيث ال يشـعرون، وأمـر آخـر   

 .ميتحنهم ويبتليهم مبا ال صرب عليه فيفتنون به، وذلك مكر



 

 

٢٩٧ 

 :عباد اهللا
سئل عن  أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما - يف احلديث عن ابن عباس

 »، واألمن مـن مكـر اهللا  الشرك باهللا، واليأس من روح اهللا«: الكبائر فقال
 ].رواه البزار[

أكرب الكبائر؛ اإلشراك باهللا، واألمن من مكر اهللا، «: وعن ابن مسعود قال
 ].رواه عبد الرواق[ »والقنوط من رمحة اهللا، واليأس من روح اهللا

كل ذنب عصي اهللا به، وترتب عليه حـد يف  : مجع كبرية، وهي: الكبائر
وعيد يف اآلخرة، أو توعد عليه بلعنة كالرشوة وأكل  الدنيا كالسرقة والزنا، أو

أنا بـريء  «: الربا، أو غضب، أو نار، أو نفي إميان، وأحلق به من قال فيه 
 .»ممن فعل كذا وكذا

وأثر ابن  - رضي اهللا عنهما - ما ذُكر يف حديث ابن عباس: ومن الكبائر
 :وهي ،- - مسعود

يد، وأكرب الكبائر، وأعظـم ذنـب   وهو مناف للتوح: الشرك باهللا :األول
 .-جل وعال - عصي اهللا به؛ كمن يدعو أو يذبح أو ينذر لغري اهللا

ومها من احملرمات : اليأس والقنوط من رمحة هللا، واألمن من مكر اهللا :الثاين
 .املنقصة للتوحيد

: فعلى العبد أن يكون جمتنبا للكبائر مجيعا؛ ليكون ممن وعده اهللا تعاىل بقوله
 ونـدخلْكُم مـدخالً   سيئَاتكُم نكَفِّر عنكُم ما تنهونَ عنه تجتنِبواْ كَبآئر إِن﴿

 ].٣١: النساء[﴾ كَرِميا
وإذا تاب العبد من زلته وعاد إىل ربه تائبا منيبا، فعليه بعدم القنـوط مـن   

 ربه إِالَّ قْنطُ من رحمةي قَالَ ومن﴿: رمحة ربه اليت وسعت كل شيء، قال تعاىل
 ].٥٦: احلجر[﴾ الضآلُّونَ



 

 

٢٩٨ 

العاجز الراجي لرمحة اهللا أقرب منها مـن  «: ويف الترمذي وغريه مرفوعا
تقْنطُوا  أَنفُِسهِم الَ أَسرفُوا علَى عبادي الَّذين قُلْ يا﴿: وقال تعاىل »العابد القنط

ةمحن رم ٥٣: لزمرا[﴾ اللَّه.[ 
القنوط بأن يعتقد بأن اهللا ال يغفر له، إما بكونه إذا تاب : قال شيخ اِإلسالم

نفسه ال تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها : ال يقبل توبته، وإما أن يقول
 .فهو ييأس من توبة نفسه

 :أيها املسلمون
يـث  ال يظن أن الكبائر حمصورة يف هذين احلديثني فقط، وقد وردت أحاد

وقول ابن عباس هـن إىل   »ا السبع املوبقاتاجتنو«: أخر؛ منها قول النيب 
السبعني أقرب منهن إىل السبع، ويف رواية إىل السبعمائة، وقد عرفوه مبا فيه حد 
يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة، أو نفي إميان، أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن 

سوى ذلك صغائر، وليس املراد  وما »ليس منا«: ، أو قالبرئ منه الرسول 
 .ليتهاون ا، بل كل املعاصي جيب اجتناا، فكم من صغرية عادت كبرية

عباده ويعفُو  التوبةَ عن الَّذي يقْبلُ وهو﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].٢٥: الشورى[﴾ ما تفْعلُونَ السيئَات ويعلَم عنِ

 ...يل ولكم بارك اهللا



 

 

٢٩٩ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد 
أنَّ حممدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهـد يف اهللا  

 .حق جهاده، صلى اهللا عليه وعلى أصحابه وأتباعه
 :أما بعد

األمن من مكر : به شيئان يعوقانه عن ربه، ومهافإن السائر إىل اهللا يعترض 
اهللا، والقنوط من رمحة اهللا، فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما حيب؛ جتده إن 
مل يتداركه ربه يستويل عليه القنوط، ويستبعد الفرج، وال يسعى ألسبابه، وأما 

نعم عليه مـن  األمن من مكر اهللا؛ فتجد اِإلنسان مقيما على املعاصي مع توافر ال
مال ومسكن ومشرب وصحة وعافية ورغد عيش، ويرى أنه على حق فيستمر 

 .يف باطله؛ فال شك أن هذا استدراج
جد يف التوبة وسارع إليها فليس للعبد مسـتراح إال حتـت   : أخي املسلم

شجرة طوىب، وال للمحب قرار إال يوم املزيد، فسارع إىل التوبة، وهـب مـن   
فاصـدق يف   ،-عز وجـل  - ري أيامك يوم العودة على اهللالغفلة، واعلم أن خ

هللا أشد فرحا بتوبة عبـده حـني   « :ذلك السري، وليهنك حديث الرسول 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فالة، فانفلتت منـه وعليهـا   
طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها، وقد أيـس مـن   

ذلك إذا هو ا قائمة عنده، فأخذ خبطامها، مث قال مـن  راحلته، فبينما هو ك
رواه [ »اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شـدة الفـرح  : شدة الفرح

 ].مسلم
 الذي يضر صاحبه هو ما مل حيصل منه توبة، فأما ما: قال شيخ اِإلسالم



 

 

٣٠٠ 

 .حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل اخلطيئة
 .وإياكم من األوابني التوابني جعلين اهللا

 ...هذا، وصلوا



 

 

٣٠١ 

 
(اخلطبة األوىل

39F

١( 

 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

أنَّ حممـدا عبـده    له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد 
ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم وسـار علـى   

 .جهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين
 :أما بعد

حق التقوىـ، فمن اتقى ربه جنا، ومن صـدقه مل   - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .ينله أذى ومن رجاه كان حيث رجا

 :أيها املسلمون
 - سـبحانه  - وابتالء، دار مصائب وأكدار، يبتلي اهللا الدنيا دار امتحان

عباده فيها، وكلَّما كانت املصيبة على العبد أعظم كميـة أو كيفيـة وصـرب    
واحتسب، كان اجلزاء عليها أعظم، فمن فقد ابنا له ليس كمن فقد مجيع أهله، 

 - ومن فقد بعض ماله ليس كمن فقد مجيع ماله، وهذا من كمـال عـدل اهللا  
 .-نهسبحا

إما أن يكون يف نفسه، : والبالء الذي يصيب العبد ال خيرج عن أربعة أقسام
أو يف ماله، أو يف عرضه، أو يف أهله ومـن يحـب؛ والنـاس مشـتركون يف     

 .حصوهلا، فغري املؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى املؤمن، كما هو مشاهد
                                     

 . باب من اإلميان باهللا الصرب على أقدار اهللا): ٤٠(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٠٢ 

ي األنبياء والصاحلون فصربوا، ومن عالمة حمبة اهللا للعبد أن يبتليه، فقد ابتل
إذا أحب قوما  - تعاىل - إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن اهللا«: قال 

 .»أشد الناس بالء األنبياء، مث األمثل فاألمثل«: ، وقال »إبتالهم
ارحـم  ،أن الذي ابتاله مبصيبته أحكم احلاكمني : وال بد أن يعلم املصاب

 يرسل الـبالء ليهلكـه بـه، وال ليعذبـه، وال     مل - سبحانه - الرامحني، وأنه
ليجتاحه، وإمنا ابتاله ليمتحن صربه ورضاه عنه وإميانـه، وليسـمع تضـرعه    
وابتهاله، ولرياه طرحيا على بابه، الئذًا جبنابه، مكسور القلب بني يديه، رافعـا  

 .قصص الشكوى إليه
ما يصـيب  « :فأبشروا يا من صربمت واحتسبتم باألجور العظيمة، قال 

 »املؤمن من هم، وال غم، وال شيء؛ إال كفر له ا، حىت الشوكة يشـاكها 
 ].رواه البخاري[

 :عباد اهللا
مرتلة الصرب من أعظم املنازل اليت حض عليها اإلسالم، وقد ذكرهـا اهللا يف  

جزاءه من أعظم اجلزاء،  - سبحانه - كتابه يف أكثر من تسعني موضعا وجعل
 ].١٠: الزمر[﴾ حسابٍ أَجرهم بِغيرِ يوفَّى الصابِرونَ نماإِ﴿: كقوله تعاىل

ال تكال األجور للصابرين وال توزن، وإنما تغرف هلـم  : قال بعض السلف
 .غرفًا

قُتل فالن صربا، إذا أُمسك وحبس، : والصرب يف اللغة احلبس والكف، ومنه
احـبس  : أي] ٢٨: الكهـف [﴾ عونَ ربهميد نفْسك مع الَّذين واصبِر﴿ومنه 

 .نفسك معهم
هو حبس النفس عن اجلزع، وحبس اللسان عن التشكي : والصرب يف الشرع

 .والتسخط، واجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب وحنومها



 

 

٣٠٣ 

وعنـد البخـاري    »والصرب ضياء«: قال ويف صحيح مسلم عن النيب 
، »أحد عطاًء خريا وأوسع من الصربما أعطي «: أنه قال ومسلم عن النيب 

الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد، مث رفـع صـوته    :- - وقال علي
 .أما إنه ال إميان ملن ال صرب له: وقال

 :وينقسم الصرب إىل ثالثة أقسام
وهو أفضلها، كالصرب على : الصرب على ما أمر اهللا به من الطاعات :األول

ا، وكالصرب على بر الوالـدين وعلـى   إقامة الصالة يف أوقاا وواجباا بأركا
 .احلجاب للمرأة وغري ذلك

كالصرب عن مساع املعازف، ورؤية : الصرب عما ى اهللا من املعاصي :الثاين
 .املنكرات وغري ذلك

 :من أقسم الصرب الثالث
 .الصرب على أقدار اهللا، كالصرب على املصائب؛ يف النفس، أو األهل، أو املال

 :عباد اهللا
من أصيب مبصيبة يف نفسه، أو ماله، أو ولده؛ فعلم أا من قدر اهللا فصـرب  
واحتسب، واسترجع واستسلم لقضاء اهللا، عوضه اهللا عما فاته يف الدنيا؛ هدى 
يف قلبه، ونورا وراحة، وطمأنينة ويقينا صادقًا، وقد خيلف عليه ما كان أخـذ  

 ].١١: التغابن[﴾ قَلْبه يؤمن بِاللَّه يهد ومن﴿: منه، أو خريا منه، قال تعاىل
اثنتان يف «: قال أن رسول اهللا   - ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة

 .»الطعن يف النسب، والنياحة على امليت :الناس مها م كفر
 صلتان من خصالـيف احلديث أنه سيبقي يف الناس خ خيرب الرسول 



 

 

٣٠٤ 

أنواع الكفر األصغر الذي ال يخرج عن ملة اِإلسـالم، وال  اجلاهلية، ومها من 
 :يسلم منها إال من سلَّمه اهللا، ومها

آل : وذلك بعيب األنساب وتنقصـها، كقولـه  : الطعن يف النسب :األول
 .فالن ليس نسبهم جيدا، ذما وقدحا هلم

وذلك برفع الصوت بالبكاء والصـراخ عنـد   : النياحة على امليت :الثانية
صيبة، أو تعداد فضائل امليت على سبيل اجلزع والتسخط عليه، كقول أوالد امل

من الذي ينفق علينا بعدك، جزعا عليه، وما علمـوا أنَّ اهللا  : املتوىف عن والدهم
إِالَّ  دآبة فـي اَألرضِ  وما من﴿: هو الرازق الذي تكفل برزق عباده، قال تعاىل

لَى اللّها عقُه٦ :هود[﴾ رِز.[ 
أما دمع العني واحلزن فال يالم عليه العبد، ففي احلديث ملا تويف إبراهيم ابن 

إنَّ العني لتدمع، وإنَّ القلب ليحزن، وإنا على فراقك «: ، قالرسول اهللا 
 ].رواه البخاري[ »نونويا إبراهيم حملز

ليس منا من ضرب اخلدود، «: وللبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا
 .»ق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهليةوش

يف احلديث الوعيد الشديد ملن وقع يف األمور التالية املنافية للصـرب   بني 
 :على أقدار اهللا، وهي

 .يعين عند املصيبة؛ جزعا على امليت وتسخطًا: لطم اخلدود :أوالً
جرت عادة اجلاهلية أم يشقون جيوم؛ جزعا علـى  : شق اجليوب :ثانيا

 .تاملي
وخص لطم اخلد وشق اجليب ألنه الغالب فعله عند اجلاهلية، ولو فعل بباقي 

 .اجلسد أو الثياب لدخل يف النهي
 دعاء بالويلـيعين ندب امليت وال: دعوى اجلاهليةـدعاء بـال :الثالث



 

 

٣٠٥ 

 .واوياله، وانقطاع ظهراه: والثبور، كقول
ون عند املصائب، هذه األمور بالذكر؛ ألا غالبا ما تك وخص الرسول 

وإال فمثله كسر األواين وختريب الطعام، وهذه األمور من الكبائر؛ ألا مشتملة 
على التسخط على الرب، وعدم الصرب الواجب، واِإلضرار بالنفس مـن لطـم   
الوجه، وإتالف املال بشق الثياب ومتزيقها، والدعاء بالويل والثبور، والتظلم من 

 .اهللا
إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجـل لـه   «: أنه قال  ويف احلديث عن النيب

العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يـوم  
 ].رواه الترمذي[ »القيامة

 :أيها املسلمون
بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا، كمرض أو  - سبحانه - إذا أراد اهللا

وبات تكَفِّر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر موت ولد وغري ذلك؛ ألن العق
وليس عليه ذنـب، قـد طهرتـه     - سبحانه - اهللا ا عن العبد فإنه يالقي اهللا

املصائب والباليا حىت إنه ليشدد على العبد عند موته؛ ليخرج من الدنيا نقيا من 
 .الذنوب وهذه نعمة؛ ألن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة

ميشي علـى األرض ولـيس    وال يزال البالء بالعبد حىت«: الصحيح ويف
فاملصائب نعمة؛ ألا تكفر الذنوب، وتدعو إىل الصرب، فيثـاب   »عليه خطيئة

واِإلعراض عن اخللق، إىل غري ذلك من   والذل له،عليها، وتقتضي اِإلنابة إىل اهللا
ان قبـل ذلـك،   املصاحل، إال أن يدخل صاحبها بسببها يف معاص أعظم مما ك

فتكون شرا عليه، من جهة ما أصابه يف دينه، فهذه العافية خري له من جهة مـا  
 .أورثته املصيبة، ال من جهة نفس املصيبة

 بعبده الشر ترك عقوبته يف الدنيا؛ حىت يالقي ربه - سبحانه - وإذا أراد اهللا



 

 

٣٠٦ 

 .يوم القيامة وهو مغمور بسيئاته، فيجازيه مبا يستحقه من العذاب
وتتنوع أحوال الناس عند املصيبة؛ فمنهم الراضي احملتسـب، والسـاخط   

 - تعـاىل  - إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا«: املتجزع، كما قال 
 »أحب قوما ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فلـه السـخط   إذا
 ].رواه الترمذي[

اليا رضي اهللا عنه جزاًء فمن رضي مبا قدر اهللا عليه وقضاه من املصائب والب
 .وفاقًا، وإذا رضي اهللا عن عبده حصل له كل خري، وسلم من كل شر

سخط اهللا عليه، : ومن سخط مبا قدر اهللا عليه وقضاه من املصائب والباليا
 .وكفى بذلك عقوبة

على ما يليـق   - سبحانه - ويف احلديث إثبات صفيت الرضا والسخط هللا
 .جبالله وعظمته

العوارض واحملن كاحلر والربد، فإذا علم العبد أنه ال بـد  : سالمقال شيخ اإل
 .منهما مل يغضب لورودمها، ومل يغتم لذلك، ومل حيزن

والْجـوعِ   بِشيٍء من الْخوف ولَنبلُونكُم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
نقْصٍ مناألنفُسِ والِ وواَألم شبو اترالثَّمرِو ابِرِينالص  *ينم  الَّذهتـابإِذَا أَص 
ربهِـم   علَيهِم صلَوات مـن  أُولَـئك*  إِلَيه راجِعونَ إِنا للّه وإِنـا مصيبةٌ قَالُواْ

 .]١٥٧ – ١٥٥: البقرة[﴾ الْمهتدونَ وأُولَـئك هم ورحمةٌ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٠٧ 

 الثانيةاخلطبة 
احلمد هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبـده ورسـوله،   
الداعي إىل رضوانه، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعـه  

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

واجب على املسلم عند املصائب أن يصرب وحيتسب، ويحسن الظن بربه، ال
ويرغب يف ثوابه، وال يتسخط وال جيزع، بل يعلم أنَّ ما قدره اهللا عليـه مـن   
املصائب كمرض، أو موت أحبة، أو تلف مال، أو استطالة الناس يف عرضه، أو 

حكم عظيمـة   انقطاع شسع نعله؛ بل حىت الشوكة تؤذيه وتأمله، فلله يف ذلك
تكفري السيئات، ورفعة الدرجات، وزيادة احلسنات، وأنه سبب يف دخول : هي

﴾ هـم الْفَـائزونَ   بِما صبروا أَنهم جزيتهم الْيوم إِني﴿: اجلنة، كما قال تعاىل
 ].١١١: املؤمنون[

 - سـالم عليهم ال - وال يظن أحد أنه يسلم من البالء واملصائب، فاألنبياء
قلت يا : قال -  - نزل م من البالء أشده وأعظمه، فعن أيب سعيد اخلدري

: مث مـن؟ قـال  : قلـت  »األنبيـاء «: رسول اهللا، أي الناس أشد بالء؟ قال
صاحلون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حىت ما جيد إال العباءة حيتويهـا،  ال«

 ].رواه ابن ماجه[ »وإن أحدهم ليفرح بالبالء كما يفرح أحدكم بالرخاء
رواه [ »يصب منـه  امن يرد اهللا به خري« :-عليه الصالة والسالم - وقال
 ].البخاري



 

 

٣٠٨ 

ببشارة عظيمـة، تـؤنس وحشـتك، وختفـف      - أخي املسلم - وأبشر
 :-عليه الصـالة والسـالم   - مصيبتك، وون ما نزل بك، فقد قال املصطفى

ذاك ألحـد إال للمـؤمن، إن   عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، وليس «
 »ا لـه له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خري اصابته سراء شكر؛ فكان خريأ
 ].رواه مسلم[

 شـكَرتم  تأَذَّنَ ربكُـم لَـئن   وإِذْ﴿: واخلري احلاصل للشاكرين هو الزيادة
كُمنواملغفرة واخلري احلاصل للصابرين؛ هو األجر والثواب ] ٧: إبراهيم[﴾ َألزِيد

 .والرمحة
ليتعاهد عبده املؤمن بالبالء، كما يتعاهد  - عز وجل - إن اهللا: قال الفضيل

 .الرجل أهله باخلري
ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يعد الـبالء نعمـة،    :-رمحه اهللا - وقال

 .والرخاء مصيبة، وحىت ال حيب أن يحمد على عبادة اهللا
أو ! إما مبتلى بعافية لينظر كيف شـكره؟ : النيوالناس يف هذه الدنيا بني ح

 !مبتلى ببلية لينظر كيف صربه؟
أما نعمة الضراء فاحتياجها إىل الصرب ظـاهر،  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وأما نعمة السراء فتحتاج إىل الصرب على الطاعة فيها، فإن فتنة السراء أعظم من 
، والغىن ال يصلح عليه إال أقل منهم، فتنة الضراء، والفقر يصلح عليه خلق كثري

وهلذا كان أكثر من يدخل اجلنة املساكني؛ ألن فتنة الفقر أهون، وكالمها حيتاج 
إىل الصرب والشكر، لكن ملا كان يف السراء اللذة، ويف الضراء األمل، اشتهر ذكر 

 .الشكر يف السراء والصرب يف الضراء
ما من مسلم تصـيبه  «: ملصيبة، فقالما نقوله حني ا وقد علمنا رسول اهللا 
 مصيبيت إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرىن يف: مصيبة فيقول ما أمره اهللا



 

 

٣٠٩ 

 ].رواه مسلم[ »وأخلف يل خريا منها، إال أخلف اهللا له خريا منها
إنا هللا وإنـا إليـه   «: وقد جعل اهللا كلمات االسترجاع وهي قول املصاب

 .ذوي املصائبمالذًا وملجأ ل »راجعون
 :عباد اهللا

املصائب تتفاوت، ولكن أعظمها املصيبة يف الدين فهي أعظم مصائب الدنيا 
 .واآلخرة، وهي اية اخلسران الذي ال ربح فيه، واحلرمان الذي ال طمع معه

 .جعلنا اهللا وإياكم من الصابرين احملتسبني؛ ممن يوفون أجورهم بغري حساب
 .ننا يا جواد يا كرمياللهم احفظ علينا ديننا وأم

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣١٠ 

(اخلطبة األوىل
40F

١( 
احلمد هللا، املتعزز بعظمة الربوبية، املتفرد بوحدانية األلوهية، القـائم علـى   

وأشـكره، وهـو    - سبحانه - النفوس بآجاهلا، العامل بتقلبها وأحواهلا، أمحده
 إله إال اهللا وحـده ال  املتفضل جبزيل آالئه، املنان بسوابغ نعمائه، وأشهد أن ال

شريك له، ال معقب حلكمه، وال راد لقضائه، وأشهد أن نبينا حممدا عبـد اهللا  
ورسوله، بعثه على حني فترة من الرسل، ودروس من السبل، فارتفعت به راية 
اِإلميان، وانقمع به أهل األوثان، صلى اهللا وسلم وبارك عليـه، وعلـى آلـه    

لك، وما سبح يف امللكوت ملك، والتابعني ومـن  وأصحابه ما دار يف السماء ف
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
ونفسي بتقوى اهللا فـاتقوه، والزمـوا مراقبتـه     - أيها الناس - فأوصيكم

واعلموا أنكم مالقوه، واستيقظوا من الغفلة، فال زلتم يف دار املهلة، فاليوم عمل 
قادمون على ما قدمتم، وجمزيون وال حساب، وغدا حساب وال عمل، وإنكم 

على ما أسلفتم، فرحم اهللا امرًءا تأهب للقدوم على مواله، ومن أحب لقاء اهللا 
 .أحب اهللا لقاه
 :عباد اهللا

املسلم يف هذه الدنيا يطلب مرضاة ربه ويسعى إىل جناته بالعمل الصـاحل  
 اخلالص لوجهه، وإن مل يكن العمل على هذه الصـفة فهـو الريـاء، الـذي     

 نه، وهو من الشرك األصغر، لكن خيشى إذاـوى ع - عز وجل - حذر اهللا

                                     
 . باب ما جاء يف الرياء): ٤١(خطبة رقم  (١)



 

 

٣١١ 

متادى معه اِإلنسان أن ينتقل به إىل الشرك األكرب، وملا كان خلوص العمل مـن  
الشرك والرياء شرطًا يف قبوله، ال بد أن حيرص املسلم على معرفته ليحذر منـه  

 .ويبتعد عنه
 .أو حيسنها لرياه الناس فيمدحونه عليهاوالرياء هو أن يظهر العبد عبادته 

 .الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هلا فيحمدونه عليها: قال احلافظ
أن الرياء ملا يـرى مـن العمـل، كالصـالة     : والفرق بني الرياء والسمعة

والصدقة، والسمعة ملا يسمع كالقراءة والوعظ والـذكر، ويـدخل يف ذلـك    
يف النية، وهو حبر ال ساحل له، فمن أراد بعمله غري وجه التحدث به، والشرك 

اهللا، أو نوى شيئًا غري التقرب إىل اهللا وطلب اجلزاء منه فقد أشـرك يف نيتـه   
 .أن خيلص هللا يف أقواله وأفعاله وإراداته ونياته: وإرادته، واِإلخالص

إِلَهكُم  إِلَي أَنما م يوحىمثْلُكُ إِنما أَنا بشر قُلْ﴿: قال تعاىل يف حمكم الترتيل
داحو ١١٠: الكهف[﴾ إِلَه.[ 

إمنا أنا بشر مثلكم، : أن يقول للناس نبيه حممدا  - جل وعال - يأمر اهللا
على البشرية، فليس يل من الربوبية وال من اِإلهلية شيء، بل  وهو قَصر النيب 

 فَمن كَانَ يرجو لقَـاء ﴿دوه ذلك هللا وحده ال شريك له، أوحى إيلَّ أن توح
هبخياف املصري إليه، ويأمل لقاء اهللا ورؤيتهر ﴾. 

وهو ما كان موافقًا لشرع اهللا، مقصودا به وجهه،  ﴾عملًا صالحا فَلْيعملْ﴿
ال يرائي بعمله، بل ال بد أن يريد به وجـه  : ﴾ أيربه أَحدا يشرِك بِعبادة ولَا﴿

أن يكون خالصـا هللا، وأن  : وحده ال شريك له، وهذان ركنا العمل املتقبلاهللا 
 .يكون صوابا على شريعة رسوله 

 أي؛ كما أنه إله واحد ال إله إال هـو، فكـذلك ينبغـي    : قال ابن القيم
 أن تكون العبادة له وحده ال شريك له، فكما تفرد باِإلهلية، جيب أن يتفرد



 

 

٣١٢ 

احل هو اخلالص من الرياء، املقيد بالسنة، واآلية دليل بالعبودية، فالعمل الص 
هو إخالص العبادة هللا وحـده ال   على أن أصل الدين الذي بعث به رسوله 

 .شريك له، وتضمنت النهي عن الشرك كله، قليله وكثريه، صغريه وكبريه
ا أغـىن الشـركاء عـن    نأ - تعاىل - قال اهللا«: وعن أيب هريرة مرفوعا

 ].رواه مسلم[ »مل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركهالشرك، من ع
أنا أغىن الشركاء عن املشاركة، وذلك أنه مل كان املرائي قاصدا بعمله : أي

اهللا وغريه، كان قد جعل هللا شريكًا، فإذا كان كذلك فاهللا هـو الغـين علـى    
ه التـام أن  اِإلطالق، ومجيع اخللق فقراء إليه بكل اعتبار، فال يليق بكرمه وغنا

يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله وكرمه وغناه يوجـب أن ال  
 .يقبل ذلك

من صلى يرائـي فقـد   «: وأخرج أمحد وغريه من حديث شداد بن أوس
شرك ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشـرك، وإن اهللا  أ

ا فإن جدة عمله وقليله أنا خري قسيم ملن أشرك يب، فمن أشرك يب شيئً: يقول
 .»شرك به، أنا عنه غينأوكثريه لشريكه الذي 

من قصد بعمله غريي من املخلوقني تركته وشركه، ويف بعض األصول : أي
 »نا منه بريء، وهو للذي أشركأف«: وشريكه، وبعضها وشركه، والبن ماجه

املرائـي  فمن عمل شيئًا يل ولغريي مل أقبله، بل أتركه لذلك الغري، فعمل : أي
 .باطل ال ثواب له، ويأمث به

وأما الشرك األصغر فكيسري الرياء، والتصنع للخلق، واحللف : قال ابن القيم
 بغري اهللا، وقول الرجل ما شاء وشـئت، وهـذا مـن اهللا ومنـك، ومـا يل      

 ن كذاـوال اهللا وأنت مل يكـإال اهللا وأنت، وأنا متوكل على اهللا وعليك، ول
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ا أكرب حبسب حال قائلـه ومقصـده، وال خـالف أن    وكذا، وقد يكون هذ
اِإلخالص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا املتابعة، كما قال الفضيل يف قولـه  

أخلصه وأصوبه، فـإن  : قال] ٢: امللك[﴾ أَحسن عمالً ليبلُوكُم أَيكُم﴿: تعاىل
 ا مل يقبل، وإذا كان صـوابا ومل يكن صوابا ومل يكـن  العمل إذا كان خالص

خالصا مل يقبل، حىت يكون خالصا صوابا، واخلالص ما كان هللا، والصواب ما 
 .كان على السنة

 :عباد اهللا
عليكم عنـدي مـن    أال أُخربكم مبا هو أَخوف«: عن أيب سعيد مرفوعا

الشرك اخلفي يقوم الرجـل  «: بلى يا رسول اله؛ قال: قالوا »املسيح الدجال؟
 ].رواه أمحد[ »ملا يرى من نظر رجلفيصلي فيزين صالته 

أمته من فتنة املسيح الدجال وبني أنه رجل كذاب كافر،  حذر الرسول 
خيرج يف آخر الزمان، ويدعي الربوبية وحيصل على يديه خوارق كثرية، فيغتر به 
 كثري من الناس ويتبعونه، ويطوف مجيع البالد عدا مكة واملدينة، مث يقتله عيسى

-  - وقد كان  وأعوذ بك مـن  «: يستعيذ باهللا منه يف صالته فيقول
 ].رواه البخاري[ »فتنة املسيح الدجال

إذا تشـهد أحـدكم   «: وأمر باالستعاذة منه يف آخر كل صالة، قال 
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهـنم، ومـن   : باهللا من أربع يقول فليتعوذ

رواه [ »املسيح الـدجال  عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة
 ].مسلم

على أمته، وأنه خيافه عليهم خوفًـا   ويف هذه داللة على شفقة الرسول 
 .عظيما

 خياف على أصحابه وأمته من الـدجال، فأنـذرهم وحـذرهم     وكان 
 ال،ـمنه، إال أنه بني يف هذا احلديث ما هو أخوف عليهم من املسيح الدج



 

 

٣١٤ 

القلوب ال يطلع عليه الناس، وهو من الشـرك  ألنه يف : وهو الشرك اخلفي 
 .األصغر

أن يقوم الرجل فيصلي، فيحسن صالته بطول القيـام  : بأنه وقد فسره 
قـبح  : والطمأنينة وحنو ذلك، يقصد بذلك ثناء الناس ومدحهم، وأفاد احلديث

على أصحابه مع قوة إميام وعلمهم، فكيـف   الرياء، وأنه شرك، وقد خافه 
 !من هو دوم مبراتب ال حتصى؟ ال خيافه

 :والعمل إذا خالطه الرياء ال خيلو من إحدى حالتني
أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة، فهذا باطل من  :احلالة األوىل

 .أصله
 .أن يكون العمل هللا مث يطرأ عليه الرياء :واحلالة الثانية

يـا؛ وإن مل جياهـد   فإن جاهد نفسه ودافعه، فهذا ال يضره وال يكون مرائ
 .نفسه واسترسل فيه، فهذا يحبط ما قارنه من العمل

مث يلقي  ،-تعاىل - وليس من الرياء أن يعمل املسلم عمالً خالصا لوجه اهللا
اهللا له يف قلوب املؤمنني حمبته والثناء عليه، فيفرح بفضل اهللا ورمحته ويستبشـر  

ن اخلري وحيمده الناس عليه؟ أرأيت الرجل يعمل العمل م: بذلك، فقد سئل 
رواه [ »تلك عاجـل بشـرى املـؤمن   «: وحيبه الناس عليه؟ فقال: ويف رواية

 ].مسلم
معناه هذه البشرى املعجلة له باخلري : قال العلماء :-رمحه اهللا - قال النووي

هي دليل رضا اهللا عنه وحمبته له، فيحببه إىل اخللق، وهذا كله إذا محده النـاس  
 .حلمدهم وإال فالتعرض مذموم من غري تعرض

وليس من الريـاء أن يفـرح    :-رمحه اهللا - وقال الشيخ حممد بن عثيمني
 .اِإلنسان بعلم الناس بعبادته؛ ألن هذا إمنا طرأ بعد الفراغ من العبادة



 

 

٣١٥ 

 ومحياي ومماتي صالَتي ونسكي قُلْ إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
بر لّهل نيالَمالْع  *رِيكالَ ش ترأُم كبِذَلو لُ لَهاْ أَوأَنو نيملساألنعـام [﴾ الْم :

١٦٣ – ١٦٢[. 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣١٦ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن ال 

أنه، وأشهد أنَّ نبينـا حممـدا عبـده    إله إال اهللا وحده ال شريك له تعظيما لش
ورسوله، الداعي إىل رضوانه، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آلـه وأصـحابه،   

 .وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

فالرياء آفة عظيمة، وحيتاج إىل عالج شديد ومترين النفس على اِإلخالص، 
 :وجماهدا على ذلك؛ ومن طرق عالجه للتخلص منه

 .النفس يف اخلالص من الرياء، وال يضر صاحبه ما دام كارها له جماهدة
وكذلك تذكر عظمة اهللا وجالله واستحقاقه العبادة له وحـده، ومعرفـة   

 .خطورة الرياء؛ إذ أنه يحبط العمل الذي قارنه ويأمث صاحبه
ومما يعني على التخلص منه تذكر املوت وسكراته، والقرب وظلمته، واليـوم  

 .والهاآلخر وأه
بالدعاء وااللتجاء إليه، فقد ورد يف  - عز وجل - وامللجأ واملهرب إىل اهللا

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه «: احلديث الصحيح عنه 
 ].رواه أمحد[ »ونستغفرك ملا ال نعلمه



 

 

٣١٧ 

إن من أعظم احلسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا بسـبب  
ص، وقد سعد أهل اِإلخالص بأعماهلم فالواجـب علـى املسـلم    فقد اِإلخال

إخالص العبادة هللا وحده، فاهللا غين كرمي ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا 
 .وابتغي به وجهه

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣١٨ 

(اخلطبة األوىل
41F

١( 
احلمد هللا عامل السر والنجوى، أمحد ريب وأشكره، له احلمـد يف اآلخـرة   

، سبحانك ربنا وحبمدك جل شأنك وعز سلطانك، سبحانك ال يخلف واألوىل
وعدك وال يهزم جندك، وأنت العلي األعلى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له األمساء احلسـىن والصـفات العلـى،    

تىب والنيب وأشهد أن نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، احلبيب املصطفى والرسول ا
املرتضي، صلى اهللا عليه وعلى آله الشرفاء، وصحبه األوفياء والتـابعني، ومـن   
تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتفى، ما صبح بدا وليل سـجى، وسـلم   

 .تسليم كثريا وكفى
 :أما بعد

توفَّى كُـلُّ   إِلَى اللّه ثُم يوما ترجعونَ فيه واتقُواْ﴿ ؛-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 ].٢٨١: البقرة[﴾ يظْلَمونَ كَسبت وهم الَ نفْسٍ ما

 :أيها الناس
اِإلسالم عقيدة وشريعة، إميان باهللا وتوحيد له يف ربوبيته وألوهيته وأمسائـه  
وصفاته؛ إميان باهللا ومالئكته، وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره، 

من غري  مطلق، رضا بدين اهللا، وتصديق برسول اهللا  عبودية تامة، وخضوع
 .شك وال ريب وال حرج

التزامه يف املنهج والعمل، يف التعامل والقضاء، يف احلكم واِإلدارة، يف األفراد 
 .واجلماعات

                                     
 . باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا): ٤٢(خطبة رقم  (١)



 

 

٣١٩ 

إن اإلسالم حياة تعبدية، جتعل املسلم موصول القلب بربه، يبتغي رضوانه يف 
 .شئونه كلها

 :عباد اهللا
خالص هللا أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبـد  اِإل

بعمله كله وجه اهللا وثوابه وفضله، فيقوم بأصول اِإلميان الستة وشرائع اإلسالم 
اخلمس، وحقائق اإلميان اليت هي اإلحسان، وحبقوق اهللا وحقوق عباده، مكمالً 

ذلك رياء وال مسعة وال رياسـة  هلا، قاصدا ا وجه اهللا والدار اآلخرة، ال يريد ب
 .وال دنيا، وبذلك يتم إميانه وتوحيده

ومن أعظم ما ينايف هذا أن يعمل العمل الصـاحل ألجـل مـدح النـاس     
 - قـال . وتعظيمهم، أو العمل ألجل الدنيا فهذا يقدح يف اِإلخالص والتوحيد

الـدنيا   حياةَيرِيد الْ من كَانَ﴿: يف حمكم كتابه يف سورة هود - سبحانه وتعاىل
 ].١٥: هود[﴾ يبخسونَ وهم فيها الَ أَعمالَهم فيها نوف إِلَيهِم وزِينتها
أن من عمل عمالً صاحلًا ألجل الدنيا؛ فإن ذلك شـرك   - سبحانه - بني

أصغر ينايف كمال التوحيد الواجب، وحيبط األعمال، وهو أعظم من الرياء؛ ألن 
نيا قد تغلب إرادته تلك على كثري من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له مريد الد

 .يف عمل دون عمل، وال يسترسل معه
 :وهناك فرق بني الرياء وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا

فيجتمع املرائي ومن أراد بعمله الدنيا يف أن كالً منهما مل يقصد بعمله وجه 
شرك األصغر املنـايف لكمـال التوحيـد    اهللا والدار اآلخرة، وكالمها وقع يف ال

 .الواجب
أن املرائي يريد بعمله الصاحل مدح الناس وثناءهم، وقد يعرض : ويفترقان يف

 .له يف عمل دون عمل



 

 

٣٢٠ 

والذي يعمل ألجل الدنيا يريد بعمله الصاحل نفعا يف الدنيا كاملال واجلـاه،  
 .وقد تغلب إرادته على كثري من عمله

صاحلًا من أهل اِإلميان من غري تقوى؛ عجـل لـه   من عمل : قال الضحاك
 .ثواب عمله يف الدنيا

من كانت الدنيا مهه وطلبه ونيته، جـازاه اهللا   - تعاىل - يقول: وقال قتادة
حبسناته يف الدنيا، مث يفضي إىل اآلخرة وليس له حسنة يعطى ا جزاء، وأمـا  

 .خرةاملؤمن فيجازى حبسناته يف الدنيا، ويثاب عليها يف اآل
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل «: وثبت من حديث أيب هريرة

: ، فيقول اهللا للقارئمجع القرآن، ورجل قُتل يف سبيل اهللا، ورجل كثري املال
فماذا عملت فـيم  : بلى يا رب، قال: أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل؟ قال

كـذبت،  : ل اهللا لـه علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل، وآناء النهار، فيقو
بل أرادت أن يقال فالن قـاريء  : كذبت، ويقول اهللا له: وتقول املالئكة له

بـل أردت أن يقـال   : فقد قيل ذلك، وذكر صاحب املال وأن اهللا يقول له
بل أردت أن يقال فالن جريء «: وذكر ااهد وأن اهللا يقول له »فالن جواد

أول من تسعر م النار يوم القيامة  أولئك: فقد قيل ذلك، مث قال يا أبا هريرة
وملا سئل عنه كاد يغشـى  ، لكن مل يريدوا ا وجه اهللا ، وهؤالء هلم أعمال 

 يرِيد الْحيـاةَ  من كَانَ﴿عليه خوفا؛ وكذا معاوية ملا مسعه، وقال صدق اهللا 
 .اآلية »﴾الدنيا

: آليـة فقـال  عن هذه ا - رمحه اهللا - وسئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم، وال يعرفون معناه، فمن ذلك 
العمل الصاحل الذي يفعله كثري من الناس ابتغاء وجه اهللا، من صـالة وصـدقة   
وصلة وإحسان وترك ظلم وحنو ذلك، مما يفعله اِإلنسان أو يتركه خالصـا هللا،  

 نميتهـاله وتـيريد أن جيازيه اهللا حبفظ م لكن ال يريد به ثواب اآلخرة، إمنا



 

 

٣٢١ 

أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، وال هم له يف طلـب اجلنـة    
واهلرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله يف الدنيا، وليس له يف اآلخرة من 

 .نصيب، وهذا النوع ذكره ابن عباس
هو الذي ذكر جماهد يف اآلية وهو أكرب من األول وأخوف، و :النوع الثاين

أا نزلت فيه، وهو أن يعمل أعماالً صاحلة ونيته رئاء الناس، ال طلب ثـواب  
 .اآلخرة

أن يعمل أعماالً صاحلة يقصد ا ماالً، مثل أن حيج ملـال   :النوع الثالث
يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو جياهد ألجل املغنم، فقد ذُكر أيضـا هـذا   

سري هذه اآلية، وكما يتعلم الرجل ألجل مدارسة أهله أو رياستهم، النوع يف تف
 .أو يتعلم القرآن ويواظب على الصالة ألجل وظيفة املسجد كما هو واقع كثريا

أن يعمل بطاعة اهللا خملصا يف ذلك، لكنه على عمل يكفـره   :النوع الرابع
األمـة، إذا   كفرا خيرجه عن اإلسالم، مثل اليهود والنصارى وكثري من هـذه 

أطاعوا اهللا طاعة خالصة يريدون ا ثواب اهللا، لكنهم على أعمال خترجهم من 
اِإلسالم، ومتنع قبول أعماهلم، فهذا النوع أيضا قد ذكر يف هذه اآلية عن أنـس  

لو أعلم أن اهللا يقبـل مـين   : وغريه، وكان السلف خيافون منها، قال بعضهم
 ﴾ الْمـتقني  يتقَبـلُ اللّـه مـن    إِنما﴿: سجدة لتمنيت املوت؛ ألن اهللا يقول

 ].٢٧: املائدة[
 :أيها املسلمون

تعس عبد «: قال رسول اهللا : قال -  - يف الصحيح عن أيب هريرة
الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة إن أُعطي 

 .»تقشرضي وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فال ان
 تعس عبد الدينار،«: على عابد الدنيا باهلالك والشقاء، فقال دعا 



 

 

٣٢٢ 

تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة؛ تعس وانـتكس وإذا شـيك فـال    
، مث ملزيد التحذير دعا عليه مرة ثانية يتعسر عليه كل أمر يقصده، وال »انتقش

س وإذا شيك تعس وانتك«: يستطيع اخلالص من أدىن أذية وهي الشوكة، فقال
 .»فال انتقش

لشدة حرصه على مجع املال ولكونـه يعمـل   : وسمي عبدا للدينار وغريه
العمل الصاحل ألجل الدينار والدرهم، ال يرضى وال يسخط إال ألجلهما فصار 
رضاه وسخطه لغري اهللا، ومن كان هذه حاله فقد وقع يف الشرك األصغر املنايف 

 .لكمال التوحيد الواجب
حال من كان متعلقًا من الدنيا برياسة أو بصورة، وحنو ذلك مـن  وهكذا 

أهواء نفسه، إن حصل له رضي، وإن مل حيصل له سخط، فهذا عبد ما يهـواه  
من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية يف احلقيقة هو رق القلب وعبوديته، 

ن ذلك فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، وهكذا حال من طلب املال، فإ
ما حيتاج إليه العبد كطعامـه وشـرابه   : يستعبده ويسترقه، وهذه األمور نوعان

ومنكحه ومسكنه وحنو ذلك، فهذا يطلب من اهللا ويرغب إليه فيه، فيكون املال 
عنده، يستعمله يف حاجته، مبرتلة محاره الذي يركبه، وبساطه الذي جيلس عليه، 

 حيتاج إليه العبد، فينبغي أال يعلق قلبه وما ال. من غري أن يستعبده، فيكون هلوعا
به، فإذا تعلق قلبه به صار مستعبدا ومعتمدا على غري اهللا، فال يبقي معه حقيقة 
العبودية، وال حقيقة التوكل على اهللا بل فيه شعبة من العبادة لغري اهللا، وشـعبة  

 .من التوكل على غري اهللا
 :عباد اهللا

طوىي لعبد آخذ بعنان فرسه يف سـبيل  «: لأنه قا يف احلديث عن النيب 
 كان رأسه، مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن ثاهللا؛ أشع
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 .»يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع
أن اجلنة أو شجرة فيها جزاًء ملن أراد بعمله الصاحل وجه اهللا، وسعى  بني 
ه، وهو يف أشد األحوال، وقد أثىن على ااهـد املخلـص خبمـس    يف مرضات

 :صفات
 .أنه آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا مالزم فرسه يف جهاد الكفار واملشركني

وأنه أشعث رأسه ثائر الشعر، قد أشغله اجلهاد يف سبيل اهللا عـن التـنعم   
 .وتسريح الشعر

 .يف اجلهاد أنه مغربة قدماه من شدة السعي: من صفاته وذكر 
إن كان يف احلراسة؛ كان يف احلراسة، وإن كان يف السـاقة،  : ومن صفاته

إن كان يف محاية اجليش أو آخره فهو قائم بعمله، مـتقن  : كان يف الساقة؛ أي
 سبحانه ـ؟ - له، يقلب نفسه يف مصاحل اجلهاد، رغبة يف ثواب اهللا

لسمو، فأين اتفق لـه  املعىن أنه خامل الذكر، ال يقصد ا: قال ابن اجلوزي
 .السري سار، وإمنا ذكر احلراسة والساقة، ألما أشد مشقة

إنه إذا استأذن مل يؤذن له، وإن شفع ال : مث ذكر الصفة اخلامسة هلذا ااهد
يشفَّع؛ إن استأذن على السلطان مل يؤذن له، وإن شفع يف أمر حيبه اهللا مل تقبل 

، وألنه ليس من طالا، وإمنا يطلب ما عنـد  ألنه ال جاه له، وال مرتلة: شفاعته
 .اهللا، ال يقصد بعمله سواه

وهذه األمور ال تكون هلوان املؤمن على اهللا، بل لكرامته؛ إذ أن دنو مرتبة 
وقد أفـاد   ،-عز وجلَّ - اِإلنسان عند الناس؛ ال يستلزم منه دنو مرتبته عند اهللا

 ، ال يهمـه أي موقـع عمـل    احلديث أن املخلص الذي يريد بعمله وجه اهللا
 ان يفـهللا فيه، فإذا جعل مسئوالً أو قائدا فإنه يقوم باملهمة خري قيام، وإن ك
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عمل دون ذلك قبل راضيا، باذالً جهده متقنا عمله، فهو املخلص يقـدم   
اخلري ألمته يف أي موقع كان؛ فعلى العبد أن يبتغي بأعماله الصـاحلة الثـواب   

ب العاملني، وأن حيذر من إرادة الدنيا وزينتها بعمله الصـاحل؛  واجلزاء من اهللا ر
هبـاء   عملٍ فَجعلْنـاه  إِلَى ما عملُوا من وقَدمنا﴿: لئال يكون ممن قال اهللا فيهم

 ].٢٢: الفرقان[﴾ منثُورا
فأعمال الكفار من يهود ونصارى وغريهم ال تقبل إذا عملوا أعماالً خريية 

 الفقراء وعالج املرضى؛ لكفرهم باهللا العظيم؛ ولكن من متام عدل اهللا كمساعدة
إن الكافر إذا عمـل  «: أنه قال ما ورد يف صحيح مسلم عنه  - سبحانه -

 .»حسنة أُطعم ا طعمة يف الدنيا
نوف  الدنيا وزِينتها يرِيد الْحياةَ من كَانَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].١٥: هود[﴾ يبخسونَ وهم فيها الَ أَعمالَهم فيها لَيهِمإِ
 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا، معز احلق وناصره، ومذل الباطل وقاصره، محدا يسترتل الرمحـة  
ويستكشف الغمة، ويلني صعاب اخلطوب إذا جنحت ويـدفع النكبـات إذا   

إله إال اهللا وحده ال شريك له، أقرب مسـئول وأعظـم   طرقت، وأشهد أن ال 
مأمول، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أمت الربية خريا وفضالً وأطيبهم فرعـا  
وأصالً، وأعالهم مرتلة وذكرى، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحابته الذين أعلى 

يما اهللا م كلمته، وعلى من أقام على سنتهم وسار على سبيلهم، وسلم تسـل 
 .كثريا

 :عباد اهللا
إن العبد إذا أراد بعمله الصاحل الدنيا فقط؛ فعمله باطل، وإن كانـت إرادة  
العبد الدنيا واآلخرة؛ فعمله ناقص لفقده كمال اِإلخالص، واملؤمن يريد بعمله 
الصاحل وجه اهللا والدار اآلخرة؛ فإن طلب العلم، فلرفع اجلهل عن نفسه وعـن  

اهللا احلرام نيابة عن ميت أو كبري عاجز فلنفـع أخيـه    اآلخرين، وإن حج بيت
املسلم وزيارة املشاعر والوقوف مع احلجيج؛ وإن تصدق مباله علـى الفقـراء   

 - فلمواسام وتفريج كروم، وإن جاهد ففي سبيل رفع راية اِإلسـالم، واهللا 
فظـه يف  كرمي جيازي املؤمن حبسناته يف الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا حي - سبحانه

 .نفسه وأهله وماله وحيييه حياة طيبة هنيئة، ويف اآلخرة جيازيه اجلزاء احلسن
وجيوز للمسلم أن يأخذ األجرة اليت تدفعها الدولة إذا عمل عمالً صـاحلًا  

 مبتغيا بذلك وجه اهللا كمن يتوىل القضاء، أو إمامة املسلمني يف الصالة، أو
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ميانه وتوحيده إن قصد أن يكون ما حصل تعليم القرآن؛ فهذا ال يضر أخذه يف إ
ما أخذمت عليه  إن أحق«: له معينا على قيام الدنيا، وأتته الدنيا تبعا له، قال 

 ].رواه البخاري[ »أجرا كتاب اهللا
 ....وهذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
42F

١( 
احلمد هللا الذي تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعاىل جربوته فقهر، أعز من شـاء  
ونصر، ورفع أقواما حبكمته وخفض أقواما أُخر، أمحده على نعمٍ تربـو علـى   
ذرات الرمل وقطرات املطر، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، على 
رغم أنف من جحد ا وكفر، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله سـيد البشـر،   

له وصـحبه القـادات   املؤيد مبعجزات اآليات والسور، صلى اهللا عليه وعلى آ
 .اخلري، والسادات الغرر، وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد
اتقوا اهللا يف الورود والصدر، وراقبوه فيما بطن من األمور وظهر، : عباد اهللا

واعبدوه حق عبادته يف اآلصال والبكر، واشكروا نعمه فقد تكفل باملزيد ملـن  
اتقُواْ اللّه  الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: شكر، وخافوا مقامه، واحذروا بطشه كل احلذر

قالَ حو هقَاتإِالَّ ت نوتمونَ تملسم مأَنت١٠٢: آل عمران[﴾ و.[ 
اتقوا اهللا ومتسكوا مبا شرع لكم من الدين القومي، واشكروه على ما من به 

عظـيم،  عليكم من ملة أبيكم إبراهيم حني ضل عن احلق من األمـة سـواد   
؛ فإن يف ذلك السالمة والنجاة والعز ومتسكوا بطاعة اهللا على منهاج رسوله 

 .والرفعة واجلاه، وإياكم ومعاصيه؛ فإا توجب أليم العقاب، ووبيل العذاب
كَسبت  توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما إِلَى اللّه ثُم يوما ترجعونَ فيه واتقُواْ﴿: فاتقوا اهللا

الَو مونَ هظْلَم٢٨١: البقرة[﴾ ي.[ 

                                     
 أو حتليل ما حرمه فقد باب من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحل اهللا): ٤٣(خطبة رقم  (١)

 . اختذهم أربابا من دون اهللا
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 :عباد اهللا
اخلضـوع حلكمـه والرضـا    : وعبادته - تعاىل - من مقتضى اِإلميان باهللا

بشرعه، والرجوع إىل كتابه وسنة رسوله عنـد االخـتالف يف العقائـد ويف    
اخلصومات، ويف الدماء واألموال، وسائر احلقوق، فإنَّ اهللا هو احلَكَـم وإليـه   

فيجب على احلكام أن حيكموا مبا أنزل اهللا، وجيب علـى الرعيـة أن    احلُكم،
: ، قال تعاىل يف حق الوالةيتحاكموا إىل ما أنزل اهللا يف كتابه، وسنة رسوله 

﴿أَن إِنَّ اللّه كُمرأْمي اتانواْ اَألمؤدإِذَا تا وهلـاسِ   إِلَى أَهالن نـيم بتكَمأَن  ح
 ].٥٨: النساء[﴾ الْعدلِبِ تحكُمواْ

 وأَطيعـواْ الرسـولَ   أَطيعواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: وقال يف حق الرعية
 والرسـولِ إِن كُنـتم   فَردوه إِلَى اللّه تنازعتم في شيٍء منكُم فَإِن وأُولي اَألمرِ
ونَ بِاللّهنمؤت والْيرِومِ اآلخ نسأَحو ريخ كأْوِيالً ذَل٥٩: النساء[﴾ ت.[ 

: مث بني أنه ال جيتمع اِإلميان مع التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا، فقال تعـاىل 
﴿رت أَلَم ينإِلَى الَّذ مهونَ أَنمعزا أُنزِلَ يواْ بِمنـن   آما أُنـزِلَ ممو كإِلَي   ـكلقَب

 الشيطَانُ أَن بِه ويرِيد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ الطَّاغُوت وقَد يتحاكَمواْ إِلَى أَن يرِيدونَ
 وربك الَ يؤمنـونَ  فَالَ﴿: إىل قوله تعاىل] ٦٠: النساء[﴾ بعيدا يضلَّهم ضالَالً

وككِّمحي ىتح مهنيب رجا شيمجِ فالَ ي يثُمواْ فا دجرح أَنفُِسهِم  تـيا قَضمم 
 ].٦٥: النساء[﴾ ويسلِّمواْ تسليما

نفى اِإلميان عمـن مل يتحـاكم إىل    - نفيا مؤكدا بالقسم - فنفى سبحانه
ويرضى حبكمه ويسلم له، كما أنه حكم بكفر الـوالة الـذين ال    الرسول 

أَنزلَ  لَّم يحكُم بِما ومن﴿: م، قال تعاىلحيكمون مبا أنزل اهللا، وبظلمهم وفسقه
اللّه مه كلَـئونَ فَأُورا﴿، ]٤٤: املائدة[﴾ الْكَافكُم بِمحي ن لَّممو   لَ اللّـهأنز

مه كلَـئونَ فَأومن﴿، ]٤٥: املائدة[﴾ الظَّالما وكُم بِمحي لَّم   لَ اللّـهأَنـز 
مه كلَـئقُونَا فَأُو٤٧: املائدة[﴾ لْفَاس.[ 
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وال بد من احلكم مبا أنزل اهللا، والتحاكم إليه يف مجيع مـوارد الـرتاع يف   
األقوال االجتهادية بني العلماء، فال يقبل منها إال ما دل عليه الكتاب والسـنة؛  
من غري تعصب ملذهب، وال حتيز ِإلمام، يف املرافعات واخلصومات ويف سـائر  

األحوال الشخصية فقط، كما يف بعض الدول اليت تنتسـب إىل   احلقوق؛ ال يف
ادخلُواْ في  الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: اِإلسالم؛ فإن اِإلسالم كل ال يتجزأ، قال تعاىل

 الْكتابِ وتكْفُرونَ أَفَتؤمنونَ بِبعضِ﴿: وقال تعاىل ]٢٠٨: البقرة[﴾ كَآفَّةً السلْمِ
 ].٨٥: البقرة[﴾ بِبعضٍ

: سبحانه حكيم عليم، وضع لعبادة شريعة تصلح لكلِّ زمان ومكان - اهللا
أحل هلم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما يضرهم، فعلى العبد إفراد اهللا بالطاعـة يف  

لينالوا السـعادة يف الـدنيا    - سبحانه وتعاىل - حترمي ما حرم، وحتليل ما أحل
 .واآلخرة

 :عباد اهللا
يوشك أن ترتل عليكم حجارة «: قال - رضي اهللا عنهما - سعن ابن عبا

 .»قال أبو بكر وعمر: وتقولون قال رسول اهللا : من السماء، أقول
رضي اهللا  - إن أبا بكر وعمر: هذا القول من ابن عباس جواب ملن قال له

ال يريان التمتع بالعمرة إىل احلج، ويريان إفراد احلج أفضل؛ حـىت ال   - عنهما
البيت معطالً أثناء العام اجتهادا منهما؛ وكان ابن عباس يرى أن التمتـع   يبقى

 .بالعمرة إىل احلج واجب كما ورد يف ذلك عدد من األحاديث
من نزول حجارة من السماء علـى   - رضي اهللا عنهما - خشى ابن عباس

، على قـول الرسـول    - رضي اهللا عنهما - من يقدم قول أيب بكر وعمر
كان،  يقتضي متابعته وتقدمي قوله على قول كل أحد كائنا من ن بالرسول فاِإلميا

 الرسول فكيف مبن ترك قول -رضي اهللا عنهما- ولو كان القائل أبا بكر وعمر
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 ما؟لقول من هو دو! 
أمجع العلماء على أن من استبانت لـه سـنة    :-رمحه اهللا - قال الشافعي

 .حدمل يكن ليدعها لقول أ رسول اهللا 
على قول الرجال فقد  ويف األثر داللة على أن من ترك قول رسول اهللا 

دخل حتت طاعة العلماء واألحبار، ومن أطاعهم فقد اختذهم أربابا مـن دون  
 .اهللا

عجبت لقوم عرفوا اِإلسناد وصحته؛ ويذهبون إىل رأي : أمحد: وقال اإلمام
 تصيبهم فتنةٌ أَو عن أَمرِه أَن ين يخالفُونَالَّذ فَلْيحذَرِ﴿: سفيان، واهللا تعاىل يقول

ذَابع مهيبصي يم٦٣: النور[﴾ أَل .[   أتدري ما الفتنة؟ الشـرك؛ لعلـه، إذا رد
 .أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك بعض قوله 

على من يعرف احلديث الصـحيح عـن    - رمحه اهللا - ينكر اإلمام أمحد
وكـان   - مث يتركه ويأخذ قول إمام من األئمة كسفيان الثوري  رسول اهللا

الذي قد خيفاه الدليل من السنة، وهو رمحه اهللا كغريه  - إماما يف العلم والورع
، فإن من رد بعض كالم من األئمة ال يرضى أن يقدم قوله على قول الرسول 

أن : يف اآليـة يخشى عليه من إحدى العقوبات الـوارد ذكرهـا    الرسول 
تصيبهم فتنة يف قلوم من الشرك، أو أن يصيبهم عذاب أليم يف الدنيا بقتـل أو  

 .حد أو حبس، أو أن يصيبهم عذاب أليم يف اآلخرة
 :أيها املسلمون

 أَحبـارهم  اتخـذُواْ ﴿: هلذه اآلية تالوة الرسول  -  - مسع عدي
مهانبهرو ونن دا مابباللّ أَرناب ِسيحالْمو واْ هرا أُممو ميرواْ مدبعيا   إِالَّ لإِلَــه
خبار اليت فيها اإل] ٣١: التوبة[﴾ يشرِكُونَ سبحانه عما إِلَـه إِالَّ هو واحدا الَّ

 اهللا، بأم جعلوا علماءهم وعبادهم آهلة هلم حيرمون ما أحل ىعن اليهود والنصار
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 .ن ما حرم اهللا فيطيعوم يف ذلكوحيلو
أن العبادة املراد ا التقرب إليهم بأنواع العبـادة   -  - وقد ظن عدي

له أن طاعتهم يف  إنا لسنا نعبدهم، فبني : كالسجود، والذبح، وغريمها، فقال
حترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم اهللا عبادة هلم من دون اهللا، وذلك شرك أكـرب  

 أَطَعتموهم إِنكُم وإِنْ﴿: يد، وهو ما يسمى شرك الطاعة، قال تعاىلينايف التوح
 .]١٢١: األنعام[﴾ لَمشرِكُونَ

وينقسم الناس يف اتباع العلماء واألمراء يف التحرمي والتحليـل إىل ثالثـة   
 :أقسام

أن يتابعهم يف ذلك؛ تعظيما هلم، مع علمه بأم بدلوا ديـن  : القسم األول
 .، فهذا كافرالرسول 

أن يتابعهم يف ذلك؛ هلوى يف نفسه بالتقرب إليهم طلبا جلاه : القسم الثاين
 .أو مال أو مودة، مع علمه بأن حكم اهللا أفضل للبالد والعباد، فهذا فاسق

 :أن يتابعهم جاهالً، فيظن أن ذلك حكم اهللا، وهلذا حالتان: القسم الثالث
 .م؛ ألجل جهله، فهذا معذورأال ميكنه البحث واستفتاء أهل العل

أما من يتمكن من البحث واستفتاء أهل العلم، ولكنه يفرط، فهذا آمث ألن 
كُنـتم الَ   أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن   فَاسـأَلُواْ ﴿: اهللا أمر بسؤال أهل العلم، قال تعاىل

 ].٤٣: النحل[﴾ تعلَمونَ
علماء واألمراء إذا بطاعة والة األمر من ال - سبحانه وتعاىل - وقد أمر اهللا

 وأَطيعواْ الرسولَ أَطيعواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: أمروا بطاعة اهللا، فقال تعاىل
 أو أمروا مبا تتطلبه املصلحة كالتقيد بأنظمة ]٥٩: النساء[﴾ منكُم وأُولي اَألمرِ
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 .املرور؛ حفاظًا على األرواح
ملخلـوق يف   طاعة ال«: ة فال جتوز طاعتهم، لقوله أما إذا أمروا مبعصي

 ].رواه أمحد[ »معصية اهللا
فعلى العبد أن يعلم أن شرع اهللا جيب أن يحمى ويصان، وال يطاع أحد يف 

 .حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا
ينـاديهِم   ويـوم ﴿: سائل عبيده يوم القيامة، قال تعاىل - سبحانه - واهللا

 ].٦٥: القصص[﴾ الْمرسلني ماذَا أَجبتم فَيقُولُ
، وسـار  أن نكون ممن متسك بسنة نبينا حممد  - عز وجل - نسأل اهللا

 .على الطريق املستقيم إىل أن نلقاه
فيما  حتى يحكِّموك وربك الَ يؤمنونَ فَالَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

نيب رجشمي هواْ فجِدالَ ي ا ثُمجرح أَنفُِسهِم تيا قَضما   ميمـلسواْ تـلِّمسيو ﴾
 .]٦٥: النساء[

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا شرع لنا الشرائع، أشهد أن ال إله إال هو وحده ال شريك له وال 

ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، رب لنا سواه، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده 
 .ونصح لألمة؛ فجزاه اهللا عن أمته خري اجلزاء

 :أما بعد
على نعمة هذا الدين العظيم، ومتسـكوا بـه،    - عز وجل - فامحدوا اهللا

 .وعضوا عليه بالنواجذ
 :عباد اهللا

شريعة اهللا هي املنهج احلق الذي يصون اإلنسانية من الزيغ، وجينبها مزالـق  
يا ﴿: ، ونوازع اهلوى، فهي شفاء الصدور، وحياة النفوس، ومعني العقولالشر
 وهدى ورحمةٌ لِّما في الصدورِ ربكُم وشفَاء موعظَةٌ من الناس قَد جاءتكُم أَيها

 نِنيمؤقُلْ* لِّلْم لِ اللّهبِفَض كفَبِذَل هتمحبِرو وحفْرفَلْيوا اْ همم ريـونَ  خعمجي ﴾
 .]٥٨ ، ٥٧: يونس[

 .وسنة نبيه حممد  - تبارك وتعاىل - منبع الشريعة ومصدرها كتاب اهللا
كتاب اهللا أساس الدين ومصدر التشريع، رمحة اهللا للعاملني، حوى أصـول  
الشريعة، وقواعده يف عقائدها، وأخالقها، وحالهلا، وحرامها، يضيء لألئمـة  

 .لك االستنباط يف معرفة أحكام احلوادث املستجدات يف كل زمان ومكانمسا
فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة؛ إال ويف كتاب اهللا الدليل علـى  

 .-رمحه اهللا - سبيل اهلدى فيها، كما قال اإلمام الشافعي
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الكتاب كل الشريعة، وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية : ويقول الشاطيب
رسالة، ونور البصائر واألبصار، ال طريق إىل اهللا سواه وال جناة إال ملن استضاء ال

 - داه على نور من اهللا، ابتغاء مرضاة اهللا، والسنة مفسرة وموضحة لكتاب اهللا
إِلَّـا وحـي    إِنْ هو﴿: قال تعاىل ،-عز وجل - فهي من وحي اهللا ،-عز وجل

 ].٤: النجم[﴾ يوحى
فإن هذا الدين بأصوله ومبادئه واف يفي حباجـات   - د اهللاعبا - ومن هنا

البشرية يف كل عصر ومصر، انتشر يف أحناء الدنيا، ودخل حتت سلطانه أجناس 
البشر، فوسع مببادئه وقواعده كل ما امتد إليه نفوذه من أصقاع املعمورة، عاجل 

عن أن يقدم كافة املشكالت على اختالف البيئات، وما عجز يف يوم من األيام 
لكل سؤال جوابا، ولكل واقعة فتوى، ولكل قضية حكما، ومـدونات الفقـه   

 .والفتاوى برهان للمتشككني
 :-رمحه اهللا - كما قال احلافظ ابن القيم - وكيف ال يكون ذلك والشريعة

مبناها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، عدل كلها، رمحة كلـها،  
مة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن ومصاحل كلها، وحك

الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليسـت  
من الشريعة، لقد كانت هذه الشريعة أساس احلكم والقضاء والفتيا يف العـامل  
اِإلسالمي كله أكثر من ثالثة عشر قرنا، انضوى حتت لوائها أعـراق شـىت،   

متزجت ا بيئات متعددة، فما ضاقت ذرعا جبديد، وال قعدت عن الوفـاء  وا
 .مبطلوب

 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
43F

١( 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    له
 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اللَّه اتقُوا الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

 حق التقوى، فمن اتقى ربه وقاه، ومن اتبـع هـواه   - تعاىل - فاتقوا اهللا
 .أراده

 :عباد اهللا
خالق العباد، عليم مبصاحلهم، له كمال العلـم والعـدل    - سبحانه - اهللا

واحلكمة، وهو احلَكَم وإليه احلُكم يف الدنيا واآلخرة، فعلى العباد أن يتحاكموا 
 .إىل شرعه يف مجيع شئون حيام
                                     

إِلَيك وما  آمنواْ بِما أُنزِلَ يزعمونَ أَنهم إِلَى الَّذين أَلَم تر﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٤(خطبة رقم  (١)
 الشيطَانُ أَن بِه ويرِيد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ الطَّاغُوت وقَد يتحاكَمواْ إِلَى قَبلك يرِيدونَ أَن أُنزِلَ من

 . ]٦٠: النساء[﴾ بعيدا يضلَّهم ضالَالً
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إِلَيك وما أُنزِلَ  نواْ بِما أُنزِلَآم يزعمونَ أَنهم إِلَى الَّذين أَلَم تر﴿: قال تعاىل
 بِه ويرِيـد  أُمرواْ أَن يكْفُرواْ الطَّاغُوت وقَد يتحاكَمواْ إِلَى قَبلك يرِيدونَ أَن من

 ].٦٠: النساء[﴾ بعيدا يضلَّهم ضالَالً الشيطَانُ أَن
ن مبا أنزل اهللا على رسوله وعلى على من يدعي اإلميا - سبحانه - أنكر اهللا

األنبياء من قبله، وهو مع ذلك ال يريد أن يتحاكم يف فصـل اخلصـومات إىل   
الكتاب والسنة، بل يريد أن يتحاكم إىل الطاغوت الذي أمر اهللا عباده املؤمنني 

 .أن يكفروا به، وهذا من كيد الشيطان وصده لِإلنسان عن طريق احلق
جوب الرد عند التنازع إىل كتاب اهللا تعاىل وسـنة  داللة على و: ويف اآلية

، ومن أىب التحـاكم إىل  ، وأن ذلك من واجبات اإلميان بالرسول رسوله 
 .الكتاب والسنة فقد كفر

آمنواْ بِما  يزعمونَ أَنهم إِلَى الَّذين أَلَم تر﴿: ورد أن سبب نزول هذه اآلية
أُمرواْ أَن  الطَّاغُوت وقَد يتحاكَمواْ إِلَى قَبلك يرِيدونَ أَن لَ منإِلَيك وما أُنزِ أُنزِلَ

 .]٦٠: النساء[﴾ بعيدا يضلَّهم ضالَالً الشيطَانُ أَن بِه ويرِيد يكْفُرواْ
كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة، فطمع اليهـودي يف  

لعلمه بتمـام عدلـه يف    قه، فطلب الترافع إىل النيب العدل واحلصول على ح
احلكم، ونزاهته عن الرشوة ودناءا، وإن كان هذا اليهودي كغريه من اليهـود  

 .وألتباعه من املسلمني الذين هم أشد الناس عداوة للنيب حممد 
ملا وجد عنده من امليـل إىل دفـع   : أما املنافق فرغب أن يترافع إىل اليهود

هلم، لعلمه أنهم قوم جور يقبلون الرشوة، واملنافق يظهر أنه من مجلـة   الرشوة
 .مع زعمه اِإلميان به املسلمني، ومع ذلك أىب الترافع إىل النيب 

 ويف هذا ما يدل على أن من أىب التحاكم إىل الكتاب والسنة فهو من
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قـرآن،  مجلة املنافقني، وقد حذَّر اهللا منهم وفضحهم يف كثري من آيات ال 
 .وأمر جبهادهم؛ لعظم شرهم على اتمع املسلم

اتفق اليهودي واملنافق أن يتحاكما إىل كاهن جهينـة، وهـو طـاغوت    
إِلَى  أَلَم تر﴿: يتحاكمون إليه كما يف سائر أحياء العرب يف اجلاهلية فرتلت اآلية

ينالَّذ مهونَ أَنمعزا أُنزِلَ يواْ بِمنآم كعم اِإلميان وحتاكم إىل زفكل من  ﴾...إِلَي
 .غري اهللا فهو كاذب

نترافع إىل : إن رجلني اختصما، فقال أحدمها: والقول اآلخر يف نزول اآلية
 -  - إىل كعب بن األشرف، مث ترافعـا إىل عمـر  : ، وقال اآلخرالنيب 

، ويف هذا دليل على كفر فاستثبتهما، مث قتل الذي مل يرض حبكم رسول اهللا 
 .من احتكم إىل غري شرع اهللا واستحقاقه للقتل؛ ألنه مرتد عن اإلسالم

 قَـالُواْ إِنمـا نحـن    تفِْسدواْ في اَألرضِ قيلَ لَهم الَ وإِذَا﴿: وقال تعاىل
 ].١١: البقرة[﴾ مصلحونَ

أم إذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض : حال املنافقني - سبحانه - يذكر اهللا
أجابوا بأن شـأننا   - ومن أشد املعاصي التحاكم إىل غري شرع اهللا - عاصيبامل

 .اإلصالح، وهذا يزعمه كل منافق
عباده عن اإلفساد يف األرض باملعاصي بعد إصالح اهللا  - سبحانه - وى

بعـد   تفِْسـدواْ فـي اَألرضِ   والَ﴿: هلا بالشرع املرتل على األنبياء، قال تعاىل
هالَحفالعمل بالشرع هو صـالحها، وتركـه هـو    ]٥٦: األعراف[﴾ اإِص ،

فسادها، ومن تدبر أحوال العامل؛ وجد كل صالح يف األرض وخري وبركـة؛  
، وكل شر يف العـامل، وفتنـة، وبـالء،    ورسوله  - تعاىل - سببه طاعة اهللا

 ري ذلك، فسببه اِإلفساد يف األرض مبخالفة أمرـوقحط، وتسليك عدو، وغ
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 .ورسوله  - تعاىل - اهللا
 :عباد اهللا

يزعم املنافقون يف كل مكان وزمان إصالح اتمع، فيزخرفون ويزينـون  
أقواهلم وآراءهم الباطلة وخيدعون ا اجلهال، ويترتب على قبوهلا مفاسد كثرية، 
وفنت عظيمة يف اتمع املسلم، ومن ذلك الدعوة إىل التحاكم إىل غري شرع اهللا، 

ختالط وإىل تربج املرأة املسلمة، فالواجب عدم االقتداء بأقواهلم، الدعوة إىل اال
واحلذر من طاعام واالستماع إليهم لعظم شرهم وضررهم، ألم يندسون بني 

 .املسلمني، وحياربون اِإلسالم باسم اِإلصالح
فعلى العباد القبول واالنقياد ألوامره  ،-عز وجل - والتشريع حمض حق اهللا

سـبحانه   - ى اِإلميان والتصديق والرضا والتسليم، وقد أنكـر اهللا ألنه يدل عل
على من ترك حكمه املشتمل على كل خري وعدل، وأخذ بـالقوانني   - وتعاىل

الوضعية القائمة على اجلهل واجلور، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون بـه مـن   
 ومن أَحسن مـن  ونَالْجاهلية يبغ أَفَحكْم﴿: الضالل واجلهاالت فقال سبحانه

 ].٥٠: املائدة[﴾ يوقنونَ اللّه حكْما لِّقَومٍ
ففي اآلية داللة على وجوب حتكيم شرع اهللا، وأن ما خالفه من األحكـام  

 .فهو من حكم اجلاهلية
 .للتنفري منه وبيان قبحه، وأنه مبين على اجلهل والضالل: وأضيف للجاهلية

ال يتخذ غري اهللا حكما، وأن يرد ما تنازع فيه إن الواجب على كل مسلم أ
 تنازعتم في شـيءٍ  فَإِن﴿: ورسوله امتثاالً لقوله تعاىل - تعاىل - الناس إىل اهللا

إِلَى اللّه وهدفَر مولِ إِن كُنتسالرو ونَ بِاللّهنمؤرِ تمِ اآلخوالْيو نسأَحو ريخ كذَل 
 ].٥٩: النساء[﴾ تأْوِيالً
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 :أيها املسلمون
ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا «: أنه قال ويف احلديث عن النيب 

 .حديث صحيح: قال النووي »ملا جئت به
أن اإلنسان ال يكون مؤمنا اِإلميان الكامل الواجب، حـىت تكـون    بني 

النواهي وغريهـا،  حمبته وعمله وحتاكمه موافقًا ملا جاء به الرسول من األوامر و
 .، ويكره ما ى عنهفيحب ما أمر به 

كان حممودا، وهو مـن كمـال    وإذا كان اهلوى تبعا ملا جاء به النيب 
؛ فإنه يكون هوى مـذموما  وإذا كان اهلوى خمالفًا ملا جاء به النيب . اِإلميان

﴾ هـواه  تخذَ إِلَهـه منِ ا أَفَرأَيت﴿: قال تعاىل) إهلًا(ويسمى هذا اهلوى أيضا 
 .ال يهوى شيئًا إال ركبه، ال حيجبه عن ذلك دين وال ورع: أي]. ٢٣: اجلاثية[

 فَردوه إِلَى اللّـه  تنازعتم في شيٍء فَإِن﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
مولِ إِن كُنتسالرو ونَ بِاللّهنمؤرِ تمِ اآلخوالْيو كذَل   ـنسأَحو ـريـأْوِيالً  خت ﴾

 ].٥٩: النساء[
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٤٠ 

 اخلطبة الثانية
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي  

 .األوىلله احلمد يف اآلخرة و - سبحانه - له،
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى، وأشهد 

أشهد أن نبينا حممدا ،أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، عامل السر والنجوى، 
عبده املصطفى ورسوله اتىب، صلى اهللا عليه وعلى آلـه الشـرفاء وصـحبه    

إحسان وسار على جهم واقتفـى،  النجباء، والتابعني أويل النهى، ومن تبعهم ب
 .وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد
بالطاعـة،   - تعاىل - وحده؛ هو إفراد هللا - تعاىل - إن احلكم مبا أنزل اهللا

والطاعة نوع من أنواع العبادة، فال تصرف إال هللا وحده ال شريك لـه، قـال   
 ].٤٠: يوسف[ ﴾إِياه واْ إِالَّتعبد للّه أَمر أَالَّ إِن الْحكْم إِالَّ﴿ :تعاىل

بالتحليـل والتحـرمي،    - عز وجل - تقتضي إفراده - تعاىل - فعبادة اهللا
باحلكم واالنقياد لشرعه هو حقيقـة   - تعاىل - وحتقيق هذه الطاعة، وإفراد اهللا

 .اِإلسالم
فاِإلسالم يتضمن االستسالم له وحده،  :-رمحه اهللا - وكما قال ابن تيمية

تسلم له ولغريه كان مشركًا، ومن مل يستسلم له كان مسـتكربا عـن   فمن اس
عبادته، واملشرك به واملستكرب عن عبادته كافر، واالستسالم له وحده يتضـمن  

 .عبادته وحده، وطاعته وحده



 

 

٣٤١ 

وربـك الَ   فَالَ﴿ :-عز وجل - عند قول اهللا - رمحه اهللا - وقال ابن كثري
ممـا   أَنفُِسهِم حرجا ثُم الَ يجِدواْ في فيما شجر بينهم موكحتى يحكِّ يؤمنونَ
تيا قَضيملسواْ تلِّمسي٦٥: النساء[﴾ و.[ 

بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد حـىت يحكـم    - تعاىل - يقسم
ياد له ظاهرا يف مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنق الرسول 

 .وباطنا
بنفسه املقدسـة قسـما    - سبحانه - أقسم :-رمحه اهللا - وقال ابن القيم

مؤكدا بالنفي قبله على عدم إميان اخللق حىت يحكموا رسوله يف كل ما شـجر  
بينهم من األصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام املعاد، ومل يثبـت هلـم   

تفي عنهم احلرج؛ وهو ضيق الصدر، وتنشرح اإلميان مبجرد هذا التحكيم حىت ين
صدورهم حلكمه كل االنشراح، وتقبله كل القبول؛ ومل يثبت هلم اِإلميان بذلك 
أيضا حىت ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم، وعدم املنازعة وانتفـاء  

 .املعارضة واعتراض
يف مجيع   وقول الرسول - تعاىل - جعلين اهللا وإياكم ممن حيكم قول اهللا
 .أموره ويسلم ويرضى وينشرح صدره به

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٤٢ 

(اخلطبة األوىل
44F

١( 
احلمد هللا الذي جلت آالؤه عن أن حتاك بعد، وتعـاىل كربيـاؤه عـن أن    
تشتمل حبد، له احلمد يف السموات محدا يليق جباللـه وعظمتـه، وجربوتـه    

ويكافئ مزيده، وله احلمد ملء  وسلطانه، وله احلمد يف األرض محدا يوايف نعمه
السموات واألرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد، حنمدك اللهم محدا كثريا 
مباركًا فيه، وأنت أهل احلمد، ال إله إال أنـت، حنمـدك محـد الشـاكرين،     
ونستغفرك استغفار املسرفني، ونلجأ إليك جلوء املضطرين، مددنا أيدينا برمحتك 

تطلعت القلوب إىل فضلك وسعت رمحتك كل شـيء،  إىل رمحتك، وبفضلك 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، 
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصـح لألمـة،   
 وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أتاه اليقني، صلى اهللا عليه وعلى آله وصـحبه 

 .خيار هذه األمة
 :أما بعد

 .فاتقوا اهللا وراقبوه، وتقربوا إليه وال تعصوه
 :أيها املسلمون

أصل اإلميان وقاعدته اليت ينبين عليها هو اإلميان باهللا، وبأمسائـه وصـفاته،   
وكلما قوي علم العبد بذلك وإميانه به، وتعبد هللا بذلك، قوي توحيده، فـإذا  

ــ ــم أن اهللا متوحــد بصــفات الكم ــة واجلــالل عل ــرد بالعظم  ال، منف
 واجلمال، ليس له يف كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو

                                     
 . باب من جحد شيئًا من األمساء والصفات): ٤٥(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٤٣ 

اإلله احلق، وأن إهلية ما سواه باطلة، فمن جحد شيئًا من أمساء اهللا وصفاته فقد 
 .أتى مبا يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر

لصفات العلى، وهو متصف جبميـع  له األمساء احلسىن وا - عز وجل - اهللا
صفات الكمال، ومرته عن مجيع صفات النقص، متفرد بـذلك عـن مجيـع    

 .الكائنات
وأهل السنة واجلماعة يعرفون رم بأمسائه وصفاته الواردة يف القرآن الكرمي 

 .والسنة املطهرة، ويصفون رم مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به  رسوله 
 يلْحدونَ فـي  وذَرواْ الَّذين فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى هوللّ﴿: قال تعاىل

 اللَّه لَا﴿: ، وقال تعاىل]١٨٠ :األعراف[﴾ ما كَانواْ يعملُونَ أَسمآئه سيجزونَ
لَه وإِلَّا ه ى إِلَهنساء الْحمجلعز و - يف هذه اآلية أثبت اهللا] ٨: طه[﴾ الْأَس - 

، يا رمحن، يـا  يا اهللا: لنفسه األمساء، وأخرب أا حسىن، وأمر بدعائه، بأن يقال
 .حي يا قيوم، وغريها

والرمحن اسم من أمساء اهللا احلسىن، دال على اتصافه بالرمحة، وقد أنكـرت  
 - فـأمر اهللا  - سبحانه - مع إميام بربوبيته - قريش أن يكون الرمحن امسا هللا

بأن الرمحن هو ربه املستحق للعبـادة  : أن يرد عليهم يه حممدا نب - سبحانه
وأن يتوكّـل  ] ٣٠: الرعد[﴾ بِالرحمـنِ وهم يكْفُرونَ﴿: وحده، فقال تعاىل

هو علَيـه   ربي ال إِلَـه إِالَّ قُلْ هو﴿عليه ويتوب إليه وحده من مجيع الذنوب 
كَّلْتوابِ تتم هإِلَيو﴾. 

وقد دلت اآلية الكرمية على أن من جحد شيئًا من أمساء اهللا وصفاته فقـد  
 .كفر

ومذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا وصـفاته، اإلميـان بأمسـاء اهللا    
 ظمته منـوصفاته كما جاءت يف الكتاب والسنة على ما يليق جبالل اهللا وع



 

 

٣٤٤ 

 .غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل
 .تعاىل ورسوله - تغيري معىن الصفة إىل معىن آخر مل يرده اهللا: التحريفف

 .-عز وجل - نفي الصفات كلها أو بعضها عن اهللا: والتعطيل
والتكييف؛ اإلخبار عن حال الشيء وكيفيه، وصفات اهللا ال يعلم كيفيتها 

 .-سبحانه - إال هو
ثـل صـفات   إن صـفات اهللا م : إثبات مثل للشيء، كأن يقول: والتميل

 .املخلوقني
والعبد إذا آمن بأمساء اهللا وصفاته وفهم معانيها، وتعبـد هللا ـا؛ قـوي    
توحيده، وازداد خشية وتعظيما وإجالالً لربه، فمن كانت باهللا أعرف كان لـه  

 .أخشى وأتقى
 :عباد اهللا

حدثوا النـاس مبـا يعرفـون    « :- - يف صحيح البخاري، قال علي
 .» ورسولهأتريدون أن يكذب اهللا

الوعاظ أن يحدثوا عامـة النـاس مبـا     -  - بيرشد علي بن أيب طال
حيتاجون إليه يف أصل دينهم وأحكامه من بيان احلرام واحلالل، ويتركوا مـا ال  

 .تكذيب اهللا ورسوله حيتاج الناس إليه وال حتتمله عقوهلم مما قد يؤدي إىل
بيه، عن ابن عباس؛ أنه وروى عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أ

يف الصفات اسـتنكارا لـذلك،    رأي رجالً انتفض ملا مسع حديثًا عن النيب 
 .»ما فَرق هؤالء؛ جيدون رقة عند حمكمه، ويهلكون عند متشاه«: فقال



 

 

٣٤٥ 

 :أيها املسلمون
رجالً ارتعد ملا مسع حديثًا عن الـنيب   - رضي اهللا عنهما - رأى ابن عباس

 ا هلذه الصفة يف صفات اهللا؛ا هلا - استنكارفقـال ألصـحابه    - ال تعظيم
 .-سبحانه - ما الذي يخوف هؤالء من إثبات الصفات هللا: مستفهما

جيدون يف قلوم لينا ورقة عند النصوص اليت يعرفون معانيها، ويعتـريهم  
 .الشك واهللكة عند النصوص اليت يشتبه عليهم فهمها أو معرفتها

استنكار أو تردد يف أمساء اهللا وصفاته،  هسلم أال يكون عندالواجب على امل
 ورسـوله   - سبحانه وتعاىل - وعليه اِإلميان والتسليم بكل ما جاء عن اهللا

، آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللا :-رمحه اهللا - وإن مل يحط ا علما، قال الشافعي
  على مراد رسـول  على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا، ومبا جاء عن رسول اهللا

 .اهللا 
 :عباد اهللا

إن اإلميان بأمساء اهللا وصفاته له دور عظيم يف حتقيق العبودية هللا، فبمعرفـة  
أمسائه وصفاته على احلقيقة، وحني تتمكن تلك املعرفة يف أعماق القلب؛ ينـال  
العبد ا حظه من العبودية له سبحانه، ألن هلا آثارها اخلاصة يف عبودية العبـد  

 .لربه
فإذا علم أن ربه شديد العقاب، وأنه يغضب، وأنه القوي القادر الفعال ملـا  
يريد، وأنه يسمع ويرى ويعلم كل شيء، وال خيفى عليه شيء، فإن ذلك حيمله 

 .على مراقبه اهللا، واخلوف منه واالبتعاد عن معاصيه
 وإذا علم أن اهللا غفور رحيم كرمي، يفرح بتوبة عبـده ويغفـر الـذنوب    

 يتوب على من تاب، فإن ذلك حيمله على التوبة واالستغفار، وحيمله علىو



 

 

٣٤٦ 

 .حسن الظن بربه، وعلى عدم القنوط من ربه
ل كوإذا علم أن اهللا هو املُنعم املتفضل جبميع النعم وأنه بيده اخلري وهو على 

شيء قدير، وأنه يعطي ويرزق وجيازي باِإلحسان، ويكرم عباده املؤمنني، فـإن  
والتقرب إليه والرغبة فيما عنده واِإلحسان  - تعاىل - مله على حمبة اهللاذلك حي

 .إىل إخوانه
وإذا علم أن اهللا هو احلكم العدل، وأنه ال حيب الظلم والبغي والعـدوان،  
وأنه ينتقم من الظلمة والطغاة واملفسدين؛ فإنه يكف عن الظلم والعدوان والبغي 

صف من نفسه وحيسن املعاملة مع إخوانـه  والفساد والغش واخليانة للخلق، وين
إىل غري ذلك من اآلثار احلميدة اليت تترتب على معرفة أمساء اهللا واإلميان ـا،  

 .مبقتضاهاوفقد تعرف اهللا ا إىل عباده ليعرفوه ا 
فاِإلميان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب ا : قال ابن القيم

الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكني وحاديهم إىل هو مبدأ : وشهوده هلا
ن سريهم إمنا هو إالوصول، وحمرك عزمام إذا فتروا، ومثري مهمهم إذا قصروا، ف

على الشواهد، فمن كان ال شاهد له فال سري له، وال طلب وال سـلوك لـه،   
فع هلم صفات حمبوم واية مطلوم، وذلك هو العلَم الذي ر: وأعظم الشواهد

من رأى رسـول   :-رضي اهللا عنها - يف السري فشمروا إليه، كما قالت عائشة
فقد رآه غاديا رائحا، مل يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشـمر   اهللا 
 .إليه

 .جعلنا اهللا وإياكم من يعبد اهللا حق عبادته
﴾ اَألسماء الْحسـنى  لَه اللَّه الَ إِلَه إِالَّ هو﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 .]٨: طه[
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٤٧ 

 اخلطبة الثانية
محـدا يتجـدد    - تعـاىل  - احلمد هللا الواحد القهار العزيز الغفار، أمحده

بالعشى واِإلبكار، واشكره سبحانه على نعمة الغزار، وأسأل املزيد من فضـله  
 .املدرار

يك له، عامل الغيب والشهادة وكـل  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر
شيء عنده مبقدار، وأشهد أن نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله املصطفى املختـار،  
صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه األئمة األبرار، والتابعني ومن تبعهم بإحسان، 

 .صالة تترى آناء الليل وأطراف النهار، وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

جنة من النـار، وسـبب    - سبحانه - فإن تقواه ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
مسالك املـتقني األبـرار،    - رمحكم اهللا - لدخول اجلنة دار القرار، فاسلكوا

 .واحذروا مسالك األشرار وطرائق الفجار
 :عباد اهللا

 - عـز وجـل   - إن معرفة أمساء اهللا وصفاته على الوجه الذي أخرب بـه 
على الوجه األكمل؛  - سبحانه - د القيام بعبوديتهتوجب على العب ورسوله 

فكلما كان اِإلميان ا أكمل، كان احلب واِإلخالص والتعبد أقوى، وأكملـهم  
عبودية املتعبد جبميع األمساء والصفات اليت يطلع عليها البشر، فاِإلميان مبا تقتضيه 

 .األمساء والصفات يوجد االستقامة كاملة يف العبد
ـ   اء اهللا يهـز النفـوس، وحيـرك القلـوب، ويزيـل األدران      فالعلم بأمس

 ا أن العلم بصفاته هو العاصمـري، كماخلواألرجاس اليت حتبس اإلنسان عن 



 

 

٣٤٨ 

من الزلل، واملقيل من العثرة، والفاتح لباب األمل، واملعني، على الصرب، والواقي 
 .من اخلمول والكسل

نوب، فتذكر أن اهللا يراهـا  وإن النفوس قد فوا إىل مقارفة الفواحش والذ
فترعوي وجتانب املعصية،  - عز وجل - ويبصرها، وتذكر وقوفها بني يدي اهللا

وقد يقع اإلنسان يف الذنب واملعصية، مث يذكر سعة رمحة اهللا، فال يتمـادى يف  
اخلطية، وال يوغل يف طريق اهلاوية، بل يعود إىل التواب الرحيم، قارعا بابـه،  

 .ما ودودافيجده توابا رحي
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٤٩ 

(اخلطبة األوىل
45F

١( 
احلمد هللا محدا كثريا كما يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، أسبغ علينـا  

اهللا ال حتصوها، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  نعمة نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا 
نبينا حممـدا   يف إلوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته، وأشهد أنَّله وحده ال شريك 

ىل اهللا بإذنه وسـراجا مـنريا،   إعبده ورسوله، أرسله ربه بشريا ونذيرا، وداعيا 
صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 .الدين، وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

عمه يـزدكم،  حق التقوى، واشكروا ربكم على ن - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .»لئن شكرمت ألزيدنكم«واعرفوا له قدره وحقه، واستعينوا بنعمه على طاعته، 

 :عباد اهللا
بالعطاء وامللك والتدبري، وتفضل على عباده بـالنعم   - سبحانه - تفرد اهللا

آناء الليل وأطراف النهار، وكمال التوحيد ال يكون إال بإضافة النعم إىل املُنعم 
﴾، وأما العبـاد فهـم   اللّه من نعمة فَمن وما بِكُم﴿: تعاىل وهو اهللا، كما قال

 .سباب يجري اهللا النعم على أيديهمأ
من كفر النعمة، وهو من احملرمات املنقصة لتوحيد : فإضافة النعم إىل غري اهللا

 .العبد
 من عددا) سورة النعم(يف سورة النحل املسماة بـ  -سبحانه- وقد ذكر اهللا

                                     
 ]. ٨٣: لالنح[ ﴾ينكرونها نِعمت اللّه ثُم يعرِفُونَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٦(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٥٠ 

نعم اليت أنعم اهللا ا على عباده، وهي املساكن واألنعام وما يرزقون منها، ال 
 .والسرابيل من احلديد والثياب

﴾ ينكرونها نِعمت اللّه ثُم يعرِفُونَ﴿: بعد ذلك - سبحانه وتعاىل - مث قال
كفار قريش الذين يعرفون أن هذه النعم العظيمة املـذكورة يف السـورة    ذاما
ريها من اهللا، مث ينكروا بإضافتها إىل غريه، من آهلتـهم وآبـائهم، فهـم    وغ

متناقضون يف ذلك، وكفر النعم من أنواع الكفر األصغر، ملا فيه مـن جحـد   
 .إضافة النعمة إىل اهللا تعاىل، وشرك أصغر ملا فيه من جعل شريك للمنعم

 :يةومن أمثلة كفر النعمة اليت ذكرها السلف أخذًا من معىن اآل
 .هذا مايل ورثته عن آبائي: قول الرجل

 .ار فهذا جائزبخفإن كان القائل يريد اإل
ن القائل يضيف متلكه للمال إىل السبب الذي هو اِإلرث، متناسي كاأما إذا 

 .فذلك من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد - وهو اهللا - املُسبب
 أنعم اهللا ا على هذا الرجل وذلك ألن املال نعمة أنعم اهللا ا على آبائه، مث

 .عن طريق قسمة املرياث، وهذا كله من فضل اهللا ورمحته
 .لوال فالن مل يكن كذا: قول - عباد اهللا - آلخراواملثال 

لوال الطيار هللكنا، لوال قائد السيارة ألصابنا مكروه، وغـري  : وكذلك قول
األمور، واألمـر إمنـا   ذلك من األلفاظ اليت فيها تعليق حصول النعم مبثل هذه 

املنعم وحده علـى   - سبحانه - حصل بفضل اهللا ورمحته وقضائه وقدره، فهو
 .احلقيقة

 .هذا بشفاعة آهلتنا: قول: ومن األمثلة أيضا
 كهطـول أمطـار،   : حيث إن الكفار إذا أنعم اهللا عليهم بنعمة من الـنعم 

 لذي رزقهم تلكارة راحبة أو غري ذلك، يقرون بأن اهللا هو اـصول جتـأو ح



 

 

٣٥١ 

رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا، فهم يف هذا قد أشـركوا  : النعم، مث ينكروا بقوهلم
 .-سبحانه - باهللا، وأضافوا النعم إىل غريه

 - أن اهللا: كانت الريح طيبة واملالح حاذقًـا؛ أي : قول: ومن األمثلة أيضا
ملالح، ونسوا أن إذا أجرى السفينة وسلَّمها نسبوا ذلك إىل الريح وا - سبحانه

الذي أجرى الفلك يف البحر رمحة م، وإن كـان املـتكلم    - عز وجل - اهللا
 ،-سـبحانه  - بذلك مل يقصد أن الريح واملالح مها الفاعل لذلك من دون اهللا

 وإمنا أراد أما سبب لذلك؛ إال أنه ينبغي أال يستند إىل السبب، وينسى املُسبب
 .-جل وعال -

لكـل مـن    ورسوله  - سبحانه - اس ابن تيمية ذم اهللاوقد بني أبو العب
نِعمت  يعرِفُونَ﴿: يضيف نعم اهللا إىل غريه، ويستند إىل األسباب، كقوله تعاىل

ثُم ا اللّههونرنكويف السنة كحديث زيد بن خالدي ،﴾ -  - إن «: الذي فيه
 .»أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر: قال - تعاىل - اهللا

 
 :عباد اهللا

هذه بعض أنواع كفر النعم اليت ذكرها السلف، وهي من احملرمات املنقصة 
 الجل وع - للتوحيد؛ وذلك ما فيها من االستناد إىل األسباب ونسيان املُسبب

 .الذي لو شاء ملا ساق للعبد األرزاق، وملا يسر له األسباب -
صول الـنعم، وأن  فمن كمال التوحيد أن يشكر املؤمن ربه على توفيقه حب

ه وال رب سواه، وال يعـين  ريينسبها إليه، فهو املتفضل ا على احلقيقة ال إله غ
ذلك أن يتنكر ملعروف الناس ويكون جافيا معهم، فإنَّ السـنة أن يشـكرهم   

من صنع إليكم «: كما قال . ويدعو هلم؛ لكون الرزق ساقه اهللا على أيديهم
ما تكافئوه؛ فادعوا له حىت تعلموا أنكـم قـد   معروفًا فكافئوه، فإن مل جتدوا 

 .»كافئتموه



 

 

٣٥٢ 

 :عباد اهللا
الْـأَرضِ   السماوات وما في سخر لَكُم ما في تروا أَنَّ اللَّه أَلَم﴿: قال تعاىل

 بِغيرِ علْمٍ ولَا يجادلُ في اللَّه ومن الناسِ من ظَاهرةً وباطنةً علَيكُم نِعمه وأَسبغَ
وجدنا  قَالُوا بلْ نتبِع ما ما أَنزلَ اللَّه قيلَ لَهم اتبِعوا وإِذَا* منِريٍ  هدى ولَا كتابٍ

هلَيكَـانَ    ع لَـوـا أَواءنآب   موهعـدطَانُ يـيريِ    الشـعـذَابِ السإِلَـى ع ﴾ 
 ].٢١ ،٢٠ :لقمان[

منبها خلقه على نعمه عليهم  - تعاىل - يقول :-رمحه اهللا - قال ابن كثري
يف الدنيا واآلخرة؛ بأنه سخر هلم ما يف السموات من جنوم يستضيئون ـا يف  
ليلهم وارهم، وما خيلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها هلم 

وزروع ومثار،  سقفًا حمفوظًا، وما خلق هلم يف األرض من قرار وأار وأشجار
زاحه أوأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، و

الشبه والعلل، مث مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من جيـادل يف اهللا،  
يف توحيده وإرساله الرسل وجمادلته يف ذلك بغري علم، وال مستند من حجة : أي

 .صحيحة، وال كتاب مأثور صحيح
 :أيها املسلمون
يف القلب شعث ال يلُمه إال اِإلقبال على اهللا، وفيه وحشة ال : قال ابن القيم

يزيلها إال األنس باهللا، وفيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملتـه،  
وفيه قلق ال يسكنه إال االجتماع عليه والفرار إليه، وفيه ثـالث حسـرات ال   

ويه وقضائه، وفيه فاقة ال يسدها إال حمبته واإلنابة إليه،  يطفئها إال الرضا بأمره
ودوام ذكره وصدق اِإلخالص، ولو أُعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقـة  

 .أبدا
 وقد ضمن اهللا سبحانه لكل مـن عمـل صـاحلًا أن     :-رمحه اهللا - وقال

 أطيب منحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي ال خيلف وعده، وأي حياة 



 

 

٣٥٣ 

حياة من اجتمعت مهومه كلها وصارت واحدة يف مرضاة اهللا، ومل يتشعب  
ل واد كقلبه، بل أقبل على اهللا، واجتمعت إرادته وأفكاره اليت كانت منقسمة ب

منها شعبة على اهللا، فصار ذكره حمبوبه األعلى وحبه والشوق إىل لقائه واألنس 
مه وإرادته وتصوره، بل وخطرات قلبه، بقربه هو املستويل عليه، وعليه تدور مهو

إن سكت سكت هللا، وإن نطق نطق هللا، وإن مسع فبه يسمع، وإن أبصر فبـه  
يبصر، وبه يبطش، وبه ميشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه حييا وبه ميوت، وبه 

 .يبعث
مسكُم  االلّه ثُم إِذَ من نعمة فَمن وما بِكُم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

رونَ  الضأَرجت هإِذَا* فَإِلَي ثُم  ـنكُمع رالض فـنكُم   كَشم إِذَا فَرِيـق   هِمببِـر
 ].٥٤، ٥٣: النحل[﴾ يشرِكُونَ

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٥٤ 

 اخلطبة الثانية
 احلمد هللا رب العاملني، ال رب لنا سواه وال معبود لنا غريه، أشهد أن ال إله

اشهد أن حممدا عبده ورسوله، أدى األمانة ونصح ،إال اهللا وحده ال شريك له، 
األمة وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت تركنا على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، 

 .ال يزيغ عنها إال هالك، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
 :أما بعد

 عز وجل، فتقوى اهللا بإذن بتقوى اهللا - ونفسي - فيا أيها الناس أوصيكم
الناس من دون اهللا فلن يغنوا عنه  ىقتاهللا كفاية كل هم وزوال كل غم، ومن ا

من اهللا شيئًا، الزموا طاعة اهللا واجتنبوا معصيته، فبالطاعة حياة القلـوب كمـا   
 .بالطعام حياة األجساد

 :عباد اهللا
ن يف الدنيا واآلخرة إال وربنا مسديها، وما من إحسا دما من نعمة يف الوجو

من  وما بِكُم﴿: إال وموالنا قد أواله، وهو الذي يرفع الباساء ويكشف الضراء
نفَم ةمعإِذَا  ن ثُـم اللّه   ـرالض ـكُمسونَ   مـأَرجت ـه٥٣: النحـل [﴾ فَإِلَي [ 

، وأجود األجودين، يعطي قبل أن يسأل، ويعطـي فـوق   نيمهو أكرم األكر
ل، يشكر القليل من العمل، وينميه، ويغفر الكثري من الزلل وميحوه، حيـب  املؤم

امللحني إليه، ومن مل يسأله يغضب عليه، يستر على عبده، والعبد ال يستر نفسه، 
 ورمحه حيث ال يرحم العبد نفسه، أرسـل هلدايتـه الرسـل، وأنـزل مـن      

 ن سائلل مـه«: اديـة وينـكل ليل - سبحانه - أجله الكتب، بل يرتل



 

 

٣٥٥ 

وذلك كـل   »فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فاستجيب له
 .ليلة

من أحق بالعبادة من هذا الرب الرحيم، ومن أحق باحلمد، ومن أحق بالذكر 
 .والشكر، أجود من سئل وأوسع من أعطى
 .شكروه على نعمهافاعرفوا لربكم حقه، وعظّموا أمره و

 ...هذا، وصلوا



 

 

٣٥٦ 

(اخلطبة األوىل
46F

١( 
احلمد هللا الواحد، الفرد الصمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحـد،  

على هدايته وتوفيقه، وعلى نعمه واآلئه، وأشهد أن ال إلـه   - هنسبحا - أمحده
إال اهللا وحده ال شريك له، ال ند له وال مثيل وال شريك، وأشهد أنَّ نبينا حممد 

ناس كافة؛ صلى اهللا عليه وسلم عليه وعلى اختاره واصطفاه لتبليغ رسالته إىل ال
 .آله وأصحابه، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
وأخلصوا له يف عبادتـه تسـعدوا يف الـدارين،     - عباد اهللا - فاتقوا اهللا

واستعدوا ملا أماكم من اجلزاء واحلساب، فإن اليوم عمل وال حساب، وغـدا  
 توفَّى كُلُّ نفْسٍ مـا  إِلَى اللّه ثُم يوما ترجعونَ فيه قُواْوات﴿: حساب وال عمل
 ].٢٨١: البقرة[﴾ يظْلَمونَ كَسبت وهم الَ

 :عباد اهللا
هو املتفرد باخللق والرزق والتدبري، ال شريك له وال مثيل،  - سبحانه - اهللا

حدا يف األقوال، أو األفعال، ال نشرك به أن فالواجب علينا أن نعبده وحده، وأ
 .أو االعتقادات

عباده عن أن جيعلوا له أمثاالً وشركاء يصـرفون   - سبحانه - وقد ى اهللا
هلم شيئًا من العبادة، وهم يعلمون أن اهللا وحده هو الذي يـرزقهم وأن هـذه   

 .األنداد ال متلك هلم ضرا وال نفعا

                                     
 . ]٢٢: البقرة[﴾ تعلَمونَ أَنداداً وأَنتم تجعلُواْ للّه فَالَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٧(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٥٧ 

وحيد، ومن مات عليه فهو خالـد يف  فاختاذ الند مع اهللا شرك أكرب ينايف الت
 .النار

 ].٢٢: البقرة[تعلَمونَ﴾  أَنداداً وأَنتم تجعلُواْ للّه فَالَ﴿: قال تعاىل
األنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمـل علـى   : قال ابن عباس يف اآلية
 .صفاة سوداء يف ظلمة الليل

 تجعلُواْ للّـه  فَالَ﴿: ةهذه اآلي - رضي اهللا عنهما - وقد فسر ابن عباس
مأَنتاداً وونَ أَندلَمعاليت نزلت يف الشرك األكرب ألنواع من الشرك األصـغر؛   ﴾ت

ألن لفظ اآلية يشمل الشرك بنوعيه، وهذه األنواع تدور على ألسنة كثري مـن  
 .الناس ويقعون فيها خلفائها، ومن ذلك

فهذا شرك أصـغر؛  ): حيايت(ل ؛ وقو) وحياتك يا فالنواهللا: (قول :أوالً
 .ألنه حلف حبياة خملوق

ولوال البطُّ يف الدار ألتـى  (، )لوال كليبة هذا ألتانا اللصوص: (قول :ثانيا
ستناد إىل األسباب ونسيان املُسبب فهذا شرك أصغر؛ ملا فيه من اال): اللصوص
، ألخرس الكُليبة واسـكت الـبط   - سبحانه - فلو شاء - تعاىل - وهو اهللا

 .فالواجب نسبة ذلك إىل اهللا؛ فهو الذي حيفظ عباده بالليل والنهار
شـرك  ): لوال اهللا وفالن(، )ما شاء اهللا وشئت: (قول الرجل لصاحبه :ثالثًا

 .أصغر؛ ملا فيه من املساواة بني اخلالق واملخلوق
هذه بعض األمثلة من اختاذ األنداد من دون اهللا، والواجب علـى املسـلم   

 .ال مثيل له وال نظري - هنسبحا - اهللا يف األلفاظ فهوالتأدب مع 
 :أيها املسلمون

 ربكُم الَّـذي  الناس اعبدواْ يا أَيها﴿: يف سورة البقرة - عز وجل - قال
ينالَّذو لَقَكُمخ كُملن قَبقُونَ  متت لَّكُمي* لَعالَّذ   ضاَألر ـلَ لَكُـمعاشـاً   جرف

تجعلُواْ  رِزقاً لَّكُم فَالَ بِه من الثَّمرات السماء ماء فَأَخرج بِناء وأَنزلَ من لسماءوا
لّهل مأَنتاداً وونَ أَندلَمع٢٢ - ٢١: البقرة[﴾ ت.[ 



 

 

٣٥٨ 

هذه اآلية الكرمية، بأعلى املقامات، اليت أجلها عبادة  - عز وجل - ابتدأ اهللا
، وامنت على عباده بإجيادهم، وما أوجده ألجلهم، فال جيعلـوا لـه   اهللا وحده

 ،-سبحانه وتعاىل - أندادا، أي شركاء ونظراء، يصرفون هلم شيئًا مما يستحقه
فيقعوا يف الشرك األصغر أو األكرب؛ فإن من حتقيق التوحيد االحتراز من الشرك 

وز، بل جتري على لسانه من باهللا يف األلفاظ، وإن مل يقصد املتكلم ا معىن ال جي
 .غري قصد

 من قَبلكُم خلَقَكُم والَّذين ربكُم الَّذي الناس اعبدواْ يا أَيها﴿: وقال تعاىل
السـماء   بِناء وأَنزلَ من فراشاً والسماء جعلَ لَكُم اَألرض الَّذي* لَعلَّكُم تتقُونَ 

اء فَأَخمجر اترالثَّم نم بِه قاً لَّكُمومن كـان  : أي ]٢٢ - ٢١: البقرة[﴾ رِز
أَنـداداً﴾ أشـباها    تجعلُواْ للّه ﴿فَالَهذا وصفه فهو املستحق أن يعبد وحده، 

ونظراء، تصرفون أنواع العبادة أو شيئًا منها هلم، كحال عبدة األوثان، الـذين  
 .أنه ربكم، ال يرزقكم غريه تعلَمونَ﴾ وأَنتم﴿، كانوا يعبدوا من دون اهللا

 :أيها املسلمون
من «: قال أن رسول اهللا  -  - روى الترمذي عن عمر بن اخلطاب

 .»شركاحلف بغري اهللا فقد كفر أو 
التعظيم املطلق، فمن تعظيمه أال يحلف إال بأمسائه وصفاته،  - سبحانه - هللا

أو الويل، أو الكعبة، أو النعمة، أو الشرف؛ فقـد   ومن حلف بغري اهللا، كالنيب،
وقع يف الشرك األصغر، أمال إذا أقام بقلبه تعظيم هذا احمللوف به مثل تعظيم اهللا، 

 .فهو شرك أكرب



 

 

٣٥٩ 

ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيلَّ من أحلف  :- - ويف قول ابن مسعود
ألمرين، ولكن احللف ال حيب كال ا -  - بغريه صادقًا، بيان أن ابن مسعود

 :باهللا كاذبا أهون عليه من احللف بغريه صادقًا ألن
: التوحيد، وفيه سـيئة وهـي  : احللف باهللا يف هذه احلالة؛ فيه حسنة وهي

 .الكذب
فإذا كان  ،-عز وجل - أما إذا قرن هذا الكذب باليمني، واليمني تعظيم هللا

ث جعل امسه مؤكدا حي - عز وجل - على كذب صار فيه شيء من تنقص اهللا
ألمر كذب، ولذلك كان احللف باهللا كاذبا عند بعض أهل العلم من الـيمني  

 .الغموس؛ اليت تغمس صاحبها يف اِإلمث؛ مث يف النار
واحللف بغري اهللا يف هذا احلالة فيه حسنة وهي الصدق، وفيه سـيئة وهـي   

 .الشرك
الكـذبِ إال  وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، مع شدة قبح سيئة 

 .أا أهون من سيئة الشرك
 :عباد اهللا

مجيع العبارات الشركية، ومنها ما جاء يف احلديث، وذكر  منع الرسول 
ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن، لكن قولوا ما شـاء  «: البديل الصحيح عنها
 :، وتفصيل ذلك على النحو التايل]رواه أبو داود[ »اهللا مث ما شاء فالن

شـرك  ) ولوال اهللا وفـالن (، )أعوذ باهللا وبك(، و )ما شاء فالن(: فقول
ال ند  - سبحانه - تفيد املساواة بني اخلالق واملخلوق، واهللا) الواو(أصغر؛ ألن 
 .له وال مثيل

تفيـد الترتيـب   ) مث(؛ ألن )ما شاء اهللا مث ما شاء فالن: (واجلائز أن يقال
 ﴾يشاء اللَّه تشاؤونَ إِلَّا أَن وما﴿: والتراخي، فللعبد مشيئة بعد مشيئة اهللا



 

 

٣٦٠ 

 ].٣٠: اإلنسان[
يا فالن من شر هذا الظامل أن ينالين بظلمه؛ ألن ) أعوذ باهللا مث بك: (ويقال

ختتص باحلي احلاضـر فيمـا    - واالستعاذة هنا - تفيد الترتيب والتراخي) مث(
لك نفعا وال ضرا فشرك أقدره اهللا عليه، أما االستعاذة بامليت العاجز الذي ال مي

 .أكرب
تفيد الترتيب والتراخي، فاألمر إمنا ) مث(؛ ألنّ )ولوال اهللا مث فالن: (وأن يقال

 .املُسدي للنعم - سبحانه - حيصل بقضاء اهللا وقدره وبفضله ونعمته، فهو
ولـوال اهللا  (، )ما شـاء اهللا وحـده  : (واألوىل يف كمال التوحيد أن يقال

 ).هللاأعوذ با(، و )وحده
أللفاظ وإن جرت على اإن الواجب على العبد االحتراز من الشرك باهللا يف 

 .لسانه بغري قصد، تعظيما وإجالالً هللا رب العاملني
تأْخذُه  الْحي الْقَيوم الَ إِلَـه إِالَّ هو اللّه الَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يشفَع عنـده إِالَّ  اَألرضِ من ذَا الَّذي لسماوات وما فيا نوم لَّه ما في سنةٌ والَ
 علْمه إِالَّ بِما شاء يحيطُونَ بِشيٍء من خلْفَهم والَ بين أَيديهِم وما بِإِذْنِه يعلَم ما
هيسكُر عسو ضاَألرو اتاومالس هودؤالَ يفْ وحوها ومظُه   ـيمظالْع ـيلالْع ﴾

 ].٢٥٥: البقرة[
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٦١ 

 اخلطبة الثانية
 رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، أشهد أن ال إله إال اهللا، هللاحلمد 

ألولني واآلخرين، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسـوله املبعـوث رمحـة    اإله 
 :عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعدللعاملني، صلى اهللا 

فإنَّ نعمة التوحيد خيرج ا قلب العبد من ظلمات الشرك وجهاالته إىل نور 
واحلرية والضالل والشـرود، إىل املعرفـة    ةيناِإلميان باهللا وتوحيده، خيرج من ال

واليقني والطمأنينة والرضا واهلداية، خيرج من الدينونة املذلة ألرباب متفـرقني،  
 إِلَّا وجهه لَه كُلُّ شيٍء هالك لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: ىل الدينونة املوحدة لرب األربابإ

هإِلَيو كْمونَ الْحعجر٨٨: القصص[﴾ ت.[ 
 :عباد اهللا
آمنواْ  والَّذين﴿: هي أعظم أنواع العبادة، قال تعاىل - عز وجل - حمبة اهللا

هو املتفضل على  - سبحانه وتعاىل - ألن الرب] ١٦٥: البقرة[﴾ لِّلّه أَشد حبا
عباده جبميع النعم ظاهرها وباطنها، وهو املستحق للعبادة وحده ال شريك لـه؛  
فاحذروا من صرف شيء من هذه احملبة لغري اهللا، فهي حمبة واجبة ومقدمة على 

 .كل شيء
فكل مـا عـدا   يف الشرك، ألنه أعظم الذنوب،  عوجيب احلذر من الوقو

الشرك داخل حتت املشيئة، أما الشرك فهو أقبح الذنوب وأظلم الظلم، لذا ينبغي 
 على املسلم أن خيافه وحيذره ويتقيه ويـدرؤه عـن نفسـه بكـل وسـيلة؛      
خمافة أن يقع فيه وهو ال يعلم، فالبد من معرفة أسبابه وأنواعـه وخطورتـه،   

 الناس يسألون رسول اهللا كان : فرضي اهللا عن حذيفة بن اليمان حني قال



 

 

٣٦٢ 

 ].أخرجه البخاري[شر خمافة أن يدركين لري، وكنت أسأله عن اخلعن ا
إمنا تنقض عرى اِإلسالم عروة عروة، إذا : ورضي اهللا عن الفاروق حني قال
 .نشأ يف اِإلسالم من مل يعرف اجلاهلية

 وأن ال إلـه إال اهللا ن نسألك اللهم حياة على التوحيد، وموتا على شهادة أ
 .حممدا رسول اهللا
 ...هذا، وصلوا



 

 

٣٦٣ 

(اخلطبة األوىل
47F

١( 
احلمد هللا، قاصم اجلبابرة قهرا، وكاسر األكاسرة كسرا، وواعد من نصره 
من لدنه نصرا، خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا، شهدت مجيع الكائنات 

فوق خملوقاته مع بربوبيته، وهي على وحدانيته آية كربى، فسبحانه من إله بذاته 
س من متفضل بسط إنعامه برا وحبرا، أمحده سـبحانه  دعلوه قدرا وقهرا، وتق

على نعم مل تزل تترى، وأشكره على مننه الكربى، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا   
وحده ال شريك له، شهادة تكون لنا يوم القيامة ذخرا، وأشهد أن نبينا حممـدا  

عد الذلة وأغىن به بعد العلة، ومجع به بعد الفرقـة،  عبده ورسوله، أعز اهللا به ب
وكثَّر به بعد القلة، إحسانا منه سبحانه وبرا، اللهم صل وسلم وبـارك علـى   
عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وأصحابه الذين رفع اهللا هلم ذكرا، وأعلى هلم 

 .قدرا
 :أما بعد

لحوا، واستعدوا ملا فاتقوا اهللا، وطهروا قلوبكم، وألسنتكم، وجوارحكم تف
 .أمامكم من املنازل تنجوا

 :عباد اهللا
من تأمل نصوص الكتاب والسنة؛ رأى نصوصا كثرية حتث على القيام بكل 
 ما يقوي التوحيـد؛ وينميـه ويغذيـه مـن احلـث علـى اِإلنابـة إىل اهللا        
 واحنصاره يف تعلق القلب بـاهللا رغبـة ورهبـة وقـوة الطمـع يف فضـله       

 لوقني، وعدمـحرر من رق املخـي لتحصيل ذلك وإىل التوإحسانه، والسع

                                     
 . باب ما جاء فيمن مل يقنع باحللف باهللا): ٤٨(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٦٤ 

التعلق م بوجه من الوجوه، أو الغلو يف أحد منهم، والقيام التـام باألعمـال   
الظاهرة والباطنة، وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو 

 .اِإلخالص التام هللا وحده
الغلو باملخلوقني، وى عـن  قوال وأفعال فيها أمث يف مقابلة ذلك ى عن 

التشبه باملشركني؛ ألنه يدعو إىل امليل إليهم، وى عن أقوال وأفعال يخشى أن 
يتوصل ا إىل الشرك، كل ذلك محاية للتوحيد، وى عن كل سبب يوصل إىل 
الشرك، وذلك رمحة باملؤمنني، ليتحققوا بالقيام مبا خلقوا له مـن عبوديـة اهللا   

 .ة وتكميلها، لتكمل هلم السعادة والفالحالظاهرة والباطن
 .وشواهد هذه األمور كثرية ومعروفة

 :عباد اهللا
يغشى الناس يف جمامعهم وجمالسهم وخصومام كثرة احلديث والكـالم،  
ورمبا احتاج بعضهم إىل تأكيد حديثه وكالمه، وأنه فيما قال مصيب وصادق، 

و رغبة منه يف تأكيد مـا قـال،   فيلجأ إىل تأكيد كالمه باحللف؛ طلبا منهم أ
 .ليكون ذلك أدعى للقبول وعدم الرد

واليمني يف اإلسالم أمرها عظيم، إذ تعتمد بعض األحكام الشرعية عليهـا،  
وقد حيتاجها املسلم يف وقت من األوقات أو حالة من احلاالت، فإن احتاج إىل 

لف إال بـه، أو  إذ هو ربه وإهله، فال حي - عز وجل - ذلك فعليه باحللف باهللا
ه وال جيوز احللف بغريها، وعليه حتري الدقة واحلق يف ذلك حىت تبأمسائه أو صفا

 .يكون صادقًا فيما يقول
ال حتلفوا بآبـائكم، مـن   «: قال أن رسول اهللا  -  - عن ابن عمر

 »ض، ومن مل يرض فليس من اهللاحلف باهللا فليصدق، ومن حلف له باهللا فلري
 .واحللف هو اليمني]. ناد حسنرواه ابن ماجه بإس[



 

 

٣٦٥ 

؛ ألن احللـف  »ال حتلفوا بآبائكم«: عن احللف باآلباء، فقال وقد ى 
فمن حلف بغري اهللا فقـد   - سبحانه - تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق اهللا

ة كانوا يبالذكر؛ ألن أهل اجلاهل - هنا - وقع يف الشرك األصغر وخص اآلباء
من «: ، قال كمن حلف بغري اهللا فقد وقع يف الشر حيلفون بآبائهم؛ وإال كلُّ

 ].رواه أمحد[ »حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك
: قال أن النيب  -  - وخرج أبو داود من حديث بريدة بن اخلصيب

 .»من حلف باألمانة فليس منا«
أمجع العلماء على أن اليمني ال تكون إال باهللا، أو بأمسائه وصفاته وأمجعـوا  

 املنع من احللف بغريه، وعليه فال جيوز احللف بشيء مـن املخلوقـات ال   على 
 .، وال بالكعبة، وال باألمانةبالنيب 

من حلف «: من حلف باهللا أن يكون صادقًا فيما حيلف عليه، فقال يأمر 
ألن الصدق مما أوجبه اهللا على عباده، وحضهم عليه يف كتابه،  »باهللا فليصدق

واجب ولو مل حيلف العبد، فإذا حلف باهللا كـان أقـوى   فالصدق يف األقوال 
 .وأوكد

مرتلة عظيمة، فبه متيز أهل النفاق من أهل  - رمحكم اهللا - ومرتلة الصدق
رجته تالية لدرجـة  دبناء الدين، وعمود فسطاط اليقني، و ساِإلميان، وهو أسا

 .النبوة اليت هي أرفع درجات العاملني
 يا أَيهـا ﴿هل اإلميان أن يكونوا مع الصادقني أ - سبحانه - وقد أمر اهللا

وخـص املُـنعم   ] ١١٩: التوبة[﴾ الصادقني وكُونواْ مع اتقُواْ اللّه الَّذين آمنواْ
اللّـه   ﴿ومن يطعِ: عليهم بالنبيني والصديقني، والشهداء والصاحلني، قال تعاىل

 والشهداء والصديقني النبِيني علَيهِم من ين أَنعم اللّهالَّذ فَأُولَـئك مع والرسولَ
نسحو نيحالالصيقًا﴾  وفر ك٦٩: النساء[أُولَـئ.[ 



 

 

٣٦٦ 

 :عباد اهللا
الطريق ملن حلف بغري اهللا، وكفارة ذلـك؛ فقـد خـرج     أوضح النيب 

أنه حلـف بـالالت    -  - النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أيب وقاص
ال اهللا وحده ال شريك إال إله : قل«: عن ذلك؛ فقال والعزى، فسأل النيب 

له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثالثًا، 
 .»يم وال تعدجوتعوذ باهللا من الشيطان الر

ـ   : اىلومن حلف باهللا ليفعلن كذا، ومل يفعله، فعليه كفارة ميني لقولـه تع
﴿امإِطْع هتفَكَفَّار نم نياكسم ةرشونَ عمطْعا تم طسأَو أَو يكُملأَه أَو مهتوسك 

 إِذَا حلَفْـتم  كَفَّارةُ أَيمـانِكُم  ثَالَثَة أَيامٍ ذَلك لَّم يجِد فَصيام تحرِير رقَبة فَمن
 ].٨٩: املائدة[﴾ تشكُرونَ آياته لَعلَّكُم يبين اللّه لَكُم م كَذَلكأَيمانكُ واحفَظُواْ

وجيب على من حلف له باهللا أن يرضى ويقنع؛ إعظاما وإجالالً هللا، لقولـه  
 :»وهي على التفصيل التايل»فلريض ومن حلف باهللا ،: 

 .إذا حلف له باهللا يف خصومة عند القاضي
املسلم له باهللا معتذرا، فعليه أن يقبل منه وأن يحسن الظن  إذا حلف أخوه

وال تظـن بكلمـة    :- - به إذا مل يتبني كذبه، كما قال عمر بن اخلطاب
خرجت من أخيك شرا، وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً، وهو من حماسن األخالق 

 .ومكارمها، وكمال العقل، وقوة الدين
ومـن مل  «: حلف له باهللا فلم يرض بقولـه الوعيد الشديد ملن  وقد بني 

فقد برئ اهللا منه، ويف هذا داللة على أن عدم : ، أي»يرض باهللا فليس من اهللا
 .الرضا باليمني من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد

إن القلب املمتلئ مبعرفة اهللا وعظمته وجالله إذا حلف له بـاهللا يرضـى؛   
 ما من مل يرض فذلك دليل على قلة تعظيمهأ ،-سبحانه - إجالالً وإعظاما له



 

 

٣٦٧ 

 .-تبارك وتعاىل - لربه
على حفظ ألسنتكم وأمساعكم وأبصاركم، فإـا   - عباد اهللا - فاحرصوا

 - نعم من نعم اهللا عز وجل اليت وهبها إياكم فال تصـرفوها فيمـا يغضـبه   
 .-سبحانه

: القلـم [﴾ مهِـنيٍ  كُلَّ حلَّاف ولَا تطع﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
١٠.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٦٨ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا الذي عمت رمحته كل شيء ووسعت، ومتت نعمته على العبـاد  
وعظمت، حنمده على نعم توالت علينا واتسعت، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا   
وحده ال شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضـعت،  

د أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، جاهد يف اهللا حق جهاده حىت علت كلمة وأشه
 .التوحيد وارتفعت، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه

 :أما بعد
القلب املمتليء مبحبة اهللا يسارع إىل تعظيمه وإجالله، كيف وهو يقول يف 

؛ العظـيم  العظيم الذي ال أعظم منه وال أكرب) سبحان ريب العظيم(كل ركوع 
شـيٍء إِالَّ   وإِن من﴿: يف قلوب أولياءه، الذي يعظمه أهل السموات واألرض

حبسن الَّ يلَـكو هدمبِح مهبِيحسونَ تفْقَه٤٤ :اإلسراء[﴾ ت.[ 
أن يجلَّ فال يعصـى، تعظـم أوامـره     - سبحانه وتعاىل - ومن تعظيمه

 حركاته وسكناته، وكلما زاد القلب إميانا ونواهيه، ويسارع املسلم إىل ذلك يف
 .-سبحانه وتعاىل - بعظمة خالقه وبارئه كان أقرب إليه

جعلين اهللا وإياكم ممن نال هذا الشرف الرفيع وانتظم يف سـلك املقـربني   
 .فضالً منه وجودا وكرما
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٦٩ 

(اخلطبة األوىل
48F

١( 
أهل السعادة، فأقبلت على طاعـة رـا   احلمد هللا مأل بنور اِإلميان قلوب 

منقادة، فحققوا حسن املعتقد وحسن العمل وحسن الرضا وحسـن العبـادة،   
وأشكره وقد أذن ملن شكره بالزيادة، وأشهد أن ال إله إال  - سبحانه - أمحده

اهللا وحده ال شريك له شهادة تبلغ صاحبها احلسىن وزيادة، وأشـهد أنَّ نبينـا   
ل السيادة، صلى اهللا وسلم اه املخصوص بعموم الرسالة وكمحممدا عبده ورسول

 .وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
 :أما بعد

فتقواه خري  - عز وجل - بتقوى اهللا - ونفسي - فيا أيها الناس أوصيكم
 .زاد، وهي نعم العدة ليوم املعاد

 :عباد اهللا
ملواهب، وطاعة اهللا وعبادتـه املـالذ   اهلداية أجل املطالب، ونيلها أشرف ا

لَهم اَألمن  بِظُلْمٍ أُولَـئك يلْبِسواْ إِميانهم آمنواْ ولَم الَّذين﴿: اآلمن عند الشدائد
وااللتجاء إىل اهللا وحده هو السبيل عند طوفان ] ٨٢: األنعام[﴾ مهتدونَ وهم

مغاضـبا   النون إِذ ذَّهب ﴿وذَا :-جلعز و - الفنت واحملن والكروب، قال اهللا
كُنت  أَنت سبحانك إِني أَن لَّا إِلَه إِلَّا فَنادى في الظُّلُمات لَّن نقْدر علَيه فَظَن أَن

نيمالظَّال نا*  منبجتفَاس نم اهنيجنو لَه  ككَـذَلو مالْغ   مـؤنجِـي الْمن ﴾نِني
 ].٨٨ – ٨٧: األنبياء[

 إن نقاء العقيدة يصـحح النيـة، ويلجـم اهلـوى ويبـارك يف العمـل       
 وخيلد الذكر؛ فأين سرية أيب جهل من أيب بكر، وأين بالل يف النسب من أيب

                                     
 . ما شاء اهللا وشئت: باب قول): ٤٩(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٧٠ 

بعـد   الَّذين كَفَرواْ إِنَّ﴿: هلب، خسارة الدين ال تقبل فيها الفدية ولو من ذهب
ثُم انِهِما لَّن إِميواْ كُفْرادداز مهتبولَ تقْبت مه كلَـئأُوـآلُّونَ   وإِنَّ* الض   ينالَّـذ

﴾ افْتدى بِه األرضِ ذَهبا ولَوِ من أَحدهم ملُْء كُفَّار فَلَن يقْبلَ وماتواْ وهم كَفَرواْ
 .]٩١ – ٩٠: آل عمران[

 :أيها املسلمون
إنكـم تشـركون   : فقـال  سائي عن قُتيلة أن يهوديا أتى النيب روى الن

 اإذا أرادو« والكعبة؛ فأمرهم الـنيب  : ما شاء اهللا وشئت، وتقولون: تقولون
 .»ما شاء اهللا مث شئت: ورب الكعبة، وأن يقولوا: أن حيلفوا أن يقولوا

ن منكرا على أهل اِإلسالم وقوعهم يف ألفاظ هي م أتى يهودي للرسول 
والكعبـة،  : ما شاء اهللا وشئت، وتقولون: إنكم تقولون: الشرك األصغر، فقال

 .وهي نقص يف املسلمني إذ ذاك قبل أن يتبني هلم حترميها
وقد قال اليهودي مقالته هذه؛ ألجل عداوته ألهـل اإلسـالم، وطلـب    

: ه فيما هو أعظم من ذلك وهومتنقيصهم والطعن فيهم، وإال فقد وقع هو وقو
 .األكرب الشرك

 .أصحابه باجتناب األلفاظ الشركية وقد أمر الرسول 
مقالة اليهودي هذه، بل قَبِل احلق، فأمر أصـحابه يف   ومل ينكر الرسول 

 :احلديث مبا يلي
؛ ألن الواو تفيد التسوية بني اخلـالق  )ما شاء اهللا وشئت: (أن جيتنبوا قول

؛ ألنّ )شاء اهللا مث شئت ما: (واملخلوق، وذلك شرك أصغر، وأرشدهم إىل قول
تفيد الترتيب والتراخي، فللعبد مشيئة، ولكنها تابعـة ملشـيئة اهللا، قـال    ) مث(

 ].٢٩: التكوير[﴾ يشاء اللَّه تشاؤونَ إِلَّا أَن وما﴿: سبحانه
؛ ألنه حلف بغـري اهللا، وذلـك   )والكعبة: (وكذلك أمرهم أن جيتنبوا قول

 .شرك أصغر
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فالكعبـة معلـوم   ) ورب الكعبة: (أن حيلفوا، أن يقولوا وأمرهم إذا أرادوا
الطواف ا،  - سبحانه - شرفها وفضلها، فقد جعلها اهللا قبلة املسلمني وشرع

  دعى من دون اهللا، فالعبادة حـقا، وال ت تمسحا، وال ي حلفومع ذلك ال ي
 .خالص هللا رب العاملني

: أن رجالً قال للنيب  - نهمارضي اهللا ع - وعند النسائي، أن ابن عباس
 .»أجعلتين هللا ندا؟ بل ما شاء اهللا وحده«: ما شاء اهللا وشئت، قال

علـتين هللا  جا«: قولهبأنكر الرسول على من عطف مشيئته على مشيئة اهللا، 
ليس يل أن تسويين باهللا، مث بني كمال التوحيد، وذلك بإثبات املشيئة : أي »ندا

 ).وحدهما شاء اهللا (هللا وحده 
إن الواجب على العبد املسلم احلذر من األلفاظ الشركية اليت تفيد التسوية 

أرجـو  (و ) هذا من اهللا ومنك(و ) ما شاء اهللا وشئت: (بني اهللا وخلقه، كقول
واهللا حسـيب يف  (، )وكقول اهللا يل يف السماء وأنت يل يف األرض(، )اهللا وفالنا

 .ك من ألفاظ احملذورة، وغري ذل)السماء وأنت حسيب يف األرض
 :عباد اهللا

بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كـان يعتقـد    إن تعظيم النيب 
املساواة؛ فهو شرك أكرب، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو أصغر، وإذا كان 

 !؟هذا شركًا؛ فكيف مبن جيعل حق اخلالق للرسول 
بل يلبس الدرع،  ليس له شيء من خصائص الربوبية، هذا أعظم؛ ألنه 

بقية الناس، ولكن اهللا فضله كوحيمل السالح، وجيوع ويتأمل، وميرض، ويعطش 
 إِنما أَنا بشر قُلْ﴿: على البشر مبا أوحي إليه من هذا الشرع العظيم، قال تعاىل

ثْلُكُم؛ فهو بشر، وأكد هذه البشرية]١١٠: الكهف[﴾ م 
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: لتمييز بينه وبني بقية البشـر بقولـه تعـاىل   ، مث جاء ا﴾مثْلُكُم﴿: بقوله 
﴾ وال شك أن اهللا أعطـاه مـن أألخـالق    إِلَهكُم إِلَه واحد إِلَي أَنما يوحى﴿

أعطاه من الصرب العظيم، وأعطاه مـن   :الفاضلة اليت ا الكماالت من كل وجه
صـائص  الكرم ومن اجلود، لكنها كلها يف حدود البشرية، أما أن تصل إىل خ

، وكفر مبن الربوبية؛ فهذا أمر ال يمكن، ومن إدعى ذلك؛ فقد كفر مبحمد 
 .أرسله

فنرتله يف مرتلة هو ينكرها،  - عليه الصالة والسالم - فال نغلو يف الرسول
وال ضمه حقه الذي جيب علينا، فنعطيه ما جيب له، ونسأل اهللا أن يعيننا على 

 .-عز وجل - لة الربالقيام حبقه، ولكننا ال نرتله مرت
 

 :عباد اهللا
رأيت كأين أتيت على نفر : البن ماجه عن الطفيل أخي عائشة ألمها؛ قال

: إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون عزير ابـن اهللا، قـالوا  : من اليهود فقلت
ما شاء اهللا وشاء حممد، مث مررت بنفـر  : وإنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون

املسـيح ابـن اهللا،   : إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: قلتمن النصارى، ف
ما شاء اهللا وشـاء حممـد، فلمـا    : وإنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: قالوا

هل أخربت «: فأخربته، فقال أصبحت أخربت ا من أخربت، مث أتيت النيب 
ا بعد فإن طفيالً أم«: مث قال. فحمد اهللا وأثىن عليه: نعم، قال: قلت »ا أحدا؟

رأى رؤيا أخرب ا من أخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة كان مينعين كذا وكـذا  
ما شاء اهللا : ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا: أن أاكم عنها، فال تقولوا

 .»وحده
يف منامه أنه مر على مجاعة من اليهود ومجاعة مـن   -  - رأى الطفيل

 الفريقني غري أنه عاب عليهم أم النصارى، وأنه امتدح كال



 

 

٣٧٣ 

عزيـر ابـن اهللا،   : يشركون مع اهللا فينتسبون إليه الولد، فاليهود يقولون 
 .-تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا - املسيح ابن اهللا: والنصارى يقولون

أم مدحوا أهل اِإلسالم إال أم عابوا عليهم أم يعطفون  -  - مث بني
ما شاء اهللا وشـاء حممـد،   : لى مشيئة اهللا بالواو، كقوهلمع مشيئة الرسول 

 .وذلك شرك أصغر
ويف احلديث داللة على أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك األصغر، ومـع  
ذلك يشركون باهللا الشرك األكرب، ومل يريدوا مبقالتهم املناصحة؛ وإمنا أرادوا ا 

 .والطعن فيهم تنقص أهل اِإلسالم والقدح فيهم، وإظهار مساوئهم
قص هذه الرؤيا على بعض أصحابه، مث أخرب ا  -  - وملا أصبح الطفيل

إنكم قلتم كلمـة كـان   «: وأثىن عليه، وقال - سبحانه - فحمد اهللا النيب 
 ].رواه أمحد[ »مينعين احلياء منكم أن أاكم عنها

 يكرهها لكنه يستحي أن ينكرها ألنه مل يؤمر، وبعـد هـذه   فقد كان 
ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد ملا فيها مـن  : الرؤيا الصاحلة اهم عنها بقوله

ألن  »ما شاء اهللا وحـده «: التسوية بني اخلالق واملخلوق، وأرشدهم إىل قول
 .ذلك أكمل يف التوحيد

أن أحكام الشرع جاءت بالتدريج، فكل شـيء  : ويستفاد من هذه القصة
 .املناسب له يؤمر به أو ينهى عنه يف الوقت

مخلصـني   هو فَادعوه الْحي لَا إِلَه إِلَّا هو﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ينالد لَه بر لَّهل دمالْح نيالَم٦٥: غافر[﴾ الْع.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
مه البيان، له مقاليـد  احلمد هللا الرحيم الرمحن، علم القرآن خلق اإلنسان عل

كل يوم هو يف شأن، وأشهد أن ال إله إال اهللا  - سبحانه - السموات واألرض،
اشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أمجع، وخري ،وحده ال شريك له، 

من صلى وركع، وأبلغ من دعا إىل اهللا فأمسع، صلى اهللا وسلم وبـارك عليـه،   
الربرة، ورضى عنهم وعن عباده التـابعني، ومـن   وعلى آله وأصحابه األتقياء 
 :أما بعد. تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :عباد اهللا
كما يف  الرؤيا الصاحلة قد تكون سببا لتشريع األحكام يف عهد الرسول 

فال جيوز العمل بالرؤيا يف حتـرمي احلـالل أو    حديث الطفيل، أما بعد موته 
 :قسامحتليل احلرام، والرؤيا ثالثة أ

: الرؤيا من اهللا وهي الرؤيا احلق، وقد تكون بشارة، كما قال تعاىل :األول
﴿ينواْ الَّذكَانواْ ونقُونَ  آمتي *ملَه ياةي الْحى فرشـي  الْبفا وينالد  ةـراآلخ ﴾
فسرت البشرى يف احلياة الدنيا بالرؤيا الصـاحلة، يراهـا    ]٦٤ – ٦٣: يونس[

ترى له، وفسرت مبحبة الناس له، والثناء عليه، وقد تكون الرؤيا نذارة  الرجل أو
 .أو حتذير له من أمر أو شخص

ما يكون من الشيطان من األحالم املزعجة، وقد تكون بسـبب أن   :الثاين
 .النائم مل يذكر األوراد الشرعية عند النوم

ليه إىل اجلنب فإذا رأى النائم شيئًا من ذلك فليتحول عن جنبه الذي كان ع
 .اآلخر وينفث عن يساره ثالث مرات، ويستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم
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أضغاث أحالم وهي أفكار كان يفكر ا يف اليقظـة فتتـوارد يف    :الثالث
 .نومه

وعلى املسلم أن حيرص عند نومه على أذكار النوم، كقراءة آية الكرسـي،  
املعوذات ثالثًا مث ميسح مـا ممـا   وأن جيمع كفيه مث ينفث فيهما، فيقرأ فيهما 

استطاع من جسده، يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثـالث  
) قل يا أيها الكافرون مث ينام على خامتتها فإا براءة من الشـرك (مرات مث يقرأ 

 .كما ورد يف الصحيح عنه 
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٧٦ 

(اخلطبة األوىل
49F

١( 
ور، ومصرف األيـام والشـهور، وجمـري األعـوام     احلمد هللا مقدر املقد

وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، إليه تصري األمور،  - تعاىل - والدهور، أمحده
وهو العفو الغفور، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة تنفـع  

مدا صاحبها يوم يبعثر ما يف القبور، ويحصل ما يف الصدور، وأشهد أنَّ نبينا حم
عبد اهللا ورسوله، النيب اتىب واحلبيب املصطفى، والعبد الشكور، صلى اهللا عليه 
وعلى آله وأصحابه ما امتدت البحور، وتعاقب العشي والبكور، والتابعني ومن 

 .تبعهم بإحسان إىل يوم النشور، وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

أربح املكاسب، وأجـزل  ونفسي بتقوى اهللا، فهي  - عباد اهللا - فأوصيكم
 .املواهب وأمسى املناقب، وا تنال أعلى املراتب، وتتحقق أعظم املطالب

 :عباد اهللا
يف آيات كثرية أنه يصرف األمور كيـف يشـاء،    - عز وجل - ذكر اهللا

ويقدر األقدار وفق حكمته، ويقضي القضاء بعدله، يقلب اهللا الليل والنـهار،  
أيام وسنوات عجاف، لـه احلكمـة البالغـة     فهذا زمن رخاء وأمطار، وتكل

 .واِإلرادة النافذة، ال معقب حلكمه وهو على كل شيء قدير
 :أيها املسلمون

 مشركي العرب ومن وافقهم يف إنكارهم - سبحانه وتعاىل - ذم اهللا

                                     
 . الدهر فقد آذى اهللاباب من سب ): ٥٠(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٧٧ 

للبعث، وزعمهم أنه ليس هناك حياة إال احلياة الدنيا، ميوت قوم وحييا آخرون،  
 ما هي إِلَّا حياتنـا  وقَالُوا﴿: يهم مرور الليايل واأليام، قال تعاىلوأن الذي يفن
وتما نينا الدما ويحنا إِلَّا وكُنلهي ره٢٤: اجلاثية[﴾ الد.[ 

 - سـبحانه  - وال ريب أن هذا اعتقاد باطل، ومن أنكر البعث كفر، فاهللا
 ريب فيه، جيازي فيه احملسن علـى  هو الذي حيي ومييت ويبعث الناس ليوم ال

وعدلـة تـأىب أن جيعـل     - تعاىل - إحسانه، واملسيء على إساءته، فحكمته
 .املسلمني كارمني

كانت العرب يف جاهليتها من شأا ذم الدهر، وسـبه  : قال بعض السلف
أصابتهم قـوارع  : عند النوازل، فكانوا إذا أصام شدة أو بالء أو مالمة قالوا

يا خيبة الدهر، فيسندون تلك األفعال إىل الدهر، : هر، وأبادهم الدهر، وقالواالد
ويسبونه، وإمنا فاعل ذلك هو اهللا، فإذا أضافوا ما ناهلم من الشدائد إىل الـدهر  

ألن اهللا هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى اهللا عـن   ،-عز وجل - فإمنا سبوا اهللا
 .سب الدهر ذا االعتبار

 - قال اهللا«: قال رسول اهللا : قال -  - أيب هريرة ويف الصحيح عن
ويف  »يؤذيين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار :-تعاىل
 .»ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر«: رواية

أن الذي يسب الزمن عند نـزول   - سبحانه - عن ربه يروي الرسول 
هو الذي يجري  - سبحانه - يؤذيه؛ ألن اهللاملصائب واملكاره إمنا يسب اهللا و

هذه األفعال لوحده، فهذه األزمنة خلْق مسخر، ليس هلا مـن األمـر شـيء،    
 .فمسبتها مسبةٌ ملن تصرف فيها وهو اهللا

 وهذا واقـع كـثريا يف اجلاهليـة، وتـبعهم علـى هـذا كـثري مـن         
 جعلوا يسبونالفساق واحلمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خالف مرادهم 



 

 

٣٧٨ 

الدهر والوقت، ورمبا لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ونقص العقل، ومـن  
احلمق واجلهل العظيم، فإن الدهر ليس له من األمر شيء فإنه مدبر مصـرف،  
والتصاريف الواقعة فيه تدبري العزيز احلكيم، ففي احلقيقة أن العيب والسب على 

 .مدبره
ن، فهو نقص يف العقل، فيه تزداد املصائب، ويعظم وكما أنه نقص يف الدي

وقعها، ويغلق باب الصرب الواجب، أما املؤمن فإنه يعلم أن التصـاريف واقعـة   
بقضاء اهللا وقدره وحكمته، فال يتعرض لعيب ما مل يعبه اهللا وال رسـوله، بـل   

 .يرضى بتدبري اهللا، ويسلم ألمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته
 :على ذلك قول بعض اجلهال ومن األمثلة

قاتل اهللا الساعة اليت (، أو )ال بارك اهللا يف ذلك اليوم الذي وقع فيه احلادث(
 ).رأيتك فيها

هذه سـنة  (، أو )الزمن غدار(، أو )لعن اهللا العام الذي مات فيه فالن(أو 
 ).خبيثة

 - فهذه األزمنة خلق مسخر، فالساب هلا ساب ملن تصرف فيها وهـو اهللا 
 .-ل شأنهج

 :وساب الدهر ال خيلو من أحد أمرين
 .أن يسب الدهر على أنه فاعل احلوادث، فهذا شرك أكرب :األول
أن يسب الدهر؛ ألنه وقعت فيه أمور مكروهة مع اعتقاد أن اهللا هو  :الثاين

 .الفاعل، فهذا من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد
 :عباد اهللا

 :د اخلرب دون اللوم والسب، كقولوصف الدهر جائز ألن املتكلم بقص



 

 

٣٧٩ 

 .عام احلزن
﴾ نحسـات  في أَيامٍ﴿: وقد ورد يف كتاب اهللا وصف الدهر، كقوله تعاىل

، وقولـه  ]١٩: القمر[﴾ مستمر يومِ نحسٍ في﴿: وقوله تعاىل] ١٦: فصلت[
 .]٤٨: يوسف[﴾ سبع شداد يأْتي من بعد ذَلك ثُم﴿: تعاىل

ألنه خلق مـن خلـق اهللا،   : أن الواجب على العبد احلذر من سب الدهر
 - سـبحانه  - متصرف فيه، ليس له من تدبري األمور شيء وإمنا ذلـك إىل اهللا 

 .الذي بيده ملكوت كل شيء
 ذَلك لَعبرةً والنهار إِنَّ في اللَّه اللَّيلَ يقَلِّب﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].٤٤: النور[﴾ أُولي الْأَبصارِلِّ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٨٠ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا العلي األعلى، له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما ومـا  
حتت الثرى، وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أمحد ريب وأشكره علـى  

يك له، له األمسـاء احلسـىن،   ما أعطى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر
وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله املصطفى، اللهم صل وسلم وبارك علـى  

 .عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وصحبه الربرة األتقياء
 :أما بعد

، فإن أحسن احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد بن عبـد اهللا  
بدعة ضاللة، وعليكم باجلمعـة،   وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل

فإن يد اهللا مع اجلماعة، وعليكم بلزوم التقوى يف سركم وعالنيتكم، فعظمـوا  
اهللا واتقوه، وراقبوه واحذروه، فإنه عليم بأحولكم، ناظر إليكم، مطلـع علـى   

 .سرائركم، مث جيازيكم على أعمالكم، إن خريا فخريا، وإن شرا فشرا
إن النقلة قريبة، واملستقر دار عدن جتري من حتتـها  فاستعدوا ملا أماكم، ف

 .األار، أو نار تلظى ال يصالها إال األشقى
 :عباد اهللا

واملؤمن يعلم ويوقن أن ما جيري يف الليل والنهار من خري أو شر إمنا هـو  
بقضاء اهللا وقدره، فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، فيحمد اهللا يف السراء 

 .والضراء



 

 

٣٨١ 

ويعلم أن ما أصابه من شدة وبالء؛ كموت األحبة أو مرض أو طـالق أو  
فقر أو غري ذلك، وصرب عليها؛ فإمنا هي تكفري للذنوب وزيـادة يف احلسـنات   
ورفعة يف الدرجات، بل إنه قد يشدد عليه عند موته لبقاء سيئة أو سـيئتني ألن  

 .عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة
 ].١٠: الزمر[﴾ حسابٍ أَجرهم بِغيرِ يوفَّى الصابِرونَ اإِنم﴿: قال سبحانه

 :عباد اهللا
أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثىن مبالئكتـه، وثلـث    - جل وعال - إن اهللا

: بكم أيها املسلمون من جنه وإنسه؛ ليدلكم على أمر عظم شأنه، فقال تعـاىل 
 علَيه وسـلِّموا  الَّذين آمنوا صلُّوا النبِي يا أَيها لَىيصلُّونَ ع اللَّه وملَائكَته إِنَّ﴿

 ].٥٦: األحزاب[﴾ تسليما
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٨٢ 

 
(اخلطبة األوىل

50F

١( 
احلمد هللا، ذي األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، الرب الذي رىب مجيع 

ياءه بتيسريهم لليسرى وإصالح خلقه بأصناف النعم والتدبري والتقدير، ورىب أول
 رأحواهلم وإخراجهم من الظلمات إىل النور؛ األول الذي ليس قبله شيء؛ األخ
الذي ليس بعده شيء؛ الباطن الذي ليس دونه شيء؛ الظاهر الذي ليس فوقـه  
شيء؛ وهو اللطيف اخلبري، لَطُف عليما خبريا فأخرج اخلبايا واخلفايـا، ومـا   

كَنته الصدور؛ ولطف بأصفيائه، فأوصلهم إىل املنازل العالية أضمرته السرائر وأَ
والكرامات الغالية، بأسباب وطرق وهم ال يشعرون، ولطف هلم فقدر أمـورا  
خارجة عن قدرهم وإرادم فيها رفعتهم وهم ال يعلمون؛ الكبري العظيم، الذي 

ري، وسبحان اهللا عمـا  له الكربياء والعظمة واجلالل واد، فتعاىل عن الند والنظ
لَم  الْحمد للّه الَّذي وقُلِ﴿: يقول الظاملون مما ينايف عظمته وكربيائه علوا كبريا

 الذُّلَّ وكَبـره  لَّه ولي من في الْملْك ولَم يكُن ولَم يكُن لَّه شرِيك يتخذْ ولَدا
السالم؛ السامل من كل عيب ونقص، الذي  القدوس] ١١١: اإلسراء[﴾ تكْبِريا

مألت مهابته وعظمته قلوب العارفني به، املذعنني لكربيائه، اخلاضعني جلاللـه،  
امللك املالك للعامل العلوي والسفلي؛ فهو املدبر هلم بأحكامه القديرة والشرعية 

، نظامه، الرمحن الرحيم الرءوف الكرمي واجلزائية بعدله وفضله وحكمته، وإتقان
الذي وسعت رمحته كل شيء، وغمر مجيع املخلوقات بآالئه وفضله وإنعامـه،  

 وخص املؤمنني برمحته، فهداهم إىل الصراط املستقيم، وأوصلهم بذلك

                                     
 . باب التسمي بقاضي القضاة وحنوه): ٥١(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٨٣ 

إىل السعادة األبدية والفالح السرمدي يف دار النعيم، احلميد الذي لـه احملامـد   
 خلقـه مـن العـدل    كلها واملدائح ملا له من صفات الكمال، وملا أوصله إىل

واألفضال، والعطاء املتنوع وأصناف النوال؛ الواحد األحد املتفرد بالوحدانيـة،  
وهو الكمال املطلق من مجيع الوجوه واالعتبارات؛ فليس له فيهـا مثيـل وال   
شريك من مجيع املوجودات، الصمد الذي قصدته املخلوقـات يف حاجتـها،   

ته وسؤدده وسعة أوصافه اليت انتـهت  وفزعت إليه يف مهماا وملماا؛ لعظم
إليها الغايات والنهايات؛ الغين بذاته عن مجيع خملوقاته، فكل اخللق فقريون إليه 
يف مجيع حاالم؛ وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شـريك لـه، الغفـور    
الشكور؛ العفو عن السيئات الصبور، مويل النعم على الطائع وعلـى العاصـي   

أكـرمهم  ،أشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، أعرف اخللق باهللا وأتقاهم الكفور؛ و
 .وأفضلهم يف كل وصف محيد، وكل عمل مربور وسعي مشكور

اللهم صل على حممد، وعلى آله وأصحابه، أويل اجلد يف طاعـة مـوالهم   
 .واألخذ بعزائم األمور

 :أما بعد
وة الـوثقى، فـإن   فاتقوا اهللا حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسالم بـالعر 

 .أقدامكم وأجسامكم على النار ال تقوى
 :أيها املسلمون

له التعظيم والكمال املطلق ال يشاركه فيه غريه، وكل لفظ  - سبحانه - اهللا
يقتضي التعظيم والكمال ال يكون إال هللا وحده، فالتسمي بقاضي القضـاة، أو  

يت تقتضي الكمـال يف  ملك األمالك، أو حاكم احلكام، وحنو ذلك من الصيغ ال
 الوصف؛ من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد، ألن الكمال هللا



 

 

٣٨٤ 

 .والتسمي ذه األمساء سوء أدب مع اهللا وجرأة عليه ،-تعاىل -
إن أخنع اسم عند «: قال عن النيب  -  - يف الصحيح عن أيب هريرة

شـاهان   مثـل : قال سفيان »اهللا رجل تسمى ملك األمالك، ال مالك إال اهللا
 .شاه

من تسمى باسم حيمل معـىن   - عز وجل - أوضع الناس وأحطهم عند اهللا
العظمة والكربياء الذي ال يليق إال باهللا كملك امللـوك، وكحـاكم احلكـام،    

 .وسلطان السالطني، وسيد السادات
وقد ورد النهي عن ذلك قياسا على احلديث، لكونه شبهه يف املعىن، وهذا 

ة جلناب التوحيد، والتسمي ذه األمساء يشمل مـا إذا مسـى   كله صيانة ومحاي
 .نفسه، أو مساه به غريه فرضي بذلك

وال خيفى ما يف إطالقه على غري اهللا من اجلرأة على اهللا، وسوء األدب معه، 
 .فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال، ال يكون إال اهللا وحده

، فهو ملك األمالك، ملكه هو الذي يستحق هذا االسم - سبحانه - فاهللا
الْملْك  اللَّهم مالك قُلِ﴿: دائم ال يزول، ال مالك أعظم وال أكرب منه، قال تعاىل

 الْملْك تـؤتي  اللَّهم مالك قُلِ ممن تشاء وترتِع الْملْك الْملْك من تشاء تؤتي
 ].٢٦: آل عمران[﴾ ممن تشاء وترتِع الْملْك الْملْك من تشاء

التكرب شر من الشـرك، فـإن    :-رمحه اهللا - قال شيخ اِإلسالم ابن تيمية
 .املتكرب يتكرب عن عبادة اهللا تعاىل، واملشرك يعبد اهللا وغريه

ويف احلديث داللة على أن اهللا يبغض األمساء اليت فيها تعظيم وجـربوت ال  
فيها تذلل وخضوع، وهلذا جاء يف احلديث عنـه   يليق إال به، وحيب األمساء اليت

 :»رواه مسلم[ »د الرمحن وعبهللاإن أحب أمسائكم إىل اهللا؛ عبد ا.[ 



 

 

٣٨٥ 

 :عباد اهللا
إن الواجب على العبد أن ال يتسمى بأمساء فيها مشاركة للرب يف عظمتـه  

 .وكماله؛ تأدبا مع اهللا، وإعظاما وإجالالً له، ومحاية جلناب التوحيد
 .»أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وأخبثه«: رواية ويف

من اخلبث، والغيظ مثل الغضـب والـبغض،   : من الغيظ، وأخبث: أغيظ
فيكون بغيضا على اهللا، خبيثًا عنده، مغضوبا عليه، فاجتمعت يف حقـه هـذه   
األمور لتعاظمه يف نفسه، وتعظيم الناس له ذه الكلمة اليت هي مـن أعظـم   

مه يف نفسه وتعظيم الناس له مبا ليس له بأهل وضعه عند اهللا يوم التعظيم، فتعظ
القيامة، فصار أبغض اخللق إىل اهللا، وأخبثهم عنده، وأحقـرهم ألن اخلبيـث   
البغيض عند اهللا يكون يوم القيامة أحقر اخللق وأخبثهم، لتعاظمه يف نفسه على 

يرفعـه، وهـذه مـن    خلق اهللا، بنعم اهللا؛ عليه، عكس من تواضع هللا، فإن اهللا 
 .الصفات اليت نؤمن ا ونثبتها على ما يليق جبالل اهللا وعظمته

إن املتسمى باألمساء اليت ال تطلق إال على اهللا يقْصد ا التعاظم يف نفسـه  
وتعظيم الناس له مبا ليس له بأهل، يعامل بنقيض قصده يوم القيامـة، فيكـون   

حقرهم، خبالف من تواضع هللا فـإن اهللا  أبغض اخللق إىل اهللا وأخبثهم عنده وأ
 .يرفعه، فاجلزاء من جنس العمل

والعبد كلما كان أذل هللا وأعظم افتقارا إليه وخضـوعا  : قال شيخ اإلسالم
 .له؛ كان أقرب له وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد اخللق أعظم عبودية هللا

واه ركيكًا يف تواضع له، ومن تكرب كان فاقدا لتق - تعاىل - ومن اتقى اهللا
دينه، مشتغالً بدنياه، فاملتكرب وضيع وإن رأى نفسه مرتفعـا علـى اخللـق،    

 واملتواضع وإن رئي وضيعا فهو رفيع القدر، ومن استشعر التواضع وعاشه،



 

 

٣٨٦ 

 .كره الكرب وبواعثه
 الْملْك مـن  الْملْك تؤتي اللَّهم مالك قُلِ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

إِنـك   تشاء بِيدك الْخير من تشاء وتذلُّ من ممن تشاء وتعز وترتِع الْملْك تشاء
 ].٢٦: آل عمران[﴾ شيٍء قَدير علَى كُلِّ

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٨٧ 

 اخلطبة الثانية
والبينات، احلمد هللا الذي أيد رسله باملعجزات، وأرسى قواعد امللة بالرباهني 

وحفظ الدين من البدع والضالالت، أمر باخلريات وى عن احملرمات، أمحـد  
ريب وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال   
شريك له رب األرض والسموات، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، اهلادي 

بارك على عبدك ورسولك حممـد،  إىل رضوان اهللا وجنته، اللهم صل وسلم و
 .وعلى آله وصحابته

 :أما بعد
: فإن من صفات املؤمنني اِإلنابة واِإلخبات والتواضع وعدم الكرب؛ قال تعاىل

﴿ادبعو يننِ الَّذمحضِ  الرلَـى اَألرونَ عشمـا  ينوأي] ٦٣: الفرقـان [﴾ ه :
 .وال متكربين شرين، وال مرحني،أبسكينة ووقار، متواضعني، غري 

ذكر أن صـفام أكمـل    :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن السعدي
: الصفات ونعوم أفضل النعوت، فوصفهم بأم ميشون على األرض هونا، أي

ساكنني متواضعني هللا وللخلق، فهذا وصف هلم بالوقار والسكينة، والتواضع هللا 
 .ولعباده

 الَّذين آمنواْ من يا أَيها﴿: كما قال تعاىل والتواضع عالمة حب اهللا للعبد،
 علَى الْمؤمنِني ويحبونه أَذلَّة يحبهم اللّه بِقَومٍ دينِه فَسوف يأْتي يرتد منكُم عن

رِينلَى الْكَافع ةزبِيلِ أَعي سونَ فداهجافُونَ يخالَ يو اللّه لَوكمٍ ذَلةَ آلئـلُ   مفَض
يهتؤي اللّه اللّهاء وشن يم يملع عاس٥٤: املائدة[﴾ و.[ 



 

 

٣٨٨ 

هذه صفات املؤمنني الكُمل، أن يكون أحدهم  :-رمحه اهللا - قال ابن كثري
 .متواضعا ألخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه

فـي   الَ يرِيدونَ علُـوا  نجعلُها للَّذين ةُالدار اآلخر تلْك﴿: وقال اهللا تعاىل
 ].٨٣: القصص[﴾ للْمتقني فَسادا والْعاقبةُ اَألرضِ والَ

بغري حق، وقـال ابـن   : التجرب، وقال سعيد بن جبري: العلو: قال عكرمة
 .تعظما وجتربا ﴾في اَألرضِ الَ يرِيدونَ علُوا﴿: جريج

إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود : قال -  - وعن علي
 نجعلُها للَّذين الدار اآلخرةُ تلْك﴿: من شراك نعل صاحبه فيدخل يف قوله تعاىل

 .﴾للْمتقني فَسادا والْعاقبةُ في اَألرضِ والَ الَ يرِيدونَ علُوا
م األخـالق، وحمـذرا مـن الكـرب     حاثًا على مكار - عز وجل - وقال
 ].٢١٥: الشعراء[﴾ الْمؤمنِني اتبعك من جناحك لمنِ واخفض﴿: والعجب

بلني جانبك، ولطف خطابك، وتـوددك  : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي
 .إليهم، وحسن خلقك واِإلحسان التام م

تصعر  والَ﴿: نهوهو يعظ اب -  - حكاية عن لقمان - تعاىل - وقال
كدي خشِ فمالَ تاسِ ولنا إِنَّ لحرضِ مكُلَّ اَألر بحلَا ي ـورٍ  اللَّهالٍ فَختخم ﴾

 .]١٨: لقمان[
 .ال تتكرب، فتحقر عباد اهللا، وتعرض عنهم إذا كلَّموك: قال ابن عباس

ين، وتـبني أن ال  ويف القرآن الكرمي آيات متدح املتواضعني، وتتوعد املتكرب
﴾ اللَّه أَتقَاكُم أَكْرمكُم عند إِنَّ﴿: فضل ألحد على أحد إال بالتقوى، قال تعاىل

فالعربة بالتقوى وليست بـالعلم أو املـال أو احلسـب أو    ] ١٣: احلجرات[
ا وإن عري عنـها   االسلطان، فإن اقترن واحد من هذه بالتقوى كان خريعظيم

 يم، فكـم مـن مـال أودى بصـاحبه يف     لالعذاب األكان سببا الستحقاق 
 املهالك، وكم من سلطان يكون يف النار مع فرعون وهامان، وكم من عامل



 

 

٣٨٩ 

تسعر به النار قبل غريه، فالتقوى هي قطب الرحى يف مجيع األمور، وليس ألي 
 .من تلك األمور السالفة فضيلة إال باقتراا بالتقوى

 .»التواضع«﴾ مرتلة نستعني د وإِياكنعب إِياك﴿: ومن منازل
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٩٠ 

(اخلطبة األوىل
51F

١( 
احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شـرور  
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

 شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   وخلَـق واحدة  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  اسديد وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

عـز   - اتقوه يف السر والعلن، فإن تقوى اهللا - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
يلْبِسـواْ   آمنواْ ولَم الَّذين﴿: واهلداية يف اآلخرةسبب األمن يف الدنيا،  - وجل

 ].٨٢: األنعام[﴾ مهتدونَ لَهم اَألمن وهم بِظُلْمٍ أُولَـئك إِميانهم
 :عباد اهللا
، اليت مسى ا نفسه، أو مساه ا رسـوله  : هي - عز وجل - أمساء اهللا

 هاـواجب احترامـق، فالـال املطلدالة على الكم - سبحانه - وأمساء اهللا
                                     

 . وتغيري االسم ألجل ذلك -تعاىل  -باب احترام أمساء اهللا ): ٥٢(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٩١ 

 .وتعظيمها
 :وتنقسم من حيث حكم التسمي ا إىل قسمني

فهـذه مـن   ) اهللا، اخلـالق : (التسمي بأمساء اهللا املختصة به، مثل :األول
 .احملرمات املنقصة لتوحيد العبد

التسمي بأمساء اهللا غري املختصة به اليت مسي ا اخلالق ويسمى ـا   :الثاين
 .وق، فهذا ال بأس بهاملخل

العزيز، الكرمي، احلليم، فهذه أمساء مشتركة جيوز أن يسمى ا : مثال ذلك
: قال عز وجل ،-سبحانه وتعاىل - املخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأمساء اهللا

﴿زِيزِ قَالَتأَةُ الْعر٥١: يوسف[﴾ ام.[ 
إن اهللا هـو  «: عن أيب شريح، أنه كان يكىن أبا احلكم، فقـال الـنيب   

إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتـوين فحكمـت   : فقال »ليه احلُكمإاحلكم، و
: قلت »؟ما أحسن هذا فما لك من الولد«: بينهم، فرضي كل الفريقني، فقال

فأنت أبو «: شريح، قال: قلت »فمن أكربهم؟«: شريح ومسلم وعبد اهللا؛ قال
 ].رواه أبو داود وغريه[ »شريح

) احلَكَم(تكنيه بأيب احلكم؛ ألن  -  - على أيب شريح  استنكر النيب
الذي إذا حكم ال يرد حكمه، وهذه الصفة ال تليق إال  - تعاىل - من أمساء اهللا

حيكم بني خلقه يف الدنيا بشرعه الذي أنزله على رسله  - سبحانه - باهللا؛ فهو
 ].٤١: الرعد[﴾ هلحكْم يحكُم الَ معقِّب واللّه﴿: كما قال تعاىل

اختلَفْتم  وما﴿: وحيكم بني عباده يف اآلخرة، فيجازي كل نفس مبا كسبت
 ، فبني أبو شريح للرسـول  ]١٠: الشورى[﴾ اللَّه شيٍء فَحكْمه إِلَى فيه من

سبب هذه التكنية وهي أنه كان حيكم بني قومه وحيل مشـاكلهم، ألن مـدار   
 ى اِإللزام، وال على أحكام الكهان وأهل الكتاب، والصلحه على الرضا، ال عل



 

 

٣٩٢ 

عمله  إىل أوضاع اجلاهلية، فريضى كال الفريقني حبكمه، فاستحسن الرسول 
 .-تعاىل - ذلك إال أنه غري الكنية احتراما ألمساء اهللا

أن من السنة أن يكىن الرجل بأكرب أبنائه، وذلك : ويستفاد من هذه التسمية
 .الحترام للكبريمن التكرمي وا

فال يسمى أحد ا،  ،-فالواجب على العبد التأدب مع أمساء اهللا ، سبحانه
 - ومن مسى أو تكىن ا فعليه تغيري االسم أو الكنية، احتراما وإجالالً ألمساء اهللا

 .وهذا من كمال التوحيد ،-سبحانه
تمثلـة يف  امل - جل وعال - ولنستمع يا عباد اهللا إىل ذكر بعض حماسن ربنا

الـذي  ] ٢٥٥: البقرة[﴾ الْحي الْقَيوم﴿: صفاته العليا وأمسائه احلسىن فمنها أنه
 »مالك السـموات واألرض «، لكمال حياته وقيوميته ال تأخذه سنة وال نوم

الـذي   »العامل بكل شـيء «. الذي لكمال ملكه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه
وما خلقهم، فال تسقط ورقة إال بعلمه،  لكمال علمه يعلم ما بني أيدي اخلالئق

وال تتحرك ذرة إال بإذنه، يعلم دبيب اخلواطر يف القلوب حيث ال يطلع عليهـا  
الـذي   »البصـري «. امللك، ويعلم ما سيكون منها حيث ال يطلع عليه القلب

لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغرية وأعضاءها وحلمها ودمها وخمها 
بيبها على الصخرة الصماء، يف الليلة الظلماء، ويرى ما حتت وعروقها، ويرى د

الذي قد استوى  »السميع«األرضني السبع كما يرى ما فوق السموات السبع، 
يف مسعه سر القول وجهره، وسع مسعه األصوات، فال ختتلف عليـه أصـوات   

ال اخللق، وال تشتبه عليه، وال يشغله منها مسع عن مسع، وال تغلطه املسـائل، و 
 .يربمه كثرة السائلني

احلمد هللا الذي وسع مسعه «: وعن أبيها - رضي اهللا عنها - قالت عائشة
 ليـوإين ليخفى ع األصوات، لقد جاءت اادلة تشكو إىل رسول اهللا 



 

 

٣٩٣ 

تجادلُك فـي   اللَّه قَولَ الَّتي قَد سمع﴿: بعض كالمها، فأنزل اهللا عز وجل
﴾ اللَّه سـميع بصـري   تحاوركُما إِنَّ واللَّه يسمع ي إِلَى اللَّهوتشتك زوجِها

 .»]١: اادلة[
الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يضـاء، وجيعـل    »القدير«

املؤمن مؤمنا، والكافر كافرا، والرب برا، والفاجر فاجرا، وهو الذي جعل إبراهيم 
ه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمـة يـدعون إىل   وآله أئمة يدعون إلي

 .النار
أن  - سـبحانه  - ولكمال قدرته ال حييط أحد بشيء من علمه إال مبا شاء

يعلمه إياه، ولكمال قدرته خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما 
ل استحا »غناه«مسه من لغوب، وال يعجزه أحد من خلقه وال يفوته، ولكمال 

عظمتـه  «إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه، ولكمـال  
وسع كرسيه السموات واألرض، ومل تسعه أرضه وال مسواته ومل حتط  »وعلوه

به خملوقاته، بل هو العايل على كل شيء وهو بكل شـيء حمـيط، وال تنفـد    
جار األرض أقالما وال تبدل، ولو أن البحر ميده سبعة أحبر مدادا وأش »كلماته«

فكتب بذلك املداد وبتلك األقالم لنفد املداد وفنيت األقالم ومل تنفد كلماته، إذ 
 .هي غري خملوقة، ويستحيل أن يفْنى غري املخلوق باملخلوق

حيب رسله وعباده املؤمنني، وحيبونه، بل ال شيء أحب  - سبحانه - وهو
قر ألعينهم من رؤيته، وال أحظـى  إليهم منه، وال أشوق إليهم من لقائه، وال أ

يف خلقه وأمره، ولـه   »احلكمة البالغة«له  - سبحانه - وأنه. عندهم من قربه
 على خلقه، وكـل نعمـة منـه فضـل، وكـل نقمـة        »السابغة النعمة«

 بولدها، وأنـه أفـرح بتوبـة عبـده      منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة
 رابه يف األرض املهلكة بعد فقدها واليأسمن واجد راحلته اليت عليها طعامه وش



 

 

٣٩٤ 

 - مل يكلف عباده إال وسعهم وما دون طاقتهم، وأنـه  - سبحانه - منها، وأنه
ال يعاقب أحدا بغري ذنب فعله، وال يعاقبه على فعل غريه، وال يعاقبه  - سبحانه

بترك ما ال يقدر على فعله، وال على ما ال قدرة له على تركه، وأنـه حلـيم،   
، واجد، حمسن، ودود، صبور، شكور، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفـر، ال  كرمي

أحد أصرب على أذى مسعه من اهللا، وال أحب إليه املدح منه، وال أحـب إليـه   
العذر منه، وال أحد أحب إليه اِإلحسان منه، فهو محسن حيب احملسنني، شكور 

ـ    ب حيب الشاكرين، مجيل حيب اجلمال، طيب حيب كل طيـب، نظيـف حي
النظافة، عليم حيب العلماء من عباده، كرمي حيب الكرماء، قوي؛ واملؤمن القوي 
أحب إليه من املؤمن الضعيف، بر حيب األبرار، عدل جيب أهل العدل، حيـي  
ستري، حيب أهل احلياء والستر، عفو غفور حيب من يعفو عن عباده ويغفر هلم، 

جلود وأهله، رحيم حيب صادق حيب الصادقني، رفيق حيب الرفق، جواد حيب ا
 .الرمحاء، وتر حيب الوتر

وباجلملة فكل صفة عليا، واسم حسن، وثناء مجيل، وكل محـد ومـدح   
على أكمـل   - عز وجل - وتسبيح وترتيه وتقديس وإجالل وإكرام؛ فهو اهللا

 .الوجوه وأمتها وأدومها
ومجيع ما يوصف به ويذكر به وخيرب عنه به فهو حمامد لـه وثنـاء عليـه    

تسبيح وتقديس، فسبحانه وحبمده ال يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لكثـرة  و
صفاته وكماهلا، بل هو كما أثىن على نفسه وفوق ما يثين به عليه خلقه، فلـه  
احلمد أوالً وآخرا، محدا كثريا طيبا مباركًا فيه كما ينبغي لكرم وجهـه وعـز   

 .ا ملوالكم حقهجالله ورفيع جمده، فاقدروا لربكم قدره، واعرفو



 

 

٣٩٥ 

وذَرواْ  فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى وللّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
يني الَّذونَ فدلْحنَ يوزجيس هآئملُونَ أَسمعواْ يا كَان١٨٠: األعراف[﴾ م.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٣٩٦ 

 اخلطبة الثانية
النجوى، أمحد ريب وأشكره، له احلمـد يف اآلخـرة   احلمد هللا عامل السر و

واألوىل، سبحانك ربناك وحبمدك جل شأنك وعز سـلطانك، سـبحانك ال   
يخلف وعدك وال يهزم جندك، وأنت العلي األعلى، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  
وحده ال شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له األمساء احلسـىن والصـفات   

بينا حممدا عبد اهللا ورسوله، احلبيب املصطفى والرسول اتىب العال، وأشهد أنَّ ن
والنيب املرتضى، صلى اهللا عليه وعلى آله الشرفاء، وصحبه األوفيـاء والتـابعني   
ومن تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتفى، ما صبح بدا وليلٌ سجى، وسلم 

 .تسليما كثريا
 :أما بعد عباد اهللا

اء والكىن احملرمة إىل أمساء مباحة وأمساء نتعبد اهللا عـز  فإنه جيب تغيري األمس
مع أيب احلكم حيث غري كنية هذا  وجل ا، ونستدل يف ذلك مبا فعله النيب 

 .»أنت أبو شريح«: الصحايب من أيب احلكم، فكناه بأكرب أبنائه فقال له
 - لعز وج - على تسمية أبنائكم بأمساء معبدة هللا - عباد اهللا - واحرصوا

كعبد اهللا، وعبد الرمحن وعبد الكرمي، وعبد العزيز، وكذلك أمساء األنبياء فهم 
رضـوان   - ، ومسوا بأمساء الصحابةأفضل اخللق؛ وأعالهم وأشرفهم حممدا 

أمهـات  : كعمر وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، ومن النسـاء  ،-اهللا عنهم
 .وفاطمة، وأم كلثوم ، رقية،املؤمنني، كعائشة، وخدجية وكبنات النيب 



 

 

٣٩٧ 

وإياكم والتعبد لغري اهللا؛ كعبد الرسول أو عبد النيب أو عبد الويل فالن، كل 
 .ذلك شرك ال جيوز

وابتعدوا عن أمساء الكفار والفسقة، واملمثلني واملمثالت، فإم ليسوا لكـم  
 .بقدوة

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٣٩٨ 

 
(اخلطبة األوىل

52F

١( 

 
س مبا كسبت، املطلع على مكنونات القلـوب  احلمد هللا القائم على كل نف

وما أضمرت، الرقيب على كل جارحة مبا اجترحت، أمحده سبحانه وأشـكره  
على نعم له ال حتصى عمت وغمرت، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له، شهادة تنفع قائلها يف يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت، وأشهد أنَّ 

اهللا ورسوله، بدعوته إىل اهللا وجهاده يف سبيل اهللا علـت رايـة    نبينا حممدا عبد
التوحيد وانتشرت، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه مصـابيح  
اهلدى وجنوم الدجى، على هديه تربت وفيه مدرسته تعلمت، والتابعني ومـن  

 .تبعهم بإحسان ما أشرقت مشس وغربت
 :أما بعد

 .فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه فاتقوا اهللا عباد اهللا،
 :عباد اهللا

، وكتابـه ورسـوله    - سبحانه - قلب املؤمن املوحد ممتلئ بتعظيم اهللا
فتوحيده وإميانه الراسخ، مينعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء بشيء 

 .أو القرآن، أو الرسول  ،-تعاىل - فيه ذكر اهللا
مع االستهزاء؛ وذلك أن التوحيد استسالم وانقياد  فأصل التوحيد ال جيتمع

 .وقبول وتعظيم، واالستهزاء باهللا أو شرعه ينايف التعظيم
 ، وهلذا فإن من استهزأ بشيء فيه ذكـر اهللا، أو القـرآن، أو الرسـول    

 أو استهزأ بأصل التشريع، كمن يستهزئ حبجاب املرأة املسلمة، أو إعفاء
                                     

 . باب من هزل بشيء فيه ذكر اهللا والقرآن والرسول): ٥٣(خطبة رقم  (١)



 

 

٣٩٩ 

ه، أو غري ذلك من أحكام الشرع، فقد وقع يف الكفر الرجل حليته أو تقصري ثوب
األكرب املخرج من امللة، سواء كان املستهزئ جادا أو مازحا ـرد إضـحاك   

 .الناس وتسليتهم
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باالً وي «: قال 

 ].رواه البخاري[ »به يف جهنم
فاق ومل ينكر عليهم، أو يغادر جملسـهم؛  ومن جلس يف جمالس الكفر والن
 الْكتـابِ أَنْ إِذَا  نزلَ علَيكُم فـي  وقَد﴿: فقد شاركهم يف الكفر، لقوله تعاىل

اللّه اتآي متعما سبِه كَفَرا يأُ بِهزهتسيواْ ودقْعى فَالَ تتح مهعـي   مواْ فوضخي
يثدح إِن رِهإِذًاغَي كُم مثْلُه١٤٠: النساء[﴾ م.[ 

 :عباد اهللا
 عز وجل - وقعت يف غزوة تبوك قصة عظيمة، وحادثة شنيعة، ذكرها اهللا

 أَبِاللّـه وآياتـه   ونلْعب قُلْ إِنما كُنا نخوض سأَلْتهم لَيقُولُن ولَئن﴿: بقوله -
مكُنت هولسرونَ وزِؤهتس٦٥: التوبة[﴾ ت.[ 

عن ابن عمر، وحممد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة؛ دخـل حـديث   
ما رأينا مثل قرائنا هؤالء، أرغب : بعضهم يف بعض أنه قال رجل يف غزوة تبوك

وأصـحابه   وال أكذب ألسنا، وال أجنب عند اللقاء، يعين رسول اهللا . بطونا
 .القراء

 نافق؛ ألخربن رسـول اهللا  كذبت، ولكنك م: فقال هلم عوف بن مالك
ليخربه، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلـك   فذهب عوف إىل رسول اهللا 

يا رسول اهللا إمنا كنا : وقد ارحتل وركب ناقته، فقال الرجل إىل رسول اهللا 
 خنوض ونلعب، ونتحدث حـديث الركـب نقطـع بـه عنـاء الطريـق،       

 ، وإن احلجارةقة رسول اهللا كأين أنظر إليه متعلقًا بنسعة نا: قال ابن عمر



 

 

٤٠٠ 

 ].٦٥: التوبة[﴾ ونلْعب إِنما كُنا نخوض﴿: لتنكب رجليه هو يقول
 :عباد اهللا
أحسن الناس اقتصادا يف األكـل   - رضوان اهللا عليهم أمجعني - الصحابة

واحد  املؤمن يأكل يف معي :»وغريه، واملنافقون أكثر الناس أكالً، كما قال 
 ].متفق عليه[ »فر يأكل يف سبعة أمعاءوالكا

 أَالَ إِنهـم هـم  ﴿: واملنافقون أكذب خلق اهللا؛ كما وصفهم اهللا تعـاىل 
عدول باإلمجاع، واختارهم اهللا  -  - والصحابة] ١٨: اادلة[﴾ الْكَاذبونَ

لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق باملرتلة العالية، والغاية الـيت  
 .-وأرضاهم  - س فوقها غايةلي

] ٤: املنـافقون [﴾ صـيحة علَـيهِم   يحسبونَ كُلَّ﴿واملنافقون هم اجلبناء 
مشهورة معلومة، وما ظهر هلـم مـن الشـجاعة     -  - وشجاعة الصحابة

والبطولة ال يعرف هلا نظري، وقد أبلوا بالء حسنا يف سبيل اهللا، وصربوا على ما 
 .القوه

، وهو منطلق إىل تبـوك،  ابن إسحاق يشريون إىل رسول اهللا  ويف رواية
أحتسبون جالد بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضـا،  : فقال بعضهم لبعض

 .واهللا لكأنا بكم مقرنني يف احلبال، إرجافًا وترهيبا للمؤمنني
: هذه املقولة اخلبيثة قال هلـذا القائـل   -  - فلما مسع عوف بن مالك

، وهذه مـن  نسبت إليهم، ولكنك منافق، ألخربن رسول اهللا كذبت فيما 
النصيحة هللا ولرسوله وليس من النميمة يف شيء، فذكر أفعال الفسـاق لـوالة   
األمور لريدعوهم من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال من باب الغيبـة  

 .والنميمة



 

 

٤٠١ 

ه، فـأتى  وجد القرآن قد سـبق  وملا ذهب عوف بن مالك ليخرب النيب 
املستهزئون يعتذرون أم مل يقصدوا حقيقة اِإلستهزاء، وإمنا قصـدوا اخلـوض   
واللعب، واملراد اهلزل ال اجلد، والتحدث كما يتحدث الركبـان إذا ركبـوا   
رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم، وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السـفر،  

 ورسـوله كُنـتم   ه وَآياتـه أَبِاللَّ ﴿: وقطع الطريق، فتال عليهم رسول اهللا 
ما يلتفت ] ٦٦،  ٦٥: التوبة[﴾ إِميانِكُم كَفَرتم بعد تعتذرواْ قَد الَ*  تستهزِؤونَ
  إىل هذا املنافق من غضبه عليه، ومل يقبل عذره الباطل، إذ أن هذه األمور ال

اهللا ورسوله، وتعظيما آلياته، يدخلها اخلوض واللعب، وإمنا حتترم وتعظم إميانا ب
وتصديقًا وتوقريا، واخلائض والالعب منقص هلا، وعلى املؤمن أن خياف علـى  
نفسه من النفاق، فقد كان أصحاب تلك املقالة السيئة مؤمنني قبـل مقالتـهم   

إميـام   ﴾ فقد كانإِميانِكُم كَفَرتم بعد قَد﴿: تلك، مث وقعوا يف الكفر بسببها
 .ورسوله  - تعاىل - ا، وهلذا مل مينعهم من االستهزاء باهللاضعيفً

ومن هذا الباب االستهزاء بالعلماء وعدم احترامهم، أو الوقيعة فيهم ألجله، 
 .وفيه أن اإلنسان قد يكفر بكلمة يتكلم ا، أو عمل يعمله

القول الصريح يف االسـتهزاء   :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد عبد الوهاب
ا شاه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة، وإخراج اللسـان ورمـز   هذا وم

! العني، وما يفعله كثري من الناس عند األمر بالصالة والزكاة فكيف بالتوحيد؟
أن من هزل ذا أنه كافر، والفرق بني النميمـة   - وهي العظيمة - فيه: وقال

والغلظة على أعـداء اهللا،  وبني النصيحة هللا ولرسوله، وبني العفو الذي حيبه اهللا 
 .وأن من االعتذار ما ال ينبغي أن يقبل



 

 

٤٠٢ 

 :عباد اهللا
كفر إعـراض  : والكفر كفران :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني

وكفر معارضة، واملستهزئ كافر كفر معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصـنم  
لبالء واهلـالك  فقط، وهذه املسألة خطرية جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها ا

ال  - عـز وجـل   - وهو ال يشعر؛ فقد يتكلم اِإلنسان بالكلمة من سخط اهللا
أو بالزكاة،  ،-ولو نافلة - يلقي هلا باالً يهوي ا يف النار، فمن استهزأ بالصالة

أو الصوم، أو احلج؛ فهو كافر بإمجاع املسلمني، كذلك من استهزأ باآليـات  
إن وجـود  : ود احلر يف أيام الشتاء سفه، أو قالإن وج: الكونية بأن قال مثالً

الربد يف أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر خمرج عن امللة؛ ألن الرب عز وجل كـل  
 .أفعاله مبنية على احلكمة وقد ال نستطيع بلوغها بل ال نستطيع بلوغها

احترام وتقدير وحمبـة ونصـرة العلمـاء،     - سبحانه - إن من إجالل اهللا
ين باملعروف والناهني عن املنكر، وأهل اخلري والصالح، ومـن  والدعاة، واآلمر

 .استهزأ م؛ ألجل متسكهم بالدين فقط كفر
 الْكتـابِ أَنْ إِذَا  نزلَ علَيكُم فـي  وقَد﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اللّه اتآي متعما سبِه كَفَرا يأُ بِهزهتسيواْ ودقْعى فَالَ تتح مهعـي   مواْ فوضخي
يثدإِذًا ح كُمإِن رِهغَي إِنَّ اللّه مثْلُهم نيقافنالْم عامـي  جف رِ ينالْكَافو   مـنهج
 ].١٦٠: النساء[﴾ جميعا

 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
إله إال اهللا وحده ال  احلمد هللا معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن ال

شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله 
 .وأصحابه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
فاالستهزاء بأصل التشريع كفر؛ واالستهزاء بتطبيق املسلم للشرع كبرية من 

 .الكبائر
من الناس ديدنه تتبع أهل العلم  :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن إبراهيم

فهذا يخشى أن يكـون   - املطاوعة كذا وكذا: مثل قوله - لقيهم أم مل يلقهم
مرتدا، وال ينقم عليهم إال أم أهل طاعة، أما إذا كان مع شخص أو أشخاص 

 .فهذا ال ينبغي لكنه أهون من ذلك
الء الذين يسخرون مـن  هؤ :-رمحه اهللا - ويقول الشيخ حممد بن عثيمني

الذين يلمـزون  : امللتزمني بدين اهللا فيهم نوع نفاق، ألن اهللا قال على املنافقني
 .املطوعني من املؤمنني

: يف احلرم املكي وقد رفع سواكه - رمحه اهللا - وقال الشيخ صاحل البليهي
هذا املسواك لو علم شخص أنه من السنة مث سخر به؛ فإن هذا قد ارتكب أمرا 
كفريا، ألنه إذا سخر بالسنة، يسخر بصاحبها، وإذا سخر بالرسول فإنـه قـد   

 .سخر باهللا ألنه أرسل النيب وشرع هذا
أن االستهزاء ) ياحلية: (ويف جواب للجنة الدائمة لإلفتاء على من قال آلخر

 السخرية فذلك) ياحلية(باللحية منكر عظيم؛ فإن قصد القائل 



 

 

٤٠٤ 

 .س بكفر وال ينبغي أن يدعوه بذلككفر، وإن قصد التعريف فلي 
على من زعم أن بعض  :-رمحه اهللا - ويف جواب للشيخ عبد العزيز بن باز

األحكام الشرعية حتتاج إىل إعادة نظر، وأا حباجة إىل تعديل لكوا ال تناسب 
 .يف املرياث؛ أن للذكر مثل حظ األنثيني: تطورات العصر مثال ذلك

 كام اليت شرعها اهللا لعباده على لسـان نبيـه   األح :-رمحه اهللا - يقول
كأحكام املواريث والصلوات اخلمس والزكاة والصيام وحنو ذلك، مما أوضـحه  
اهللا لبعاده وأمجعت عليه األمة؛ ليس ألحد االعتراض عليه وال تغـيريه، ألنـه   

 .وبعده إىل قيام الساعة تشريع محكم لألمة يف زمن النيب 
اعتقاد وإميان، ومن زعم أن األصلح خالفه فهـو  فالواجب عمل ذلك عن 

كافر، وهكذا من أجاز خمالفته يعترب كافرا ألنه معترض على اهللا وعلى رسـوله  
   ا، فإن تـابوعلى إمجاع األمة، وعلى ويل األمر أن يستتيبه إن كان مسلم

 .وإال وجب قتله كافرا مرتدا عن اِإلسالم
حلـق  : على من يقول - رمحه اهللا - ازويف جواب للشيخ عبد العزيز بن ب

 .اللحية وتقصري الثوب قشور
هذا الكالم خطري ومنكر عظيم وليس يف الدين قشور، بل كله لُـب  : قال

وإصالح، وينقسم إىل أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصري الثوب من الفروع 
ا، ويسمي شيء من أمور الدين قشورخشى ال من األصول؛ لكن ال جيوز أن ي

: على من قال هذا الكالم منتقصا ومستهزئًا أن يرتد بذلك عن دينه، لقوله تعاىل
 كَفَـرتم بعـد   تعتذرواْ قَـد  الَ*  تستهزِؤونَ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم قُلْ﴿

انِكُم٦٦،  ٦٥: التوبة[﴾ إِمي.[ 



 

 

٤٠٥ 

وإرخاؤهـا، وتوفريهـا وقـص    هو الذي أمر بإعفاء اللحية  والرسول 
 .الشوارب وإحفاؤها؛ فالواجب طاعته وتعظيم أمره ويه يف مجيع األمور

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٠٦ 

 
(اخلطبة األوىل

53F

١( 

 
احلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد، مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفـوا  

حق وحده أن يعبد، أحد، تفرد باخللق والتدبري، وتعاىل عن الشبيه والنظري، فاست
وأشكره، خلقنا ورزقنا، وكفانا وآوانا، وهـدانا لِإلسـالم،    - تعاىل - أمحده

واختصنا ببعثة سيد األنام، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن ال إلـه  
إال اهللا وحده ال شريك له، جعل اِإلسالم طريق اجلنة األوحد، وأشهد أن حممدا 

فقد اهتدى ورشد، ومن عصاه فلن يضر إال نفسـه،  عبده ورسوله، من أطاعه 
 .ولن يضر اهللا شيئًا

 :أما بعد
 .فاتقوا اهللا عباد اهللا، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه

 :أيها املسلمون
وما ﴿. تفرد اهللا وحده بالعطاء والرزق، وتفضل على عباده بالنعم العظيمة

وليس إعطاء الدنيا ألحد تـدل علـى    ]٥٣: النحل[﴾ اللّه من نعمة فَمن بِكُم
 - سبحانه - حمبة اهللا له وكرامته عليه، ومنعها يدل على هوانه عند اهللا، بل إنه

حب، فهو يرزق مجيع خلقه مسلمهم وكافرهم، عيحب ومن ال يطي الدنيا ملن ي
 .ل يرزق الدواب واحليوانات والطيوربوبرهم وفاجرهم، 

 بالنعم وفتح عليه باب الرزق واخلريات، فذلك المتحانه فمن أنعم اهللا عليه
                                     

مسته  منا من بعد ضراء أَذَقْناه رحمةً ولَئن﴿: عاىلباب ما جاء يف قول اهللا ت): ٥٤(خطبة رقم  (١)
قُولَني لَيذَا ل٥٠: فصلت[﴾ ه[ . 



 

 

٤٠٧ 

والْخيـرِ   ونبلُوكُم بِالشر﴿: أيشكر أم يكفر؟ أيطيع أم يعصي؟ قال تعاىل 
 ].٣٥: األنبياء[﴾ فتنةً

فالواجب على العباد أن يشكروا اهللا على نعمه، وأن ينسبوها إىل املُسـبب  
 .-سبحانه - وهو اهللا

عم إىل األسباب من كفر النعم، الذي هو من احملرمات املنقصـة  فإضافة الن
 .لتوحيد العبد

﴾ هذَا لـي  مسته لَيقُولَن منا من بعد ضراء أَذَقْناه رحمةً ولَئن﴿: قال تعاىل
 ].٥٠: فصلت[

إال مـن   - يف هذه األية الكرمية عن شأن اِإلنسان وحاله - سبحانه - خيرب
عافية وغىن من بعد مرض  - سبحانه - أنه إذا أتاه - ار اهللا قلبه بنور اِإلميانأن

 - سبحانه - أو فقر أصابه جحد نعمة ربه عليه، ونسي املُنعم املسبب املتفضل
واستند إىل األسباب، فتارة يزعم أمنا حصلت له هذه النعمة بكـده وكسـبه   

 .وحوله وقوته، وأخرى يزعم أنه مستحق هلا
: فصـلت [﴾ منـا  أَذَقْناه رحمةً ولَئن﴿: ري السلف لآليتني الكرميتنيوتفاس

 ].٧٨: القصص[﴾ علْمٍ عندي إِنما أُوتيته علَى قَالَ﴿: ، وقوله]٥٠
 .ترجع إىل نسيان املُسبب واالستناد إىل األسباب، وذلك من كفر النعم

ون العلـم عائـدا علـى    على علم مني بوجوه املكاسب، فيك: قال قتادة
اإلنسان؛ أي أنين عامل بوجوه املكاسب، وال فضل ألحد علي فيما أوتيته، وإمنا 

 .الفضل يل، وعليه يكون هذا كفرا بنعمة اهللا وإعجابا بالنفس
جنحـت  : (قول الطالب إذا جنح يف االمتحان: ومن األمثلة على كفر النعم

مجعت ثروة مايل بسبب معـرفيت  : (، أو كقول بعض التجار)جبدي واجتهادي
 نلت الترقية جبدي: (، أو قول بعض املوظفني)بوجوه البيع والشراء



 

 

٤٠٨ 

إن ذلـك  : (، أو قول بعض املزارعني إذا طاب مثره ودنا حصـاده )وتعيب 
 ).بكدي وعملي

، فهو )هذا من اهللا مث كذا وكذا: (والواجب أن يضيف النعم إىل اهللا، فيقول
ملنع  - سبحانه - عباده بتيسري األسباب هلم، ولو شاءسبحانه الذي تفضل على 

 .السبب الذي فعله العبد من التأثري فلم يصر شيئًا، فهو املُنعم أوالً وآخرا
 سبحانه - الذي أنعم على الطالب باجلد واالجتهاد، وهو - سبحانه - فهو

لـذي  ا - سبحانه - الذي أنعم على التاجر مبعرفة وجوه البيع والشراء، وهو -
الذي أنبـت   - جل وعال - أسبغ على املوظف إتقان عمله والنجاح فيه، وهو

الزرع وأقامه، وهدى اإلنسان إىل معرفة طرق الزراعة؛ وأفضـلها، وأوقاـا   
 .وأنواعها

 ).أنا مستحق هلا: (ومن الناس أيضا من يقول إذا حصلت له نعمة
ى اهللا، وإمنـا هـو   أن يعلم العبد أنه فقري غري مستحق لشيء عل: والواجب

هو املستحق أن يشكر وأن  - تبارك وتعاىل - فضل اهللا يؤتيه من يشاء،ـ وربه
 .تنسب النعم إليه

 ).ريب يحبين: (وكذلك قول بعض الناس إذا حصلت له نعمة
وهذا القول أيضا تزكية : أن يعلم العبد أن النعمة قد تكون ابتالء: والواجب

ري علم، وقد يكون القائل فاسقًا أو منافقًا؛ وقد ذكر للنفس؛ وتقَول على اهللا بغ
﴾ يحبِبكُم اللّه فَاتبِعونِي كُنتم تحبونَ اللّه قُلْ إِن﴿: اهللا ميزان احملبة يف قوله تعاىل

 ].٣١: آل عمران[
وأعطانا إياها، جيب  - عز وجل - ومع هذه النعم واخلريات اليت يسرها اهللا

 النعم أن يشكر ربه املنعم على نعمه العظيمة، وآالئهعلى العبد جتاه 



 

 

٤٠٩ 

 :اجلسيمة، وخرياته العميمة، وذلك بثالثة أمور 
بالقلب؛ وشكر القلب اِإلقرار بأن مجيع النعم من اهللا؛ يعطي ومينـع،   :أوالً

وخيفض ويرفع، ال راد لقضائه وال مانع لفضله، ويكون هذا اِإلقرار مستقرا يف 
 .قلبه موقنا به

ذكرها باللسان وذلك بالثناء على اهللا ـا محـدا،   : من شكر النعم الثاين
 .وشكرا، وذكرا

 الشكر باجلوارح؛ وذلك باالستعانة ا على طاعة اهللا: أنواع الشكر وثالث
وعدم استغالهلا يف املعاصي، فنعمة املال من نعم اهللا الـيت جيـب    - سبحانه -

ومن صرف مال اهللا الذي . عطاًء، وبيعا وشراًءصرفها يف احلالل، نفقة وأخذًا و
أعطاه يف احلرام، فقد كفر النعمة وعصى املُعطي، وكذلك نعمـة الصـحة يف   
األبدان باالستعانة ا على طاعة اهللا ومرضاته والتقرب إليه وكذلك سائر النعم 

 .-عز وجل - تستعمل فيما يرضي اهللا
إن «: يقـول  ع رسول اهللا أنه مس -  - ويف احلديث عن أيب هريرة

أبرص وأقرع وأعمى، فأراد اهللا أن يبتليهم، فبعـث  : ليثالثة من بين إسرائ
لـون حسـن،   : أي شيء أحب إليك؟ قال: إليهم ملكًا، فأتى األبرص فقال

فمسحه فـذهب  : وجلد حسن، ويذهب عين الذي قد قذرين الناس به، قال
إليـك؟   بفأي املال أح: ؛ قالعنه قذره، فأُعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا

 بارك اهللا: فأعطي ناقة عشراء، فقال - أو البقر شك إسحاق - اِإلبل،: قال
شعر حسـن،  : أي شيء أحب إليك؟ قال: لك فيها؛ قال فأتى األقرع فقال

وجلد حسن، ويذهب عين الذي قد قذرين الناس به، فمسحه فذهب عنـه  
البقـر أو اإلبـل،   : ليك؟ قـال فأي املال أحب إ: وأعطي شعرا حسنا، قال
أي : فأتى األعمى فقـال : بارك اهللا لك فيها، قال: فأعطي بقرة حامالً، وقال

 :شيء أحب إليك؟ قال



 

 

٤١٠ 

أن يرد اهللا إىل بصري، فأبصر به الناس، فمسحه فرد اهللا إليه بصـره،   
الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولـد  : أي املال أحب إليك؟ قال: قال

: ان هلذا واد من اإلبل، وهلذا واد من البقر، وهلذا واد من الغنم، قالهذا، فك
رجل مسكني وابن سـبيل؛ قـد   : مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته فقال

انقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بـك، أسـألك   
لغ به يف سفري، بالذي أعطاك اللون احلسن، واجللد احلسن، واملال، بعريا أتب

كأين أعرفك، أمل تكن أبرصا يقـذرك النـاس،   : احلقوق كثرية، فقال: فقال
إمنا ورثت هذا املال كابرا عن : املال، فقال - عز وجل - فقريا فأعطاك اهللا

مث إنه أتى األقرع : إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت، قال: كابر، فقال
: ذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقـال يف صورته، فقال له مثل ما قال هل

مث إنه أتى األعمى يف صـورته  : إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت، قال
رجل مسكني، وابن سبيل، قد انقطعت يب احلبال يف سفري، : وهيئته، فقال

فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطـاك  
قد كنت أعمى فـرد اهللا إيلَّ بصـري،   : غ ا يف سفري، فقالاملال؛ شاة أتبل

عز  - فخذ ما شئت، ودع ما شئت، فواهللا ال أجهدك اليوم بشيء أخذته هللا
أمسك عليك مالك، فإمنا ابتليتم؛ فقد رضي اهللا عنك وسخط : قال - وجل

 ].رواه البخاري ومسلم[ »على صاحبيك
 :عباد اهللا

كرمي والسنة الصحيحة ليس املقصود منها جمرد القصص الواردة يف القرآن ال
اخلرب، بل يقصد منها العربة والعظة، مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور، 

، ]١١١: يوسـف [﴾ ُألولي اَأللْبابِ في قَصصهِم عبرةٌ لَقَد كَانَ﴿: قال تعاىل
: سـرائيل عن ثالثة فقراء من بين إ. ومن هذه القصص ما ورد يف هذا احلديث

سبحانه أن خيتربهم إذ أمت علـيهم نعمتـه    - أبرص، وأقرع، وأعمى، أراد اهللا
 أيشكرون أم يكفرون؟ وإن كان اهللا عاملًا مبا سيكون



 

 

٤١١ 

، ]٤٠: األحـزاب [﴾ شيٍء عليمـا  وكَانَ اللَّه بِكُلِّ﴿: منهم، قال تعاىل 
وأعطاهم ما يشـتهون  فأرسل إليهم ملكًا، فأزال ما م من العاهات بإذن اهللا، 

 .من النعم، ودعا هلم بالربكة فيها
فكان لألبرص واد من اِإلبل، ولألقرع واد من البقر، ولألعمـى واد مـن   

 .الغنم، فتمت النعم على هؤالء من جهة الصحة ومن جهة الغىن
إىل هؤالء الثالثة ملكًا خيتـربهم وميتحنـهم،    - جل وعال - مث أرسل اهللا

يت كانوا عليها، فسأل كل واحد منهم على حدة شيئًا مـن  متصورا بصورهم ال
 .املال، مذكرا هلم بنعم اهللا عليهم

فجحد كل من األبرص واألقرع نعم اهللا عليهما بنسبتها إىل غريه، ومل يؤديا 
حق اهللا فيهما؛ من زكاة، وإطعام جائع، وما شابه ذلك؛ فاستحقا السخط من 

 .-سبحانه وتعاىل - اهللا
ألعمى بنعمة اهللا عليه ونسبها إىل اهللا، وأدى حق اهللا فيها، فنال واعتراف ا
 .-سبحانه وتعاىل - الرضا من اهللا

 يشـاء ويقَـدر   يبسطُ الرزق لمن اللّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
اةيواْ بِالْحفَرِحا وما ويني الدا فيناةُ الديإِ الْح ةراآلخاعت٢٦: الرعد[﴾ الَّ م.[ 

 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم



 

 

٤١٢ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محدا كثريا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 

 .أنَّ نبينا حممد عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه
 :أما بعد

رفوا لربكم حقه ونعمه، واشكروها على الوجه واع - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .الذي يرضيه وال يسخطه

 :أيها املسلمون
اللّـه الَ   تعـدواْ نِعمـت   وإِن﴿إن نعم اهللا على عباده كثرية ال تحصـى  

فالواجب االعتراف بأا منه وحده وشكره عليها؛ ] ٣٤: إبراهيم[﴾ تحصوها
واحلذر من كفران ] ٧: إبراهيم[﴾ َألزِيدنكُم تمشكَر لَئن﴿النعم  مفبالشكر تدو

 .فبالكفران تزول النعم ،-تبارك وتعاىل - النعم بنسبتها إىل غري املُنعم
فاألعمى اعترف بنعمة اهللا عليه، ونسبها إىل من أنعم عليه ا، وأدى حـق  

واِإلقـرار   اهللا فيها، فاستحق الرضا من اهللا بقيامه بشكر النعمة، ملا أتى بأركاا
ا، ونسبتها إىل املُنعم، وبذهلا فيما حيب، وكفر صاحباه نعمـة اهللا عليهمـا،   

 .فاستحقا السخط بذلك
الشكر هو االعتراف بإنعام املُنعم على وجـه   :-رمحه اهللا - قال ابن القيم

اخلضوع له والذل واحملبة، فمن مل يعرف النعمة مل يشكرها، ومن عرفهـا ومل  
 ا، ومن عرف النعمة واملُنعم لكن جحدها فقـد  يعرف املُنعما مل يشكر أيض

كفرها، ومن عرفها وعرف املُنعم ا وأقر ا، ولكن مل خيضع له ومل حيبـه ومل  
 يرض به وعنه مل يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف املُنعم ا،



 

 

٤١٣ 

وأقر ا وخضع للمنعم ا وأحبه ورضي به وعنه، واستعملها يف رضـاه   
ته، فهذا هو الشاكر هلا، فال بد للشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وطاع

 .وهو امليل إىل املُنعم وحمبته واخلضوع له
ويف هذا احلديث بيان حال من كفر النعم ومن شكرها، فاشكروا ربكـم  

 .على نعمه العظيمة، وأدوا حقها تنالوا خريي الدنيا واآلخرة
ن ممن شكر نعمه العظيمة وقام حبق املُنعم نسأل اهللا العلي العظيم أن نـكو

 .حق قيام
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤١٤ 

(اخلطبة األوىل
54F

١( 
 - احلمد هللا علي الذات جليل القدر، عظيم الصفات رفيع الذكر، أمحـده 

وأشكره، وهو كرمي العطاء جزيل األجر، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا   - سبحانه
له اخللق واألمر، وأشهد أنَّ نبينا حممدا  - تبارك وتعاىل - وحده ال شريك له،

عبد اهللا ورسوله، حاز مراتب الشرف ومنازل الفخر، صلى اهللا وسلم وبـارك  
عليه، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، واألجنم الزهر، والتابعني ومن تـبعهم  

 .بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

فـاتقوا اهللا   - عز وجـل  - ونفسي بتقوى اهللا - أيها الناس - فأوصيكم
كَسـبت   توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما إِلَى اللّه ثُم يوما ترجعونَ فيه واتقُواْ﴿رمحكم اهللا 

واستعدوا ملا أمامكم، فإن اليوم عمـل وال  ] ٢٨١: البقرة[﴾ يظْلَمونَ وهم الَ
 .حساب، وغدا حساب وال عمل

د الفالح فليستبضع بضاعة املتقني، ومن أحب أن يكون اهللا وليـه  ومن أرا
فاهللا ويل املتقني، وأكرم الناس عند اهللا أتقاهم، واآلخرة عند ربـك للمـتقني،   
الساعي لغري باب اهللا عاثر القدم، والشاكر لغري نعم اهللا مسلوب النعم، والعمر 

ملوعد يوم احلسـاب،  حمسوب، والعمل مكتوب، والوقت مير مر السحاب، وا
 .وربك الرزاق، والعاقبة للتقوى

                                     
فَتعالَى  فيما آتاهما جعالَ لَه شركَاء آتاهما صالحاً فَلَما﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٥٥(خطبة رقم  (١)

 . ]١٩٠: األعراف[﴾ يشرِكُونَ اللّه عما



 

 

٤١٥ 

 :عباد اهللا
خلق اهللا اخللق لعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، أنزل هلـم مـن   
بركات السماء، وآتاهم من خريات األرض، وسخر هلم الدواب، وأوجد هلـم  

كُـلِّ   م خـالق اللَّه ربكُ ذَلكُم﴿: البحار وأجرى األار ورزقهم من الطيبات
 ].٦٢: غافر[﴾ شيٍء

الواهب املُنعم،  - سبحانه - وجعل هلم املال والبنون زينة احلياة الدنيا، فهو
يزوجهم  أَو* لمن يشاء الذُّكُور  يشاء إِناثًا ويهب يهب لمن﴿: املُتفضل املُعطي

، وجعل ذلـك  ]٥٠ – ٤٩: ىالشور[﴾ ء عقيمايشا وإِناثًا ويجعلُ من ذُكْرانا
اخللق كلهم ] ١٥: لتغابنا[﴾ وأَولَادكُم فتنةٌ أَموالُكُم إِنما﴿كله امتحانا وابتالًء 

ملك هللا وعبيد له حتت تصرفه وربوبيته، فيلزمهم عبادته وحده ال شريك لـه،  
؛ يـوهم أن هللا شـريكًا يف   وتعبيد األمساء لغري اهللا؛ كعبد النيب، وعبد احلسني

 .عبادته، وذلك شرك أصغر
والواجب على العبد إذا رزقه اهللا ولدا معاىف سليما، أن يشكر اهللا على هذه 

 .النعمة، وأال يعبد امسه إال هللا وحده؛ كعبد اهللا وعبد الرمحن
أنا النيب «: وقد أجاز بعض العلماء التسمية بعبد املطلب استدالالً بقوله 

 رواه البخاري[ »كذب، أنا ابن عبد املطلب ال.[ 
 »أنا ابن عبد املطلب«: والصحيح حترمي التسمية بعبد املطلب، وأن قوله 

مسـى عبـد    و من باب اِإلخبار بأن له جدا امسه عبد املطلب، ومل يرد أنه 
، )شـيبة (كان امسه  املطلب أو أمر أحد صحابته بذلك، واملطلب جد النيب 

إىل مكة حسبه الناس ) املطلب(عبد املطلب ألنه حينما قدم به عمه  وإمنا سمي
 .فاشتهر ذا االسم) عبد املطلب(عبدا له فسموه 



 

 

٤١٦ 

 :عباد اهللا
اخللق كلهم ملك هللا وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحـده، وتوحيـده يف   

ـ   إِن كُـلُّ ﴿ربوبيته وإهلتيه، والعبودية عبوديتان، عبودية عامة كقوله  ـن في م
اتاومي السضِ إِلَّا آتالْأَرا ودبنِ عمحوعبودية خاصة بأهـل  ] ٩٣: مرمي[﴾ الر

 ].٣٦: الزمر[﴾ اللَّه بِكَاف عبده أَلَيس﴿: الطاعة واِإلخالص، كما قال تعاىل
الَى اللّـه  فَتع فيما آتاهما جعالَ لَه شركَاء آتاهما صالحاً فَلَما﴿: قال تعاىل

 ].١٩٠،  ١٨٩ :األعراف[﴾ يشرِكُونَ عما
إين : ملا تغشاها آدم محلت فأتامها إبليس فقـال : عن ابن عباس يف اآلية قال

صاحبكما الذي أخرجتكما من اجلنة، لتطيعاين، أو ألجعلن له قرين أيل فيخرج 
فأبيا أن يطيعاه من بطنك فيشقه، وألفعلن وألفعلن خيوفهما، مسياه عبد احلارث، 

فخرج ميتا، مث محلت فآتامها، فقال مثل قوله؛ فأبيا أن يطيعاه، مث محلت فأما 
فذكر هلما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد احلارث، فـذلك قولـه تعـاىل    

شـركاء يف  : قتادة قال ﴾ وله بسند صحيح عنفيما آتاهما جعالَ لَه شركَاء﴿
 .هطاعته ومل يكن يف عبادت
إن الذين جعلوا له شركاء هم املشركون من ذرية آدم : وقال أكثر العلماء

﴾ وهذا هو الصحيح؛ لضـعف  يشرِكُونَ فَتعالَى اللّه عما﴿: وحواء، وهلذا قال
أثر ابن عباس؛ ولترتيه آدم وزوجه من الشرك أيا كان، مما يؤيد ذلك ما قاله ابن 

املشركون من أوالدمها وال  ﴾فيما آتاهما ه شركَاءجعالَ لَيف قوله تعاىل ﴿: القيم
يلتفت إىل غري ذلك مما قيل أن آدم وحواء ال يعيش هلما ولد فآتامهـا إبلـيس   

إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد احلارث، ففعـال، فـإن اهللا   : فقال
 .اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك بعد ذلك



 

 

٤١٧ 

بعض الناس يف أنواع خملة بالعقيدة بوجوه خمتلفـة   - عباد اهللا - وقد يقع
 :متنوعة ومن ذلك
أن يعتقد أن الذي أتى ذا الولد هو الويل الفالين، والصاحل  :الوجه األول

 .الفالين، وحنو ذلك؛ فهذا شرك أكرب؛ ألما أضافا اخللق إىل غري اهللا
املـرأة   ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض من ينتسب إىل اإلسالم؛ فتجد

اليت ال يأتيها الولد تأيت إىل قرب الويل الفالين، كما يزعمون أنه ويل اهللا واهللا أعلم 
 !!يا سيدي فالن ارزقين ولدا: بواليته، فتقول

أن يضيف سالمة املولود ووقايته إىل األطباء وإرشادام وإىل  :الوجه الثاين
الولد من الطلق؛ ألن القابلـة  سلم هذا : القوابل وما أشبه ذلك، فيقولون مثالً

امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إىل غري اهللا، ألنه أضاف النعمة إىل السبب 
 .-عز وجل - ونسي املسبب وهو اهللا

أال يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خـرج   :الوجه الثالث
فيقدم حمبته على حمبة  ساملًا بفضل اهللا ورمحته، ولكن يشرك من ناحية العبودية؛

وأَولَادكُم  أَموالُكُم إِنما﴿: اهللا ورسوله ويلهيه عن طاعة اهللا ورسوله، قال تعاىل
رأَج هندع اللَّهةٌ ونتف يمظ١٥: لتغابنا[﴾ ع[. 

 .واشكروا له نعمه وفضله - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
لمن يشـاء   يشاء إِناثًا ويهب لمن يهب﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 الذُّكُور *ا أَوانذُكْر مهجوزن يلُ معجياثًا وإِنو ها إِنيمقاء عشي  يرقَـد يملع ﴾
 ].٥٠ ، ٤٩: ىالشور[

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤١٨ 

 اخلطبة الثانية
ما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركًا فيه، ك

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا وبارك 
 .عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
واشكروا لربكم نعمه وأفضاله، وخريه وإنعامـه،   ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا

كل حني بالقلب واللسان، وحبسن التربية لألبنـاء   واحرصوا على شكر ربكم
فاإلمام  كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته،«: فإم أمانه عندكم، قال 

 »راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل رعٍ يف أهله وهو مسئول عن رعيتـه 
 ].رواه البخاري ومسلم[

 .ومن شكر نعمة الولد القيام بأمرهم نفقة وتربية وإحسانا
ظم أنواع التربية أمرهم عبادة اهللا وحده ال شريك له وترسيخ ذلك يف وأع

قلوم، ودعوم إىل الصالة واحملافظة عليها مع مجاعة املسلمني يف املساجد، قال 
 :»رواه أمحد[ »مروا أبناءكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر.[ 

هم، وإبعادهم عـن  وكذلك تأديبهم اآلداب اِإلسالمية، وتعليمهم أمور دين
مواطن اخلنا والفساد، وعدم جلب املنكرات إليهم يف البيوت، أو الذهاب ـم  

 .إىل أماكن يعصى اهللا عز وجل فيها
 وغالب فساد األبناء يأيت من جهة إمهال التربية، وعدم القيام مبا أوجب اهللا

 من مالحظتهم وتوجيههم وعدم إضاعتهم فقد أمركم اهللا ـ - عز وجل -



 

 

٤١٩ 

أَنفُسكُم  الَّذين آمنوا قُوا يا أَيها﴿: بذلك فقال يف كتابه العزيز - عز وجل 
يكُملأَها وار٦: التحرمي[﴾ ن.[ 

فمن أمهل تعليم ولده مـا ينفعـه، وتركـه     :-رمحه اهللا - يقول ابن القيم
ـ  اء سدى، فقد أساء غاية اِإلساءة، وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من قبل اآلب

وإمهاهلم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعـوا  
 .بأنفسهم، ومل ينفعوا آباءهم كبارا

وأكثروا من الدعاء هلم باهلداية، والصالح، والنجاح، والفالح، فقد كـان  
أَعـينٍ   اتنا قُرةَوذُري لَنا من أَزواجِنا ربنا هب﴿: هذا ديدان األنبياء والصاحلني

 آمنا واجنبنِي اجعلْ هـذَا الْبلَد رب﴿، ]٧٤: الفرقان[﴾ للْمتقني إِماما واجعلْنا
دبعأَن ن نِيبو امن٣٥: إبراهيم[﴾ اَألص.[ 
من إضـاعتها،   - عز وجل - هذه الرعية أمانة عظيمة حذر اهللا: عباد اهللا

 علَـى السـماوات   عرضنا اَألمانةَ إِنا﴿: يف القيام حبقها، قال تعاىلوالتفريط 
إِنه كَـانَ   وحملَها اِإلنسانُ وأَشفَقْن منها يحملْنها فَأَبين أَن رضِ والْجِبالَِألواْ

 ].٧٢: األحزاب[﴾ جهوالً ظَلُوما
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٢٠ 

(وىلاخلطبة األ
55F

١( 
احلمد هللا كما محد نفسه، وكما هو أهله ومستحقه، وكما محده احلامدون 
من مجيع خلقه، وأستعينه استعانة من فوض إليه أمره، وأقر أنه ال منجا وال ملجأ 
إال إليه، وأستغفره استغفار مقر بذنبه، معترف خبطيئته، وأشكره علـى سـابغ   

 وحده ال شريك له، إقرارا بربوبيته نعمته وعظيم منته، وأشهد أن ال إله إال اهللا
وإخالصا له يف وحدانيته، وأشهد أن نبينا حممدا عبد اهللا ورسوله، خريته مـن  
بريته، ائتمنه على وحيه واصطفاه لرسالته، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلـى  

 .صحابته والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما كثريا
 :بعدأما 

 فإن أحسن احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد بن عبـد اهللا  
وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وعليكم باجلماعـة  
فإن يد اهللا مع اجلماعة، والزموا التقوى يف سركم وعالنيتكم، وعظموا ربكـم  

ئركم ناظر إلـيكم،  عليم بأحوالكم، مطلع على سرا - سبحانه - واتقوه، فإنه
 .مث جيازيكم على أعمالكم إن خريا فخريا، وأن شرا فشرا

 :أيها املسلمون
أمساء قد بلغت الغاية يف احلسن؛ فليس يف ألمسـاء   - سبحانه وتعاىل - هللا

أحسن منها وال أكمل، وال يقوم غريها مقامها؛ ألا متضمنة لصفات كاملة ال 
 .نقص فيها بوجه من الوجوه

                                     
﴾ أَسمآئه يلْحدونَ في وذَرواْ الَّذين فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى وللّه﴿): ٥٦(خطبة رقم  (١)
 . ]١٨٠: األعراف[



 

 

٤٢١ 

 .الرمحن، الرحيم، السميع، البصري، العليم، العزيز، القدير: أمسائه ومن
يدل على كمال : يدالن على كمال الرمحة، والسميع: »فالرمحن الرحيم«

 ...يدل على كمال البصر: السمع، والبصري
 اَألسماء الْحسنى وللّه﴿: عباده بأن يدعوه فقال - سبحانه - وقد أمر اهللا

ليه، وهو غين كرمي جميب قدير، ال يعجـزه  إ﴾ فهم فقراء حمتاجون هافَادعوه بِ
 .، وال تنقص بالعطاءدشيء يف األرض وال يف السماء، خزائنه ال تنف

خبريي الدنيا واآلخرة، ونتحـرى أوقـات    - سبحانه - فعلينا أن ندعوه
 .اِإلجابة، ونبتعد عن موانعها من أكل احلرام وغريه

اهللا وصفاته والعمل الصاحل عند الدعاء، بل إن ذلك ويشرع التوسل بأمساء 
 .من أسباب اِإلجابة

اللهم إين أسـألك  «: ما ورد يف احلديث عنه : ودليل التوسل باألمساء
بأنك أنت اهللا الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكـن كفـوا   

 ].رواه النسائي[ »أحد
يا حي يا قيوم «: ه هم أو غم قالإذا أصاب ودليل التوسل بالصفات أنه 

 ].رواه احلاكم[ »برمحتك أستغيث
ودليل التوسل بالعمل الصاحل قصة الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة يف 

 .الغار، فتوسل كل واحد منهم بصاحل عمله ففرج اهللا عنهم
أن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من أحصـاها  «: وقد بني 

 .»دخل اجلنة
اِإلحاطة ا لفظًا، وفهمها معىن، والتعبـد هللا مبقتضـاها،   : ومعىن أحصاها

 :ولذلك وجهان



 

 

٤٢٢ 

﴾ وذلك بأن جتعلـها  فَادعوه بِها﴿: أن تدعو اهللا ا لقوله سبحانه :األول
ملطلوبك، فعنـد سـؤال املغفـرة     وسيلة إىل مطلوبك، فتختار االسم املناسب

رب اغفر يل «: وكقول »اغفر يل وارمحينيا غفور يا رحيم «: والرمحة تقول
 »يا شـايف اشـفين  «: وعند سؤال الشفاء »وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

 .وهكذا
أمسـاء اهللا  : أن تتعرض يف عبادتك ملا تقتضيه هذه األمساء، فمـثالً  :الثاين

متأل القلب مراقبة هللا يف احلركات والسكنات، فال  »والعليم والرقيب السميع«
ملرء أو يفعل إال ما يرضي اهللا فإذا كان كذلك كان جديرا بأن يكـون  يقول ا

 .ذلك مثنا لدخول اجلنة
 :عباد اهللا

أسألك بكـل  «: األمساء احلسىن ليست منحصرة يف تسعه وتسعني حلديث
اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحـدا مـن   

: واحلديث مجلة واحدة، وقوله »ندكخلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب ع
صفة ال خرب مستقل؛ لئال يتوهم احلصـر بالتسـعة    »ا دخل اجلنةهمن أحصا«

 - سـبحانه  - له: والتسعني امسا، فال تدخل حتت حصر وال حتد بعدد، واملعىن
أمساء متعددة من شأا أن من أحصاها دخل اجلنة، وهذا ال ينفي أن يكون لـه  

 .ة والتسعني واردة يف الكتاب والسنةأمساء غريها، والتسع
وذَرواْ ﴿: من اإلحلاد يف أمسائه، فقال تعـاىل  - عز وجل - وقد حذر اهللا

يني الَّذونَ فدلْحنَ يوزجيس هآئملُونَ أَسمعواْ يا كَان١٨٠: األعراف[﴾ م.[ 
 :و أنواع منهاهو امليل ا عما جيب فيها، وه: ومعىن اِإلحلاد يف أمساء اهللا

 تسمية األصنام بأمساء اهللا كما يفعل املشركون، حيث مسوا الالت: أوالً



 

 

٤٢٣ 

 .من اِإلله، والعزى من العزيز 
مبا ال يليق جبالله، كتسمية النصـارى   - سبحانه وتعاىل - تسمية اهللا: ثانيا

 .تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا - له أبا
: اىل عنه ويتقدس، من النقائص، كقول اليهودمبا يتع - تعاىل - وصفه: ثالثًا

 ].٦٤: املائدة[﴾ مغلُولَةٌ يد اللّه﴿: وقوهلم] ١٨١: آل عمران[﴾ اللّه فَقري إِنَّ﴿
 .إنكار شيء من األمساء، أو مما دلت عليه من الصفات أو األحكام :رابعا

مساء اجلليلة باِإلعراض عن جمادلة الذين مييلون ذه األ - سبحانه - وقد أمر
مـا   سيجزونَ﴿: إىل غري الوجهة السليمة، وأخرب أم سيلقون جزاءهم الرادع

 .﴾كَانواْ يعملُونَ
فالواجب على العبد املسلم أن يتعرف على اهللا بأمسائه احلسـىن وصـفاته   
العال، ويدعوه ويتوسل إليه ا، وأن حيذر من سلوك طريق أهل اِإلحلاد والضالل 

 .اء اهللا وصفاتهيف أمس
وذَرواْ  فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى وللّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يني الَّذونَ فدلْحنَ يوزجيس هآئملُونَ أَسمعواْ يا كَان١٨٠: األعراف[﴾ م[. 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٢٤ 

 اخلطبة الثانية
نا ويرضى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك احلمد هللا كما حيب رب

 .له، وأشهد أن نبينا حممدا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أما بعد

أيها الناس، اتقوا اهللا حق تقواه، فإن اهللا خلقكم ملعرفته وعبادته، فطوىب ملن 
وال جليـا،   قام حبق مواله، فحقه عليكم أن تعبدوه وال تشركوا به شركًا خفيا

وأن حتققوا املتابعة واِإلخالص، ويكون اهللا وحده لكم ناصرا ووليا؛ تقربوا إليه 
باألعمال الصاحلة؛ وحتببوا إليه بإجابة أوامره، واالبتعاد عن نواهيـه، وادعـوه   
وتوسلوا إليه بأمسائه احلسىن وصفاته العال، وتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح، 

بل اخترام النفوس وحضور اآلجال، قبل أن تقول نفس يـا  وإصالح األعمال ق
حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا؛ وطاعة ذي اجلالل، كيف تغترون بالدنيا 
وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقد علمتم أن األجـل  

نضيع أوقاتنا وهـي  ! ينطوي، واإلنسان يف كل حلظة يرحل ويسري، يا عجبا لنا
فس ما لدينا باللهو والبطاالت، وقد جعلنا الدنيا دار قرار، وإمنا هي دار العمل أن

والتزود واغتنام اخلريات، يا عجبا تستويف مجيع مراداتك من موالك، وال تستويف 
حقه عليك وأنت متبع هلواك، وتعرض عن موالك وقت الرخاء والسراء، وتلجأ 

سائر املخلوقات، فقدمه يف قلبك إليه حني تصيبك الضراء أكرمك وقدمك على 
وقد حقه على كل املرادات، من أقبل على ربه تلقاه، ومن ترك ألجله وخالف 

 هواه عوضه خريا مما تركه ورضي عنه مواله، ومن قدم



 

 

٤٢٥ 

رضا املخلوقني على رضاه فقد خسر دينه ودنياه، ومن أعرض عن ذكـره   
كل عليه صادقًا من قلبـه  فإن له معيشة ضنكًا، وذلك مبا قدمت يداه، ومن تو

 .يسر له أمره وقواه
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٢٦ 

(اخلطبة األوىل
56F

١( 
احلمد هللا خلق خلقه أطوارا، وصرفهم كيف شاء سبحانه عزة واقتـدارا،  
أنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله إعذارا وإنذارا، أمحد ريب وأستغفره إنـه  

أشكره، أسبغ علينا نعمه مدرارا، وأشـهد  كان غفارا، وأثين عليه مبا هو أهله و
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة من يرجو هللا وقارا، وأشهد أنَّ نبينا 
حممدا عبد اهللا ورسوله، نصب به الدليل وأنار به السبيل؛ فتبـدلت الظلمـات   
أنوارا، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ كانوا علـى اهلـدى   

الما وعلى احلق منارا، رضي اهللا عنهم وأرضاهم مهاجرين وأنصارا، والتابعني أع
 .ومن تبعهم بإحسان ما أعقب ليل ارا

 :أما بعد
اتقوا اهللا حق التقوى، واستمسكوا مـن اإلسـالم بـالعروة    : فيا عباد اهللا

الوثقى، واعلموا أن أجسامكم وأقدامكم على النار ال تقوى، وعليكم جبماعـة  
ملسلمني، الزموهم وال تفارقوهم، واعلموا أن اليوم عمل وال حساب، وغـدا  ا

ذَرة  يعملْ مثْقَـالَ  ومن*  ذَرة خيرا يره يعملْ مثْقَالَ فَمن﴿: حساب وال عمل
هرا يرش﴾. 

 :أيها املسلمون
ية أهل إىل قيام الساعة، وهي حت -  - السالم سنة قدمية منذ عهد آدم

وهي من سنن األنبيـاء، وطبـع   ] ٢٣: إبراهيم[﴾ سالَم تحيتهم فيها﴿: اجلنة
 األتقياء وديدن األصفياء، ويف هذه األيام أصبح بني بعض الناس وحشة

                                     
 . باب ال يقال السالم على اهللا): ٥٧(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٢٧ 

فترى أحدهم مير جبوار أخيه املسلم وال يلقي عليـه  ! ظاهرة وفرقة واضحة 
من يعرف فقط، وآخرون يتعجبون أن حتية اِإلسالم، والبعض يلقي السالم على 
 !يلقى عليهم السالم من أناس ال يعرفوم

حىت تباعـدت القلـوب، وكـربت     وهذا كله من خمالفة أمر الرسول 
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنـوا  «: اجلفوة، وزادت الفرقة، يقول 

 »الم بينكمسلحىت حتابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا ا
 ].رواه مسلم[

أي اِإلسالم خـري؟  : ويف احلديث املتفق عليه، أن رجالً سأل رسول اهللا 
 .»تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف«: قال

ويف هذا حث على إشاعة السالم بني املسلمني، وأنه ليس مقتصـرا علـى   
 .بل للمسلمني مجيعا! معارفك وأصحابك فحسب

إمنا نغدو من : يغدو إىل السوق ويقول - رضي اهللا عنهما - وكان ابن عمر
 .أجل السالم، فنسلم على من لقيناه

إن اِإلسالم دين األلفة واحملبة والتعاون والتعاضد، فاملسـلمون كاجلسـد   
 الواحد يشد بعضه بعضا ويتأمل بعضه لبعض، فهم أمة مترابطة متكاتفة، وجعل

رابطة وسائل وطرق تقويها وحتييها، وجتدد ما تطاولت بـه  هلذه ال - سبحانه -
األيام من الفراق والبعد؛ وتبدأ بأول حلظة يف اللقاء؛ أال وهو إشاعة السـالم،  

 .لينعم املسلم باألمن والطمأنينة
: فالسالم حتية أهل اِإلسالم يف الدنيا واآلخرة حتية أهل اِإلسالم يف الـدنيا 

إفشائها؛ ألن ذلك من أسباب األلفة واحملبة بينـهم،  السالم عليكم، وقد أمروا ب
 قَوالً من رب سالَم﴿: ألهل اجلنة، قال تعاىل - جل جالله - وهي حتية الرب

 ].٥٨: يس[﴾ رحيمٍ



 

 

٤٢٨ 

دعاء اهللا بطلب السالمة مـن الشـرور   : والسالم املُلقى عند التحية معناه
 .للمسلم عليه

هـو   الَّذي الَ إِلَـه إِالَّ  هو اللَّه﴿: ، قال تعاىلوالسالم من أمساء اهللا احلسىن
كلالْم الَمالس وسوثبت عنه ]٢٣: احلشر[﴾ الْقُد ،  ه كان إذا انصرف منأن

الم ومنـك السـالم،   ساللهم أنت ال«: الصالة املكتوبة استغفر ثالثًا، وقال
 ].رواه مسلم[ »تباركت يا ذا اجلالل واِإلكرام

 :اهللاعباد 
كنا إذا كنا مع رسـول اهللا  : أنه قال -  - يف الصحيح عن ابن مسعود

 فقـال  . السالم على اهللا من عباده، السالم على فالن وفالن: يف الصالة قلنا
 .»ال تقولوا السالم على اهللا، فإن اهللا هو السالم«: النيب 

 .عيوبالسامل من النقائص وال: أي) السالم(ومعىن هذه االسم العظيم 
أم كانوا قبل أن يفرض علـيهم التشـهد يف    -  - خيرب ابن مسعود

، )السالم على اهللا من عباده، السالم على جربيل وميكائيل(: الصالة يقولون
 .»ال تقولوا السالم على اهللا، فإن اهللا هو السالم«: بقول فنهاهم 

عبد واحلكمة يف من احملرمات املنقصة لتوحيد ال »السالم على اهللا«: إن قول
 :ذلك

سامل يف ذاته من كل نقص وعيب، وهـذه املقولـة    - سبحانه - إن اهللا
 .توهم نقصا يرته اهللا عنه) السالم على اهللا(

مسلِّم لغريه، فالعباد فقراء حمتـاجون إليـه يسـألون     - سبحانه - إن اهللا
 .فهو غين ال حيتاج ألحد - سبحانه - السالمة من الشرور، أما اهللا



 

 

٤٢٩ 

اهللا هو املطلوب منه، ال املطلوب له، وهو املدعو ال املدعو له، وهو الغين و
له ما يف السموات وما يف األرض، وهو السامل من كل متثيل ونقـص، وكـل   

 - سالمة ورمحة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها، اسـتحال أن يسـلَّم عليـه   
الم، ال إله غريه، وال بل هو املُسلِّم على عباده، فهو السالم ومنه الس ،-سبحانه

 .رب سواه
: فعلى العبد تعظيم ربه وترتيهه عن كل ما ال يليق به، ومن تعظيمه أال يقال

 .، فالواجب احلذر من ذلك)السالم على اهللا(
 :عباد اهللا

إن من مثرات طاعة اهللا ورسوله أن املطيع املتقي تصيبه دعوة كل مصلٍ على 
: ن هذا الدعاء بسبب ذنوبه، قـال  وجه األرض؛ والعاصي قد حرم نفسه م

التحيات هللا والصلوات الطيبات؛ السالم : فليقل إذا قعد أحدكم يف الصالة«
عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته؛ السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، 
فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كـل عبـد هللا صـاحل يف السـماء     

 ].رواه البخاري[ »واألرض
 .على طاعة ربكم، وأشيعوا السالم بينكم - رمحكم اهللا - فاحرصوا

أَجرا  سلَام وأَعد لَهم يوم يلْقَونه تحيتهم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ].٤٤: األحزاب[﴾ كَرِميا

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٣٠ 

 اخلطبة الثانية
ه اخلري، تبارك الذي بيده امللك وهـو  له األمر ومن ،-عز وجل - احلمد هللا

على كل شيء قدير، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه تقدسـت   
أمساؤه وتباركت آالؤه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، 
وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله، أعز نفسه باخلضوع لربه، وأعلى مكانتـه  

 .قه، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريابالتواضع جلالل خال
 :أما بعد عباد اهللا

السالم يدل على تواضع املسلم وحمبته لغريه، وينبئ عن نزاهة قلبـه مـن   
احلسد واحلقد والبغض والكرب واالحتقار، وهو من حقوق املسـلمني بعضـهم   

واحملبة، وهو من  على بعض، ومن أسباب حصول التعارف واأللفة وزيادة املودة
 .أسباب حتصيل احلسنات ودخول اجلنات، ويف إشاعته إحياء لسنة املصطفى 

رد : مخس جتب للمسـلم علـى أخيـه   « :-عليه الصالة والسالم - قال
 »السالم، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز

 ].رواه مسلم[
ك فسلِّم على أهلك؛ تكن بركـة  إذا دخلت بيت: البنه -  - قال أنس

 .عليك وعلى أهل بيتك
 السـالم علـيكم ورمحـة اهللا   «: وأفضل صيغ السالم، أن يقول املسـلم 

 »السالم عليكم ورمحة اهللا«: وأجرها ثالثون حسنة؛ ويليها قول »وبركاته



 

 

٤٣١ 

بعشر حسـنات؛   »السالم عليكم«: ا عشرون حسنة؛ ويليها قولوأجره 
 .كما جاء يف احلديث

 .وعليكم: ا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولواوإذ
، فعـن  والواجب على من أُلقي عليه السالم أن يرد امتثاالً ألمر الرسول 

إذا أبيتم إال الس، فـأعطوا  «: قال أن النيب  -  - أيب سعيد اخلدري
غض البصر، وكف «: وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال: قالوا »الطريق حقه

 ].متفق عليه[ »السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكراألذى، ورد 
واعلم أن ابتـداء السـالم سـنة، ورده     :-رمحه اهللا - قال اإلمام النووي

واجب، وإن كان املُسلِّم مجاعة فهو سنة كفاية يف حقهم، وإذا سلَّم بعضـهم  
يـه  حصلت سنة السالم يف حق مجيعهم، فإن كان املسلِّم عليه واحدا تعني عل

الرد، وإن كانوا مجاعة كان الرد فرض كفاية يف حقهم، فإن رد واحد منـهم  
 .سقط احلرج عن الباقني، واألفضل أن يبتدئ اجلميع بالسالم وأن يرد اجلميع

 ...فأفشوا السالم بينكم عباد اهللا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٣٢ 

(اخلطبة األوىل
57F

١( 
ونعوذ باهللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، 

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم نَّإِ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظألحـزاب ا[﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

عـز   - اتقوه يف السر والعلن، فإن تقوى اهللا - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
يلْبِسـواْ   آمنواْ ولَـم  الَّذين﴿: سبب األمن يف الدنيا واهلداية يف اآلخرة - وجل

 ].٨٢: نعاماأل[﴾ مهتدونَ لَهم اَألمن وهم بِظُلْمٍ أُولَـئك إِميانهم
 :أيها املسلمون

 .-عز وجل - الدعاء عبادة عظيمة وحبل موصول، وعروة وثقى مع اهللا
 فاألمور كلها وإن كانت :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

                                     
 . اللهم اغفر يل إن شئت: باب قول): ٥٨(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٣٣ 

كسؤال الرمحة واملغفرة، واملطالـب  : مبشيئة اهللا وإرادته، فاملطالب الدينية 
ل العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أُمر العبد أن كسؤا: الدنيوية املعينة على الدين

يسأهلا من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عني العبودية وخمها، وال يـتم  
ذلك إال بالطلب اجلازم الذي ليس فيه تعلق باملشيئة، ألنه مأمور به، وهو خـري  

 .ال يتعاظمه شيء - تعاىل - حمض ال ضرر فيه، واهللا
ق بني هذا وبني سؤال بعض املطالب املعينة اليت ال يتحقـق  وذا يظهر الفر

مصلحتها ومنفعتها، وال جيزم أن حصوهلا خري للعبد، فالعبد يسأل ربه، ويعلقه 
إذا كانـت   حيينأاللهم «: على اختيار ربه له أصلح األمرين؛ كالدعاء املأثور
ستخارة، فافهم وكدعاء اال »احلياة خريا يل، وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل

هذا الفرق اللطيف البديع بني طلب األمور النافعة املعلوم نفعها وعدما ضررها، 
وأن الداعي جيزم بطلبها وال يعلقها، وبني طلب األمور اليت ال يدري العبد عن 
عواقبها، وال رجحان نفعها على ضررها؛ فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي 

 .درة ورمحة ولطفًاأحاط بكل شيء علما وق
 :فضائل ومزايا عديدة، منها - عباد اهللا - وللدعاء

أَسـتجِب   ربكُم ادعونِي وقَالَ﴿: أمر بالدعاء - عز وجل - أن اهللا: أوالً
إِذَا﴿: وقال تعاىل] ٦٠: غافر[﴾ لَكُمي وني عادبع أَلَكس أُجِيب ي قَرِيبفَإِن 

 ].١٨٦: البقرة[﴾ دعان ادعوةَ الداعِ إِذَ
رواه [ »الدعاء هو العبادة«: الدعاء هو العبادة، كما يف قول النيب : ثانيا

 ].أبو دود والنسائي
إن الدعاء ينفع مما نزل، ومما مل «: الدعاء يرد البالء ويدفعه، قال : ثالثا

 ].رواه الترمذي[ »يرتل، فعليكم عباد اهللا بالدعاء
 تعاىل - إن اهللا«: ملن دعاه، قال  عز وجل خلاصة من اهللاملعية ا :رابعا



 

 

٤٣٤ 

 ].رواه مسلم[ »أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا دعاين: يقول - 
 .ال يرد القضاء إال الدعاء كما قال : خامسا

 :عباد اهللا
ال يقـل  «: قـال  أن رسـول اهللا   -  - يف الصحيح عن أيب هريرة

، اللهم ارمحين إن شئت، ليعزم املسألة فإن اهللا أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت
 .»ال مكره له
ليسـأل  : ، أي»وليعظم الرغبة، فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعاطه«: وملسلم

هذا كثري، ال أسأل اهللا إياه، فهـو اجلـواد   : ما شاء من قليل وكثري، وال يقل
 .الكرمي، بيده خزائن السموات واألرض

ألن ) اللهم اغفر يل إن شئت: (املشيئة مثل قولعن تعليق الدعاء ب ى 
ذلك يدل على فتور الرغبة، وقلة االهتمام باملطلوب وينبئ عن قلـة اكتراثـه   

 .بذنوبه ورمحة ربه
وأمر بأن جيزم العبد يف طلبه ويوقن اِإلجابة، والعلة يف حترمي تعليق الطلـب  

 :من اهللا على املشيئة
ال مكره له فعال  - سبحانه - مكره، وهو أن تعليق الدعاء يشعر بأن اهللا له

 .ملا يريد، حيكم ما يشاء ال معقب حلكمه
الـذي ال   - سبحانه - وكذلك أنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على اهللا وهو

يتعاظمه شيء؛ فهو رب األرض والسموات غافر الذنب وقابل التوب شـديد  
 .العقاب بيده مقاليد األمور

باستغناء العبد عن اهللا، والعبد ال غىن له عـن اهللا  ومن ذلك أيضا أنه يشعر 
 - تعـاىل  - الغين احلميد، واإلنسان ينبغي أن يدعو اهللا - سبحانه - أبدا، وهو

 .وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية االفتقار، وأن اهللا قادر على أن يعطيه ما سأل



 

 

٤٣٥ 

: لناس كقـول ما يدور على ألسنة ا: ومن األمثلة من تعليق الدعاء باملشيئة
اللهم اجعلـه يف مـوازين حسـنايت إن    : (أو كقول) اللهم اهدين إن شئت(

 .وكل ذلك من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد)... شئت
 ].رواه البخاري[ »ال بأس طهور إن شاء اهللا«: للمريض أما قوله 

 .فهذا من باب اخلرب ال من باب الدعاء؛ إذ أن الدعاء ال بد من اجلزم فيه
 :آداب جيب مراعاا واألخذ ا ومنها - عباد اهللا - لدعاءول

إذا دعا أحدكم فال «: لقوله : اجلزم فيه واليقني على اهللا باِإلجابة :أوالً
 إن شئت، ارزقين إن شـئت، وليعـزم   اهللا اغفر يل إن شئت، ارمحين: يقل

 ].رواه البخاري ومسلم[ »مسألته، إنه يفعل ما يشاء ال مكره له
عليـه الصـالة    - حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء، كما قال :اثاني
ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، واعلموا أن اهللا ال يسـتجيب  « :-والسالم

 ].رواه الترمذي[ »دعاء من قلب غافل اله
من سره أن يستجيب اهللا لـه  «: الدعاء يف كل األحوال، لقوله  :ثالثًا

 ].رواه الترمذي[ »يكثر الدعاء يف الرخاءعند الشدائد والكرب، فل
أن خيفض صوته بني املخافتة واجلهر، وأن يسـأل  : ومن آداب الدعاء أيضا

بأمسائه احلسىن، ويثين عليه، ويصلي ويسلم على رسـول اهللا   - عز وجل - اهللا
   ى أوقات اِإلجابة، وال يتكلف السجع يف الـدعاء، وأن يكـونوأن يتوخ ،

ة، رافعا يديه، متوضئًا قبله، مع إظهار االفتقار والضعف والشكوى مستقبالً القبل
 .-عز وجل - إىل اهللا

: جييب دعاء من دعاه ولكن قد يؤخر اِإلجابة حلكمة بالغة - واهللا سبحانه
ليكثر العبد من دعاء خالقه وخشوعه بني يديه؛ ليحصل له ذا من خري العظيم 

 ه، وقد يؤخرها لوقوع العبدوصالح القلب ما هو أنفع له من حاجت



 

 

٤٣٦ 

يف املعاصي، كعقوق الوالدين، وأكل احلرام، فعلى العبـد أن يبـادر إىل    
 - سـبحانه  - التوبة؛ رجاء أن يقبل اهللا توبته وجييب دعوته، وقد يؤخرها اهللا

ما من مسـلم يـدعو   «: حلكم أخرى هو أعلم ا، كما يف احلديث عنه 
إمـا أن  : حم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالثبدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة ر

تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف اآلخرة، وإما أن يصرف عنـه مـن   
أكثر إحسانا مما تقولـون  : أي »اهللا أكثر«: إذًا نكثر، قال: قالوا »السوء مثلها

 ].رواه أمحد[
 تجِب لَكُـم إِنَّ أَس ربكُم ادعونِي وقَالَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 .]٦٠: غافر[ ﴾داخرِين سيدخلُونَ جهنم عن عبادتي الَّذين يستكْبِرونَ
 ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم



 

 

٤٣٧ 

 اخلطبة الثانية
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 

لنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي  أنفسنا ومن سيئات أعما
له احلمد يف اآلخرة واألوىل، من يطع اهللا ورسوله فقد رشد،  - سبحانه - له،

ومن يعص اهللا ورسوله فقد غوى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
لى اهللا عامل السر والنجوى، وأشهد أنَّ حممدا عبده املصطفى ورسوله اتىب، ص

عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء، والتابعني أويل النهى، ومـن تـبعهم   
 .بإحسان وسار على جهم واقتفى، وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد عباد اهللا
 :فمن موانع اإلجابة

ما مل يدع  يستجاب للعبد«: يقول اِإلستعجال يف الدعاء، فإن الرسول 
: يا رسول اهللا ما االستعجال؟ قـال : قيل »مل يستعجلبإمث أو قطعية رحم ما 

يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب يل، فيستحسر عنـد ذلـك   «
 ].رواه مسلم[ »ويدع الدعاء

أكل احلرام من ربا ورشوة وسرقة وأكـل مـال   : ومن موانع اِإلجابة أيضا
حقوق اخلـدم   اليتيم، وأكل احلقوق الغري،ـ والتعدي على أموال الناس، وأخذ

يف الرجل الذي ميد يديه إىل السماء  واألجراء، وكذلك خيانة األمانة، يقول 
يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسـه حـرام،   «: ويقول

 ].رواه مسلم[ »يستجاب لذلك وغُذِّي باحلرام؛ فأىن



 

 

٤٣٨ 

الرسول ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حلديث : ومن موانع اإلجابة
: » والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن

رواه [ »اهللا أن يبعث عليكم عقابا من عنده مث لتدعنه فال يسـتجيب لكـم  
 ].أمحد

ألنكم عرفتم : ما بالنا ندعو فال يستجاب لنا؟ فقال: سئل إبراهيم بن أدهم
تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، اهللا فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم 

وأكلتم نعم اهللا فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم 
ربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه ووافقتموه، وعـرفتم املـوت فلـم    
تستعدوا له، ودفنتم األموات فلم تعتربوا، وتركتم عيوبكم واشـتغلتم بعيـوب   

 .لناسا
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٣٩ 

(اخلطبة األوىل
58F

١( 
احلمد هللا، ذي البطش الشديد، يبدئ ويعيد، وهو الغفـور الـودود، ذي   
العرش ايد، فعال ملا يريد، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، العزيز 
احلميد، الذي له ملك السموات واألرض واهللا على كل شيء شهيد، وأشهد أنَّ 

مدا عبده ورسوله، الداعي إىل التوحيد، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصـحابه،  حم
 .صالة وسالما ال يزاالن على اجلديدين يف جتديد

 :أما بعد
اتقوا اهللا فإن تقواه خري عاصم من القواصم، وخـري   ،-أيها املسلمون - فيا

تموتن  تقَاته والَ قُواْ اللّه حقات الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: مانع من املصارع والقوامع
 .]١٠٢: آل عمران[﴾ وأَنتم مسلمونَ إِالَّ

 :عباد اهللا
ابن آدم وشرفه، وخلقه يف أحسن اهليئات وأكملها؛  - عز وجل - كرم اهللا

 ورزقْنـاهم مـن   الْبر والْبحرِ وحملْناهم في كَرمنا بنِي آدم ولَقَد﴿: قال تعاىل
اتبلَى الطَّيع ماهلْنفَضو نمريٍ ميالً كَثفْضا تلَقْنوقـال ]٧٠: اإلسراء[﴾ خ ، - 

﴾ أَحسنِ تقْـوِميٍ  خلَقْنا اِإلنسانَ في لَقَد﴿: يف اآلية األخرى - سبحانه وتعاىل
 ].٤: التني[

رف فيهم املدبر لشئوم، وهـم  رب اخللق أمجعني، املتص - سبحانه - فهو
الـرحمنِ   واَألرضِ إِالَّ آتـي  من في السماوات إِن كُلُّ﴿: عبيد له، قال تعاىل

 .﴾عبدا
 عبودية عامة، وهي: األول منها: على قسمني - عز وجل - والعبودية هللا

                                     
 . باب ال يقول عبدي وأميت): ٥٩(طبة رقم خ (١)



 

 

٤٤٠ 

 جلميع املخلوقات؛ برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم؛ فهم حتت قهر اهللا 
 واَألرضِ إِالَّ آتي من في السماوات إِن كُلُّ﴿: ومشيئته، قال تعاىل - سبحانه -

 ].٩٣: مرمي[﴾ الرحمنِ عبدا
: عبودية خاصة؛ وهي ألتباعه، كما قال تعـاىل : من أنواع العبودية: الثاين

﴿سأَلَي هدبع بِكَاف ٣٦: الزمر[﴾ اللَّه[. 
ال يقـل  «: قـال  أن رسـول اهللا   -  - ريرةيف الصحيح عن أيب ه

سيدي وموالي، وال يقل أحدكم : أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل: أحدكم
 .»عبدي وأميت، وليقل فتاي وفتايت وغالمي

ريب؛ ألنَّ : عن إطالق ربوبية إنسان إلنسان كقول اململوك لسـيده  ى 
 .اهللا هو الرب املالك املتصرف

عبدي وأميت؛ ألن اهللا هو املعبـود  : نسان كقولأو إطالق عبودية إنسان إل
 .وحده ال شريك له

فالتلفظ ذه األلفاظ من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد؛ ألا توهم الشرك، 
 .-سبحانه - وفيها إساءة أدب مع اهللا

: إىل اللفظ السليم الذي ال إيهام فيه، فيعدل اململوك عن قـول  وأرشد 
: عبدي وأميت إىل قـول : والي، ويعدل السيد عن قولسيدي وم: ريب إىل قول

 .للتوحيد وحفاظًا على العقيدة فتاي وفتايت وغالمي، وهذا محاية منه 
وذلـك بالبعـد عـن     ،-سبحانه - أنّ الواجب على العبد التأدب مع اهللا

 .األلفاظ اليت توهم الشرك
رب : نه كقولهوأما ما ال تعبد عليه من سائر احليوانات واجلماد فال مينع م

 .الدار، ورب الدابة



 

 

٤٤١ 

أكرب وأصغر، فاألكرب ال : وأما الشرك فنوعان :-رمحه اهللا - قال ابن القيم
يغفره اهللا إال بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون اهللا ندا حيبه كمـا حيـب اهللا،   
وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آهلة املشركني برب العاملني، وهلذا قالوا آلهلتهم 

﴾ الْعـالَمني  نسـويكُم بِـرب   إِذْ* مـبِنيٍ   إِن كُنا لَفي ضلَالٍ تاللَّه﴿: النار يف
مع إقرارهم بأن اهللا هو اخلالق وحده، خالق كل شـيء   ]٩٨ ، ٩٧: الشعراء[

ومليكه، وأن آهلتهم ال ختلق وال ترزق وال حتيي وال متيت، وإمنا كانت هـذه  
يم والعبادة، كما هي حال أكثر مشركي العـامل، بـل   التسوية يف احملبة والتعظ

كلهم حيبون مبعوديهم ويعظموا ويوالوا من دون اهللا، وكـثري منـهم بـل    
أكثرهم حيبون آهلتهم أعظم من حمبة اهللا، ويستبشرون بـذكرهم أعظـم مـن    
استبشارهم إذا ذكر اهللا وحده، ويغضبون إذا انتقص أحد معبودهم وآهلتهم من 

عظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العاملني، وإذا انتقص حرمة مـن  املشايخ أ
حرمات آهلتهم ومعبودام غضبوا غضب الليـث إذا حـرب، وإذا انتـهكت    
حرمات اهللا مل يغضبوا هلا، بل إذا قام املنتهك هلا بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ومل 

م قد اختذ ذكر تنكر له قلوم، وقد شاهدنا هذا منهم حنن وغرينا، وترى أحده
إن قام، وإن قعد، وإن عثر، وإن مرض، : إهله ومعبوده من دون اهللا على لسانه

فذكر إهله ومعبوده من دون اهللا هو الغالب على لسانه، وهو ال ينكـر ذلـك،   
ويزعم أنه باب حاجته إىل اهللا وشفيعه عنده ووسليته إليه، وهكذا كانوا هـم  

 .وعباد األصنام سواء
 خلَـق السـماوات   ربكُم اللّه الَّذي إِنَّ﴿: ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م
ةتي سف ضاَألرى ووتاس امٍ ثُمي أَيشغشِ يرلَى الْعع ارهلَ النيثًـا  اللَّيثح هطْلُبي 
رالْقَمو سمالشو اترخسم ومجالنو أَالَ لَه رِها بِأَمراَألمو لْقلْخ بر اللّه كاربت 

نيالَم٥٤: األعراف[﴾ الْع.[ 
 ....بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم



 

 

٤٤٢ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا الذي ال حيول سلطانه وال يزول، مستو على عرشه وباقٍ يف ملكه 

ذلـك ترجـع   وعروش امللوك دونه تتبدل واملماليك تدول، مث إليه اخلالئق بعد 
وتـئول، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وحده اخلالق املسـئول،  
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، خري نيب وأكرم رسول، صلى اهللا عليه وعلـى  

 .آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا
 :أما بعد

 .إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 :أيها املسلمون

حتقيق التوحيد ذيبه وتصفيته من الشرك األكرب واألصغر، ومـن البـدع   
القولية االعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن املعاصـي، ويكـون بكمـال    
اِإلخالص هللا يف األقوال واألفعال واِإلرادات، وبالسالمة من الشـرك األكـرب   

غر املنايف لكماله، وبالسالمة من البدع املناقض ألصل التوحيد، ومن الشرك األص
اليت تقدح يف التوحيد، واملعاصي اليت تنقص التوحيد ومتنع كماله، وتعوقه عـن  

 .حصول آثاره
فمن حقق توحيده بأن امتأل قلبه من اإلميان والتوحيد واِإلخالص، وصدقته 

ـ   رح ذلـك  األعمال بأن انقادات ألوامر اهللا طائعة منيبة خمبتـة إىل اهللا، ومل جي
باِإلصرار على شيء من املعاصي، فهذا الذي يدخل اجلنة بغري حساب، ويكون 

 .من السابقني إىل دخوهلا وإىل تبوء املنازل منها



 

 

٤٤٣ 

كمال القنوت هللا وقوة التوكل علـى اهللا،  : ومن أخص ما يدل على حتقيقه
 حبيث ال يلتفت القلب إىل املخلوقني يف شأن من شئونه، وال يستشرف إلـيهم 
لقلبه، وال يسأهلم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه، وأقواله وأفعاله 

 .وحبه وبغضه، ومجيع أحواله كلها مقصودا ا وجه اهللا، متبعا فيها رسول اهللا
﴾ عملُـواْ  درجـات ممـا   ولكُلٍّ﴿: والناس يف هذا املقام العظيم درجات

التمين وال بالـدعاوي اخلاليـة مـن    لتوحيد ب، وليس حتقيق ا]١٣٢: األنعام[
احلقائق، وال باحللي العاطلة، وإمنا ذلك مبا وقّر يف القلوب من عقائـد اِإلميـان   

 .وحقائق اِإلحسان وصدقته األخالق اجلميلة واألعمال الصاحلة اجلليلة
 .جعلين اهللا وإياكم ممن حقق التوحيد وفاز برضا رب العاملني

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٤٤ 

(اخلطبة األوىل
59F

١( 
احلمد هللا، أرشد وهدى، ووفق من شاء من عباده للهدى، ومن أضل فلـن  
جتد له وليا مرشدا، أمحده سبحانه وأشكره، ال حتصى آالؤه عددا وال تنقطـع  
فضائله مددا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وال أشرك به أحدا، 

اهللا ورسوله كرم رسوالً وشرف حمتـدا، صـلى اهللا   وأشهد أن نبينا حممدا عبد 
وسلم وبارك عليه وعلى آله أنوار الدجى وأصحابه مصابيح اهلدى، والتـابعني  

 .ومن تبعهم بإحسان صالةً وسالما وبركات دائمات أبدا سرمدا
 :أما بعد

فاتقوا اهللا حق التقوى واستمسكوا من اِإلسالم بالعروة الوثقى، واعلموا أن 
امكم وأجسامكم على النار ال تقوى، فاستعدوا ملا أمامكم، وانتبـهوا مـن   أقد

 .غفلتكم
 :عباد اهللا

نفع الناس والسعي يف كشف كروم من صفات األنبياء والرسل، فالكرمي 
مع ما فعله إخوته من اِإلضرار به وإلقائه يف البئـر، إال أنـه    -  - يوسف

 .شيئًا منهأحسن إليهم وجهزهم جبهازهم، ومل يبخسهم 
ملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النـاس   -  - وموسى كليم اهللا

يسقون، ووجد من دوم امرأتني مستضعفتني، أحسن إليهما فرفع احلجر عـن  
 .البئر وسقى هلما حىت رويت أغنامهما

                                     
 . باب ال يرد منه سأل باهللا): ٦٠(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٤٥ 

إنك لتصل «: تقول يف وصف نبينا حممد  - رضي اهللا عنها - وخدجية
كسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب الرحم، وحتمل الكل، وت

 ].رواه البخاري[ »احلق
إذا سئل عن حاجة مل يرد السائل عـن حاجتـه،    وأشرف اخللق حممد 

رواه [ »ال: شيئًا قـط، فقـال   ما سئل رسول اهللا « :- - يقول جابر
 .»فردالبخاري يف األدب امل

احلوائج، يقول ابن القيم عـن  أما نبالء اإلسالم وأعالم األمة فشأم قضاء 
كان شيخ اِإلسالم يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج  :-رمحهما اهللا - ابن تيمية

 .الناس
 .علم وعمل، عبادة ومعاملة: ذا جاء الدين

إن امرأة بغيا، رأت كلبا يف «: بل واِإلحسان ميتد إىل احليوان، فقد قال 
 »فرتعت له مبوقها فغفر هلـا  لعطش،نه من اايوم حار يطيف ببئر قد أدلع لس

 ].رواه مسلم[
 - عن عبد اهللا بن عمـر : وعلى عكس؛ ذلك ها هي امرأة تعدت وظلمت

عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت «: قال أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما
ال أنـت  « :-واهللا أعلـم  - :فقـال : قال »ماتت جوعا، فدخلت فيها النار

 حبستها، وال أنت أرسلتها فأكلت مـن خشـاش   أطعمتها وال سقيتها حني
 ].رواه البخاري[ »األرض

 :أيها املسلمون
من استعاذ باهللا «: أنه قال روى أبو داود والنسائي يف احلديث عن النيب 

لـيكم  إفأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع 
عوا له حىت تـروا أنكـم قـد    معروفًا فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فاد

 .»كافأمتوه



 

 

٤٤٦ 

 - سـبحانه  - اشتمل هذا احلديث على وصايا عظيمة فيها تعظيم حلق اهللا
 :بأمرين - سبحانه - وتعظيم حلق املسلم، فتعظيم أمر اهللا
أعوذ باهللا من شرك، أو شر فالن، فـامنعوا  : إعاذة من استعاذ باهللا بأن قال

وذلك مـن حتقيـق التوحيـد     ،-سبحانه - هللا الشر منه، وكفوا عنه، تعظيما
لقد عذت «: أعوذ باهللا منك، قال: الواجب، وملا قالت اجلونية لرسول اهللا 

 ].رواه البخاري[ »مبعاذ، احلقي بأهلك
إعطاء من سأل باهللا؛ فإن سأل ما هو حق كالزكاة؛ فالواجـب إعطـاؤه   

الواجب، أما من سأل  وذلك من حتقيق التوحيد - سبحانه وتعاىل - تعظيما هللا
باهللا ما ليس حبق له؛ كأن يسأل ماالً أو متاعا وهو ليس حمتاجـا وال مضـطرا   

وذلـك مـن حتقيـق التوحيـد      ؛-سبحانه - فإعطاؤه مسألته من تعظيم اهللا
 .املستحب

 .والواجب على السائل تعظيم السؤال باهللا، فال يسأل باهللا إال عند احلاجة
م؛ فيحرم سؤال الناس املال إال للضـرورة، أمـا   أما سؤال اخللق بوجه عا

سؤال املعونة باجلاه أو البدن فمكروه إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك ملا يف املسألة 
 .من التذلل لغري اهللا

وإجالله أن ال يرد من استعاذ باهللا أو سأل  - سبحانه - إن من تعظيم اهللا
عاذ باهللا فقد اسـتعاذ بعظـيم،   باهللا؛ ألنَّ من سأل باهللا سأل بعظيم، ومن است

والقلب املُعظم هللا ال يرد هذا وال هذا؛ تعظيما وإجالالً له، وهذا مـن حتقيـق   
 .التوحيد

 :أما تعظيم حق املسلم يف احلديث فذلك بأمور
ـ إومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع «: إجابة دعوته لقوله   اليكم معروفً

 .»فكافئوه
 واحلديث أعم من الوليمة وغريها،من دعاكم إىل طعام فأجيبوه، : أي



 

 

٤٤٧ 

وهو يدل على الوجوب إىل وليمة العرس وغريها، وإن كانت وليمة العرس  
أوكد وأوجب، وإن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته، أو إكرامه فـال  

 »ولو دعيت إىل كراع ألجبـت « :-عليه الصالة والسالم - جتب عليه، وقال
بعض إجابة دعوة املسلم، وتلك من أسباب ومن حقوق املسلمني بعضهم على 

 .األلفة واحملبة بني املسلمني، وإكرام الداعي ما مل يكن منكرا أو جير إىل منكر
أن يكون الداعي ممن ال جيب هجره أو يسن، وأال : وشروط إجابة الدعوة

يكون هناك منكر يف مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكـن إزالتـه   
ضور، وأن يكون الداعي مسلما، وأال يكون كسبه حراما، وأال وجب عليه احل

يتضمن إجابته إسقاط واجب أو ما هو أوجب منه، وأال تتضمن ضررا علـى  
 .ايب

من مل «: وجتب إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا مل يكن فيها منكر لقوله 
 ].رواه مسلم[ »يجب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله

مكافأة صانع املعروف؛ واملعروف اسـم  : لتعظيم حق املسلم واألمر اآلخر
جامع للخري، أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه على إحسانه مبثلـه أو  
خري منه؛ ألن املكافأة على املعروف من املروءة اليت حيبها اهللا ورسوله، وفيهـا  

لـى  السالمة من البخل ومذمته، وال يهملها إال اللئام، وبعضـهم يكـافئ ع  
اإلحسان باِإلساءة، خبالف أهل التقوى واملروءة، فإم يدفعون السيئة باحلسنة، 
طاعة هللا وحمبة ملا حيبه هلم ويرضاه، واملكافأة تخلص القلب من رق وإحسـان  
اخللق، وال شك أنك إذا مل تكافئ من صنع إليك معروفًا بقي يف قلبك له نوع 

ة تأله، فشرع قطع ذلك باملكافأة ولو كافرا، وهو أوىل من مكافأة املسلم، إذ من
 املسلم أسلم من منة الكافر، ويدل له



 

 

٤٤٨ 

من أحسن إليكم فأحسنوا إليه فإن مل جتـدوا مـا تكـافئوه    «: قوله  
رواه أبـو داود والنسـائر بسـند    [ »فادعوا له، حىت تروا أنكم قد كافأمتوه

 ].صحيح
ـ : فإن مل تقدروا على مكافأته فادعوا له، أي: أي الغوا يف الـدعاء لـه   ب

إىل أن الدعاء يف حق مـن مل جيـد    جهدكم حىت حتصل املكافأة، أرشدهم 
املكافأة يقوم مقام املكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفـه، ووجـه   
املبالغة أنه رأى يف نفسه تقصريا يف اازاة لعدم القدرة عليها فأحاهلـا إىل اهللا،  

 .-اىلسبحانه وتع - ونعم اازي
: وروى الترمذي وغريه وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة مرفوعـا 

 .»جزاك اهللا خريا، فقد أبلغ يف الثناء: فقال لفاعله ليه معروفإمن صنع «
عملًـا   ربه فَلْيعملْ فَمن كَانَ يرجو لقَاء﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].١١٠: الكهف[﴾ ربه أَحدا دةيشرِك بِعبا صالحا ولَا
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٤٩ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركًا فيه، كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا وبارك 

 .حسان إىل يوم الدينعليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإ
 :أما بعد عباد اهللا

فاملعروف ذخرية األبد، والسعي يف شئون الناس زكاة أهل املروءات، ومن 
املصائب عند ذوي اهلمم عدم قصد الناس هلم يف حوائجهم، يقول حكيم بـن  

ما أصبحت وليس على بايب صـاحب حاجـة؛ إال    :-رضي اهللا عنه - حزام
 .علمت أا من املصائب

م من ذلك أم يرون أن صاحب احلاجة منعم ومتفضل على صاحب وأعظ
ثالثـة ال  « :-رضي اهللا عنهما - اجلاه حينما أنزل حاجته به، يقول ابن عباس

رجل بدأين بالسالم، ورجل وسع يل يف الس، ورجـل اغـربت   : أكافئهم
إال اهللا،  قدماه يف املشي إيلَّ إرادة التسليم علي، فأما الرابع فال يكافئه عـين 

رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر مبن يرتلـه، مث رآين  : ومن هو؟ قال: قيل
 ].رواه البيهقي يف الشعب[ »أهالً حلاجته فأنزهلا يب

طيـب  : واِإلحسان إىل املخلوقني ومسايرة الضعفاء واملساكني دليل علـى 
املنبت، ونقاء األصل، وصفاء القلب، وحسن السريرة؛ ومن سـعى يف نفـع   
إخوانه املسلمني واِإلحسان إليهم فليبشر باألجر العظيم والثواب اجلزيل، ومـن  

 :األجور العظيمة لقاء القيام ذه األعمال



 

 

٤٥٠ 

والتقرب إليه باألعمال الصاحلة الـيت تنفـع    ،-عز وجل - رضا اهللا :أوالً
 .العباد

للمحسنني وأنه معهم، وكفى بذلك فضـالً   - عز وجل - حمبة اهللا :ثانيا
 ].١٩٥: البقرة[﴾ الْمحِسنِني اللّه يحب وأَحِسنواْ إِنَّ﴿: شرفًا، قال تعاىلو

وهذا يشمل مجيع أنـواع   :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن السعدي
اِإلحسان باملال، ويدخل فيه اٍإلحسان باجلاه والشفاعات وحنو ذلك، ويـدخل  

عن املنكر، وتعليم العلـم النـافع،    األمر باملعروف والنهي: يف ذلك اٍإلحسان
ويدخل يف ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كربام، وإزالـة شـدائدهم،   
وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، وإرشاد ضاهلم، وإعانة من يعمل عمـالً،  

 .والعمل ملن ال حيسن العمل، وحنو ذلك يف اٍإلحسان الذي أمر اهللا به
أنـا وكافـل اليتـيم    «: خول اجلنة، قال اِإلحسان من أسباب د :ثالثًا

 ].متفق عليه[وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى  »كهاتني يف اجلنة
: عز وجل يتوىل قضاء حوائج احملسنني إىل عباده، قـال   - أن اهللا :رابعا

 ].رواه البخاري[ »كان اهللا يف حاجته: من كان يف حاجة أخيه«
ن عباده احملسـنني كربـات يـوم    ينفس ع - عز وجل - أن اهللا :خامسا

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنـه  «: القيامة، قال 
 ].رواه البخاري[ »كربة من كرب يوم القيامة

ب يوم القيامة؛ فليـنفس عـن   رمن سره أن ينجيه اهللا من ك«: وقال 
 ].رواه مسلم[ »معسر أو يضع عنه

موعود باِإلعانة، مؤيد بالتوفيق، واهللا  الساعي لقضاء حوائج الناس :سادسا
 يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ويف خدمة الناس والقيام



 

 

٤٥١ 

بأمورهم بركة يف الوقت والعمل، وتيسري ما تعسر من أألمور، يقول النيب  
 :»عسروقال  »يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة: من يسر على م :» واهللا

 ].متفق عليه[ »كان العبد يف عون أخيهيف عون العبد ما 
اإلحسان إىل الناس سبب لدفع الرزايا والباليا ودفـع األمـراض،    :سابعا

 .والعافية من األسقام
ومن فضل اهللا ومنته أنه جعل اجلزاء من جنس العمل، ومن ذلك أنه جعل 

اِإلحسـان إِالَّ   هـلْ جـزاء  ﴿: ثواب اإلحسان إحسانا كما قال عز وجـل 
 جزاءه، بل وتكـرم  ، فمن أحسن عمالً أحسن اهللا]٦٠: الرمحن[﴾ اِإلحسانُ

 وسـنزِيد ﴿: جبوده وكرمه وأنزله أعلى املنازل وأفضلها، قال سبحانه وتعـاىل 
ِسنِنيحوقال سبحانه وتعاىل]٥٨: البقرة[﴾ الْم ، :﴿ينى  لِّلَّذـنسواْ الْحنسأَح 

بالنظر إىل وجه اهللا عز وجـل   ادة فسرها النيب والزي] ٢٦: يونس[﴾ وزِيادةٌ
 .يف جنات النعيم

 .جعلين اهللا وإياكم من أهل اِإلحسان واملعروف
 ...هذا، وصلوا



 

 

٤٥٢ 

(اخلطبة األوىل
60F

١( 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور 

له، ومن يضلل فال هادي أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل 
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي قُواْالناس ات يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه ذين آمنواالَّ يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

عـز   - سر والعلن، فإن تقوى اهللاتقوه يف ال - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
 .-وقاية من الزلل - وجل

 :أيها املسلمون
اجلنة مطلب غال ومهر نفيس، فإا السكن الدائم والنعيم املقيم، نـذكرها  

فيها للصاحلني ومـا ادخـره    - عز وجل - فتحن قلوبنا شوقًا إىل ما أعد اهللا
 .للعاملني برمحة منه وفضل، ومنة وعطاء

                                     
 . باب ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة): ٦١(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٥٣ 

العظيم، والثواب اجلزيل، الذي أعده اهللا ألوليائه وأهل طاعته، وهي اجلزاء 
يف  - تعاىل - وهي نعيم كامل ال يشوبه نقص وال يعكر صفوه كدر، قال اهللا

أعددت لعبادي الصاحلني؛ مـا ال عـني رأت، وال أذن   «: احلديث القدسي
م تعلَ فَالَ﴿: وا إن شئتمءاقر«: مث قال  »طر على قلب بشرمسعت، وال خ

وقال ]. رواه البخاري[ »]١٧: السجدة[﴾ قُرة أَعينٍ أُخفي لَهم من نفْس ما
 :»يف اجلنة، خري من الدنيا وما فيها رواه البخاري[ »موضع سوط.[ 

 :عباد اهللا
اجلنة ال تفىن وال تبيد، وأهلها فيها خالدون، ال يرحلون عنها وال يظعنون، 

 الْمـوت إِالَّ  يذُوقُونَ فيها الَ﴿: وال ميوتون، لقوله تعاىلوال يبيدون وال ميلون 
: وقولـه سـبحانه  ] ٥٦: الـدخان [﴾ الْجحيمِ ووقَاهم عذَاب الْموتةَ اُألولَى

﴿يندالونَ خغبا الَ ييهالً فوا حهنويؤتى باملوت بعـد أن  ] ١٠٨: الكهف[﴾ ع
لنار النار، على شكل كبش أملح، والسبب يف أنه يدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل ا

أملح ألنه مجع اللونني األبيض واألسود لصفة أهل اجلنة وأهل النـار، البيـاض   
حياة بال موت وكذلك : مث يقال ألهل اجلنة -  - والسواد، فيذحبه جربيل

خلود فال موت، ويا أهل النـار   يا أهل اجلنة«: ، أنه قالألهل النار، فعنه 
 ].رواه البخاري[ »د فال موتخلو

من يدخل اجلنة ينعم، ال يبأس، وال تبلى « :-عليه الصالة والسالم - وقال
 ].رواه مسلم[ »ثيابه وال يفىن شبابه

ومن إعظام اهللا وإجالله أن ال يسأل بوجهه العظيم إال غاية املطالب وهـي  
 .املوصلة إىل اجلنة اجلنة، إجالالً هللا وإكراما، أو اِإلعانة على أعمال اآلخرة

ال يسأل بوجـه  «: قال رسول اهللا : قال -  - يف احلديث عن جابر
 ].رواه أبو داود[ »ال اجلنةإاهللا 



 

 

٤٥٤ 

 :والسؤال بوجه اهللا على حالتني
 .أن يسأل اهللا بوجهه الكرمي اجلنة أو ما يقرب إليها، وهذا جائز: األول

: يم إال غاية املطالب وهـي فمن إعظام اهللا وإجالله أال يسأل بوجهه العظ
اللهم إين أسألك بوجهك الكرمي اجلنة، اللهم إين أسـألك  «: اجلنة كأن يقول

 .»بوجهك الكرمي أن توفقين لفعل الطاعات وترك احملرمات
أن يسأل اهللا بوجهه الكرمي أمرا من أمور الدنيا، فهذا من احملرمـات  : الثاين

ظم من يسأل به شيء من أمور الـدنيا،  املنقصة لتوحيد العبد؛ ألن وجه اهللا أع
 .»إين أسألك بوجهك الكرمي أن ترزقين مرتالً مجيالً اللهم«: كأن يقول

ملنافـاة  : والسؤال بوجه اهللا غري اجلنة من احملرمات املنقصة لتوحيد العبـد 
 .-سبحانه وتعاىل - تعظيم اهللا
 - الً هللاسؤال املخلوق بوجـه اهللا؛ إعظامـا وإجـال    - عباد اهللا - وحيرم

 .أسألك بوجه اهللا أن تأكل طعاما عندي: كأن يقول - سبحانه
على ما يليق جبالله  - سبحانه وتعاىل - ويف احلديث إثبات صفة الوجه هللا

 .وعظمته
اجلنة ودرجات أهلها وتفـاوم،   ورسوله  - عز وجل - وقد ذكر اهللا

﴾ الدرجات الْعلَى فَأُولَئك لَهم لصالحاتعملَ ا يأْته مؤمنا قَد ومن﴿: قال تعاىل
من آمن باهللا ورسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان، «: وقال ] ٧٥: طه[

يف سبيل اهللا، أو جلس يف أرضـه   كان حقًا على اهللا أن يدخله اجلنة، جاهد
نة مائـة  إن اجل«: يا رسول اهللا، أفال نبشر الناس؟ قال: فقالوا »اليت ولد فيها

درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء 
واألرض، فإذا سألتم اهللا، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنـة،  

 وفوقه عرش: قال



 

 

٤٥٥ 

 ].رواه البخاري[ »الرمحن، ومنه تفجر أار اجلنة 
 ومن﴿: وقال] ٤٦: الرمحن[﴾ جنتان خاف مقَام ربه ولمن﴿: وقال تعاىل
انتنا جونِهِمـا ﴿: ووصف األوليني بقولـه  ]٦٢: الرمحن[﴾ ديهِمف   ـاننيع

انرِيجا﴿: ووصف األخريني بقوله] ٥٠: الرمحن[﴾ تيهِمف  انتـاخضن اننيع ﴾
ن النضـخ دون  فوارتان باملاء لكنهما ليستا كاجلاريتني، أل: أي ]٦٦: الرمحن[

 .اجلري
، وعنه وأعلى مرتلة يف اجلنة الوسيلة يناهلا شخص واحد، هو نبينا حممدا 

 :»اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصـالة  : من قال حسن يسمع النداء
: القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الـذي وعدتـه  

 ].اه البخاريرو[ »حلت له الشفاعة يوم القيامة
 عمـلَ الصـالحات   يأْته مؤمنا قَد ومن﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ملَه كلَئلَى فَأُوالْع اتجر٧٥: طه[﴾ الد[. 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٥٦ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا، العظيم يف قدره، العزيز يف قهره، العليم حبـال العبـد يف سـره    

هره، يسمع أنني املظلوم عند ضعف صربه، وجيود عليه بإعانتـه ونصـره،   وج
أمحده على القدر خريه وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، له اآليات الباهرة ومن آياته أن تقـوم السـماء   

اهللا حق جهاده طول  واألرض بأمره، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، جاهد يف
عمره، وسائر دهره، صلى اهللا عليه وعلى سائر آله وأصحابه، ما جاد السحاب 

 .بقطره، وطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كبريا
 :أما بعد عباد اهللا

 اتقُواْ اللّـه  الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: يف سورة املائدة - عز وجل - فقد قال
 .]٣٥: املائدة[ ﴾تفْلحونَ في سبِيله لَعلَّكُم الْوسيلَةَ وجاهدواْ يهوابتغواْ إِلَ

والتقوى هنا اجتناب الكفر والفسوق والعصيان، وأما اجلهاد يف سبيله فهو 
بذل اجلهد يف مقاومة أهل االحنراف واِإلحلاد والكفران، وأما ابتغاء الوسيلة إليه 

ميان وشرائع اِإلسالم وحقائق اِإلحسان، من تعبد له، فهي التقرب إليه بأصول اِإل
أو دعاه بأمسائه وصفاته، فذاك أفضل الوسائل، ومن توسل إليه بإحسانه ونعمه 
وجوده وكرمه، فقد سلك مسلك األصفياء األفاضل، ومن تقرب إليـه بتـرك   
معاصيه والعمل مبا يرضيه، فهو الذي ال شك إىل كل خري واصل، ومن توسل 

حباجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه خبري الوسائل، ومن توسـل إليـه    إليه
 بذوات املخلوقني وجاههم فهو



 

 

٤٥٧ 

مبتدع ظامل، ومن دعا خملوقًا، أو استغاث به؛ وزعم أن يتوسل به إىل اهللا  
فهو مشرك آمث، فتوسلوا إىل ربكم بكثرة السجود والركوع، وتوسـلوا إليـه   

وسلوا إليه باِإلحسان إىل اخللق، إن اهللا حيـب  بتالوة كالمه بتدبر وخشوع، وت
احملسنني، وبرب الوالدين وصلة األرحام، فإن اهللا يصل الواصلني ويقطع القاطعني، 
توسلوا إليه خبوفه ورجائه والتوكل عليه، فإن اهللا حيب املتوكلني، وتوسلوا إليـه  

ة نبيكم، وكثرة باللهج بذكره واستغفاره، فيا سعادة الذاكرين، توسلوا إليه مبحب
الصالة والسالم عليه، فمن أكثر الصالة عليه كفاه اهللا مهه وقضى حاجته، ومن 
صلى عليه صلى اهللا عليه عشرة أضعافها، ونال حبه وشفاعته، توسـلوا إليـه   
باحلنو على اليتامى والضعفاء، وتقربوا إليه برمحة البهائم، فإمنا يـرحم اهللا مـن   

بسالمة الصدور من الفسق والغـل واحلقـد علـى     عباده الرمحاء، توسلوا إليه
املسلمني، وبالنصيحة والشفقة على اخللق أمجعني، توسلوا إىل اهللا بترك ما تدعو 
له النفس األمارة بالسوء من اهلوى والتبعات، وبغض األبصار، وصيانة اللسان، 

تابعـة  والبعد عن مجيع احملرمات، توسلوا إىل اهللا بكمال اِإلخالص للمعبود، وامل
 .للرسول، لتدركوا كل مطلوب ومرغوب ومأمول

 ...هذا، وصلوا



 

 

٤٥٨ 

(اخلطبة األوىل
61F

١( 
 - احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، أمحـده 

وأشكره، من توكل عليه كفاه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال   - سبحانه
اه واجتباه، وقربه إليه وأدناه، شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، اصطف

 .صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى داه
 :أما بعد

 .بتقوى اهللا، فاملوصي ا كثري، والعامل ا قليل - ونفسي - فأوصيكم
 :أيها املسلمون

م يسري الناس يف هذه الدنيا وتقع هلم عقبات، وتواجههم صعوبات، ومتر 
أزمات، وبعضهم بضعف علمه وقدرته، ونقص فهمه وإدراكه؛ يظن أنه لو فعل 
غري ما فعل لكان خريا له، وهلذا يندم ويتحسر ويكثر من التأسف واملعارضـة  

 ).لو(بكلمة  - عز وجل - ألقدار اهللا
وقد ورد الوعيد والنهي عن ذلك والذم ملن عارض بـه عنـد األمـور،    

جرى ا القدر؛ ملا فيه من اإلشعار بعدم الصرب، واألسى املكروهة كاملصائب إذا 
التلهف على أمور الـدنيا  ) لو(على ما فات مما ال ميكن استداركه، فاملمنوع يف 
 .طلبا أو هربا، ال متين القربات واألعمل الصاحلات

 :على نوعني) لو(واستعمال 
 ومحل جائز؛ إذا استعملت على أمر مستقبل أو على أمر ماض،: األول

                                     
 ). اللو(باب ما جاء يف ): ٦٢(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٥٩ 

لـو  : عليها الرغبة يف اخلري واِإلرشاد والتعليم، مثال ذلك؛ قول أحـدهم  
 .رزقين اهللا ماالً ألنفقته يف وجوه اخلري

 .وكقول؛ لو حضرت احملاضرة البارحة الستفدت
محرم؛ إذا استعملت على أمر ماض على وجه التسخط واالعتراض : الثاين

 .لو أين مل أسافر ملا وقع يل حادث :على قضاء اهللا وقدره، مثال قول القائل
 .وهذا النوع من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد

 :عباد اهللا
ما حصل من املنافقني يف معركة أحد من االعتـراض   - سبحانه - ذم اهللا

لَـو   يقُولُونَ﴿: على القدر والتسخط ملا وقع هلم من اهلزمية والقتل، فقال تعاىل
نا مرِ كَانَ لَنا اَألمٌء ميا شناها هلْنفرد اهللا على املنافقني بأنه سـبحانه إذا  قُت ﴾

 بيوتكُم لَبـرز  لَّو كُنتم في قُل﴿: كتب القتل على أحد مل ينفعه حتصنه يف بيته
بكُت ينلُ الَّذالْقَت هِملَيع هِماجِعضفهذا قدر مقدور من اهللا، وحتم الزم إِلَى م ﴾

 .يد عنهال حم
أن املنافقني يقولون ملن خرج مع رسول اهللا يف هذه  - سبحانه - كما أخرب

﴾ أي لـو مسعـوا   أَطَاعونا ما قُتلُوا وقَعدواْ لَو قَالُواْ ِإلخوانِهِم الَّذين﴿املعركة 
، ما قُتلوا مع من قتل، فـرد اهللا علـى   جمشورتنا عليهم بالقعود، وعدم اخلرو

قُلْ فَادرؤوا ﴿ادفعوا عن أنفسكم املوت إن كان احلذر يغين من القدر : املنافقني
نإِن ع توالْم أَنفُِسكُم نيقادص ممفتاح ) لو(﴾ فدلت اآليتان على أن قول كُنت

 .للحزن والتحسر واالعتراض على القدر، وأنه من مسات املنافقني
إذا أصاب العبد ما يكرهـه   :-رمحه اهللا - قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

فال ينسب ذلك إىل ترك بعض األسباب اليت يظن نفعها لو فعلها؛ بل يسكن إىل 
 قضاء اهللا وقدره ليزداد إميانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن



 

 

٤٦٠ 

يف هذه احلال تفتح عمل الشيطان بنقص إميانه بالقدر واعتراضه عليه، ) لو( 
 .لبوفتح باب اهلم واحلزن املُضعف للق

 :عباد اهللا
احرص على «: قال أن رسول اهللا  -  - يف الصحيح عن أيب هريرة

لو أين فعلت : ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزن، وإن أصابك شيء فال تقل
قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لـو تفـتح عمـل    : لكان كذا وكذا، ولكن قل

 .»الشيطان
: اجلد واالستطاعة فال تقلوإن غلبك أمر ومل حيصل املقصود بعد بذل : أي

قـدر اهللا  : (لو أين فعلت لكان كذا وكذا، فإنه ال جيدي عليك شيئًا، ولكن قل
ألن ما قدره ال بد أن يكون، والواجـب التسـليم   ) قدر اهللا(؛ )وما شاء فعل

سـبحانه   - ، ألن أفعاله ال تصدر إال عن حكمتـه )وما شاء فعل(للمقدور، 
 .-وتعاىل

حالة عجـز  : والعبد إذا فاته املقدور له حالتان :-ه اهللارمح - قال ابن القيم
وال فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم ) لو(وهي عمل الشيطان، فيلقيه العجز إىل 

والعجز، والسخط واحلزن، وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله ذا 
ه، وأنه لو قُـدر مل  االفتتاح، وأمره باحلالة الثانية وهي النظر إىل القدر ومالحظت

 .يفته ومل يغلبه عليه أحد
إىل ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته، واه عن قول  مث أرشد 

وأخربه أا تفتح عمل الشيطان؛ ملا فيها من التأسف علـى مـا فـات،    ) لو(
والتحسر واحلزن ولو القدر، فيأمث بذلك، وذلك من عمل الشيطان، ومـا ذاك  

، بل ما قارا من األمور القائمة بقلبه، املنافية لكمال اِإلميـان،  )لو(رد اللفظ 
 الفاحتة لعمل الشيطان، وأرشده إىل اإلميان بالقدر،



 

 

٤٦١ 

والتفويض والتسليم للمشيئة، فهذا احلديث مما ال يستغين عنه العبد، وهـو   
 .يتضمن إثبات القدر، وإثبات الكسب، والقيام بالعبودية

ال تعجز عن مأمور، وال : يف معىن احلديث - محه اهللار - قال شيخ اإلسالم
باحلرص على  جتزع من مقدور، ومن الناس من جيمع كال الشرين، فأمر النيب 

النافع، واالستعانة باهللا، واألمر يقتضي الوجوب وإال فاالستحباب، وى عـن  
ي فعلى العبد أن يستقبل فعلـه الـذ   »إن اهللا يلوم على العجز«: العجز، وقال

يدفع به أو خيفف، وال يتمىن ما ال مطمع يف وقوعه، فإنه عجز حمض، واهللا يلوم 
على العجز، وحيب الكيس، ويأمر به، والكيس هو مباشرة األسباب اليت ربـط  
اهللا ا مسبباا، النافعة للعبد يف معاشه ومعاده، وورد األمر بالصرب النهي عـن  

، وذلك ألن اِإلنسان بني أمرين، أمر العجز يف مواضع كثرية من الكتاب والسنة
يفعله فعليه أن يفعله وحيرص عليه ويستعني باهللا وال يعجز، وأمر أصيب به من 

والصرب واجـب، والرضـا   : غري فعله، فعليه أن يصرب عليه وال جيزع منه، قال
 من مصـيبة فـي   ما أَصاب﴿: درجة عالية، واِإلميان بالقدر فرض، قال تعاىل

علَى اللَّه يِسري  نبرأَها إِنَّ ذَلك كتابٍ من قَبلِ أَن أَنفُِسكُم إِالَّ في رضِ والَ فياَأل
كُلَّ مختالٍ  واللَّه الَ يحب تفْرحوا بِما آتاكُم فَاتكُم والَ تأْسوا علَى ما لكَيالَ* 

عبد مأمورا أن ينظر إىل القدر عندما يؤمر وليس ال] ٢٣،  ٢٢: احلديد[﴾ فَخورٍ
به من األفعال، ولكن عندما جيري عليه من املصائب اليت ال حيلة له يف دفعها، 

﴾ قَلْبـه  يؤمن بِاللَّه يهـد  بِإِذْن اللَّه ومن من مصيبة إِالَّ ما أَصاب﴿: قال تعاىل
 ].١١: التغابن[

 .به املصيبة فيعلم أا من عند اهللا فريضى ويسلِّمهو الرجل تصي: قال علقمة
 وحنو ذلك »لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك«: وأما قول 



 

 

٤٦٢ 

فمستقبل، ال اعتراض فيه على قدر وال كراهة فيه؛ ألنه إمنا أخرب عن مراده  
لو اسـتقبلت مـن أمـري مـا     «: فيما كان يفعل لوال املانع، وكذلك قوله

وحنوه فهو إخبار هلم عما كان يفعل يف املستقبل لو  »قت اهلدياستدبرت ما س
حصل، وال خالف يف جواز ذلك، وإمنا ينهى عما هو يف معارضة القدر، أو مع 

 .اعتقاد أن ذلك املانع لو ارتفع لوقع خالف املقدور
 معـك والَ  كَما أُمرت ومن تاب فَاستقم﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].١١٢: هود[﴾ بصري إِنه بِما تعملُونَ تطْغواْ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٦٣ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، له احلمد وإليه املعاد، أشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسـوله، أرسـله اهللا   

ق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى اهللا عليـه  باهلدى ودين احل
 .وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد
أيها الناس، اتقوا اهللا حق تقواه، ومتسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه، فقـد  

، فياهلما من كلمتني عظيمتني »احرص على ما ينفعك واستعن باهللا«: قال 
ة ملن فهمهما وعمل ما من العباد؛ فأما احلرص مجع فيها خريي الدنيا واآلخر

فهو اجلد يف حتصيل األمور النافعة يف املعاش واملعاد، وذلك باالجتهاد يف القيام 
بعبودية اهللا اليت خلق اهللا املكلفني ألجلها، ومبا يعني على ذلك مـن كسـب   

واا، وال احلالل املساعد على أمرها، وال يتم ذلك إال بسلوك طرقها النافعة وأب
حيصل إال بقوة االستعانة باهللا والتوكل عليه، ال على األسباب، بل على مسببها، 
فال يفوت أحدا اخلري إال بترك واحد من هذه األمور، إما أال حيرص بل يستويل 
عليه الكسل والفتور، أو يكون حريصا على غري األمور النافعة، أو ال يسـتعني  

ور النافعة أن تتعلم مـا يقـيم دينـك وعباداتـك     مبيسر األمور، وأعظم األم
ومعامالتك، وأن تؤدي الشرائع الظاهرة والباطنة جمتهدا يف تكميل عباداتـك،  
قائما حبقوق اخلالق وحقوق اخللق، مستعينا بربك يف طلب احلالل من الـرزق،  
فيا طوىب لن قوي توكله على ربه يف تيسري أمر دينه ودنياه، ويـا سـعادته إذا   

 اهد النجاح والفالحش



 

 

٤٦٤ 

عند متام مسعاه، وإذا أردت أن ختتار عمالً نافعا تصلح به دنياك فاسـلك   
الطريق املوصل إليه برفق واستعن مبوالك، فإنك إذا حققت التوكل عليه سـهل  
لك األمر ويسره وكفاك، وإن أعجبت بنفسك ورأيك خـذلك ووكلـك إىل   

اهللا حق توكله لرزقكم كمـا   ضعفك فوهنت قوتك وقواك، فلو توكلتم على
ولكن كثريا منكم يعجب بنفسه فريهقه ! يرزق الطري؛ تغدو مخاصا وتروح بطانا

 .وهنا وهوانا وخذالنا، واعتصموا باهللا هو موالكم فنعم املوىل ونعم النصري
 ...هذا، وصلوا



 

 

٤٦٥ 

(اخلطبة األوىل
62F

١( 
ونعوذ باهللا من شرور إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، 

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ اتقُواْ اللّه حق الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   الَّذي تساءلُونَ بِه واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم نَّإِ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبذُن ولَهسرو ا اللَّهزفَو فَاز ا فَقَديمظألحـزاب ا[﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

عرضـها   ربكُم وجنـة  إِلَى مغفرة من وسارِعواْ﴿ :-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
اتاومالس تدأُع ضاَألرو نيقتلْم١٣٣: آل عمران[﴾ ل.[ 

 :أيها املسلمون
درته، وفيها مـن  الرياح من أعظم آيات اهللا الدالة على عظمته وربوبيته وق

هبوا، وسكوا، ولينها، وشدا، واختالف طبائعها، وصفاا، ومهاا، : العرب
 وتصريفها، وتنوع منافعها، وشدة احلاجة إليها؛ هلذا

                                     
 . باب النهي عن سب الريح): ٦٣(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٦٦ 

] ١: الـذاريات [﴾ ذَروا والذَّارِيات :﴿ا يف قوله - سبحانه - أقسم اهللا 
قسم مبـا  أالنبات إذا شم، مث  ووهي الرياح تذرو املطر، وتذرو التراب، وتذر

ثقالً من املـاء  : أي ]٢: الذاريات[﴾ وِقْرا فَالْحاملَات﴿: فوقها وهو السحاب
على متون الرياح، فالقسم ا دليل على أا من أعظم  - سبحانه - سوقها اهللا

 .آياته
هذا اهلواء اللطيف احملبوس بني السماء واألرض، يدرك جسمه حبس اللمس 

هبوبه،ـ وال يرى شخصه، جيري بني السماء واألرض، والطري محلقة فيه عند 
ساحبة بأجنحتها يف أمواجه كما تسبح حيوانات البحر يف املاء وتضطرب جوانبه 

 - سـبحانه  - وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر، فإذا شاء اهللا
محتـه، والقحـا   حركه حبركة الرمحة، فجعله رخاء ورمحة وبشرى بني يدي ر

للسحاب، وإن شاء حركه حبركة عذاب فجعله عقيما، وأودعه عذابا أليمـا،  
وجعله نقمة على من شاء من عباده، فجعله صرصرا وحنسا،، وعاتيا ومفسدا ملا 

 .مير به ومسببا للفيضان املدمر
وهي يف قوا أشد من احلديد والنار واملاء، ومع ذلك فهي ألطـف شـيء   

املخلوقات لكل كيفية، سريعة التأثر والتأثري، لطيفة املسار بني السـماء  وأقبل 
 .واألرض

تأمل هذا اهلواء وما فيه من املصاحل؛ فإنه حياة هذه األبدان، واملمسك هلـا  
من داخل مبا تستنشق منه، ومن خارج مبا تباشر به من روحه، فتتغذى به ظاهرا 

 .وباطنا
حيوان بالرياح؛ فإنه لوال تسخري اهللا هلـا  فحياة ما على األرض من نبات و

لعباده لذوى النبات، ومات احليوان، وفسدت املطاعم، وأننت العـامل وفسـد،   
فسبحان من جعل هبوب الرياح تأيت بروحه ورمحته ولطفه ونعمته، كما قـال  

 .»الرياح من روح اهللا تأيت بالرمحة«: النيب 



 

 

٤٦٧ 

ن، ومن منافعها أا تربد املـاء،  الرياح تلقح الشجر والنبات، وتسري السف
وتضرم النار اليت يراد إضرامها، وجتفف األشياء اليت حيتاج إىل جفافها، وهـو  
احلامل هلذه الروائح على اختالفها ينقلها من موضع إىل موضع، فتـأيت العبـد   
الرائحة من حيث ب الريح، وهو أيضا احلامل للحر والربد اللذين ما صالح 

 .النباتاحليوان و
وتأملوا احلكمة البالغة يف كون الريح يف البحر تأيت من وجـه واحـد ال   
يعارضها شيء؛ فإن السفينة ال تسري إال بريح واحدة، من وجه واحد لسـريها،  
فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب اهلالك، فاملقصود ا 

ل هلا رحا أخرى تقابلها وتكسـر  يف البحر غري املقصود ا يف الرب؛ يف الرب جع
سورا وحدا فيبقى لينها ورمحتها، فرياح الرمحة متعددة، وأما ريح العـذاب  
فإا ريح واحدة ترسل من وجه واحد ِإلهالك ما ترسل بإهالكه، فال تقوم هلا 

 .ريح أخرى تقابلها وتكسر سورا وتدفع حدا
عليها ألغرقها، ولو نقـص  الريح للسفن بقدر لو زاد  - سبحانه - وجعل
 .عنه أعاقها

والرياح حتمل الصوت عند اصطكاك األجرام وتؤديه إىل مسامع النـاس،  
فينتفعون به يف حوائجهم ومعامالم بالليل والنهار، كالربيد والرسول الذي من 
شأنه محل األخبار، وتحدثُ احلركات العظيمة من حركام فلو كان اثر هذه 

ات يبقى يف اهلواء كما يبقى الكتاب والقرطاس المتأل العـامل  احلركات واألصو
منه، ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته، واحتاج الناس إىل حمـوه مـن اهلـواء،    
واالستبدال به أعظم من حاجتهم إىل استبدال الكتاب اململوء كتابة، فاقتضـت  

 حكمة العزيز احلكيم أن جعل هذا اهلواء



 

 

٤٦٨ 

الم بقدر ما يبلغ احلاجة مث ميحى بإذن ربه، فيعود قرطاسا خفيفًا حيمل الك 
 .جديدا نقيا ال شيء فيه، فيحمل ما محل كل وقت

 :أيها املسلمون
خلق اهللا الكون وصرفه على ما يشاء ويريد، أجرى فيه الريـاح وسـخر   
السحاب وأنزل املطر وأنبت الشجر، ال معقب حلكمه، له األمر واخللق، تبارك 

 .اهللا رب العاملني
وقد ورد النهي عن سب الريح لكوا ب عن إجياد اهللا هلا وأمره إياهـا،  

 .فال تأثري هلا إال بأمر اهللا
ال تسـبوا  «: قال أن رسول اهللا  -  - يف احلديث عن أيب بن كعب

اللهم إنا نسألك من خري هذه الـريح  : الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا
ونعوذ لك من شر هذه الريح، وشر مـا  . بهوخري ما فيها، وخري ما أمرت 

 ].رواه الترمذي[ »فيها وشر ما أمرت به
ال تشتموها وال تلعنوها للحوق ضرر منها، فإا خلق من خلـق اهللا  : أي

مقهور مدبر، وإمنا ب مبشيئة اهللا وقدرته، فال جيوز سبها فريجع السب إىل من 
 .خلقها وسخرها

الريح من روح «: عن ايب هريرة مرفوعا وروى أمحد وأبو داود وابن ماجه
اهللا، تأيت بالنعمة والعذاب، فال تسبوها، ولكن سلوا اهللا من خريها، وتعوذوا 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجالً لعن الريح عند الـنيب   »باهللا من شرها
ا مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهـل  «: ، فقالال تلعنوا الريح، فإ

 .»للعنة إليهرجعت ا
تلقيح الشجر، وتسيري السفن، وإضرام النار، وإبعاد األوبئـة،  : فمن خريها

 .وإزالة احلر الشديد، وإزالة الروائح املنتنة وغري ذلك كثري
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ومن شرها ما نراه من قلع األشجار، وهدم البيوت، وما حتمله مـن احلـر   
وم عـاد الـذين   والربد واحلشرات، وقد تؤمر بالعذاب واهلالك كما حصل لق

 .أهلكوا بالريح العقيم
أمته إذا رأوا املسلم ما يكره من الريح إما شدة حرهـا أو   مث علَّم النيب 

بردها أو قوا، أن يرجع على خالقها وآمرها الذي أزمة األمور كلها بيـده،  
ومصدرها عن قضائه أن يسألوه خريها وخري ما فيها، واالستعاذة به من شرها 

ا، فما استجلبت نعمه مبثل طاعته وشكره، وال استدفعت نقمة مبقل وشر ما فيه
 .االلتجاء إليه والتعوذ به واالضطرار إليه ودعائه

إذا عصفت  قالت كان النيب  - رضي اهللا عنها - يف الصحيح عن عائشة
اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسـلت بـه،   «: الريح قال

فشرع اهللا لعبـاده أن   »ما فيها وشر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر
يسألوه ما ينفعهم، ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، ففيه عبودية اهللا وحـده،  
والطاعة له، واِإلميان به، واستدفاع الشرور به، والتعرض لفضله ونعمته، وهذه 

 .حال أهل التوحيد
يـدي   الرياح بشرا بين سلُالَّذي ير وهو﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فَأَخرجنا بِه  فَأَنزلْنا بِه الْماء لبلَد ميت ثقَاالً سقْناه إِذَا أَقَلَّت سحابا رحمته حتى
 ].٥٧: ألعراف[﴾ تذَكَّرونَ الْموتى لَعلَّكُم كَذَلك نخرِج كُلِّ الثَّمرات من

 ...رك اهللا يل ولكمبا
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محد الشاكرين، وال عدوان إال على الظاملني، أشهد أن ال إله إال 
اهللا رب العاملني، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلـى آلـه   

 ؟.وأصحابه إىل يوم الدين
 :أما بعد، عباد اهللا

اليت نصبها داللة على وحدانيته وتفـرده  املسلم يعرف ربه بآياته وخملوقاته، 
 .بالربوبية واِإلهلية

فسل الرياح من أنشأها بقدرته، وصرفها حبكمتـه، وسـخرها مبشـيئته،    
وأرسلها بشرى بني يدي رمحته، جعلها سببا لتمام نعمته، وسلطانا على مـن  
شاء بعقوبته، ومن جعلها رخاء، وذارية، والقحة، ومثرية، ومؤلفـة ومغذيـة   

بدان احليوان والشجر والنبات، وجعلها قاصفًا، وعاصفًا ومهلكة، وعاتية، إىل أل
غري ذلك من صفاا، فهل ذلك هلا من نفسها وذاا، أم بتدبري مدبر شـهدت  
املوجودات بربوبيته، وأقرت املصنوعات بوحدانيته، بيده النفع والضر، وله اخللق 

 .تبارك اهللا رب العاملني! واألمر؟
خلق من خلق اهللا، ب مبشيئة اهللا وقدرته، فسابها ال  - عباد اهللا - والريح

 :خيلو من أحد أمرين
 .إنْ سبها على أا فاعلة بذاا، فهذا شرك أكرب: األول
إنْ سبها وهو يعتقد أا خملوقة مأمورة، فهذا من احملرمات املنقصـة  : الثاين

 .لتوحيد العبد
 :أقبح هذه الريح آذتنا، ويقاس على هذاما : ومن أمثلة سبها قول القائل
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 كالزالزل والفيضانات: سب كل خملوق مدبر مأمور
هذه ريـح  : وجيوز وصف الريح ألن املتكلم يقصد اخلرب دون اللوم، كقول

 بِرِيحٍ صرصـرٍ  عاد فَأُهلكُوا وأَما﴿: عاصف كما ورد يف كتاب اهللا عز وجل
ةيات٦: احلاقة[﴾ ع.[ 

ألا مدبرة مسـخرة، فسـبها   : ب على العبد احلذر من سب الريحوالواج
 .جهل يف الدين ونقص يف العقل

 ...هذا، وصلوا



 

 

٤٧٢ 

(اخلطبة األوىل
63F

١( 
احلمد هللا مصرف األوقات، وميسر األقوات، فـاطر األرض والسـموات،   

وأشكره، واىل علينا نعمه وإحسانه، فهـو أهـل الفضـل     - سبحانه - أمحده
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، خلقنا لعبادته ويسـر   واملكرمات،

لنا سبل الطاعات، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبد اهللا ورسـوله، جـاء باحلنيفيـة    
السمحة، ويسري التشريعات، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبـدك ورسـولك   

والتـابعني  حممد أكرم الربيات، وعلى آله السادات، وأصحابه ذوي املقامات، 
 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
فإن تقوى اهللا  - عز وجل - بتقوى اهللا - ونفسي - أوصيكم: أيها الناس

 من كل شيء، وليس من تقوى اهللا خلف خلف﴿قَـواْ   إِنَّ اللّهات ينالَّـذ عم 
 ].١٢٨: النحل[﴾ محِسنونَ والَّذين هم

 :أيها املسلمون
صراع يف هذه الدنيا سجال بني احلق والباطل، بني أهل اخلري وأهل الشر؛ ال

بني أهل اِإلسالم وأصحاب الكفر؛ ويف ذلك من احلكم البالغة ما ال يعلمـه إال  
ففيها من متحيص املؤمنني، ورفـع الـدرجات، وحتصـيل     ،-عز وجل - اهللا

 .األجور؛ وإقامة احلجة واخلزي والعار على الكافرين
 الكفار واملنافقون يتمنون للمسلمني اهلزمية واهلالك، يف كل حنيها هم 

                                     
 يقُولُونَ هل لَّنا من الْجاهلية غَير الْحق ظَن يظُنونَ بِاللّه﴿: تعاىلباب قول اهللا ): ٦٤(خطبة رقم  (١)

 . ]١٥٤: آل عمران[﴾ للَّه إِنَّ اَألمر كُلَّه اَألمرِ من شيٍء قُلْ



 

 

٤٧٣ 

: عنهم - تعاىل - وزمان؛ وظهر ذلك جليا يف معركة أحد، كما قال اهللا 
﴿ونَ بِاللّهظُني ظَن قالْح رغَي ةيلاهالْج نا مل لَّنقُولُونَ هٍء قُلْ يين شرِ مإِنَّ  اَألم

فحال املنافقني عند الشدائد يظهرون مـا  ] ١٥٤: آل عمران[﴾ للَّه لَّهاَألمر كُ
عندهم من النفاق؛ فقد ظنو أن اهللا ال ينصر رسوله وأن أمره سيضـمحل، وأن  

وأصحابه تبعا هلم يسمعون منـهم ملـا    ليهم وكان الرسول إاألمر لو كان 
إِنَّ  قُـلْ ﴿: يف هذا الظنأصام القتل، ولكان النصر والظفر هلم؛ فأكذم اهللا 

كُلَّه راَألم لَّهيعين القدر خريه وشره، فقضاء اهللا نافذ ال حمالة﴾ ل ،. 
املنافقني الذين يتهمون اهللا يف حكمه، ويظنون  - سبحانه - وقد توعد اهللا

وأصحابه وأتباعه على أعدائهم، بأن دائرة العـذاب   أن اهللا ال ينصر رسوله 
تخطاهم، وغضب اهللا عليهم وأبعدهم عن رمحته وأعد هلم نار والذل الزمة ال ت

ولَعنهم  اللَّه علَيهِم السوِء وغَضب علَيهِم دائرةُ ظَن السوِء الظَّانني بِاللَّه﴿جهنم 
دأَعو اءتسو منهج ما لَهريص٦: الفتح[﴾ م.[ 

 :عباد اهللا
 :اهللا إىل قسمنيينقسم سوء الظن ب

قد يكون سوء الظن باهللا كفرا ينايف التوحيد بالكلية كظن الكفـار  : األول
وأن  واملنافقني يف اآليتني الكرميتني، فقد زعموا أن اهللا ال ينصر رسـول اهللا  

أمره سيضمحل، وأن ما أصام مل يكن بقدر وحكمة وهذا ظن سـوء بـاهللا،   
 ويوم يقُوم الْحياة الدنيا والَّذين آمنوا في نصر رسلَنالَن إِنا﴿: مكذِّب لقوله تعاىل

اده٥١: غافر[﴾ اَألش[إِنَّ﴿: ، وقوله تعاىلو ما لَهنندونَ جبالالْغ ﴾]الصافات :
وقد أظهر اهللا دين اِإلسالم على مجيع األديان، ودخل الناس يف دين اهللا ] ١٧٣
 .أفواجا

 يل اهللا الباطل أحيانا على احلق؛ متحيصا ورفعة ألهل احلق،وقد يد
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 .وغرورا ألهل الباطل، مث تكون العاقبة للمتقني 
قد يكون سوء الظن باهللا من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد، كظـن  : الثاين

 .فالن ما يستاهل: إذا رأى رجالً صاحلًا مريضا، قال: بعض عصاة املوحدين
 !هذا ما يستحق هذه األموال: فاسقًا غنيا، قال أو إذا رأى

 !أو إذا أصابه بالء يف نفسه أو ماله ظن أنه غري مستحق له
أعلم بأحوال عباده،  - سبحانه - فهذا كله من االعتراض على اهللا، إذ هو

وله احلكمة البالغة فيما يقتضيه ويقدره على عباده من صحة، ومرض، وغـىن  
 ].٢٣: األنبياء[﴾ يسأَلُونَ عما يفْعلُ وهم يسأَلُلَا ﴿وفقر، وغري ذلك 

هو معرفة اهللا بأمسائه وصفاته وال : والطريق إىل السالمة من سوء الظن باهللا
 .العليم، احلكيم، احلميد، القدير، ومعرفة وعده الصادق: سيما أمسائه

 :يقدرهإن الواجب على العبد أن يحسن الظن باهللا يف مجيع ما يقضيه و
كوعده بنصر املؤمنني، وإجابة دعاء الداعني، كما عليه أن يراجع نفسـه،  
فإن كان قد وقع يف سوء ظن بربه فعليه املبادرة إىل التوبة، وأن ال يظن بربه إال 

 .الظن احلسن
ونَ يقُولُ الْجاهلية غَير الْحق ظَن يظُنونَ بِاللّه﴿: قال ابن القيم يف قوله تعاىل

نا مل لَّنٍء قُلْ هين شرِ ماَألم كُلَّه رإِنَّ اَألم لَّهسبحانه - ﴾ فسر هذا الظن بأنهل 
ال ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصام مل يكـن بقـدر اهللا    -

وحكمته، ففسر بإنكار احلكمة، وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، وأن 
هو ظن السوء الذي ظنه املنافقون واملشـركون يف   له؛ وهذايظهر على الدين ك

 - سـبحانه  - سورة الفتح وإمنا كان هذا ظن السوء، ألنه ظن غري ما يليق به
 .وما يليق حبكمته ومحده ووعده الصادق



 

 

٤٧٥ 

فمن ظن أنه يديل الباطل على احلق أدلة مستقرة يضمحل معها احلـق، أو  
أو أنكر أن يكون قدره حلكمة بالغـة   أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره،

كَفَروا  ظَن الَّذين﴿يستحق عليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة جمردة فذلك 
وأكثر الناس يظنون باهللا ظن السوء، ] ٢٧: ص[﴾ النارِ لِّلَّذين كَفَروا من فَويلٌ

عـرف اهللا  فيما خيتص م، وفيما يفعله بغريهم، وال يسلم من ذلك إال مـن  
 .وأمساءه وصفاته وموجب حكمته ومحده

فليعنت اللبيب الناصح لنفسه ذا وليتب إىل اهللا ويستغفره من ظنه بربه ظن 
 .السوء

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر ومالمة له، وأنه كـان  
 هل أنت سامل؟: ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومتسكثر وفتش نفسك

 وإال فإين ال أخالك ناجيا  نج منها تنج من ذي عظيمةفإن ت
ألن اهللا وعد ورسوله أن ينصره، ويظهر أمره ودينه على الدين كله، فمـن  
ظن أن دينه سيضمحل وال يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء، ومـن  
قنط من رمحته، وأيس من روحه، أو جوز عليه أن يعذب أولياءه على إحسام، 

ي بينهم وبني أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يتـرك خلقـه   ويسو
سدى، أو أنه ال جيمعهم بعد املوت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السـوء،  
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصاحل، وأنه يعاقبه مبا ال صنع له فيه، وأنه حيسن 

اجلحيم، ويـنعم  منه كل شيء، حىت يعذب من أفىن عمره يف طاعته فيخلده يف 
من استنفذ عمره يف عداوته وعداوة رسله ودينه، فريفعه إىل أعلى عليني فقد ظن 

 به ظن السوء، ومن ظن أنه أخرب عن



 

 

٤٧٦ 

نفسه وصفاته وأفعاله مبا ظاهره باطل وتشبيه، وترك احلق مل خيرب به، وأراد  
عرفـة  من خلقه أن يتعبوا أذهام يف حتريف كالمه عن مواضعه، وأحاهلم يف م

أمسائه وصفاته على عقوهلم وآرائهم، ال على كتابه وسنة رسوله فقد ظن به ظن 
السوء، ومن ظن أنه وسلفه عربوا عن احلق بصـرحيه، دون اهللا ورسـوله وأن   
اهلدى يف كالمهم، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن يكون يف ملكه مـا ال  

زل إىل األبد عن أن يفعل، يشاء، وال يقدر على إجياده وأنه كان معطالً من األ
وأنه ال مسع له وال بصر وال علم وال إرادة وال كالم يقوم به، وال يـتكلم وال  
يكلم وأنه ليس فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه، أو أن بينه وبني خلقـه  
 وسائط يرفعون حـوائجهم إليـه فيـدعوم ويرجـوم فقـد ظـن بـه        

 .ظن السوء
فسه ذا، ليتب إىل اهللا، ويستغفره من ظنه بربه ظن فليعنت اللبيب الناصع لن

السوء، وليظن السوء بنفسه اليت هو مأوى كل سيئ، ومتبع كل شر، املركبـة  
على اجلهل والظلم، فإا أوىل بظن السوء من أحكم احلاكمني، وأعدل العادلني 

مة التامـة  وأرحم الرامحني، الغين احلميد الذي له الغىن التام واحلمد التام، واحلك
املرته عن كل سوء يف ذاته وصفاته وأمسائه وأفعاله؛ فذاته هلا الكمال املطلق من 
كل وجه، وصفاته كذلك، وأمساؤه كلها حسىن، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة 

 .ورمحة وعدل
 فإن اهللا أوىل باجلميل  فال تظنن بربك ظن سوء

 فكيف بظامل جان جهول  وال تظنن بنفسك قط خريا
 قتراحا عليه وأنه يستحق خالف ما جرى به القدر، بل يبوحون بذلكوا



 

 

٤٧٧ 

ويصرحون به جهارا يف كالمهم وأشعارهم، وهذه حالة كما قـال ابـن    
: اجلوزي وغريه قد مشلت خلقًا كثريا من العلماء واجلهال، أوهلم إبليس، وقـال 

شيدة مملوءة الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، ودارا م
انظروا ما أعطاهم اهللا مع سوء أفعاهلم، وال يزال يلعنـهم  : باخلدم والزينة، قال

فالن يصلي اجلماعات واجلمع، وال يؤذي الـذر،  : ويذم معطيهم، حىت يقول
لو كانت الشرائع حقًا لكان األمر خبـالف مـا   : ويظهر اِإلعجاب كأنه ينطق

ا والفاسق فقريوكان  - ا، وقال صدقة بن احلسني احلدادترى، وكان الصاحل غني
ينبغي أن يكون هذا على مجل ال علي، وكثري مـن  : فقيها وعليه جرب، فقال

! هذا ما يستحق، أو هذا ابن حـالل : العوام إذا رأى رجالً صاحلًا مؤذى، قالوا
 - كأن اهللا ظلمه أو يذمه كأنه ال يستحق، قدحا يف القدر، وارتفاعا على اخلالق

 يف التحكم عليه، حىت كأن املعترض قد ارتفع أن يكون شريكًا هللا - وعالجل 
هو العليم احلكـيم، يضـع األشـياء     - سبحانه - يف ملكه، واهللا - تعاىل -

 .مواضعها
مخلصـني لَـه    ليعبدوا اللَّه أُمروا إِلَّا وما﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ينالد قيفَاء ونواحوا يمتؤيلَاةَ والص يند كذَلكَاةَ والز ةم٥: البينة[﴾ الْقَي.[ 
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٧٨ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا ما خاب من رجاه وال أضاع من دعاه، أشهد أن ال إلـه إال اهللا  
 وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى

 .آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

فاتقوا اهللا حق التقوى، واستمسكوا من اِإلسالم بالعروة الوثقى، واعلمـوا  
أن أجسادكم وأقدامكم على النار ال تقوى، والزموا مجاعة املسلمني، فمن شذ 

يوم عمل عنهم شذ يف النار، واعلموا أنكم حماسبون وعلى أعمالكم جمزيون، فال
وال حساب، وغدا حساب وال عمل، فاستعدوا ملا أمامكم وحاسبوا أنفسـكم  
فالكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواهـا،  

 .ومتىن على اهللا األماين
 :عباد اهللا

 تعاىل - إن ظن السوء ينايف اِإلميان بأمساء اهللا احلسىن وصفاته العال؛ ألن اهللا
، ]١٨٠: األعـراف [﴾ فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى وللّه﴿: ال عن أمسائهق -

فإذا ظن باهللا ظن السوء؛ مل تكن األمساء حسىن، وقال سبحانه وتعاىل يف صفاته 
وإذا ظن باهللا ظن السوء، مل يكن له ] ٦٠: النحل[﴾ الْمثَلُ اَألعلَى وللّه﴿: العال

 .املثل األعلى
فوا لربكم قدره، وعظموه أمره، واجتنبوا يه، تكن لكـم اجلنـة دار   فاعر

 .مستقر ورمحة، مبنه وجوده ورمحته
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٧٩ 

(اخلطبة األوىل
64F

١( 
احلمد هللا العلي يف قدره، العزيز يف قهره، العليم حبال العبد يف سره وجهره، 

ونصره، وأشكره على  يسمع أنني املظلوم عند ضعف صربه، وجيود عليه بإعانته
القضاء حلوه ومره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، لـه اآليـات   

وأشهد أنَّ حممدا عبـده   ﴾بِأَمرِه السماء والْأَرض آياته أَن تقُوم ومن﴿: الباهرة
ورسوله، جاهد يف اهللا حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صـلى اهللا عليـه   

ئر آله وأصحابه ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره، وسـلم  وعلى سا
 .تسليما كثريا
 :أما بعد

بتقوى اهللا، فتقوى اهللا أقوم وأقوى، واستمسـكوا   - ونفسي - فأوصيكم
 .من دينكم بالعروة الوثقى

 :أيها املسلمون
اِإلسالم دين السعادة والسرور، والراحة والطمأنينة، من متسك به ورضي به 

 .الت عنه اهلموم والغموم، ومن اعتصم به جنا وفازز
والقدر ما يقدره اهللا من القضاء، جيب اِإلميان به، وأنه أحد أركان اِإلميـان  
الستة، وقد ورد الوعيد الشديد يف إنكار القدر، وأن إنكاره كفر خمـرج عـن   

 .امللة
 وقد جاءت أحاديث كثرية يف ذم القدرية، وأم جمـوس هـذه األمـة،    

 القدرية جموس هذه األمة، وإن مرضوا فال تعودوهم«: عن ابن عمر مرفوعاف

                                     
 . باب ما جاء يف منكري القدر): ٦٥(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٨٠ 

 ].رواه ابو داود[ »وإن ماتوا فال تشهدوهم
لكل أمة جموس، وجموس هذه األمة الـذين  «: وروي من حديث حذيفة

، يعين أن األمر مستأنف، مل يسبق به قدر وال علم مـن اهللا،  »ال قدر: يقولون
ه، ومذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة وأن اهللا وإمنا يعلمه بعد وقوع

خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه قدر 
مقادير اخلالئق قبل أن خيلقهم، قدر أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم، وكتب ذلك يف 

 .اللوح احملفوظ، وكتب ما يصريون إليه من سعادة وشقاوة
 :عباد اهللا

 :جيب على العبد اإلميان مبراتب القدر األربع التالية
علم كل شيء مجلـة   - سبحانه - العلم؛ وذلك بأن يؤمن بأن اهللا: األول

وتفصيالً، فعلم ما كان وما يكون، وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجاهلم وغري 
ويعلَم ما  مها إِالَّ هويعلَ مفَاتح الْغيبِ الَ وعنده﴿: ذلك من شئوم، قال تعاىل

والَ  في ظُلُمات اَألرضِ يعلَمها والَ حبة ورقَة إِالَّ وما تسقُطُ من الْبر والْبحرِ في
 ].٥٩: األنعام[﴾ مبِنيٍ إِالَّ في كتابٍ رطْبٍ والَ يابِسٍ

دره وقضاه يف اللوح احملفوظ لكل ما ق - سبحانه - الكتابة؛ كتابته: الثاين
﴿أَلَم أَنَّ اللَّه لَمعاء تمي السا فم لَمعي كضِ إِنَّ ذَلالْأَرو كابٍ إِنَّ ذَلتي كلَى  فع

ِسريي ٧٠: احلج[﴾ اللَّه..[ 
املشيئة؛ اِإلميان مبشيئته النافذة، فما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، : الثالث
أَمره  إِنما﴿: وقال تعاىل] ١١٢: األنعام[﴾ ربك ما فَعلُوه ولَو شاء﴿ :قال تعاىل

ادإِذَا أَر قُولَ لَهئًا أَنْ ييكُونُ شفَي إىل غري ذلك من اآليات] ٨٢: يس[﴾ كُن. 
 جلميع املوجودات، ال خالق غريه، وال رب -سبحانه- اخللق؛ خلقه: الرابع



 

 

٤٨١ 

﴾ خالق كُلِّ شـيءٍ  اللَّه﴿املدبر، وذو القوة والسلطان  سواه، فهو اخلالق 
 ].٦٢: الزمر[

علم األشياء كلها قبل وجودها، وكتبها عنده، وشاء مـا   - تعاىل - فاهللا
 .وجد منها، وخلق ما أراد خلقه

والذي نفس ابن عمر بيده لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا مث : قال ابن عمر
 .قبله اهللا منه حىت يؤمن بالقدر أنفقه يف سبيل اهللا، ما

، وكتبـه،  أن تؤمن باهللا، ومالئكتـه : اإلميان«: مث استدل بقول النيب 
 ].رواه مسلم[ »ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره

أن من أنكر القدر، فإنه ال تقبـل منـه    - رضي اهللا عنهما - بني ابن عمر
ال يقبل  - سبحانه - يف سبيل اهللا؛ ألن اهللاأعماله ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا 

 .األعمال إال من مؤمن
يا بين إنك لن جتد طعـم  : أنه قال البنه -  - وعن عبادة بن الصامت

اِإلميان حىت تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، 
تـب،  اك: إن أول ما خلق اهللا القلم فقال لـه «: يقول مسعت رسول اهللا 

يا  »اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة: أكتب؟ قال رب وماذا: فقال
ويف  »من مات على غري هذا فلـيس مـين  «: يقول بين مسعت رسول اهللا 

إن أول ما خلق اهللا القلم، فقال له اكتب فجـرى يف تلـك   «: رواية ألمحد
 .»الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة

: وهي(إنك لن جتد حالوة اِإلميان، : قال البنهأنه  -  - وورد عن عبادة
حىت تؤمن بأن ما أصـابك مل يكـن   ) طمأنينة يف القلب، وانشراح يف الصدر

أن ما قدر عليك من اخلري والشر : ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، أي
 .فلن يتجاوز إىل غريك، وما مل يقدر عليك فلن يصيبك



 

 

٤٨٢ 

 :عباد اهللا
 - سـبحانه  - قبل السموات واألرض، فأمره اهللا - إن أول شيء خلق اهللا

أن يكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة، وهذا دليل على مشول علم اهللا وإحاطته 
شيٍء  أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ لتعلَموا﴿: مبا كان ويكون يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

 ].١٢: الطالق[﴾ ٍء علْمابِكُلِّ شي اللَّه قَد أَحاطَ قَدير وأَنَّ
يشري إىل أن من أنكـر  : قدرة الرمحن، قال شيخ اِإلسالم: القدر: قال أمحد

 .القدر فقد أنكر قدرة اهللا، وأنه يتضمن إثبات قدرة اهللا على كل شيء
فمن مل يؤمن بالقدر خريه «: قال رسول اهللا : ويف رواية البن وهب قال

 .»وشره أحرقه اهللا بالنار
الوعيد الشديد ملن أنكر القدر، واستحقاقه النـار والعيـاذ    لرسول بني ا

 .باهللا
 

 :عباد اهللا
يف : أتيت أيب بن كعب فقلـت : ويف املسند، والسنن عن ابن الديلمي، قال

 .نفسي شيء من القدر، فحدثين بشيء لعل اهللا يذهبه من قليب
ن بالقدر، وتعلـم  لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اهللا منك حىت تؤم: فقال

أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، ولو مت علـى  
 .غري هذا لكنت من أهل النار

فأتيت عبد اهللا بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بـن ثابـت؛   : قال
 .، حديث صحيح رواه احلاكم يف صحيحهفكلهم حدثين مبثل ذلك عن النيب 

أنه حدث يف نفسه إشكال يف أمر القـدر   - اهللا رمحه - خيرب ابن الديلمي
 فخشي أن يفسد عليه دينه، فذهب ليسأل بعض أصحاب رسول اهللا 



 

 

٤٨٣ 

أنه لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا يف سبيل اهللا؛ ما قبله اهللا منه حىت : فبينوا له 
يؤمن بأن مجيع األمور كائنة بقضاء اهللا وقدره، ويعلم أن ما قدر من اخلـري أو  

فلن جتاوزه إىل غريه، وما مل يقَدر عليه فلن يصيبه، وأن من مات على غري  الشر
 .هذا كان من أهل النار

ويف هذا األثر داللة على أنه ينبغي للمؤمن أن يسأل أهل العلم عما أشكل 
: النحـل [﴾ كُنتم الَ تعلَمونَ أَهلَ الذِّكْرِ إِن فَاسأَلُواْ﴿: عليه؛ عمالً بقوله تعاىل

٤٣.[ 
 :عباد اهللا

 :من مثرات اِإلميان بالقضاء والقدر
الطمأنينة للقلب ألن املؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، ومـا  

 .أخطأه مل يكن ليصيبه
منع إعجاب املرء بعمله إذا عمل عمالً يشكل عليه، ألن اهللا هـو  : والثاين

 .الذي من عليه وقدره له وأعانه عليه
اته وصربه وعدم تسخطه على ما أصابه من األقدار املؤملة ألنـه  ثب: الثالث

 .يعلم تدبري العليم احلكيم
فالواجب على العبد اِإلميان بالقدر خريه وشره؛ ألنه ركن من أركان اِإلميان 

 .الستة، ومن أنكرها فقد كفر
الْغيـثَ   ينزلُالساعة و اللَّه عنده علْم إِنَّ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 تدرِي نفْس بِـأَي  تكِْسب غَدا وما تدرِي نفْس ماذَا في الْأَرحامِ وما ويعلَم ما
 ].٣٤: لقمان[﴾ اللَّه عليم خبِري أَرضٍ تموت إِنَّ

 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٨٤ 

 اخلطبة الثانية
كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، أشهد أن احلمد هللا الذي هدانا لِإلسالم، وما 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا 
 .عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد
: اِإلميان«: فاِإلميان بالقدر خريه وشره من أركان اِإلميان الستة كما قال 

ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خـريه   أن تؤمن باهللا
 ].رواه مسلم[ »وشره

هـو أن تـؤمن   : اِإلميان بالقدر :-رمحه اهللا - قال الشيخ حممد بن عثيمني
لألشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل  - عز وجل - بتقدير اهللا

عنده قبـل أن خيلـق السـموات    قدرها وكتبها  - عز وجل - غريه، وأن اهللا
واألرض خبمسني ألف سنة، ومعلوم أنه ال كتابة إال بعد علم؛ فالعلم سابق على 

مكتوبا؛ ألن الذي كُتب  - سبحانه وتعاىل - الكتابة، مث إنه ليس كل معلوم هللا
إىل يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثرية، أكثر مما يف الـدنيا هـي   

 .اهللا عز وجل، ولكنه مل يرد يف الكتاب والسنة أا مكتوبةمعلومة عند 
إنه سر من أسرار اهللا، وهو كذلك مل يطلع : وهذا القدر، قال بعض العلماء

إىل  - عز وجـل  - اهللا عليه أحدا؛ ال ملكًا، وال نبيا مرسالً؛ إال ما أوحاه اهللا
تـدرِي   وما﴿: تعاىلرسله، أو وقع فعلم به الناس، وإال فإنه سر مكتوم، قال 

 إنه سر مكتوم؛ فإن: اآلية، وإذا قلنا ]٣٤: لقمان[﴾ تكِْسب غَدا نفْس ماذَا



 

 

٤٨٥ 

هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته؛ ألننا نقول هلـذا   
ما الذي أعلمـك أنـه   : هذا مقدر علي: وقال - عز وجل - الذي عصى اهللا

قد  - تعاىل - كان األجدر بك أن تقدر أن اهللامقدر عليك حىت أقدمت؛ أفال 
كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة ألنك ال تستطيع أن تعلـم أن اهللا  

 كتب عليك الشقاء إال بعد وقوعه منك؟
فالقول بأن القدر  ؛]٥: الصف[﴾ قُلُوبهم زاغُوا أَزاغَ اللَّه فَلَما﴿: قال تعاىل

ال يطلع عليه إال بعد وقوع املقدور تطمئن له النفس،  سر من أسرار اهللا مكتوم
 .وينشرح له الصدر، وتنقطع به حجة البطالني

ما ال يالئمه، ومعلوم : ما يالئم العبد، والشر: اخلري »خريه وشره«: وقوله
أن املقدورات خري وشر؛ فالطاعات خري، واملعاصي شر، والغىن خري، والفقـر  

 .وهكذا شر، والصحة خري، واملرض شر،
اِإلميان بالقدر خريه وشره؛ والشر ال : وإذا كان القدر من اهللا؛ فكيف يقال

 ينسب إىل اهللا؟
 »والشر ليس إليـك «: أن الشر ال ينسب إىل اهللا، قال النيب : فاجلواب

؛ فال ينسب إليه الشر ال فعالً وال تقديرا وحكما، بـل الشـر يف   ]رواه مسلم[
، ففعله كله خري وحكمة، فتقدير اهللا هلذه الشرور لـه  مفعوالت اهللا ال يف فعله

كَسـبت   والْبحرِ بِما الْفَساد في الْبر ظَهر﴿: حكمة عظيمة، وتأمل قوله تعاىل
؛ جتد أن ]٤١: الروم[ ﴾لَعلَّهم يرجِعونَ الَّذي عملُوا ليذيقَهم بعض أَيدي الناسِ

ر يف الرب والبحر كان ملا يوحي به من العاقبة احلميدة، وهي هذا الفساد الذي ظه
 .-عز وجل - الرجوع إىل اهللا

 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٤٨٦ 

(اخلطبة األوىل
65F

١( 
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إىل علـى الظـاملني،   

 وأشكره، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأشهد أن ال إله إال - سبحانه - أمحده
اهللا وحده ال شريك له، خالق كل شيء بيده مقاليد األمور، وإليه تصـريفها،  
وإليه املآب، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله، هدى به أقواما حائزة، ومجع 
به قلوبا متنافرة، وديارا متناثرة، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله النجوم 

والتابعني ومن تبعهم بإحسان ممن ابتغى اهللا  الزاهرة، وأصحابه البدور السافرة،
 .والدار اآلخرة، وسلم تسليما كثريا

 :أما بعد
إِلَى  سابِقُوا﴿واحذروا موجبات سخطه وعقابه و  ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا

 آمنوا بِاللَّه نأُعدت للَّذي السماء والْأَرضِ عرضها كَعرضِ ربكُم وجنة مغفرة من
 ].٢١: احلديد[﴾ الْفَضلِ الْعظيمِ يشاء واللَّه ذُو اللَّه يؤتيه من ورسله ذَلك فَضلُ

 :عباد اهللا
مجيع املخلوقات وصورها على أحسن صورة، وجعل  - سبحانه - خلق اهللا

أَحسـن   الَّذي﴿: فيها األرواح اليت حتصل ا احلياة فأحسن خلقها، قال تعاىل
 ].٧: السجدة[﴾ خلَقَه كُلَّ شيٍء

وقد جاء يف املصورين من الوعيد الشديد والتهديد األكيد، للمضاهاة خبلق 
 اهللا، بل هو منشأ الوثنية، وما دخل على القرون قبلنا إمنـا هـو مـن هـذا     

 الباب، ألن صورة املألوف تعظيم، وإذا ارتسمت يف احلافظة وبقي ذكرها

                                     
 . باب ما جاء يف املصورين): ٦٦(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٨٧ 

مير على البصر الناظر إليها من رمسها ال بد أن تستويل على قلبه، وحتل فيه  
 .حلول التعبد له

واملصور إذا صور الصورة على شكل ما خلقه اهللا من ذوات الرواح فقـد  
وقع يف كبرية من كبائر الذنوب، واستحق بذلك الوعيد الشديد على فعله؛ ملـا  

 .وسيلة من وسائل الشرك يف التصوير من مضاهاة خلق اهللا، وألنه
 قال اهللا«: قال رسول اهللا : قال -  - يف الصحيحني عن أيب هريرة

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقـوا   :-تعاىل -
 .»حبة، أو ليخلقوا شعرية

ال أظلم منه فإن اهللا له اخللق واألمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو : أي
هو الذي صور مجيع املخلوقات على غري مثال سبق، وجعل خالق كل شيء، و

فيها األرواح اليت حتصل ا احلياة، فاملصور ملا صور الصورة على شكل ما خلقه 
من إنسان ويمة، صار مضاهيا خللق اهللا، فصار ال أظلم منـه،   - تعاىل - اهللا

 .وما صوره يعذَّب به يوم القيامة
ناس الذين يصورون الصور على شكل خلـق  ويف احلديث بيان أن أظلم ال

اهللا، وقد حتداهم اهللا أن خيلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالـذرة الـيت   
خلقها اهللا، بل إم عاجزون عن خلق ما هو أدىن من ذلك، حبة أو شعرية فيها 

 .هو املتفرد باخللق وحده - سبحانه - ألن اهللا: طعم تؤكل وتزرع وتنبت
: قـال  أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها - عن عائشة وللبخاري ومسلم

 .»أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا«
: يقـول  مسعت رسـول اهللا   - رضي اهللا عنهما - وهلما عن ابن عباس

 .»كل مصور يف النار؛ جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ا يف جهنم«
 صورة يف الدنيا كُلف أن ينفخ فيها الروحمن صور «: وهلما عنه مرفوعا



 

 

٤٨٨ 

 .»وليس بنافخ
 :يف األحاديث الثالثة عقوبة املصور وهي بني 

 .أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة :األوىل
أنه يعذَّب مبا صنعت يده فيجعل له بكل صورة صـورها ورحـا   : الثانية

 .يعذب ا يف نار جهنم
لصور الروح وليس بنافخ؛ إذ اخللق ونفـخ  يؤمر أن ينفخ يف هذه ا: الثالثة

 .الروح ال يقدر عليهما إال اهللا وحده
قيل هذا حممـول   »أشد الناس عذابا املصورون«: قال النووي يف قوله 

على صانع الصورة لتعبد وهو صانع األصنام وحنوها، فهذا كافر وهـو أشـد   
من مضاهاته خلقـه  الناس عذابا، وقيل هو فيمن قصد املعىن الذي يف احلديث 

واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا، وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيـد عذابـه   
بزيادة كفره، فأما من مل يقصد ا العبادة وال املضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب 

قال العلماء تصوير صـورة حليـوان   : كبري، ال يكفر كصاحب املعاصي، وقال
املتوعد عليها ذا الوعيد الشديد، وسواء  حرام، شديد التحرمي، وهو من الكبائر

صنعه ملا ميتهن أم لغريه فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان يف ثوب أو بساط، 
أو درهم أو دينار أو فلس، أو إناء أو حائط أو غريها، فأما ما ليس فيه صـورة  

 .حيوان فليس حبرام
لى ما بعثين أال أبعثك ع« :- - قال يل علي: وملسلم عن أيب اهلياج قال

أن ال تدع صورة إال طمسـتها وال قـربا مشـرفًا إال     عليه رسول اهللا 
 .»سويته

أي باألرض، ففيه التصريح ببعثه لتسـوية  : أي مرتفعا، إال سويته: مشرفًا
 القبور، ملا يف تعليتها من الفتنة بأرباا، وتعظيمها، وهو أكرب وسائل



 

 

٤٨٩ 

ا، وصرف اهلمم إىل حمـو هـذا   الشرك وذرائعه، بل هو األصل يف عباد 
وأمثاله من أكرب مصاحل الدين ومقاصده وواجباته، وملا وقع التساهل يف هـذه  
األمور وقع احملذور، فكثر التصوير واستعماله، وكثـر البنـاء علـى القبـور     
وزخرفت، وجعلت أوثانا تعبد من دون اهللا، وصرف هلـا خـالص التضـرع    

: ر، وغري ذلك من كل شرك حمظور، قال ابن القيمواخلشوع، والذبح هلا والنذو
يف القبور وما أمر به وى عنه وبني ما عليـه   ومن مجع بني سنة رسول اهللا 

أكثر الناس اليوم رأى أحدمها مضادا لآلخر مناقضا له، حبيث ال جيتمعان، فنهى 
اجد، عن الصالة إىل القبور وهؤالء يصلون عندها وإليها، وى عن اختاذها مس

وهؤالء يبنون عليها املساجد ويسموا مشاهد مضاهاة لبيوت اهللا، وى عـن  
إيقاد السرج عليها وهؤالء يوقفون الوقوف على إيقاد السرج عليها، وـى أن  
تتخذ عيدا وهؤالء يتخذوا أعيادا ومناسك، وجيتمعون هلا اجتماعهم للعيد أو 

خمالفة هذين احلديثني، ويرفعوا عـن  أكثر، وأمر بتسويتها وهؤالء يبالغون يف 
األرض كالبيوت، ويعقدون عليها القباب، وذكر ما ى عنه مـن جتصيصـها   
والزيادة على تراا، والتصريح بتحرمي ذلك، وأنه قد آل األمـر ـؤالء إىل أن   
شرعوا للقبور حجا، ووضعوا هلا مناسك، وال خيفى ما فيه من مشـاقة ديـن   

اليت عجز عن حصرها، منها اختاذها أعيادا، والسفر إليهـا،   اِإلسالم، واملفاسد
ومشاة عباد األصنام مبا يفعل عندها من العكوف عليها، اـاورة عنـدها،   
وتعليق الستور عليها، وسدانتها والنذر هلا ولسدنتها، واعتقاد املشركني فيها أن 

 الـذي يفعـل   ا يكشف البالء، وتقضى احلوائج وغري ذلك، والشرك األكرب
عندها، وإيذاء أهلها، وتفضيلها على خري البقاع، والطواف ـا، وتقبيلـها،   

 واستالمها وتعفري اخلدود على تربتها، وعبادة



 

 

٤٩٠ 

أصحاا، واالستغاثة م، وسؤاهلم النصر، والرزق، والعافيـة، وقضـاء    
اليت الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغري ذلك من أنواع الطلبات 

 !!كان عباد األوثان يسألوا أوثام فاهللا املستعان
 :عباد اهللا

وهدي خلفائه يف الصور والقبور كفاية ورشاد، فها هـو   يف بيان هديه 
يعرض على أيب اهلياج أن يوجهه إىل القيام باملهمـة   -  - أمري املؤمنني علي

 :وهي اليت وجهه إليها رسول اهللا 
حموها؛ ملا فيها من مضاهاة خلق اهللا، وألا وسيلة من إزالة الصور و: األول

 .وسائل الشرك
يسـب التصـوير    -  - فأول شرك وقع يف األرض كان يف قوم نوح

كـانوا  ) ودا وسواعا ويعوق ويغوث ونسرا(والعكوف على القبور وذلك أن 
رجاالً صاحلني، فلما ماتوا صور قومهم صورهم يف االس، ألجـل الـذكرى   

 .قتداء م يف عمل اخلري إىل أن آل األمر م إىل عبادمواال
إن الواجب على املسلم أن يكون جمتنبا لتصوير ذوات األرواح؛ ملا ورد يف 

 .ذلك من الوعيد الشديد، وأن يبادر إىل طمسها إن وجد
فال ترفع إال قـدر  (تسوية القبور العالية حىت تصري مساوية لألرض : الثاين

 .، فرفعها فوق ذلك وسيلة للشرك وعبادة أصحاا)تداسشرب لكي ال 
فلما وقع التساهل يف هذه األمور وقع احملذور وعظمت الفتنة بأصـحاب  

 .القبور فيصرف هلا أنواع من العبادات كالدعاء والذبح وذلك شرك أكرب
 شيٍء وهو علَى كُلِّ خالق كُلِّ شيٍء اللَّه﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ].٦٢: الزمر[﴾ وكيلٌ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٩١ 

 اخلطبة الثانية
احلمد هللا محدا كثريا طيبا كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال إله غال اهللا 
وحده ال شريك له وال ند وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسـوله املبعـوث رمحـة    

وات ريب وسالمه عليه وعلى للعاملني، بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة فصل
 .آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
 :ينقسم التصوير إىل قسمني

 .تصوير ما ال روح فيه كاجلبال واألشجار، فهذا جائز: األول
صوير ذوات األرواح، من إنسان، أو حيوان، سواء كانت الصورة ت :الثاين

جسمة كالتماثيل اليت تنصب يف اا حتف، أو مالس لبعض احليوانات ويسمو
ما ينصب من صور جمسمة يف احلدائق كميادين، أو رمسا على ورق أو قماش أو 

، فهذا مـن احملرمـات املنقصـة    )الفوتوغرافية(جدران أو التقاط بآلة التصوير 
 .لتوحيد العبد

كالتصوير من أجل إثبات الشخصية، وجـواز  : أما ما دعت إليه الضرورة
 .فر، وتصوير ارمني لضبطهم، وحنو هذا مما ال بد منه فهو جائزالس

 :والقتناء الصور حاالت، منها
وحيتفظ ا للذكرى، أو تعلق علـى  ) فوتوغرافية(إذا كانت الصور : أوالً

 .حائط، أو تكون يف ثوب، فهذه من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد
إن املالئكـة ال  «: ولـه  وهذه الصور مانعة لدخول مالئكة الرمحة، لق

 فالواجب احلذر من ذلك] رواه النسائي[ »تدخل بيتا فيه صورة



 

 

٤٩٢ 

إذا كانت الصور مهانة كأن تكون على الفرش واملخدات وحنوهـا  : ثانيا
 .فهذا جائز
إذا كان الصور يف جمالت أو صحف نافعة، حتوي حبوثًـا علميـة أو   : ثالثًا

يها من خري، ومل تكن الصور مقصـودة؛  أخبارا نافعة، واشتريت من أجل ما ف
 .فهذه جيوز اقتناؤها، وإن أمكن طمسها بال مشقة فهذا أوىل

 ...هذا وصلوا وسلموا



 

 

٤٩٣ 

 
(اخلطبة األوىل

66F

١( 
احلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن لـه  

ا سواه، وأشهد كفوا أحد، أمحده وأشكره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وال رب لن
أنَّ حممدا عبده ورسوله، أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا، وداعيـا إىل اهللا  

 .بإذنه وسراجا منريا
 .صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
ـ  ﴿وحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا  - عباد اهللا - فاتقوا اهللا مع ـنلَم 
فِْسهنا فَلحالا صهلَياء فَعأَس نم٤٦: فصلت[﴾ و.[ 

 :أيها املسلمون
اللسان من نعم اهللا العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فهو صغري جرمه، عظيم 
طاعته وجرمه، إذ ال يتبني الكفر واِإلميان إال بشهادة اللسان، ومها غاية الطاعة 

 .والعصيان
يعرب باِإلنسان عن بغيته ويفصح عن مشـاعره، بـه    فبهذا املخلوق الصغري

 .يطلب حاجته، ويدافع عن نفسه، ويعرب عن مكنون فؤاده
 وينبغي لكل مكلف أن حيفظ لسـانه عـن مجيـع الكـالم؛ إال كالمـا      
 ظهرت فيه املصلحة، ومىت استوى الكـالم وتركـه يف املصـلحة، فالسـنة     

 اح إىل حرام أو مكروه، وذلك كثري يفاِإلمساك عنه؛ ألنه قد ينجر الكالم املب

                                     
 . باب ما جاء يف كثرة احللف): ٦٧(خطبة رقم  (١)



 

 

٤٩٤ 

 .العادة، والسالمة ال يعدهلا شيء
كثرة احللف واألميان، وقد ورد النهي عنه  - عباد اهللا - ومن آفات اللسان

 .والوعيد لفاعله، ملا يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب
ال عند احلاجـة  فإنَّ من تعظيم اهللا وإجالله حفظ اليمني، فال يحلف باهللا إ

 سبحانه - وقد أمر اهللا. ويكون صادقًا؛ ألن ذلك من كمال التوحيد املستحب
 .﴾أَيمانكُم واحفَظُواْ﴿: عباده حبفظ اليمني، قال تعاىل -

 :واحلفظ يكون بأمور
أي التراجع عما حلف عليه، إال : عدم اإلكثار من احللف وعدم احلنث فيه

 .، وكذلك عدم ترك الكفارة عند احلنثإذا حلف على ترك أمر هو خري
فمن املعلوم أن من يكثر احللف يكثر حنثه، ويقل تكفريه ليمينه، وكل ذلك 

 .من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد
 :عباد اهللا

أن ميني اللغو اليت جتري على اللسان بال قصد يف عرض احلديث ال كفـارة  
 ).ال واهللا، بلى واهللا: (فيها، مثل قول الرجل

أما اليمني املنعقدة اليت تواطأ عليه القلب واللسان فهذه جتب فيها الكفـارة  
 .عند احلنث

إطعام عشرة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من األرز : والكفارة هي
ما يعادل كيلو ونصف تقريبا أو كسوم، أو حترير رقبة، فمـن مل  : وحنوه، أي

 أَيمانِكُم ولَـكن بِاللَّغوِ في ؤاخذُكُم اللّهي الَ﴿: جيد فصيام ثالثة أيام، قال تعاىل
أَوسـط مـا    عشرة مساكني من فَكَفَّارته إِطْعام عقَّدتم اَأليمانَ يؤاخذُكُم بِما

 ثَالَثَة أَيامٍ ذَلك ملَّم يجِد فَصيا تحرِير رقَبة فَمن كسوتهم أَو أَهليكُم أَو تطْعمونَ
انِكُممةُ أَيكَفَّار ملَفْتفَظُواْ إِذَا حاحو كُمانم٨٩: املائدة[﴾ أَي.[ 



 

 

٤٩٥ 

ـ احللف من«: يقول قال مسعت رسول اهللا  -  - وعن أيب هريرة ة فق
 ].رواه البخاري ومسلم[ »للسلعة، وممحقة للكسب

بكذا وكذا، وأنه أعطى فيها كذا  قد حيلف البائع على السلعة بأن اشتراها
وكذا وهو كاذب حىت يروجها ويؤدي إىل بيعها والربح فيها، ولكنه قد عصى 

يف فعله هذا، فيعاقب بزوال بركة هذا املال، فال ينتفع به دينا  - سبحانه - اهللا
 .وال دنيا، ورمبا ذهب رأس املال والربح معا؛ حبريق، أو ب، أو غري ذلك

ى التاجر املسلم احلذر من الكذب، وتطييب ماله بالربح احلالل فالواجب عل
 الذي ال يأيت إال عن طريق الصدق، كما أن على املسلم جتنب كثرة احللف باهللا

 - ولو كان صادقًا، حفظًا لليمني اليت أمر اهللا حبفظها، وتعظيما لـه  - تعاىل -
 .-سبحانه وتعاىل

وهي اليت تغمس صاحبها يف اِإلمث  والواجب جيب احلذر من اليمني الغموس،
مث يف النار، وهي اليت حيلفها على أمرٍ ماض كاذبا عاملًا بكذبه، وهي ال ختـتص  

 .بالبيع والشراء وإمنا عامة لكل من حلف وهو كاذب
ثالثـة ال  «: قـال  أن رسـول اهللا   -  - ويف احلديث عن سلمان

ان، وعائـل مسـتكرب،   أشيمط ز: يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم
رواه [ »ورجل جعل اهللا بضاعته ال يشتري إال بيمينه، وال يبيـع إال بيمينـه  

 ].الطرباين بسند صحيح
أن اهللا ال : الوعيد الشديد لثالثة أصناف من العصاة يف هذا احلديث بني 

كالم الرضا، أما الغضب والتوبيخ فإن هذا  - هنا - يكلمهم املراد بنفي الكالم
ال يدل على نفيه، وال يطهرهم من دنس الذنوب، وهلم عذاب ألـيم   احلديث

 :وهؤالء هم



 

 

٤٩٦ 

من يرتكب فاحشة الزنا مع كرب سنه، والزنا وإن كان قبيحا مـن  : األول
كل أحد فهو من هذا أشد قبحا؛ ألن داعي املعصية ضعيف يف حقه، فدل على 

 .ف من اهللاأن احلامل له على الزنا حمبة املعصية والفجور وعدم اخلو
فقري يتكرب على الناس؛ والكرب وإن كان قبيحا، فاستكبار الفقري مع  :الثاين

 .عدم الداعي إليه يدل على أن الكرب طبيعة له
من يكثر من استعمال احللف يف البيع والشراء، فيمتهن اسـم اهللا  : الثالث

 .وجيعله وسيلة الكتساب ماله
: قـال رسـول اهللا   : لقا -  - ويف الصحيح عن عمران بن حصني

فـال أدري  : قال عمران »خري أميت قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم«
مث إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون «: أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثًا

 .»وخيونون وال يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن
خري النـاس قـرين، مث   «: لقا أن النيب  -  - وفيه عن ابن مسعود

، مث الذين يلوم مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه الذين يلوم
 .»شهادته

 :عباد اهللا
خري «: يف قوله أفضل األمة كما شهد بذلك الرسول  -  - الصحابة

، بل هم أفضل اخللق بعد األنبياء ما كان ولن يكون مثلـهم فقـد   »رينقأميت 
، فناصروه، وبلَّغوا عنـه العلـم   بصحبة نبيه حممد  - سبحانه - شرفهم اهللا

وجاهدوا معه بأنفسهم وأموهلم، وحتملوا املشاق من أجل نشـر هـذا الـدين    
 .-فرضي اهللا عنهم وأرضاهم - العظيم،

تفاضل القرون، وأخرب أن خري هذه األمـة القـرون    وقد بني الرسول 
 عون وأتباع التابعني؛ لظهور اِإلسالمالصحابة والتاب: الثالثة األوىل، وهم



 

 

٤٩٧ 

 .فيهم وقرم من نور النبوة، مث بعد هذه القرن املفضلة يفشو الشر يف األمة 
أن هناك صفات ذميمة ستظهر بعد القـرون املفضـلة؛    وأخرب الرسول 

 وهذا علم من أعالم نبوته  - لضعف اِإلميان، وقد ظهر ما أخرب به النيب 
 :وهذه الصفات هي -

حيث ذم التسرع يف الشهادة إال أن : التهاون بالشهادة والتسرع فيها :أوالً
تطلب منه إال إذا كان املشهود له ال يدري أن هذا الشخص عنـده شـهادة   
وخشي أن يضيع حقه، فإن الشاهد يتقدم عليه ويقول له عندي لـك شـهادة   

دته قبل أن الذي يأت بشها !؟أال أخربكم خبري الشهداء«: وعلي حيمل حديث
 ]).رواه مسلم[ »!؟يسأهلا

 .اخليانة، وهي الغدر واخلداع يف موضع االئتمان: ثانيا
 .عدم الوفاء بالنذر الذي ألزمه اإلنسان مع نفسه: ثالثًا
 .التنعم والترفه الذي يلهي عن طاعة اهللا :رابعا

 .كثرة احللف والشهادة :خامسا
الصفات الذميمة؛ سالمة لدينـه،  فعلى املسلم أن حيذر من الوقوع يف هذه 

 .وحفظًا لعقيدته
 .كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار: قال إبراهيم النخعي

أخرب إبراهيم النخعي عن التابعني؛ عنايتهم بتربية أبنائهم، وأنهم يؤدبـون  
 أبناءهم على تعظيم النخعي عن التابعني؛ عنايتهم بتربية أبنائهم، وأنهم يؤدبون
أبناءهم على تعظيم الشهادة واحللف باهللا؛ ألن من اعتادمها يف حال الصغر أدى 

 .به ذلك إىل التساهل ما يف حال الكرب
فما أحوجنا إىل التأسي بالسلف الصاحل يف تنشئة الصغار على طاعة رـم  

 .وتعظيم أوامره وترك نواهيه



 

 

٤٩٨ 

وللرسولِ  استجِيبواْ للّه ين آمنواْالَّذ يا أَيها﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
إِلَيـه   وقَلْبِـه وأَنـه   بين الْمرِء أَنَّ اللّه يحولُ يحيِيكُم واعلَمواْ دعاكُم لما إِذَا

 ].٢٤: األنفال[﴾ تحشرونَ
 ...بارك اهللا يل ولكم



 

 

٤٩٩ 

 
 اخلطبة الثانية

، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف احلمد هللا بيده مقاليد األمور
ألوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته، وأشهد أن نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسـلم،  
أدى األمانة ونصح األمة؛ فصلوات ريب وسالمه عليه، وعلـى آلـه وصـحبه    

 .أمجعني
 :أما بعد

رها قلوبـا،  لصحبة نبيه أفضل هذه األمة، وأب - عز وجل - فقد اختار اهللا
وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا 

وأعد  -  - هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم، وقد أثىن اهللا عليهم هو ورسوله
 الْمهاجِرِين اَألولُونَ من والسابِقُونَ﴿: هلم احلسىن، يف آيات كثرية كقوله تعاىل

وقولـه  ] ١٠٠: التوبـة [﴾ رضي اللّه عنهم اتبعوهم بِإِحسان نصارِ والَّذينواَأل
 بينهم تراهم الْكُفَّارِ رحماء أَشداء علَى والَّذين معه رسولُ اللَّه محمد﴿: تعاىل

مـن أَثَـرِ    سيماهم في وجـوههِم  ورِضوانااللَّه  يبتغونَ فَضلًا من ركَّعا سجدا
ودجي السف مثَلُهم كذَل مثَلُهمو اةروعٍ التريلِ كَزي الْإِجنف طْأَهش جرأَخ   هرفَـآز
اللَّه الَّـذين   دالْكُفَّار وع ليغيظَ بِهِم يعجِب الزراع فَاستوى علَى سوقه فَاستغلَظَ

 ].٢٩: الفتح[﴾ وأَجرا عظيما منهم مغفرةً وعملُوا الصالحات آمنوا
وأما اخللفاء الراشدون والصحابة فكـل   :-رمحه اهللا - قال شيخ اِإلسالم

خري فيه املسلمون إىل يوم القيامة من اِإلميان واِإلسالم والقرآن والعلم واملعارف 
 عبادات، ودخـول اجلنـة، والنجـاة مـن النـار، وانتصـارهم علـى        وال

 الكفار وعلو كلمة اهللا، فإمنا هو بربكة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين



 

 

٥٠٠ 

 -  - وجاهدوا يف سبيل اهللا، وكل مؤمن من آمن بـاهللا، فللصـحابة   
 .الفضل إىل يوم القيامة

 ...هذا، وصلوا



 

 

٥٠١ 

(اخلطبة األوىل
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١( 
حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور  إن احلمد هللا،

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أنَّ حممـدا عبـده    

 .ورسوله
﴾ وأَنتم مسـلمونَ  تموتن إِالَّ تقَاته والَ قاتقُواْ اللّه ح الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿

 ].١٠٢: آل عمران[
منهـا   واحدة وخلَـق  خلَقَكُم من نفْسٍ ربكُم الَّذي الناس اتقُواْ يا أَيها﴿

واَألرحـام   ذي تساءلُونَ بِهالَّ واتقُواْ اللّه كَثريا ونِساء منهما رِجاالً زوجها وبثَّ
 ].١: النساء[﴾ رقيبا اللّه كَانَ علَيكُم إِنَّ

 لَكُم أَعمـالَكُم  يصلح*  سديدا وقُولُوا قَولًا اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا يا أَيها﴿
لَكُم رفغيو عطن يمو كُموبو ذُنسرو اللَّها لَهزفَو فَاز ا فَقَديمظاألحـزاب [﴾ ع :

٧١ ، ٧٠[. 
 :أما بعد

فقد خترمت األعمار، ومضت األيام، وأمامكم يوم  - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
مهول تشيب فيه الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتـرى النـاس   

 .سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب اهللا شديد
 :عباد اهللا
صن اِإلسالم وسياجه، وقوام الدين وعمـاده، ومعقـل الدولـة    اجلهاد ح

 األشب، وركن األمة الركني، فيه محاية الذمار وصيانة الديار، وخضد

                                     
 . باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه): ٦٨(خطبة رقم  (١)
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شوكة العدو، وفلَّ حدهم، وإرهام وإذهاب رحيهـم، وكـبح مجـاح     
 .مطامعهم

وفيه قوة اِإلسالم وعزته، ورهبة جانبه، وأمنه وطمأنينته، وشجو حسـاده،  
عدوه، واتساع رقعة بالده، وبسطة نفوذه، وقوة سلطانه ونفاذ كلمتـه،  وغيظ 

ما تركه قوم إال ذلوا وذهبت رحيهم، وسيموا اخلسف، وديثوا بالذلة والصـغار  
وطمع فيهم عدوهم، وأمسوا على جناح خوف، ومبدرجة حتف، وباتوا غرباء 

م، ويعرون يف أوطام، لقمة كل جائع وبة كل طامع، جيوعون ليشبع أعداؤه
 .ليكتسي غاصبوهم، ويشقون ليسعد الطامعون فيهم

ورد كيد الكفـار   ،-عز وجل - ولنشر الدين ورفع رايته والدعوة إىل اهللا
وأَنفُِسكُم  بِأَموالكُم وجاهدواْ خفَافًا وثقَاالً انفرواْ﴿: واملتربصني، قال اهللا تعاىل

: ، وقال تعـاىل ]٤١: التوبة[﴾ تعلَمونَ لَّكُم إِن كُنتم راللّه ذَلكُم خي في سبِيلِ
﴿إِنَّ اللّه نى مرتاش نِنيمؤالْم مهم بِأَنَّ أَنفُسالَهوأَمةَ واجلَن مبِيلِ لَهي سلُونَ فقَاتي 

أَوفَـى   والْقُرآن ومن ة واِإلجنيلِالتورا علَيه حقا في ويقْتلُونَ وعدا اللّه فَيقْتلُونَ
نم هدهواْ بِعرشبتفَاس ي اللّهالَّذ كُمعيبِب كذَلو م بِهتعايب   ـيمظالْع زالْفَـو وه ﴾

 ].١١١: التوبة[
أنه عاوض عباده املـؤمنني   - تعاىل - خيرب اهللا :-رمحه اهللا - قال ابن كثري
وهلم إذا بذلوها يف سبيله باجلنة، وهذا مـن فضـله وكرمـه    عن أنفسهم وأم

وإحسانه، فإنه قبل العوض عما ميلكه مبا يتفضل به على عباده املطيعني له؛ وهلذا 
 .بايعهم واهللا فأغلى مثنهم: قال احلسن البصري وقتاده

 -  - قال عبد اهللا بـن رواحـة  : وقال حممد بن كعب القرظي وغريه
: فقـال ! اشترط لربك ولنفسك مـا شـئت  : ليلة العقبةيعين  لرسول اهللا 

 وال تشركوا به شيئًا، وأشترط لنفسي أن متنعوين أشترط لريب أن تعبدوه«
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: قـال  فما لنا إذا فعلن ذلـك؟ : قالوا »مما متنعون منه أنفسهم وأموالكم 
ـ  إِنَّ اللّه﴿: ربح البيع ال نقيل وال نستقيل، فرتلت: قالوا »اجلنة« ى مرتاشن 

نِنيمؤالْم مهم أَنفُسالَهوأَمو﴾. 
سواء قَتلوا أو : ﴾ أيويقْتلُونَ اللّه فَيقْتلُونَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ﴿: وقال تعاىل
: هلم هذا وهذا؛ فقد وجبت هلم اجلنة، وهلذا جاء يف الصحيحني قُتلوا، أو اجتمع

ال جهـاد يف سـبيلي وتصـديق    وتكفل اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إ«
أن يدخله اجلنة، أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه، نائالً  برسلي، إن توفاه

 .»ما نال من أجر أو غنيمة
عذَابٍ  تجارة تنجِيكُم من أَدلُّكُم علَى الَّذين َآمنوا هلْ يا أَيها﴿: وقال تعاىل

 وأَنفُِسكُم ذَلكُم بِأَموالكُم سبِيلِ اللَّه وتجاهدونَ في رسولهبِاللَّه و تؤمنونَ* أَليمٍ 
مإِن كُنت لَّكُم ريونَ  خلَمعت *رفغي كُموبذُن لَكُم اتنج لْكُمخديـن   ورِي مجت

 وأُخـرى * الْعظـيم   لك الْفَوزعدن ذَ طَيبةً في جنات الْأَنهار ومساكن تحتها
رصا نهونبحت حفَتو اللَّه نرِ مشبو قَرِيب نِنيمؤ١٣ – ١٠: الصف[﴾ الْم.[ 

حتـت   اجلنـة  أبوابإن «: قال يف احلديث الذي رواه اِإلمام مسلم أنه 
 .»ظالل السيوف

رواه [ »سـه النـار  ما اغربت قدماء عبد يف سـبيل اهللا فتم «: وقال 
 ].البخاري

مثل ااهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت بآيـات  «: وقال 
 ].متفق عليه[ »اهللا ال يفتر من صيام وال صالة حىت يرجع ااهد يف سبيل اهللا

لغدوة يف سـبيل  «: حاثًا على اجلهاد، وما أعده اهللا للمجاهدين وقال 
 ].متفق عليه[ »نيا وما فيهااهللا، أو روحة، خري من الد

أي األعمال أفضـل؟  : سئل رسول اهللا : قال -  - وعن أيب هريرة
 »اجلهاد يف سبيل اهللا«: مث ماذا؟ قال: قيل »إميان باهللا ورسوله«: قال
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 ].متفق عليه[ »حج مربور«: مث ماذا؟ قال: قيل 
 :عباد اهللا

 .د واملواثيق أو غريهاجعل اإلسالم للجهاد ضوابط وقواعد سواًء يف العهو
بعد  تنقُضواْ اَأليمانَ عاهدتم والَ بِعهد اللّه إِذَا وأَوفُواْ﴿: قال سبحانه وتعاىل

 ].٩١: النحل[﴾ توكيدها
عباده بالوفاء بالعهود واملواثيق، ومن ذلـك العهـود    - سبحانه - أمر اهللا

ترك لتعظيم اهللا، ووين لشـأن الـدين،   املربمة بني املسلمني والكفار، فنقضها 
 .وتزهيد للكفار به، وذلك من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد

بتوجيهات عظيمة ووصايا رفيعة هلذه الشعرية العظيمة؛ منها  وقد وجه 
إذا أمر أمريا على جـيش أو   كان رسول اهللا : قال -  - ما رواه بريدة

اغزوا «: فقال! ومبن معه من املسلمني خريا - تعاىل - سرية؛ أوصاه بتقوى اهللا
من كفر هللا، اغزوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال  سم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوااب

متثلوا، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركني، فادعهم إىل ثالث 
 خالل أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، مث ادعهم إىل
اإلسالم، فإن أجابوك؛ فاقبل منهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار 
املهاجرين وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على 
املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخربهم أـم يكونـون كـأعراب    

غنيمة والفيء شيء املسلمني، جيري عليهم حكم املسلمني، وال يكون هلم يف ال
إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فاسأهلم اجلزية، فإن هم أجـابوك  
فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، فاستعن باهللا وقاتلهم؛ وإذا حاصرت 

 أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال جتعل هلم
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وذمة أصحابك، فـإنكم أن   ذمة اهللا وذمة نبيه، ولكن اجعل هلم ذمتك 
ختفروا ذممكم وذمة أصحابكم، أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة نبيه، وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا، فال ترتهلم على حكم 
اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فـيهم أم  

 ].رواه مسلم[ »ال
 :د اجليش بوصايا عظيمةقائ أوصى الرسول 

 .واِإلحسان إىل من معه والرفق م - عز وجل - تقوى اهللا: األوىل
 .االستعانة باهللا عند بدء القتال :الثاين

 .قتال الكفار لتكون كلمة اهللا هي العليا، ال لطلب املال، أو اجلاه: الثالث
صبيان، كال: عدم الغلول والغدر والتمثيل وقتل من ال يستحق ذلك :الرابع

النساء، واملرضى، وكبار السن، وما مل حيصل منهم قتال، أو تـدبري، وهـذه   
اليت يتبجح ـا  ) حبقوق اِإلنسان(الوصية النبوية العظيمة مجعت ما يسمى اليوم 

 .الغرب الكافر وال يطبقها
 :أن يدعو الكفار إىل ثالث خصال: اخلامس

ة إىل املدينة، ويكون هلم مـا  فإذا قبلوا فلهم اهلجر: أن يدعوهم إىل اِإلسالم
للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على املهاجرين من اجلهاد والنصرة، 

 .وإن بقوا يف بالدهم مع ترك اجلهاد فليس هلم من الغنيمة والفيء شيء
 .فإن أبوا اِإلسالم، دفعوا اجلزية

 .فإن أبوا اِإلسالم واجلزية يقاتلوا؛ ليكون الدين كله هللا
ــدما حياصــر الكفــار يف حصــوم،  حــذر و  قائــد اجلــيش عن

أال جيعل هلـم ذلـك؛    فيطلب الكفار منه أن جيعلوا هلم عهد اهللا وعهد نبيه 
 لـخشية نقضه ممن مل يعرف حق الوفاء بالعهد كبعض األعراب، ولكن جيع
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هلم عهده، وعهد أصحابه؛ ألن نقض عهد اخللق أهون من نقض عهد اهللا  
 .وعهد نبيه 

وإذا طلب الكفار من املسلمني الرتول على حكم اهللا فإن علـى املفـاوض   
أن يرتهلم على حكمه، فيحكم فيهم مبا  - إذا كانت املسألة اجتهادية - املسلم

يرى أنه األصلح للمسلمني؛ والسبب أنه ال يعلم هل أصاب فيهم حكـم اهللا أم  
 !ال؟

واملواثيق، واحلذر من نقضـها  إن الواجب على أهل اِإلسالم الوفاء بالعهود 
 .والتهاون ا؛ ألن ذلك من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد

 بِالْهدى وديـنِ  أَرسلَ رسولَه هو الَّذي﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
هظْهِريل قالْح ينِ كُلِّهلَى الدع كَرِه لَورِكُونَ وش٣٣: التوبة[﴾ الْم.[ 

 ...رك اهللا يل ولكمبا
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا، فرض لنا الشرائع، وأنزل علينا الكتاب املبني، أشهد أن ال إله إال 
اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى 

 .آله وصحبه، ومن تبعهم إىل يوم الدين
 :أما بعد

لَهم ما  وأَعدواْ﴿: وأعدوا العدة كما أمركم ربكم - عباد اهللا - فاتقوا اهللا
وآخرِين مـن   اللّه وعدوكُم ترهبونَ بِه عدو رباط الْخيلِ من قُوة ومن استطَعتم

ونِهِمد مهونلَمعالَ ت مهلَمعي ٦٠: األنفال[﴾ اللّه.[ 
 :أيها الناس

أفضل من احلـج   - باتفاق العلماء - واجلهاد :-رمحه اهللا - ةقال ابن تيمي
ونفع اجلهاد لفاعله ولغـريه يف  ... والعمرة، ومن صالة التطوع، وصوم التطوع

حمبـة اهللا،  : الدين والدنيا، وهو مشتمل على مجيع العبادات الظاهرة والباطنـة 
والزهد، وذكر  واِإلخالص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس واملال له، والصرب

 .اهللا
وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الغزو ومل حيج، فرتل على قوم ثبطوه عـن  

يغزو : أي اِإلمام أمحد - إنك مل حتج تريد الغزو؟ قال أبو عبد اهللا: الغزو، وقالوا
 .وال عليه، فإن أعانه اهللا حج، وال نرى بالغزو قبل احلج بأسا

اجب على الفور عنده، لكـن تـأخريه   هذا مع أن احلج و: قال أبو العباس
ملصلحة اجلهاد؛ كتأخري الزكاة الواجبة على الفور النتظار قـوم أصـلح مـن    

 .غريهم، أو لضرر أهل الزكاة
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 ].رواه مسلم[ »أعطيها ولو مل تصبه الب الشهادة صادقًطمن «: قال 
 .إن لكل طريق خمتصرا، وخمتصر طريق اجلنة اجلهاد: قال احلسن
ومن كان كثري الذنوب، فأعظم دوائه اجلهاد يف سبيل : اإلسالم وقال شيخ

 .اهللا
وهلذا كان السلف يتسابقون إىل ساحات الوغى، ومواطن اجلهاد، وأطراف 

 .الثغور، رغبة فيما عند اهللا عز وجل رغم ما يصيبهم
، ما منـهم  أدركت ثالثني رجالً من أصحاب النيب : قال معاوية بن قرة

 .و طُعن، أو ضرب أو ضرِب مع رسول اهللا إال من طَعن أ
 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
68F

١( 
احلمد هللا الذي نصب طاعته واخلضوع له على صدق حمبته دليالً، وفضـل  
أهل حمبته وحمبة كتابه ورسوله على سائر احملبني تفضيالً، وأشهد أن ال إلـه إال  

ربوبيته، شاهد بوحدانيته، منقاد إليه حملبته، اهللا وحده ال شريك له شهادة مقر ب
مذعن له بطاعته معترف بنعمته، فار إليه من ذنبه وخطيئته، ال يبتغي سواه ربا، 
وال يتخذ من دونه وليا وال وكيالً، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وخريته من 

مهم عليه، خلقه، وأمينه على وحيه، وسفريه بينه وبني عباده، أحبهم إليه، وأكر
فصلى اهللا ومالئكته وأنبياؤه ورسله، ومجيع عباده املؤمنني عليه، وعلـى آلـه   

 .وصحبه وسلم تسليما
 :أما بعد

 واتقُواْ﴿فمن اتقى اهللا وقاه، ومن اعتمد عليه كفاه  ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
يهونَ فعجرا تموي ثُم فْسٍ  إِلَى اللّهفَّى كُلُّ نواتالَ  م ـمهو تبـونَ  كَسظْلَمي ﴾

 ].٢٨١: البقرة[
 :عباد اهللا

من حفظ لسانه قل خطؤه، وكان أملك لزمام أمره، وأجـدر أال يقـع يف   
من يضمن يل ما بني حلييه وما «: اجلنة، يف قوله حمذور، وقد ضمن له النيب 
 ].رواه البخاري[ »بني رجليه، أضمن له اجلنة

 .هو اللسان، وما بني الرجلني هو الفرجوما بني اللَّحيني 
 اعلم أنـه ينبغـي لكـل مكلـف أن      :-رمحه اهللا - قال اإلمام النووي

 حيفظ لسانه عن مجيع الكالم، إال كالما ظهرت فيه املصلحة، ومىت استوى
                                     

 . باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا): ٦٩(خطبة رقم  (١)
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الكالم وتركه يف املصلحة؛ فالسنة اِإلمساك عنه؛ ألنه قد ينجـر الكـالم    
 .كروه، وذلك كثري يف العادة، والسالمة ال يعدهلا شيءاملباح إىل حرام أو م

فمن استقام لسانه استقامت جوارحه، ومن عصى لسانه وخاض يف أعراض 
: أنه قـال  الناس عصت جوارحه وانتهكت حرمات اهللا، وقد ثبت عن النيب 

اتق اهللا فينـا،  : فإن األعضاء كلها تكَّفر اللسان، تقول صبح ابن آدم،أإذا «
رواه [ »حنن بك، فإن استقمت اسـتقمنا وإن اعوججـت اعوججنـا   فإمنا 

 ].الترمذي
 .أي تذل وختضع »تكفر اللسان«معىن  :-رمحه اهللا - قال النووي

أو هو كناية عن ترتيل األعضاء اللسان مرتلة  :-رمحه اهللا - :وقال األلباين
 .الكافر بالنعم
 :عباد اهللا

صنعه الغريبة، فإنه صغري جرمه، إن اللسان من نعم اهللا العظيمة، ولطائف 
عظيم طاعته وجرمه، إذ ال يستبني الكفر واِإلميان إال بشهادة اللسان، ومها غاية 

 .الطاعة والعصيان
واللسان رحب امليدان ليس له مرد، وال اله منتهى وحد، له يف اخلري جمال 
 رحب، وله يف الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه اللسان أو أمهلـه مرخـي  
العنان، سلك به الشيطان يف كل ميدان، وساقه إىل شفا جـرف هـار إىل أن   
يضطره إىل البوار، وال يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم، 
ال ينجو من شر اللسان إال من قيده بلجام الشرع، فال يطلقه إال فيما ينفعه يف 

 .الدنيا واآلخرة
 :أيها املسلمون

له كمال التعظيم واجلالل، وسعت رمحته كل شيء، ال  - عز وجل - اهللا
 أن يتأدب مع اهللا، - وإن كان من أهل الصالح - مكره له، فينبغي على العبد



 

 

٥١١ 

فال يقسم بأن اهللا ال يغفر لفالن، ولو كان باعثه الغرية وحب اخلـري، ألن   
رمـات  من أعظم احمل - سبحانه - اإلقسام على اهللا على وجه احلجر على فضله

 .املنقصة لتوحيد العبد
 :واِإلقسام على اهللا ينقسم إىل قسمني

أن يكون الباعث على القسم حسن الظن والثقة باهللا، فهذا جـائز  : األول
 ].رواه البخاري[ »من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره إن«: لقوله 

اهللا،  اِإلعجاب بالنفس وحتجر فضـل : أن يكون الباعث على القسم: الثاين
واهللا ال يغفر اهللا لفـالن،  : كقول - عز وجل - ويف ذلك إساءة أدب مع اهللا

 .فهذا من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد
 :أيها املسلمون

 :قال رجـل «: قال رسول اهللا : قال -  - عن جندب بن عبد اهللا
أن ال من ذا الذي يتأىل علي  :-عز وجل - واهللا ال يغفر اهللا لفالن، فقال اهللا

 ].رواه مسلم[ »أغفر لفالن؛ إين قد غفرت له؛ وأحبطت عملك
أن رجالً حلف أال يغفر : على وجه التحذير من خطر اللسان خيرب النيب 

اهللا لرجل مذنب؛ فكأنه حكم على اهللا وحجر عليه؛ ملا اعتقد لنفسه عنـد اهللا  
 .من الكرامة واملكانة، ولذلك املذنب من اإلهانة

مع اهللا، أوجب لذلك الرجل الشقاء واخلسران يف الـدنيا  وهذا سوء أدب 
واآلخرة، ويف احلديث داللة على أن اجلنة أقرب إىل أحدنا من شـراك نعلـه،   

 .والنار مثل ذلك
فالواجب على العبد أال يقسم على اهللا على وجه احلجر، بـل ينبغـي أن   

 .يتأدب مع ربه، وأال يغتر بكثرة عمله، بل يسأل اهللا الثبات
 تكلم: يف حديث أيب هريرة، أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرةو
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 .بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 
كان رجالن يف « :- - يشري إىل ما رواه أبو داود وغريه عن أيب هريرة

بين إسرائيل متآخيني، فكان أحدمها يذنب واآلخر جمتهد يف العبادة، فكـان  
أقصر، فوجده يومـا علـى   : فيقول اتهد ال يزال يرى اآلخر على الذنب،

واهللا ال : ذنب، فقال له أقصر، فقال خلين وريب، أبعثت علي رقيبـا، فقـال  
يغفر اهللا لك، وال يدخلك اجلنة، فقبضت أرواحهما، فاجتمعـا عنـد رب   

على ما يف يدي قـادرا،   أكنت يب عاملًا، أو كنت: العاملني، فقال هلذا اتهد
 .»اذهبوا به إىل النار: دخل اجلنة، وقال اآلخراذهب فأ: فقال للمذنب

ويف هذا احلديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكـالم، ويف  
يا رسول اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نـتكلم  : حديث معاذ الذي رواه الترمذي قلت

وهل يكب الناس يف النار على وجوههم، أو  ثكلتك أمك يا معاذ،«: به؟ قال
 .»اخرهم إال حصائد ألسنتهمقال على من

من العجب أنَّ اإلنسـان   :-قدس اهللا روحه - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
يهون عليه التحفظ واالحتراز من أكل احلرام، والظلـم، والـزىن، والسـرقة،    
وشرب اخلمر، ومن النظر احملرم، وغري ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة 

ن الفواحش والظلم، ولسـانه يفـري يف   لسانه، وكم نرى من رجل متورع ع
 .أعراض األحياء واألموات وال يبايل ما يقول

 علْم إِنَّ السمع ما لَيس لَك بِه والَ تقْف﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ادالْفُؤو رصالْبكَانَ و كوالً كُلُّ أُولـئؤسم هن٣٦: اإلسراء[﴾ ع.[ 
 ...ولكم بارك اهللا يل
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 اخلطبة الثانية
 سبحانه - احلمد هللا دل على احلق ورفعه، وى عن الباطل ووضعه، أمحده

وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  -
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، حاز من الفضل والشرف أكمله وأمجعه، صلى 

 .على آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبعهاهللا وسلم وبارك عليه، و
 :أما بعد

فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أعمالكم، وقابلوا بـني صـاحلها   
وسيئها قبل أن توزنوا، فإن الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز 

ة من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين؛ فمن حاسب نفسه واجتهد يف إزال
ما فيه من األخالق الرذيلة، وجاهدها للتحلي باألخالق اجلميلة، فقام حبقـوق  
ربه جاهدا جمتهدا، وسلك سبيل اهلدى وكان يف سبيله مقتصدا، تائبا من ذنوبه 
معترفًا بعيوبه، راجيا من ربه قبول توبته وإدراك مطلوبه، ساعيا يف بر والديـه  

، قائما حبق جريانه وإخوانه ومعامليه، متحريا وصلة أرحامه والقيام حبق معلميه
الصدق والرب واِإلحسان، ال يزال لسانه رطبا من ذكر امللك الـديان، سـليم   
القلب من الرياء والكرب واحلسد واحلقد واهلوى، حافظًا لسـانه مـن الغيبـة،    
والنميمة، والكذب، والفحش، والزور، والبذاء؛ خملصا يف أعمله ال يريـد ـا   

وى ثواب ربه ورضاه، حمسنا يف اتباع نبيه، مقتديا بسنته وهداه، فهذا هـو  س
 .الكيس الذي أدرك الفوز واغتنم الفالح
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والعاجز من أخلد إىل الكسل والبطالة واتباع الشهوات؛ ففاتتـه املتـاجر   
واألرباح، فهذا أمحق جاهل متىن على اهللا الفوز باجلنات، وهو قد أعطى نفسـه  

أَم حِسب الَّـذين اجترحـوا السـيئَات أَنْ     ﴿: ألعمال الصاحلاتهوها وترك ا
نجعلَهم كَالَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم وممـاتهم سـاَء مـا    

 ].٢١: اجلاثية[﴾  يحكُمونَ
، والتحف بالنور، فذاك حياته حياة خري وسرور، ويف قربه قد افترش الديباج

ويف حشره قد سبق وأخذ إىل الرب الغفور، وحني وصوله إىل تلك املسـاكن  
الطيبة األنيقة والديار، تتلقاهم املالئكة من كل باب، سالم عليكم مبا صـربمت  
فنعم عقىب الدار، واآلخرون حيام حياة هم وغم وكسلك وشقاء، ومـوم  

وعذاب سرمد؛ فما أبعد الفرق  حزن وهالك وردى، ومقامهم يف أضيق مكان
النـارِ   يسـتوِي أَصـحاب   الَ﴿: بني الفريقني، وما أشد التباين بني الطريقني

ابحأَصو ابحأَص ةنالْج مه ةنونَ الْجز٢٠: احلشر[﴾ الْفَائ.[ 
 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
69F

١( 
فره ونستهديه، ونؤمن بـه ونتوكـل   إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغ

عليه، ونثين عليه اخلري كله، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  
وحده ال شريك له، يهدي بفضله إىل احلق وإىل طريق مستقيم، وأشهد أنَّ نبينا 

ا عبده ورسوله؛ جعلنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال حممد
هالك، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعني، ومن تـبعهم  

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

 فبتقوى اهللا تزكو األعمال وتنال الـدرجات   - أيها املسلمون - فاتقوا اهللا
 .طيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمننيوأ﴾  أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُماتبِعوا ما  ﴿

 :أيها املسلمون
: فقال أصحاب رسول اهللا هم الصفوة املختارة من األمة؛ خاطبهم النيب 

 ].رواه أمحد[ »أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر«
ميت أخفـى مـن   الشرك يف أ«: ويزداد اخلوف حني يتأمل املتأمل قوله 

أن فئاما « :-عليه الصالة والسالم - ، بل لقد أخرب]رواه أمحد[ »دبيب النمل
 ].رواه أبو داود[ »من األمة تعبد األوثان وقبائل تلحق باملشركني

اللّـه   ذَلك هدى﴿: يف قول اهللا تعاىل - رمحه اهللا - قال احلافظ ابن كثري
﴾ كَـانواْ يعملُـونَ   لَحبِطَ عنهم ما ولَو أَشركُواْ هيشاء من عباد يهدي بِه من

 -، قال ]٨٨: األنعام[

                                     
 . باب ال يستشفع باهللا على خلقه): ٧٠(خطبة رقم  (١)
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 .فيه تشديد ألمر الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم ملالبسته :-رمحه هللا 
ال يخاف اخللل يف التوحيد، والنقص يف صدق التعبد  - يا عباد اهللا - ملاذا

: ك وأنواعه وأسبابه، واهللا يقول يف حمكم ترتيلهوالتعلق؟ ملاذا ال يحذر من الشر
 ].١٠٦: يوسف[﴾ مشرِكُونَ بِاللّه إِالَّ وهم يؤمن أَكْثَرهم وما﴿

يف هذه اآلية داللة على ما يتخلل بعـض األفئـدة،   : قال بعض أهل العلم
وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك اخلفي الذي ال يشعر به صاحبه غالبـا؛  

مثل هذا وإن اعتقد وحدانية اهللا لكنه ال خيلص له يف عبوديته، فيتعلق بغري ربه، ف
بل ويعمل حلظ نفسه، أو طلب دنياه، أو ابتغاء رفعة، أو مرتلة، أو قصـد، أو  
جاه عند اخللق، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشيطان 

 .لشركنصيب، وللخلق نصيب، واهللا أغىن الشركاء عن ا
 :عباد اهللا

يـا  : فقال جاء أعرايب إىل رسول اهللا : قال -  - عن جبري بن مطعم
رسول اهللا كت األنفس وجاع العيال، وهلكت األموال فاستسق لنا ربـك؛  

 .فإنا نستشفع باهللا عليك، وبك على اهللا
فما زال يسبح حىت عرف ذلك  »سبحان اهللا، سبحان اهللا«: فقال النيب 

إن شأن اهللا أعظـم مـن    وحيك أتدري ما اهللا؟«: أصحابه، مث قال يف وجوه
 ].رواه أبو داود[ »ذلك؛ إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه

 :عباد اهللا
يشكو ما أصاب الناس من احلاجة إىل املطر فقـد   جاء أعرايب إىل النيب 

سأل أن ي هلكت األنعام وضعفت األبدان، وجاع العيال، ويطلب من النيب 
 على األعرايب حني أساء ربه أن يرتل املطر عليهم، فأنكر الرسول 
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، وهذا يقتضي أنه جعل )فإنا نستشفع باهللا عليك: (األدب مع ربه يف قوله 
مرارا؛ استنكارا هلذا  وهلذا سبح الرسول  مرتبة اهللا أدىن من مرتبة الرسول 

 .القول وترتيها هللا عما ال يليق جبالله وعظمته
أن جيعل العبد ربه واسطة يشفع له عند : ومعىن االستشفاع باهللا على خلقه

 .أحد من اخللق
وهو من احملرمات املنقصة لتوحيد العبد؛ ألن الشافع يشفع عند مـن هـو   

 .هو الكبري املتعال ال أحد أعلى منه - سبحانه - أعلى منه، واهللا
، ألن هـذا  )نية إال اهللاما يل واسطة يف الوزارة الفال: (ويدخل يف هذا قول

أنه جيعل اهللا واسطة بينه وبني املوظفني يف قضاء حاجاتـه،  : كالم باطل معناه
 .فيجب احلذر من ذلك

 :أيها املسلمون
إن شأن اهللا أعظم من أن يستشفع به على خلقه، فهو رب كـل شـيء   
 ومليكه، فالواجب على العبد التحرز من األلفاظ اليت فيها منافـاة لعظمـة اهللا  

 .وكمال
؛ ألـا طلـب   )نستشفع بك على اهللا: (قول األعرايب مل ينكر الرسول 
هلم بالسقيا، ويف هذا داللة علـى جـواز االستشـفاع     الدعاء من الرسول 

فـذلك   يف حياته بأن يطلب منه أن يدعو اهللا له، أما بعد موته  بالرسول 
 .شرك أكرب ينايف التوحيد

اتخذُوا من  أَمِ﴿: قال تعاىل: يف إغاثة اللهفان - رمحه اهللا - قال ابن القيم
وناء قُلْ دفَعش وا الَ اللَّهكَان لَوالَ أَوئًا ويكُونَ شلملُونَ يقعي  *ةُ   قُل لِّلَّهـفَاعالش

، فأخرب أن الشـفاعة  ]٤٤ ، ٤٣: الزمر[﴾ السماوات واَألرضِ لَّه ملْك جميعا
 نفسه ملك السموات واألرض، وهو اهللا وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إىل ملن له
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لريحم عبده، فيأذن هو ملن يشاء أن يشفع فيه، فصارت الشفاعة يف احلقيقة  
 سبحانه - إمنا هي له، والذي يشفع عنده إمنا يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته

ا ضد الشفاعة الشركية إىل نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده، وهذ -
يف  - سبحانه - اليت أثبتها هؤالء املشركون ومن وافقهم، وهي اليت أبطلها اهللا

عـدلٌ   والَ يقْبلُ منها نفْس عن نفْسٍ شيئاً يوماً الَّ تجزِي واتقُواْ﴿: كتابه بقوله
 أَنفقُواْ ممـا  الَّذين آمنواْ هايا أَي﴿: وقوله] ١٢٣: البقرة[﴾ شفَاعةٌ والَ تنفَعها

] ٢٥٤: البقرة[﴾ والَ شفَاعةٌ بيع فيه والَ خلَّةٌ أَن يأْتي يوم الَّ رزقْناكُم من قَبلِ
 من دونِه ربهِم لَيس لَهم أَن يحشرواْ إِلَى بِه الَّذين يخافُونَ وأَنذر﴿: وقال تعاىل

 الَّـذي خلَـق   اللَّـه ﴿: وقـال ] ٥١: األنعام[﴾ يتقُونَ شفيع لَّعلَّهم ولي والَ
ضالْأَرو اتاومي السا فمهنيا بمو امٍ ثُمأَي ةتشِ سرلَى الْعى عوتن  اسا لَكُم مم

 ].٤: السجدة[﴾ ولي ولَا شفيعٍ دونِه من
 - أنه ليس للعباد شفيع من دونـه، بـل إذا أراد اهللا   - سبحانه - فأخرب

إِالَّ  ما من شفيعٍ﴿: رمحة عبده أذن هو ملن يشفع فيه، كما قال تعاىل - سبحانه
إِذْنِه دعن بي﴿: وقال] ٣: يونس[﴾ من ذَا الَّذإِالَّ   م هـدنع ـفَعشي  بِإِذْنِـه ﴾

ذنه ليست شفاعة من دونه، وال الشافع من دونه بل فالشفاعة بإ] ٢٥٥: البقرة[
 .شفيع بإذنه

والفرق بني الشفيعني، كالفرق بني الشريك والعبد املأمور، فالشفاعة الـيت  
شفاعة العبد املأمور : أبطلها اهللا شفاعة الشريك، فإنه ال شريك له، واليت أثبتها
اشفع يف فالن، : قولالذي ال يشفع وال يتقدم بني يدي مالكه حىت يأذن له، وي

وهلذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد، الـذين  
 - جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى اهللا

: وقـال ] ٢٨: األنبياء[﴾ ارتضى يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ولَا﴿: قال تعاىل ،-سبحانه
﴿ذئموةُلَّ يفَاعالش نفَعا ت نَ لَهأَذ نإِلَّا م لَه يضرو نمحلًا الر١٠٩: طه[﴾ قَو.[ 
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فأخرب أنه ال حيصل يومئذ شفاعة تنفع إال بعد رضا قول املشفوع له، وإذنه 
للشافع فيه، فأما املشرك فإنه ال يرتضيه وال يرضى قوله، فال يأذن للشـفعاء أن  

رضاه عن املشفوع لـه وإذنـه   : علقها بأمرين - سبحانه - يشفعوا فيه، فإنه
 .للشافع، فما مل يوجد جمموع األمرين مل توجد الشفاعة

 يضرهم والَ من دون اللّه ما الَ ويعبدونَ﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 بِما الَ يعلَـم فـي   تنبئُونَ اللّهأَ عند اللّه قُلْ هـؤالء شفَعاؤنا ينفَعهم ويقُولُونَ

 ].١٨: يونس[﴾ يشرِكُونَ وتعالَى عما اَألرضِ سبحانه السماوات والَ في
 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
وأشكره، عم امتنانه  - سبحانه - احلمد له عظُم شأنه ودام سلطانه، أمحده

شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ نبينـا  وجزلَ إحسانه، وأ
حممد عبده ورسوله، به عال منار اِإلسالم وارتفع بنيانه، صلى اهللا وسلم وبارك 

 .عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

وة التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنـه، وقطـب رحـاه، وذر   
سنامه، قامت عليه األدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته اآليـات، وأثبتتـه   
الرباهني، ونصبت عليه القبلة، وأسست عليه امللة، ووجبت به الذمة، وعصمت 
به األنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار اِإلسالم، وانقسم به الناس إىل سعيد 

وشقي ومهتد وغوي. 
عناية القرآن بتوحيد اهللا عظيمـة فهـو القضـية    لقد كانت : أيها اإلخوة

 اعبدواْ اللّه أُمة رسوالً أَن بعثْنا في كُلِّ ولَقَد﴿: الكربى، ومهمة رسل اهللا األوىل
 قَبلك من رسلنا من أَرسلْنا من واسأَلْ﴿، ]٣٦: النحل[﴾ الطَّاغُوت واجتنِبواْ

، فالقرآن كله حديث ]٤٥: الزخرف[﴾ يعبدونَ الرحمنِ آلهةً دون أَجعلْنا من
عن التوحيد، وبيان حقيقة والدعوة إليه، وتعليق النجاة والسـعادة يف الـدارين   
عليه، حديث عن جزاء أهله وكرامتهم على رم، كما أنه حديث عن ضده من 

: يا، وعذاب اهلون يف األخرىالشرك باهللا وبيان حال أهله وسوء منقلبهم يف الدن
بِه الريح في  الطَّير أَو تهوِي السماء فَتخطَفُه فَكَأَنما خر من يشرِك بِاللَّه ومن﴿

 كَـانيقٍ  مـح٣١: احلـج [﴾ س[ ،﴿ إِنَّ اللّـه   كـرشأَن ي ـرفغالَ ي  بِـه ﴾ 
 ].٤٨: النساء[
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الطاعات وترك احملرمات هي حقـوق التوحيـد   واألوامر والنواهي ولزوم 
 .ومكمالته

: القرآن العظيم خياطب الكفار بالتوحيد ليعرفوه ويؤمنـوا بـه ويعتنقـوه   
 إِلَها آخر إِني لَكُم تجعلُوا مع اللَّه ولَا*  منه نذير مبِني إِلَى اللَّه إِني لَكُم فَفروا﴿

 .]٥١ ، ٥٠: الذاريات[﴾ نيمنه نذير مبِ
﴾ غَيـره  ما لَكُم من إِلَـه قَومِ اعبدواْ اللَّه يا﴿: بل وكل نيب يقول لقومه

إِلَه إِلَّا  إِلَيه أَنه لَا من رسولٍ إِلَّا نوحي أَرسلْنا من قَبلك وما﴿، ]٥٩: األعراف[
وخياطب به املؤمنون ليزدادوا إميانا وليطمئنوا إىل ] ٢٥: األنبياء[﴾ فَاعبدون أَنا

آمنـواْ   الَّذين آمنـواْ  يا أَيها﴿: حتقيق توحيدهم، وليحذورا النقص فيه أو اخللل
ابِ بِاللّهتالْكو هولسرلَى ولَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسن رلَ مأَنز يـلُ  الَّذقَب ﴾

 ].١٣٦: النساء[
: الفرقان[﴾ إِلَها آخر لَا يدعونَ مع اللَّه والَّذين﴿: ومن صفات عباد الرمحن

 يعبدوننِي لَـا ﴿: التمكني يف األرضومن نعوت أهل اِإلميان املوعودين ب] ٦٨
 ].٥٥: النور[﴾ يشرِكُونَ بِي شيئًا

من أهله واِإلعـراض  بل لقد خاطب اهللا أنبياءه ورسله بنبذ الشرك والرباءة 
تشرِك بِي  مكَانَ الْبيت أَن لَّا بوأْنا لإِبراهيم وإِذْ﴿: عنه وعنهم؛ فقال عز وتبارك

بنِي  بنِيه ويعقُوب يا بِها إِبراهيم ووصى﴿: وقال عز وجل] ٢٦: احلج[﴾ شيئًا
إِنَّ اللّه ينالد طَفَى لَكُمإَالَّ فَالَ اص نوتمونَ تملسم مأَنتو  *مكُنت اء إِذْ   أَمدـهش
رضإِذْ ح توالْم قُوبعا يم نِيهبي قَالَ لدعن بونَ مدبعت  ـدبعقَالُواْ ن   كإِلَــه
إِلَـهو يماهرإِب كائآب قحإِسيلَ واعمإِسا وداحا وإِلَـه حنونَ ومـلسم لَه ن ﴾

 أُوحــي  ولَقَــد﴿: ، وقــال ســبحانه ]١٣٣،  ١٣٢: البقــرة[
 الْخاسرِين ولَتكُونن من لَيحبطَن عملُك لَئن أَشركْت الَّذين من قَبلك إِلَيك وإِلَى

 *لِ اللَّهب نكُن مو دبفَاع رِيناكـا  ﴿، ]٦٦ – ٦٥: الزمـر [﴾ الشمقُـلْ إِن  
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دبأَنْ أَع ترأُم بِه رِكال أُشو و اللّهعأَد هآبِ إِلَيم هإِلَي٣٦: الرعد[﴾ و[ ،﴿ عادو
كبإِلَى ر نم نكُونلَا تو نيرِكش٨٧: القصص[﴾ الْم.[ 

 ...هذا، وصلوا وسلموا
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(اخلطبة األوىل
70F

١( 
ه خبريا بصريا، وتبارك الذي جعـل يف السـماء   احلمد هللا الذي كان بعباد

بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا ومنريا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن 
أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورا، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلـى آلـه   

 .وأصحابه ومن اهتدى داه
 :أما بعد

ا يوما ترجعون فيه إىل اهللا، مث توىف كل نفـس  اتقو ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
 .ما كسبت وهم ال يظلمون

 :أيها املسلمون
بعث اهللا نبينا حممدا باحملجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، 

الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حـق جهـاده؛    فبلغ 
حمى التوحيد وسد طرق الشرك حـىت   ولعظم أمر الشرك وخطورته حمى 

 .يعبد اهللا وحده دون ما سواه
أحرص الناس على أمته، حيب هدايتهم وطاعتهم لرم وجنام  وقد كان 

من أسباب اهلالك والردى، وال أدل على ذلك من تصويره ملثله ومثـل أمتـه،   
 مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوهلـا جعـل  «: بقوله 

الفراش وهذه الدواب اليت يف النار يقعن فيها، وجعـل حيجـزهن ويغلبنـه    
هلـم  : فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ حبجزكم عن النار: حمن فيها، قالتفيق

 ].رواه مسلم[ »عن النار، هلم عن النار، فتغلبوين تقحمون فيها

                                     
 . ى التوحيد وسده طرق الشركمح باب ما جاء يف محاية املصطفى ): ٧١(خطبة رقم  (١)
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 :أيها املسلمون
 واجتنِبـواْ  اعبـدواْ اللّـه   سوالً أَنأُمة ر بعثْنا في كُلِّ ولَقَد﴿: قال تعاىل

ا﴿: ، وقال تعاىل]٣٦: النحل[﴾ الطَّاغُوتمو كلن قَبا ملْنسولٍ إِلَّـا   أَرسن رم
مـن اآليـات    وغري ذلك ]٢٥: األنبياء[﴾ فَاعبدون إِلَه إِلَّا أَنا إِلَيه أَنه لَا نوحي

أن أول شـيء  : وكال اآليتني فيها العموم الواضـح  الدالة على عظم التوحيد،
بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد، وأيضا يف إفراد الرسل جاءت اآليات، كما 
قال عن نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وغريهم، أن أول شيء بـدءوا بـه   

فهذه دعـوة   ،]٣٢: املؤمنون[﴾ غَيره لَكُم من إِلَه أَن اعبدوا اللَّه ما﴿: قومهم
الرسل، وزبدة الرسالة، وبه تعرف عظمة شأن التوحيد، ومعرفتك عظمته بـأن  
تصرف مهتك إليه، وإىل معرفته والعمل به غاية جهدك، وإىل معرفة ما يضـاده  
وما سواه من أنواع العلوم الفرعية بعد ذلك، فيهتم اِإلنسان غاية االهتمام مبعرفة 

الفروع، الصالة والزكاة وغري ذلـك فـال    أصل الدين إمجاالً قبل الواجب من
تصح الصالة وال الزكاة قبل األصل، فال بد من معرفة أصل الدين إمجـاالً، مث  

إنك تـأيت  «: معرفة فروعه تفصيالً، ويف حديث معاذ ملَّا بعثه إىل اليمن، قال له
قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ال إله إال اهللا، فإن 

ل يوم كهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف 
 .»وليلة

وهذا يفيد أم إذا مل يعلموا التوحيد ومل يعملوا به، فال يدعوهم للصالة إن 
مل يطيعوه يف الدخول يف اِإلسالم، فإن الصالة ال تنفع وال غريها بدون التوحيد، 

 فـرع علـى غـري أصـل،      فإن ال يستقيم بناء علـى غـري أسـاس، وال   
 واألصل واألساس هو التوحيد، والصالة وإن كانت هـي عمـود اِإلسـالم    

 فوس بنحو عشرـتقر التوحيد يف النـع ذلك مل تفرض إال بعد أن اسـفم
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سنني، ومما يبني أن التوحيد هو األصل كونه يوجد من يدخل اجلنـة، ولـو مل   
به ومات متمسكًا به، كأن  يصل ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل

يقتل قبل أن يصلي أو ميوت، والصالة ال تنفع وحدها، ولو صلى وزكى وصام، 
 .إذا مل يعتقد التوحيد

وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد، وما هلك من هلك إال بتـرك العلـم   
بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل، وال مزق عقول مـن  

يكفي النطق بالشهادة، وجمرد املعرفة، : ع إال من آفة قوهلممزق، وال وقع ما وق
حىت إن من علمائهم من ال يعرف التوحيد أصالً، وذلك لكوم ابتلوا بالشرك، 
وعبادة األوثان، وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثري ممـن  

أهون ما يكـون  يدعي العلم؛ لعدم املعرفة به، وإال فمعرفة التوحيد والشرك من 
وأسهله إمجاالً، كما يف زمن الصحابة، فإم كانوا يعرفون التوحيد والشـرك،  

ال إله إال اهللا، يترك الشرك، ويعلم أنه باطل مناف لكلمة اِإلخالص؛ : فمن قال
: ، قالوا»ال إله إال اهللا تفلحوا: قولوا«: وهلذا ملا دعاهم النيب إىل التوحيد وقال

وأما حني كثرت ] ٥: ص[﴾ لَشيٌء عجاب واحدا إِنَّ هذَا ةَ إِلَهاالْآله أَجعلَ﴿
الشبهات صعب معرفة التوحيد، والتخلص من ضده، وكثر النفـاق، وصـار   

 .الكثري يقوهلا ويعبد مع اهللا غريه، فاهللا املستعان
 :عباد اهللا

ل انطلقت يف وفد بين عامر إىل رسو: قال -  - عن عبد اهللا بن الشخري
ـ    - السيد اهللا«: أنت سيدنا، فقال: ، فقلنااهللا  : قلنـا  »تبـارك وتعـاىل 

قولوا بقولكم؛ أو بعض قـولكم، وال  «: وأفضلنا فضالً وأعظمنا طوالً، فقال
 ].رواه أبو داود يسند جيد[ »يستجرينكم الشيطان
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أنت : وبيان مكانته، فقالوا له أراد وفد بين عامر إظهار حبهم للرسول 
ـ  - السيد اهللا«: وابن سيدنا فقال سيدنا  إذ السيادة الكاملة هللا »تبارك وتعاىل 

 - واخللق كلهم عبيد له، وقد اهم عن هذا القول؛ تأدبا مع اهللا ،-سبحانه -
ومحاية للتوحيد مث أثنوا عليه بقوهلم أفضلنا فضالً وأعظمنا طوالً فنهى  - سبحانه
  م وال يستجرينكم الشـيطان قولوا بقولكم أو بعض قولك«عن ذلك؛« 

وكل ذلك خمافة أن جيرهم الشيطان إىل الغلو املفضي إىل الشرك، وأمـرهم أن  
يقتصروا على األلفاظ اليت ال غلو فيها وال حمذور كأن يدعوه مبحمد رسول اهللا 

 عز وجل - كما مساه ربه-. 
نـا،  يا رسول اهللا يا خرينا وابـن خري : أن أناسا قالوا -  - وعن أنس

قولوا بقـولكم وال يسـتهوينكم   ! يا أيها الناس«: وسيدنا وابن سيدنا، فقال
الشيطان؛ أنا حممد عبد اهللا ورسوله، ما أُحب أن ترفعوين فوق مرتليت الـيت  

 ].رواه النسائي بسند جيد[ »عز وجل ـ - أنزليت اهللا
يا خرينـا وابـن خرينـا    : على أناس ثناءهم عليه بقوهلم أنكر الرسول 

يدنا وابن سيدنا؛ لئال يكون ذلك وسيلة إىل الغلو فيه واِإلطراء، وفيه التحذير وس
من كيد الشيطان وأنه قد يأيت من طريق الزيادة على احلد املشروع، وأن الغلـو  
يف مدح النيب منهي عنه ألنه من الشيطان كما يف بعض قصائد املدائح النبوية من 

 .الغلو الذي يوصل إىل درجة الشرك
عبد اهللا ورسوله، وأال يرفعوه فوق املرتلة : شدهم إىل أن يصفوه بصفتنيوأر

 .اليت أنزهلا اهللا إياها، محاية للتوحيد، وسدا لباب الغلو املفضي إىل الشرك
؛ وهو أشرف اخللـق وأفضـلهم علـى    وأفاد احلديث تواضع الرسول 

 .اِإلطالق
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 :عباد اهللا
تبـارك  -السيد اهللا «يد حلديث األصل أنه ال جيوز أن يقال للمسلم يا س

، ولكن إذا كان له مكانه يف العلم والفضل فال مانع، وكذا يباح أن »-وتعاىل
 .سيدي: يقول اململوك ملالكه

ال «: أما الكافر واملنافق فيحرم على املؤمن إطالق السيد عليهما لقولـه  
 »ل عز وج- تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم

 ].رواه أمحد[
فالواجب على العبد أن يكون جمتنبا األقوال املفضية إىل الغلو يف املخلـوق؛  

 .سدا لباب الشرك ومحاية للتوحيد
وحيـك قطعـت عنـق    «: عن املدح وشدد القول فيه، وقال وقد ى 

، فمواجهة »وا يف وجوههم الترابثإذا لقيتم املداحني فاح«: ، وقال»صاحبك
حه ولو مبا فيه من عمل الشيطان، ملا قد تفضي حمبة املدح إليه مـن  املمدوح مبد

تعاظم املمدوح يف نفسه، وذلك ينايف كمال التوحيد، ويوقع يف أمر عظيم ينايف 
ملا أكمل اهللا له مقام العبودية، صار يكره أن يمدح  العبودية اخلاصة، فالنيب 

نصحا هلم، ومحاية ملقام التوحيد صيانة هلذا املقام، وإرشادا لألمة إىل ترك ذلك 
 .من أن يدخله ما يفسده، أو يضعفه من الشرك ووسائله

 :أيها املسلمون
 :الكرب أنواع ثالثة

الكرب على اهللا تعاىل، وهو أفحش أنـواع الكـرب؛ ألن اِإلنسـان    : األول
الضعيف املخلوق من ماء مهني، الذي يصرعه أضعف احليوانات إذا سـلطه اهللا  

 يليق به وال حيل له أن يتكرب على من خلقه وأوجده، ومنهعليه، ال 
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 .يستمده بقاءه، وحيتاج إليه يف كل حلظة، ويف كل حركة وسكون 
ومن جهل قدر ربه فهو من يمة األنعام أو أضل، كما أخـرب اهللا عمـن   
استكربوا عليه وعلى رسله، وكيف جيهل اِإلنسان قدر إهله القادر القاهر، الذي 

يف كل جـزء   - سبحانه - امل على أحسن إحكام، وأدق تكوين، ولهأبدع الع
من خلقه شاهد واضح الداللة، وحجة ظاهرة البيان، تدل على أنه هو ذلـك  

 ].١١: الشورى[ ﴾البصري شيٌء وهو السميع لَيس كَمثْله﴿: الصانع الذي
من االنقياد لـه،   بأن ميتنع الكرب على الرسول : من النوع الكرب :الثاين

لَولَا  وقَالُوا﴿: تكربا وجهالً وعنادا، كما حكى اهللا عن كفار مكة، حيث قالوا
 تعاىل - وقال] ٣١: الزخرف[﴾ عظيمٍ من الْقَريتينِ الْقُرآنُ علَى رجلٍ نزلَ هذَا

هزوا  تخذُونك إِلَّاي رأَوك إِن وإِذَا﴿: مبينا حال املستكربين عن دعوة النيب  -
 ].٤١: الفرقان[﴾ بعثَ اللَّه رسوالً أَهذَا الَّذي
التكرب على العباد؛ بأن يستعظم نفسه، وحيتقر غريه، ويزدريه، فيأىب  :الثالث

على االنقياد له أو يترفع عليه، ويأنف من مساواته، وهذا من شر الرذائل وأسوأ 
يف صفة ال تليق إال جبالله، فهو كعبد أخذ تـاج   الصفات؛ ألن فيه منازعة هللا

ملك وجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للمقت، وأقـرب اسـتعجاله   
العظمـة  : يقول اهللا«: قال اخلزي؛ وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب 

 .»إزاري، والكربياء ردائى، فمن نازعين واحدا منهما عذبته
ء حىت يف أمر يراه بعض الناس يسريا؛ ما ذكره ولعظم عقوبة التكرب واخليال

 ].رواه البخاري[ »يوم القيامةإليه من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا «: النيب 
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه «: ويف احلديث اآلخر، قال رسول اهللا 

 ].رواه مسلم[ »مثقال ذرة من كرب
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التكرب شر من الشـرك، فـإن    :-رمحه اهللا - قال شيخ اِإلسالم ابن تيمية
 .واملشرك يعبد اهللا وغريه ،-تعاىل - املتكرب يتكرب عن عبادة اهللا

 .فالعظمة والكربياء من خصائص الربوبية
 أَنفُِسكُم عزِيـز  جاءكُم رسولٌ من لَقَد﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

منِتا عم هلَيكُم علَيع رِيصح مؤبِالْموفؤر نِني يمح٢٨: التوبة[﴾ ر.[ 
 ...بارك اهللا يل ولكم
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 اخلطبة الثانية
احلمد هللا وكفى، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة أرجو 
ا لديه الزلفى، وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، النيب املصطفى، صلى اهللا 

أهل الصدق والوفاء، والتـابعني ومـن    وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه
 .تبعهم بإحسان وسار على جهم واقتفى

 :أما بعد
هاديا ومبشرا ونذيرا، وأكمل  سبحانه وتعاىل نبينا حممد  - فقد بعث اهللا

نِعمتـي   وأَتممت علَيكُم لَكُم دينكُم الْيوم أَكْملْت﴿: لنا به الدين، فقال تعاىل
ضروا يتيند الَماِإلس ٣: املائدة[﴾ لَكُم.[ 

وأَطيعـواْ   أَطيعواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها﴿: وأمرنا بطاعته، كما قال تعاىل
 فَخذُوه وما نهاكُم وما آتاكُم الرسولُ﴿: ، وقال تعاىل]٥٩: :النساء[﴾ الرسولَ

 ].٧: احلشر[﴾ عنه فَانتهوا
قد بلغ البالغ املبني، ومل يترك طريقًا يوصل إىل اجلنة، ويباعد  والرسول 

من النار إال بينه لألمة حىت تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيـغ  
 .-فصلوات ريب وسالمه عليه - عنها إال هالك،

جتناب مـا  طاعته فيما أمر، وا: مقتضى اِإلميان بشهادة أن حممدا رسول اهللا
ى عنه وزجر وتصديقه فيما أخرب، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع، ومرتلته عظيمة 
فهو رسول رب العاملني؛ لكن ليس له شيء من خصائص الربوبية، فال يدعى، 

 .وال يتوسل به بعد موته
من أحدث يف أمرنا «: حمدثات األمور فقد قال  - عباد اهللا - فاحذروا

 ].متفق عليه[ »رد هذا ما ليس منه فهو
أن كل ما حيدثه الناس بعده، وينسبونه إىل دين اإلسالم مـن   وأوضح 

أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردودة على من أحدثها، ولو حسن قصده، وقـد  
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هذا األمر ومن تبعهم بإحسان، فانكروا البـدع   عرف أصحاا رسول اهللا 
لنبوية، واالحتفال بليلة اإلسراء وحذروا منها ومن ذلك بدع االحتفال باملوالد ا

 .واملعراج، وليلة النصف من شعبان، وغريها من البدع
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم واحملـدثات يف   فاستمسكوا بسنة نبيكم 

 .الدين فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
 ...هذا، وصلوا
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(اخلطبة األوىل
71F

١( 
 - سـبحانه  - الثقال، أمحـده  احلمد هللا، مدبر األحوال ومنشئ السحاب

وأشكره مسبغ النعم واألفضال، له احلمد يف األوىل واآلخرة وإليه املآل، وأشهد 
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الكبري املتعال املتفرد بالعظمـة واجلـالل،   
وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله رىب الصفوة من الرجال الذين قضوا علـى  

 .فر والضالل، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه خري صحب وآلمعامل الك
 :أما بعد

اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحتـه،   ،-عباد اهللا - فاتقوا اهللا
وجيعل لكم نورا متشون به ويغفر لكم، اتقوا ربكم، وحاسبوا أنفسـكم فـإن   

وا صاحلًا إنه مبا تعملون النقلة إىل دار اآلخرة قريب، فاستعدوا ملا أمامكم واعلم
 .بصري

 :أيها املسلمون
خالق كل شيء ومليكه، بيده مقاليد األمور، له العظمة  - عز وجل - اهللا

واجلالل فهو رب العاملني، وعلى املسلم تعظيم ربه، وإجالله وترتيهه عن صفات 
 .-سبحانه - النقص، فله الكمال يف كل شيء

جميعا  قَدرِه والْأَرض قَدروا اللَّه حق ماو﴿: يف كتابه الكرمي - تعاىل - قال
هتضقَب ةاميالْق موي اتماوالسو ينِهمبِي اتطْوِيالَى معتو هانحبرِكُونَ سشا يمع﴾. 

                                     
يوم  جميعا قَبضته قَدرِه والْأَرض قَدروا اللَّه حق وما﴿: قول اهللا تعاىل: باب): ٧٢(خطبة رقم  (١)

ةاميالْق اتماوالسو ينِهمبِي اتطْوِيالَى معتو هانحبرِكُونَ سشا يم٦٧: الزمر[﴾ ع[ . 
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أن املشركني ما عظموا اهللا حق عظمته، حيث عبدوا  - سبحانه - خيرب اهللا
ا له الصاحبة والولد، فمن عظمته أنه جيعل األرض وكل مـا  معه غريه، ونسبو

فيها من حبار وأشجار مجيعا يف قبضته يوم القيامة، والسموات علـى عظمتـها   
 .وسعتها مطويات بيمينه، فتعاىل اهللا وترته عن كل ما ال يليق جبالله

 ومذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته إثبات أمساء اهللا وصفاته
كما وردت يف الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق جبالله من غري حتريف وال 
 تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيـل كصـفة القـبض والبسـط واليـدين      

 .واألصابع
 :عباد اهللا

، جاء حرب من األحبار إىل رسـول اهللا  : قال -  - عن ابن مسعود
بع على أصبع، والشجر علـى  يا حممد إنا جند أن اهللا جيعل السموات الس: فقال

: أصبع، واملاء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر اخللق على أصبع، فيقـول 
: ، حىت بدت نواجذه، تصديقًا لقول احلرب، مث قـرأ أنا امللك، فضحك النيب 

] ٦٧: لزمـر ا[ ﴾يوم الْقيامة جميعا قَبضته قَدرِه والْأَرض قَدروا اللَّه حق وما﴿
 ].رواه البخاري ومسلم[

أنـا  : ، فيقولصبع، مث يهزهنأواجلبال والشجر على «: ويف رواية ملسلم
جيعل السموات علـى أصـبع، واملـاء    «: ويف رواية للبخاري »امللك أنا اهللا

 .»والثرى على أصبع، وسائر اخللق على أصبع
من بيان عظمـة   ما جيدونه يف التوراة، ذكر عامل من علماء اليهود للنيب 
وأنه يضعها على أصـابعه،   ،-سبحانه - اخلالق، وصغر املخلوقات بالنسبة إليه

 ألن ما ذكره: تصديقًا وسرورا لقول احلرب فضحك النيب 
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موافق ملا جاء يف القرآن الكرمي، ويف احلديث داللة على أن هذه العلـوم   
 .رفوهامل ينكروها، ومل حي باقية عند اليهود الذين يف زمنه 

يطوي اهللا السـموات يـوم القيامـة مث    «: وملسلم عن ابن عمر مرفوعا
أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكـربون؟ مث  : يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول

يـن  أأنـا امللـك،   : يطوي األرضني السبع، مث يأخذهن بشماله، مث يقـول 
 ؟»أين املتكربون؟. اجلبارون؟

حني يطوي السـموات واألرض   - سبحانه - هإن: تفرد اهللا بامللك وحده
أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ فال جييبه أحد، : بيده يوم القيامة، ينادي

لِّمـنِ  ﴿: املتفرد بامللك كل ملك لغريه إىل زوال، قال تعاىل - سبحانه - فهو
لْكالْم لَّهل موارِ الْيالْقَه داحاجلبارين واملتكربين بالذكر  وخص] ١٦: غافر[﴾ الْو

 .دون غريهم ألم قد نازعوا اهللا يف كربيائه وجربوته
ما السموات السـبع،  «: قال - رضي اهللا عنهما - وروي عن ابن عباس

 .»واألرضون السبع، يف كف الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم
ثين حد: قال ابن زيد: حدثين يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وقال ابن جرير

ـ «: قال رسول اهللا : أيب قال راهم دما السموات السبع يف الكرسي إال ك
مـا  «: يقـول  مسعت رسول اهللا : وقال أبو ذر: قال »لقيت يف ترسسبعة أُ

 .»الكرسي يف العرش إال كحلقة من حديد، أُلقيت بني فالة من األرض
 :إن عظمة املخلوقات تدل على عظم خالقها، وكمال قدرته وسلطانه

أناس، وأشجار، : السموات السبع وما فيها، واألرضون السبع وما فيها منف
 .كحبة صغرية يف يد أحدنا ،-سبحانه - وأار، وجبال، يف كف الرمحن
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والسموات السبع، على سعتها، وكثافتها، وتباعد ما بينهما، بالنسبة لسعة 
 .الكرسي؛ كسبعة دراهم وضعت يف رقاع واسع

عظمته بالنسبة للعرش، كحلقة من حديد ألقيت يف والكرسي على سعته، و
 .وسط صحراء واسعة من األرض

إن التفكر يف عجائب اخللق يثمر تعظيم اهللا وخمافته، كمـا قـال بعـض    
 .لو تفكر الناس يف عظمة اهللا ملا عصوه: السلف

بني السماء الدنيا واليت تليها مخسـمائة  «: قال -  - وعن ابن مسعود
عام، وبني السماء السابعة والكرسي مخسـمائة   ء مخسمائةعام، وبني كل مسا

عام، وبني الكرسي واملاء مخسمائة عام، والعرش فـوق املـاء، واهللا فـوق    
أخرجه ابن مهدي عن محـاد بـن    »العرش، ال خيفى عليه شيء من أعمالكم

 .سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن مسعود
وائل، قال وله طرق، وعـن   ورواه بنحوه املسعودي، عن عاصم، عن أيب

هل تدرون كم بني «: قال رسول اهللا : قال -  - العباس بن عبد املطلب
بينهما مسرية مخسمائة سنة، «: اهللا ورسوله أعلم قال: قلنا »السماء واألرض؟

وبني كل مساء إىل مساء مسرية مخسمائة سنة، وكثف كل مساء مسرية مخسمائة 
لعرش حبر بني أسفله وأعاله كما بـني السـماء   سنة، وبني املساء السابعة وا

رواه أبو [ »واألرض؛ واهللا فوق ذلك، ال خيفى عليه شيء من أعمال بين آدم
 ].داود وغريه

: عظمة املخلوقات العلوية وسعتها وتباعد ما بني أجرامهـا  بني الرسول 
سبع طباق بعضها فوق بعض، مسافة ارتفاعها عن األرض مسـرية  : فالسموات

ائة عام، وبني كل مساء واليت تليها مسافة مخسمائة عام، سمك كل مساء مخسم
 مخسمائة عام، وفوق السماء السابعة



 

 

٥٣٦ 

 .الكرسي، وفوق الكرسي البحر، وبينهما مسرية مخسمائة عام 
وعمق البحر مسرية مخسمائة عام، وفوق البحر العرش، واهللا فوق العرش، 

 .ال خيفى عليه شيء من أعمال بين آدم
 :عباد اهللا

إن التفكر يف عظمة اخلالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع املخلوقات له 
للعبادة وحده، ويزيد املسلم إميانا ومعرفة بربه،  - تعاىل - يدل على استحقاقه

وعلَـى   قياما وقُعودا يذْكُرونَ اللّه الَّذين﴿: وخوفًا وحمبة وتعظيما له، قال تعاىل
وبِهِمني جونَ ففَكَّرتيو اتاوملْقِ السا خا منبضِ راَألرالً   وـاطـذا به لَقْتخ 

 ].١٩١: آل عمران[﴾ عذَاب النارِ سبحانك فَقنا
وإن اإلميان بأن اهللا ال خيفى عليه شيء، يف األرض وال يف السماء، يوجب 

هللا حيث اه، وال يفتقـده حيـث   للعبد تعظيم اهللا وخشيته ومراقبته فال يراه ا
أمره، إذا ال يليق باملخلوق الضعيف أن يعصي خالقه العظيم، وهو يعـيش يف  

قَدرِه  قَدروا اللَّه حق وما﴿: أرضه، وأكل من رزقه، ويتقلب يف نعمه، قال تعاىل
ضالْأَرو هتضا قَبيعمج ةاميالْق موي اتماوالسطْوِ ومينِهمبِي اتالَى يعتو هانحبس 

 .﴾عما يشرِكُونَ
وهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره، وسنة نبيه، وكـالم  : قال شيخ اإلسالم

الصحابة والتابعني، وكالم سائر األمة، مملوء مبا هو إما نص أو ظـاهر؛ أن اهللا  
شه، وقال أبو فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السموات، مستو على عر

أمجع املسلمون من أهل السنة على أن اهللا : عمرو الطلمنكي يف كتاب األصول
أمجع أهل السنة على أن اهللا اسـتوى  : استوى على عرشه بذاته، وقال فيه أيضا

أمجع املسلمون أن معـىن قولـه   : على عرشه على احلقيقة ال على ااز، مث قال
﴿كُمعم وهو ا كُنتم نأَيوحنو ذلك] ٤: احلديد[﴾ م 



 

 

٥٣٧ 

من القرآن أن ذلك علمه، وأن اهللا فوق السموات بذاته، مستو على عرشه  
كيف شاء، وهذا كثري يف كالم الصحابة والتابعني واألئمة املهتدين، أثبتوا مـا  

على ما يليق جبالل اهللا وعظمته، ونفوا  أثبته اهللا يف كتابه، على لسان رسوله 
 .لوقني، ومل ميثلوا ومل يكيفواعنه مشاة املخ

فسبحان اِإلله احلق من بيده مقاليد األمور وإليه تصري األمور، حيكم بـني  
 .عباده بعدله وحكمته

 لَه ما في* علَى الْعرشِ استوى  الرحمن﴿: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
فَإِنه  تجهر بِالْقَولِ وإِن* الثَّرى  ما تحتبينهما و الْأَرضِ وما السماوات وما في

لَمعفَى  يأَخو رلَا* الس اللَّه لَه وإِلَّا ه ى إِلَهنساء الْحم٨ - ٥: طه[﴾ الْأَس.[ 
 ...بارك اهللا لكم



 

 

٥٣٨ 

 اخلطبة الثانية
الم يف الناس احلمد هللا أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، وجعلنا أهل اِإلس

خري أمة، أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، وكان بشرى للمـؤمنني، ونـذرا   
للمخالفني، وجلميع العاملني رمحة، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
وأشهد أنَّ نبينا حممدا عبده ورسوله، كمل به بناء النبوة، وخـتم بـه ديـوان    

الق وحماسن األفعال، كـالفالح ملـن تبعـه    الرسالة، ومنت ببعثته مكارم األخ
واخلزي واخلسار ملن عصاه وخالف أمره، صلى اهللا وسلم وبارك عليه، وعلـى  
آله وأصحابه، كانوا على احلق أعالما وللهدى أئمة، والتابعني ومـن تـبعهم   

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :أما بعد

لكـم تتقـون،   أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لع
الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، فأخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم؛ فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون، من الذي أوجـدكم  
من العدم، وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم املكـاره واملضـار   

ع واألبصار؟ من الذي سخر لكـم  والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول واألمسا
الليل والنهار؟ من الذي فلق احلب عن الزروع وعن األشجار والنوى؟ من الذي 

 .أحيا األرض بعد موا مبا أنزل عليها من غيث السماء؟
من الذي يصوركم يف األرحام كما يشاء؟ من الذي أمسـك السـموات   

 فـال يـرى    واألرض عن الزوال؟ من الذي أحكم خلقها وأحسـن نظامهـا  
 يها خلل وال إخالل؟ من الذي فجر األرض باألار والعيون، وأخرج الثمارـف



 

 

٥٣٩ 

اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصون؟ أما ذلك إبداع مـن يقـول    
كن فيكون؟ من الذي خلق املخلوقات فعدهلا وأحسنها وسوى؟ وقدر : للشيء

ماء وبناها؟ ورفع مسكهـا  أقدارا وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق الس
فسواها؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ واألرض بعد ذلك دحاها؟ أخرج منها 
ماءها ومرعاها؟ واجلبال أرساها متاعا لكم وألنعامكم؟ فجل ملكًا عظيما، وربا 
وإهلًا، إله قامت الرباهني القاطعة على وحدانيته، وشهدت املوجـودات ببـديع   

رمحكم  - وخلق املكلفني لعبادته ومعرفته، فقوموا! حكمته وسعة علمه ورمحته
مبا خلقتم له، فإنكم عن ذلك مسئولون، واستعدوا للقاء ربكم فإنكم إليه  - اهللا

راجعون، وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصاحلات، وتوبـوا إىل اهللا توبـة   
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم السيئات، ويدخلكم جنات جتري من حتتها 

ألار فيها املساكن الطيبات، أما ترون اهللا يتابع علـيكم نعمـه لتشـكروه؟    ا
ويذكركم بآالئه لتعرفوه وتذكروه؟ أال بذكر اهللا تطمئن القلوب، وبذكره تغفر 
اخلطايا وحيصل كل مطلوب، ومن أقبل على ربه وتقرب إليـه تلقـاه، ومـن    

فه يف الشدة، ومـن  استعان به وتوكل عليه كفاه، ومن رجع إليه يف الرخاء عر
قام بتقواه جعل له فرجا وخمرجا من كل مشقة فسبحان من فتح لعبـاده مـن   

 .رمحته كل باب ويسر هلم الوسائل إىل اخلريات واألسباب
 ...هذا، وصلوا وسلموا



 

 

٥٤٠ 

 فهرس اخلطب
 ٣ املقدمة

 الصفحة رقم اخلطبة          عنوان اخلطبة 
 ٥ كتاب التوحيد) ١(خطبة رقم 

 ١٤ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب): ٢(رقم خطبة 
 ٢١ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب): ٣(خطبة رقم 
 ٢٩ باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب): ٤(خطبة رقم 
 ٣٧ باب اخلوف من الشرك): ٥(خطبة رقم 
 ٤٥ باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال اهللا): ٦(خطبة رقم 

 ٥٣ باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا): ٧(ة رقم خطب
 ٦١ باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا): ٨(خطبة رقم 
باب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لرفـع  ): ٩(خطبة رقم 

 البالء أو دفعه
٦٩ 

 ٧٧ باب ما جاء يف الرقى والتمائم): ١٠(خطبة رقم 
 ٨٥ باب ما جاء يف الرقى والتمائم): ١١(خطبة رقم 
 ٩٢ باب من تربك بشجرة أو حجر، وحنومها): ١٢(خطبة رقم 
 ٩٩ باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا): ١٣(خطبة رقم 
 ١٠٦ باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا): ١٤(خطبة رقم 
 ١١٤ باب ال يذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا): ١٥(خطبة رقم 

 ١٢١ باب من الشرك النذر لغري اهللا): ١٦(رقم خطبة 
 ١٢٧ باب من الشرك االستعاذة بغري اهللا): ١٧(خطبة رقم 
 ١٣٤ باب من الشرك أن يستغيث بغري اهللا أو يدعو غريه): ١٨(خطبة رقم 
 ١٤٢ ما الَ يخلُق شيئاً أَيشركُونَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ١٩(خطبة رقم 



 

 

٥٤١ 

 ]١٩١: األعراف[ ﴾نصرا يستطيعونَ لَهم والَ*  وهم يخلَقُونَ
 فُزع عن قُلُوبِهِم حتى إِذَا﴿: باب قوله اهللا تعاىل): ٢٠(خطبة رقم 

 ]٢٣: سبأ[ ﴾الْعلي الْكَبري الْحق وهو ربكُم قَالُوا قَالُوا ماذَا قَالَ
١٥٠ 

 ١٥٧ باب الشفاعة): ٢١(خطبة رقم 
 ﴾تهدي من أَحببت إِنك لَا﴿: باب قوله اهللا تعاىل): ٢٢(خطبة رقم 

 ]٥٦: القصص[
١٦٥ 

باب ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم ): ٢٣(خطبة رقم 
 هو الغلو يف الصاحلني

١٧٢ 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قـرب  ): ٢٤(خطبة رقم 
 عبدهرجل صاحل؛ فكيف إذا 

١٧٩ 

باب ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصـريها  ): ٢٥(خطبة رقم 
 أوثانا تعبد من دون اهللا

١٨٨ 

جناب التوحيد  باب ما جاء يف محاية املصطفى ): ٢٦(خطبة رقم 
 وسده كل طريق يوصل إىل الشرك

١٩٥ 

 ٢٠٣ باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان): ٢٧(خطبة رقم 
 ٢١٢ باب ما جاء يف السحر): ٢٨(رقم خطبة 

 ٢١٩ باب بيان شيء من أنواع السحر): ٢٩(خطبة رقم 
 ٢٢٧ باب ما جاء يف الكهان وحنوهم): ٣٠(خطبة رقم 
 ٢٣٤ باب ما جاء يف النشرة): ٣١(خطبة رقم 
 ٢٤٠ باب ما جاء يف التطري): ٣٢(خطبة رقم 
 ٢٤٨ باب ما جاء يف التنجيم): ٣٣(خطبة رقم 

 ٢٥٥ باب ما جاء يف االستسقاء باألنواء): ٣٤(طبة رقم خ
 الناسِ من يتخذُ من ومن﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٥(خطبة رقم 

 ]١٦٥: البقرة[﴾ اللّه يحبونهم كَحب دون اللّه أَنداداً
٢٦٣ 



 

 

٥٤٢ 

يخوف  طَانُذَلكُم الشي إِنما﴿: باب قوله اهللا تعاىل): ٣٦(خطبة رقم 
اءهيلأَو مافُوهخم فَالَ تإن كُنت افُونخو ننيمؤ١٧٥: آل عمران[﴾ م[ 

٢٧٢ 

يخـوف   ذَلكُم الشيطَانُ إِنما﴿: باب قوله تعاىل): ٣٧(خطبة رقم 
اءهيلأَو مافُوهخم فَالَ تإن كُنت افُونخو ننيمؤ١٧٥: آل عمران[﴾ م[ 

٢٧٩ 

فَتوكَّلُـواْ إِن   وعلَى اللّـه  ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٨(خطبة رقم 
 ]٢٣: املائدة[﴾ مؤمنني كُنتم

٢٨٦ 

يـأْمن   مكْر اللّه فَالَ أَفَأَمنواْ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٣٩(خطبة رقم 
اللّه كْرم مونَ إالَّ الْقَوراس٩٩: األعراف[﴾ الْخ[ 

٢٩٤ 

 ٣٠١ باب من اإلميان باهللا الصرب على أقدار اهللا): ٤٠(خطبة رقم 
 ٣١٠ باب ما جاء يف الرياء): ٤١(خطبة رقم 
 ٣١٨ باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا): ٤٢(خطبة رقم 
باب من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحـل  ): ٤٣(خطبة رقم 

 فقد اختذهم أربابا من دون اهللاهللا أو حتليل ما حرمه 
٣٢٧ 

يزعمـونَ   إِلَى الَّذين أَلَم تر﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٤(خطبة رقم 
مها أُنزِلَ أَنواْ بِمنن آما أُنزِلَ ممو كونَ أَن إِلَيرِيدي كلواْ   قَبـاكَمحتي
يضـلَّهم   الشيطَانُ أَن بِه ويرِيد رواْأُمرواْ أَن يكْفُ الطَّاغُوت وقَد إِلَى

 ]٦٠: النساء[﴾ بعيدا ضالَالً

٣٣٥ 

 ٣٤٢ باب من جحد شيئًا من األمساء والصفات): ٤٥(خطبة رقم 
 نِعمت اللّـه ثُـم   يعرِفُونَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٦(خطبة رقم 

 ]١٨٣: النحل[ ﴾ينكرونها
٣٤٩ 

 أَنداداً وأَنتم تجعلُواْ للّه فَالَ﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٤٧(خطبة رقم 
 ]٢٢: البقرة[تعلَمونَ﴾ 

٣٥٦ 

 ٣٦٣ باب ما جاء فيمن مل يقنع باحللف باهللا): ٤٨(خطبة رقم 
 ٣٦٩ ما شاء اهللا وشئت: باب قول): ٤٩(خطبة رقم 



 

 

٥٤٣ 

 ٣٧٦ باب من سب الدهر فقد آذى اهللا): ٥٠(خطبة رقم 
 ٣٨٢ باب التسمي بقاضي القضاة وحنوه): ٥١(بة رقم خط

وتغيري االسـم   -تعاىل  -باب إحترام أمساء اهللا ): ٥٢(خطبة رقم 
 ألجل ذلك

٣٩٠ 

باب من هزل بشيء فيـه ذكـر اهللا والقـرآن    ): ٥٣(خطبة رقم 
 والرسول

٣٩٨ 

أَذَقْنـاه   ولَـئن ﴿: باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل): ٥٤(خطبة رقم 
ةًرماء حرض دعن با منم قُولَنلَي هتسي مذَا ل٥٠: فصلت[﴾ ه[ 

٤٠٦ 

جعـالَ   آتاهما صالحاً فَلَما﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٥٥(خطبة رقم 
 ]١٩٠: األعراف[﴾ يشركُونَ فَتعالَى اللّه عما فيما آتاهما لَه شركَاء

٤١٤ 

 وذَرواْ الَّذين فَادعوه بِها اَألسماء الْحسنى وللّه﴿): ٥٦(خطبة رقم 
 ]١٨٠: األعراف[﴾ أَسمآئه يلْحدونَ في

٤٢٠ 

 ٤٢٦ باب ال يقال السالم على اهللا): ٥٧(خطبة رقم 
 ٤٣٢ اهلم اغفر يل إن شئت: باب قول): ٥٨(خطبة رقم 
 ٤٣٩ باب ال يقول عبدي وأميت): ٥٩(خطبة رقم 
 ٤٤٤ باب ال يرد من سأل باهللا): ٦٠(خطبة رقم 
 ٤٥٢ باب ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة): ٦١(خطبة رقم 
 ٤٥٨ )اللو(باب ما جاء يف ): ٦٢(خطبة رقم 
 ٤٦٥ باب النهي عن سب الريح): ٦٣(خطبة رقم 
 ظَن غَير الْحق يظُنونَ بِاللّه﴿: باب قول اهللا تعاىل): ٦٤(خطبة رقم 

ةيلاهالْج نا مل لَّنقُولُونَ هٍء قُلْ يين شرِ ماَألم كُلَّه رإِنَّ اَألم  لَّـهل ﴾
 ]١٥٤: آل عمران[

٤٧٢ 

 ٤٧٩ باب ما جاء يف منكري القدر): ٦٥(خطبة رقم 
 ٤٨٦ باب ما جاء يف املصورين): ٦٦(خطبة رقم 



 

 

٥٤٤ 

 ٤٩٣ لفباب ما جاء يف كثرة احل): ٦٧(خطبة رقم 
 ٥٠١ باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه): ٦٨(خطبة رقم 
 ٥٠٩ باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا): ٦٩(خطبة رقم 
 ٢١٥ باب ال يستشفع باهللا على خلقه): ٧٠(خطبة رقم 
محى التوحيد وسده  باب ما جاء يف محاية النيب ): ٧١(خطبة رقم 

 طرق الشرك
٥٢٣ 

قَدرِه  قَدروا اللَّه حق وما﴿: قول اهللا تعاىل: باب): ٧٢(خطبة رقم 
ضالْأَرو هتضا قَبيعمج ةاميالْق موي اتماوالسو   ينِـهمبِي ـاتطْوِيم 

 .]٦٧: الزمر[﴾ عما يشركُونَ سبحانه وتعالَى

٥٣٢ 

 ٥٤٠ الفهرس
 


