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 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

أركان اإليمان الستة، التي هي أصول الدين وقواعد اإلسالم، سلسلة خطب تشرح فهذا مجموع لطيف يحوي 
ليه وسلم، الله عوقد حرصت في إعدادها على الشمولية واالختصار ما استطعت، تطبيقا لسنة النبي صلى 

يم  على حمد الله، والثناء عليه بآالئه، وأوصاف  كماله ومحامده، وتعل)عليه الصالة والسالم( مداُر ُخطبه كون ول  
فعلى هذا   ،ضاهر  ومواطنقواعد  اإل سالم، وذكر  الجنَّة والنَّار والمعاد، واألمر  بتقوى الله، وتبيين  موارد غضبه، 

 ره ابن القيم رحمه الله في كتابه )زاد المعاد(.، كما ذككان مدار خطبه

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولـ ما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلمتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءالفن، و 

 تسليما كثيرا.

 تبه، ماجد بن سليمان الرسيوك

 هجري 3441، من عام شوال 31
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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد أَْن ََل إل    َْ ََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ََ ِل َّْ  ِْ َُ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ ه َلُه، َوَمْن  ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ
ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه ََ َقْد ََاَز * قَ ْوًَل َسِدَداً )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ

َِْظيما(.  ََ ْوزاً 
َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ أما بعد، 

 ك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.محدثة بدْة، و 

 ؛ َتِمن أربعة أمورتعالى  اإليمان بالله أنواْلموا وأطيعوا الله وَل تعصوه، أَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، 
، ئه وصفاتهالرابع: اإلَمان بأسما، و الثالث: اإلَمان بألوهيته، و الثاني: اإلَمان بربوبيته، و اإلَمان بوجوده سبحانه وتعالى

ي هذه الخطبة سنفرد الكَم ْلى وجود الله.  َو

  .الفطرة والعق َّ والشرع والحسفقد دلت عليه  تعالىسبحانه و  هاإليمان بوجودفأما 

َُطِ تعالى ْلى وجوده  أما داللة الفطرة  ،بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ر ْلى اإلَمانَإن ك َّ مخلوق قد 
تْم وأشْدهم ْلى أنفسْم ألست بربكم وإذ أقوله  ومصداق هذا من كتاب الله خذ ربك من بني آدم من ظْورهم ذَر

وَل َنصرف ْن مقتِى هذه ، َْذه اآلَة تدل ْلى أن اإلنسان مجبول بفطرته ْلى وجود الله، ﴾اقالوا بلى شْدن
َأبواه  ،إَل َولد ْلى الفطرة من مولودما  : )صلى الله ْليه وسلم(لقول النبي  ،طارىءقلبه  الفطرة إَل من طرأ ْلى

 1.سانهمج ِ  َْودانه أو َنصرانه أو َُ 
طرته ولْذا نجد أ ُِّ وبدهيته ن اإلنسان بطبيعته َو )صلى َي ْْد النبي وقد أقر المشركون  ،ر قال )َا الله(إذا أصابه ال

ُْم مَّْن كما   ،بوجود الله تعالى الله ْليه وسلم( ْم لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه﴾قال تعالى ْنْم ﴿َولََِئن َسأَْلتَ  ُْ واآلَاِ َي هذا الباب   ،َخَلَق
 .كثيرة

إذ َل َمكن  ،أوجدها قْا َلبد لْا من خالقٍ قْا وَلحِ سابِ  َألن هذه المخلوقاِ ْلى وجود الله تعالى وأما داللة العقل
  !؟لغيره من الموجوداِ ن خالًقاَكيف َكو  ،ه معدوموجودِ  قب ََّ  َإنه ،نفسهَخُلق  العدم لمألن  ،ْاْا بنفسِ د نفسَ أن توجِ 

 دلَّ  ،ثدِ حْ  َلبد له من مُ  ثٍ أن ك َّ حادِ : األولد ممتنع لسببين ؛ بغير ُموجِ  صدَة كذلك َإن وجود تلك المخلوقاِ
 قوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾.قال تعالى ﴿أم ُخلِ  ،ْلى ذلك العق َّ والشرع

وبين  ،ومسبباتْا الملتحم بين األسباب واَلرتباط ،لتناسق المتآلفوا ،ْلى هذا النظام البدَع أن وجودها: والثاني
 إذ ،من غير ُموِجد َمنع منًعا باتًا أن َكون وجودها صدَةً تصادم ؛ بَ اضطراب وَل  ،الكائناِ بعِْا مع بعض

                                                 
رة رضي الله ْنه1531رواه البخاري ) 1  .( ْن أبي هَر
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تعالى ول الله استمع إلى ق !؟َكيف َكون منتظًما حال بقائه وتطوره ،الموجود صدَة ليس ْلى نظام َي أص َّ وجوده
َل الشمس َنبغي لْا أن تدرك القمر وَل اللي َّ سابق النْار وك َّ َي َلك َسبحون.1 

ت ربك :َئ َّ أْرابي َقي َّ لهوسُ   ؟بم َْر
 ،وأرض ذاِ َجاج ،ذاِ أبراج َسماء   ،واألثر َدل ْلى المسير ،والروث ْلى الحمير ،تدل ْلى البعير عرةُ بَ  ال :َقال

 ؟ل ْلى السميع البصيرأَل تد ،وبحار ذاِ أمواج
 ،َأودع الله َيْا قوة الحاَظة والفكر ،َقد أودع الله َيْا من الحكم الشيء الكثير ،ومن ْجائب خلق الله البعوضة

ظاما ،ومنفذ الغذاء ،وحاسة اللمس والبصر والشم روقا ومخا ْو ا ْو ولم َترك  ،َسبحان من قدر َْدى ،وأودع َيْا جَو
 .شيَئا سدى

 :مبتَْ ءأحد الشعراقال 

 5األلي َِّ  2البْيمِ  اللي َِّ  َي ظلمةِ   جناحْا  البعوضِ  مدَّ  َا من َرى
رى مناطَ   3 َِّ حَّ   النُّ  من تلك العظامِ  خَّ مُ  وال  ها حرِ  َ ْا َي نْروقِ  4َو

ر الدم َي أوداجِ  رى خَر  َي مفص َِّ  َ من مفص ٍَّ متنق ِ     6ْاَو
رى وصول   7 َِّ قُّ    مَ   غير تَ األحشا ب َي ظلمةِ   ْا الجنين ببطنِ  ىذغِ َو

رى مكان الوطءِ   مستعج َِّ  َي سيرها وحثيثْا ال  ْا من أقدامِ  َو
سمعُ  رى َو  8لِ متْو ِ  مظلمٍ  َي قاع بحرٍ   ْا  ما هو دونَ  سَّ حِ  َو

 1األولِ  ما كان مني َي الزمانِ    ن ْلي بتوبة تمحو بْا امنُ 

 ،دتعين أن َكون لْا موجِ ؛  د صدَةوَل أن توجَ  ،ْاد هذه المخلوقاِ نفسْا بنفسإذا لم َمكن أن توجِ الحاص َّ أنه َ
  .وهو الله رب العالمين

                                                 
ز بن ْبد الله الزهراني ،«إبداع الخالق َي نظم خلقه دلي َّ ْلى وحدانيته»انظر َي هذا الباب كتاب  1 الناشر: دار التوحي د  ،للشيخ ْبد العَز

اض. –  الَر
 مادة: بْم. ،«اللسان»البْيم هو األسود الذي َل َخالطه لون آخر. انظر  2
 مادة: لي َّ. ،«اللسان»ألي َّ أي شدَد الظلمة. انظر  5
ومناط العروق َي البيت المذكور  ،الشيء ْليهوالمناط هو ما َُعلَّق  ،أي ْلقه ْليْا َحه بالشجرةِ سِ  َقال: ناطَ  ،قن ناَط أي ْلَّ المناط مِ  4

 هو ما تلتحم َيه العروق من جوانبْا كأنْا معلقة بْا.
 مادة: نح َّ. ،«لسان العرب» ِح ي  َّ أي رقيق ودقيق. انظر جمع نَ  ال نُّ حَّ  َُّ  3
 مادة: ودج. ،«لسان العرب»الوْدج ْرق َجري َيه الدم. انظر  6
َقال: )تمق َّ َي البِاْة( أي ق لَّ ب نظره  ،والتمق َّ هو تقليب العين َي المنظور إليه وتحدَق النظر َيْا ،ال ُمقلة هي سواد العين وبياضْا 7

 الناظم أن الله تعالى َرى ما َي أحشاء البعوضة بغير كلفة.ومقصود  ،َيْا
 أي كثير األهوال. 8
 ،بيرِو –الناشر: دار الكتب العلمية  ،(574)ص « المستطرف َي ك َّ َن متستظرف»َي كتابه شْاب الدَن أحمد األبشيْي ذكرها  1

 ه  . 1415، سنة  1ط 
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﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم  حيث قال ،الطور وقد ذكر الله تعالى هذا الدلي َّ العقلي والبرهان القطعي َي سورة
 الله تبارك ن َكون خالقْم هوَتعين أ ،وَل هم الذَن خلقوا أنفسْم ،من غير خالق َعني أنْم لم َخلقوا  ،الخالقون﴾

 .وتعالى
أَْم ﴿  َقرأ سورة الطور َبلغ هذه اآلَاِ )صلى الله ْليه وسلم(جبير بن مطعم رضي الله ْنه رسول الله  ولْذا لما سمع

ِِ َواأَلْرَض ب َّ َلأَْم َخَلُقوا  *َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخالُِقوَن  ُخِلُقوا ِمْن َغْيرِ  ِْنَدُهْم َخزَائُِن رَبِ َك أَْم ُهمُ  *َن َُوِقُنو  السََّماَوا  أَْم 
 1.وذلك أول ما وقر اإلَمان َي قلبي ،قلبي أن َطير كاد : قال؛ مشرًكا  َومَئذ وكان جبير  ،﴾اْلُمَصْيِطُرونَ 

غفر الله َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأست ولكمبارك الله لي 
 لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
 الحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد:

ةَ؛  ْلى وجود الله تعالى وأما داللة الشرعأيها المسلمون،  ن ما جاءِ به مألن و  ،كلْا تنطق بذلك الكتب السماَو
ما جاءِ به من األخبار كذا و  ،حكيم ْليم بمصالح خلقه دلي َّ ْلى أنْا من رب الخلقاألحكام المتِمنة لمصالح 

 .دلي َّ ْلى أنْا من رب قادر ْلى إَجاد ما أخبر به الكونية التي شْد الواقع بصدقْا
دم تناقِه وتصدَق بعِه بعِا ؛ َدل دَللة قاطعة ْلى أنه من رب حكيم ْليمَ وأَِا قال  ،إن ائتَف القرآن ْو
من تكلم  ْلى وجود أَِا َْذا دلي َّ ،﴾كثيراأََ َتدبرون القرآن ولو كان من ْند غير الله لوجدوا َيه اختََا  تعالى 

 .تعالى و اللههبالقرآن و 
 أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداْين وغوث المكروبين ما :أحدهما :ْلى وجود الله َمن وجْين الحس داللةوأما 

قال الله  ،َأجابه ء من دْاهدْامع  إذ أن إجابة الدْاء تدل ْلى أن هناك ربا س ،طعة ْلى وجوده تعالىَدل دَللة قا
َنا َلهُ  َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن﴿ تعالى  ﴾.َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم ََاْسَتَجاَب َلُكمْ  ِإذْ ﴿ تعالى وقال ، ﴾ قَ ْب َُّ ََاْسَتَجب ْ

)صلى الله ْليه ورسول الله  ،أن رجَ دخ َّ َوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر أنس بن مالك رضي الله ْنه ْنو 
وانقطعت  ،األموالهلكت  ،َا رسول الله :قائما َقال )صلى الله ْليه وسلم(َاستقب َّ رسول الله  ،قائم َخطب وسلم(
ع رسول الله  :قال .َادع الله َغيثنا ،السب َّ  .اللْم اسقنا ،اللْم اسقنا ،للْم اسقناا :َدَه َقال )صلى الله ْليه وسلم(ََر

 :قال ،وَل دار من بيتٍ  5علْ وما بيننا وبين سَ  ،وَل شيَئا 2ةٍ َْ زَ    وَل قَ  ما نرى َي السماء من سحابٍ  ،وَل والله :قال أنس
 .6تاً بْ   سَ والله ما رأَنا الشمس  :قال ،َلما توسطت السماء انتشِر ثم أمطِر ،3رسِ   تُّ  سحابة مث َّ ال 4َطلعت من ورائه

                                                 
 .(4225) ،(4835) ،مفرقا رواه البخاري 1
ة  2  «.النْاَة»هي القطعة من الغيم. انظر القْز
 .سلع اسم جب َّ بالمدَنة 5
 .؛ جب َّ بالمدَنةلعسَ  4
 «.النْاَة»الترس قطعة من الحدَد مستدَرة َتَّقي بْا المحارب السْام. انظر  3
ا :قي َّ :«النْاَة»قال ابن األثير َي  6  .قليلة كانت أو كثيرة أراد بالسبت مدة من الزمان :وقي َّ ،من السبت إلى السبت ،أراد أسبْو
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َاستقبله قائما  ،قائم َخطب )صلى الله ْليه وسلم(ورسول الله  ،ثم دخ َّ رج َّ من ذلك الباب َي الجمعة المقبلة
 .َادع الله َمسكْا ،وانقطعت السب َّ ،هلكت األموال ،َا رسول الله :َقال
ع رسول الله  :قال  2راب والجبال والظ ِ  1اللْم ْلى اآلكام ،االلْم حوالينا وَل ْلين :َدَه ثم قال )صلى الله ْليه وسلم(ََر

 5.وخرجنا نمشي َي الشمس ،َانقطعت :قال .واألودَة ومنابت الشجر
  .اإلجابةبأسباب إلى الله تعالى وأتى  َي لجوئهوما زالت إجابة الداْين أمرًا مشْوًدا لمن صدق 

شاهدها الناس المعجزاِبالتي تسمى  أن آَاِ األنبياء :ْلى وجود الله  داللة الحسعلى  الوجه الثاني أو َسمعون  َو
ْا الله تعالى تأَيًدا  ،أمور خارجة ْن نطاق البشر ألنْا ،وهو الله تعالى ،ْمبرهان قاطع ْلى وجود مرسلِ  ؛ بْا َجَر

  .لرسله ونصرًا لْم
ْشر  اثنيَِربه َانفلق  ،بحرأن َِرب بعصاه ال حين أمره الله تعالى )صلى الله ْليه وسلم( آَة موسى :مثال ذلك
ًقا َابًسا ََانَفَلَق َََكاَن ُك َُّّ َِْرٍق   َعَصاَك اْلَبْحرَ َنا إَِلى ُموَسى َأِن اْضِرب بِ َََأْوَحي ْ ﴿ قال الله تعالى ،والماء بينْا كالجبال ،طَر

 .﴾َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 

ا وجود الله أمرا اإلقرار بولما كان ، أيها المسلمون أَي الله شك الرس َّ ألقوامْم  تليه الفطرة والحس ؛ قالدل َْطَر
َالحاص َّ من هذا كله أن اإلَمان بوجود الله مركوز َي ال ِفطر، ومعلوم بالعق َّ والحس  .َاطر السماواِ واألرض

 والشرع، وَل َنكره إَل  ملحد قد زاغ قلبه، وهم قلي َّ َي الناس بحمد الله.

َْا َقال )إن اانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم أن الله سبحثم اْلموا رحمكم الله  ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ للََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  وارض ْن أصحابه ، ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد تسليما(، اللْمالَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا 

اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك . وم الدَنمن تبعْم بإحسان إلى َو ارض ْن التابعين ، و الخلفاء
أصلح أئمتنا ووَلة و اللْم آمنا َي أوطاننا، . والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن

ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن . اللْم َو
اَ  اهم. ْلى ْر

 وباءْنا الغَء وال ادَعاللْم . كيده َي نحره  وردله َي نفسه، شغَ االلْم من أرادنا وأراد اإلسَم والمسلمين بشر َ
ن سائر بَد  ،ما ظْر منْا وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناوالربا  ْن بلدنا هذا خاصة، ْو

ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  .المسلمين ْامة َا رب العالمين سبحان ربنا رب ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
 العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

واتس: ، أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي مدَنة الجبي َّ، َي المملكة العربية السعودَة
22166323126761 

                                                 
ة :قلت .«النْاَة»انظر  .اآلكام جمع أكمة وهي الرابية 1  .وتسمى بالربوة أَِا ،وهي المكان المرتفع ،والرابية معرَو
 .«النْاَة»انظر  .وهو الجب َّ الصغير ،الظراب جمع ظِرب 2
 .(817( ومسلم )1211أخرجه البخاري ) 5
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ََََ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد َأْن ََل إل ٰه ِإَلَّ  َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َْْبُدُه  ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل  ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

 َوَرُسولُُه.
ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلقَ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم َرِقيبا(.  الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه )ََا أََ ُّ قَ ْوًَل َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً 

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، أما بعد، 
 كل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.وكل محدثة بدْة، و 

َتضمن أربعة تعالى  اإليمان باللهأَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا الله وَل تعصوه، واْلموا أن 
الرابع: اإلَمان ، و الثالث: اإلَمان بألوهيته، و اإليمان بربوبيتهالثاني: ، و بوجوده سبحانه وتعالى أمور؛ اإلَمان

ي هذه الخطبة سنفرد الكَم ْلى ، ه وصفاتهبأسمائ  يته.باإليمان بربو َو

من له  :، والرباإلَمان بربوبية الله تعالى َعني اإلَمان بأن الله وحده هو الرب َل شَرك له وَل معينعباد الله، 
 . آمر إَل هوإَل هو، وَل ، ََ خالق إَل الله، وَل مالك-أي أمر تدبير هذا الكون  – الخلق والملك واألمر

الحمد لله ﴾، وقال السماواِ واألرض بديعوقال َواأَلْمُر﴾،  اْلَخْلق  َأََل َلُه ﴿ انفراده بالخلققال تعالى مبينا 
 .السماواِ واألرض فاطر

وأْظم ما خلق الله ْشرة، وهي السماواِ واألرض والشمس والقمر والليل والنْار والناس معاشر المؤمنين، 
المطر والَراح، وقد تمدح الله تعالى بخلقْا كثيرا َي القرآن َلسيما َي أوائل بعض السور كسورة والدواب و 

ز الحكيم * إن َي  الجاثية، قال تعالى  آلَاِ للمؤمنين  السماوات واألرضح ٰم * تنَزل الكتاب من الله العَز
ي   رزقوما أنزل الله من السماء من  نهارالليل والآَاِ لقوم َوقنون * واختَف  دابةوما َبث من  خلقكم* َو

 . َأحيا به األرض بعد موتْا وتصَرف الَراح آَاِ لقوم َعقلون

ولم َكن  الملكوقل الحمد لله الذي لم َتخذ ولدا ولم َكن له شَرك َي قوله تعالى  انفراده بالملكودليل 
ُْوَن ِمن ُدونِِه َما ََْمِلُكوَن ِمن اْلم ْلك  ْم لَُه رَبُّكُ  َذِلُكُم اللَّهُ ﴿ ، وقولهله ولي من الذل وكبره تكبيرا  َوالَِّذََن َتْد

 ِقْطِميٍر﴾.

كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ، وقال واألمرأَل له الخلق قوله تعالى  انفراده باألمرودليل 
 .كله  األمروإليه َرجع ، وقوله فيكون
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ان؛ أمر  أيها المسلمون،  يٌّ دَني وأمر  كوني،  واألمر نْو هو أمره المتعلق بالشرائع  الديني فأمره الشرعيشْر
نسخ ما َشاء منْا، بحسب ما تقتضيه حكمته  والنبواِ، َإن الله هو وحده الذي َأمر بما شاء من الشرائع، َو

َ، وهو الذي ََُشر ِع للناس ما َناسبْم وما َُصِلح حالْم، وما هو مقبول ْنده من ال عباداِ واألْمال، جلَّ ْو
 ألنه هو الخبير بحالْم، العليم بما َصلحْم، الرحيم بْم.

، وهو المتعلق بتدبير أمور الكون، َالله وحده هو الذي َأمر األمر الكونيوالنوع الثاني من أمر الله هو  •
ان السحاب ونزول المطر والحياة والمِو والرزق والخلق والزَلزل وتفَرج الكرباِ ونْاَة العالم ونحو ذلك  بجَر

من األمور التي تحدث َي الكون، َإذا أمر الله بشيٍء منْا حصل َل محالة، َل ُمغالب له وَل ُمبطل، كما قال 
إَل واحدة كلمح  أمرناوما (، وقال تعالى  )كن فيكونإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له (الله تعالى 

حصوله إَل أن نقول قولًة واحدة وهي )كن( َيكون ذلك الشيء كلمح  ، أي: وما أمرُنا للشيء إذا أردنا)بالبصر
ة ْين.  البصر، َل َتأخر طَر

ي، َترتب ْليه أحكام الجزاء َوم القيامة. ين؛ أمر  كونيٌّ، وأمر  دَني شْر  َالحاصل أن أمر الله َنقسم إلى نْو

َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 وأستغفر الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ن لم َُعلم أ، َاتقوا الله ْباد الله، واْلموا أنه َم ْلى من َل نبي بعده، أما بعدالحمد لله وحده، والصَة والس

ون حين  أحًدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه، إَل أن َكون مكابرًا غير معتقد لما َقول، كما حصل من َْر
َْْلى﴾،  أَنَا رَبُُّكمُ ﴿ قال لقومه َِْلْمُت َلُكم مِ ْن إل ٰه َغْيرِي﴾، لكن ذلك لي س ْن  ََا﴿ وقالاأَل ا اْلَمأل َما  َْ أََ ُّ

اتَ َجبُّ ٍر، قال الله تعالى ﴿ْقيدة، بل ْن َتك بُّ ٍر و  َْ ُُْلوًّا﴾ َوَجَحُدوا ِب ُْْم ظُْلًما َو ا أَنُفُس َْ َقنَ ت ْ  .واْستَ ي ْ
، َقد  َُِق   رُّون بربوبية الله تعالى)صلى الله ْليه وسلم( كانوا َي ْْد النبي ثم اْلموا رحمكم الله أن المشركين 

ذا الكون، ولكنْم مع هذا كانوا َشركون معه غيره َي العبادة، كانوا َؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لْ
توجْون لْا بأنواع العباداِ، من دْاء وذبح ونذر وسجود وغير ذلك، َصاروا كفارا،  من األصنام واألوثان، َو

يد ولم َنفعْم إَمانْم بربوبية الله تعالى ْلى خلقه، ألنْم لم َؤمنوا بما َستلزمه توحيد الربوبية؛ وهو توح
أن اإلقرار بالربوبية َل َكفي للدخول َي اإلسَم حتى َُضم إليه إَراُده بالعبودَة، قال األلوهية، ِومن المعلوم 

ا ِإن ُكنُتْم  ل َِّمنِّ اأَلْرض  ُقل ﴿ بربوبيته ْلى خلقهلله َي كتابه العظيم مبينا أن المشركين كانوا مقَرن تعالى  َْ َوَمن َِي
َََ َتذَكَُّرون * ُقل  لِّلَّهِّ َن * َسيَ ُقوُلو  تَ ْعَلُمونَ  ا ل َِّمنِّ اأَلْرض  ُقْل َأ َْ َََ  لِّلَّهِّ ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون * َسيَ ُقوُلوَن  َوَمن َِي ُقْل َأ
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َََ تَ ت َُّقون  لِّلَّهِّ * َسيَ ُقوُلوَن  رَّبُّ السََّماَواتِّ السَّْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيم َمنَتذَكَُّرون * ُقْل  َمن بَِّيدِّهِّ * ُقْل ُقْل َأ
ََْلْيِه ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون * َسيَ ُقوُلوَن  َوُهَو َُِجيرُ  َمَلك وت  ك ل ِّ َشْيء    1ُتْسَحُرون﴾. ُقْل ََأَنَّى لِّلَّهِّ َوَل ََُجاُر 

 
 

  

ِئَكَتُه ََُصلُّ  ََ َْا ثم اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ وَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه  الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا 

 الخلفاء، وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

 أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن.  اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر

 اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. 

اَاهم.  ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو
 سه، ورد كيده َي نحره. اللْم من أرادنا وأراد اإلسَم والمسلمين بشر َاشَغله َي نف

اللْم ادَع ْنا الغَء والوباء والربا والزنا، والزَلزل والمحن وسوء الفتن، ما ظْر منْا وما بطن، ْن بلدنا هذا 
ن سائر بَد المسلمين ْامة َا رب العالمين   .خاصة، ْو

ي اآلخرة حسنة  وقنا ْذاب النار.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
 سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

، واتس: أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي مدَنة الجبيل، َي المملكة العربية السعودَة
66500060560901 

                                                 
، وآَة  160، وآَة َوسف:  11شنقيطي رحمه الله َي تفسير آَة َونس: انظر ما قاله ابن كثير َي تفسير هذه اآلَاِ ، وكذا ما قاله ال 1

َ ... الخ. 5اإلسراء:  كثر َي القرآن العظيم اَلستدَلل ْلى الكفار باْتراَْم بربوبيته جل ْو  من ابتداء قوله: َو
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 األولىالخطبة 
ِدِه اللَُّه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

ُد َأْن  َْ َْْبُدُه ه ََل إل   َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
 .َوَرُسولُهُ 

ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكمُ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء  )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا ال َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه * لََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِدَدًا )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، أما بعد، 
 كل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.و 

التوحيد، أْظم ما أمر الله به هو  واْلموا أنوأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،أَْا المسلمون
وهو الغاَة التي من أجلْا خلق الله الجن  ،شركوا به شيَئاتُ وَل وحده عبدوه ت بأنبالعبادة،  الله إفرادوهو 

رضاه، من تشمل   والعبادة، وما خلقت الجن واإلنس إَل ليعبدونقال تعالى واإلنس،  كل ما َحبه الله َو
 األقوال واألْمال الباطنة والظاهرة.

فالصَلة والزكاة والصيام والحج وصدق الحدَث وأداء األمانة وبر الوالدَن وصلة »قال ابن تيمية رحمه الله: 
األرحام والوفاء بالعْود واألمر بالمعروف والنْي ْن المنكر وجْاد الكفار والمنافقين، واإلحسان إلى الجار 

كر والقراءة وأمثال ذلك من البْائم، والدْاء والذ اإلحسان إلى ، و والمملوكواليتيم والمسك ين وابن السب       يل 
 العبادة. 

لنعمته،  لحكمه، والشكرُ  الدَن له، والصبرُ  إليه، وإخَلصُ  الله واإلنابةُ  الله ورسوله، وخشيةُ  وكذلك حبُّ 
 1.«من ْذابه، وأمثال ذلك؛ هي من العبادة لله أًَضا لرحمته، والخوفُ  ْليه، والرجاءُ  ، والتوكلُ بقضائهوالرضا 

 ه الله.انتْى كَلمه رحم

أي  –ُمنَصبًَّة ْلى هذا النوع من التوحيد  -ْليْم الصَلة والسَلم  -قد كانت دْوة الرُّس ل لْباد الله، 
 .وما أرسلنا من قبلك من رسول إَل ن وحي إليه أنه َل إل  ه إَل أنا فاْبدونتعالى قال ،  -توحيد األلوهية 

رُه﴾﴿ ألقوامْم قاطبة َقولونوقد كان الرسل  ُْْبُدوا اللََّه َما َلُكم مِ ْن إل  ه َغي ْ  .ا

                                                 
 ( بتصرف َسير.151 – 11/141َلبن تيمية رحمه الله )« مجموع الفتاوى»من  نقَل 1
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 ، إن البرهان األْظم ْلى استحقاق الله تعالى ألن َُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده تعالىالمؤمنونأَْا 
ك له  ،بربوبية هذا الكون فَل ، والربوبية تشمل الخلق والملك والتدبير والرزق  ،وَل معينفي ذلك َل شَر

 .هوإَل  ومدبرمر آوَل إَل هو،  رازقوَل إَل هو،  مالكالله، وَل  إَل خالق

 .﴾كل شيء وهو ْلى كل شيء وكيل  خالقالله  بالخلقمبينا تفرده  قال تعالى

ُْوَن ِمن ُدونِِه  اْلُمْلكُ رَبُُّكْم لَُه  َذِلُكُم اللَّهُ ﴿ بالـملكمبينا تفرده  قال تعالىو   ِمن َما يَْمِلُكونَ َوالَِّذََن َتْد

 .نواة التمرةهي القشرة الرقيقة البيضاء تكون ْلى القطمير و ، ِقْطِميٍر﴾

فتدبير هذا الكون من إحياٍء وإماتٍة، ومطٍر وج        دٍب،  ،كله  األمروإليه َُرجع  التدبيرو باألمر ودليل انفراده 
 إنما هو بأمر الله تعالى. وغًنى وفقٍر، وصحٍة ومرٍض، وأمٍن وخوٍف، وغير ذلك مما َجري في هذا الكون؛

 .ذو القوة المتين الرزاقإن الله هو قوله تعالى  بالرزقودليل انفراده 

بأن وهو صرف شيء من العباداِ لغير الله، وضد توحيد األلوهية الشرك في ْبادته تعالى، أَْا المسلمون، 
كا َعبدُ  اإلنسانُ  َجعلَ  خافُ لله شَر تق ربُ ه كما َخاف ه كما َعبد الله، َو إليه بشيء من العباداِ كما  الله، َو
نذر لْا،القبور،  كمن َعبدلله،   َتقربَ  ذبح لْا، َو تمسح، َطوف بْاو  َو تبركبأْتابْا،  َو معتقدا أنْا بْا،  َو
ونحو ذلك من األفعال، فْذه من األفعال الشركية التي تنقض إَمان العبد بأن أو تنفع أو تضر، ، الرزقتمنح 

 المستحق ألن َعبد دون ما سواه.الله وحده هو 

ولقد أوحي إليك وإلى الذَن من قبلك ﴿قال تعالى لنبيه ما نْى الله ْنه،  هو أْظم -ْباد الله  –والشرك 
ن أشركت ليحبطن عملكلَئن  ن * بل الله فاْبد وكن من الشاكَر  .﴾ولتكونن من الخاسَر

بالله فقد حرم الله ْليه الجنة ومأواه النار وما إنه من َشرك ﴿رتب الله ْلى الشرك ْقوبة ْظيمة فقال وقد 
 .﴾للظالمين من أنصار

ية فمثل قوله تعالى  الشركوقد أبطل الله تعالى ، المؤمنونأَْا  قلية كثيرة، فأما الشْر ية ْو إنه ببراهين شْر
 .جنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من َشرك بالله فقد حرم الله ْليه ال

  :أهمْا اثنانْلى بطَلن الشرك فكثيرة،  وأما البراهين العقلية

األلوهية، فْي مخلوقة َل َتخُلق،  شيء من خصائص َعبدها المشركونأنه ليس في هذه اآللْة التي  :األول
تملك لْم حياة وَل موتًا، وَل تملك شيًَئا من السماواِ  وَل تجلب نفًعا لعابدَْا، وَل تدفع ْنْم ضررًا، وَل

ًَئا، قال الله تعالى ﴿افي ملكيتْالله وَل تشارك  واألرض، ًة َل ََْخُلُقوَن َشي ْ َْ َوُهْم َُْخَلُقوَن  َواتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آِل
ْم َضرًّا َوَل نَ ْفًعا َوَل ِْ ُْوا الَِّذََن َل َحَياًة َوَل ُنُشورًا﴾، وقال تعالى ﴿ََْمِلُكوَن َمْوتًا وَ  َوَل ََْمِلُكوَن ألَنُفِس ُقِل اْد

َما ََْمِلُكوَن ِمثْ َقالَ  َزَْْمُتم من ُدوِن اللَِّه َل ِْ ُْْم ِفي ِِ َوَل ِفي اأَلْرِض َوَما َل ُْم  َذرٍَّة ِفي السََّماَوا ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمن ْ
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ِْندَ  َُْة  يٍر * َوَل تَنَفُع الشََّفا ِْ ْم قَاُلوا َماَذا هُ من َظ ِْ َْن قُ ُلوِب قَاَل رَبُُّكْم قَالُوا اْلَحقَّ  ِإَلَّ ِلَمْن أَِذَن لَُه َحتَّى ِإَذا فُ ز َِع 
 .﴾َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيرُ 

  .إذا كانت هذه حال تلك اآللْة، فإن اتخاذها آلْة من أسَفِه السَّفِه وأبطِل الباطلف

أن هؤَلء المشركين كانوا َُ   ِقرُّون بأن الله تعالى هو وحده َا ْباد الله، على بطالن الشرك  الثانيالبرهان و 
باأللوهية كما  وَل َُ جاُر ْليه، وهذا َستلزم أن َوحِ دوه 1الخالق الذي بيده ملكِو كل شيء، وهو َُ جير الرب

ْْبُ وحَّدوه بالربوبية، كما قال تعالى ﴿ ا النَّاُس ا َْ َوالَِّذََن ِمن قَ ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَ ت َُّقون *  ُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ ََا أََ ُّ
ِِ رِْزقًا لَُّكْم َفََل َتْجَعُلواْ  ِفرَاشًا َوالسََّماَء بَِناء َوأَن زَل ِمَن السََّماء َماء فََأْخرََج بِِه ِمنَ  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرضَ  الثََّمَرا

 .تَ ْعَلُمون﴾ اداً َوأَنُتمْ لِل ِه أَندَ 

ا َُعبد من دون الله أو مع الله فعبادتهوبناء ْليه فإن   َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ﴿ قال تعالىكما باطلة،   كل ما اتُّخذ إل ْ 
 اْلَكِبير﴾. َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ  ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ  َما َيْدُعوَن ِمنُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 
 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
أكثر العباداِ التي أن اْلموا رحمكم الله ف، بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذَن اصطفى، 

ْلى أهمية إخَلص لقرآن والسنة وقد جاء التأكيد في ا، هي ْبادة الدْاءك الناس فيْا بين الله وبين خلقه َشرَّ 
ا وخفية، ومن ذلك قوله تعالى ه، والنْي ْن صرفه لغير الدْاء لله أمن َجيب  وقوله، ادْوا ربكم تضْر

جعلكم  كشف السوء َو وإذا سألك ْبادي ْني فإني قَرب  وقوله، خلفاء األرضالمضطر إذا دْاه َو
 .واسألوا الله من فضلهتعالى  وقوله ،أجيب دْوة الداع إذا دْان

ر إفراد الله بالدْاء في نحو ثَلثمائة موضع منوٍع في القرآن بصيغ متعددة وقد جاء ، فاإلخَلص تقَر
 ْباد الله تفلحوا.في الدْاء َا اإلخَلص 

ُْو من دون الله وهو ماِ منْ  :الله ْليه وسلم()صلى وقال   2النار. دخلَ  نداً  َد
 ُسَِئل: أيُّ الذَّنِب أْظُم ْنَد الله؟  أنه )صلى الله ْليه وسلم( النبي ْن الصحيحين وفي

 والمثيل. النظير هو دوالن ِ  3ا وهَو َخَلَقَك.أن تجعَل للَِّه ند  قال: 

                                                 
 ، مادة: جور.«لسان العرب»َُ ِج ير أي َنقذ، وقوله: )وَل َُ جار ْليه( أي َل َستطيع احد أن َنِقذ أحدا من ْذابه.. انظر  1
 ( ْن ْبد الله بن مسعود رضي الله ْنه.4414البخاري ) رواه 2
 ( ، واللفظ له، ْن ابن مسعود رضي الله ْنه.67( ومسلم )4471رواه البخاري ) 3

http://www.saaid.net/kutob/index.htm


             .saaid.net/kutob/index.htmwww  إفراد الله بالعبادة وجوبموضوع الخطبة: 

             

 

لله،  ندا اتخذه فقد العبادة من شيَئا له صرف أو له ذبح أو له نذر أو به استغاث أو الله غير دْا من فكلُّ 
 المخلوقاِ. من ذلك غير أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان سواء

وقد وصف الله دْاء غيرِه بأنه باطل في موضعين من القرآن؛ الموضع األول قوله تعالى في سورة الحج 
 الباطلذلك بأن الله هو الحق وأن ما َدْون من دونه هو. 

 .الباطلذلك بأن الله هو الحق وأن ما َدْون من دونه والموضع الثاني قوله تعالى في سورة لقمان 

والشرك في الدْاء واقع في القدَم والحدَث، سواء بين المشركين األصليين، كالنصارى الذَن ، المسلمونأَْا 
دْون تماثيلْم المجسمة والمنحوتة، وغيرهم   أتباعَدْون المسيح، أو  األدَان الْندَة الذَن َدْون البقر، َو

 كثير.

، ة الصوفية الذي َدْون شيوخْمكغَلكما أن الشرك في الدْاء واقع بين بعض الطوائف المنتسبة لإلسَلم،  
تبركون بْم،  ين الذَن َدْون أصحاب القبور، وهم مع هذا وكالرافضة الذَن َدْون آل البيت، وكَو القبوَر

مون أنْم مسلمون، محبون للنبي صلى الله ْليه وسلم، واإلسَلم من شركْم براء، نعوذ بالله من  الشرك َْز
 ا نعمة التوحيد والسنة.ْمى البصائر، ونسأل الله أن َدَم ْلين

ََْلى النَِّبيِ  ََا افقال )إن  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم اْلموا رحمكم الله  للََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ أَامكم َوم إن من أفضل  :وسلمصلى الله ْليه النبي  تسليما(، وقالأََ ُّ

من الصالة، فإن  فأكثروا عليَّ ، 2عقة، وفيه الصَّ 1ض، وفيه النفخة    ق آدم ْليه السَلم، وفيه قُبِ لِ الجمعة، فيه خُ 
ارض ، و وارض ْن أصحابه الخلفاء ،صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد ، اللْم3(صالتكم معروضة علي

أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر  اللْم .من تبعْم بإحسان إلى َوم الدَنو ْن التابعين 
أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم و اللْم آمنا في أوطاننا،  .أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن

اَاهم.  .هداة مْتدَن  اللْم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر

ْنا الغَلء  ادفعاللْم  .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اأرادنا وأراد اإلسَلم والمسلمين بشر فاللْم من 
ن سائر  ،ما ظْر منْا وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناوالربا  وباءوال ْن بلدنا هذا خاصة، ْو

سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  .بَلد المسلمين ْامة َا رب العالمين
 ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَلم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

                                                 
 أي النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن ََنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم. 1
 تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. أي َُصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلْم، والصعقة 2
 (.17172برقم )« المسند»محققو و ، «صحيح أبي داود»، وصححه األلباني في وغيره (4/6أحمد )رواه   3
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في مدَنة الجبيل،  ،1442لعام  اآلخرةجمادى من شْر  التاسعأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 11177515117471، واتس: ودَةفي المملكة العربية السع
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  األولىالخطبة 

َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

  .َوَرُسولُهُ َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ُيْضِلْل 

فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة أما بعد، 

  .عة ضاللة، وكل ضاللة يف الناربدعة، وكل بد

 اإلميان بأمساء اهللا وصفاته له مكانة عظمى يف أن واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،أيها املسلمون

وكان اهللا ، وقوله وكان اهللا مسيعا بصرياالعقيدة اإلسالمية، فقد متدح اهللا كثريا يف كتابه العزيز بأمسائه وصفاته، كقوله تعاىل 

   .، وغري ذلك مما ال حيصى كثرةغفورا رحيما

  على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة، ونعته فيها بنعوت اجلالل  )صلى اهللا عليه وسلم(الكرمي كما أثىن النيب

  .وصفات الكمال

 من كان : (، فإن األمر كما قيلهعبادته على الوجه الذي يُرضي مَّ ـماء اهللا وصفاته يوجب للعبد خشيته، ومن ثَ ـواإلميان بأس

إمنا خيشى اهللا ، وهلذا كان العلماء بأمساء اهللا وصفاته هم أخشى الناس هللا تعاىل، كما قال تعاىل 1)باهللا أعرف كان له أخوف

  .من عباده العلماء

  ما  على الوجه املطلوب شرعا، وذلك بإثبات  حتقيقهؤمن ؛ وجب على املاملكانةوملا كان اإلميان بأمساء اهللا وصفاته �ذه

  .الالئق به وجه الكمالوالصفات على  من األمساء )صلى اهللا عليه وسلم(أثبته اهللا لنفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله 

  كما جاءت، على ظاهرها  ها همُ ـــفَ : األوليقتضي أمرين؛ على ما تقدم بأمساء اهللا وصفاته  إن حتقيق اإلميان، املؤمنونأيها

﴾، أي الوصف الكامل، وقوله األعلىتعاىل ﴿وهللا املثل  ذلك قولهمن غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف وال متثيل، ودليل 

شيء وهو السميع البصري ليس كمثله.  

 الوقوف يف أمساء اهللا وصفاته عند ما ورد يف الكتاب  ؛الذي يقتضيه اإليمان الصحيح بأسماء اهللا وصفاته واألمر الثاني

مما وصف به نفسه عز  ال يوصف اهللا بشيء أكثرَ : قال اإلمام أمحد، ابتداع اسم أو وصف هللا مل يَــرِد يف أحدمها وعدموالسنة، 

 2.وجل

  يل، ومنه ُسـمِّي اللَّـحُد يف القرب حلدا، ألنه ِضدُّ اإلميان بأمساء اهللا وصفاته اإلحلاُد فيها، واإلحلاد يف اللغة هو املعباد اهللا، و

يف فهمها عن الفهم الصحيح الذي تقتضيه اللغة العربية، فاإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته هو امليل وعليه مائل إىل جانب القرب، 

 .سلف األمة وفهم

                                                 
  .طاكيعن أمحد بن عاصم األن) 786(» تعظيم قدر الصالة«رواه حممد بن نصر املروزي يف  1
  .يف ترمجة حنبل بن إسحاق) 1/386(» طبقات احلنابلة«رواه القاضي أبو يعلى عنه يف  2
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 وكل ذلك غري مراد، أو إبطال املعىن بالكلية، تدور كلها إما على حتريف املعىن الصحيح إىل معًىن أنواع عديدة،  واإلحلاد 

مناٍف لإلميان بأمساء اهللا وصفاته، ومن القول على اهللا بال علم، ومن البدع اليت اشتد نكري السلف الصاحل وأتباعهم على 

وذروا الذين ىن فادعوه �ا وهللا األمساء احلسالقائلني �ا، ومن املعاصي اليت توعد اهللا فاعليها بالعذاب عياذا باهللا، قال تعاىل 

إن السمع والبصر والفؤاد كل  وال تقُف ما ليس لك به علموقال تعاىل ، ما كانوا يعملون سيجزونيف أمسائه  يلحدون

  .أولئك كان عنه مسئوال

  الذي ، عن املعىن احلقيقي معانيها أي حتريف، تحريفالاإللحاد في أسماء اهللا وصفاته هو أنواع  أشهرو ، املسلمونأيها

صلى (فهمهم عن النيب  الذين تلقواوالتابعني هلم بإحسان وأتباعهم، من الصحابة ، تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصاحل هلا

مث الذين خري الناس قرين، : يف قولهباخلريية ) صلى اهللا عليه وسلم(الذين َشِهد هلم النيب و ، وأنِعم به من فهم، )اهللا عليه وسلم

.يلو�م، مث الذين يلو�م
1

ما خالف فهم الصحابة فليس من دين اهللا، بل هو منهج خمرتع ُمـحدث، ليس من اإلسالم يف  كلُّ ف 

  .شيء

هو أن يكون معناه  دِ ـــحْ ـــصفة استواء الرب على العرش باستيالئه عليه، وجَ ومن أمثلة التحريف يف فهم أمساء اهللا وصفاته تفسري 

    .، تعاىل اهللا جل وعزعلى عرشهعلوه 

  قد نفى أي طلب معرفة كيفية صفة من صفات اهللا تعاىل ، وهذا حرام، ف، تكييفاليف أمساء اهللا وصفاته ومن أنواع اإلحلاد

إدراك  ، ففي هذه اآلية الكرمية قطع اهللا الطمع عن وال حييطون به علماتعاىل  قال، صفاتهاهللا العلم بإحاطة عباده بشيء من 

  .كيفية صفاته

رمحه اهللا مالك بن أنس اإلمام جاء رجـل إىل فقد  إنكارا شديدا، طلب معرفة ذلكرمحهم اهللا على من السلف أئمة  وقد أنكر 

  ؟فكيف استوى، الرمحـٰن على العرش استوىيا أبا عبد اهللا، : فقال

، واإلميان به 4والكيف غير معقول ،3االستواء غري جمهول(: ، مث قال2فأطرق مالك رأسه حىت عـالُه الرَُّحَضاء: قال الراوي

  5.، فَأمر به أن يُـخرَج)واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال مبتدعا

   قال ابن عثيمني رمحه اهللا معلقا على كالم مالك ما ُمـَحصَُّلُه إن كالم مالك ميزان جلميع الصفات، والذين يسألون عن

بدعة، ألن الصحابة أحرص الناس على اخلري وعلى العلم مبا جيب هللا عز وجل من الصفات، ومع كيفية الصفات سؤاهلم هذا 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا 6.هذا مل يسألوا قط عن كيفية صفة من صفات اهللا عز وجل

  ة عبادهيد الرب بيد املخلوقني، حاشا اهللا من مشا شبَّه، كمن التشبيهيف أمساء اهللا وصفاته ومن أنواع اإلحلاد�.  

                                                 
  . عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) 2533(ومسلم ) 2652(رواه البخاري  1
 .أي العرق 2
  .، وهو العلواملعىنجمهول أي غري  3
  .وال تدركه العقول ،أي غري معقول الكيفية 4
   ).866 ،867(» األمساء والصفات«رواه البيهقي يف  5
  ).1/100( ،البن عثيمني» شرح العقيدة الواسطية«بتصرف من  6
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، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد  من شبَّه اهللا بخلقه فقد كــفر: رمحهما اهللا –شيخ البخاري  –نُـَعـْيم بن محاد الـُخزاعي  قال

  1.كفر، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيها

  فاته كما جاءت بال حتريف هو مما أمجع عليه املسلمون من علماء املذاهب األربعة إن فهم أمساء اهللا وص، املؤمنونأيها

على  اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب: -صاحب أيب حنـيفة  -حممد بن احلسن الشيباين اإلمام قال وغريها، فقد 

يف صفة الرب عز وجل من غري تفسٍري وال  )عليه وسلمصلى اهللا (اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاء �ا الثقات عن رسول اهللا 

وفارق اجلماعة، فإ�م مل يِصفوا  )صلى اهللا عليه وسلم(وصٍف وال تشبيٍه، فمن َفسَّر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب 

  2.ومل يُفسروا، ولكن أفتوا مبا يف الكتاب والسنة مث سكتوا

  3.نـت بكالم اهللا على مراد اهللا، وآمنـت بكالم رسول اهللا على مراد رسول اهللاآم: قال اإلمام الشافعي رمحه اهللاو 

  وقد طالعت اختالف في تأويلها فليس عن الصحابةإن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات : قال ابن تيمية رمحه اهللاو ،

اهللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر  التفاسري املنقولة عن الصحابة وما َرَوْوه من احلديث، ووقفت من ذلك على ما شاء

من مائة تفسري، فلم أجد إىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات خبالف 

ال حيصيه مقتضاها املفهوم املعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات اهللا ما خيالف كالم املتأوليـن ما 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا 4.إال اهللا

  وأما قوله تعاىل ﴿مث استوى على العرش﴾ فللناس  :بن كثري رمحه اهللا عند تفسري قوله تعاىل ﴿مث استوى على العرش﴾اوقال

يف هذا املقام مقاالت كثرية جدا ليس هذا موضع بسطها، وإمنا ُيسلك يف هذا املقام مذهب السلف الصاحل؛ مالك واألوزاعي 

ها كما وهو إمرار  أئمة المسلمين قديما وحديثا،والثوري والليث بن سعد والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وغريهم من 

عن اهللا، ال ُيشِبُهُه شيء من خلقه،  ، والظاهر املتبادر إىل أذهان الـُمشبِّهني منفيٌّ جاءت من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل

: قال -شيخ البخاري  -و ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾، بل األمر كما قال األئمة، منهم نـَُعيم بن محاد اخلزاعي 

، فمن )لقه كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيهمن شبَّه اهللا خب(

حة على الوجه الذي يليق جبالل اهللا، ونفى عن اهللا تعاىل النقائص؛ حيأثبت هللا تعاىل ما وردت به اآليات الصرحية واألخبار الص

  .انتهى كالمه رمحه اهللا. فقد سلك سبيل الهدى

 ال ينبغي ألحد أن يصف اهللا إال مبا وصف به نفسه يف القرآن، وال : قال 5رمحه اهللاملالكي عبد الرمحـٰن بن القاسم  وقال

، يقف عند )له يدان كما وصف نفسه يف القرآن، وله وجه كما وصف نفسه(: ُيشبِّه يديه بشيء، وال وجهه بشيء، ولكن يقول

ل له وال شبيه، ولكن هو اهللا ال إلـٰه إال هو كما وصف نفسه، ويداه ثَ رك وتعاىل ال مَ ما وصف به نفسه يف الكتاب، فإنه تبا

                                                 
  . 464رقم » العلو« 1
  ).3/480(لاللكائي » شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة« 2
  .)256 ،222ص (» ذم التأويل«يف كتابه ) هـ 620(ذكره عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  3
  ).6/394(» جمموع الفتاوى« 4
وأكرب أصحاب مالك القائمني  ،أحد األعالم): 4/1149(» تاريخ اإلسالم«قال عنه الذهيب يف  ،هو اإلمام عبد الرمحـٰن بن القاسم 5

  . انتهى. تويف سنة إحدى وتسعني ومئة... مبذهبه 
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انتهى كالمه رمحه  1.مبسوطتان كما وصفها ﴿واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه﴾ كما وصف نفسه

 .اهللا

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

 .ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا

  الخطبة الثانية

له فوائد مجة العلم مبعاين أمساء اهللا وصفاته إن أيها املسلمون، ا فياصطفى، أما بعد، احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين 

واألمساء احلسىن والصفات العال مقتِضيٌة آلثارها من العبودية  :ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قالعلى عقل العبد وقلبه وجوارحه، 

هي من موِجبات العلم �ا والتحقق مبعرفتها، وهذا  ،خاصةٌ  عبوديةٌ  واألمر اقتضاَءها آلثارِها من اخللق والتكوين، فِلكلِّ صفةٍ 

فِعْلُم العبد بتفرد الرب تعاىل بالضُّر والنفع والعطاء واملنع واخللق والرزق  .لعبودية اليت على القلب واجلوارحُمطَّرٌِد يف مجيع أنواع ا

   .ظاهرا ، ولوازم التوكل ومثراتهباطناواإلحياء واإلماتة؛ يُثمر له عبودية التوكل عليه 

بسمِعه تعاىل وبصرِه وعلِمه، وأنه ال خيفى عليه مثقال ذرة يف السماوات واألرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة  2وِعلمه

ال يُرضي اهللا، وأن جيعل تعلق هذه األعضاء  األعني وما ختفى الصدور؛ يثمر له ِحفَظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما

   .اجتـناب احملرمات والقبائح باطنا، ويثمر له احلياءُ  يرضاه، فيثمر له ذلك احلياءَ مبا حيبه اهللا و 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبرِّه وإحسانه ورمحته؛ توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 

   .حبسب معرفته وعلمه

   .مر له اخلضوع واالستكانة واحملبة، وتثمر له أنواعا من العبودية الظاهرة هي موِجبا�اوكذلك معرفته جبالل اهللا وعظمته وعزه؛ تث

فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى  .يوجب له حمبة خاصة مبنـزلة أنواع العبودية ؛لىوكذلك ِعـلمه بكماله ومجاله وصفاته العُ 

ه هو ُموَجُب أمسائه وصفاته يف العامل وآثارها سبحانه وأمرُ ه ، وارتبطت �ا ارتباط اخللق �ا، فخلقُ األسماء والصفات

  .انتهى كالم ابن القيم رمحه اهللا 3.ومقتضاها

  للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا اإن (فقال  اهللا سبحانه أمركم بأمر عظيمأن اعلموا رمحكم اهللا مث

وارض عن األئمة احلنفاء، وارض عن أصحابه اخللفاء،  ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم)تسليماَعَلْيِه َوَسلُِّموا 

زل بالء إال بذنب، وما ُكـِشف إال بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، اللهم ما ن .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو  ،التابعني

ربنا آتنا يف الدنيا . اليمن والعراق والشام وفلسطني وليبيا وغريها من بالد املسلمنييف  اللهم ابسط األمنونواصينا إليك بالتوبة، 

  .يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملنيسبحان ربنا رب العزة عما . حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

يف مدينة اجلبيل، يف اململكة العربية  ،1442لعام رجب من شهر  احلادي والعشرينماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

 00966505906761: ، واتسالسعودية

                                                 
  .مصر –دار الفرقان : الناشر ،حتقيق أمحد بن علي القفيلي ،42ص  ،»أصول السنة« 1
 .العبدعلم أي  2
 ).511-2/510(» مفتاح دار السعادة« 3
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ِدِه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد َأْن ََل إل    َْ َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد َأنَّ  ِإَلَّ ه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن  َْ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   .ُمَحمًَّدا 
ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم َرِقيبا(.  َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه * قَ ْوَلً َسِدَداً )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور أما بعد، 
 كل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.محدثاتْا، وكل محدثة بدْة، و 

  ،ن، قال تعالى )ولقد أَْا المسلمون، أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فْي وصية الله لألولين واآلخَر
اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوه، وإَاكم أن اتقوا الله(، فمن قبلكم وصينا الذَن أوتوا الكتاب 

الواسطة ، وهم اإلَمانْو الركن الثاني من أركان فلمَلئكة له شأن ْظيم في دَن اإلسَلم، واْلموا أن اإلَمان با
لْم من  ليس ،ْابدون لله تعالى ،ْالم غيبي مخلوقون المَلئكة)و بين الله تعالى وبين خلقه من الرسل والناس، 

قال الله   ،والقوة ْلى تنفيذه ،التام ألمره اداَلنقيحْم ومنَ  ،خلقْم الله تعالى من نور ،خصائص الربوبية واأللوهية شيء
فعلون ما َؤمرون﴿ تعالى ِْنَدُه َل﴿وقال  ،﴾َل َعصون الله ما أمرهم َو َِْباَدتِِه َوَل ََْسَتْحِسُرون  َوَمْن  َْْن   *ََْسَتْكِبُروَن 

اَر َل ََ ْفتُ ُرون ََُسبِ ُحوَن اللَّْيلَ  َْ  .َتعبون وَل َسأمونَل َستحسرون﴾ أي َل ﴿ومعنى ، ﴾َوالن َّ
  أي : ما َعلم ْددهم وكثرتْم ، وما َعلم جنود ربك إَل هو﴾﴿قال تعالى  ،ثير َل َحصيْم إَل اللهْدد كوالمَلئكة

 . تعالى اللهإَل 
فسأل  ،المعمور في السماء فع له البيترُ  أنس رضي الله ْنه في قصة المعراج أن النبي  في الصحيحين من حدَثو 

ل ْنه فقا  1.ْليْم ا إليه آخر ماو إذا خرجوا لم َعود ،كٍ لَ ي فيه كل َوم سبعون ألف مَ صل ِ َُ  ،هذا البيت المعمور :لجبَر
  ،أمور ستةاإلَمان بالمَلئكة َتضمن إن أَْا المؤمنون: 

 .بوجودهماإلَمان  :األول
َُْدوًّا ل ِ فْو كافر، ومن ْاداهم ، محبتهم :الثاني الل َه  ل ِه َوَمَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبرََِل َوِميَكاَل فَِإنَّ قال الله تعالى: ﴿َمن َكاَن 

 .﴾َُْدوٌّ ل ِْلَكاِفرَِن
ل ،منا اسمه منهماإليمان بمن عل  : الثالث  .إجماَلنؤمن بْم ف نعلم اسمه من لمأما و  ،كجبَر
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لكصفة  ،الـَخلقية ماإليمان بما علمنا من صفاته :الرابع لق ْليْا ْلى صفته التي خُ  أنه رآه نبي فقد أخبر ال ،جبَر
 1.أفق السماء قد سدَّ  مَئة جناحٍ  وله ست

ل كما حصل ،رجلٍ  بأمر الله تعالى إلى هيَئةِ  كُ لَ مَ  وقد َتحول ال فتمثل لْا بشرًا  مَرم تعالى إلىالله حين أرسله  لجبَر
ًا شدَد سواد  ،شدَد بياض الثيابرجل جاءه بصفة  ،وهو جالس في أصحابه حين جاء إلى النبي كذلك و  ،سَو

ووضع كفيه  ،ركبتيه فأسند ركبتيه إلى ،فجلس إلى النبي  ،َعرفه أحد من الصحابة وَل ،َل َرى ْليه أثر السفر ،الشعر
لما سأل ثم  ،فانطلق ،فأجابه النبي  ،والساْة وأماراتْا واإلَمان واإلحسان ْن اإلسَلم وسأل النبي  ،ذَهْلى فخِ 
ل :ْنه قال النبي  الصحابة  0.جاء ليعلم الناس دَنْم ،هذا جبَر

 .7(صورة رجال وكذلك المَلئكة الذَن أرسلْم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في
ل، وهو و  م ﴿قه، فقد وصفه الله بأنه لْ في خَ  فاً أْظم المَلئكة وصْ سيد المَلئكة جبَر ذي قوة ْند ذي * رسول كَر

 .أمين ْلى الوحي ،ْند سائر المَلئكة طاعٍ أي مُ  ،﴾أمين مَّ  ثَ  طاعٍ مُ ﴿ثم قال  ،مكانة ْند ربه ذوأي  ،﴾العرش مكين
أي أن الذي ْلَّم  ،﴾ة فاستوىر  مه شدَد القوى * ذو مِ ْلَّ ﴿ْن نبيه محمد في قوله ال َخلقية الله بالقوة  هُ صفَ وَ كما 

ل قوي ْلى تنفيذ ما أمره الله  ،َد القوة الظاهرة والباطنةأي: شد ،وصفه الله بأنه شدَد القوى ،محمدا الوحي هو جبَر
وهذا من  ،أو إدخالْم فيه ما ليس منه ،من اختَلس الشياطين له وحفِظهِ  ،الرسلقوي ْلى إَصال الوحي إلى  ،بتنفيذه

 1أن أرسله مع هذا الرسول القوي األمين. ،حفظ الله لوحيه
لقة خِ  ال وذلك َستلزم كمالَ  ،مة والصحة من اآلفاِ والعاهاِ الظاهرة والباطنةهي السَل ةُ ر     مِ  ال ،﴾ذو ِم  رَّةٍ ﴿وقوله 

 5.فْي القوة والصحة المتضمنة صحة وجماَل ،ْا ْا وجمالَ وحسنَ 
 ، ومن ذلك صفةاإليمان بما علمنا من صفاتهم الـُخـلُـقـية ؛من مقتضيات اإليمان بالمالئكة الخامسالمقتضى 

 6منه المَلئكة. تستحيْن ْثمان رضي الله ْنه: أَل أستِحي من رجل  لنبي اودليل ذلك قول الحياء، 
ًتا ِفيِه  :  ما َكرهه الله تعالى، فإنْا َل تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال، قال  تكرهوالمَلئكة  ََل َتْدُخل الَمَلَِئَكُة بَ ي ْ

 3.َكْلٌب، َوَلَ ُصوَرُة َتَماثِيل
المسجد،  دخولن اث مِ رَّ     الكُ  وأالثوم  وأالبصل ن أكل مَ  و آدم، فقد نْى النبي مما َتأذى منه بن تتأذىوالمَلئكة 

ُلحق بْا  ْةَو اْلَماَلئ َكَة : َمْن َأَكل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث َفََل ََ ْقرَبَنَّ َمْسِجَدنَا، فَِإنَّ  قال ، كالدخان  الروائح الكَر
 8.ُه بَ ُنو آَدمِممَّا ََ َتَأذَّى ِمنْ  تـََتَأذَّى

                                                 
 ( ْن ابن مسعود رضي الله ْنه.133 ،131ومسلم ) ،(7077 ،7070البخاري )رواه  1
 .خطاب رضي الله ْنهْن ْمر بن ال (9رواه مسلم ) 0
 بتصرف َسير. ،91 – 92ص  ،َلبن ْثيمين« شرح ثَلثة األصول» 7
م الرحم»تفسير اآلَاِ في انظر  1  ن بن سعدي.   للشيخ ْبد الرحم« ن في تفسير كَلم المنان   تيسير الكَر

 تحقيق الفقي. ،(0/109) «إغاثة اللْفان»قاله ابن القيم في  5
 شة رضي الله ْنْا.( ْن ْائ0121رواه مسلم ) 6
  واللفظ للبخاري.رضي الله ْنه، أبي طلحة ْن  (0126( ومسلم )7005البخاري )رواه  3

 ْن جابر رضي الله ْنْما. (561)مسلم رواه  8
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 كتسبيحفأما العامة ف ،مر الله تعالىامتثاَل ألالتي َقومون بْا  العامة والخاصة منا من أْمالْماإلَمان بما ْلِ  :السادس
 .﴾فالتالياِ ذكرا﴿قال تعالى ْنْم  ،ونْارًا بدون ملل وَل فتور د له ليَلعبُّ تَّ   وال ،هالل

لَ  مثل ،وقد َكون لبعضْم أْمال خاصة وقد َتنزل  ،والرسل به إلى األنبياءالله َرسله  ،ْلى وحي الله تعالى األمينِ  جبَر
كر ْلى األنبياء لقي الذ ِ تُ ، أي: ﴾* ْذرا أو نذرا ذكرا لقياِمُ  فال﴿قال تعالى  ،أفراد من المَلئكة بشيء من الوحي

 أو اإلنذار. ،-وهو قطع العذر بالتبليغ  –ألجل اإلْذار 
 1.ال المطرن ز أي بإ ،رِ بالقطْ  لُ    الموكَ  ميكائيلَ  ومثل
 ،7جاء في الحدَث فيه كما نفخُ    َُ  ور قرنٌ والصُّ  ،0إسرافيلاسمه  والمشْور أن ،ورفي الصُّ  بالنفخِ  لُ الموكَ  كِ لَ مَ  ال ومثل

 .الخلق ْند قيام الساْة وبعثوذلك 
ل مُ  ،لون بما فيه حياةوكَ مُ  وهم، المَلئكةهم أْظم وهؤَلء الثَلثة  وميكائيل  ،بالوحي الذي فيه حياة القلوب لٌ   وكَ فجبَر

ند ،بالنفخ في الصور ُموَك  لٌ وإسرافيل  ،بالقطر الذي في حياة األرضُموَك  ٌل   .َوم المعادتكون حياة األجساد  هْو
ل ك ِ لك المِو الذي ُو قل َتوفاكم م﴿قال تعالى  ،بقبض األرواح ْند المِو لُ وكَ مُ  الوهو  ،المِو كُ لَ مَ من المَلئكة و 

  .﴾بكم ثم إلى ربكم ترجعون
تسميته في القرآن ْذه التسمية لم تثبت َل في الكتاب وَل في السنة، بل الذي ثبت ف ؛تسمية مَلَك المِو بعزرائيل وأما

مة المتقدمة  بملك المِو  .كما في اآلَة الكَر
رسل ْليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم وهو القاهر ف﴿قال تعالى  ،وملك المِو له أْوان من المَلئكة وق ْباده َو

، وقوله  ﴾رسلنا﴿، فقوله ﴾طونر ِ فَ     وهم َل َُ  توفته رسلناالمِو  ، ﴾َل َفرطون﴿أي مَلئكتنا، وهم أْوان ملك المِو
 .مامن مْ مإليْ لَ كِ ما ُو َُ  َضيِ عون أي َل 

 او فُّ   جلسوا وحَ وا و تنادَ  وذكرٍ  ْلمٍ  ةَ قَ لْ فإذا وجدوا حَ  ،ركالذ ِ  قَ لَ َلتمسون حِ  ،في األرض سياحون مَلئكةٌ المَلئكة  ومن
 1.بأجنحتْم إلى السماء الدنيا قةِ أصحاب الحلْ 

فعندئذ َُرسل الله إليه  ،أشٍْر في بطن أمه باألِج   نَّة في األرحام إذا تمَّ لإلنسان أربعةُ  ُموكلون مَلئكةٌ  المَلئكة  ومن
أمرُه ِبَك    ْتِب ر  ،َمَلًكا مِلهَو  5.سعيد وشقي هو أم ،زِقِه وأجِله ْو

                                                 
محققو  رضي الله ْنْما، وحسنه، ْن ابن ْباس (1/031(، وأح مد )9201)« الكبرى»رواه النسائي في جاء هذا في حدَث  1

 «.المسند»
ر رحمه الله كما في تفسير آَة الزَمر  0  (.68)اآلَة:  ﴾ونفخ في الصور فصعق من السماواِ ومن في األرض﴿جزم به ابن جَر

  (.37)األنعام:  ﴾وله الملك َوم َنفخ في الصور﴿وكذا ْند قوله تعالى  ،وانظر كَلم ْلم اء التفسير ْند هذه اآلَة
ما الصور؟  ،اللفظ له ْن ْبد الله بن ْمرو رضي الله ْنْما قال: قال أْرابي: َا رسول الله( و 7011( والترمذي )1310روى أبو داود ) 7

 (.1282« )الصحيحة»قال: قَ رٌن َُنفُخ فيه. وصححه األلباني كما في 
 (.0689ومسلم ) ،(6128انظر صحيح البخاري ) 1
 ْنه.( ْن ابن مسعود رضي الله 0617( ومسلم )7028انظر ما رواه البخاري ) 5
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أحدهما ْن َمينه واآلخر ْن  ،لكل شخص ملكان ،بحفظ أْمال بني آدم وكتابتْا ُموكلون مَلئكةٌ المَلئكة  ومن
ن الشمال قعيد * ﴿قال تعالى كما   ،شماله  ،﴾ما َلفظ من قول إَل لدَه رقيب ْتيدإذ َتلقى المتلقيان ْن اليمين ْو

 .﴾وإن ْليكم لحافظين * كراما كاتبين * َعلمون ما تفعلون﴿وقال تعالى 
 1.نبيهو َسأَلنه ْن ربه ودَنه و  ،إذا وضع في قبرهالميت بسؤال  ُموكلون مَلئكةٌ  المَلئكة  ومن
ِْم قال تعالى في أهل الجنة ﴿ ،الجنةخدمة أهل ب ُموكلون مَلئكةٌ المَلئكة  ومن َْلَْي  *بَاٍب  ُكل ِ   نمَوالَمَلَِئَكُة ََْدُخُلوَن 

ُْْقَبى ََْلْيُكم ِبَما َصبَ ْرتُْم فَِنْعَم   ﴾.الدَّار َسََلٌم 
قال تعالى ْلى لسان  ،أي المؤتمن ْليْا ،خازن النار ،مالكهو ورئيسْم  ،بالنار ُموكلون مَلئكةٌ المَلئكة  ومن

 .﴾َا مالك ليقض ْلينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا﴿أصحاب النار 
ْليْم  أطبقتُ  شَئتَ  إن :فقال له ،بعدما َلقى من قومه ما َلقى الذي أتى النبي  ،الجبال لكُ مومن المَلئكة 

 7.َل َشرك به شيَئا ،من أصَلبْم من َعبد الله وحدهبل أرجو أن َخرج الله تعالى :  فقال النبي  .0األخشبين
د الله تعالى ،ومنْم المَلئكة الزاجراِ للسحاب  .﴾فالزاجراِ زجرا﴿عالى قال ت ،تسوقه إلى حيث ََر

الذَن َحملون العرش ومن ﴿ لْم، قال سبحانه ْن حملة العرش: لْم، وتستغفر وتدْولمؤمنين، تحب االمَلئكة و 
ؤمنون به و  لما فاغفر للذَن تابوا حوله َسبحون بحمد ربْم َو َستغفرون للذَن آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ْو

اتْم ر * واتبعوا سبيلك وقْم ْذاب الجحيم  دتْم ومن صلح من آبائْم وأزواجْم وذَر بنا وأدخلْم جناِ ْدن التي ْو
ز الحكيم   .﴾ومن تِق السيَئاِ َومَئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم م السيَئاِِْ وقِ * إنك أنت العَز

 1اللْم ارحم ه. ،والمَلئكة تستغفر لمن َنتظر الصَلة في المسجد تقول: اللْم اغفر له
: إن الله ومَلئكته  ى في المسجد، كما قال األول وففي الصفَُصلون و بالمغفرة والرحمة للذَن والمَلئكة تدْ

 5َُصلون ْلى الصفوف األول.
قال: قَاَل َرُسول  اللِه رضي الله ْنه ، فعن أَِبي أَُماَمَة الَباِهِليِ  موالمَلئكة ُتصلي ْلى معلمي الناس الخير، أي تدْو لْ

  ََْلى ُمَعلِ ِم النَّاِس  َوَمالَئ َكَتهُ : ِإنَّ اللََّه َِ لَُيَصلُّوَن  ِِ َواأَلَرِضيَن َحتَّى النَّْمَلَة ِفي ُجْحرَِها َوَحتَّى الُحو َوأَْهل السََّمَوا
 أي تدْو له. 6الَخْير.

:  ال أَبُو اْلَقاِسِم قَ رضي الله ْنه قال:  أََبي ُهرََْ َرةَ  فعن، المسلم والمَلئكة تلعن من رفع حدَدة أو سَلحاً ْلى أخيه
َُْه، َوِإْن َكاَن َأَخاُه أِلَبِيه َوأُم ِ   1ِه.َمْن َأَشاَر إَِلى َأِخيِه ِبَحِدََدٍة فَِإنَّ اْلَمََلِئَكَة تَ ْلَعُنُه َحتَّى َََد

                                                 
 (.1731انظر حدَث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ) 1

« السلسلة الصحيحة»كما في ، وصححه األلباني  (1231في حدَث رواه الترمذي )« يرالمنكر والنك»: جاء تسميتْما ب  فائدة
(1791). 

 األخشبان جبَلن ْظيمان بمكة. 0
 نْا.( ْن ْائشة رضي الله 1395ْ( ومسلم )7071رواه البخاري ) 7
رة رضي الله ْنه، وصححه األلباني399(، وابن ماجه )377(، والنسائي )772(، والترمذي )169رواه أبو داود ) 1  .( ْن أبي هَر

 رضي الله ْنه، وصححه األلباني رحمه الله.البراء بن ْازب ْن ( 993( وابن ماجه )616والنسائي )( 631رواه أبو داود ) 5
 (.0685رواه الترمذي ) 6
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ُْوًدا﴿مع المؤمنين المَلئكة تشْد صَلة الفجر و  وقوله ﴿وقرآن الفجر﴾ أي:  .﴾َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْش
ية إطالة القرآن فيْا أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيْا حيث  شْدها مَلئكة تصَلة الفجر، وسميت قرآنا لمشرْو

 0.الليل والنْار
ألنْا  ،َلس مَّى الله تعالى المَلئكَة ُرسُ  ولْذا ،لتدبير أمور الكونْا به لَ   أمر الله الذي وكَ ب تقومفالحاصل أن المَلئكة 

الحمد لله فاطر السماواِ واألرض جاْل المَلئكة ﴿قال تعالى في سورة فاطر  ،تقوم بما أرسلْا الله به من وظائف
وَك ْتِب أْماِل  –أي َسْوقْا  –بالوحي وقبض األرواح وتسخير الر َِاح والسَّحاب فالمَلئكة مرسلة  ،أولي أجنحة﴾ رسال

 بني آدم وغير ذلك.
فالمدبراِ ﴿كما قال تعالى   ،وهم ُرُسُل الله في تدبير العالم ،رحمه الله: وأما المَلئكة فأمرهم أَج  لُّ قال ابن تيمية 

وآثارهم موجودة  ،أخبارهم وأصنافْم ما َطول وصفه وقد ذكر الله تعالى في كتبه من ،فالمقسماِ أمرا﴾﴿وقال  ،أمرا﴾
 انتْى كَلمه. 7في العالم.

ِِ أَْمرًا﴾شأن المَلئ ظمِ    عِ    ولِ   .ْمفدل هذا ْلى شرف ،كة وما تقوم به؛ أقسم الله بْم فقال ﴿فَاْلُمَدبِ رَا
 فيْاما  ،طَّ َئِ    لْا أن تَ  قَّ    وحُ  السماءُ  1ت: أطَّ  قال النبي كما   ،قائمون بعبادة الله على الدواممن المَلئكة من هم و 

فإنْا تضيق ْلى سعتْا السماء أمل أَْا المؤمن كيف أن تف 5.ا للهساجدجبْته  واضعٌ  كٌ ملَ و موضع أربع أصابع إَل 
 6.فسبحان الله العظيم ،لمَلئكةلُع   بَّاد من ابا

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من وبعد، فْذه مقدمة نافعة في باب اإلَمان بالمَلئكة، 
 ه لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الل

 الخطبة الثانية
ثمرات جليلة  اإليمان بالمالئكة يثمرُ أن الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، فاْلموا رحمكم الله 

  :3منها

  .سبحانه ْظمة الخالق دل ْلىتالمخلوق  فإن ْظمة ،وقوته وسلطانه العلم بعظمة الله تعالى :أوال
المَلئكة من َقوم بحفظْم وكتابة أْمالْم وغير ذلك  من هؤَلء لَ حيث وكَّ  ،شكر الله تعالى ْلى ْناَته ببني آدم :ثانيا

 .من مصالحْم
                                                                                                                                               

 (.0616)مسلم رواه  1

 قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، باختصار وتصرف َسير. 0
 (.06-6/05« )الجواب الصحيح لمن بدل دَن المسيح» 7
والمعنى أن كثرة المَلئكة قد  ،ما َوضع ْلى ظْور اإلبل من الخشب ونحوه ليكون كالكرسي للراكب يوه ،األطيط هو صِو األقتاب 1

 «.النْاَة»اء حتى أطَّ   ت. انظر السم تأثقل
 «.المسند»وكذا محققو  ،(1300« )الصحيحة»وحسنه األلباني في  ،(137؟5( وأحمد )1192( وابن ماجه )0710رواه الترمذي ) 5
د من اَلستفادة ما قاله ابن أبي العز الحنفي في كتابه  6 ة»انظر للمَز  ،721 – 990ص  ،في اإلَمان بالمَلئكة« شرح العقيدة الطحاَو

. –لناشر: المكتب اإلسَلمي ا  بيرِو
 بتصرف َسير. ،90ص  ،َلبن ْثيمين« شرح األصول الثَلثة»هذا الفصل منقول من  3
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  .محبة المَلئكة ْلى ما قاموا به من ْبادة الله تعالى :ثالثا 
  ألن بني آدم م أفضل من المَلئكة، هذا قول أهل السنة والجماْة، دأن صالحي بني آرحمكم الله ثم اْلموا

ْم، بخَلف  ندهم شيطان َغَو ندهم نفس أمارة بالسوء، ْو كبحون جماحْا، ْو ْندهم شْوة جبلية َقاومونْا َو
م ْلى المَلئكة، فْم مجبولون ْلى طاْة الله واَلستقامة ألمره، وَل تتسلط ْليْم الشياطين، فمن استقام من بني آد

 كان خيرا من المَلئكة.  طاْة الله، وكبح جماح نفسه
  ا الَِّذََن آَمُنو أن ثم اْلموا َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ا الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن 

ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(،  ق آدم ْليه لِ إن من أفضل أَامكم َوم الجمعة، فيه خُ وسلم:  النبي صلى الله ْليه وقالَصلُّوا 
اللْم صل ، 7(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، 0عقة، وفيه الصَّ 1ض، وفيه النفخة    السَلم، وفيه قُبِ 

 ى َوم الدَن. ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إل وسلم
  اللْم أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن. اللْم

آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. اللْم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، 
اَاهموإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى  ربنا . كل مكان، اللْم ارفع الظلم ْنْم  اللْم أصلح أحوال المسلمين في ،ْر

آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَلم ْلى المرسلين، 
 والحمد لله رب العالمين.

، في مدَنة الجبيل، في المملكة 1110لعام  شعبانسليمان الرسي، في السادس من شْر  أْد الخطبة: ماجد بن
 22966525926361العربية السعودَة، واتس: 

                                                 
 أي النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن ََنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم. 1
 في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلْم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. أي َُصعق الناس 0
، ومحققو «صحيح أبي داود»(، وصححه األلباني في 1/8(، وأحمد )1285(، وابن ماجه )1213(، وأبو داود )1737النسائي )رواه   7
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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد أَْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ  َْ ََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ََ ِل َّْ  ِْ َُ َْْبُدُه َوَرُسولُُه. َلُه، َوَمْن  ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

أما بعد، َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ 
 محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.

  ،أوصيكم ونفسي بتقوى الله، َْي وصية الله لألولين واآلخَرن، قال تعالى )ولقد وصينا ، أَْا المسلمونأما بعد
واْلموا أن اإلَمان اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوه، الذَن أوتوا الكتاب من قبلكم وإَاكم أن اتقوا الله(، َ
ة من أصول الدَن وقواْد اإلسَم،  قد أرس َّ الله مع ك َّ رسول  الث من أركان اإلَمان، و هو الركن الثو بالكتب السماَو

لقد أرسلنا رسلنا بالبيناِ ﴿قال تعالى  ،واآلخرة رحمة للخلق، وهداَة لْم، ليصلوا بْا إلى سعادتْم َي الدنيا ،اكتاب
 .﴾لنا معْم الكتاب والميزانن ز وأ
 ل إلى ن ز ل إلينا وما أن ز آمنا بالله وما أ﴿قولوا قال تعالى  ،لةن ز المالكتب جميع أوجب الله تعالى اإلَمان ب وقد

عقوب واألسباط يسى وما أوتي النبيون من ربْم َل نفرق بين أحد منْم  إبراهيم وإسماْي َّ وإسحاق َو وما أوتي موسى ْو
 .﴾بما أنزل الله ِمن كتاب وق َّ آمنتُ ﴿ وقال تعالى لنبيه )صلى الله ْليه وسلم( ونحن له مسلمون﴾.

  1أمور سبعةاإليمان بالكتب يتضمن و ، المؤمنونأيها: 
من ربه  إليهآمن الرسول بما أنزل ﴿كما قال تعالى َي وصف المؤمنين   ،حقاً  من ْند الله لتن ز أُ ْا اإلَمان بأن :األول

 .﴾ورسله وكتبهوالمؤمنون ك َّ آمن بالله ومَئكته 
 ،َقد أوحى الله بالكتب إلى الم لك المختص بإنزال الوحي من السماء إلى األنبياء ،وإنزال الكتب كان من طَرق الوحي

 ه الخاص به.نبي كتابَ  ثم أوحى جبَر َّ إلى ك َّ ،وهو جبَر َّ
والتوراة التي  ،صحف إبراهيم وموسى ،وهي ستة ،اإلَمان بما ْلمنا اسمه منْا: اإليمان بالكتبيتضمنه  مماالثاني 

 ،ْليه السَموتيه داود والزبور الذي أُ  ،ْليه السَمل ْلى ْيسى ن ز واإلنجي َّ الذي أُ  ،ْليه السَم لت ْلى موسىن ز أُ 
وبعض العلماء َقول إن صحف موسى هي التوراة َتكون  ،)صلى الله ْليه وسلم(ْلى محمد  لن ز أالذي  والقرآن
 .خمسة
 .به إجماَلً  ؤمننَتلك الكتب َأِ ذكر اسمه من لم ماوأما 

 ،وليس بما تحرف منْا ،هصلية التي أنزلْا الله ْلى أنبيائاإلَمان بالكتب األ: اإليمان بالكتبالثالث مما يتضمنه 
ونؤمن باإلنجي َّ الذي أنزله الله ْلى المسيح ْيسى ابن مَرم ْليه السَم،  بالتوراة التي أنزلْا الله ْلى موسى َنؤمن مثَ

هي التوراة َي أَدي اليْود والنصارى اآلن المنتشرة الكتب وليست  ،َتلك هي التوراة وذلك هو اإلنجي َّ ،ْليه السَم
يسى، ا مأنزلْ اللَذَنن   يْ   يَّ   واإلنجي َّ األصل إنما هي أه َّ الكتاب بيد  الذي ب َّ ،بذلكهم وإن َس مَّ وها الله ْلى موسى ْو

يْا صواب وخطأ، امَءاِ من أناس كتبوا ما سمعوه ْمن قبلْم،  ثم نسبْا من بعدهم إلى التوراة واإلنجي َّ األصليين، َو
 .نجي َّ األصل  يَّ  ْي  نالتوراة واإلقطعا ليست  وهيَتتابعت القرون ْلى هذا اَلْتقاد، َِلوا وأضلوا، 
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ظه من وحفِ  ،بالقرآن )صلى الله ْليه وسلم(أرس َّ الله نبيه محمدا  ،ولما تعرضت كتب األنبياء للِياع ولم تحفظ
 والذ ِكر هو القرآن. ،﴾إنا نحن نزلنا الذ ِكر وإنا له لحاَظون﴿التحَرف والِياع كما قال تعالى 

من  واألخبار التي لم تُبدل أو ُتحرف ،كأخبار القرآن ،من أخبارها َق ما صحَّ تصد :اإليمان بالكتبيتضمنه  مماالرابع 
وَل كذبه ََ نصدقه وَل نكذبه، ْمَ بقول النبي )صلى الله لم َشْد القرآن والسنة بصدقه ما وأما ، الكتب السابقة

ه ورسله(، َإن كان باطَ لم تصدقوه، )آمنا باللْليه وسلم(: ما حد ثكم أه َّ الكتاب ََ تصدقوهم وَل تكذبوهم، وقولوا 
 .1وإن كان حقا لم تكذبوه(

ََرد الله ليبين لكم ﴿ْمَ بقول الله تعالى  ،نسخ منْاما لم َُ  بأحكامالعم َّ   :اإليمان بالكتبيتضمنه  مماالخامس 
توب ْليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ومن ذلك ﴾فبهداهم اقتدهأولَئك الذَن هدى الله ﴿وقوله تعالى  ،﴾َو

واألذن واألنف باألنف وكتبنا ْليْم َيْا أن النفس بالنفس والعين بالعين ﴿أحكام القصاص، كما قال تعالى ْن التوراة 
نا﴾باألذن والسن بالسن والجروح قصاص نا بخََه ولم َنسخ، َْذا الحكم معمول به َي شْر  .، ألنه لم َأِ شْر

توحيد  ،تدْو إلى ْقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواْه الثَثةْا   َمان بأنإلا :مما يتضمنه اإليمان بالكتب السادس
 .الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األسماء والصفاِ

القرآن حاكٌم ومْيمٌن ْلى جميع الكتب السابقة، َْي منسوخة به  اإلَمان بأن :مما يتضمنه اإليمان بالكتبالسابع 
َْهِ  ن زْلَناَوأَ قال تعالى ﴿ ْلى وجه اإلجمال، قًا لِ َما بَ ْيَن َََد ََْلْيِه﴾، ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِ  ُمَصدِ  ْيِمًنا  َْ أي  ِمَن اْلِكَتاِب َوُم

س .حاكًما ْليه  .العقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدمالنسخ تثنى من ذلك َو
ن اليوم اآلخر، وزاد ذلك ؛ َإنه قرر من تيمية رحمه الله: وهكذا القرآنقال اب ا َي الكتب المتقدمة من الخبر ْن الله ْو

 بيانا وتفصيَ، وبَ يَّ ن األدلة والبراهين ْلى ذلك، وقَ   رَّر نبوة األنبياء كلْم، ورسالة المرسلين، وقرَّر الشرائَع الكلية التي
براهين، وبَ يَّ ن ْقوباِ الله لْم ونصره أله َّ بُعثت بْا الرس َّ كلْم، وجادل المكذبين بالكتب والرس َّ بأنواع الحجج وال

الكتب المتبعين لْا، وبَ يَّ ن ما ُحرِ ف منْا وبُدِ ل، وما ََعله أه َُّ الكتاِب َي الكتب المتقدمة، وبَ يَّ ن أَِا ما كتموه مما 
ِ له الْيمنة ْلى ما بين ما جاءِ به النبواِ بأحسن الشرائع والمناهج التي ن زل بْا القرآن، َصار  أمر الله ببيانه، وك ََّ 

َدَه من الكتب من وجوه متعددة، َْو شاهد بصدقْا وشاهد بكذب ما ُحرِ ف منْا، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله، 
 انتْى كَمه رحمه الله. 2 الله، َْو شاهد َي الخبَراِ، حاكم َي األمَراِ.ما نسخه  خِ سْ ونَ 

ب َّ اشتم َّ ْلى جميع ما َي الكتب من  ،لم َُ ْحوِْج أصحابه إلى كتاٍب آخر ،هوقال أَِا: وأما القرآن َإنه ُمسَتق ٌَّّ بنفس
اداِ كثيرة َل توجد َي الكتب ،المحاسن لى َز َقرر ما  ،َلْذا كان مصدقا لما بين َدَه من الكتاب ومْيمنا ْليه ،ْو

                                                 
، وأص َّ الحدَث «السنن»( ْن أبي نملة األنصاري رضي الله ْنه، وحسنه الشيخ شعيب األرنؤوط َي تحقيقه ْلى 4499) رواه أبو داود 1

رة رضي الله ْنه.9944ْند البخاري برقم )  ( ْن أبي هَر
 (.11/99« )مجموع الفتاوى» 2



 www.saaid.net/kutob  اإليمان بالكتب عن خطبة مختصرة

 

 

ُبط َّ الدَن  ،1وهو جمْور ما َيْا ،ققرر الدَن الحَيُ  ،نسخ ما نسخه اللهوََ  ،ط َّ ما ُحرِ ف منْا  بْ    َيْا من الحق وَُ  َو
 4َإن المنسوخ قلي َّ جدا بالنسبة إلى الُمحكم المقرر. انتْى. ،خ َيْاسِ الذي نُ  2والقلي َّ ،المبدل الذي لم َكن َيْا

 ة  الكتبسلمون، و مال اأيه شيء واحد وهو ْبادة الله وحده  إلى تدْ ْاأن أولها متفقة ْلى أمور ستة:السماَو
 َدَن األنبياء واحد أو غيرها. اأو أحجار أو أنبياًء  اأو أشخاص اأصنامت تلك المعبوداِ كانوترك ْبادة من سواه، سواء  

 ه.وهو ْبادة الله وحدبْذا اَلْتبار، 
اإلَمان بأصول العقيدة، وهي اإلَمان بالله ومَئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  عليه الكتب السماوية اتفقتومما 

 لقدر خيره وشره.وبا
للِه تعالى بعباداِ معينة، كالصَة والزكاة والصوم والحج، ولكن  وجوب ال   تَّعبدِ  الكتب السماويةعليه  اتفقتومما 

مثَ أمِر  َالتوراةتلك العباداِ تختلف ْن بعِْا َي كيفية أدائْا بحسب الناس الذَن بُِعث إليْم ذلك النبي، 
َقال  وكذلك األمر ،الشرائع الثَثهذه بين ختلف َ، لكن كيفية الصَة وتوقيتْا رآناإلنجي َّ والق وكذلكبالصَة، 

 بالنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العباداِ.
تختلف من جْة التفصي َّ، بحسب ما قد و  ،تفق َيْا الكتب من جْة العموم   لية َقد ت    ية التفصي    وأما األحكام الشْر

ما َناسب ْباده الذَن ُوِضعت لْم تلك الشَرعة، كما قال تعالى ﴿وربك َخلق ما َشاء  لتقتِيه حكمة الله واختياره 
ختار ما كان لْم الخيرة﴾ اًجا ِشْرَْةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُك َّ ٍ قال تعالى ﴿و  ، َو َْ  ﴾.َوِمن ْ

م بعض الطيباِ ْلى ، َإن الله قد أحلْا ألمة محمد )صلى الله ْليه وسلم(، َي حين أنه حرَّ الطيباِ من األطعمةَ
ى واختيارا، قال تعالى ﴿َبظلم من الذَن هادوا حرمنا  ت حََل لْم، حكمة منه سبحانه وتعال   بني إسرائي َّ بعدما كان

 ْليْم طيباِ أحلت لْم وبصدهم ْن سبي َّ الله كثيرا﴾.
لنا بالبيناِ وأن زلنا معْم الكتاب األمر بالعدِل والِقسِط، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسعليه الكتب السماوية  اتفقتومما 

 ﴾.بالقسطوالميزان ليقوم الناس 
 األمر بحفظ الِروَراِ الخمس، وهي الدَن والعق َّ والمال والعرض والنفس.عليه الكتب السماوية  اتفقتومما 
وصلة مثَ ببر الوالدَن  َأمِراألمر بمحاسن األخَق والنْي ْن قبيحْا، عليه الكتب السماوية  اتفقتومما 

ذلك، كما أنْا تنْى ْن القبائح، كالظلم  ونحواألرحام وإكرام الِيف والعطف ْلى الفقراء والمساكين والقول الحسن 
قوق الوالدَن وانتْاك األْراض والغيبة والكذب والسَّرقة وغير ذلك.  والعدوان ْو

رآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من بارك الله لي ولكم َي الق، بالكتبوبعد، َْذه مقدمة ناَعة َي باب اإلَمان 
 اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من ك َّ ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 

                                                 
 أي: غالب ما َيْا. 1
نسخ القلي َّ :أي 2  .َو
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 الخطبة الثانية
أْظم الكتب  أنه الله تعالى بيَّ ن َي كتابأن الحمد لله وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله 

عتيْما أكم َّ الشرائع. ْما أَِ َّ الكتب،ألن ،مقترنين ا َي القرآنمَجيء ذك     رهكثيرا ما و  ،وراةالقرآن والت ماه  1وشَر

 ةجعله ال ولْذاالقرآن بَ شك، هو  ب قاطبةْباد الله، وأْظم الكت يه من اله مْيمنا ْلى ك َّ الكتب السماَو إلْجاز ، َو
 .يس َي غيره من الكتبما لوالبيان والعلم 

  النبي غه    بلَّ  ثم ،)صلى الله ْليه وسلم(محمد  النبي إلى جبَر َّ ال َم لَ ك  بلَّغه ثم حقيقة، به الله تكلم الله، كَم القرآنو 
الخليفة ثم ُج ِمع القرآن َي كتاب واحد َي ْْد  والقراطيس، األوراق َي ُحفظ ثم الصدور، َي ُحفظ ثم ألصحابه، حمد م
ْثمان بن ْفان رضي الله ْنه، ثم ُنِسخت النسخ ْلى تلك النسخة إلى َومنا هذا، وصدق الله ﴿إنا نحن نزلنا الذ ِكر وإنا راشد ال

 له لحاَظون﴾.
  تدبُّر آَاته ، َمن ذلك 2القرآنآخر تلك الكتب وهو من إنزال العدَدة  كمالحِ تعالى أَْا المسلمون، وقد بين الله

وليتذكر  ليدبروا آياتهالتقوى، ودلي َّ ذلك قوله تعالى ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك  ومن ثم تحص َّ، أللبابا الذكرى ألولي لتحص َّ
يد  وقوله﴾، أولوا األلباب   ﴾.ذكراأو َحدث لْم  لعلهم يتقونتعالى ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا ْربيا وصرََّنا َيه من الْو

، قال تعالى ﴿َإنما َسرناه بلسانك للمعرضيناب للمتقين واإلنذار بالعقاب الِبشارة بالثو  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
ا﴾. وتنذربه المتقين  لتبشر  به قوما لُ   دَّ

ية للناس، قال تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن  لتبين للناس ما نُــز ِّل إليهمتبيين األحكام الشْر
 لْم الذي اختلفوا َيه﴾. لتبينال تعالى ﴿وما أنزلنا ْليك الكتاب إَل ولعلْم َتفكرون﴾، وق

تثبيت المؤمنين ْلى اإلَمان والْدى، قال تعالى ﴿ق َّ نزله روح القدس من ربك بالحق  ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
 وهدى وبشرى للمسلمين﴾. الذين آمنوا ليثبت

، قال تعالى ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق -أي بالقرآن  –ل ُحكم بين الناس به ا ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن
 بما أراك الله﴾، أي: بما ْلَّمك َي هذا القرآن من العلوم. لتحكم بين الناس

  ََْلىأن ثم اْلموا رحمكم الله ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ ا الَِّذََن  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم َْ النَِّبيِ  ََا أََ ُّ
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين  آَمُنوا َصلُّوا 

اء الدَن، وانصر ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْد
ق جميع وَلة المسلمين  ْبادك الموحدَن. اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. اللْم َو
ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  اَاهم. ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر

 العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربنا رب
 

، َي مدَنة الجبي َّ، َي المملكة 1992لعام  شعبانمن شْر  الثالث ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 
 66444464464141العربية السعودَة، واتس: 

                                                 
 مقدمة تفسير سورة اإلسراء.َي قاله الشيخ ْبد الرحمٰ ن بن سعدي رحمه الله َي تفسيره  1
 .كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آَاته وليتذكر أولوا األلبابقوله تعالى  ،تفسير سورة ص ،«أضواء البيان»من  الجزءاستفدِ هذا  2
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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
 ََ ََ ِل َّْ  ِْ َُ ُد أَْن ََل إل   َلُه، َوَمْن  َْ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ه َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ
 َْ َما رَِجاَلً )ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه   ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا قَ ْوًَل َسِدَداً  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه ََ َقْد ََاَز * )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ

َِْظيما(.  ََ ْوزاً 
صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ  َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمدأما بعد، 

 محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.

إليهم رسال أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو أَْا المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه،  .1
دُ ، َي أمر دَنْم ودنياهم ما َنفعْم همليبلغو  الناس  ألنْم َي اآلخرة،  ْم َي الدنيا، ونجاتُ  إلى ما َيه سعادتُ لوهم َو

ع ْام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة ْلى أحسن ما  مْما أوتوا من العلم والذكاء ََ َمكن أن تستق َّ ْقولْم بتشَر
العليم بمصالح خلقه، قال تعالى ﴿أَل َعلم من خلق وهو  ،ْقول البشر قاصرة، أما الله َْو الحكيم الخبير َإنَكون، 

بلغ ما أنزل  َا أَْا الرسولقال تعالى )وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  الرسلف، اللطيف الخبير﴾
 (.من ربكإليك 

عة اإلسَم، التي كان اإلَمان بْم من أصول الدَن َي جميع الشرائع، ومن  ؛المكانة هبْذلما كان دور الرس َّ و  ْا شَر
ول بما أنزِل آمن الرس﴿، قال تعالى َل َصح إَمان العبد إَل بهو ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص ْلى أن

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهإليه من ربه والمؤمنون ك َّ آمن بالله ومَئكته وكتبه 

، قال تعالى ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا عليه السالم الرسل نوح أول ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .2
 ﴾.بعدهوالنبيين من  نوحإلى 

ن أنس بن مالك رضي الله ْنه َي حدَث قول َيعتذر الشفاْة أن الناس َأتون إلى آدم ليشفع لْم ْو ائتوا  :إليْم َو
 1.إلى أه َّ األرض بعثه الله رسول   أول  ، َإنه نوًحا

 ما، قال تعالى ﴿)صلى الله عليه وسلم( الرسل واألنبياء محمد   آخر   اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن ومن مقتِياِ .3
 .﴾و خ ات م  النَِّبيِ يناللَِّه  َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد من رَجاِلُكْم َوَلِكن رُسولَ 

عة مستقلة لم تخل  أمة من رسول ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأنه .4 إلى قومه، أو  َبعثه الله تعالى بشَر
عة َمن قبله ليجددها، قال الله تعالى ُبُدوْا اللََّه َواْجَتِنُبواْ  أَنِ  ِفي ك لِ  أ مَّة  رَّس ولً َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ﴿ نبي َوَحى إليه بشَر ْْ ا

﴾، وقال َِ ا و ِإن مِ ْن أ مَّة  ﴿ تعالى الطَّاُغو َْ  .نَِذٌَر﴾ ِإَلَّ خَ َِي

                                                 
أن  أ أول الرس   َّ إل  ى أه   َّ األرض  ،َيقول  ون: َ  ا ن  و  ،ولف  م مس  لم: َي  أتون نوح  ا ْلي  ه الس  َم ،(193ومس  لم ) ،(4444أخرج  ه البخ  اري ) 1

 ... الحدَث.
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وإن اختلفأ ، وهي الدْوة إلى توحيد األلوهية، دعوة الرسل واحدة ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .5
، وقال ﴾ل إلـٰه إل أنا فاعبدون﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إَل نوحي إليه أنه دل ْلى ذلك قوله تعالى شرائعْم، 

 .﴾ِشرعة ومنهاجالك َّ جعلنا منكم ﴿تعالى 

، وحباهم قدرة ْلى القيام بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة الرسل  ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن  .4
 ﴾.الناسمن المَئكة رسَ ومن  يصطفيبأْبائْا والصبر ْلى مشاقِ ْا، َلسيما أولو العزم منْم، قال تعالى ﴿الله 

األلوهية َل و  ، ليس لْم من خصائص الربوبيةمخلوقون الرسل بشر بأنومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان  .4
 لَّ ُق َّ ﴿ -ْند الله ومنزلة وهو سيد المرسلين وأْظمْم جاًها  - )صلى الله ْليه وسلم(نبيه محمد لشيء، قال تعالى 

ُِ ِمَن اْلَخْيِر َوَماَلَ  و ل ْو ك نت  أ ْعل م  اْلغ ْيب   أ ْمِلك  لِنـ ْفِسي نـ ْفًعا و ل  ض رًّا ِإلَّ م ا ش اء اللَّه   َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن أَنَْا ِإَلَّ  ْسَتْكثَ ْر
 .َُ ْؤِمُنوَن﴾ نَِذٌَر َوَبِشيٌر ل َِقْومٍ 

 من المرض والمِو والحاجة إلى الرسل تلحقهم خصائص البشرية ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .8
ُهَو َُْطِعُمِني  َوالَِّذيوالسَم َي وصفه لربه تعالى ﴿ إبراهيم ْليه الصَةالطعام والشراب وغير ذلك، قال الله تعالى ْن 

َو ََْشِفين * َوالَِّذي  م ِرْضت  َوََْسِقيِن * َوِإَذا  ُْ  ثُمَّ َُْحِييِن﴾. ي ِميت ِنيََ 
 1كما تنسون، َإذا نسيأ َذكروني. ، أنسىبشر مثلكمإنما أنا  : )صلى الله ْليه وسلم(وقال النبي 

في  رسله بالعبودية لهصفوة وقد وصف الله تعالى الرسل عبيد لله،  ومن مقتِياِ اإلَمان بالرس َّ؛ اإلَمان بأن .9
عقوب  ْنَشُكورا﴾، وقال  ع ْبًداِإنَُّه َكاَن ﴿ ْليه السَمنو   ْن، َقال سياق الثناء عليهم ْليْم إبراهيم وإسحاق َو

َِْدي َواألَْبَصار﴾، وقال  إبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاقَ  ِعب اد ن اَواذُْكْر ﴿ السَم  ع ْبد  ِإْن ُهَو ِإَلَّ بن مَرم ﴿اْيسى  ْنَوََ ْعُقوَب أُْوِلي اأَل
ََْلْيهِ  ًَ ل َِبِني ِإْسرَائِي َّ﴾ أَنْ َعْمَنا   ع ْبِدهِ  ََْلى تَ َباَرَك الَِّذي ن زَل اْلُفْرقَانَ محمد )صلى الله ْليه وسلم( ﴿ ْنوقال  ،َوَجَعْلَناُه َمَث

 .﴾لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن نَِذَرا
ليه ََ َجوز أن َُصرف لْم شيء من العباداِ، َل دْاء وَل ذبح وَل نذر وَل سجود وَل غيرها من  َالرس َّ ْبيد لله، ْو

ة كما قال ت ﴿وما عالى العباداِ، ب َّ المستحق لذلك هو الله وحده، وهذا أمر ُم جمع ْليه َي جميع الشرائع السماَو
 .﴾فاعبدونإَل نوحي إليه أنه َل إل  ه إَل أنا  رسولأرسلنا من قبلك من 

  َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  ولكمبارك الله لي
 الله لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

من مقتِياِ اإلَمان أن اْلموا رحمكم الله ، َوحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعدالحمد لله  .11
، ْلى بعض﴾ فضلنا بعض النبيين، كما قال تعالى ﴿ولقد بعض النبيين على بعضفضَّل الله  اإلَمان بأنبالرس َّ؛ 

يسى وهم خمسة؛ أولو العزم  هم وأفضل الرسل ومحمد، صلى الله ْليْم وسلم، وقد ذكرهم نو  وإبراهيم وموسى ْو
ي سورة الشورى، َي قوله ﴿ الله تعالى ُْْم  َوِإذْ َي موضعين من القرآن ؛ َي سورة األحزاب َو َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ يَن ِميثَاقَ 

                                                 
 ْن ْبد الله بن مسعود رضي الله ْنه. ،(542ومسلم ) ،(411رواه البخاري ) 1
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ِإبـْر اِهيم  و م وس ى و ِعيس ى اْبِن م ْري م نُّوح  َوِمن  و ِمنك   والذي  نوحاشرع لكم من الدَن ما وصى به ﴿وقال تعالى  ،﴾و 
 .﴾أن أقيموا الدَن وَل تتفرقوا َيه إبراهيم وموسى وعيسىوما وصينا به  إليكأوحينا 

 تيقنْا، حتى َنبغي لاإلَمان بالرس َّ،  مقتِياِ من مقتِياِ ة، َْذه ْشر أَْا المؤمنون وبعد لمؤمن أن َعلمْا َو
ق اإلَمان ، وتكون قدمه ثابتة ْلىْاَكون راسخا َي ، ونرجُئ الكَم َي العشر المتبقية َي الخطبة التالية بإذن طَر

 .ةالله، مراْاة لسنة تقصير الخطب

  ا ثم اْلموا رحمكم الله َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم َقال )إن اللََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، الَِّذََن آَمُنوا َصلُّ  وا 

 وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. األئمة الحنفاء، 

 َن. اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحد 

  .اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن 

  .اَاهم ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو

 له، ما اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآج
 ْلمنا منه وما لم نعلم.

 .َّ اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْم 

 .اف مبتَنا  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ْو

  لنا آخرتنا التي إليْا معادنا، اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا معاشنا، وأصلح
ادة لنا َي ك َّ خير، واجع َّ المِو راحة لنا من ك َّ شر.  واجع َّ الحياة َز

  .ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم لعلكم ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان إَتاء ذي القربى، َو
 تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله َعلم ما تصنعون.

 
مدَنة الجبي َّ، َي المملكة العربية السعودَة، واتس: شْر شوال، أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 

 ، وهي منشورة َي صفحة:11944515914441
www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ِضلَّ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن ََل إل   

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل أما بعد، 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

ما  همليبلغو إليهم رسال أرسل أن رحمة الله بعباده ن مِ  أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
الناس مهما أوتوا من  ألنهم في اآلخرة،  هم في الدنيا، ونجاتُ  لوهم إلى ما فيه سعادتُ ويدُ ، في أمر دينهم ودنياهم ينفعهم

عقول  فإنالعلم والذكاء فَل يمكن أن تستقل عقولهم بتشريع عام ُموحَّد تنتظم به مصالح األمة على أحسن ما يكون، 
، العليم بمصالح خلقه، قال تعالى ﴿أَل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ ،البشر قاصرة، أما الله فهو الحكيم الخبير

 (.ربك منبلغ ما أنزل إليك  الرسول أيها ياقال تعالى )وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم،  وسائط بين الله الرسلف

كان اإليمان بهم من أصول الدين في جميع الشرائع، ومنها شريعة اإلسَلم، التي   ؛المكانة هبهذلما كان دور الرسل و 
ول بما أنزِل آمن الرس﴿، قال تعالى العبد إَل بهَل يصح إيمان و ، أركان اإليمانركن من اإليمان بالرسل  تنص على أن

 .﴾َل نفرق بين أحد من رسله ورسلهإليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومَلئكته وكتبه 

اإليمان بالرسل، وفي هذه الخطبة من مقتضيات مقتضيات  عشرةِ ذكر في الخطبة الماضية أيها المسلمون، وقد تقدم 
 .هاالكَلم في المقتضيات العشرة المتبقية من نكمل

 ، إبراهيم ومحمد عليهمانالخليالهما  قاطبة   الرسل   أفضل   ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛ اإليمان بأنأيها المؤمنون،  .1
 الصَلة والسَلم، ألن الله لم يتخذ خليلين إَل هما عليهما الصَلة والسَلم.

قد فضله الله على ف، )صلى الله عليه وسلم(محمد هو أفضل الخليلين  اإليمان بأنومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
 سيد ولد آدم: )أنا )صلى الله عليه وسلم(رهم، األنبياء وغيرهم، فهو إمامهم وسيدهم، كما قال هم وآخِ  ميع الخلق أولِ  ج

 .1يوم القيامة(
األنبياء، وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر، وأعظمها القرآن ه من كما اختصه الله بآيات تفوق تلك التي آتاها الله غيرَ 

 الكريم، ومن المعلوم أن آيات األنبياء انتهت بموتهم، أما القرآن فآية خالدة.
مع فيه ما تفرق في غيره من األنبياء من  على سائر األنبياء أن الله تعالى ج )صلى الله عليه وسلم(ومن دَلئل تفضيله 

فهو خليل الله، والله  -وهي أعلى درجات المحبة  -خلة    ال ُخلَّة والكَلم والنبوة والرسالة، فأما ال الخصائص، وهو
: وقد اتخذ الله عز )صلى الله عليه وسلم(خليله، وهو يشترك في هذه الخصلة مع إبراهيم عليه الصَلة والسَلم، قال 

 2.صاحبكم خليالوجل 
وهو يشترك في هذه الخصلة مع ، ُعرِج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس؛ فقد كلمه الله يوم وكذلك الكَلم

 عليه الصَلة والسَلم. موسى
بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾، وقوله  النبيوأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثيرة، كقوله تعالى ﴿يا أيها 

 ﴾.رسوال﴿وأرسلناك للناس 
                                                 

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2222رواه مسلم ) 1
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2222رواه مسلم ) 2
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، )صلى الله عليه وسلم(ينا محمد    جتمع في نبي قط إَل في نب لَّة والكَلم والنبوة والرسالة، لم تال خُ  ؛وهذه الصفات األربع
 وهذا من دَلئل تفضيله على سائر األنبياء.

قص الذين قصهم الله في كتابه، أفضل ممن لم ي   األنبياء أن ؛الفوائد التي ُتذكر في باب التفضيل بين األنبياءومن 
 كره الله في القرآن أعلى قدرا ِممَّن لم يذكره الله فيه.وذلك لشرف القرآن، فمن ذَ  ،1فيه نبأهم

اإليمان ببعضهم والكفر ببعضهم  هوضد ،بهم جميعا من غير تفريق بينهماإليمان من مقتضيات اإليمان بالرسل؛ و  .2
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى  اآلخر ولو كان نبيا واحدا، قال تعالى في وجوب اإليمان بجميع األنبياء ﴿قولوا

ال نفرق بين أحد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 
 .﴾ونحن له مسلمونمنهم 

ونتبرَّأ  ،ر ببعضفُ كْ ونَ  َل نؤمن ببعض األنبياء: ﴾َل نُفر ِق بَيَن أحد منهمقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿
وكما تبرأت  ،كما تبرأت اليهوُد من عيسى ومحمد عليهما السَلم وأقر ت بغيرهما من األنبياء،  بعٍض ونتولى بعًضا من

، بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا رسل  الله وأنبياء ه ،وأقر ت بغيره من األنبياء )صلى الله عليه وسلم(النصاَرى من محمد 
 انتهى. .ثوا بالحق والهدىــــع  ــــب  

فأما القرآن فجاء فيه ، ه منهم في القرآن أو صحيح السنةبمن علمنا اسم   اإليمان  ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .4
وهم آدُم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس  نبيا،ن يوعشر  ستةٍ ذكر 

وزكريا ويحيى وعيسى وال ِخضر واليسع ولوط وإدريُس وهوٌد وشعيٌب وصالٌح وذو الِكفِل ويوسف وموسى وهارون 
 ومحمد، صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا.

فراهيم بن يوسف بن إوقد جاء في السُّ     نَّ     ة ذكر نب ي من األنبياء لم يأت ذكره في القرآن، وهو يوش                ع بن نون بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السَلم، من أنبياء بني إسرائيل، وكان قائد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه 

 .الصَلة والسَلم
 .وعشرين فالحاصل أن عدد األنبياء والرسل المذكورين في الكتاب والسنة سبعةٌ 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًَل من قَ ْبِلَك ﴿ وأما من لم نعلم اسمه من األنبياء فنؤمن به إجماَل، وقد أومأ القرآن إليهم في قوله تعالى
ُهم ُهم من  ِمن ْ   ﴾.نـ ْقص ْص ع ل ْيك لممن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ

منهم الرسل الذين صرح القرآن ، رسل الله ثالثمائة وخمسة عشراإليمان بأن عدد ومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .5
 حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجَلً عددهم تحديد على والدليل والسنة بأسمائهم وقد تقدموا، والبقية َل نعلمهم، 

 قال: يا رسول الله، أنبيٌّ كان آدم؟ 
 قال: نعم، معلٌَّم مكلَّم.

 قال: كم بينه وبين نوح؟ 
 قال: عشرة قرون.

 قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟

                                                 
وإس   ماعيل واليس   ع وي   ونس ولوط   ا وك   َل فض   لنا عل   ى ﴿ه عن   د ق   ول الل   ه تع   الى قال   ه الش   يا عب   د الرحم     ن ب   ن س   عدي رحم   ه الل   ه ف   ي تفس   ير  1

 (.28)األنعام:  .﴾العالمين
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 قال: عشرة قرون.
 قالوا: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟

 1قال: ثَلثمائة وخمس عشرة، ج مًّا غفيرا.

األخبار الواردة في القرآن الكريم والسنة وهي ، صديق بما صح عنهم من أخبارهمالتومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .8
وأما والتي تتضمن قصصهم وخصائصهم، ر وكتب التاريا،  يَ     المطهرة، واألخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب الس ِ 

الصحيحة المذكورة في كتب األخبار المروية عن الرسل في كتب أهل الكتاب والتي ليس لها ما يعضدها من األخبار 
فعندئذ مسلمين الصحيحة  المسلمين فهذه َل يلزم المسلم تصديقها وَل تكذيبها، إَل إن كانت منافية لما في كتب ال

تكذبوهم، وقولوا:  َل تصدقوا أهل الكتاب وَل: »)صلى الله عليه وسلم(يل على ذلك قول النبي لوالد يجب تكذيبها،
 2اآلية.« ينا وما أنزل إليكمآمنا بالله وما أن زل إل

أن زلها الله على موسى وعيسى، وليست التوراة واإلنجيل  اللذان ،ناالتوراة واإلنجيل األصلي ماأن زل إليهم ه بماوالمقصود 
 اآلن.اليهود والنصارى  المحرفة التي بأيدي

، وأنهم بينوه بيانا شافيا َل ما أمرهم الله به اإليمان بأنهم بلَّغوا ما أرسلوا به على و ْفقومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
 ىلله عل حجة   كان الرسلوبهذا  ﴾، المبينأحدا ممن أرسلوا إليه جهله، قال تعالى ﴿فهل على الرسل إَل البَلغ  يسع

 وكان الله عزيزا حكيما﴾. لئال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى ﴿رسَل مبشرين ومنذرين الناس

ن ودَلئل، وهي األمور  ، وتسمى أيضا براهيما أيَّدهم الله به من آياتــــاإليمان بومن مقتضيات اإليمان بالرسل؛  .2
الخارقة للعادة التي يجريها الله على أيديهم دَللة على نبوتهم، لئَل يبقى أمُرهم مشكَل على الناس، فإن الناس إذا رأوا 

؛ عِلموا أنهم مرسلون من عند الله تعالى، فاستيقنوا أمرهم وآمنوا بهم قدرة البشر وطاقتهمرسلهم قد أُي ِ      دوا بأمور فوق 
 وثبتت قلوبهم على الدين.

  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  ولكمبارك الله لي
 حيم.الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الر 

 الخطبة الثانية

من مقتضيات اإليمان  أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد .9
وجعل في كل شريعة ، ليطيعوه ويقتدوا به ، فإن الله تعالى أرسل الرسل بالشرائع، مع كل رسول شريعةطاعتهمبالرسل 

محمد )صلى الله عليه وسلم( خاتمهم  وأرسلتتضمن ما فيه صَلح الناس في عقائدهم وعباداتهم وسلوكياتهم، تعاليم 
ه ِمن طاعته، قال تعالى )من يُطع وأمر الناس بطاعته، وجعل طاعتَ والتي هي أحسن الشرائع وأكملها، رسالة اإلسَلم، ب

 الرسول فقد أطاع الله(، وقال )وإن تطيعوه تهتدوا(.

                                                 
 ،(119-2/112« )الكبي ر»وك ذا رواه الطبران ي ف ي  ،وقال الذهبي: على شرط مس لم ،واللفظ له ،(2/282« )مستدركه»رواه الحاكم في  1

 (.2882« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباني كما في  ،وفيه: )ثَلثمائة وثَلثة عشر(
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2282رواه البخاري ) 2
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إن  ألغلبن أنا ورسلي، كما قال تعالى ﴿كتب الله الرسل غالبون دائما مقتضيات اإليمان بالرسل؛ اإليمان بأن ومن .11
قال الشنقيطي رحمه الله ، ﴾والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد لننصر رسلناوقال )إنا  ،الله قوي عزيز﴾

 الله غالبون لكل من غالبهم، والغلبة نوعان: غلبةٌ  الكريمة على أن ُرُسلَ  اآلية الكريمة: قد دلت هذه اآليةهذه في تفسير 
، وهي ثابتة لمن أُِمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر بالسيف والسنان ، وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبةٌ حجة والبيانـبال

 انتهى كَلمه رحمه الله. 1به.
من جنس المجاهد الذي هزم عدوه،  بالحجة والعلماألنبياء على من خالفهم  ظهوروقال ابن تيمية ما محصَّله أن 

 2وغلبَتهم عليهم من جنس المجاهد الذي قتل عدوه. بالسيفاألنبياء على من خالفهم  وظهور
 2قُِتل في جهاد. نبيٌّ  َل يُعَرفُ  :وقال أيضا

 أن يعلمها ويتيقنها،  ينبغي للمؤمناإليمان بالرسل،  بمقتضياتتتعلق  فائدةٍ ن يعشر تمام  ا، فهذأيها المؤمنون وبعد
 ، وتكون قدمه ثابتة على طريق اإليمان.هاراسخا في يكونَ  حتى

  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها ثم اعلموا رحمكم الله
ا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، الَِّذيَن آَمُنو 

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. األئمة الحنفاء، 
  .اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم   اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين

 كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 
 لهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما ال

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها  علمنا منه وما لم نعلم.
 من قول أو عمل.

  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي  عاف مبتَلنا.اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، و
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من  

 كل شر.
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم و عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان

 تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
 

، في مدينة الجبيل، 1442لعام  ذي القعدةمن شهر  الثامنفي إللقائها أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة في صفحة:11988515918281في المملكة العربية السعودية، واتس: 

www.saaid.net/kutob 
                                                 

 «.أضواء البيان»انظر  1
 . 219ص  ،«النبوات»انظر  2
 (.1/59) «الفتاوى» 3

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ِل َّْ  ِْ ُد أَْن ََل إل    َلُه، َوَمْن َُ َْ ََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ه ََ ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ أما بعد، 
 دْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.محدثة بدْة، وك َّ ب

عه، حكيم َي تقدَره، حكيم َي  أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله الله حكيم َي تشَر
ْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جع َّ  ه، وإن منئجزا ْلى ألسنة رسله، قال الله  لْذه الخليقة معاًدا َجاَز

َْبَ ثًاتعالى ﴿ ُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم  َََحِسب ْ َنا َل  َأ  تُ ْرَجُعون * َتعالى الله الملك الحق﴾.َوأَنَُّكْم إِلَي ْ

 كما ُسمِ ي،  حيث َستقر أه َّ الجنة َي منازلْم وأه َّ النار َي منازلْم ،ألنه َل َوم بعده، راليوم اآلخِ ب َوم المعادوُسمِ ي 
َ يوم القيامةهذا اليوم ب  ﴾.يقوم الناس لرب العالمين﴿َوم ْنه كما قال تعالى   ،ألن الناس تقوم َيه لله ج َّ ْو

 وثالثها، بعث الخَئق وثانيها، فخ َي الصُّور    النَّ  أولها ،ستة أمور اإلَمان باليوم اآلخر َتِمنإن أيها المؤمنون، 
، الحساب والجزاء وخامسها، المحشرحشر الناس َي أرض  ورابعها، األخرى حدوث َْماِ الساْة الكبرى

 .الجنة والناردخول  وسادسها

والصُّور قَ   رٌن َنُفُخ  ،وبه َكون اإلَذان بيوم القيامة ،فخ في الصُّور هو أول عالمات الساعة الكبرىالن  ، و ْباد الله .1
موتون ،نفختين -وهو إسراَي َّ  –ُك الصُّوِر لَ َيه مَ  دليله قوله تعالى ﴿وما َنظر  ،َفي األولى َُصعُق الخَئق كلْم َو

ثم َُنفخ َي الصور النفخة الثانية ، ي: ما لْا من إَاقة ورجوع للدنياأ ،ما لْا من ََواق﴾ صيحة واحدةهؤَلء إَل 
 ون﴾.كما دل ْلى ذلك قول الله تعالى ﴿َإنما هي زجرة واحدة َإذا هم َنظر   ،َيقومون من قبورهم

 .األمواِ يوبالنفخة الثانية َحي ،َبالنفخة األولى َمِو األحياء
 .كما َي سورة المدثر ﴿َإذا نقر َي الناقور﴾  ،وقد جاء َي الت نَز َّ تسمية الصور بالناقور

كما َي قوله تعالى   ،ومن ذلك زلزلة األرض ،حدوث عالمات الساعة الكبرىومما َدخ َّ َي اإلَمان باليوم اآلخر  .2
 .وقوله ﴿إذا رجت األرض رجا﴾ ،﴿إذا زلزلت األرض زلزالْا﴾

أي تكون   ،ومن َْماِ الساْة الكبرى َتشقُّق السماء كما قال تعالى ﴿َإذا انشقت السماء َكانت وردة كالدِ هان﴾
 والدهان هو الجلد. ،ألن الوردة حمراء ،كالجلد األحمر

ي آَة أخرى شبَّه الله السم  أي الشيء الذائب. ،اء َي ذلك اليوم بال ُمْ َّ َي قوله ﴿َوم تكون السماء كالمْ َّ﴾َو

ي ذلك اليوم ُتطحن الجبال طحنا َتتفتت حتى تكون كالرم َّ المتْاَ َّ أو الصوف المنفوش  ،كَ الوصفين متقاربو  ،َو
وأما تفتتْا َمذكور َي قوله تعالى ﴿وتكون الجبال  ،﴾وُبس ت الجبال بساَأما طحن الجبال َمذكور َي قوله تعالى ﴿

 ﴾.كثيبا مهيال﴾ وقوله ﴿وكانت الجبال كالعهن المنفوش

ي ذلك اليوم ُتسيَّر الجبال ْن أماكنْا حتى تُرى كالسَّراب وقال تعالى  ،﴾سراباِر الجبال َكانت    قال تعالى ﴿وُسي ،َو
 نع الله الذي أتقن ك َّ شيء﴾.ص تمر مر السحاب﴿وترى الجبال تحسبْا جامدة وهي 
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ر الشمس ﴾ ،ومن َْماِ الساْة الكبرى تكَو ر الشمس هو لَ   فُّْا َتكون   ،قال تعالى ﴿إذا الشمس كوِر وتكَو
 1ثم تُرمى َيذهب ضوؤها. ،كالعمامة

من َْماِ الساْة الكبرى انِكدار النجوم، أي تساقطْا بعدما كانت ْالية َي السماء، قال تعالى ﴿وإذا النجوم و 
 ﴾.انكدرت

﴾، َسبحان من بيده القدرة ْلى قلب رتج   سُ نارا، قال تعالى ﴿وإذا البحار َتكون تسجير البحار  ْا أَِاومن َْمات
 ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن َيكون﴾. ، قال تعالىالقدريقوانين الطبيعة إلى خََْا بأمره الكوني 

َي الصور النفخة الثانية،  ، وهو إحياء الموتى حين َنفخالبعث؛ اإليمان بومما َدخ َّ َي اإلَمان باليوم اآلخر .3
ِإنَُّكْم  ِإنَُّكْم بَ ْعَد َذِلَك َلَميِ ُتون * ثُمَّ الله تعالى ﴿ثُمَّ  ، قالحق ثابت، دل ْليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والبعث

َعُثونََ ْوَم اْلِقَياَمِة   .﴾تُ ب ْ

ن، ُغ رًَل غير  ، بُْماً، أي ليس بْم شيءٌ م خ  ت  ونينَعندئذ َقوم الناس لرب العالمين، حفاًة غير منتعلين، ْراًة غير مست ت َِر
َنا ِإنَّا   َبَدْأنَا َأو َل َخْلٍق نُّع يُدهُ  َكَماونحوها، قال الله تعالى ﴿من العاهاِ التي تكون َي الدنيا كالعرج والعمى  ََْلي ْ ًْْدا  َو

ِِْلين﴾. ُكنَّا  ََا

َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 
 لرحيم.لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور ا

 الخطبة الثانية

مقتِياِ اإلَمان  ِمن أناْلموا رحمكم الله ، َالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد .4
والحشر هو َسوٌق الخَئق بعد بعثْم من قبورهم وجمعْم َي ، بحشر الخالئق إلى أرض المحشراإلَمان  باليوم اآلخر

 .﴾تحشرونودلي َّ الحشر قوله تعالى ﴿وهو الذي ذرأكم َي األرض وإليه  ،أرض المحشر

ن  ُتحشرونإنكم  ،َا أَْا الناسَخطب َقال:  )صلى الله ْليه وسلم(ابن ْباس رضي الله ْنْما قال: قام َينا النبي  ْو
ُْ إلى الله حُ   2.راة ُغ   ْرَلً فاة 

َنُف    ُذُهم البصر 6َُسِمُعْم الداْي ،5ألحد   4ليس َيْا َمْعلمٌ  ،3ْفراء ،َُيحشر الناس َوم القيامة ْلى أرض بيِاء كما   ،7َو
رة رضي الله ْنه.ذلك جاء   8َي صحيح البخاري ْن أبي هَر

                                                 
ر رحمه الله لآلَة. 1  انظر تفسير ابن جَر
 (.2862ومسلم ) ،(6526رواه البخاري ) 2
 «.النْاَة»ْفراء أي بيِاء بياضا ليس بالناصع. انظر  3
ق ونحوه  ،معلم أي َْمة 4  َلبن األثير رحمه الله.« النْاَة»وقي َّ: المعلم األثر. انظر  ،كعَماِ الطَر
 ْن سْ َّ بن سعد رضي الله ْنه. ،(2772( ومسلم )6521البخاري )صحيح انظر  5
 رض ليس َيْا ما َمنع نفوذ الصِو من جدار ونحوه.لْم ألن األأي أنه إذا دْاهم داع  َإنْم َسمعونه ك 6
دم تَ َك وُّرِها. انظر  7  (.4712شرح حدَث )« َتح الباري»أي أن البصر َبلغ أولْم وآخرهم َلستواء األرض ْو
 (.3361برقم ) 8
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ي ذلك اليوم َُ حشر اإلنس والجن والمَئكة والبْائم وأما  ،َأما حشر اإلنس والجن َدليله ْموم اآلَة المتقدمة ،َو
حشر البْائم َدليله قوله تعالى ﴿وما من دابة َي األرض وَل طائر َطير بجناحيه إَل أمم أمثالكم ما َرطنا َي الكتاب 

﴾.   وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش حُ  ،﴾يحشرونمن شيء ثم إلى ربْم   شِر

َُ حشرون َوم القيامة بين َدي  ،وأما دلي َّ حشر المَئكة َدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ َالمَئكة 
ا دم ْصيانه ،ولكنْم َل َحاسبون ،الرب صفَو ن ْلى القيام بما أمرهم الله تعالى به ْو كما وصفْم الله   ،لكونْم مفطوَر
فعلون ما َؤمرونتعالى بقوله   .َل َعصون الله ما أمرهم َو

، َل َتحقق اإلَمان باليوم اآلخر إَل باإلَمان اإلَمان باليوم اآلخرمقتِياِ من مقتِياِ  أربعةوبعد ْباد الله، َْذه 
 .، وسيأتي الكَم ْلى المقتِى الخامس والسادس َي الخطب القادمة بإذن اللهْلى سبي َّ اإلجمالبْا 

  لْم المن أَِ َّ أْمالكم َوم الجمعة وليلتْا الصَة ْلى النبي )صلى الله ْليه وسلم(، أن ثم اْلموا رحمكم الله
وارض ْن التابعين ومن تبعْم األئمة الحنفاء، ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفاء، 

 بإحسان إلى َوم الدَن. 
  .اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك الموحدَن 
 نا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمت 
  .اَاهم ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر  اللْم َو
  اللْم إنا نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآجله، ما

 ْلمنا منه وما لم نعلم.
  إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ.اللْم 
 .اف مبتَنا  اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ْو
  ،اللْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليْا معادنا

ادة لنا َي ك َّ خير، واجع َّ المِو راحة لنا من ك َّ شر.واجع َّ   الحياة َز
  .ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
  نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم لعلكم و ْباد الله، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان إَتاء ذي القربى، َو

 واشكروه ْلى نعمه َزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله َعلم ما تصنعون. تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم،
 

، َي مدَنة 1442لعام  ذي القعدةمن شْر  الخامس ْشرَي إللقائْا أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة َي صفحة:22766525726761الجبي َّ، َي المملكة العربية السعودَة، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob
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ِضلَّ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن ََل إل   

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل أما بعد، 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في الله  أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
على ألسنة رسله، قال الله  لهذه الخليقة معاًدا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئجزا

ُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًاتعالى ﴿ َنا َل  أََفَحِسب ْ  الملك الحق﴾.تُ ْرَجُعون * فتعالى الله َوأَنَُّكْم إِلَي ْ

تقدم الكَلم في الخطبة الماضية عن بعض مقتضيات اإليمان باليوم اآلخر، وهي النفخ في الصور، أيها المؤمنون، 
، واليوم نتكلم بإذن الله عن بعض تفاصيل ما وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَلئق، عَلمات الساعة الكبرى، و و 

 .يحصل في أرض المحشر
 يحصل في أرض المحشر أربعة أمور:ومما عباد الله، 

ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة  ،فزع الناس .1
 حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾.حمل عما أرضعت وتضع كل ذات 

فمنهم من يقول  ،حديد مدة لبثهم في الدنيا الناس تضطرب وتطيش في ت فإن فهوم ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم َكْربه
عنهم  اللهوفي آية أخرى يقول  ،فاسأل العادين﴾ بعض يومأو  يوماومنهم من يقول ﴿لبثنا  ،﴾عشرا﴿إن لبثتم إَل 

 ﴾.ساعة﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 

قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه  ،بعضهم عن بعضيذهل الناس فإن  ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله
 * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾.

قال تعالى  ،أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنينالذين ُيصيبهم الفزع يوم القيامة هم و عباد الله، 
من ف ،الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم اللهوهم  ،ن الُك مَّل فَلو أما المؤمن﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا﴾، 

وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أنه َل  ،ومن أِمنه في الدنيا أفزعه في اآلخرة ،خاف الله في الدنيا أمَّنه في اآلخرة
قال يجمع على عبده أمنين وَل خوفين، فمن أِمنه في الدنيا أخافه في اآلخرة، ومن خافه في الدنيا أمَّنه في اآلخرة، 

يومئذ  فزعتعالى ﴿وهم من  وقال ،الفزع األكبر وتتلقاهم المَلئكة﴾ ال يحزنهمتعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿
 يوم القيامة﴾. آمناتعالى ﴿أفمن يُلقى في النار خير أمَّن يأتي  وقال ،آمنون﴾

وقيل ميل  ،كحلةمِ  قيل ِميل ال ،حشر ُدنُو الشمس من الخَلئق حتى تكون بمقدار ِميل ومما يكون في أرض الم .2
 1وسواء هذا أو ذاك فالشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوس. ،المسافة

منهم السبعة  ،هناك أصناف من الناس يَقيُهُم الله شمس ذلك اليوم ،فالجواب نعم س؟فإن قيل: هل َيسلُم أحد من الشم
فيتَّ  قي به أصناف من وهو ظل العرش،  ،وهو ِظلٌّ يَ خُلقه الله عز وجل ،يوم َل ظل إَل ظله ،الذين يظلهم الله في ظله
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اجتمعا  ،ورجَلن تحابا في الله ،وشاب نشأ في طاعة الله ،وهم إمام عادل ،جعلنا الله منهم ،الناس شمس ذلك اليوم
ورُج   ٌل  ،ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،إذا خرج منه حتى يعود إليه ،ورجل قلبه معلَّق بالمسجد ،عليه وتفرقا عليه

َق بصدقة فأخفاها حتى َل ،(ي أخاف الله إن)مال فقال:  دعته امرأة ذات منصب وج تعلم شماله ما أنفقت  ورُج   ٌل تصدَّ
 1يمينه.

 ،الذي في أرض المحشر )صلى الله عليه وسلم(ومما يكون في أرض المحشر ورود الناس على حوض النبي  .3
كالذين   ،من ارتدوا عن اإلسَلم األول ذاد عنه صنفان من الناس:ويُ  ،فيشرب منه المؤمنون المستقيمون على الشريعة

هم أهل  والصنف الثاني من ارتد ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة.مثلهم و  ،عليه وسلم()صلى الله ارتدوا بعد وفاة النبي 
 2عن الحوض كما ُتذاد الغريبة من اإلبل. -أي يُطردون  -فإنهم يُذاُدون سواء القولية أو العملية،  ،البدَع

 ،وطول الحوض مسيرة شهر ،الخير الكثيرومعنى الكوثر  ،من نَ َهر الكوثر الذي بالجنة 3وهذا الحوض َيُصبُّ فيه ِميزابان
 ،ومذاقه أحلى من العسل ،ورائحته أطيب من المسك ،ماؤه أشد بياضا من اللبن ،فيه من األباريق كعدد نجوم السماء

عرضه  ،واآلخر من فضة ،أحدهما من ذهب ،يصب فيه ميزابان من الجنة ،من يشرب منه شربة فإنه َل يظمأ بعدها أبدا
 2كما بين صنعاء والمدينة.  ،مثل طوله

: وإني والله ألنظر إلى عليه الصَلة والسَلم كما قال  ،موجوٌد اآلن )صلى الله عليه وسلم(وحوض النبي عباد الله، 
 5حوضي اآلن.

يَ تَ َباَهْوَن َوِإن َُّهْم ، ا: )إن لكل نبي حوضعليه الصَلة والسَلمكما قال  ،الكل نبي حوضمما ورد في أخبار الحوض أن و 
ليشرب المؤمنون  ،وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده ،8واردة( َوِإنِ ي أَْرُجو أَْن َأُكوَن َأْكثَ َرُهمْ  ،أَي ُُّهْم َأْكثَ ُر َوارَِدةً 

 السابقون من أحواض األنبياء الذين اتبعوهم، جزاء ِوفاقا.

في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 
 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

مشاهد الحشر يوم  ِمن أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد .2
هم، فيذهبون إلى األنبياء ليشفعوا هم وكافرِ الش  فاعة الع  ظمى، حيث إن الناس يوم القيامة يطول بهم الموقف، مؤمنِ القيامة 

خمسة، آدم ونوح      لهم عند ربهم لبدء الحساب، ليرى كلٌّ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعتذر عنها األنبياء ال
، )صلى الله عليه وسلم(إلى محمد  (عليه السَلم)وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصَلة والسَلم، ثم يُ حيلهم عيسى 

                                                 
  ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1631( ومسلم )886روى هذا الحديث البخاري ) 1
 (.2362« )صحيح مسلم»انظر  2
تاج »كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر   ،وهو المجرى الذي يُعد ليسيل منه الماء من موضع عال ،الميزاب ويسمى أيضا بالمرزاب 3

 «.العروس
 ،كتاب الفضائل  ،«صحيح مسلم»وكذلك  ،باب في الحوض ،كتاب الرقاق  ،«صحيح البخاري»األخبار الواردة في الحوض في انظر  2

 وصفاته. )صلى الله عليه وسلم(باب إثبات حوض نبينا 
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فيذهبون إليه فيقول: )أنا لها(، فيسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد، ثم يَفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء 
لى أحد قبله، ثم يُ   قال له: )ارفع محمد، وُقل ُيسمع، واشفع ُتَشفَّع، وَسل تُعَط(، فيشفع ألهل عليه شيئا لم يَ ْف  َتحُه ع

الموقف عند الله لبدء الحساب فيقبل الله شفاعته، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، من 
 ة.لدن آدم إلى قيام الساع

، وهو المقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداود الوارد ذكره في قوله تعالى حم م وهذه الشفاعة هي المقام ال
الذي يحمده فيه األولون واآلِخرون يوم القيامة، ويغِبطونه عليه، إذ تكون له المنة على جميع الخلق في بدء الحساب، 

 .وجنِ همهم هم، إنسِ هم وكافرِ مؤمنِ 

 سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى، وهي أوَّل الشفاعات التي تكون يوم القيامة. ؛ولِِعَظم شأن هذه الشفاعة

ينبغي للمسلم أن يستحضرها على الدوام ، أمور مما تكون في موقف المحشر يوم القيامة أربعةوبعد عباد الله، فهذه  
 من الله، فينبعث للعمل الصالح، ويتوقى ما يسخط الله تعالى. ليكون على وجل  

  اللهم من أفضل أعمالكم يوم الجمعة وليلتها الصَلة على النبي )صلى الله عليه وسلم(، أن ثم اعلموا رحمكم الله
وارض عن التابعين ومن تبعهم األئمة الحنفاء، صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 

 بإحسان إلى يوم الدين. 
 ل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذ 
  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم 
 وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله

 علمنا منه وما لم نعلم.
 .اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل 
 .اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا 
 ا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا دينن

 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم و  عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان

 تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
 

، في مدينة 1222لعام  ذي القعدةمن شهر  الثاني والعشرينفي إللقائها أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 ، وهي منشورة في صفحة:66588565568981الجبيل، في المملكة العربية السعودية، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
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ِضلَّ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
أما بعد،  .أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن ََل إل   

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، 
له حكيم في ال أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

لهذه الخليقة معاًدا يجازيهم فيه على ما  حكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئتشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في جزا
ُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًاعلى ألسنة رسله، قال الله تعالى ﴿ كلَّفهم به َنا َل  أََفَحِسب ْ الله الملك تُ ْرَجُعون * فتعالى َوأَنَُّكْم إِلَي ْ

 الحق﴾.

عن بعض مقتضيات اإليمان باليوم اآلخر، وهي النفخ في الصور،  ماضيتين تينتقدم الكَلم في خطبأيها المؤمنون، 
الجزاء ، واليوم نتكلم بإذن الله عن وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَلئق، عَلمات الساعة الكبرى، و و 

 والحساب.
، والدليل على ثبوتهما قول الله تعالى حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين الحساب والجزاءعباد الله،  .1
َنا ﴿ َنا ِإيَابَ ُهْم * ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ َمن َجاء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجاء بِالسَّيِ َئِة َفَلَ وقوله تعالى ﴿ ،﴾ِحَسابَ ُهم  ِإنَّ إِلَي ْ

َزى َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيئا َوِإن َكاَن ﴿ وقوله تعالى   ،ثْ َلَها َوُهْم ََل يُْظَلُموَن﴾ِإَلَّ مِ  ُيج 
َنا ِبَها وََكَفى بَِنا   .﴾ َحاِسِبينِمثْ َقاَل َحبٍَّة مِ ْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ

وفرض على العباد قَب ول ما  ،فإن الله تعالى أن زل الكتب وأرسل الرسل ،الحكمةوالحساب والجزاء هو مقتضى  .2
فلو لم  ، به، والعمل بما يجب العمل به، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم جاؤوا
 م عنه.حساب وَل جزاء لكان هذا التشريع من العبِث الذي يُن زَّه الرب الحكي ثمةيكن 

)صلى الله عليه يدل لهذا قول النبي  ،حساُب َعرٍض وحساُب مناقشٍة وعذابٍ  ؛والحساب حسابانعباد الله،  .3
 : ليس أحد يحاَسب يوم القيامة إَل َه  لَ  ك.وسلم(

 ؟أليس قد قال الله تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾  ،فقالت عائشة: يا رسول الله
ب.وليس أحد يُ   ناقش الح ،: إنما ذلك الع َْرض)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله   1ساب يوم القيامة إَل ُع    ذِ 

إن الله يُدنِ ي  :قال )صلى الله عليه وسلم(أن النبي  ،وقد جاء ذكر حال الصِ نفين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
 ؟أتعرف ذنب كذا ؟أتعرف ذنب كذا :فيقول ،وَيستُ رُه 2المؤمن فيَضع عليه َك   نَ َفه

وأنا أغفرها لك  ،)سترتها عليك في الدنيا :ورأى في نفسه أنه هلك قال ،حتى إذا قرَّره بذنوبه ،)نعم أْي رب( :فيقول
 3فُيعطى كتاَب َحسناتِه. ،اليوم(

قال تعالى ﴿ونضع الموازين القسط ليوم  ،في الناسوفي ذلك اليوم توزن أعمال الناس بموازين إلظهار عدل الله  .4
 .خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾القيامة فَل تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 

  معنوية؟ افإن قيل: كيف توزن الحسنات والسيئات مع كونها أمور 
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وفي  ،وت مثَل أمر معنوي َل حسيفالم ،وهكذا غير األعمال ،فالجواب أن األعمال تنقلب أجساما حسية بقدرة الله
 ،ويا أهل النار ،ثم يناَدى: )يا أهل الجنة خلود فَل موت ،يوم القيامة يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار

 1.خلوٌد فَل موت(

 هو الذي يوزن في اآلخرة أن  فالجواب فإن قيل: هل توزن أعمال المؤمنين والكافرين جميعا، أم المؤمنين فقط؟
يُدِخُله الله  ، ثمُعذِ ب بها دخل الجنة ابتداء، وأما إن كان عليه معاصٍ  المؤمنين، فإن لم تكن على المؤمن معاصٍ  أعمال

أما الكافر فَل توزن  الجنة، أو يَغفر الله له ابتداء فيدخل الجنة بَل عذاب، إما بشفاعة الشفعاء أو بِ َم نِ  الله عليه.
فإذا لقي الله في اآلخرة فإنه ليس له إَل  ،يجازيه بها في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلكأعماله، ألن الله تعالى 

النار ولو عمل من الخير ما عمل، قال تعالى ﴿أولئك الذين ليس لهم في اآلخرة إَل النار وحِبط ما صنعوا فيها وباطل ما  
تعالى ﴿مثل الذين كفروا بربهم  وقال ،علناه هباء منثورا﴾﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجوقال تعالى  ،كانوا يعملون﴾

وقال تعالى ﴿والذين كفروا أعمالهم   الريح في يوم عاصف َل يقدرون مما كسبوا على شيء﴾ أعمالهم كرماد اشتدت به
اب ن َل يحاسبون حسيفالحاصل أن الكفار والمنافق، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا﴾

موازنة بين الحسنات والسيئات، بل يحاسبون حساب تقرير وتقريع كما تقدم في حديث ابن عمر، ف   يُ   َق   رَّرون بها 
ويُطْ    لعون عليها، فإذا أنكروا َشِهَدت عليهم أعضاؤهم، ثم ينادى ب  هم على رؤوس الخَلئق ﴿هؤَلء الذين كذبوا على 

وفي هذا تنبيه على ِستِر الله للمؤمن وفضِحه  ثم يُ   زَجُّ بهم في النار عياذا بالله. ،ربهم أَل لعنة الله على الظالمين﴾
 للكافر.

قال  ،الناس إذا ُدعوا إلى حسابهم جثوا على ركبهم مما أصابهم من الهممعاشر المؤمنين، ومن مشاهد الحساب أن  .3
ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق  تجزوناليوم  كتابهاجاثية كلُّ أمة ُتدعى إلى  تعالى في سورة الجاثية ﴿وترى كل أمة 

 عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ .

وإن فسدت َفسد سائُر  ،فإن َصلحت َصَلَح سائُر عمله ،وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صَلتُهُ أيها المؤمنون، 
 عمله. 

)صلى الله عليه النبي  والدليل على هذا قولدميين الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق اآل .7
 2ين الناس يوم القيامة في الدماء.أول ما يقضى ب :وسلم(

قال  ،فيشهُد عليه سمعه وبصره وجلده ،وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء اإلنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات .6
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ون * حتى إذا ما جاءوها تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزع

* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه  بما كانوا يكسبون
 ترجعون﴾ . 

 ن َخلقك، َج َع لَ كَ نَصَفك مَ : يا ابن آدم، أَ (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)وقال الحسن البصري في قول الله تعالى 
: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)عن قتادة في قول الله تعالى « تفسيره»حسيَب نفِسك. وروى ابن جرير الطبري في 

 سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا.
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جعلنا الله منهم  -َل حساب عليهم وَل عذاب  ،وفي ذلك اليوم يُستثنى من الحساب سبعون ألفاأيها المسلمون،  .7
وتركوا المحرمات  ،وساَرعوا في الخيرات ،الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ،وهم المؤمنون الُك مَّل -

 .والمكروهات

رضي ه فعن ،وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه ما يدل على أن المشمولين بهذا الفضل أكثر من هذا العدد
قال: وعدني ربي أن يُدِخَل الجنة من أمتي سبعين ألفا َل حساب عليهم  )صلى الله عليه وسلم(لله الله عنه أن رسول ا

 1، وثَلث حثيات من حثياته.مع كل ألف سبعون ألفا ،وَل عذاب
في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 

 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

الحساب يشمل ال جن  أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد .2
قال تعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت  ،وهم مكلَّفون ،فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ،سواإلن

فدلت اآلية على  ،﴾ جانوقال في حور الجنة ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم وَل  ،واإلنس في النار﴾  الجنمن قبلكم من 
 دخلوها كما دخلها اإلنس لما استجابوا لرسلهم. ،أن في الجنة ِجنًّا

وفي ذلك اليوم يَقتَ    صُّ الله من البهائِم بعضها لبعض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عباد الله،  .14
أي  2رناء.للشاة الجلحاء من الشاة الق نَّ الحقوَق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقادقال: لتؤدُّ  )صلى الله عليه وسلم(

 يُقتص للشاة التي َل قرون لها من ذات القرون التي نطحتها، فسبحان من أبهر بعدله وحكمته العقول.
وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في اإليمان بالحساب والجزاء والحساب يوم القيامة، جعلنا الله ممن أخذ كتابه 

 بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا.
اللهم صل من أفضل أعمالكم يوم الجمعة وليلتها الصَلة على النبي )صلى الله عليه وسلم(، ثم اعلموا رحمكم الله أن 

وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان األئمة الحنفاء، وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك  إلى يوم الدين. اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل

الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق جميع وَلة المسلمين 
له ما علمنا منه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجلتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من  وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا. قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

ذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا ديننا ال
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة  واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

 ما كثيرا.يم تسلاللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِ وقنا عذاب النار. 
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ِضلَّ َلُه، َوَمْن َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
فإن خير الكَلم كَلم أما بعد،  .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن ََل إل   

الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة 
حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في الله  أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله في النار.

على ألسنة رسله، قال تعالى  لهذه الخليقة معاًدا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئجزا
ُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا﴿ َنا َل  أََفَحِسب ْ  الحق﴾. تُ ْرَجُعون * فتعالى الله الملكَوأَنَُّكْم ِإلَي ْ

عَلمات عن بعض مقتضيات اإليمان باليوم اآلخر، وهي النفخ في الصور، و  ماضية تقدم الكَلم في خطب  أيها المؤمنون، 
عما أعد الله ، واليوم نتكلم بإذن الله الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَلئق، الساعة الكبرى، و 
 .للمؤمنين في الجنة

، وأنهما المآل األبدي للخلق، فال جنة دار النعيم التي اإليمان بالجنة والنارمما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر عباد الله، و  .1
)صلى الله عليه  اإليمان به، وقاموا بطاعة الله ورسولهمن أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ، قال تعالى ﴿ما َل عين رأت، وَل أذن سمعت، وَل َخَطَر على قلب بشر ، فيها من أنواع النعيموسلم(
ُر اْلَبرِيَِّة * َجزَاُؤُهْم ِعنَد رَبِ ِهْم َجنَّاُت َعْدن  َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األَنْ هَ  ُهْم اُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدً الصَّاِلَحاِت أُْولَِئَك ُهْم َخي ْ ا رِضَي اللَُّه َعن ْ

 ﴾ .َجزَاء ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلونَفَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس مَّا أُْخِفَي َلُهم من قُ رَِّة أَْعُين  وقال تعالى ﴿ ،َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه﴾
قال: الجنة مئة  )صلى الله عليه وسلم( ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبيوالجنة مئة درجةمعاشر المؤمنين،  .2

، والفردوس أعَلها درجة، ومنها تخرج -: كما بين السماء إلى األرض وقال عفان درجة، ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام،
 1األنهار األربعة، والعرُش من فوقها، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.

ليست نعيما متساويا، بل النعيم فيها ُمتفاوت، وأهلها يتفرقون فيها بحسب أعمالهم و ، الجنة جنان متعددةو أيها المسلمون،  .3
الصالحة، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب، وجنتان جميع ما فيهما من فضة، كما قال تعالى في الجنتين اأُلولَيين ﴿ولمن خاف 

 ن دونهما جنتان﴾ .ثم قال في الجنتين اللتين هما دونهما في النعيم ﴿ومِ  ،مقام ربه جنتان﴾
، وجنتان من للمقربينجنتان من ذهب عن أبي موسى األشعري مرفوعا: روى ابن جرير الطبري بسنده في تفسير هاتين اآليتين 

 .نألصحاب اليمي)أي فضة( ق ورِ 
، وجنتان من ذهب قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما )صلى الله عليه وسلم(وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي 

 2آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إَل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
، فالسابقون هم القائمون بالفرائض والنوافل المنتهون بين أصحاب اليمينالفرق بين السابقين و ويحسن هنا التنبيه إلى عباد الله، 

فهم القائمون بالفرائض المنتهون عن المعاصي، أما  (األبرارأصحاب اليمين )ويعبر عنهم أيضا بعن المعاصي والمكروهات، وأما 
الفريقين منكفٌّ عنها سواء   النوافل فلم يحرصوا عليها على الوجه األكمل، وربما وقعوا في بعض المكروهات، وأما المعاصي فكَل

ولكن انكفاف السابقين عنها وهم يبادرون بالتوبة، ويكون حالهم بعدها أكمل من حالهم قبلها، كانت من الصغائر أو الكبائر، 
 أعظم.
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ه، كما وتفضيل السابقين على األبرار في الثواب ظاهر سببه، فإن السابقين قد بذلوا وسعهم في طاعة الله والحذر من معصية الل
أما ، غيرهم من الناس، من دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد وصدقة وإصَلح ذات البين وبناء مساجد ونحو ذلك وانفع

 فهم دون السابقين في ذلك.األبرار 
﴿وُح  لُّوا برار وقال عن األ ،ومن دَلئل تفضيل السابقين على األبرار قوله تعالى عن السابقين ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب﴾

 .أساور من فضة﴾
 .مين في مطلع سورة الواقعة وآخرهاوقد أشار الله تعالى إلى الفرق بين نعيم السابقين المقربين وبين نعيم األبرار أصحاب الي

، فالسابقون المقربون يتفاوت بعضهم عن بعض في وأهل الجنة من أهل الوصف الواحد يتفاوتون فيما بينهمعباد الله،  .7
)صلى الله عليه النعيم بحسب أعمالهم، وكذلك األبرار أصحاب اليمين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله 

ري الغابر من األفق من الم وسلم( شرق أو المغرب قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُّ
قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا  قالوا: يا رسول الله، تلك منازل األنبياء َل يبلغها غيرهم. .لتفاضل ما بينهم

  1المرسلين.
 وسلم()صلى الله عليه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ونعيم أهل الجنة يزداد وال يبلىأيها المسلمون،  .5

إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتِهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجماَل، فيرجعون إلى  قال:
أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجماَل، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجماَل، فيقولون: وأنتم والله، لقد ازددتم بعدنا 

 2َل.حسنا وجما
ه الَلتي  مع نسائ ،نين لكل مؤمن في الجنة حوريتقد دلت النصوص على أعباد الله، ومن أعظم نعيم أهل الجنة نساؤها، ف .3

الحور آيات وأحاديث، منها قوله إثبات نعيم وقد جاء في ، ُكنَّ معه في الدنيا، ويزيده الله من الحور العين ما شاء بحسب عمله
وبهاء،  ومَلحة، وحسنٌ  الحوراء التي في عينها كحلٌ : قال السعدي رحمه الله(، َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنون  *َوُحوٌر ِعيٌن تعالى )

َأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن( كَ ). وقوله ين في األنثى من أعظم األدلة على حسنها وجمالها  سن العَ خامها، وحُ سان األعين وضِ والِعين: حِ 
المستور عن األعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن )المكنون( أي لؤلؤ األبيض الرطب الصافي البهي، أي كأنهن ال

األلوان، الذي َل عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين، َل عيب فيهن بوجه، بل هن كامَلت األوصاف، جميَلت 
 . انتهى .الخاطر ويروق الناظر فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إَل ما يسر ،النعوت

 3.والمرجان في البياض ،كأنهن الياقوت في الصفاءوفي آية أخرى جاء في وصفهن قوله تعالى )كأنهن الياقوت والمرجان(، أي  
قوله )ُعرُباً( يعني: و رَابًا(، وقال تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواقعة: )ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاًء * َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا * ُعرُبًا أَت ْ 

 متحببات إلى أزواجهن، وقوله )أَتْ رَابا( يعني في سن واحدة ثَلث وثَلثين سنة.
من الحيض والبول والنجو  ُهرنَ    فقال: )َوَلُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّرٌَة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدون(، قال ابن القيم: طَ ن الله بالطهارة هُ كما وصفَ 

 7انتهى.ن عليهم وإرادة غيرهم. يهِ    ن ِ    جَ  يرة وأذى األزواج وتَ    )أي الغائط( وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطُهرت بواطنهن من الغَ 
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أزواجهن فقال: )ِفيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف(، وقال: )ُحوٌر  على هن )أي أنظارهن(طرفَ صفهن الله تعالى بأنهن قاصرات كما و 
ل لغير بذُّ    هن بأنهن )مقصورات في الخيام( أي ممنوعات من التبرج والتَّ صفُ : ووَ رحمه الله َمْقُصورَاٌت ِفي اْلِخَياِم(. قال ابن القيم

دن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن )قاصرات رِ    ْرَن عليهم فَل يُ صِ وقُ  ،مقد ُقِصْرن على أزواجهن، َل يخرجن من منازلهأزواجهن، بل 
َصرت طْرفها )أي نظرها( على زوجها من محبتها له ورضاها به، فَل نهن قد قَ الطَّرف(، وهذه الصفة أكمل من األولى، فالمرأة مِ 

 1نتهى.افها عنه إلى غيره. يتجاوز طرْ 
وقد جاء في السنة ما تحار فيه العقول في وصف جمالهن وحسنهن، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

في السماء  2ير ِ الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دُ 
هن سوق   خ  رى م  لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، ي  إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد َل اختَلف بينهم وَل تباغض، 

 3.من وراء العظم واللحم من الحسن
المخ ما في داخل العظم، والمراد به وصفها بالصفاء البالغ، وأن ما في داخل العظم َل يستتر بالعظم قال ابن حجر رحمه الله: 

 7واللحم والجلد. انتهى.
إحداهن كالمرآة من رقة  دِ بِ مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كَ  بانُ    حار فيها الطرف )أي النظر(، يَ  الحور التي يَ 

 الجلد وصفاء اللون. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت 

 5( على رأسها خير من الدنيا وما فيها.خمارهاما بينهما، ولمألت ما بينهما ريحا، ولنصيفها )أي 
 فقد ُسِئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل األوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا؟وللفائدة، 

 فأجاب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكنَّ خيراً من الحور العين، حتى في الصفات الظاهرة، والله أعلم.
والعسل ، كلها تجري في أنهار، يشرب منها والخمر أيها المسلمون، ومن نعيم الجنة شرابها، وهو أربعة أنواع، الماء واللبن  .4

َغي َّْر َطْعُمُه َوأَنْ َهاٌر مِ ْن َخْمر  مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيَها أَنْ َهاٌر مِ ن مَّاء  َغْيِر آِسن  َوأَنْ َهاٌر مِ ن لََّبن  لَّْم يَ ت َ المؤمنون، قال تعالى )
وقوله )من خمر لذة للشاربين(، ، فقوله في الماء )غير آسن( أي غير متغير بطول المكث، (َن َوأَنْ َهاٌر مِ ْن َعَسل  مَُّصفًّىلَّذَّة  ل ِلشَّارِبِي

فيه تنبيه على أنها ليست ُمرًَّة كخمر الدنيا بل عذبة، وجاء في آية أخرى أنه ليس فيها غول، أي َل تتسبب في وجع البطن، )وَل 
والشوائب التي  قد ُصفِ ي من القذىأي َل تذهب عقولهم بسببها، وقوله )من عسل مصفى( فيه تنبيه إلى أنه هم عنها يُنزَفون( 

 .تكون عادة في العسل
بت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخولهم لها زيادة كبد حوت، ، فقد ثومن نعيم أهل الجنة طعامها وفاكهتها .8

ك في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبرا من أحبار اليهود جاء يسأل وذلأي أطراف الكبد ألنها ألذ، 
)والتحفة  : َفَما ُتْحَفتُ ُهْم ِحيَن يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة؟أنه سأل فقالالنبي صلى الله عليه وسلم يختبره عن بعض المسائل، فجاء في حديثه 

قَاَل:  قَاَل: َفَما ِغَذاُؤُهْم َعَلى إِْثرَِها؟)أي الحوت(.  قَاَل: زِيَاَدُة َكِبِد النُّون(، تأنسويسهو أول ما يقدم للضيف من طعام ليَلطف 
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إلى آخر   ...قَاَل: ِمْن َعْين  ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًَل  قَاَل: َفَما َشرَابُ ُهْم َعَلْيِه؟ يُ ْنَحُر َلُهْم ثَ ْوُر اْلَجنَِّة الَِّذي َكاَن يَْأُكُل ِمْن أَْطرَاِفَها.
 1.الحديث

نصوص كثيرة، َل يتسع المقام لذكرها، يجمعها قوله تعالى )وأمددناهم بفاكهة ولحم مما تهم هوقد ورد في طعام أهل الجنة وفاك
 يشتهون(.

فعن صهيب الرومي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله  ،وأعظم نعيم ألهل الجنة رؤية وجه الله في اآلخرةأيها المؤمنون،  .7
تُريدون شيًئا أزِيدُكم؟ فيقولوَن: ألم تُ بَ يِ ْض وجوَهنا؟ ألِم ُتدخْلنا الجنَة  :يقوُل اللُه تعالى ؛الجنةَ إذا دخل أهُل الجنِة  عليه وسلم قال:

 2.إليهم من النظِر إلى ربِ همفُيكشُف الحجاُب، فما أُعطوا شيًئا أحبَّ  وتُ َنجِ نا من الناِر؟
حادي »من أراد التوسع في معرفة الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها فعليه بكتاب والكَلم في الجنة ونعيمها يطول، و ، عباد الله

 َلبن قيم الجوزية رحمه الله.« األرواح إلى بَلد األفراح
اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من ولكمبارك الله لي 

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

موسى سأل ربَُّه فقال: يا ربِ  ما أدنى أن الحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله 
ُس ، فيقوُل: أْي ربِ  كيَف وقد نزل الناجنَّةَ أهِل الجنِة منزَلًة؟ قال: هو رجٌل يجيُء بعدما يْدُخُل أهُل الجنِة الجنَة فيقاُل َلُه: ادخِل ال

، فيقوُل: لَك ومثْ ُلُه : رضيُت رب ِ ك  ِمْن ملوِك الدنيا؟ فيقولُ : أتْرَضى أْن يكوَن َلَك مثُل مْلِك ملِ منازَِلهم وأخُذوا أَخَذاتِهم؟ فيقاُل لَهُ 
، فيقولُ ُه ومثُلهُ ومثلُ  ْت عيُنَك.  ،هذا َلَك وعشرُة أمثالِهِ  :، فقال في الخاِمَسِة: رضيُت ربِ  رضيُت  فيقولُ وَلَك ما اشتَ َهْت نْفُسَك ولذَّ
، غرْسُت كرامَتهم بيِدي، وختْمُت عليها فَلْم تَ َر عينٌ  :قال ؟قال: ربِ  فأعَلهم منزَِلةً  .رب ِ  ، ولم ، ولم تسمْع أُُذنٌ أولئَك الذيَن أرْدتُّ

 3.يْخطُْر على قْلِب بشر  
قد ورد تأبيد خلود ف، والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة، الجنة والنار باقيتان ال تَـــب يدان وال تَــْفــَنيانعباد الله، و  .11

في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن، ومن قال بأنهما تفنيان فقوله ضعيف َل يُ  َع وَّل عليه، ألنه المؤمنين 
 خَلف ظاهر النصوص، وقد خاطب الله الناس بما يفهمون، فالواجب إمرار النصوص كما جاءت بَل تحريف وَل تكلُّف.

، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وسارعوا إلى مغفرة من موجودتان اآلنوالجنة والنار مخلوقتان معاشر المؤمنين،  .11
ت للمتقين﴾، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾.  ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أُعدَّ

ثني بأرجى عمل  عِملته عندك في اإلسَلم منفعًة، فإني  سمعت والدليل من السُّنِة قوُل النبِي )صلى الله عليه وسلم( لبَلل: حدِ 
  7.لليلة َخـــْشَف نعليك بين يديَّ في الجنةا

لت الجنةومن األدلة كذلك على أن الجنة مخلوقة اآلن قوله )صلى الله عليه وسلم(:  اللؤلؤ، وإذا ترابُ ها  5، فإذا فيها َجنابِ   ذُ أ دخ 
 1ال ِمسك.
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يعلمها، لتكون الجنة منه على ِذكر ، فينشط الجنة، ينبغي لكل مؤمن أن وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في اإليمان ب
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  للعمل، ويحذر التقاعس والكسل.

 ما كثيرا.يوآله وصحبه وسلِ م تسل

، وهي منشورة في 11733515713431، واتس: أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي
www.saaid.net/kutob 
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ََََ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ ئَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ا
ُد َأْن ََل إل    َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َُْضِلْل  َْ ه ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن  َْْبُدُه َوَرُسولُهُ  ُد أَنَّ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش  .ُمَحمًَّدا 

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وكل أما بعد، 
  محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.

عه، حكيم َ الله أنواْلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، ْباد الله ي تقدَره، حكيم حكيم َي تشَر
ْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئَي جزا ْلى ألسنة رسله،  لْذه الخليقة معاًدا َجاَز

َْبَ ثًاقال تعالى ﴿ ُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم  َََحِسب ْ َنا َل  َأ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق تُ ْرَجُعونَوأَنَُّكْم إِلَي ْ
ْن بعض مقتضياِ اإلَمان باليوم اآلخر، وهي النفخ َي الصور،  ماضية تقدم الكَم َي خطب  أيها المؤمنون، 

ِ الساْة الكبرى، و و  اليوم و ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَئق، َْما
 ْن صفة النار، أْاذنا الله منْا.نتكلم بإذن الله 

دار  ، وأنْما المآل األبدي للخلق، َال جنةاإليمان بالجنة والنارمما َدخل َي اإلَمان باليوم اآلخر ْباد الله، و  .1
 ،والنار دار العذاب، أْدها الله لصنفين من الناس، وهم الكفارالنعيم التي أْدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، 

 ائر من المؤمنين.وأصحاب الكب
ْم الله بعد  والحكمةمعاشر المؤمنين،  .2 من ْذاب الله ألهل النار من المؤمنين تطْيرهم من الذنوب، ثم َؤَو

كمة منه حذلك لجنته، إذ الجنة طيبة ََ َدخلْا إَل نفس طيبة، والذنوب نجسة، َوجب التطْير منْا أوَل، 
َُش﴿وقد َعفو الله ْن أصحاب الكبائر ال ُمَوحِ دَن دون ْذاب، قال تعالى سبحانه،  غفر إن الله َل َغفر أن  رك به َو

به َِبعدله، ﴾ما دون ذلك لمن َشاء ذاب الله وأما الكاَر َإن الحكمة من ْ، َمن ْفا الله ْنه َِبفضله، ومن ْذَّ
ه، وَل َترتب ْلى ذلك تمحيص وَل تطْير،  يبقى َيْا أبد بث متأصل َيه َل َزول بالنار، َخُ  ألن الله إهانته وخَز

 1اآلباد ْياذا بالله.
َْْتْدنَاوالنَّكال ما َل َخطر ْلى البال، قال الله تعالى ﴿ َيْا من أنواع العذاب والنار .3 لِلظَّاِلِميَن نَاًرا َأَحاَط  ِإنَّا َأ

ا َوِإن َْ ْم ُسرَاِدقُ  ِْ ِل ََْشِوي اْلُوُجوَه بِْئسَ  ََْسَتِغيثُوا َُ َغاثُوا بِ  ِب ْْ ِْ ُمْرتَ َفَقا﴾، وقال تعالى َماء َكاْلُم اللََّه  ِإنَّ ﴿ الشَّرَاُب َوَساء
ْم َسِعيرًا * َخاِلِدَنَ  ُْ َْدَّ َل ا أَبًَدا َلَّ ََِجُدوَن َولِيًّا َوَل َنِصيرًا * ََ ْومَ  َلَعَن اْلَكاَِرََِن َوَأ َْ ْم َِي النَّ  َِي ُْ ُلوَن اِر ََ ُقو تُ َقلَُّب ُوُجوُه

تَ َنا  ﴾.َأَطْعَنا اللََّه َوَأطَْعَنا الرَُّسوَل ََا لَي ْ
ُْصاة المؤمنين َيعذبون َيْا  .4 إلى أمد،  -إن لم َعُف الله ْنْم  –َالكاَرون َبقون َي النار إلى أبد، وأما 

بون َيْا بقدر ذنوبْم التي وقعوا َيْا، كخطاَا اللسان، أو الفرج، أو قطيعة ال المحرم، أو النظر  رحم، أو السماعَُعذَّ
ٌف لعبادة الصَة،  إَلونحو ذلك،  ،محرمالمال الالمحرم، أو أكل  ي هذا تشَر أن النار َل تمس أْضاء السجود، َو

                                                 
 . 9اآلَة:  ،َي الكَم ْلى تفسير قوله تعالى َي سورة الجاثية ﴿ولْم ْذاب مْين﴾« أضواء البيان»انظر  1

 . 121األنعام:  ،َي خاتمة كَمه ْلى قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم َيْا إَل ما شاء الله﴾« دَع إَْام اَلضطراب»كذلك انظر  و 



 (النار صفة) 5/8جزء  -باليوم اآلخر اإليمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

 

 و موضع شد ِ وهكبتيه، ومنْم من تأخذه إلى ُحجَزته، تأخذه النار إلى كعبيه، ومنْم من تأخذه إلى ُر َمنْم من 
ي وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، ، 1ومنْم من تأخذه إلى تُرُقوتِهاإلزار،  ِِ دليل ْلى هذا َو ِِ تَفاُو  الُعقوبا

ةِ  َُخرجون منْا وقد امُتِحشوا، َي الضَّعِف والشِ دَّ ر  بأَواِه الجنةِ 2َإذا تم استحقاقْم من النار َإنْم  َْ  3، َُيلَق  وَن َي نَ 
َر ْصاُة المؤمنين من ذنوبْم ، 5َي ح ِميِل السَّيِل، أي جانبه 4بُ تون كما تنُبُت ال ِح  بَّةُ َقال له ماء الحياة، َين  ِْ َإذا ُط

 أُخرِجوا إلى الجنة.
َِْظم بنيانْا  .5 ن مسعود رضي حدَث ْبد الله ب َدليلهوجْنم ْظيمة البنيان، َظيعة المنظر، شدَدة الحر، َأما 

 7، مع كل زمام سبعون ألف ملك ََ ج رُّونْا.6الله ْنه قال: َؤتى بجْنم َومئذ لْا سبعون ألف زِمام
، رصْ لقَ اَشرار النار َي حجمه كترمي بشرر كالقصر﴾، َمعلوم من قول الله تعالى ﴿إنْا وأما َظاْة منظرها  .6

 َشرارة النار المتطاَرة منْا كحجم الواحدة من أصول الشجر، نعوذ بالله منْا.، 1قَ َص رة، وهي أصل الشجرة جمعُ 
 : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جْنم.)صلى الله ْليه وسلم(النبي  َدليله قولوأما شدة حرها  .7

َُضِ لت ْليْن بتسعة وستين جزءا كلْن مثل حرها. قيل: َا رسول الله، إن كانت لكاَية.   9قال: 
ولجْنم سبعة أبواب، َدخل من كل باب من تلك األبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس، المسلمون، أَْا  .1

دهم أجمعين * لْا سبعة أبواب لكل باب منْم جزء مقسوم﴾.  قال تعالى ﴿وإن جْنم لمْو
هل أ وطعام أهل النار َختلف بحسبْم، إذ أهل النار َتفاِو ْذابْم َيْا بحسب سيئاتْم كمًّا وكيًفا، َِمن .9

النار من طعامه الِغسلين، قال تعالى ﴿وَل طعام إَل من غسلين﴾، والغسلين هو ما َسيل من صدَد أهل النار من 
 .ُغسالة القروح

ع، ع﴾ ومنْم من طعامه الضََّر  .وهو نباِ الشَّبرق اليابس، قال تعالى ﴿ليس لْم طعام إَل من ضَر
 10زقوم * طعام األثيم * كالمْل َغلي َي البطون * كغلي الحميم﴾.ومنْم من طعامه الزَّقوم، قال تعالى ﴿إن شجرة ال

                                                 
 ه ْنه.لسمرة بن جندب، رضي الْن ( 2145)رواه مسلم  1
 «.النْاَة»وال َم ْحش احتراق الجلد وظْور العظم. انظر  ،أي احترقوا 2
 (.113وأَواه الجنة أي أوائلْا. قاله النووي رحمه الله َي شرح حدَث مسلم ) ،أَواه جمع َُ وَّهة 3
احين -بكسر الحاء  -الِح    بَّ    ة  4  «.ْاَةالن»َْي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر  -بفتح الحاء  -بخَف الَح بة  ،بزور البقول وحب الَر
رة رضي الله ْنه.112( ومسلم )7439 ،7437« )صحيح البخاري»انظر  5  ( ْن أبي هَر
 «.لسان العرب»ال ز ِمام هو الحبل الذي تُ ربط َيه الناقة ونحوها مما َُ قاد. انظر  6
ع، كما هو معلوم ْند أهل العلم بالحدَث ،(2142« )صحيح مسلم»انظر  7  .وهذا القول له حكم الَر
ر الطبري َي  1  .«تفسيره»انظر تفسير اآلَة ْند ابن جَر
رة رضي الله ْنه2143( ومسلم )3265رواه البخاري ) 9  واللفظ للبخاري. ،( ْن أبي هَر

 تعالى ﴿وَل طعام إَل من غسلين﴾.قوله  ،سورة الحاقة ،«دَع إَْام اَلضطراب ْن آَاِ الكتاب»انظر  10
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ْة المأكل، قال تع ْة المنظر، كَر م و الى ﴿أذلك خير نزَل أم شجرة الزقوالزقوم شجرة تخرج َي أصل الجحيم، كَر
كلون آل* إنا جعلناها َتنة للظالمين * إنْا شجرة تخرج َي أصل الجحيم * طلعْا كأنه رؤوس الشياطين * َإنْم 

 منْا َمالئون منْا البطون﴾.
َُسقون من الحميم  .10 وَُصبُّ ْليْم منه من َوق رؤوسْم،  -وهو الماء الحار  -وأما شراب أهل النار َإنْم 

ي داخل أجواَْم، َتنصْر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم، قال تعالى ﴿َالذَن كفروا  َُيعذبون به من خارج أجسامْم َو
َُصب  َُصْر به ما َي بطونْم والجلود﴾، وقال تعالى ﴿وُسقوا قطعت لْم ثياب من نار  من َوق رؤوسْم الحميم * 

 ماء حميما َقطع أمعاءهم﴾.
َُسقى بْا أهل النار، قد أشار الله تعالى إليْا َي قوله ﴿هذا َليذوقوه ميم وغسَّاق ح وهناك أنواع أخرى من األشربة 

 .* وآخر من شكله أزواج﴾، والغسَّاق هو ما ََقِطُر من جلود أهل النار
ون وأتباْه، ومن كفر من س ْذابا َوم القيامة ثَثة أصنافوأشد الناْباد الله،  .11 ون، وهم َْر ؛ آل َْر

وم تقوم الس ون اْة أدخلو أصحاب المائدة، والمناَقون، والدليل ْلى ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿َو ا آل َْر
أشد العذاب﴾، وقوله تعالى ْن أصحاب المائدة ﴿َمن َكفر بعد منكم َإني أْذبه ْذابا َل أْذبه أحدا من 

ْرك األسفل من النار﴾.  العالمين﴾، وقوله تعالى ْن المناَقين ﴿إن المناَقين َي الدَّ
 1غه.ن َغلي منْما دمااوأهون أهل النار ْذابا رجل َوضع ْند قدمه جمرت .12
والناس كلْم َرِدون النار أي ََ ُم رُّون ْليْا، مؤمنْم وكاَرهم، كما قال تعالى ﴿وإن منكم إَل واردها كان ْلى  .13

ربك حتما مقضيا﴾، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين َإن النار َل تمسُّه، بل َمر من َوقْا ْلى الصراط وَل 
ن َإن الكَليب المعلقة بالصراط تخِطُفه وتُلقْصاة تمسُّه بسوء، أما من أراد الله ْذابه من  يه َي المؤمنين والكاََر

ْا أبد اآلباد، وهذا ن َيبقون َيو ن َيعذبون َيْا بقدر معاصيْم ثم َخرجون إلى الجنة، وأما الكاَر و النار، َأما المؤمن
َي اآلَة   ي ِ ومعنى ال ِج ثِ  2ِج ث يا﴾. هو معنى قوله تعالى َي اآلَة بعدها ﴿ثم ننجي الذَن اتقوا ونذر الظالمين َيْا

 3.إذا نزل به كربَل َجلس الرجل جاثيا إَل إذ الجلوس،  روك ْلى الركب، وهو شرُّ  هو البُ 
ِْطاشا، َإن أصل  .14 ِْطاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق المجرمين إلى جْنم ِوردا﴾، أي  َُساقون إليْا  وأهل النار 

 .كان اَلتيان إلى الماء َل َكون إَل من ْطش  أُطلق اسم الورد ْلى الجماْة العطاشالِورد هو اَلتيان إلى الماء، ولما  
ُْم أمَسَكْتْم بنواصيْم  .15 َ ت ْ ْم بْا مَئكة النار، َإذا َْر ٌِ تَعَر ي ذلك اليوم َكون ألهل النار َْما والناصية  –َو

م شعر الرأس  نف ْيا -هي ُمقدَّ م، ثم تقذَْم َي النار بقوة ْو ِْ جرمون  م ذا بالله، قال تعالى ﴿َُعرف الوأقداِم
 َّ ُّون إلى نار جْنم د ُّون أبسيماهم َيؤخُذ بالنواصي واألقدام﴾، وقال تعالى ﴿َوم َُد ي َدَعون ا﴾، ومعنى َُد

نف.  َيْا بقوة ْو
                                                 

 ( ْن النعمان بن بشير رضي الله ْنه.213( ومسلم )6561رواه البخاري ) 1
م. 2  انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله َي تفسير اآلَة المتقدمة من سورة مَر
مة. 3 ر لآلَة الكَر  انظر تفسير ابن جَر
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ر ْلى َُسحبون َي النا َيْا ْلى وجوهْم كما َي قوله تعالى ﴿َوم ونَُسحبومن ْذاب أهل النار أنْم  .16
 وجوهْم ذوقوا مسَّ سقر﴾.
سون ثيابا من نار كما َي اآلَة المتقدمة ﴿َالذَن كفروا ُقطِ عت لْم ثياب من نار﴾، َُلبَ ومن ْذاب أهل النار أنْم 

ُلبسون أَضا أقمصةً  ب  بالنار كما َي قوله ﴿سرابيلْم من َقِطران﴾، والسرابيل هي ال ُق ُم ص، َو َْ  معج من نحاس مل
 قميص، والَقِطران هو النحاس المذاب بالنار.

مقامع من حدَد﴾، والمقامع  َُضربون َيْا بمطارق من حدَد كما قال تعالى ﴿ولْمومن ْذاب أهل النار أنْم 
َُضرب بْا ْلى رأس الفيل، ومعناها َي اآلَة مرزبة ْظيمة من  َي اللغة جمع ِمقمعة، وهي حدَدة كالمحجن 

 .ْياذا بالله ،َتضرب بْا خزنة النار أهلْا -وتعرف َي زماننا بالمطرقة  –حدَد 
من مكان بعيد  همرأتقوله تعالى ﴿إذا  ودليل ذلك، وَتشْق  وَتزَِر ،وتتغيظر والنار أْاذنا الله منْا تُبصِ  .17

غليان، وسمعوا الب ْا﴾، أي إذا رأِ النار الكفار وهم َي المحشر سِمعوا تغيظْا وهو صوتتغيظا وزفيراسمعوا لْا 
ما. ِْ ِْ يرها وشْيقْا، وهما صوتان معلومان، والله أْلم بكن ور وهي تف هيقاشوقال تعالى )إذا ألقوا َيْا سمعوا لْا  َز

 ، ْياذا بالله.غيظْا* تكاد تميز من الغيظ(، أي تكاد تتقطع من 
 بت زدناهم سعيرا﴾.والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما خَ  .11

بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر 
 هو الغفور الرحيم.الله لي ولكم َاستغفروه، إنه 

 الخطبة الثانية
د الله تبارك وتأن الحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله  .19 عالى ْو

 قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني ألمألن جْنم من الجنة والناس أجمعين﴾.النار أن َمألها، 
ن﴾، والشاهد قوله ل ذلك ، ودليالنار مخلوقة اآلنْباد الله، و  .20 قوله تعالى ﴿واتقوا النار التي أُْدَِّ للكاََر

 ﴿أْدِ﴾.
و أول من غيَّ ر َي النار، وه -أي أمعاءه  –رأى ْمرو بن لُ َحي ََ ُج رُّ قُ  ْص  َبه  )صلى الله ْليه وسلم( النبي ومن السنة أن

رة العرب.  1دَن إبراهيم، وأتى باألصنام إلى جَز
 2.3تعذب َي النار َي ِهرة  حبستْا، َل هي أطعمتْا، وَل هي تركتْا تأكل من َخشاش األرضورأى امرأة 

ْباد الله، َْذه ْشرون أمرا تتعلق باإلَمان بالنار وأوصاف من َدخلْا، َنبغي لكل مؤمن أن َعلمْا، لتكون النار منه ْلى  وبعدُ 
 حذر الذنوب والتقاْس والكسل.  ِذكر ، َينشط للعمل، وََ 

                                                 
رة الذي رواه البخاري ) 1  (.2156( ومسلم )3521انظر حدَث أبي هَر
 ، مادة خشش.«النْاَة»خشاش األرض أي هوامْا وحشراتْا، واحدتْا خشاشة. انظر  2
 (.2242( ومسلم )2365انظر حدَث ابن ْمر الذي رواه البخاري ) 3
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 ا نسألك اللْم إن للْم إنا نعوذ بك من ْذاب القبر، ومن ْذاب جْنم، ومن َتنة المحيا والمماِ، ومن َتنة المسيح الدجال.ا
ي اآلخرة الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

  ما كثيرا.ياللْم صل وسلم ْلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلحسنة وقنا ْذاب النار. 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 00966505906761أْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ 
 .ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشهَ ه ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ 

هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِِيرًا َوِنَسا  َوات َُّقواْ مَ )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ََ ا رَِجاًَل 
انَ   َعَلْيُكْم َرِقيبا(. الل َه الَِّذي َتَسا ُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه ََ

ْْ اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا  ِِ نُوَبُكْم َوَمن ُي
 فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

َلم الأما بعد،  ل فإن خير الكَلمَ  له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، َو
ل ضَللة في النار. ل بدعة ضَللة، َو  محدثة بدعة، َو

ي تقديره، حكيم الله حكيم في تشريعه، حكيم ف أنواعلموا وَل تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
لَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئفي جزا على ألسنة رسله،  لهذه الخليقة معاًدا يجازيهم فيه على ماَ 

ْم َعبَ ًِاقال تعالى ﴿ َُ ُتْم أَنََّما َخَلْقَنا َنا َل  أََفَحِسب ْ  ﴾.* فتعالى الله الملك الحق تُ ْرَجُعونَوأَنَُّكْم إِلَي ْ
  ،عن بعض مقتضيات اإليمان باليوم اآلخر، وهي النفخ في الصور، ماضية تقدم الكَلم في خِبٍ أيها المؤمنون 
صفة و ونعيم الجنة، ، الجزا  والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَلئق، عَلمات الساعة الكبرى، و و 

 .واليوم نتكلم بإذن الله عن بعض مشاهد القيامةالنار، 
أي ، ُحفتِاير الصُّ ، ومنها مشاهد القيامة اإليمان ببعضمما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر ، و عباد الله .1

هم من يأخذها بالشمال صحائف األعمال، فيأخذها الناس، فمنهم من يأخذها باليمين وهم أهل اَلستقامة، ومن
تابه بيمينه فيقول هاؤم اقر وا  ، فوهم الكفار تابه وهو فرٌح مستبشر، قال تعالى ﴿فأما من أوتيَ  تابيه َالمؤمن يأخذَ 

لوا واشربوا هنيئا بما  * إني ظننت أني مَلق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قِوفها دانية *َ 
  أسلفتم في األيام الخالية﴾.

تابه بشماله من ورا  ظهره، ف تاب الله ورا  ظهرهوأما الكافر فيأخذَ  تابكما أنه جعلَ  ه من ورا  ؛ فإنه يعِىَ 
تاتحس ِ ، فيأخذه وهو حزين مُ ، جزا  وفاقاظهره   ني لم أوتَ به بشماله فيقول يا ليتر، قال تعالى ﴿وأما من أوتيَ 

انت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلِانيه﴾ ، وقال تعالى َتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتهاَ 
تابه ورا  ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا *  ان في أهله مسرورا * إنه ظن﴿وأما من أوتيَ  أن لن  إنهَ 

ان به بصيرا﴾  .يحور * بلى إن ربهَ 



 (مشاهد القيامةِمن  بعض  ) 6/8جزء  -باليوم اآلخر اإليمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

 

، يهمرور الناس علأي ظهرِها، ثم على متـِن جهنم،  ضرب الصِ راطِ  ومن مشاهد القيامةمعاشر المؤمنين،  .2
ألقدام َم زِلَّ     ة، أي تزِلق عليه اوهو َمدَحضٌة وتكون أمة محمد )صلى الله عليه وسلم( هي أول من يُ ج يز من األمم، 

َلليب 1وَل تِبت، عليه خِاطيف ة صلبة فيها عَ  -ُمفلِحٌة  ، وَحَسكةٌ 2َو ، على رأسها - 3رٌض واتِ ساعأي شَو
ٌة َع   َِقي  َفٌة  الصنارة -شَو ثَلثة  صاروا على الصراطتكون بنَ         جٍد، يُقال لها السَّعدان، فإذا مرَّ الناس  - 4أي ملتويةَ 

في نار جهنم، فالخِاطيف والكَلليب  - أي مدفوعٌ  – ل ٌم، أو ناٍج مخدوٌش، أو مكدوسٌ أصناف: إما ناٍج ُمسَ 
َِها، وهم المؤمنون الُك مَّل الذين قاموا بِاعة الله واجتنبوا  واألشواك ينجو منها أناس ويسلمون من خدِشها وإمسا

 .معصيته
ها بهم ويعبُ الكَلليب تخِدُشهم هم من من الناس  والصنف الِاني، المسلمون أيها رون  ولكن َيسَلمون من إمسَا

 ثم ينجون. بلم تستوجب دخول النار، بل الخدش هو عقوبتهم في اآلخرة فحسْ  الصراط، وهم الذين عندهم معاصٍ 
ُِِفهم  تحقوا النار بدفْ وقوة، وهؤَل  هم المؤمنون الذين اس فيوتهوي بهم الكَلليب والصنف الِالث هم الذين تخ

ذلك المنافقون، عندهم من المعاصي والكبائر، دخول النار بسبب ما  ُِِفهم وتهوي بهم فيَو نار  فالكَلليب تخ
 ، فأما المؤمنون فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم ُيخرجون منها، وأما المنافقون فيخلدون في الدركجهنم عياذا بالله
قبل أن ُيضرب الصراط على متن جهنم، قال تعالى )وسيق  سوقاأما الكفار فُيساقون إلى النار و ، األسفل من النار

فروا إلى جهنم زمرا(،  فتتبْ  ورود(، هم النار وبئس الورد المدوقال تعالى عن فرعون )يقدم قومه يوم القيامة فأور الذينَ 
انت  األصنام َل فرقة منهم ماَ  أنها ستَعرِ ، اتهاوالشمس والقمر، فترد النار مْ معبودتعبد،َ  ِِمُ ض لهمَ   راب، يَ ح

 5.ذلك حمانا الله منفيها،  بعضها بعضا، فيتساقِون
ما جا  فوَل بقوة أجسادهم، الناس على الصِ راط ليست باختيارهم،  وُسرعةُ عباد الله،  ي بل بحسب أعمالهم،َ 

ان 6الحديث )تجري بهم أعمالهم( ِرف ، فمنَ  عمله صالحا حسنًا مرَّ سريعا، فمنهم من يَ ُمرُّ على الصِ راطَ 
أجاويدِ   َ الِير، ومنهم من يَ ُمرُّ  َ الريح، ومنهم من يَ ُمرُّ  َ البرق، ومنهم من يَ ُمرُّ  َ الخيل  7العين، ومنهم من يَ ُمرُّ

عدو الرجال، حتى  َخ  َِفته  من سا  عمله مرَّ بِيئا، وربماأما و  ،آخرهم ُيسحُب سحباً  يَ ُم رَّ والر َِاب، ومنهم من يمرَ 
ان ممن استحق النار.  8الكَلليب إنَ 

                                                 
الكلوب، يُ ختِف بها الشي . انظر  1 َّاف، وهو الحديدة المعوجةَ   «.النهاية»خِاطيف جمْ خ
لُّوب، بتشديد الَلم، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر  2  «.النهاية»الكَلليب جمَْ 
 «.لسان العرب»و « النهاية»انظر  3
 «.النهاية»انظر  4
ذلك رضي الله عنه أبي هريرةعن ( 182ومسلم )( 7437« )البخاريصحيح »انظر  5 أبي سعيد عن ( 183ومسلم )( 4581« )البخاريصحيح »، َو

 .رضي الله عنه الخدري
 ( عن حذيفة رضي الله عنه.195« )صحيح مسلم»انظر  6
 «.النهاية»أجاويد جمْ جواد، وهو الفرس السابق الجيد. انظر  7
 (.182( وصحيح مسلم )7437صحيح البخاري )دليل ما تقدم في انظر  8
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ذلك اليوم  فيف، على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين وقوف أناس  ومن مشاهد القيامةأيها المؤمنون،  .3
بوا في النار بعد خروجهم منها على قنِرٍة  خلصوا مما بين الجنة والنار ليت –أي جسٍر  –يقف المؤمنون الذين ُعذِ 

عِلق بقلوبهم من الِغلِ  والحسد والبغضا ، فَل يدخلون الجنة إَل وقد طَ ُهرت قلوبهم، فقد أخرج البخاري رحمه الله 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ما في صدورهم من غل ون زعنافي تفسير قوله تعالى 

، فُيحَبسون على قنِرٍة بين الجنة والنار، فُيقتصُّ لبعضهم من 1: يَ خُلُص المؤمنون من النار )صلى الله عليه وسلم(
بوا ونُ   قُّوا أُِذن لهم انت بينهم في الدنيا، حتى إذا ُهذِ  ؛ مد بيدهخول الجنة، فوالذي نفس محفي د بعِض مظالَمَ 

ان في الدنيا. قال ابن تيمية رح         مه الله: فالنفوس الخبيِة َل تصلح  2ألحُدهم أهدى بمن زِِله في الجنة ِمنُه بمن زلِ   ِهَ 
 3.لجنة الِيبةافالنفوس الخبيِة َل تصلح أن تكون في ث شي ، بَ  خَ  أن تكون في الجنة الِيبة التي ليس فيها من ال

ر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  م بما فيه من اآليات والَذ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَا
 الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ة من مشاهد القيامأن ، فاعلموا رحمكم الله بعدعلى من َل نبي بعده، أما  والسَلمالحمد لله وحده، والصَلة  .4

 رهاوهي أربْ شفاعات غير الشفاعة العظمى التي تقدم َذ، يوم القيامة )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي 
لجنة للمؤمنين في دخول الجنة، فإن المؤمنين إذا أتوا ا )صلى الله عليه وسلم(شفاعُته  فأولهافي خِبة ماضية، 

فيقول:  : من أنت؟4باب الجنة، فيقول خازن الجنة )صلى الله عليه وسلم(وجدوا أبوابها مغلقة، فعندئذ يِرق النبي 
  5.ال أفتُح ألحٍد قبلكفيقول: بك أُِمرُت  محمد.

، لجنةأنا أول الناس يشفع في ا: ى الله عليه وسلم()صلوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
  6.7وأنا أَِر األنبياِ  تَ   َبعاً 

صلى )هو أول من يدخل ال جنة، وَل يدخلها أحد قبله، وفي هذا إظهاٌر لشرف النبي  )صلى الله عليه وسلم(فالنبي 
ون أمته أول من ، وشرف أمته الله عليه وسلم( ونه أول داخل للجنة، َو  يدخل الجنة من األمم.فيَ 

                                                 
 «.لسان العرب»أي يسَلمون منها فيخرجون بعدما نِشبوا فيها. انظر  1
 (.6535رواه البخاري ) 2
 (، باختصار.14/344« )فتاوى ابن تيمية»انظر  3
ما جا  في «رضوان»الخازن هو الحافظ للشي ، وقد اشُتهر تسمية خازن الجنة ب   4 ، وهذا َل دليل صحيح عليه، والصواب تسميته بخازن الجنةَ 

 الله. رحمهالحديث، أفادني بها الشيخ محمد بن علي آدم األثيوبي 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.197رواه مسلم ) 5
 أي أتباعا من الناس. 6
 (، والدارمي في المقدمة، باب ما أعِي النبي من الفضل.3/141( واللفظ له، وأحمد )196رواه مسلم ) 7
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ها شفاعته لمن َل ِحساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة، ودليل )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي وثاني 
من  يهممن ال ِحساب علحديث أبي هريرة رضي الله عنه الِويل في الشفاعة، وفيه: يا محمد، أدِخل من أمتك 

 1.2الباب األيمن من أبواب الجنة

الخروج  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم فيشفاعته  )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي  وثالث
تي في قوله: )لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعو  )صلى الله عليه وسلم(منها، وهي التي عناها 

ذا في قوله 3في اآلخرة( شفاعًة ألمتي  4.شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي: م()صلى الله عليه وسل، َو

ان يدافْ ع )صلى الله عليه وسلم(شفاعته  ؛الشفاعة الرابعةو  نه ويرد لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، ألنهَ 
ين، فعن العباس بن عبد المِلب رضي الله عنه أنه قال للنبي  : ما أغنيَت لم()صلى الله عليه وسعنه أذى المشَر

ْرِك األسفل  5قال: هو في َضْحضاحٍ  َان يحوُطك ويغَضُب لك.عن عمِ ك؟ فوالله   من نار، ولوَل أنا لكان في الدَّ
 6من النار.

وقوف ، و نمعلى متـِن جه ضرب الصِ راطِ و ، تطاير الصحفأربْ مشاهد من مشاهد القيامة، هذه وبعد عباد الله، ف
التي سيقوم  7الخمس )صلى الله عليه وسلم(، وشفاعات النبي على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين أناس 

 .بها يوم القيامة

 اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد )صلى الله عليه وسلم( في اآلخرة.
 اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

ل  عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا حبك، وحبَ 
ِيرا، وَل يغفر الذنوب إَل أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور  اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماَ 

لها، ِدقَّها وُجلَّها، وأولها وآخرها، وعَلنيتها وسرها.  الرحيم. ا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيرب اغفر لنا ذنوبناَ 
ِيرا.ياللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلعذاب النار. اآلخرة حسنة وقنا    ماَ 

                                                 
ونهم يدخلون من الباب األيمن منها فيه تن 1 ما جا  في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾، َو يه لفضلهم، بقلت: في هذا تنبيه لفضلهم، فإن للجنة سبعة أبوابَ 

 ي اإلسَلم.فإن فضل التيامن معلوم ف

 (.4712رواه البخاري ) 2
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.198( ومسلم )6314رواه البخاري ) 3

 ( عن أنس رضي الله عنه.5599 - 5598( وصححه األلباني في المشكاة )3/213(، وأحمد )4739(، وأبو داود )2435رواه الترمذي ) 4

 األصل: ما رقَّ من الما  على وجه األرض، ما يبلغ الكعبين، واستعير هنا للنار.الضَّ ح ضاح في «: النهاية»قال ابن ألثير في  5

 (.1/216( وأحمد )219( ومسلم )3883رواه البخاري ) 6

تاب السنة، باب في الشفاعة، )« تهذيب السنن»وانظر  7  الرياض. -(، الناشر: مكتبة المعارف 5/2269َلبن القيم،َ 
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ََََ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ ئَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ا
 َْ ُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َُْضِلْل  َْْبُدُه َوَرُسولُُه. ُد أَنَّ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن   ُمَحمًَّدا 

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ ُُم مِ ن )ََ  )ََا أََ ُّ َلَق ََ ُم الَِّذي  ُُ ُُ ات َُّقواْ َربَّ ا النَّا َْ ا أََ ُّ
ا  َْ َلَق ِمن ْ ََ َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه وَ ن َّْفٍس َواِحَدٍة َو ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ اأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َزْوَج

 ُُ َْْماَل ْم َأ ُُ ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِدَداً * َُْصِلْح َل َْ ْم َرِقيبا(.)ََا أََ ُّ ُُ ِِ ْْ مْ ََْلْي َُ ْم َوَمن  ُُ ْم ُذنُوَب ُُ  َوََ ْغِفْر َل
َِْظيما(. ير الْدي هدي محمد صلى الله ْ اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً  ليه أما بعد، َإن َير الَُم كَم الله، َو

 وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.
ي تقدَره، حُيم الله حُيم َي تشَرعه، حُيم َ أنوَل تعصوه، واْلموا  هاتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعو  ،ْباد الله
ْلى ألسنة رسله،  لْذه الخليقة معاًدا َجاَزْم َيه ْلى ما كلَّفْم بهحُمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئَي جزا

َلْقَناُكْم قال تعالى ﴿ ََ ُتْم أَنََّما  َََحِسب ْ َنا َل تُ ْرَجُعون َْبَ ثًاَأ ْم إِلَي ْ ُُ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق َوأَنَّ
ْن بعض مقتضياِ اإلَمان باليوم اآلَر، وهي النفخ َي الصور،  ماضية تقدم الَُم َي َِبٍ أيها المؤمنون، 

ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناُ إلى أرض المحشربعث الخَئق، َْماِ الساْة الُبرى، و و 
 .، واليوم نتُلم بإذن الله ْن أنواع الشفاْاِ َوم القيامةبعض مشاهد القيامةو صفة النار، و 

، ومما َُون َوم القيامة شفاْة الشفعاء لمن استحقْا، والشفعاء ستة: الرسل والمؤمنون والشْداء واألَراط عباد الله
 .والمَئُة والقرآن

 اتباْْم َتتعلق بمن دَلوا النار بسبب ذنوبْم أن َخرجوا منْا، ودليلْمن أ شفاعة الرسل للمؤمنينَأما  .1
دَل إذا ُميِ ز أهل الجنة وأهل النار، َ )صلى الله ْليه وسلم(:قال: قال رسول الله  ماحدَث جابر رضي الله ْنْ

تم َ -أو اذهبوا  -، َيقول: انِِلقوا قامت الرسل فَشَفعواأهل الجنة الجنة، وأهل النار النار،  أَرجوه، َمن َْر
ٍر 1َيخرجونْم قد امُتِحشوا َْ ٍر  -، َيُ  لُقونْم َي نَ  َْ ُْم«الحياة»َقال له  -أو ْلى نَ  ْلى حاَِة  2، َتسقط محاشُّ

َ خُرجون بِيضاً مثل الثَّ   عاَرر ِر َو َْ  4 قيراطٍ من وج دتم َي قلبه ِمثقالَ َ –أو انِلقوا  –َيقول: )اذهبوا  َيشفعون، ثم 3النَّ  
َي قلبه مثقال  َمن وجدتم –أو انِلقوا  –، َيقول: )اذهبوا يشفعونمن إَمان َأَرِجوهم(، قال: َُيخرِجون بشرا ثم 

 6من إَمان َأَرِجوه( ... الحدَث. 5حبة من َردلة

                                                 

 «.لسان العرب»هو احتراق الجلد وظْور العظم. انظر  شُ حْ مَ  ال 1
 أي ما احترق منْم. 2
عا، وقيل غيره. انظر  3  «.النْاَة»الثعاَرر: نباِ الِق ث اء الصغار، ُشب  ِْوا بْا ألن القثاء َنمو سَر
 «.المعجم الوسيط»انظر القيراط: معيار َي الوزن، َعادل اليوم وزن أرب ْ قمحاِ.  4
 «.المعجم الوسيط»الخردل نباِ ْشبي، منه بزور َُتبل بْا الِعام، واحدتْا َردلة، َضرب بْا المثل َي الصغر. انظر  5
 ( واللفظ له.3/325(، وأحمد )6556رواه البخاري ) 6
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قال:  وسلم( )صلى الله ْليهالنبي ومن األدلة أَضا ْلى شفاْة الرسل للمؤمنين الذَن َي النار حدَث حذَفة ْن 
َ: َا ل َ  بَّ   ْيُاه. َيقول إبراهيم: )َا رب، َح   رَّْقَت بَنِ يَّ(، َيقول  :َقول إبراهيم َوم القيامة: َا ربَّاه، َيقول جل ْو

 1أَرجوا من النار من كان َي قلبه ذرة أو شعيرة من إَمان.
خوانه  شفاعة المؤمنين الذين في الجنة إلستُون َوم القيامة؛ ْباد الله، والنوع الثاني من الشفاْاِ التي  .2

صلى )، ودليلْا حدَث أبي سعيد الخدري رضي الله ْنه أن رسول الله المؤمنين الذين في النار في الخروج منها
ََ   َلَص المؤمنون من النار، َوالذي نفسي بيده ما من أحد  الله ْليه وسلم( د مناشدة بأشمنُم قال: ... حتى إذا 

صومون معنا ، َقولون: ربنا، كانوا َيوم القيامة إلخوانه  الذين في النارلله من المؤمنين لله َي استقصاء الحق 
تم(، َ  تُ  َح  رَّم ُصورُهم ْلى النار حجون. َيقال لْم: )أَرجوا من َْر صلون َو ، َُيخرِجون َلقا كثيرا، قد أَذِ 2َو

م تيه، ثم َقولون: )ربنا، ما بقي َيْا أحد ممن أمرتنا به(، َيقول: ارِجعوا، َمن وجدتالنار إلى نصف ساقيه وإلى ركب
(، به من أمرتنا ِ َي قلبه مثقال دَنار من َيٍر َأَرِجوه، َُيخرِجون َلقا كثيرا، ثم َقولون: )ربنا، لم َنَذْر َيْا أحدا م

را، ثم َقولون: ، َُيخرِجون َلقا كثي(ير َأَرِجوهارِجعوا، َمن وجدتم َي قلبه مثقاَل نصف دَناٍر من َ)ثم َقول: 
من أمرتنا أحدا(، ثم َقول: )ارِجعوا، َمن وجدتم َي قلبه مثقال ذرة من َير َأَرِجوه(،  ِ )ربنا، لم َنَذْر َيْا م

بْذا  ونيوكان أبو سعيد الخدري َقول: إن لم تصدق َُيخرِجون َلقا كثيرا، ثم َقولون: )ربنا، لم نََذْر َيْا َيرا(.
ِؤ من لدنه أجرا ْظيماا إن شئتم: أو الحدَث َاقر   .3إن الله َل َظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة َضاْفْا َو

ِ التي ستُون َوم القيامة؛  الثالثْباد الله، والنوع  .3 ي الخروج شفاعة المالئكة لُعصاة المؤمنين فمن الشفاْا
ورة َقول الله َبعد الشفاْاِ المذكمن النار، ث  ُيخرج الله تعالى أقواما من النار َتكرُّما منه بال شفاعٍة من أحد، 

ي لفظ: شَفَعت المالئكةْز وجل:  بقيت و ، وشف ْ النبيون، وشف ْ المؤمنون، ولم َبق إَل أرحم الراحمين )َو
ٍر َي أَواه 4َيقبض قبضة من النار َُيخرج منْا قوما لم َعملوا َيرا قط، قد ْادوا ُح َمماً  (،شفاعتي َْ ، َيُ  لقيْم َي نَ 

َْ ُر الحياة، َيخرجون كما تخرج ال ِحبَُّة َي َح ِميل السَّيل.   5الجنة َقال له نَ 
ي حدَث جابر رضي الله ْنْما قال: َقول الله ْز وجل: ... أنا اآلن  رج بعلمي ورحمتي. قال: َُيخرِجُ َو  أَُ

ََه، َُيُتُب َي رقابْم  ْا ، ثم َدَلون الجنة، َيسمون َي«ْتقاء الله ْز وجل»أضعاَف ما أَرجوا وأضعا
 6«.ال  جْنَّميين»

                                                 

 (، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط َي تحقيقه ْليه: إسناده صحيح ْلى شرط الشيخين.3336رواه ابن حبان ) 1
 تُ حرَّم أجسام المؤمنين الذَن هم من أهل الجن ة ْلى النار ََ َؤذَْم حرها إذا دَلوها إلَراج إَوانْم المؤمنين منْا.أي  2
 .( واللفظ له163مسلم )و  (3437البخاري )رواه  3
 «.لسان العرب»ال ُح مم هي الفحم، واحدتْا ُح ممة. انظر  4
 له، ْن أبي سعيد، وما بين القوسين من لفظ البخاري. ( واللفظ163مسلم )(، و 3437البخاري )رواه  5
 ، وقالوا: إسناده صحيح ْلى شرط مسلم.«المسند»(، وصححه محققو 3/325رواه أحمد ) 6
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 امن الشفاْاِ التي ستُون َوم القيامة؛ شفاْة الشُّْداء إلَوانْم المؤمنين، ودليلْ الراب ْْباد الله، والنوع  .4
د الله ست للشْيد ْن )صلى الله ْليه وسلم(:المقدام بن معد َُرب رضي الله ْنه قال: قال رسول الله حدَث 

وض ُْ 1َصال: َُغفر له َي أول َدَعةٍ  َأمُن من الف   زع األكبر، َو ُ جار من ْذاب القب  ر، َو َرى مق    عده من الجنة، َو ، َو
ُ    َزوَُّج اثنتين وسبعين زوجًة من الحور العين،  ُيَشـــفَُّع و ْلى رأسه تاُج الوقار، الياقوتُة منْا َيٌر من الدنيا وما َيْا، َو

 2.في سبعين من أقاربه
ِ التي ستُون َوم القيامة؛  خامسالْباد الله، والنوع  .5 الَفَرط هو الِفل ، و شفاعة األفراط لواِلِديه من الشفاْا

رة رضي الله ْنه قال: قال رسول الله  االذي ماِ دون البلوغ، ودليلْ ما  سلم(:)صلى الله ْليه و حدَث أبي هَر
ه بفضل رحمته إَاهم الجنة. قال: َقال لْم: إَل أدَلْم الل 3من مسلَمين َمِو بينْما ثَثة أوَلد لم َبلغوا ال ِحْنثَ 

 4.ادخلوا الجنة أنت  وآباؤك . َيقال: يدخل آباؤناأُدَلوا الجنة. َيقولون: حتى 
حدَث  ايلْ، ودلالقرآن للمؤمنينشفاعة ْباد الله، والنوع السادُ من الشفاْاِ التي ستُون َوم القيامة؛  .6

نه َأتي َوم َقول: اقرؤوا القرآن َإ )صلى الله ْليه وسلم(الباهلي رضي الله ْنه قال: سمعت رسول الله  أبي أمامة
نشفيعا ألصحابهالقيامة  ؛ البقرة وسورة آل ْمران، َإنْما َأتيان َوم القيامة كأنْما غمامتان أو  ، اقرؤوا الزَّهراَو

 3.ُتحاجَّان عن أصحابهما، 6أو كأنْما َِْرقان من طيٍر صوافَّ  5كأنْما َغ  ياَتان
  وبعد، ْباد الله، َْذه ستة أنواع من الشفاْاِ التي تُون َوم القيامة، َستفيد منْا المؤمنون الذَن دَلوا النار

 َي الخروج منْا، ومن لم َدَل النار َي دَول الجنة.
  ِذا، وأستغفر والذكر الحُيم، أقول قولي هبارك الله لي ولُم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَا

 الله لي ولُم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

ذه الشفاْاِ هأن اْلموا اتقوا الله ْباد الله، و َالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد، 
ة هي الشفاْة قَ  ِبل اللهُ الشفاْة َيه، ومن َل ََ، وهذه الشفاْالمذكورة َل َنال ْا كل أحد، بل من ت حقق َيه شرطا 

                                                 

 أي دَقة من دمه. 1
 ه .  1412، سنة 55، ص «الجنائز»(، وصححه األلباني َي 4/131( وأحمد )2377( وابن ماجه )1663رواه الترمذي ) 2
 البلوغ.أي  3
 (.5365« )صحيح الجام ْ»(، وصححه األلباني َي 2/515وأحمد ) (،1635رواه النسائي ) 4
ة، الغمامة  5  «.النْاَة». انظر َوق رأسه اإلنسانَ  والغياَة هي كلُّ ما أظل  معرَو
ٌِ   جم ْ صاَّ  رقان أي قِعتان، وصوافُّ  َِ  6  .«يطالمعجم الوس»انظر أجنحتْا َي الِيران.  ٍة، أي باسِا
 .(5/247( وأحمد )654رواه مسلم ) 3
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ودليل هذا ، إذُن اللِه للشافِع أن يشفعَ التي تسمى بالشفاْة المثبتة، أي ثابٌت تحققْا، وشرطا الشفاْة هما: 
 .1أذن له لمن وَل تنف ْ الشفاْة ْنده إَل، وقوله تعالى بإذنهمن ذا الذي َشف ْ ْنده إَل الشرط قوله تعالى 
، وقوله ارتضىوَل َشفعون إَل ل من ، ودليل هذا الش   رط قوله تعالى ِرضى الله عن المشفوع لهوالشرط الثاني: 

 .له قوَل ورضيَومئذ َل تنف ْ الشفاْة إَل من أذن له الرحمٰ ن تع الى 
وكم من ملك َي السماواِ َل تغني شفاْتْم شيئا إَل من بعد أن وقد جم ْ الله هٰ ذَن الشرطين َي قوله تعالى 

 .ويرضىالله لمن َشاء يأذن 
زر ؛ أن إبراهيم ْليه السَم سيشف ْ ألبيه آُون إَل بعد الرضى ْن المشفوع لهومما َدل ْلى أن الشفاْة َل ت

 ولُن لن ََقبَل اللُه شفاَْتُه لُونه من المشركين، م ْ أن الشاَ ْ هو إبراهيم ْليه السَم، َليل الرحمٰ ن.
  ،ومما َنبغي أن َُعلَم أنَّ رِضى الله ْن العبِد َل َُون إَل بتحقيق التوحيد الذي هو إََص معاشر المؤمنين

رة رضي الله ْنه: ... وإني  العباداِ له سبحانه، من صَة ودْاء وذبح ونذر وغير ذلك، كما َي حدَث أبي هَر
 2يئا.ل  يشرك بالله شن أمتي اَتبأِ دْوتي شفاْة ألمتي َوم القيامة، َْي نائلة، إن شاء الله، من ماِ م

اشتراط إََص العباداِ كلْا لله من دْاء وغيره لمن أراد أن َُون ممن َسِعَد  دل ْلىالحدَث وأشباهه َ اَْذ
َوم القيامة، أما من وق ْ َي الشرك كدْاء المخلوقين أو الذبح لْم والنذر ونحو ذلك َإنه لن  الشفعاء بشفاْة

، وحتى لو شف ْ له أحد َإن شفاْته ليست مقبولة ولو كان الشاَ ْ له هو الرسول َشف ْ له أحد ولو َعل ما َعل
 ألن الشرك من موان ْ الشفاْة. )صلى الله ْليه وسلم(

  اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْمل، ونعوذ بك من  َي اآلَرة. الشفعاءاللْم ارزقنا شفاْة
لما  اللْم إنا ظلمنا أنفسنا ظ اللْم ارزقنا حبك، وحب كل ْمل َقربنا إليك.النار وما قرب إليْا من قول أو ْمل. 

فر لنا ذنوبنا  رب اغ كثيرا، وَل َغفر الذنوب إَل أنت، َاغفر لنا مغفرة من ْندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
َنيتْا وسرها.  ا وُجلَّْا، وأولْا وآَرها، ْو ي اآلَرة حسنة وقنا ْذاب الكلْا، ِدقَّْ نار. ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

  ما كثيرا.ياللْم صل ْلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسل

محرم شْر من  َنعشر وال التاس َْي ، 55766555756361أْد الخِبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobوهي منشورة َي ، 1443لعام 

                                                 

َن موضعا ْلى نفِي حصوِل الشفاِْة َوم القيامِة إَل بإذن الله سبحانه وتعالى 1 شَر أللفاظ القرآن  المعجم المفُْر»انظر ، نصَّ القرآُن َي واحٍد ْو
 ، مادة شف ْ. «الَُرم

 (، وقال حدَث حسن صحيح.3652رواه الترمذي ) 2

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ َلُه، َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعمَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ الَِنا، َمْن ََ 
ُد أَنَّ  َْ َُْد أَْن ََل إل ٰه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش ََََ َهاِدَي لَُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ ا الَِّذََن آَمُنواْ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.ُمحَ  َوَمْن َُ َْ )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي خَ  ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ َْا )ََا أََ ُّ َلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل هَ  ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا الَِّذََن آَمُنوا كَ   َزْوَج َْ اَن َعَلْيُكْم َرِِيبا(.)ََا أََ ُّ

ِِيما(.ْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرسُ ات َُّقوا اللََّه َوُِوُلوا َِ ْوَلً َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلكُ  أما بعد،  ولَُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً َع
َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدعة، 

 وك َّ بدعة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.
قدَره، حكيم الله حكيم َي تشَرعه، حكيم َي ت أنوَل تعصوه، واعلموا  ه، اتقوا الله تعالى وراِبوه، وأطيعو مونسلأيها الم
على ألسنة رسله، ِال  لْذه الخليقة معاًدا َجاَزْم َيه على ما كلَّفْم بهحكمة الله تعالى أن جع َّ  ه، وإن منئَي جزا

ُتْم أَنََّما تعالى ﴿ َََحِسب ْ َنا َل تُ ْرَجُعون َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًاَأ  ﴾.* َتعالى الله الملك الحق َوأَنَُّكْم ِإلَي ْ
عن بعض مقتِيات اإلَمان باليوم اآلخر، وهي النفخ َي الصور،  ماضيةسبعة  تقدم الكَم َي خطبٍ أيها المؤمنون، 

ة النار، صفو ونعيم الجنة، ، الجزاء والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخَئق، عَمات الساعة الكبرى، و و 
ي هذه الخطبة، عن أنواع الشفاعات َوم القيامةثم ، بعض مشاهد القيامةو  باليوم  نتكلم بإذن الله عما َلتحق باإلَمان َو

 .اإليمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمهوهو  ،اآلخر
 ن نبيه، َإنالقبر سؤال ال ميت بعد دَنه عن ربه وعن دَنه وعالفتنة هي السؤال واَلختبار، والمقصود بفتنة ، عباد الله  

كانت الجنازة صالحة ث  بَّ تْا الله عند السؤال َُوَِ قت لإلجابة الصحيحة، وإن كانت طالحة لم ُتوَّق لإلجابة َُعذِ بت عياذا 
 .بالله

د ورد َي   سؤال الميت َي ِبره أحادَث ثَثة:إثبات ِو
 ال: إن ِ )صلى الله عليه وسلم(ي عن ِتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله : ما رواه البخار األول

ِْمضِ العبد إذا وُ  َِرَع نعالِ  كنت تقول َي هذا   أتاه َمَلكان َُيقعدانه َيقوَلن: ما ؛ع َي ِبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع 
أشْد أنه عبد الله ورسوله. َُيقال له: انِر إلى مقعدك من َأما المؤمن َيقول:  ؟)صلى الله عليه وسلم(الرج َّ، لمحمد 

النار، ِد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. َيراهما جميعا. وأما المناَق والكاَر َيقال له: ما كنت تقول َي هذا الرج َّ؟ 
رب بمطارَق من حد ، ََيصيُح صيحًة ٍَد ضربةً َيقول: َل أدري، كنت أِول ما َقول الناس. َيقال: )َل َدَرت وَل تَليت(، وَُِ

 2.3غيُر ال  ثَّ   َقلين 1َسمُعْا من ََليهِ 

                                                 
 :أن المقصود بقوله )من َليه( أي الحيوانات، لحدَث أبي هَررة رضي الله عنه عند البزار« الفتح»الذي َِْر من كَم ابن حجر رحمه الله َي  1

 دابة إَل الثقلين(. )َسَمُعُه ك َّ
 الثقَن هما اإلنس والجن، ِال ابن حجر َي شرح الحدَث: ألنْم كال    ثُّ    ق َّ على وجه األرض. 2
 (.1331رواه البخاري ) 3
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  ت المؤمن الله عنه أن الملكين َأتيان المي رضيالبراء بن عازب  حدَثسؤال الميت َي ِبره ومن األدلة على ثبوت
إلسَم. َيقوَلن له: ما َني ا: ربي الله. َيقوَلن له: ما دَنك؟ َيقول: دَُيجلسانه َيقوَلن له: من ربك؟ َيقولبعد دَنه 

رأت كتاب َيقوَلن له: وما ِعلُمك؟ َيقول: ِ ،)صلى الله عليه وسلم(َيقول: هو رسول الله  هذا الرج َّ الذي بُعث َيكم؟
، وألِبسوه من الجنة، واَتحوا له بابا 1الله، َآمنت به وصد ِت. َينادي مناد َي السماء أن صدق عبدي، َأَرِشوه من الجنة

أتيه رج َّ حسن الوجه، حسن الثياب،  2: َيأتيه من َرْوِحْاجنة. ِالإلى ال ُفسح له َي ِبره مدَّ بصره. ِال: َو وطيبْا، َو
طيب الَرح، َيقول: أبشر بالذي َُسرُّك، هذا َومك الذي كنت توعد، َيقول له: من أنت؟ َوجْك الوجه َجيء بالخير. 

 َيقول: رب أِم الساعة حتى أرِجع إلى أهلي ومالي.  َيقول: أنا عملك الصالح.
أتيه ملكان َُيجِلسانه َيقوَلن له: من ربك؟ثم ِال َي  ن له: ما دَنك؟ َيقوَلفيقول: هاه، هاه، ال أدري.  الكاَر: َو

دي مناٍد من . َينافيقول: هاه، هاه، ال أدري. َيقوَلن له: ما هذا الرج َّ الذي بُعث َيكم؟ فيقول: هاه، هاه، ال أدري
يَّق عليه ِبرُه حتى تختلف  السماء أن كَذَب، َأَرشوا له من النار، واَتحوا له باب إلى النار، َيأتيه من حر ِها وَس مومْا، وَُِ
أتيه رج َّ ِبيح الوجه، ِبيح الثياب، ُم  نتِ  ُن الَرح، َيقول: أبشر بالذي َسوؤك، هذا َومك الذي كنت توعد.  َيه أضَعه، َو

 3َيقول: من أنت، َوجُْك الوجه َجيء بالشر؟ َيقول: أنا عملك الخبيث. َيقول: ربِ  َل تُ    ِقم الساعة.
  ائشة رضي الله عن ع« صحيحه»ما رواه البخاري َي  سؤال الميت َي ِبرهعلى ثبوت  الدليل الثالثعباد الله، و

ب –ِال: ... ولقد أوِحي إليَّ أنكم تُفتنون َي القبور مث َّ  )صلى الله عليه وسلم(عنْا أن النبي   ،َتنة الدجالمن ا أو َِر
ن َيقول: محمد رسول الله  ، وسلم( )صلى الله عليهَؤتى أحدكم َُيقال له: ما ِعلمك بْذا الرج َّ؟ َأما المؤمن أو المِو

ِ  نا. وأما المناَق أو الَيقال له: نم صالحا، َ جاءنا بالبينات والْدى، َأجبنا وآمنا واتبعنا.  –مرتاب قد عِلمنا إن كنت لمِو
 4َيقول: َل أدري، سِمعت الناس َقولون شيئا َقلته. –َل أدري أَتْما ِالت أسماء 

قه لإلجابة الصحيحة،على الثَثة هذه األحادَث  َدلَّ ت َو ولو   أن الميت َُسأل َي ِبره، َالمؤمن َثبته الله عند السؤال َو
ي اآلخرة﴾المعاصي،  كان من أه َّ  ، وأما الكاَر كما ِال تعالى ﴿َُ  ثَ  بِ ت الله الذَن آمنوا بالقول الثابت َي الحياة الدنيا َو

 .انالله بما َستحق ما، َيعاملْانََ َُجيبوالمناَق 
  ،دَث َزد بن ح، ودلي َّ ذلك عذاب القبر ونعيمه ؛األمر الثاني مما يلتحق باإليمان باليوم اآلخرو معاشر المؤمنين

لدعوُت اللَه أن َُسِمَعُكم من عذاِب القبِر  َلوَل أن َل تداَنوا :ِال  )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه عن النبي  ثابت
ِه َقال الذي أسمُع منه. ِْ ذو  :فقال .نعوذ بالله من عذاب النار :َقالوا. بالله من عذاب النار تعوَّذوا :ثم أِب َّ بوج  ا باللهتعوَّ

                                                 
 أي اجعلوا له َراشا من الجنة. 1
اة المفاتيح»ِال المَ علي القاري َي  2  َرح.)ِمن َروحْا( ؛ أي بعض َروحْا، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم ال«: مِر
الوا: رجاله رجال الصحيح، « المسند»(، وصحح إسناده محققو 1373، وأبو داود )( َي حدَث طَو 1/283َّ« )مسنده»أخرجه اإلمام أحمد َي  3 ِو

 (.1131« )مشكاة المصابيح»( و 1131« )صحيح الجامع»وكذا صححه األلباني كما َي 
 شام بن عروة.(، والشك َي اللفِين من عند ه1173أخرجه البخاري ) 1
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 ِالوا: نعوذ .بالله من الفتن، ما ظْر منْا وما بطن تعوَّذوا :ِال .نعوذ بالله من عذاب القبر :فقالوا .من عذاب القبر
 1الدجال. نعوذ بالله من َتنة :ِالوا.تعوَّذوا بالله من َتنة الدجال :ِال .بالله من الفتن ما ظْر منْا وما بطن

من أربٍع، َقول:  إذا تشََّْد أحدُكم َلَيْستعذ بالله )صلى الله عليه وسلم(:وعن أبي هَررة رضي الله عنه ِال: ِال رسول الله 
 2ومن َتنة المحيا والممات، ومن شرِ  َتنة المسيح الدجال.، ومن عذاب القبر، اللْم إني أعوذ بك من عذاب جْنم

  ،عصاة المؤمنين، والكاََرن، ودلي َّ األول حدَث ابن عباس رضي ؛ين من الناسوعذاب القبر َكون لطائفتعباد الله 
، أما أما إنْما ليعذبان، وما َعذبان َي كبير على ِبَرن، َقال:  )صلى الله عليه وسلم(مرَّ رسوُل الله  :الله عنْما ِال

َالنميمة من كبائر الذنوب، وكذلك عدم التنزه من  1من بولِه. 3أحدهما َكان َمشي بالنميمة، وأما اآلخر َكان َل ََستَ تِ ر
ب بَقْدره الذنبين من الذنوب، َعذهٰ ذَن استحق مرتكبْما عذاب القبر بقدر ذنوبْما تمحيصا لْما، وكذلك غير البول، 

 َي ِبره، ألن القبر دار جزاء.
  َّا قوله تعالى ﴿َوَلْو تَ َرىَالدلي َّ على عذاب القبر للكاََرن أما و ْم ِإِذ ال ِْ َِْدَ ِلُموَن َِي َغَمرَاِت اْلَمْوِت والمَئكة بَاِسُطوا َأ

ُْوِن ِبَما اْليَ ْوَم ُتْجَزْونَ َأْخرُِجواْ أَنُفَسُكُم  َر اْلَحقِ  وَُكنُتْم َعْن آََاتِهِ  َعَذاَب اْل اليوم َتْسَتْكِبُروَن﴾، َقوله  ُكنُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغي ْ
 رون العذاب َورا.دلي َّ على أنْم سيباشَ  تجزون

ال تعالى َي آل َرعون ﴿ ا ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوََ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آل َِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾، َقو  النَّاُر َُ ْعَرُضونَ ِو َْ له َعَلي ْ
وم تقوم الس  بين قاعة أدخلوا آل َرعون أشد العذاب﴾، َفرَّ ﴿غدوا وعشيا﴾ أي ِب َّ ِيام الساعة، ألنه ِال بعدها ﴿َو

 العذاب الذي َكون ِب َّ ِيام الساعة والذي َكون َي حينْا.
 ﴿ ُم اْلَمَِئَكُة أَ  ِإنَّ الَِّذََن َِاُلواوأما نعيم القبر َللمؤمنين الصادِين، ِال الله تعالى ِْ  َلَّ رَب َُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ َتن زُل َعَلْي

َُوا َوَل َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتمْ َتخَ  وأبشروا ُتوَعُدوَن﴾، ووجه الدَللة من اآلَة ِول الله على لسان المَئكة ﴿ ا
 ﴾، وهذا َكون حال ال   تَّوَ ِ  ي وُخروج الروح، َالبشارة بالجنة حال التوَّي وخروج الروح َعد من النعيم، وهو الشاهد.بالجنة

 ﴿ تَنُُِروَن * َوَنْحُن أَِْ َرُب ِإلَْيِه ِمنُكْم  * َوأَنُتْم ِحيَنِئذٍ  فَ َلْوال ِإَذا بَ َلَغِت اْلُحْلُقومَ ومن أدلة القرآن على نعيم القبر ِوله تعالى
ا ِإن ُكنُتْم َصاِدِِينَ  َوَلِكن َلَّ تُ ْبِصُروَن * ََ َلْوَل َْ َر َمِدَِنيَن * تَ ْرِجُعونَ  َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّبِيَن * ََ َرْوٌح َوَرََْحاٌن  * َََأمَّا ِإن ِإن ُكنُتْم َغي ْ

ما ك  إذا بلغت الروح الحلقوموالَرحان وجنِة النعيم َكون  7ووجه الدَللة من اآلَة أن هذه البشارة بنعيم الرَّوح َوَجنَُّة نَِعيٍم﴾.
 ون مبدؤه عند موته، وهو أول نعيم القبر.دلت عليه اآلَة، وهذا َيه دَللة على النعيم الذي َلقاه اإلنسان َك

  اهم المَئكة طيبين َقولون سَم ومن أدلة القرآن على نعيم القبر ِوله تعالى ﴿كذلك َجزي الله المتقين * الذَن تتَو
يْم للمؤمنين: ادخلوا الجنةعليكم   بما كنتم تعملون﴾، ووجه الدَللة من اآلَة ِوله تعالى على لسان المَئكة حال تَو

 ﴿ادخلوا الجنة﴾.
                                                 

 (.2813رواه مسلم ) 1
 (، واللفظ لمسلم.788( ومسلم )1333رواه البخاري ) 2
 أي َل َجع َّ بينه وبين بوله سترة، َيصيب الثوب نجاسة بوله. 3
 (، واللفظ لمسلم.292( ومسلم )211رواه البخاري ) 1
د تقدم بيان معنى )الروح(، وانِر تفسير ابن كث 7  ير لآلَات المتقدمة.الرَّوح هو الراحة، ِو
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  ومن األدلة كذلك على بشارة المؤمن بالنعيم ُِ   َبي َّ خروج روحه ِوله تعالى ﴿َا أَتْا النفس المطمئنة * ارجعي إلى
 .ربك راضية مرضية * َادخلي َي عبادي * وادخلي جنتي﴾

  يه ِول د دلت السنة على أن المؤمن َُبشر بالنعيم ِب َّ خروج روحه، كما َي حدَث البراء بن عازب المتقدم، َو ِو
الملكين للمؤمن بعدما َجيب الملكين على أسئلة القبر: )أَتْا النفس الطيبة، ُأخُرجي إلى مغفرة من الله ورضوان(، َتفرَح 

ي مناد من السماء أن َصَدَق عبدي، َاَرِشوه من الجنة، وألِبسوه من الجنة، الروح وتخرُج خروجا سَْ، ثم ِال: ثم َناد
ُفَسح له َي ِبره َم دَّ بصره. واَتحوا له باباً إلى الجنة.  ِال: َيأتيه من َروِحْا وِطيبْا، َو

أتيه رج َّ َحَسُن الوجه، َحَسُن الثياب، طَ  يِ ُب الَرح، َيقول: أبِشر بالذي ََُسرُّك، هذ لذي كنت ُتوعد. َيقول ا َومك اِال: َو
ِِِم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي  له: من أنت، َوجُْك الوجُه َجيء بالخير؟ َيقول: أنا عملك الصالح. َيقول: ربِ  َأ

 1ومالي.
  ،ف َي ذلك إَل زائغ.، َل َخالوعذابه ونعيمهالقبر َتنة على ثبوت من الكتاب والسنة َْذه أدلة ِطعية وبعد عباد الله 
  بارك الله لي ولكم َي القرآن العِيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَات والذكر الحكيم، أِول ِولي هذا، وأستغفر الله

 لي ولكم َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 2اليوم اآلخراإليمان ب أنوا اعلماتقوا الله عباد الله، و َالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من َل نبي بعده، أما بعد، 
 .اليوم الرغبة َي َع َّ الطاعة والحرص عليْا رجاء لثواب ذلكله ثمرات عديدة، أهمها: 

ًا من عقاب ذلك :الثانية    .اليوم الرهبة عند َع َّ المعصية والر ِضى بْا خَو
 .وثوابْااآلخرة  تسلية المؤمن عما َفوته من الدنيا بما َرجوه من نعيم :الثالثة

 : العلم بعدل الله تعالى، حيث أنه سيجازي العباد على أعمالْم إن خيرا َخير، وإن شرا َشر. الرابعة 
: العلم بحكمة الله تعالى، حيث أنه لم َخلق العباد عبثا، ب َّ خلقْم لحكمة بالغة وهي عبادته، بفع َّ الطاعات الخامسة

 خرة.واجتناب المنْيات، ثم َحاسبْم على ذلك َي اآل
سألك ننعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جْنم ومن َتنة المحيا والممات ومن َتنة المسيح الدجال، اللْم إنا اللْم إنا 

 الجنة وما ِرب إليْا من ِول أو عم َّ، ونعوذ بك من النار وما ِرب إليْا من ِول أو عم َّ. 
نا حبك، وحب ك َّ عم َّ َقربنا إليك.   اللْم ارِز

  ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وَل َغفر الذنوب إَل أنت، َاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.اللْم إنا 
ا وُجلَّْا، وأولْا وآخرها، وعَنيتْا وسرها.  َِّْ ي اآلخرة حرب اغفر لنا ذنوبنا كلْا، ِد نا ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو سنة ِو

  ما كثيرا.يينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلاللْم ص َّ على نبعذاب النار. 
                                                 

الوا: رجاله رجال الصحيح، « المسند»(، وصحح إسناده محققو 1373، وأبو داود )( َي حدَث طَو 1/283َّ« )مسنده»أخرجه اإلمام أحمد َي  1 ِو
 (.1131« )مشكاة المصابيح»( و 1131« )صحيح الجامع»وكذا صححه األلباني كما َي 

 . 117َلبن عثيمين، ص « شرح ثَثة األصول»مستفاد أكثره من  القسمهذا  2
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 بالقدراإليمان  معنى في خطبة مختصرة

 

ه، له الحمد وحده َل شريك لَوَأْشَهُد أَْن ََل إلـٰه ِإَلا اللاُه الحمد لله العلي األعلى، الذي خلق فسوى، والذي قّدر فهدى، 
لى الله ص، وأدى األمانة، ونصح األمة، وكشف الغمة، في اآلخرة واألولى، وأشهد أن محمًدا عبُد الله ورسوله، بّلغ الرسالة

وأطيعوه وعّظموه،  ا اللهاتقو ، عباد الله، أما بعد ، وسلام تسليًما كثيرًا.واقتفى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم
ركان اإليمان هو أحد أالـَقَدر اإليمان بواعلموا أن المعاصي والسيئات،  ترك لىعو الطاعات، فعل واصبروا على وَل تعصوه، 

 ه.تقدير الله تعالى للكائنات حَسَب ما سبق في علمه واقتضته حكمتهو بتحقيقه، والقدر إَل التي َل يتم وَل يصح 
اإليمان بأن فهو  مالعلفأما اإليمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق،  :واإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمورعباد الله،  .1

وأبًدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، كاإلحياء واإلماتة وإنـزال الــمطر،  1تعالى َعِلَم ُكـــــلا شيء جملة وتفصياًل، أََزَلً الله 
، كأقوالهم وأفعالهم، فكلها معلومة لله عز وجل، والدليل على هذا قوله تعالى ﴿وكان الله بكل شيء أو بأفعال عباده

وَل  علمهايما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إَل  ويعلمإَل هو  يعلمهاوعنده مفاتح الغيب َل تعالى ﴿ ولهعليما﴾، وق
 ﴾ .في كتاب مبينحبة في ظلمات األرض وَل رطب وَل يابس إَل 

ر كل ، أي اإليمان بأن الله كتب مقاديالكتابةب، والركن الثاني من أركان اإليمان بالقدر هو اإليمان معاشر المؤمنين .2
ليل الكتابة ودشيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة، 

 تابك﴿ما أصاب من مصيبة في األرض وَل في أنفسكم إَل في ، وقوله الله لنا﴾ كتبتعالى ﴿قل لن يصيبنا إَل ما  قوله
 . ، أي من قبل أن نخلق الخليقةنبرأها﴾من قبل أن 

 مقاديرالله  كتبيقول:  )صلى الله عليه وسلم(سمعت رسول الله  :وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال
  2بخمسين ألف سنة.الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض 

،  .اكُتبوعن عبادة بن الصامت عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له:  قال: ربِّ
ذا فليس من مات على غير ه ثم قال عبادة َلبنه: يا بني، كل شيء حتى تقوم الساعة.  مقادير اكُتبقال:  ؟أكُتبوماذا 
 3مني.

، ومعناها اإليمان بأن جميع ما يكون ويحصل المشيئة، والركن الثالث من أركان اإليمان بالقدر هو أيها المسلمون .3
ر ، أي بإذنه الكوني، سواء كان مما يتعلق بأفعاله، كاإلحياء واإلماتة وتدبيبمشيئة الله تعالىفي هذا الكون َل يكون إَل 

أمور الكـون، أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين، من ذهاب ومجيء، وفعل وترك، وطاعة ومعصية، وغير ذلك من أفعال العباد 
 .﴾َيَشاءَويـَْفَعُل اللاُه َما ﴿ قال، و َوَيْخَتاُر﴾ َيَشـاء َورَبَُّك َيْخُلُق َما﴿ بأفعالهالتي َل تعد وَل تحصى، قال تعالى فيما يتعلق 

فاَلقتتال الذي هو فعل العبد َل  ، ﴾اللاه َلَسلاَطُهْم َعَلْيُكْم فـََلَقاتـَُلوُكمْ  َشاءَوَلْو ﴿ وقال تعالى فيما يتعلق بأفعال المخلوقين
الله ما أشركوا﴾  شاءقال ﴿ولو ، و ﴾رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ  ءَشاَوَلْو ﴿ يقع إَل بمشيئته، أي بإذنه الكوني، وقال

. 

                                                 
 «.لسان العرب»األزل هو الِقدم. انظر  1
 (.2563رواه مسلم ) 2
 وصححه األلباني رحمه الله. ( واللفظ ألبي داود ،3313( والترمذي )0044رواه أبو داود ) 3
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فال يقع شيء في هذا الكون إَل بمشيئة الله تعالى وإذنه الكوني، سواء كان مما يتعلق بأفعاله أم بأفعال عباده، ألن هذا 
إَل ما شاءه وأِذن به، ولو كان يقع شيء بدون إذنه لكان  الكون ملك لله، فما دام الشيء ملكه فإنه َل يكون في ملكه

 ملكه ناقصا، تعالى الله عن ذلك.
 ، أي اإليمان بأن جـميع الكائنات خلقها الله تعالىالخلقمن أركان اإليمان بالقدر هو  الرابع، والركن أيها المسلمون .0

، ﴾فـََقدَّرَُه تـَْقِديًراْيء  ُكلا شَ   َوَخَلقَ ﴿ وقال، ﴾ُكلِّ َشْيء    َخاِلقُ اللاُه ﴿ بذواتها وصفاتها وأفعالها من العدم، قال الله تعالى
 ﴾ .بقدر خلقناهوقال ﴿إنا كل شيء 

  َن فهمها وحققها فقد حقق اإليمان بالقدر.وبعد عباد الله، فهذا األربعة هي أركان اإليمان بالقدر، م 
  ه وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر اللبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني

 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 ثالثة:أنواع  للهتقدير ا أناعلموا اتقوا الله عباد الله، و فالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من َل نبي بعده، أما بعد، 
 وذلك قبل خلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب األزليالتقدير  .1

 1كل شيء حتى تقوم الساعة.  مقادير
وثتها، واألجل أن وأويكون عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكورتها  التقدير الُعمري. النوع الثاني هو 2

، فال يُــزاد فيه وَل يُـــنقَ  وأوالعمل، والشقاوة  مسعود  ص منه، ودليله حديث عبد الله بنالسعادة، والرزق وجميع ما هو َلق 
ه وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدَكم يُـجمع خلقُ  )صلى الله عليه وسلم(رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله 

، يكون ُمضغة مثل ذلك، ثم يَبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم
 2ثم يُنفخ فيه الروح ... الحديث. ،اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيدويقال له: 

ها ما يكون قدر في، ويُ في العشر األواخر من رمضان من كل عام ويكون في ليلة القدر التقدير الَحولي )أو السنوي( .3
يفرق كل * فيها  رينمنذفي السنة إلى مثلها في السنة المقبلة، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 

 ذه اآلية:في تفسير هقال الشيخ عبد الرحمـٰن بن ناصر السعدي رحمه الله  .أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين﴾ * أمر حكيم
ويُـمياز وُيكتب كلُّ أمر  قدريّ  وشرعيّ  َحَكَم اللُه به، وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى أي يُفَصل 

. زاقهم وأعمالهم وأحوالهمالهم وأر الكتابات التي ُتكتب وتُـمياز، فُتطاِبْق الكتاب األول الذي كتب الله به مقادير الخالئق وآج
 انتهى.
  إن فيعني أن العبد مجبر على أفعاله، سواء كانت حسنة أو سيئة، اإليمان بالقدر َل عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن

ق الهالك، وأمره طريويترك النجاة  ويختار طريقجعل للعبد مشيئة وقدرة، ووهبه عقال ليميز الحق من الباطل،  الله

                                                 
 تخريج الحديث.تقدم  1
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 بالقدراإليمان  معنى في خطبة مختصرة

 

إن ه، وعليه فإن األمر راجع إلى العبد نفسالفحشاء والمنكر والبغي،  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاه عن
امة ثم يحاِسُبه الله يوم القيوإن شاء أطاع وإن شاء عصى، شاَء شكَر وإن شاَء كفَر، وإن شاَء زاَغ وإن شاَء استقاَم، 

 َشاء﴿َفَمن  إثبات أن للعبد مشيئةقال الله تعالى في ، فخير، وإن شرا فشر ا، إن خير الذي اختاره وعِمله على عمِله
ُتمْ شِ فَأُتوْا َحْرَثُكْم أَناى ﴿ وقال، ﴾فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿وقال اتاَخَذ ِإَلى رَبِِّه َمآبًا﴾،   .﴾ئـْ

  الناِبيِّ يَا أَيُـَّها الاِذيَن  ىالله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللاَه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَ ثم اعلموا رحمكم الله أن
آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض 

 عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 عداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أ

 آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم 
  ،ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم

 علمنا منه وما لم نعلم. 
  .اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك 
  .ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا، ربنا إنك رءوف رحيم 
 ا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدني 
 .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 

، 1003لعام  صفرشهر من  الثالث عشرفي ، 44355646345051أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobوهي منشورة في 

http://www.saaid.net/kutob


 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

ط اإليمان به، تضمن شرو مان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفي اإليسلسلة خطب فهذا مجموع لطيف يحوي 
عليه الصالة وفوائد من هجرته )والدالئل على ِعَظم قدره، ومقتضيات اإليمان به، وحقوقه، ونواقض اإليمان به، 

 والسالم( من مكة إلى المدينة.

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلمتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءالفن، و 

 ما كثيرا.تسلي

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31
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 األولىالخطبة 
ِدِه اللَُّه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

ُد َأْن  َْ َْْبُدُه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ََل إل ٰه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
 َوَرُسولُُه.

أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، 
 وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

 أن شْادة أن محمدا رسول الله واْلموا وأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،لمسلمونأَْا ا
 وهي: ،1شروط ثمانية ال ينتفع بها قائلها إال بتحقيق

 وهو اإلَمان بأنه رسول من ْند الله حقا. ،: العلم بمعناهااألول
إنما المؤمنون الذَن آمنوا بالله ورسوله ثم لم ودليله قوله تعالى  ،وضده اَلرتياب ،: استيقان القلب بْاالثاني
 .َرتابوا

، ودليل اَلنقياد قوله تعالى  )صلى الله ْليه وسلم(النبي  بطاْةوذلك  ،: اَلنقياد لْا ظاهرا وباطناالثالث
ومن َسلم وجْه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. 

 .فقد نقضْا شيَئا من لوازم شْادة أن محمدا رسول اللهفمن ردَّ  ،: القبول لْارابعا
بأن َكون قصده من  ،وضده الشرك فيْا ،التقرب إلى الله وحده قائلْابأن َقصد  ،: اإلخَلص فيْاخامسا

 شْادة أن محمدا رسول الله شيَئا من حظوظ الدنيا كما َفعل المنافقون.
ولقد فتنا الذَن من قبلْم فليعلمن الله الذَن والدليل قوله تعالى  ،: الصدق فيْا وضده الكذبسادسا
وأن  ،إَل الله إل ٰهما من أحد َشْد أن َل  :)صلى الله ْليه وسلم(وقال النبي  ،الكاذبينوليعلمن  صدقوا

 2مه الله ْلى النار.إَل حرَّ  ،صدقا من قلبه ،محمدا رسول الله
 والمعاداة لمن أبغضْا. ،: المحبة لْا وألهلْاسابعا
والواجب  ،أْظمْا ْبادة غير الله ،ونواقض شْادة أن محمدا رسول الله كثيرة ،: الكفر بما َناقضْاثامنا

ؤمن بالله فقد استمسك كما قال تعالى   ،وإفراد العبادة لله وحده ،الكفر بذلك فمن َكفر بالطاغِو َو
 .بالعروة الوثقى َل انفصام لْا

  خمسةبأمور أن محمدا رسول الله تنتقض  شْادةو ، المؤمنونأَْا: 

                                                 
د  93، تأليف الشيخ حافظ الحكمي، ص «أَْلم السنة المنشورة َلْتقاد الطائفة الناجية المنصورة»انظر  1  -، الناشر: دار المَؤ

 الَراض.
 ( ْن معاذ بن جبل رضي الله ْنه.121رواه البخاري ) 2
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 : انتقاض واحد أو أكثر من الشروط الثمانية المتقدم ذكرها.األولالناقض 

ته ، )صلى الله ْليه وسلم(نبوة النبي كإنكار   ،: إنكاُر أمر معلوم من الدَن بالضرورةالثانيالناقض   ،أو بشَر
  هأو إنكار أن ،أو أن رسالته ناسخة ل ما قبلْا من الشرائع ،أو أنه خاتم النبيين ،أو إنكار أن له حقوقا ْلى أمته

، أو إنكار ركن من أركان اإلسَلم، أو إنكار تحَرم الخمر أو إنكار ْموم رسالته لإلنس والجن ،بلَّغ الدَن كله
 .أو السرقة أو الزنا ونحو ذلك

، سواء في ح  ياته  )صلى الله ْليه وسلم(: إَذائه همن نواقض شهادة أن محمدا رسول الل الناقض الثالث
بشْادة أن  فْذا كله كفر ،ْفتهفي أو  ،ْقلهفي أو  ،كالطعن في صدقه  ،الطعن في شخصهب ،أو بعد م ماته

 .بما تقرر في القرآن العَزز من اصطفاء الله تعالى له اإلَمانألنه َتنافى مع  ،محمدا رسول الله

الله  ورسوله لعنهمقوله تعالى ﴿إن الذَن َؤذون الله  )صلى الله ْليه وسلم( النبي من آذىوالدليل ْلى كفر 
ومن طرده الله ْن رحمته في الدنيا  ،ْن الرحمةالطرد واللعن هو  ،في الدنيا واآلخرة وأْد لْم ْذابا مْينا﴾

 واآلخرة َل َكون إَل كافرا.

قوله تعالى  بهالدليل ْلى كفر المستْزئ اَلستْزاء به، جادا أو  هازَل، و  )صلى الله ْليه وسلم(من إَذائه و 
* َل  تستهزئونكنتم   ورسولهفي سورة التوبة ﴿ولَئن سألتْم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآَاته 

 بعد إَمانكم﴾. كفرتمتعتذروا قد 
فإن اَلستْزاء بالله ورسوله كفر مخرج ْن بن سعدي رحمه الله في تفسير اآلَة: الرحمٰ ن الشيخ ْبد قال 
واَلستْزاء بشيء من ذلك مناف لْذا  ،ألن أصل الدَن مبني ْلى تعظيم الله وتعظيم دَنه ورسله ،الدَن

 األصل ومناقض له أشد المناقضة. انتْى.

أن غير هدي النبي أو اْتقاد  ،الشرك في ْبادة اللهك ،: الوقوع في شيء من نواقض اإلسَلمالناقض الرابع
كالذَن َفضلون حكم   ،أو أن ُحكم غيره أحسن من حكمه ،أكمل من هدَه )صلى الله ْليه وسلم(

يةكمن َُفضل  ،الطواغيت ْلى ح كمه شيٍء بغِض ، أو فْو كافرأو الدَموقراطية ْلى حكم اإلسَلم،  الشيْو
 تعاطيأو  ،ن الله أو ثوابه أو ْقابه كفربشيء من دَاَلستْزاء  ، أو )صلى الله ْليه وسلم(مما جاء الرسول 

 1.َل َتعلمه وَل َعمل به ،ْن دَن اللهاإلْراض أو  ،السحر
هو الغلو فيه ْليه الصَلة والسَلم،  والناقض الخامس واألخير من نواقض شهادة أن محمدا رسول الله

حذرهم ْن ْموم الغلو  )صلى الله ْليه وسلم(وهو مجاوزة الحد في تعظيمه، وقد كان النبي  َزجر الناس َو
)صلى ، فما أْظم نصحته ألمته، وقد ورد ْنه مبالغة في التحذَر من الغلو فيهفيه في حياته وفي سياق موته، 

ْشرة أحادَث في التحذَر من ذلك، منْا حدَث ْمر بن الخطاب رضي الله ْنه قال:  الله ْليه وسلم(
                                                 

 هاب رحمه الله.للشيخ محمد بن ْبد الو « نواقض اإلسَلم»انظر رسالة  1
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قول: َل تطروني كما أطِر النصارى ابن مَرم، فإنما أنا ْبد ، فقولوا: َ )صلى الله ْليه وسلم(سمعت النب ي 
  2واإلطراء هو مجاوزة الحد في المدح. 1ْبد الله ورسوله.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 
 فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب 

 الخطبة الثانية
)صلى الله بالنبي الغلو الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، فاْلموا رحمكم الله أن 

ان، فمنه ما هو مخرج من الملة،  ْليه وسلم(  .دون ذلك ونوعنْو
  من خصائص  نسبة شيءأو بشيء من العباداِ، كدْائه،  لهفمثل التوجه المخرج من الملة الغلو فأما

لم الغيب، كإنزال المطر، وتدبير الرزق، ،  الرب له )صلى ومن أْظم مظاهر الغلو فيه ، وكفر باطلكله فْذا  ْو
ولو كنت أْلم الغيب قل َل أملك لنفسي نفعا وَل ضرا إَل ما شاء الله قال تعالى ،  الله ْليه وسلم(
 .الخير وما مسني السوءَلستكثِر من 

 القسم األول ، ولكنه َؤدي إلى مكفرةال غير وأما الغلو الذي َل َخرج من الملة، والذي َعتبر من البدع
أو اْتقاد أن الله خلقه من نور، واَلحتفال بذكرى مولده، أو التوسل بذاته، فمثل الحلف بجاهه،  ؛الغلومن 

قع فيه  قد و  -أي السفر إلى قبره  –األخير وهذا ، والسفر إلى قبرهأو اْتقاد أن الله ما خلق الدنيا إَل ألجله، 
فقد قال ، لم تأمر به الشَرعة، بل نْت ْنه بعملٍ  ه تقرب  وهو من البدع، ألن كثير من الناس، َظنونه من البر،

، ومسجدي إلى ثَلثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد األقصى َل تشد الرحال إَل :)صلى الله ْليه وسلم(
  9.4هذا

فمن ، النبوي َل القبرالنبوي شد الرحل إلى المسجد أن َكون قصد القلب هو إلى في هذا الحدَث أرشد ف
وهو مردود ْليه، غير مقبول، إلى القبر النبوي فقد تقرب بعمٍل لم تحث ْليه الشَرعة،  رحلالنوى بقلبه شد 

وقال: )إنما األْمال )من ْمل ْمَل ليس ْليه أمرنا فْو رد(،  :)صلى الله ْليه وسلم(قد قال النبي ف
فقد تم قصده، دخل المسلم المسجد النبوي وصلى فيه فإذا بالنياِ(، أي قبول األْمال متوقف ْلى النياِ، 

سلم ْلى النبي بعدها فله  لى صاحبيه، وله أن َذهب إلى  )صلى الله ْليه وسلم(أن َزور القبر النبوي َو ْو
صلي فيه  سلم  وله أن َزور مقبرة البقيع، َفعل )صلى الله ْليه وسلم(كما كان النبي ركعتين،  مسجد قباء َو َو

 ْلى أهلْا، وكذلك مقبرة شْداء أحد، كما َزور غيرها من المقابر ألجل اَلتعاظ والسَلم ْلى أهلْا.

                                                 
 (.9443رواه البخاري ) 1

 «.النْاَة في غَرب الحدَث»انظر  2

 أي المسجد النبوي. 9

 ( ْن أب ي سعيد الخدري رضي الله ْنه.128( ومسلم )1333رواه البخاري ) 4
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 هاشهادة أن محمدا رسول الله، ونواقضتحقيق شروط موضوع الخطبة: 
  saaid.net/kutob/index.htmww.                          

 

  إلى ثَلثة أقسام: )صلى الله ْليه وسلم(أَْا المسلمون، وقد انقسم الناس في تعظيم النبي 
والطاْة والمواَلة  ، وَل َقومون بحقه الواجب من الحبأهل الج فاء الذَن َْضمونه حقههم  القسم األول

 ؛ نوعانهؤَلء و والتوقير والتبجيل، 
 طاْته.ن ْن و المعرضوالغفلة، أهل المعاصي  األول

)صلى الله ْليه أهل البدع الذَن سلكوا مسالك منحرفة في باب تعظيم النبي هم غَلة  والنوع الثاني
مْم  –فضلوا أئمتْم المعصومين الذَن الرافضة كغَلة ،   وسلم( ،  )صلى الله ْليه وسلم(ْلى النبي  -بْز

 .)صلى الله ْليه وسلم(فضلوا األولياء واألقطاب ْلى النبي الذَن الصوفية الباطنية كذا و 

الذَن َرفعونه فوق من زلته التي أن زله الله وهم  ، وهم ضد القسم األول،أهل الغلوهم من الناس  القسم الثانيو 
، أو وصفوه بصفاِ ص حق الله تعالى من أفعال العباد، من دْاء ونذر وذبح وغير ذلكصرفوا له خالف، هاإَا

غلب هذا في ْباد القبور.الله الخاصة به كعلم الغيب ونحو   ذلك، َو

يةالذَن َحبونه  ، وهم أهل الوسط،أهل الحقهم  والقسم الثالث قومون بحقوقه الشْر والونه َو برءون من َو ، َو
 ، جعلنا الله منْم، وثبتنا ْلى طَرقْم.الغلو فيه

  ََْلى النَِّبيِ  افقال )إن  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم اْلموا رحمكم الله للََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ وارض ْن  ،صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد تسليما(، اللْمََا أََ ُّ

  .من تبعْم بإحسان إلى َوم الدَنأصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين و 
 ن، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك اللْم أْز اإلسَلم والمسلمي

اللْم وفق جميع وَلة  .اللْم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن .الموحدَن
اَاهم.   المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر

  اللْم ادفع ْنا  .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اوالمسلمين بشر فاللْم من أرادنا وأراد اإلسَلم
ن  الغَلء والوباء والربا والزنا، والزَلزل والمحن وسوء الفتن، ما ظْر منْا وما بطن، ْن بلدنا هذا خاصة، ْو

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  .سائر بَلد المسلمين ْامة َا رب العالمين
 سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَلم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدَنة  ،1442لعام  السادس ْشر من شْر جمادى اآلخرةأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 66300363360801، واتس: الجبيل، في المملكة العربية السعودَة
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 مقتضيات اإليمان بالمصطفى، صلى الله عليه وسلمموضوع الخطبة: 

من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله
 .وأشهد أن محمداً عبُده ورسوُله ،ال إله إال الله وحده ال شريك له

أما بعد، فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمد )صلى الله عليه وسلم(، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 
 ضاللة، وكل ضاللة في النار.

 ُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الّلَه َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ تَ 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْهُ   َما رَِجااًل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.

 ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(. )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكمْ 
رحمة الله بعباده أن بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم واعلموا أن من وأطيعوه وال تعصوه، قوا الله تعالى وراقبوه، ات ،أيها المسلمون

 :خمسة عشر أمراالكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين، واإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن  ،ونسبه معرفة اسمهأولها:  .1
وإسماعيل من ولد  ،فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل

 بن عبد الله، وأنه من قريش. ويكفي من هذا معرفة اسمه، محمد م.إبراهيم عليه السال
، وهي كثيرة، وأعظمها إنزال القرآن العظيم عليه، وانشقاق القمر له، اإليمان بما جاء من دالئل نبوته )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .2

 .الغيبيات المستقبليةكثير من وحنين الجذع إليه، وتسبيح الطعام بين يديه، ونبع الماء وتكثيره بين أصابعه، وتكثير الطعام القليل، وإخباره عن  
 بنبوته ورسالته، وأنه ن بي رسول من عند الله حقا وصدقا.اإليمان  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .3
اإليمان بأنه خاتم النبيين، ورسالته خاتم الرساالت، كما قال تعالى ﴿ما كان محمد أبا أحد من  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .4

 ﴾.وخاتم النبيينرجالكم ولكن رسول الله 

، ال نبي خاتم النبيين: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا )صلى الله عليه وسلم(ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله  وعن
 1بعدي ... الحديث.

ل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال موضع : إن مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمث )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  جابروعن 
 ؟اللَّ ِبنةعت هذه ضِ ة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هالَّ وُ نَ   بِ   لَ 

 2.خاتم النبيينقال: فأنا اللَّ ِبنة، وأنا 
ناسخة ل ما قبلها من الشرائع، كشريعة عيسى وموسى عليهما الصالة والسالم،  شريعتهاإليمان بأن  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .5

 .ومهيمنا عليهوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنة عليها كلها، قال تعالى 

ومن ال دين مقبول عند الله إال دين اإلسالم، والدليل على ذلك قوله تعالى  تهاإليمان بأنه بعد بعث )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .6
 .وهو في اآلخرة من الخاسرين فلن يقبل منهيبتغ غير اإلسالم دينا 

ن بالذي ولم يؤم: والذي نفس محمد بيده؛ ال يسمع بي أحد من هذه األمة، يهودي وال نصراني، ثم يموت  )صلى الله عليه وسلم(قوله  السنةومن 
 3؛ إال كان من أصحاب النار.أرسلت به

                                                 
 وقالوا: على شرط مسلم.« المسند»(، وصححه األلباني، وكذا محققو 5/272( وأحمد )2252رواه أبو داود ) 1

يقول: ليكونن قبل  )صلى الله عليه وسلم(( ولفظها: والله لقد سمعت رسول الله 2/103وقد جاءت هذه اللفظة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في المسند )
 صحيح لغيره.«: المسند»المسيح الدجال كذابون ثالثون أو أكثر. وقال محققو 

 .(2226( ومسلم )3535واه البخاري )ر  2
 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه153رواه مسلم ) 3



 مقتضيات اإليمان بالمصطفى، صلى الله عليه وسلمموضوع الخطبة: 

اإليمان بأنه بلغ الرسالة وأكملها، وترك أمته على البيضاء، والدليل على هذا قوله تعالى ﴿اليوم  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .7
 عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾. وأتممتلكم دينكم  أكملت

 -من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية   روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثالث  ومن السنة ما 
ما أُنزِل  غل   ب   يا أيها الرسول كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول   )صلى الله عليه وسلم(ومن زعم أن رسول الله  –وذََكَرت منها 

 .1إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
 2وما يحّرِك طائر جناحيه في السماء إال أذكرنا منه علما. )صلى الله عليه وسلم(عنه قال: لقد ترَكنا محمد  اللهوعن أبي ذر رضي 

)صلى الله في حجة الوداع بأنه بلغ الدين، وكان عددهم نحوا من أربعين ألفا، فإنه ل ما قال لهم النبي  )صلى الله عليه وسلم(وقد شهد الصحابة للنبي 
 : تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ عليه وسلم(

 نشهد أنك قد بلغت وأدَّيت ونصحت.: قالوا
 4إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات. 3يرفعها إلى السماء وينُك ُتهافقال بإصبعه السبابة 

اإليمان بعموم رسالته إلى اإلنس والجن، قال تعالى ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .2
 .﴾للعالمين﴾، وقوله ﴿وما أرسلناك إال رحمة جميعا

على اإلسالم، فنزلت في هذا آيات من سورة  ، فقد أتى بعض الجن فبايعوا النبي «الجن»للجن إلى اإلسالم في سورة  وقد جاء ذكر دعوة النبي 
فلما حضروه قالوا أنِصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا  القرآن يستمعون الجن من نفرا إليك صرفنا وإذاألحقاف وهي قوله تعالى 

وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم  الله داعي أجيبواإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا 
 .ويجركم من عذاب أليم

بدعوة الناس كافة كما أمره ربه، فدعا عشيرته األقربين، ثم كاتب ملوك العرب والفرس والروم، وكاتب النجاشي ملك  لله عليه وسلم()صلى اوقد قام النبي 
 حفظوا السنةالحبشة، ودعا الجن إلى اإلسالم، وغزا من أجل تسهيل الطريق أمام الدعوة، ثم سار صحابته على سيرته من بعده، فدعوا إلى الله تعالى، و 

كل مكان، وهدموا   والقرآن، وغزوا المرتدين، وقاتلوا من اّدعى النبوة، وفتحوا اآلفاق، ففتحوا الشام ومصر والمغرب، وفتحوا ُخراسان، ونشروا التوحيد في
لنصرة اإلسالم مما هو ُمدوَّن في بطون كتب التاريخ والحديث، فرحمهم الله وجزاهم خيرا، وجعل ما قدموا وما قّدمت األجيال  الكثيراألصنام، وفعلوا 

 بعدهم في موازين حسناتهم يوم القيامة.
أن النبي صلى الله عله  ،ه عنهماالله رضي الل عن جابر بن عبداإليمان بأن هديه أكمل هدي، ف )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .9

 5وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدِي هدُي محمد، وشر األمور محَدثاتها، وكل بدعة ضاللة.
القيام بحقوقه، وعلى رأسها تصديقه، واالنقياد لشريعته، بفعل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر،  )صلى الله عليه وسلم(ومن مقتضيات اإليمان بالنبي  .01

 (.)صلى الله عليه وسلموكذا محبته 
وأنه عبد لله ال يُعبد، وقد جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى في أول  ،اإليمان ببشريتهاإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم  مقتضياتومن  .11

 .ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى بعبدهأسرى  سبحان الذيسورة اإلسراء 

 عبد الله، فقولوا: عبدكما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا   6يقول: ال تطروني )صلى الله عليه وسلم(عنه قال: سمعت النب ي رضي الله  عمروعن 
 7ورسوله.

 .واحدإلٰ هكم إلٰ ه مثلكم يوحى إلي أنما  بشرقل إنما أنا لنبيه  تعالىوقال 

                                                 
 (، واللفظ لمسلم.177، 227( ومسلم )2255رواه البخاري ) 1
 «.المسند»(، وحسنه محققو 5/153رواه أحمد ) 2
 أي يقِلبها ويردِّدها إلى الناس مشيرا إليهم. قاله النووي في شرح الحديث. 3
 ( عن جابر رضي الله عنه.1212خرجه مسلم ) 4
 (.267رواه مسلم عن جابر ) 5
 «.فتح الباري»اإلفراط في المدح، انظر شرح اللفظة في شرح الحديث في  هواإلطراء  6
 (.2727(، والدارمي )1/23( واللفظ له، وأحمد )3225) البخاريرواه  7



 مقتضيات اإليمان بالمصطفى، صلى الله عليه وسلمموضوع الخطبة: 

، وهكذا جميع األنبياء والمرسلين، قال تعالى ئااإليمان بأنه ال يملك من خصائص الربوبية وال األلوهية شي يستلزم )صلى الله عليه وسلم(اإليمان ببشريته و 
قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إال نذير آمرا نبيه أن يقول للناس 

 .وبشير لقوم يؤمنون
، وأنه ال يملك من خصائص الربوبية وال األلوهية شيء، فهو ال يعلم الغيب وال يتصرف في وسلم()صلى الله عليه فهذه اآليات وأمثالها تفيد بشرية النب ي 

 الكون وال يجيب الدعاء، بل عبد لله مثلنا، وإنما اختصه الله بالنبوة، وكذلك بقية األنبياء عليهم السالم.
ه من األخبار الدالة على سيرته المباركة، وخصاله الحميدة، وجهاده في اإليمان بما صح في سيرتبالنبي صلى الله عليه وسلم  اإليمانومن مقتضيات  .12

 ، وصبره وتحمله لنشر الحق.الله سبيل

اإليمان بما جاء من صفاته الَخ لقية والُخ ُلقية، كصفة طوله وهيئته ومشيته، وصفة وجه ه الشريف اإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم  مقتضياتومن  .13
أهل العلم وجمال خلقته، وكذا ما حباه الله من أخالق عظيمة لم تجتمع ألحد غيره، كالصدق واألمانة والرح مة وصلة الرحم والعفو وغيرها، وقد صنف 

 مصنفات كثيرة. في صفاته الَخ لقية والُخ ُلقية

فمن الذاتية خاتم النبوة، وهو قطعة لحم خصائص الذاتية والشرعية،  المن  ورد في حقهاإليمان بما ومن مقتضيات اإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم  .12
 .ناتئة، عليها شعر، عند كتفه األيسر، حجمها قدر بيضة الحمامة

 .أنه تنام عيناه وال ينام قلبه الذاتية خصائصه ومن
 البركة.عرقه وريقه من ما جعل الله فيما انفصل من جسده من ومنها 

أن الله أباح له منها في الصوم في حقه، و  1جواز الِوصالمنها مة عليه وعلى آل بيته، و حرَّ  الصدقة مُ  ومنها أن، أنه ال يُ    وَرثفمنها خصائصه الشرعية أما و 
 وكذلك دفنه في المكان الذي قُِبض فيه، وغير ذلك من الخصائص.، اختصاصه بصحة نكاح من وهبت نفسها لهمنها و ، من أربع نسوة الزواج من أكثر

 ؛ أمورمن خمسة  معصوم وهو، 2اإليمان بعصمتهومن مقتضيات اإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم  .15

كتمان، ودليله قوله تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إال وحي يوحى﴾، وقوله من الخطأ والنسيان وال معصوم في مجال التبليغأولها أنه  .1
 .يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناستعالى 

من الوقوع في الشرك قبل  الله عليه وسلم()صلى ، فقد ُعصم النبي من الوقوع في الشرك؛ عصمته )صلى الله عليه وسلم(ومن جوانب عصمته  .2
الله  البعثة، فقد دلت النصوص الثابتة على أنه لم يسجد لصنم قط أو استلمه أو غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه، فقد كان يَعرف

لله تعالى، فقد استخرج الله حظ الشيطان منه  بفطرته، وكان يتعبد الله في غار حراء سنين عديدة ويفرُِده بذلك، وال غرابة في ذلك التوحيد
 (.)صلى الله عليه وسلممرتين، لما كان صغيرا، ول ما كبر، وذلك في حادثة شق صدره 

شاهدة على هذا، سواء  )صلى الله عليه وسلم(، وسيرة النبي كبائر الذنوب؛ عصمته من الوقوع في  )صلى الله عليه وسلم(ومن جوانب عصمته  .3
، ولم يكذب قط، وكيف تقع منه الكبيرة وقد قال لصحابته: أما والله مر قط، ولم تمس يده يَد امرأة قطبعدها، فإنه لم يش رب الخقبل البعثة و 

 3إني ألخشاكم لله وأتقاكم له.
 الله: واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. رحمه القرطبيقال 

فاحعصمة  (؛الله عليه وسلم)صلى ومن جوانب عصمته  .2 ، أي الزنا، فقد ح م ى الله تبارك وتعالى أصول نبينا من نسبه الذي تناسل منه من السِّ
 2سفاح الجاهلية، فلم يخالط نَسَبه شيء من ذلك، ال من جهة آبائه وال من جهة أمهاته، ولم يولد إال من نكاح كنكاح اإلسالم.

 

                                                 
 الِوصال هو أن َيِصل ِصيام اليوم باليوم الذي بعده بدون فطر، فربما صام يومين أو ثالثة. 1
 «.لسان العرب»الِعصمة في اللغة هي المنع والوقاية، انظر  2
 (.5063رواه البخاري ) 3
 الدمام. –(، الناشر: دار ابن القيم 1051، ص ))صلى الله عليه وسلم(للحكمي، باب مولده « معارج القبول»بتصرف يسير من  2



 مقتضيات اإليمان بالمصطفى، صلى الله عليه وسلمموضوع الخطبة: 

عز وجل فاح، لم يزل الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يلتِق أبواي على سِ  لله عليه وسلم()صلى اوالدليل على هذا قول النبي 
 1ينقلني من أصالب طيبة إلى أرحام طاهرة مصّفى مهذبا، ال تتشعب شعبتان إال كنُت في خيرهما.

يطول جدا،  )صلى الله عليه وسلم(، والكالم في باب ُخُلق النبي من رذائل األخالق عصمته (؛)صلى الله عليه وسلم ومن جوانب عصمته .5
، )صلى الله عليه وسلم(، وما من خلق سيء إال وقد نُ  ّزِه عنه )صلى الله عليه وسلم( يكفي القول بأنه ليس ثمة صفة حميدة إال وقد تحلى بها و 

 .﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿لنبيه وحسبنا في هذا الباب قوله تعالى 

به ونصروه وعزروه  واجعلنا ممن آمنتحقيقها، و اإليمان بها و أعاننا الله على من مقتضيات اإليمان بالنبي صلى الله عليه وسلم،  خمسة عشر مقتضىفهذه 
 النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. واتبعوا

فاستغفروه، إنه هو الغفور وأستغفر الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 الرحيم.

 الخطبة الثانية

واإليمان بها يعتبر من تحقيق شهادة تحقيق هذه المقتضيات أن اعلموا رحمكم الله ف، الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد
 أن محمدا رسول الله، فليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.

للََّه )إن ا ، فقالث بكم أيها المسلمون من جنه وإنسهى بمالئكته المسبحة بقدسه، وثلّ نّ  أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثأن الله تعالى ثم اعلموا رحمكم الله 
ق لِ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُ وسلم: النبي صلى الله عليه  وقالتسليما(، َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

صل وسلم على عبدك  ، اللهم2(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، 3ةعق، وفيه الصَّ 2ض، وفيه النفخة    آدم عليه السالم، وفيه قُبِ 
 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض عن التابعين ، و وارض عن أصحابه الخلفاء، ورسولك محمد

 .الموحديناللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك 

، اللهم وفق جميع والة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا في أوطاننا، 
 .كيده في نحره  وردنفسه، بله شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم والمسلمين بشر فعلى رعاياهم. 

  نقمتك، وجميع سخطك. وفجاءةاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، 

 اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ص والجنون والجذام وسائر األسقام.اللهم إنا نعوذ بك من البر 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، بى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
 واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

، وهي منشورة في ، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية السعودية1222لعام  شعبانمن شهر الخامس أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
www.saaid.net/kutob 

                                                 
 ذكر فضيلته بطيب مولده وحسبه ونسبه. –الفصل الثاني ، «دالئل النبوة»أبو نعيم في أخرجه  1
 أي النفخة الثانية في الصور، وهو قرن  يَنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخالئق من قبورهم. 2
 بين النفختين أربعون عاما.أي ُيصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، و  3
 (.16162برقم )« المسند»، ومحققو «صحيح أبي داود»( وغيره، وصححه األلباني في 2/2رواه أحمد )  2
 

http://www.saaid.net/kutob
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 الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفىموضوع الخطبة: 

 

 األولىالخطبة 
َْْمالَِنا، َمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِِ َأ ََئا

ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، 
َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   .َأنَّ ُمَحمًَّدا 

 ْسِلُمون(.)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّ 

هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َما رَِجاًَل َكِثيراً )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم رَ   ِقيبا(.َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْْماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا  ُيْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور  فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهديأما بعد، 
 محدثاتها، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

الله أكرم هذه األمة باختيار خير خلقه ليكون نبيا لها  واْلموا أنتعالى، اتقوا الله أيها المسلمون: 
مَل فكان بحق خير الناس ،وهو محمد )صلى الله ْليه وسلم( ،ورسوَل ِْلما ْو ولهذا فإنه  ،ُخُلقا و

ِِ الزمان بمثله  ،في جنها وإنسها وحتى بهائمها ،أثَّ    ر في الدنيا بأسرها فهو بحق رجل ْظيم لم يأ
بل هي ْامة  ،وليست ْظمة النبي )صلى الله ْليه وسلم( محصورة بجوانب معينة ،ولن يأتي مطلقا

ِْ َظم قدرهواألدلة  ،لجميع الجوانب  فمنها: ،كل دليل مختلف ْن اآلخر  ،ال ِم َئ ة دليلْلى  تزيد ْلى 

اصطفاء الله له واختياره له من بين سائر الناس ليقوم بأْباء الرسالة، قال الله تعالى لنبيه  .1
 .﴾رسلناك للناس رسوَلأو ﴿( )صلى الله ْليه وسلم محمدٍ 

َِْظِم قدره  .2  له بين النبوة والرسالة. أن الله تعالى جمع )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل 

أنه من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .3
يسى ومحمد نوح ؛الرسل خمسة  .والسَلم ، ْليهم الصَلةوإبراهيم وموسى ْو

ما اختصه الله به من اآلياِ الكثيرة الدالة ْلى  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .4
أنها تزيد ْلى األلف،  1«إغاثة اللهفان»قد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه و نبوته، 

                                                 
 . 1111ص  1



 الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفىموضوع الخطبة: 

 

 )صلى الله ْليه وسلم(وهذا من رح مة الله بعباده، ليكون ذلك أدْى لَلقتناع واإليمان بنبوته 
 ، وقاطًعا لحجة من خالفه.

أن الله اختصه بآية خالدة مستمرة من حين  )صلى الله ْليه وسلم(ظم قدره ومن دَلئل ْ .5
انقضت بموتهم، أما  قدبُِعث إلى يوم القيامة، وهي القرآن الكريم، فإن آياِ األنبياء قاطبة 

فعن أبي هريرة رضي الله ْنه أن  القرآن فمعجزة خالدة إلى أن يرث الله األرض ومن ْليها،
قال: ما ِمن األنبياء من نبي إَل قد أُْطي من اآلياِ ما  ه ْليه وسلم()صلى اللرسول الله 

مثله آمن ْليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم 
 2.تابعا يوم القيامة

أن الله أنزل ْليه أحسن شرائعه، وجعلها  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .6
 مشتملة ْلى ما اشتملت ْليه جميع الكتب السماوية من الشرائع الحسنة وزيادة.

أن الله أوحى إليه بالسُّنة، وهي المتضمنة  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .1
 لتفاصيل الشريعة.

  هم،     هم وِج     ن ِ أرسله للناس كافة، إن   سِ  ن اللهأ )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .8
بينما أرسل غيره من إخوانه األنبياء إلى أقوامهم خاصة، قال تعالى ﴿وأرسلناك للناس كافة﴾، 

ْن استجابة الجن لدْوة النبي ﴿وما أرسلناك إَل رحمة للعالمين﴾، وقال تعالى وقال تعالى 
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا  وإذا صرفنا إليك )صلى الله ْليه وسلم(

يا قومنا أجيبوا داْي الله وآمنوا به يغفر إلى قوله  أنصتوا فلما ُقِضي ولوا إلى قومهم منذرين
 .لكم من ذنوبكم ويجركم من ْذاب أليم

يقرأ فهو الذي سمعوه ،  )صلى الله ْليه وسلم(وداْي الله المذكور في اآلية هو النبي محمد 
 القرآن.

أحمر كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل   :)صلى الله ْليه وسلم(وقال 
 3.وأسود

 .الناسأراد باألسود واألحمر جميع 

                                                 
 (، واللفظ لمسلم.152( ومسلم )4881رواه البخاري ) 2
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 الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفىموضوع الخطبة: 

 

أن الله تعالى ختم به النبواِ والرساَلِ، ولهذا  )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .8
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سمي بخاتم النبيين، قال الله تعالى 

 .وخاتم النبيين

ن جابر بن ْبد الله األنصاري رضي الله ْنه إن  :)صلى الله ْليه وسلم(قال: قال النبي  ماْو
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجٍل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إَل موضع لَ      بِ     نَ    ٍة من زاوية، 

 ناس يطوفون به ويَعجبون له ويقولون: هَل ُوِضعت هذه الل بِ  نَ  ة؟فجعل ال
 4.وأنا خاتم النبيين: فأنا اللَّ      بِ     نة، قال

كما قال تعالى   ،أن  الله رفع ذِكره َرفعا ْظيما )صلى الله ْليه وسلم(ومن دَلئل ْظم قدره  .11
 أشهدو أشهد أن َل إل  ه إَل الله، »﴿ورفعنا لك ذكرك﴾، فجعل اسمه جزءا من شهادة التوحيد، 

، في األذان واإلقامة ، وَل يذكر الله تعالى إَل وذكر معه النبي «أن محمدا رسول الله
 النبي كر وكثير من األذكار واألدْية، فذِ  -في التشهد والتحياِ  –والخطب وفي الصَلة 

 ي في كل مكان من األرض، وليس بشر في الدنيا يُذكر ويُ ثنى ْليه كما يذكر النبي دو ِ يُ 
 كما قال حسان بن ثابت رضي الله ْنه:،  ويُثنى ْليه

 أشهدُ  المؤذنُ  إذا قال في الخمسِ  إلى اسمه النبي ِ  اسمَ  هُ ل   اإل مَّ ضَ وَ 

 العرش محموٌد وهذا محمدُ فذو   هُ     لَّ جِ   يُ    وشقَّ له من اسمه لِ 

ِْظم قدر النبي صلى الله ْليه وسلم، وهي كثيرة، تزيد ْلى أيها المسلمون، هذه ْشرة دَلئل ْلى 
 كما قدمنا.الِمَئة

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآلياِ والذكر الحكيم، أقول قولي 
 إنه هو الغفور الرحيم. ،ههذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو 

 الخطبة الثانية
 بعد:أما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذين اصطفى، 

شتمه، أو ، ب )صلى الله ْليه وسلم(التعدي ْلى جناب المصطفى  ؛فإن من أفحش القول وأقبحه
الطعن في ْرضه، ِم مَّ ن أوضح القرآن بغضهم لإلسَلم وأهله، فمثل هؤَلء ينطبق ْليهم قول الله تعالى 

                                                 

 ( ْن أبي هريرة رضي الله ْنه.2286(، ومسلم )3535رواه البخاري ) 4



 الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفىموضوع الخطبة: 

 

إن مبغضك ومبغض ما جَئت به من الهدى والنور، هو المنقطع أثره، )إن شانَئك هو األبتر(، أي 
 .المقطوع من كل خير

تهجموا ْليه زاد إقبال أقوامهم ْلى وإن من مكر الله بهؤَلء الذين يمكرون باإلسَلم أنهم كلما 
إلى في الدْوة ْندهم في بَلدهم ليعرفوا الحقيقة من مصادرها، وزاد نشاط المسلمين  ،اإلسَلم

 .اإلسَلم، وصدق الله إذ يقول )ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم َل يشعرون(

مين وإثارتهم ألن يستعملوا استدراج المسل ونالمسلمون إلى أن الكفار يريد نَ ومع هذا فينبغي أن يفطَ 
 وأهلههية والتخريب، حتى إذا وقعوا في ذلك قالوا ألقوامهم )انظروا إلى اإلسَلم والعنجَ والطيش العنف 

، فالحذر الحذر، ْن سبيل اللهالناس  ماذا يفعلون(، ثم نشروا مظاهر تخريبهم في إَْلمهم ليصدوا
رد األمر إلى الصبر وضبط النفس، و ينبغي أن يتصدر خفاف العقول في الفتن، بل الواجب هو فَل 

توا ْلى أْدائهم و ِ فَ لي ُ أهل العلم والخبرة، واستثمار الحدث في الدْوة إلى الله ورد الشبهاِ المثارة، 
ك الذين َل قال الله تعالى )وَل يستخفنوتتحول المحنة إلى منحة بإذن الله، ، فرصة الكيد بهم

 .يوقنون(

ََْلى افقال )إن  اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم  للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  إن من أفضل  :وسلمالنبي صلى الله ْليه  وقالتسليما(، النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا 

فأكثروا ، 6عقة، وفيه الصَّ 5ض، وفيه النفخة    ق آدم ْليه السَلم، وفيه قُبِ لِ أيامكم يوم الجمعة، فيه خُ 
 ،صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد ، اللهم1(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي علي  

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض ْن التابعين ، و وارض ْن أصحابه الخلفاء

أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدين، وانصر ْبادك  اللهم
اللهم من أرادنا  .أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا في أوطاننا،  .الموحدين

 .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اوأراد اإلسَلم والمسلمين بشر ف

ْن  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناْنا الغَلء والوباء والربا  ادفعاللهم 
ن سائر بَلد المسلمين ْامة يا رب العالمين اللهم وفق جميع وَلة المسلمين  .بلدنا هذا خاصة، ْو

                                                 
 النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم.أي  5
 أي ُيصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. 6
 (.16162برقم )« المسند»ومحققو ، «صحيح أبي داود»، وصححه األلباني في وغيره (4/8أحمد ) رواه 1

 



 الدالئل العشرة على ِعظم قدر المصطفىموضوع الخطبة: 

 

اياهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة  .لتحكيم كتابك، وإْزاز دينك، واجعلهم رحمة ْلى ْر
 حسنة وقنا ْذاب النار. 

 سبحان ربنا رب العزة ْما يصفون، وسَلم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة  ،1442لعام  ربيع األولمن شهر  الثالث ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودية



 طاعته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

َأنَّ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزوْ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َجَها َوَبثَّ ِمن ْ
 َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(.

َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكمْ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور أما بعد، 
 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

الله أكرم هذه األمة باختيار خير خلقه ليكون نبيا لها  واعلموا أنتعالى، اتقوا الله ن: أيها المسلمو 
وقد أمر الله  ،فكان بحق خير الناس ُخُلقا وِعلما وعمَل ،وهو محمد )صلى الله عليه وسلم( ،ورسوَل

 .النصيحةقال: الدين  )صلى الله عليه وسلم(عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي فله،  بالنصيحة

 1وألئمة المسلمين وعامتهم. ولرسولهقال: لله ولكتابه  قلنا: لمن؟
  :)صلى الله عليه وسلم(قال النووي رحمه الله ملخصا كَلم بعض العلماء في معنى النصيحة للنبي 

جاء به،  ، فتصديقه على الرسالة، واإليمان بجميع ما)صلى الله عليه وسلم(وأما النصيحة لرسول الله 
وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيًا وميتاً، ومعاداة من عاداه، ومواَلة من واَله، وإعظام حقه وتوقيره، 
وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في 

ها وإجَللها، والتأدب عند قراءاتها، معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظام
واإلمساك عن الكَلم فيها بغير علم، وإجَلل أهلها َلنتساب هم إليها، والتخلق بأخ  َلقه، والتأدب 
بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض ألحد من أصحابه ونحو 

 انتهى كَلمه رحمه الله. 2ذلك.

 
                                                 

 (.55برقم )رواه مسلم  1
 شرح النووي على صحيح مسلم. 2



 طاعته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

ل ِمن أعظم النصح له كما تقدم من كَلم  )صلى الله عليه وسلم(إن طاعة النبي أيها المسلمون، 
وأعلَم خلَقه بأن من  ،)صلى الله عليه وسلم(َقرن الله تعالى طاعته بطاع ة رسوله قد العلماء، كيف َل و 

فما أرسلناك عليهم أطاع الرسول فقد أطاعه، فقال تعالى ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى 
ذا الدين من عند الله عز وجل، إنما جاء به )صلى الله عليه وسلم(ذلك أن الرسول  هُ   جْ وَ حفيظًا﴾، وَ 

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ولم يأت بشيء من عند نفسه، قال تعالى لنبيه  ،و مبلغ عن اللههف
 .إلي

، منها 1في ثَلث وثَلثين موضعا من القرآن وسلم()صلى الله عليه وقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول 
الله وأطيعوا  أطيعواقل وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، وقوله تعالى  فخذوهقوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول 

الله ورسوله وَل  أطيعوايا أيها الذين آمنوا ، وقوله تعالى الرسول فإن تولوا فإن الله َل يحب الكافرين
الرسول وأولي األمر  وأطيعوايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  ، وقوله تعالىتولوا عنه وأنتم تسمعون

 .منكم

واَلستنان بسنته، وتعظيم  ،تواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته، واَلهتداء بهديهكما 
قال: كل  )صلى الله عليه وسلم(له عنه، أن رسول الله أمره ونهيه، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي ال

 أمتي يدخلون الجنة إَل من أبى.
 قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟

 2دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيقال: من 

فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى  أطاعنيقال: من  )صلى الله عليه وسلم(وعنه أن رسول الله 
 3الله.

: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا قال )صلى الله عليه وسلم(وعنه أن رسول الله 
 4منه ما استطعتم.

والذي نفسي  :)صلى الله عليه وسلم(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 لبعير. ا 1بيده، لتدخلن الجنة كلكم إَل من أبى وشَرد على الله كِشراد

                                                 
قال شيخ اإلسَلم رحمه الله: وقد أمر الله بطاعته في أكثر من ثَلثين موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته  1

 (.11/103« )مجموع الفتاوى»ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فَل يذكر الله إَل ذكر معه. 

 . 41، ص «الشريعة»وهكذا قال اآلجري في 
 (.0220ري )رواه البخا 2
 .(1235(، ومسلم )0130اه البخاري )رو  3
 .(1330(، ومسلم )0222اه البخاري )رو  4



 طاعته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 قال: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ 
 2دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيقال: من 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي 
 ورا.هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غف

 الخطبة الثانية
أيها المسلمون، ومما يدخل في ، فيا بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، 

أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  ﴿ياتعالى قال ، عند التنازع الرجوع إليه )صلى الله عليه وسلم(طاعة النبي 
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 

 واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويًَل﴾.

الرسول قال ابن القيم رحمه الله: إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى 
 3هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. )صلى الله عليه وسلم(

للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى افقال )إن  اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيمثم 
إن من أفضل  :وسلمصلى الله عليه النبي  تسليما(، وقالالنَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 

فأكثروا ، 5عقة، وفيه الصَّ 4ض، وفيه النفخة    ق آدم عليه السَلم، وفيه قُبِ لِ أيامكم يوم الجمعة، فيه خُ 
وارض  ،صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ، اللهم6(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي علي  

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض عن التابعين ، و عن أصحابه الخلفاء

اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك 
 .الموحدين

                                                                                                     
 أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه، والمقصود بالشرود هنا الخروج عن طاعة الله. 1
ورجاله رجال مسلم، والحديث له شواهد تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم، وحديث (، 10برقم ) (110 – 1/116رواه ابن حبان ) 2

 (. 0220، شرح حديث )«الفتح»( وغيره، وسنده على شرط الشيخين كما قال الحافظ في 2/361أبي هريرة الذي رواه أحمد )
 باختصار من حاشية الشيخ شعيب على الحديث أعَله. 

 يم اإلفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص.، فصل في تحر «إعَلم الموقعين» 3
 أي النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم. 4
 األولى في الصور، وبين النفختين أربعون عاما.أي ُيصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة  5
، «صحيح أبي داود»، وصححه األلباني في (4/2(، وأحمد )1025(، وابن ماجه )1040(، وأبو داود )1303النسائي )رواه   6

 (.16162برقم )« المسند»محققو و 
 



 طاعته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 .أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا في أوطاننا، 

 .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسَلم والمسلمين بشر ف

عن  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناعنا الغَلء والوباء والربا  ادفعاللهم 
  .ا خاصة، وعن سائر بَلد المسلمين عامة يا رب العالمينبلدنا هذ

 .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

 ،وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيى، بإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
والله  ،يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر

 تصنعون. يعلم ما

 

في مدينة  ،1442لعام  ربيع األولمن شهر  العشرينأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودية



 الحذر من معصيته – المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 األولىالخطبة 
ِدِه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َمالَِنا، َمْن ََ  ْْ ِِ َأ ََئا

ُد َأْن ََل إل   اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه،  َْ ُد َأنَّ ه َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش َْ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   .ُمَحمًَّدا 

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّ  َْ  ْسِلُمون(.)ََا أََ ُّ

 ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً )ََا أََ ُّ
ََْلْيُكْم رَ   ِقيبا(.َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُوا قَ ْوًَل َسِدَدًا  َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع * )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور  فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْديأما بعد، 
 محدثاتْا، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

)صلى الله ْليه النبي من حقوق  واْلموا أنوأطيعوه وَل تعصوه، اتقوا الله تعالى، أَْا المسلمون: 
 ورسولهومن َعص الله في قوله تعالى  تهمعصيجاء التحذَر من قد فمعصيته، الحذر من  وسلم(

تعد حدوده َدخله نارا خالدا فيْا وله ْذاب مْين فقد ضل ضل  ورسولهومن َعص الله  وقوله، َو
وم َعض الظالم ْلى َدَه َقول َا ليتني اتخذِ مع  وقوله، ضَلَل مبينا لتا  الرسولَو سبيَل * َاَو

، لذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان خذوَلليتني لم اتخذ فَلنا خليَل * لقد أضلني ْن ا
تبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى  الرسولومن َشاقق وقال تعالى  من بعد ما تبين له الْدى َو

ْم أن تصيبْم فتنة أو َصيبَ  أمرهفليحذر الذَن َخالفون ْن ، وقال ونصله جْنم وساءِ مصيراً 
: أي فليحذر الذَن َخالفون ْن أمرهفي تفسير قوله تعالى  الله ، ق ال ابن كث  ير رحمهأليمْذاب 

ق  ته وسنت ه وشَر عته، فت وزن األقوال )صلى الله ْليه وسلم(ْن أمر رسول الله  ، وهو سبيله ومن  ْاجه وطَر
ان،  واألْمال بأقواله وأْماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فْو مردود ْلى قائله وفاْله، كائنًا من ك

من أحدث في أنه قال: ) )صلى الله ْليه وسلم(كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ْن رسول الله 
عة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبْم ش (، أي فليحذر وليخأمرنا هذا ما ليس منه فْو رد من خالف شَر

أو  د ٍ  قتل أو حَ بِ  ،الدنياْم ْذاب أليم، أي في ، أو َصيبَ أو بدْةٍ  أو نفاقٍ  فرٍ ن كُ فتنة، أي في قلوبْم، مِ 
 .بتصرف َسير بس أو نحو ذلك. انتْىحَ 
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في قوله: إذا نْيتكم ْن شيء فاجتنبوه، وإذا كما  معصيتهالتحذَر من بكذلك   السنةوقد جاءِ 
 1أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.

ن رجًَل أكل سبب للعقوبة في الدنيا قبل اآلخرة، فقد ثبت من حدَث سلمة بن األكوع أ تهومعصي
له  فقالقال: َل أستطيع،  ،كل بيمينك بشماله، فقال له: )صلى الله ْليه وسلم(ْند رسول الله 

 2..يهِ  ، قال: فما رفعْا إلى فِ (ر ْ  ما منعه إَل الِكب ،َل استطعت): )صلى الله ْليه وسلم(
ن سعيد بن المسيَّب بن َح    ْزن فقال: ما  الله ْليه وسلم( )صلىْن أبيه أن أباه جاء إلى النبي  3ْو

 اسمك؟
 )ومعنى َح ْزن أي صعب( قال: َح    ْزن.
 ْل.قال: أنت سَ 

 .قال: ما أنا بمغير اسماً سمانيه أبي
د)َعني  4بعُد. قال ابن المسيَّب: فما زالت فينا ال ُحزونةُ   (ُصعوبَة األموِر وامِتناع التَّسْيِل فيما ََُر

ن أبي حميد الساْدي   ،غزوة تبوك )صلى الله ْليه وسلم(قال: غزونا مع رسول الله رضي الله ْنه ْو
ٌح شدَدة  ومن كان معه بعير فليعِقْله. ،فَل َقومن أحدٌ  ،فلما أتينا تبوك قال: أما إنْا ستْبُّ َر

 5وهبَّت َرح شدَدٌة فقام رجل فألقته بجبل َطْيء. ،فعقلناها
 النبي وكان ،َعوده أْرابي ْلى دخل )صلى الله ْليه وسلم( النبي أن ،ْنْما الله رضي ْباس ابن ْنو 

 َل :له فقال ،(الله شاء إن طْور ،بأس َل) :قال َعوده مَرض ْلى دخل إذا )صلى الله ْليه وسلم(
 .الله شاء إن طْور ،بأس
رهتُ  ،كبير شيخ ْلى ،- تثور أو - تفور حمى هي بل ،كَل ؟طْور :قلتَ  :6قال  .القبور َز

 7.إذا فنعم :)صلى الله ْليه وسلم( النبي فقال

أربعة أنواع، صغائر وكبائر وبدع تنقسم إلى  )صلى الله ْليه وسلم(النبي معصية إن أيها المسلمون، 
 وكفر.

                                                 
 .ْن أبي هَررة رضي الله ْنه (1337(، ومسلم )7277رواه البخاري ) 1
 (.2221رواه مسلم ) 2
َلً )َح  ْزن( بسكون النون هو الصعب الغليظ، وضده )سْل(، وفي الحدَث: اللْم  3 ْْ َل ِإَلَّ َما َجَعْلَتُه َس ْْ ِإْن  اْلَحْزن َوأَْنَت َتْجَعلُ  ،َلَ َس

َلً  ْْ  .ِشَْئَت َس
 (.6112رواه البخاري ) 4
 .(1312( ومسلم )1472رواه البخاري ) 5
 أي األْرابي. 6
 (.3616رواه البخاري ) 7
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يد بالنار أو حَ  الكبيرةفأما  ، وصاحب الكبيرة د     فْي كل ذنب ورد في حق فاْله لعنة أو غضب أو ْو
الحذر من الوقوع في  فينبغيتحت المشيَئة في اآلخرة، إن شاء الله ْذبه وإن شاء غفر له، فعلى هذا 

 . إن تجتنبوا كبائر ما تنْون ْنه نكفر ْنكم سيَئاتكم وندخلكم مدخَل كَرماالكبائر، قال تعالى 
ونحو ذلك، فكل هذه ورد تبرج النساء و الخمر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرحم  وشربومن ذلك السرقة 

 فيْا إما حد  في الدنيا أو نص ْلى ْقوبة في اآلخرة أو كَلهما.

يد خاص في اآلخرة.َح   د  فْي الذنب الذي لم َرد فيه  الصغيرةوأما   1في الدنيا وَل ْو
بن اكبيرة، فعن   غير أنه َنبغي التنبيه إلى أن الصغيرة إذا استمر ْليْا اإلنسان ولم َتب منْا صاِر

فإنْن ومحقراِ الذنوب قال: )إَاكم  )صلى الله ْليه وسلم(أن رسول الله رضي الله ْنه مسعود 
مثَل كمثل قوم  نَّ ُْ  لضرب  )صلى الله ْليه وسلم(َجتمعن ْلى الرجل حتى َْلكنه(، وإن رسول الله 

الرجل َنطلق فيجيء ، فجعل )أي حضر وقت صنع طعامْم( نزلوا أرض فَلة، فحضر صنيع القوم
. انتْى كَلم ابن 2حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيْا( ،والرجل َجيء بالعود ،بالعود

 مسعود رضي الله ْنه.
ولْذا صح ْن ابن ْباس رضي الله ْنْما قوله: َل صغيرة مع اإلصرار، وَل كبيرة مع اَلستغفار. رواه 

ر.  ابن جَر
ارتكاب شيء من نواقض اإلسَلم، كعبادة غير الله، من األنبياء أو الصالحين أو قبورهم، ب فيكون وأما الكفر

كاإلَمان رد شيء معلوم من الدَن بالضرورة، أو سب الله أو رسوله أو الدَن، أو اَلستْزاء بشيء منْا، أو
أفضل من  ْليه وسلم()صلى الله ، أو اْتقاد أن غير هدي النبي مثَل –بالله أو إنكار أن شرب الخمر حرام 

 ، أو ارتكاب السحر، أو مظاهرة الكافَرن ْلى المؤمنين رغبة في دَنْم.ههدَ

 .أن هذه بعض أمثلتْا المرتد، إَلوموجباِ الوقوع في الكفر كثيرة، ذكرها الفقْاء في كتب الفقه في باب 

ا هو إحداث ْبادة أو اْت فاَلبتداع؛  وأما البدعة قاد في الدَن لم تأِ به لغة هو اَلختراع واإلحداث، وشْر
  في اَلْتقاداِ وتكون في األْمال، أي العباداِ. تكونوالبدع الشَرعة، 

الجماْي بعد الصلواِ، وصَلة الظْر بعد صَلة الجمعة، واَلحتفال بالمولد  التسبيح بدع العباداِومن 
مْمء والمعراج، وغير ذلك من األفعال التي َرتكبْا بعض الناس النبوي وليلة اإلسرا ، َتقربون بْا إلى الله بْز

                                                 
زا هذا القول َلبن ْباس وأبو ْبيد القاسم بن سَلم واإلمام أحمد بن  ،(651 – 11/652« )مجموع فتاوى ابن تيمية»انظر  1 ْو

 وقال: هو أمثل األقوال. ،حنبل وغيرهم
 : حسن لغيره. «المسند»وقال محققو  ،(423 – 1/422رواه أحمد ) 2
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ْا ضَللة، كما في  )صلى الله ْليه وسلم(، وقد سماها النبي وهي َل تَزدهم إَل بعدا، ألن الله لم َشْر
  1الحدَث: كل بدْة ضَللة.

)ص لى الل ه إَل بم ا ش رع، والح ذر م ن معص ية النب ي  والواجب هو اَلْتصام بالكت اب والس نة، وأن َل َعب د الل ه
ْا وأَا  أَا   ْليه وسلم( كانت دوافعْا، فإن من اْتصم بالكت اب والس نة نج ا، وم ن ح اد ْنْم ا هل ك،  كان نْو

 2فيكم شيَئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي. فتُ خلَّ  :)صلى الله ْليه وسلم(كما قال النبي 

القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في 
 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى ف، بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذَن اصطفى، 

ََْلْيِه َوَسلِ ُموا افقال )إن  أمركم بأمر ْظيم ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ تسليما(، للََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن 
ض،     ق آدم ْليه السَلم، وفيه قُبِ لِ إن من أفضل أَامكم َوم الجمعة، فيه خُ  :وسلمصلى الله ْليه النبي  وقال
صل وسلم ْلى  ، اللْم5(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا علي  ، 4عقة، وفيه الصَّ 3لنفخةوفيه ا

 .من تبعْم بإحسان إلى َوم الدَنو ارض ْن التابعين ، و وارض ْن أصحابه الخلفاء ،ْبدك ورسولك محمد
 .الدَن، وانصر ْبادك الموحدَناللْم أْز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء 

اللْم من أرادنا وأراد اإلسَلم  .أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَنو اللْم آمنا في أوطاننا، 
 .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اوالمسلمين بشر ف

اَ   اهم.اللْم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر

سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَلم ْلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. 
 المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدَنة  ،1442لعام  ىاألولجمادى من شْر  السابع ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودَة

                                                 
، ْن العرباض بن ساَرة رضي الله ْنهوغيره  (127 – 4/126أحمد )( من حدَث جابر رضي الله ْنْما، ورواه 767مسلم )رواه  1

 والحدَث صححه األلباني رحمه الله.
« صحيح الجامع»ْن أبي هَررة رضي الله ْنه، وصححه األلباني في  (1/274) «كتاب الفقيه والمتفقه»رواه الخطيب في  2
(3232). 
 ي النفخة الثانية في الصور، وهو قرٌن ََنفخ فيه إسرافيل، وهو ال َم لك ال ُم وَكل بالنفخ في الصور، فيقوم الخَلئق من قبورهم.أ 3
 أي َُصعق الناس في آخر الحياة الدنيا، فيموتون كلْم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى في الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. 4
 (.16162برقم )« المسند»محققو و ، «صحيح أبي داود»، وصححه األلباني في وغيره (4/7)أحمد رواه   5
 



 محبته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   
 .َوَرُسولُهُ 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزوْ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َجَها َوَبثَّ ِمن ْ
 َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.

َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكمْ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، أما بعد، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

 )صلى الله عليه وسلم(محبة النبي أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالىن: أيها المسلمو 
كثيرة،   )صلى الله عليه وسلم( تهحبمواألدلة على وجوب ، ومن أصول الدين، شرط إيمان العبدمن  وتعظيمه

إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون   قل﴿منها قوله تعالى 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله  أحب إليكم من الله ورسولهكسادها ومساكن ترضونها 

 .﴾َل يهدي القوم الفاسقين

إذ  ،واستحقاقه لها ، )صلى الله عليه وسلم(بته فكفى بهذه اآلية حضًا وتنبيهاً ودَللة وحجة على وجوب مح
ثم  ،﴾فتربصوا حتى يأتي الله بأمره﴿إليه من الله ورسوله بقوله تعالى  توعد الله من كان ماله وأهله وولده أحبَّ 

 .ل ولم يهدِ أضوأعلمهم أنهم ممن  ،فس قهم في تمام اآلية

على النفس والمال  تهكون إَل بتقديم محبَل ي وسلم()صلى الله عليه  تمام كمال محبة النبي، والمؤمنونأيها 
في المحبة واإليمان، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى  واألهل، ودون هذا نقص  

 .﴾النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴿

خرة، اقرءوا إن شئتم: ما من مؤمن إَل وأنا أولى به في الدنيا واآل :)صلى الله عليه وسلم(ومن السنة قوله 
 1.﴾النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴿

 2أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. :)صلى الله عليه وسلم(وقال رسول الله 
                                                 

 واللفظ للبخاري. ،( عن أبي هريرة رضي الله عنه1112( ومسلم )2922رواه البخاري ) 1
 ( عن جابر رضي الله عنه.718رواه مسلم ) 2



 محبته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 1َل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. :)صلى الله عليه وسلم(وقال النبي 

وهو آخذ بيد عمر بن  )صلى الله عليه وسلم(وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي 
 الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله، ألنت أحب إلي من كل شيء إَل من نفسي.

 َل والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. :)صلى الله عليه وسلم(فقال النبي 
 إنه اآلن والله ألنت أحب إلي من نفسي. فقال له عمر: ف

 2اآلن يا عمر. :)صلى الله عليه وسلم(فقال النبي 

ثَلث من كن فيه وجد بهن حَلوة  :)صلى الله عليه وسلم(وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
وأن يكره أن يعود في  أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء َل يحبه إَل لله، ؛اإليمان

 9الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار.

مقترنًا بمحبة الله في عدة نصوص شرعية  )صلى الله عليه وسلم(، وقد جاء ذكر محبة الرسول المؤمنونأيها 
وهذا اَلقتران يدل على مدى الصلة الوثيقة ، أحب إليكم من الله ورسولهكقوله تعالى من الكتاب والسنة،  

، وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة الله تعالى )صلى الله عليه وسلم(بين محبة الله ومحبة رسوله 
فتأمل هذا التَلزم بين محبة قدرها وإشعار بأهميتها ومكانتها،  كر فيه إشارة إلى عظمأصًَل، لكن إفرادها بالذ ِ 

 .)صلى الله عليه وسلم(نبيه  الله تعالى ومحبة

كان معه في اآلخرة، فعن   هكثيرة، منها أن من أحب  )صلى الله عليه وسلم(وفضائل محبة النبي أيها المسلمون، 
عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال:  )صلى الله عليه وسلم(أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجَل سأل النبي 

قال: أنت مع من  .)صلى الله عليه وسلم(إَل أني أحب الله ورسوله قال: َل شيء،  لها؟ وماذا أعددتَ 
 أحببت.

أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا  :)صلى الله عليه وسلم(قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 
وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بِ ُح ب ِ ي إياهم وإن لم أعمل بمثل  )صلى الله عليه وسلم(أحب النبي 

 4أعمالهم.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 
 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

  

                                                 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.44( ومسلم )11رواه البخاري ) 1
 (.1192رواه البخاري ) 2
 واللفظ لمسلم. ،(49ومسلم ) ،(11رواه البخاري ) 9
 (.2192( ومسلم )9177رواه البخاري ) 4



 محبته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 نيةالخطبة الثا
 بعد:أما الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، 

 ، وأهمها أربعة:عديدة )صلى الله عليه وسلم(واألسباب المعينة على حب النبي ، المؤمنونأيها 

في سبيل نشر اإلسَلم  )صلى الله عليه وسلم(: تذكر تضحياته ألمته وشفقته عليهم، فقد لقي النبي األول
 أذًى عظيما.

من الهَلك األخروي، كما قال  تذكر شفقته العظيمة على أمته )صلى الله عليه وسلم(ومما يقوي محبة النبي 
 .﴾لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم﴿تعالى 

يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل  )صلى الله عليه وسلم(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
فيها، فجعل تقع في النار يقعن فلما أض اءت ما ح وله ج عل ال فراش وه ذه الدواب التي رجل استوقد نارا، 

 4فيها. 9عن النار وأنتم تَ َقحَّمون 2كمِز      ويغِلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ ب ُِحجَ  1نهُ   َزعَ    الرجل يَ 

كان أنه  والتي منها ، معرفة صفاته الحميدة وأخالقه الطيبة )صلى الله عليه وسلم(بي وم ما يقوي محبة الن
، وُخ ِنق هِ    بِ   قِ     رب على عَ يعفو ويصفح، فقد قال عنه أهل مكة إنه ساحر، وشاعر، ومجنون، وصابئ، وضُ 

مكة بعدما فعلوا به ما فعلوا ه الشريف، ثم لما أمكنه الله من أهل اعيته، ودمي وجهُ سرت ربَ ، وكُ 1سَل الجزوربِ 
ثم قال: اذهبوا فأنتم أٍخ كريم.وابن أخ  كريم قالوا: خيرا،  قال لهم: يا أهل مكة، ما ترون أني فاعل بكم؟

 الطلقاء.
، فبذلك ُيسمَّى أهل مكة 8، وكانوا له فيئا1نوة   فأعتقهم رسول الله، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عُ 

 7.«الطلقاء»

، وتذكر اإلكثار من قراءة كتب السيرة النبوية والمطالعة فيها )صلى الله عليه وسلم(ومما يقوي محبة النبي 
 وأعماله وجهاده وتكوينه للمجتمع اإلسَلمي. هأحوال

                                                 
 أي يدفعها ويطردها. 1
 «.النهاية»ُح َجزِكم جمع ُح جزة وهي موضع شد اإلزار. انظر  2
مون أي ترمون بأنفسكم فيها من غير روية وَل تثبت. انظر  9  «.النهاية»تقحَّ
 (.2274ومسلم ) ،(1479رواه البخاري ) 4
  ،«عمدة القاري»قاله العيني في  ،مواشي وسَله هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من ال ،نثىذكرا كان أم أ ،الجزور هو البعير 1

 باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. ،كتاب الجهاد والسير
 أي قهرا. 1
 أي غنيمة. 8
 ( لألزرقي.2/121« )أخبار مكة»وانظر  ،ذكر الخبر عن فتح مكة ،«تأريخه»رواه الطبري في  7



 محبته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

وتقديمه على النفس  )صلى الله عليه وسلم(قد ضرب السلف أروع األمثلة في حب النبي ، لالمسلمونأيها 
زيد بن الدثنة رضي الله عنه  -وهو على الشرك حينذاك  -سَأل أبو سفيان بن حرب فقد واألهل والمال، 

حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه: أنشدك الله يا زيد، أتحب محمدًا عندنا اآلن في مكانك نضرب 
 عنقه وإنك في أهلك؟ 

 تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال: والله ما أحب أن محمداً اآلن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة
 1فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمٍد محمداً.

ليست من الدين لم يفعلها النبي  لهم فعل أمورٍ  نَ     يَّ زَ  أنْ  الناس، ومن تلبيس الشيطان على بعض المؤمنونأيها 
للنبي يزعمون أنها من تمام المحبة وَل صحابته وَل أصحاب القرون الثَلثة المفضلة،  )صلى الله عليه وسلم(

، ألن المحبة تقتضي التسليم خطأوهذا ، «المولد النبوي»ومن هذا ما يسمى ب  ،  )صلى الله عليه وسلم(
أن ما ُيسمى ب    وقد علمناللمحبوب، والوقوف عند أمره ونهيه، والحرص على عدم النقص أو الزيادة في دينه، 

 :)صلى الله عليه وسلم(ليس من هذه بشيء، بل هو من العبادات المحدثة، وقد قال النبي « المولد النبوي»
 .، أي مردود على صاحبه، غير مقبول2)من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(

للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا افقال )إن  اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيمثم 
كثار من حاثا أمته على اإل وسلم صلى الله عليه النبي  تسليما(، وقالأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 
فإن  ،فيه ليَّ فأكثروا من الصَلة ع ،من خير أيامكم يوم الجمعة )إنالصَلة والسَلم عليه يوم الجمعة: 

ارض ، و وارض عن أصحابه الخلفاء ،صل وسلم على عبدك ورسولك محمد علي(، اللهمصَلتكم معروضة 
 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو عن التابعين 

اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، 
اللهم وفق جميع وَلة المسلمين ، أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا في أوطاننا، 

ا وأراد اإلسَلم والمسلمين بشر من أرادن اللهملتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 
 .كيده في نحره  وردنفسه، بله شغَ اف

عن بلدنا هذا  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناعنا الغَلء والوباء والربا  ادفعاللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا  .خاصة، وعن سائر بَلد المسلمين عامة يا رب العالمين

 عذاب النار. 

يعظكم  ،ى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيبإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
 والله يعلم ما ،لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر

  عون.تصن
                                                 

 وعزاه لسيرة ابن إسحاق. ،سنة ثَلث ،ذكر يوم الرجيع ،َلبن هشام« السيرة النبوية»انظر  1
 .( عن عائشة رضي الله عنها1817( ومسلم )2128رواه البخاري ) 2



 محبته - المصطفىحقوق من موضوع الخطبة: 

 

 

في مدينة الجبيل، في  ،1442لعام  الثانيربيع من شهر  الخامسأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 المملكة العربية السعودية



 توقير زوجاته )صلى الله عليه وسلم(من حقوق النبي موضوع الخطبة: 

1 

 

 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   
 .َوَرُسولُهُ 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزوْ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َجَها َوَبثَّ ِمن ْ
 َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.

َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكمْ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، أما بعد، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

 أصول اعتقاد أهل السنةمن واعلموا أن وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالى ن،أيها المسلمو 
من زلة عالية، بل رفعهن إلى الله تعالى بو أهن فقد  ، )صلى الله عليه وسلم(النبي أزواج توقير  ؛والجماعة

وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم منزلة األمومة لجميع المؤمنين، كما في قوله تعالى 
، وفي ذلك من ال ُحرمة واَلحترام والتوقير واإلكرام واإلعظام ما يوجب على كل مسلم أن أمهاتهم

 يحفظ لهن هذا الحق، ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعاً.

أنهن حفظن هديه في بيته ونقلنه لألمة،  )صلى الله عليه وسلم(وجب توقير زوجات النبي ومما يُ 
 .)صلى الله عليه وسلم(َلسيما عائشة رضي الله عنها، فإنها من المكثرين من الرواية عن النبي 

وتطمئنه إلى أن ما  هكانت تثبتو ،  )صلى الله عليه وسلم(فهي أول أزواجه وأما خديجة رضي الله عنها 
زيه أبدا، كما هو معلوم من قصته لما جاءها يرجف فؤاده لما هو عليه هو الحق، وأن الله تعالى لن يخ

به َلبن عمها ورقة بن نوفل، وكان  ذهبتأول مرة في غار حراء، فطمئنته ثم بالوحي جبريل  نزل عليه
  1قد تنصر في الجاهلية، فزاده طمأنينة، وبين له أن الذي نزل عليه هو الوحي من الله تعالى.

قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله 
أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في اآلخرة، خصوصاً خديجة رضي الله  )صلى الله عليه وسلم(

 زلة العالية.عنها أم أكثر أوَلده، وأول من آم ن به وعاضده على أمره، وكان له منها المن 
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فضل عائشة على  :)صلى الله عليه وسلم(والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي 
 انتهى كَلمه رحمه الله. 1النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.

بمعنى الدعاء لهن بأن يثني ومما يدل على عظم حق أمهات المؤمنين تخصيصهن بالصَلة عليهن، 
أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف رضي الله عنه فعن أبي حميد الساعدي الله عليهن ويرفع قدرهن، 

 نصلي عليك ؟

وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد  وأزواجهقال: قولوا اللهم صل على محمد 
 2وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأزواجه

ومن حق وق أمهات المؤمنين اَلستغفار لهن، وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسن الثناء عليهن، وذلك 
 ، وزيادة فضلهن على غيرهن من نساء هذه األمة. )صلى الله عليه وسلم(لمكانت هن من رسول الله 

من الرجس، كما في  )صلى الله عليه وسلم(طهارة زوجات النبي  وقد نص القرآن علىأيها المؤمنون، 
، قال ابن جرير رحمه الله: إنما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراقوله 

يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل 
 انتهى. معاصي الله تطهيرا.

واتهامهن بالباطل من أعظم اإليذاء للنبي  )صلى الله عليه وسلم(وعلى هذا فالوقيعة في زوجات النبي 
 يؤذونإن الذين في قوله  )صلى الله عليه وسلم(، وقد حرم الله إيذاء النبي )صلى الله عليه وسلم(

 .الله في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا عظيما ورسوله لعنهمالله 

، الرافضة قبحهم الله ما عليه )صلى الله عليه وسلم(أيها المسلمون، ومما يناقض توقير زوجات النبي 
بالزنا، فهم يدينون الله بهذا اَلعتقاد الفاسد، وهذا  عائشة تَ ِبعوا المنافقين في اتهام أم المؤمنين  فقد

الوارد في القرآن في صدر سورة  تهابراءكفر عياذا بالله، ألن الذي يتهم عائشة بالزنا لم يصدق بخبر 
النور، قال الله تعالى ﴿إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم َل تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل 
امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم * لوَل إذ سمعتموه ظن 

مبين﴾ إلى أن قال ﴿ولوَل إذ سمعتموه قلتم ما المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيًرا وقالوا هذا إفك 
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم 

 مؤمنين﴾.
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قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما 
 1ر في هذه اآلية؛ فإنه كافر ألنه معاند للقرآن.رماها به بعد هذا الذي ذك

 ن، رضي الله عنهوما ينافي ذلك )صلى الله عليه وسلم(أزواج النبي بتوقير فوائد يسيرة تتعلق فهذه 
 أجمعين.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي 
 لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.هذا واستغفر الله 

 الخطبة الثانية
)صلى وأزواج النبي أيها المسلمون، فيا  ،بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، 

 من النساء، وهن إحدى عشرة:  من دخل بهنَّ  نَّ هُ  الله عليه وسلم(

 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. -1
 عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. -2
 سودة بن زمعة رضي الله عنها. -3
 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. -1
 بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. ، رملةأم حبيبة -5
 رضي الله عنها. ، هند بنت أبي أمية بن المغيرة، القرشية،أم سلمة -6
 عنها.زينب بنت جحش رضي الله  -6
 زينب بنت خزيمة الهَللية رضي الله عنها. -8
 جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. -3

 صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. -11
 ميمونة بنت الحارث الهَللية رضي الله عنها. -11

َن َعَلى للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّو فقال )إن ااعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم ثم 
وسلم حاثا أمته على النبي صلى الله عليه  وقال، تسليما(النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 

 ،فيه فأكثروا من الصَلة عليَّ  ،من خير أيامكم يوم الجمعة اإلكثار من الصَلة والسَلم عليه يوم الجمعة: )إن
، وارض عن أصحابه الخلفاء، صل وسلم على عبدك ورسولك محمد علي(، اللهمفإن صَلتكم معروضة 

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض عن التابعين و 

                                                 
 . 23، سورة النور، اآليات: «تفسير ابن كثير» 1



 توقير زوجاته )صلى الله عليه وسلم(من حقوق النبي موضوع الخطبة: 

4 

 

اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، 
اللهم من أرادنا وأراد اإلسَلم ، مورنا، واجعلهم هداة مهتدينأصلح أئمتنا ووَلة أو اللهم آمنا في أوطاننا، 

 .كيده في نحره  وردوالمسلمين بشر فأشغله في نفسه، 

عن بلدنا هذا  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناعنا الغَلء والوباء والربا  ادفعاللهم 
  .المينخاصة، وعن سائر بَلد المسلمين عامة يا رب الع

 اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

بى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
رون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما لعلكم تذك

 تصنعون. 

في مدينة  ،1112لعام  الثانيربيع من شهر  التاسع عشرأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودية



 ؛ توقير صحابتهحقوق المصطفى )صلى الله عليه وسلم(من موضوع الخطبة: 

1 

 

 للصحابة رضي الله عنهم( )الخصائص العشرة

 األولىالخطبة 
ََََ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

ُد أَْن ََل إل    َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش َْ ه ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن َُْضِلْل  َْْبُدُه َوَرُسولُهُ  ُد َأنَّ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك لَُه، َوَأْش  .ُمَحمًَّدا 

َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وكل أما بعد، 
 محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة، وكل ضَلة َي النار.

 السنة أصول اعتقاد أهلمن واْلموا أن وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالى أَْا المسلمون،
ةَ  وبِ  رَُّهم، )صلى الله ْليه وسلم(النبي  أصحاب توقيرَ  ؛والجماْة الثناء  ْم، وحسنَ ب واَلقتداءْم حق ِ  ومعَر

لقادحة ا ْن األخبارِ  من ْاداهم، واإلْراضَ  ْما شجر بينْم، ومعاداةَ  لْم، واإلمساكَ  ْليْم، واَلستغفارَ 
َُذكر  َئَل  ل الييعة والمبتدْين، إْذ هم أهل  َ  َي أحد منْم، والتي نقلْا بعض المؤرخين، وجْلة الرواة، وضُ 

ضائلْم وحِميدُ أحد منْم بسوء وَل َُعاب ْليه أمر   ُسكتُ  ، بل تُذكر حسناتْم َو ْما وراء  سيرتْم، َو
 1ذلك.

م ألصحاب ْْم وألسنتِ  قلوبِ   ل أهل السنة والجماْة سَمةُ قا ل شيخ اإلسَم ابن تيمية رحمه الله: ومن أصو 
والذَن جاءوا من بعدهم َقولون ربنا ، كما وصفْم الله َي قوله تعالى )صلى الله ْليه وسلم(رسو ل الله 

ًَ للذَن آمنوا سبقونا باإليماناغفر لنا وإلخواننا الذَن   .انتْى .2وَل تجعل َي قلوبنا غ
 للصحابة رضي الله عنهمالخصائص العشرة 

ََُضلَ  ،أَْا المؤمنون .1 صحبة لِ ير من بين سائر الباختارهم بأن الله ناس ْلى غيرهم من ال ةُ الصحاب لقد 
ف، وتلقي حدَثه من َ وسماعِ  إليه ْم َي الحياة الدنيا بالنظرِ وخصَّ  ،)صلى الله ْليه وسلم(نبيه  مه اليَر

عة وأمور الدَن ْنه،  الوجوه وأتمْا،  عث به من النور والْدى ْلى أكملما بُ  وتبليغِ ْلى َدَه،  والتربيةِ اليَر
لْم من صار َنير اإلسَم والدْوة إليه،  َي سبيل معه جْادهملِ لْم األجر العظيم  ومن َضائلْم أن كان

، هدْا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعمن  من المعلوم أنَإنه ر مثل أجور من بعدهم، و األج
 َل َنقص ذلك من أجورهم شيَئاً.

ع ذكرهم َي التوراة واإلنجيل والقرآن،  ْلى الصحابة اللهأثنى وقد  ،المسلمونأَْا  .2 أحسن الثناء، وَر
دهم  أشداء ْلى الكفار رحماء  والذين معهمحمد رسو ل الله المغفرة واألجر العظيم، قا ل تعالى بوْو

ًَ من الله ورضوانًا سيماهم َي وجوهْم من أثر السجود ذلك مثلْم  بينْم تراهم ركعًا سجدًا َبتغون َض
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َي التوراة ومثلْم َي اإلنجيل كزرع أخرج شطأه َآزره َاستغلظ َاستوى ْلى سوقه َعجب الزراع ليغيظ 
ملوا الصالح د الله الذَن آمنوا ْو  .اِ منْم مغفرة وأجراً ْظيماً بْم الكفار ْو

 ،لى الله ْليه وسلم()صهذا مثل  ضربه الله تعالى ألصحاب النبي الله َي تفسير اآلَة:  رحمهقا ل القرطبي 
كثرون إلى دَنه  بالدْوةدأ حين ب )صلى الله ْليه وسلم(َكان النبي  ،َعني أنْم َكونون قليًَ ثم َزدادون َو

يقوى حاًَل بعد حا ٍل َ ،كالزرع َبدو بعد البذر ضعيفاً   ،ي أمرهوِ     َأجابه الواحد بعد الواحد حتى قَ  ،ضعيفاً 
 .بتصرف َسير انتْى وأوضح بيان. ،َكان هذا من أصح مثلٍ  ،هه وأَراخُ ظ ساقُ حتى َغلُ 

ِْ ظَ م قدر الصحابة  .3 وألزمْم كلمة قا ل تعالى  ،كلمة التقوىألزمْم  أن الله ْباد الله، ومن الدَلئل ْلى 
، وهي )َل إله إَل الله(، َألزمْم حقوقْا كلمة التقوىألزمْم   أنه، َأخبر هاوأهل  بْا  وكانوا أحقَّ  التقوى

تأهلوا أن ، أي أنْم اسأهُلْابْا من غيرهم، وأنْم أَح قُّ ثم أخبر أنْم  والقيام بْا، َالتزموها وقاموا بْا،
 َوصفوا بأنْم أهل للتقوى، لِ ما َعلم ما َي قلوبْم من الخير. 

ِْ ظَ م قدر الصحابة ما أخبر الله به .4 قد إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة َ الناسأن  ومن الدَلئل ْلى 
 .اهتدواَقد  بمثل ما آمنتم بهَإن آمنوا  ، قا ل تعالىاهتدوا

د لْم بالله تعالى  ِْ ظَ م قدر الصحابة أنومن الدَلئل ْلى  .5 ِْ فى بالله وك، المؤمنون حقاهم أنْم َش
ملوا الصالحاِ قا ل تعالى شْيدا،   َي سبيل الله والذَن آووا ونصروا أولَئك هم وجاهدواوالذَن آمنوا ْو

م المؤمنون حقا    .لْم مغفرة ورزق كَر

ِْ ظَ م قدر الصحابة ما ذكره ال .6 ما قوله ْنْم، وه ِرضاهله َي موطنين من القرآن من ومن الدَلئل ْلى 
ن واألنصار والذَن اتبعوهم بإحسان  رضوا ْنه و  رضي الله عنهمتعالى ﴿والسابقون األولون من المْاجَر

لقد رضي الله ﴿ ، وقوله تعالىوأْد لْم جناِ تجري تحتْا األنْار خالدَن َيْا أبدا ذلك الفوز العظيم﴾
بًا﴾ْن المؤمنين إذ َباَع  .ونك تحت اليجرة َعلم ما َي قلوبْم َأن ز ل السكينة ْليْم وأثابْم َتحاً قَر

ِْ ظَ م قدر الصحابة  .7 ه أَقه األمة بأمر دَنْا، ألنْم تربوا ْلى ْين النبي )صلى الله ْليأنْم ومن الدَلئل ْلى 
ل، وقد أخبر )صلى الله ْليه وسلم( بأن لألربعة ال اَنوا التنَز سنة  –لراشدون وهم الخلفاء ا –مين منْم دَّ    قَ    مُ  وسلم( ْو

الله، والسمع والطاْة  أوصيكم بتقوىمتبعة، َنبغي ْلى من أتى بعدهم أن َتبعْا، قا ل رسو ل الله )صلى الله ْليه وسلم(: 
لمهديين، افعليكـم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ، َإنه من َعش منكم َسيرى اختََا كثيرا، 1وإن ْبدا حبييا ُمجدَّْا

 3ومحدثاِ األمور، َإن كل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَلة.وإَاكم ، 2فتمسكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ

                                                 
 أي مقطع األطراف. 1
 النواجذ آخر اَلضراس، ولكل إنسان أربع نواجذ. 2
(، وغيرهم، 127 – 4/126(، وأحمد )42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4667( واللفظ له، وأبو داود )1/171رواه ابن حبان ) 3

 والحدَث صححه األلباني رحمه الله.
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ِْ ظَ م قدر الصحابة أن  .8  مياورتْم، َق ا لب )صلى الله ْليه وسلم(نبيه تعالى أمر  اللهومن الدَلئل ْلى 
َإذا ْزمت َتوكل ْلى الله وشاورهم في األمر. 

ِْ ظَ م قدر الصحابة أن الله  .1 جعلوا لْم، وأن َل َ االستغفارإلى  بعدهمندب من جاء ومن الدَلئل ْلى 
 ًَ نا سبقو الذَن  وإلخواننالنا  اغفروالذَن جاءوا من بعدهم َقولون ربنا ، َقا ل ْليْمَي قلوبْم غ

 .للذَن آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم غل  وَل تجعل َي قلوبنا  باإليمان

ِْ ظَ م قدر الصحابة ما نص ْليه  .16  خيرُ هو م قرنْ أن )صلى الله ْليه وسلم(النبي ومن الدَلئل ْلى 
 1، ثم الذَن َلونْم، ثم الذَن َلونْم.قرني الناسِ  خير  ، َقا ل: القرون

 ولفظ مسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت َيْم. 

ِْ ظَ م قدر الصحابة  .11  هم مضاْف  رَ أجمن أن  )صلى الله ْليه وسلم(ما أخبر به النبي ومن الدَلئل ْلى 
)َل تسبوا أصحابي، َلو أن أحدكم أنفق مثل  :)صلى الله ْليه وسلم( قا لْلى أجر من جاء بعدهم، 

 .4(3يفهصِ دَّ أحدهم وَل نَ     ذهباً ما بلغ مُ  2(دٍ   حُ أُ )
ا َإنْا أْظمأن صدقة الصحابي لو كانت َعني  ربع الصاع،هو د مصيف هو النصف، والالنَّ و  ثوابا ِمن  ُمدَّ

 د.     حُ صدقة من أتى بعده ولو كانت كجبل أُ 
د اإلخَص وص الصحابيصدقة ن ما َقارِ  ، ْباد الله، بين الصدقتين هووسبب التفاِو  دق النية.من مَز

 :بعير خصا للوا ْلى من بعدهم ضُ والحاصل أن الصحابة ََ 

 .وسلم()صلى الله ْليه اختيار الله لْم لصحبة نبيه  .1
تْم للنبي  .2  وصحبتْم له. )صلى الله ْليه وسلم(رَؤ
 لْم. )صلى الله ْليه وسلم(حب النبي  .3
 .أنْم خير الناس قاطبة .4
تْم َي التوراة واإلنجيل والقرآن، وثناؤها ْليْم كرُ ذِ  .5  .َضلْم وخيَر
 قتْم َي اإلسَم.سابِ  .6
من ْزم الرسو ل  همد ِ من النفس والما ل والولد، وشَ  )صلى الله ْليه وسلم(موا لله وللدَن وللنبي ما قدَّ  .7

 ْم األذى َي سبيل قيام دَن اإلسَم.لِ وتثبيته، وتحمُّ  )صلى الله ْليه وسلم(

                                                 
 ( ْن ْبد الله بن مسعود رضي الله ْنه. 2533( ومسلم )2652رواه البخاري ) 1
 بر جبالْا.ُأُح د هو جبل معروف بالمدَنة، وهو أك 2
 «.النْاَة»انظر  3
رة  رضي الله ْنه،( ْن أبي سعيد الخدري 2541(، ومسلم )3673رواه البخاري ) 4 ي الباب ْن أبي هَر لم رواه مس رضي الله ْنه،َو

(2546.) 
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 ما اتصفوا به من الصفاِ الحميدة، التي تلقوها وتربوا ْليْا من ميكاة النبوة مباشرة. .8
 .اْةإلى قيام الس َي اآلَاق بسببْم احفظْم للقرآن والسنة وتبليغْما للناس، وانتيارهم .1

 اً خََه.، وما أجمعوا ْليه َل َسع أحد)صلى الله ْليه وسلم(أنْم أْلم الخلق بدَن الله بعد النبي  .16
من  بعدهم ْلى من قبلْم ومن )صلى الله ْليه وسلم(بْا صحابة النبي اختص َْذه ْير خصا ل ْباد الله، 

َِْلَم مكانة ، الناس اها  بْم ح الصحابة ومنزلتْم َي دَن اإلسَم، وانفتح َي قلبه بابُ َمن ِْلمْا وْو
 وتعظيمْم.

بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقو ل قولي هذا واستغفر 
 الله لي ولكم من كل ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 تفاضل الصحابة فيما بينهم في المنزلة – الخطبة الثانية
لموا أن اتقوا الله تعالى وراقبوه، واْأَْا المسلمون، َيا  ،بعدأما الحمد لله وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، 

ضائلْم،  ثم  رأهل السنة والجماْة َؤمنون بأن خير هذه األمة بعد نبيْا أبو بكر ثم ْمَالصحابة متفاوتون َي مراتبْم َو
ن ْلى األنصار، ثم  ْثمان ُقدمون المْاجَر ن لْم السابقة َي اإلسَم، ثم جاء األنصار َْلي، َو ووا النبي آألن المْاجَر

ؤمنون  1َُفضلون من أنفق قبل الفتحأهل السنة و ، ونصروه )صلى الله ْليه وسلم( وقاتل، ْلى من أنفق من بعده وقاتل، َو
، وبأنه َل َدخل النار 2)اْملوا ما شَئتم َقد غفِر لكم( –انوا ثَثمائة وبضعة ْير وك –بأن الله تعالى قا ل ألهل بدر 

يْدون بالجنة لمن شْد له أي شجرة الرضوان َي الحدَبية،  أحد باَع تحت اليجرة، و  كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، َو
 بالجنة، كالعيرة وغيرهم من الصحابة. )صلى الله ْليه وسلم(رسو ل الله 

 في حقوق الصحابة على األمةخلصة 

 :علينا حقوقا أربعةلصحابة لوخلصة القول أن أيها المؤمنون، 

الكف ْما : لثالثاخير الناس بعد النبي )صلى الله ْليه وسلم(، اإلَمان بأنْم : الثانيمحبتْم والترضي ْنْم، : األول
 كالرواَض ومن سلك مسلكْم.الذب ْنْم مما قاله بعض المبتدْة َيْم،  : الرابع شجر بينْم.

ََْلى النَّ َقا ل )إن ااْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيم ثم  ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ ا الَِّذََن للََّه َوَم َْ ِبيِ  ََا أََ ُّ
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ارض ، و خلفاءْن أصحابه الوارض ، صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد اللْم، تسليما(آَمُنوا َصلُّوا 

 .من تبعْم بإحسان إلى َوم الدَنو ْن التابعين 
نْى ْن الفحياء والمنكر والبغيبإن الله َأمر بالعد ل واإلحسان وإَتاء ذي القر  ،ْباد الله علكم تذكرون، َعظكم ل ،ى، َو

  تصنعون. والله َعلم ما ،َاذكروا الله العظيم َذكركم، واشكروه ْلى نعمه َزدكم، ولذكر الله أكبر

َي مدَنة الجبيل، َي المملكة  ،1442لعام  الثانيربيع من شْر  الثاني ْيرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 
 العربية السعودَة

                                                 
 .مكةأي َتح  1
 ( ْن ْلي بن أبي طالب رضي الله ْنه.2414( ومسلم )3667رواه البخاري ) 2
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 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   
 .َوَرُسولُهُ 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزْوجَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها َوَبثَّ ِمن ْ
 َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.

يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، أما بعد، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

)صلى الله عليه النبي من حقوق  واعلموا أنوأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،أيها المسلمون
)صلى الله وصية النبي  وحفظَ  ،مهم، وتوليهومحبتَ ، آل بيته ؛ توقيرَ أهل السنة والجماعةاعتقاد  أصولِ و  وسلم(

 فيهم. عليه وسلم(

  صلى الله عليه واألدلة على هذا األصل كثيرة، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله(
ر، ثم قال: فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكَّ  ،، بين مكة والمدينة1ُخ مًّ   ايومًا فينا خطيبًا بماء يدعى  وسلم(

كتاب   أولهما:؛ وأنا تارك فيكم ثَ َقلين ،ي فأجيبفإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول رب ،أيها الناس ،أما بعد)
 .(الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به

الله في أهل بيتي، أُذكركم الله في أهل بيتي،  وأُذك ِ  رُكموأهل بيتي، )ب فيه، ثم قال: فحث على كتاب الله ورغَّ 
 . (أذكركم الله في أهل بيتي

 فقيل لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
 2.من ُحـرِم الصدقة بعدهقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته 
، ومعنى قوله 3في أهل بيته( )صلى الله عليه وسلم(محمدًا  ارقبواوقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: )

 )ارقبوا( أي احفظوا.

                                                 
 موضع بين مكة والمدينة، فيه ماء.« ُخ م» 1
 (.2042رواه مسلم ) 2
 ( 3113رواه البخاري ) 3
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د يناوالمس والسنن الصحاحومناقبهم كثيرة جداً، وهي مبسوطة في  بيت النبي  ائل آلضواألحاديث في ف
 1وغيرها من كتب الحديث.

  حقًا على األمة َل يشرَُكهم فيه  )صلى الله عليه وسلم(قال ابن تيمية رحمه الله: وَل ريب أن آلل محمد
غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والمواَلة ما َل يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشًا يستحقون من 
المحبة والمواَلة ما َل يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والمواَلة ما َل 

هذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل يستحقه سائر أجناس بني آدم، و 
 2قريش على سائر العربَ وفضل بني هاشم على سائر قريش، وهذا هو المنصوص عن األئمة كأحمد وغيره.

ونصه: قال: سمعت رسول الله ، حديث واثلة بن األسقع الذي دل على التفضيل المذكوررحمه الله ثم ذكر 
يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصَلة والسَلم،  وسلم()صلى الله عليه 

 3واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.

  داخَلت في آل البيت بنص القرآن، قال تعالى  )صلى الله عليه وسلم(وزوجات النبي ، المؤمنونأيها
 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا نص في

 انتهى. ألنهن سبب نزول هذه اآلية. هنا،   هفي أهل البيت  )صلى الله عليه وسلم(دخول أزواج النبي 

  ها الله عليهم مقد حرَّ تحرم عليهم الصدقة، و  )صلى الله عليه وسلم(وآل بيت النبي ، المسلمونأيها
إن الصدقة َل تنبغي آلل محمد،  :)صلى الله عليه وسلم(تعظيما لقْدرهم، ألن الص دقة أوساخ الناس، قال 

 0إنما هي أوساخ الناس.

  بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو الذين تحرم عليهم الصدقة َفِخذان؛  )صلى الله عليه وسلم(آل بيت النبي و
 .مطلب بن عبد مناف ال

  علَّم أمته أن يقولوا في  )صلى الله عليه وسلم(ومن دَلئل توقير آل البيت أن النبي ، المؤمنونأيها
 التشهد: 

 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.   آل محمداللهم صل على محمد وعلى 
 1م إنك حميد مجيد.كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهي  آل محمداللهم بارك على محمد وعلى 

                                                 
 صنعاء. –ألم شعيب الوادعية، الناشر: دار اآلثار « الصحيح المسند من فضائل آل بيت النبوة»انظر  1
 (.0/955« )منهاج السنة النبوية» 2
 ( وغيره.2212رواه مسلم ) 3
 . رضي الله عنه ( عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث1412رواه مسلم ) 0



    توقير آل بيته –موضوع الخطبة: من حقوق المصطفى 

 

 فهل بعد الدعاء لهم في الصلوات الخمس توقير أفضل من هذا التوقير؟!

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 
 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الثانيةالخطبة 
ضرب الصالح السلف أن اعلموا رحمكم الله ف، بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، 

، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والذي )صلى الله عليه وسلم(المثل األعلى في توقير آل بيت النبي 
 2أحب إلي أن أصل من قرابتي. )صلى الله عليه وسلم(نفسي بيده ؛ لقرابة رسول الله 

 ،القائمونوالمؤمنون يتولون أهل البيت ويحبونهم، َل كما يزعم الروافض أنهم وحدهم  أيها المسلمون 
حقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلمًا َل نظير له،  البل بحب أهل البيت، وأن غيرهم ظلموهم، 

كثير من روايات أهل البيت، بسبب ما اشتهر عنفهم الذين خ ذلوهم وغرُّوهم، وتسببوا ف من الكذب  همي رد  ِ
ثم إن الروافض يحصرون محبتهم في نفر قليل من أهل البيت، أما أهل السنة المستقيمين عليها  .عليهم

 ثم إن الذين يبغضهم الروافض من أهل البيت أكثر بكثير ممن يحبونهم.، يحبون أهل البيت كلهم ويتولونهمف

  للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  افقال )إن  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيمثم اعلموا رحمكم الله
وارض عن  ،صل وسلم على عبدك ورسولك محمد تسليما(، اللهميَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 

اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل  .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو التابعين  ارض عن، و أصحابه الخلفاء
أصلح أئمتنا و اللهم آمنا في أوطاننا،  .الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين

اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم  .ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين
 رحمة على رعاياهم. 

عنا الغَلء  ادفعاللهم  .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسَلم والمسلمين بشر ف
عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزناوالوباء والربا 

سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  .بَلد المسلمين عامة يا رب العالمين
 ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة  ،1002لعام  ىاألولجمادى من شهر  الرابع والعشرينأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 الجبيل، في المملكة العربية السعودية

                                                                                                     
 جرة رضي الله عنه.( عن كعب بن عُ 042( ومسلم )3314أخرجه البخاري ) 1
 (.1195(، ومسلم )3112رواه البخاري ) 2
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 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  َأْشَهُد أَنَّ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل ٰه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 
 َوَرُسولُُه.

أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

 صلى الله من حقوق النبي أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،أيها المسلمون(
 .الذي وعده يبعثه الله مقاما محمودا وأنالصَلة والسَلم عليه، والدعاء له بالوسيلة والفضيلة،  عليه وسلم(

  الدعاء له بالرحمة وشريف المنزلة، فإن الصَلة في  :)صلى الله عليه وسلم(ومعنى الصَلة على النبي
إن  وصل عليهملى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اللغة تأتي بمعنى الدعاء كما في قوله تعا

 .، أي رحمة وطمأنينةك سكن لهمءصَلتك سكن لهم﴾، أي ادع لهم، إن دعا
 ومعنى صَلة المَلئكة على النبي أي: الدعاء له بالرحمة، والثناء عليه.

 صَلة الله على النبي أي رحمته والثناء عليه في المأل األعلى.أما 
الصَلة ثناء ، و المحبة و التعظيم و الكرام و ال  تعني )صلى الله عليه وسلم(على نبيه من الله والخَلصة أن الصَلة 
 علي ذكره، ويزيده تعظيًما وتشريًفا.يُ يُ ثني عليه و طلب من الله أن التعني من الناس والمَلئكة 

  ويدخل في ذلك سَلمة ، له طلب السَلمة يعني )صلى الله عليه وسلم(، والسَلم عليه المؤمنونأيها
 عته من النيل منها والطعن فيه.معرضه وس

قد جمعت جميع الخيرات، قال ابن   )صلى الله عليه وسلم(تكون الصَلة والتسليم على النبي فوعلى هذا 
والمقصود من : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماكثير رحمه الله تعالى في تفسير آية األحزاب 

هذه اآلية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمن زلة عبده ونبيه عنده في المأل األعلى، بأنه يثني عليه عند 
المَلئكة المقربين، وأن المَلئكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصَلة والتسليم عليه، ليجتمع 

 1لسفلي جميعا.الثناء عليه من أهل العالمين العلوي وا
  فليجمع بين الصَلة والتسليم، وَل يقتصر  )صلى الله عليه وسلم(على النبي العبُد إذا صلى عباد الله، و

 على أحدهما، فَل يقول )صلى الله عليه( فقط، وَل )عليه السَلم فقط(.

                                                 
 . 65اآلية  ،تفسير سورة األحزاب 1

http://www.saaid.net/kutob/index.htm


 ة والسالم عليهالصال ؛من حقوق المصطفىموضوع الخطبة: 
  saaid.net/kutob/index.htmww.                          

 

قاله النووي وابن  .1يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمامن اآلية الكريمة وهي قوله  وهذا مأخوذ
 كثير رحمهما الله.

  ،واجبة إذا ذُكر، يدل على ذلك أنه قد ورد  )صلى الله عليه وسلم(والصَلة على النبي أيها المسلمون
البخيل الذي من ذُكرت عنده فلم ُيصل  :)صلى الله عليه وسلم(في حديثين؛ األول قوله  ذلكالتره يب من 

 2علي.
 4أنف رجل ذُكرت عنده فلم ُيصل علي. 3والثاني قوله: رِغم

  في ردت و قد  امستحبة في عموم األحوال، إَل أنه )صلى الله عليه وسلم(عباد الله، والصَلة على النبي
 ، وهي كالتالي:عشرة مخصوصة مواطن

 في الصَلة في التشهد األخير. الموطن األول
 في صَلة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. الموطن الثاني

قال ابن القيم: الصَلة على النبي  في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين واَلستسقاء، وغيرها. الموطن الثالث
 6أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.كان في الخطب   )صلى الله عليه وسلم(

)صلى الله عليه سول الله فعن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال ر الموطن الرابع يوم الجمعة، 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السَلم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة،  :وسلم(

 5، فإن صَلتكم معروضة علي.فأكثروا علي من الصالة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي  7لما روى مسلم في صحيحه،  بعد إجابة المؤذن الخامسالموطن 

يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا  )صلى الله عليه وسلم(الله عنه أنه سمع رسول الله 
 علي، فإن من صلى عليَّ صَلة صلى الله عليه بها عشراً ... الحديث.

                                                 
نهاية  ،سورة األحزاب ،العظيمتفسير القرآن ، و  )صلى الله عليه وسلم(باب صفة الصَلة على رسول الله  ،«األذكار»كتاب انظر   1

 . 65تفسيره لآلية 
وأحمد  ،(3645ترمذي ) وال ،باب من البخيل ،كتاب عمل اليوم والليلة  ،(1899« )الكبرى»والنسائي في  ،(3/181رواه ابن حبان ) 2

 وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي. ،وصححه األلباني ،عن حسين بن علي بن أبي طالب ،(1/291)
 والمقصود الدعاء عليه بالهانة بأن يلصق أنفه في التراب. ،هو الترابالرَّغام  3
 وقال األلباني: حسن صحيح. ،«المسند»وصححه محققو  ،عن أبي هريرة رضي الله عنه ،(2/264( وأحمد )3646رواه الترمذي ) 4
 . 441ص  ،)صلى الله عليه وسلم(الموطن الخامس من مواطن الصَلة على النبي  ،«جَلء األفهام» 6
 «.صحيح أبي داود»وصححه األلباني في  ،(4/8وأحمد ) ،(1986وابن ماجه ) ،(1947وأبو داود ) ،(1373رواه النسائي ) 5

 (.384رقم ) 7
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رسوُل اللَِّه  1بينارضي الله عنه قال:  والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيدعند الدعاء،  السادسالموطن 
)صلى : اللَّهمَّ اغِفر لي وارَحمني ، فقاَل رسوُل اللَِّه فقالَ  2فصلَّى قاعٌد إذ دخَل رجلٌ  )صلى الله عليه وسلم(

عليَّ ثمَّ ادُعُه. ُلُه، وصلِ  ، إذا صلَّيَت فقَعدَت فاْحَمِد اللََّه بما هَو أَهْ َعِجلَت أيُّها المصلِ ي :الله عليه وسلم(
)صلى يُّ فقاَل النَّب ، )صلى الله عليه وسلم(: ثمَّ صلَّى رجٌل آخُر بعَد ذِلَك فحِمَد اللََّه وصلَّى على النَّبيِ  قالَ 

 3.أيُّها المصلِ ي ادُع ُتَجبْ  :الله عليه وسلم(
 يصعد منه شيء حتى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء واألرض، َل

 4.)صلى الله عليه وسلم(تصلي على نبيك 

أنه   )صلى الله عليه وسلم(فقد ثبت عنه عند دخول المسجد وعند الخروج منه،  والثامن السابع ناالموطن
ثم قال: اللهم افتح لي أبواب  )صلى الله عليه وسلم(كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسول الله 

 رحمتك.
 6ثم قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. )صلى الله عليه وسلم(وإذا خرج صلى وسلم على رسول الله 

فعن وهب بن األجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب أثناء السعي بين الصفا والمروة،  التاسعالموطن 
رضي الله عنه بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعاً، وليصل عند 
المقام ركعتين، ثم ليبدأ بالصفا، فيستقبل البيت فيكبر سبع تك بيرات، بين كل تكبيرتين حمدا لله وثناء عليه 

 5، وسأل لنفسه، وعلى المروة مثل ذلك.الله عليه وسلم( )صلىوصلى على النبي 
)صلى الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، العاشرالموطن 

إَل كان  )صلى الله عليه وسلم(ما جلس قوم مجلسًا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه  :عليه وسلم(
 8يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء آخذهم. 7م تِرةمجلسهم عليه

                                                 
 .بينا أي بينما 1
 .صلى أي دعا 2
وصححه  ،صحيحوقال الترمذي: هذا حديث حسن (، 1284والنسائي ) ،واللفظ له (3477الترمذي )(، و 1481أبو داود )رواه  3

 .األلباني
 وصححه األلباني رحمه الله. ،(485رواه الترمذي ) 4
دون جملة المغفرة الواردة في تلك وصححه األلباني  ،(3412( وابن أبي شيبة )314( والترمذي )771انظر سنن ابن ماجه ) 6

 الروايات.
جامع اآلثار الصحيحة عن أمير المؤمنين »وحسنه صاحب  ،( مختصرا14691ورواه ابن أبي شيبة ) ،(1343( )6/14رواه البيهقي ) 5

 .161ص  ،«عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 «.النهاية»أي نقص. انظر  7
 (.1/165« )السلسة الصحيحة»واأللباني كما في  ،«المسند»وصححه محققو  ،(3389والترمذي ) ،(2/484رواه أحمد ) 8
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 ة والسالم عليهالصال ؛من حقوق المصطفىموضوع الخطبة: 
  saaid.net/kutob/index.htmww.                          

 

مع الوضع في عندها،  )صلى الله عليه وسلم(، تستحب الصَلة على النبي مخصوصة فهذه عشرة مواطن
 مستحبة في عموم األحوال. )صلى الله عليه وسلم(اَلعتبار أن الصَلة على النبي 

ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، 
 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
الله سبحانه وتعالى أمركم الله أن  عباداعلموا فالحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، 

 تسليما(، اللهمللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا افقال )إن  بأمر عظيم
من تبعهم بإحسان وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين و  ،صل وسلم على عبدك ورسولك محمد

َلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم وفق جميع و  .إلى يوم الدين
سبحان ربنا ، إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة أيدينااللهم ما نزل بَلء إَل بذنب، وما رُِفع إَل بتوبة، وهذه 

 رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة  ،1442لعام  من شهر جمادى اآلخرةالثالث والعشرين أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 99155696195751، واتس: الجبيل، في المملكة العربية السعودية

http://www.saaid.net/kutob/index.htm


  مفوائد الصالة على النبي صلى الله عليه وسلموضوع الخطبة: 

 

 األولىالخطبة 
َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 

ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  َأْشَهُد أَنَّ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل ٰه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 
 َوَرُسولُُه.

أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

 َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.)يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل 

هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 نَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم إِ 

ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه  )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكمْ 
 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

 صلى في الصَلة على النبي أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،أيها المسلمون(
  :فوائد ةعشر  الله عليه وسلم(

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الوارد في قوله تعالى  امتثال أمر الله تعالى بالصالة والسالم عليه األولى:
 .وسلموا تسليما

دعاء، والدعاء عبادة مستقلة، أمر بها الله،  )صلى الله عليه وسلم(أن صَلة العبد على النبي الفائدة الثانية: 
 ورتب عليها األجر والثواب.

)صلى الله ، كما قال حصول عشر صلوات من الله على من صلى على النبي صالة واحدة الفائدة الثالثة:
والجزاء من جنس العمل، فمن أثنى على  1اً.من صلى عليَّ صَلة؛ صلى الله عليه بها عشر  :عليه وسلم(
 ؛ جزاه الله من جنس عمله، بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه.)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

عبد عن      ، فسيئات ى عنه عشرـله عــشر حسنات، ويُـمح وتُــكتبُ أنه يُـرفع عــشر درجات،  الفائدة الرابعة:
من صلى علي صَلة واحدة صلى  :)صلى الله عليه وسلم(قال: قال رسول الله  عنه الله بن عمرو رضي الله

 2الله عليه عشر صلوات، وُح طت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.

                                                 
 (.483رواه مسلم ) 1
 .( وغيره1221برقم )« السنن الكبرى»في رواه النسائي  2



  مفوائد الصالة على النبي صلى الله عليه وسلموضوع الخطبة: 

 

قال:  رضي الله عنه بن كعب  ي ِ    بَ أُ  ، فعنالفائدة الخامسة: أنها سبب لمغفرة الذنوب وكفاية العبد ما أهمه
 إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:  )صلى الله عليه وسلم(كان رس  ول الله 

يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما 
 فيه.

 قال أُبَ ي: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصَلة عليك، فكم أجعل لك من صَلتي؟
: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فقال: ما شئت. قال: قلت

فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك 
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  1، ويُغفر لك ذنبك.إذاً ُتكفى همكصَلتي كلها؟ قال: 

كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان ( أُب   ي بن كعب)أي تيمية رحمه الله: هذا قال شيخ اإلسَلم ابن 
كفاه الله ما أه مه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى   )صلى الله عليه وسلم(دعائه الصَلة على النبي 

بمثله(، فدعاؤه عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا آلحاد المؤمنين لقالت المَلئكة: )آمين، ولك 
 انتهى كَلمه رحمه الله. 2أولى بذلك. )صلى الله عليه وسلم(للنبي 

أنها سبب لشفاعته  إذا قرنها  :)صلى الله عليه وسلم(من فوائد الصالة على النبي  الفائدة السادسة
 وسلم( )صلى الله عليهفعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي الداعي بسؤال الوسيلة له، 

، فإنه من صلى عليَّ صَلة؛ صلى الله عليه بها صلوا علييقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم 
، فإنها من زلة في الجنة َل تنبغي إَل لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا سلوا الله لي الوسيلةعشراً، ثم 

 4.الشفاعة لهالوسيلة حلت هو، فمن سأل لي 

، فهي  )صلى الله عليه وسلم(الصالة على النبي  بين يديهم إجابة دعائه إذا قد   تُـرجىالسابعة: أنه  الفائدة
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء تُـصاِعد الدعاء إلى رب العالمين، 

 3.)صلى الله عليه وسلم(صعد منه شيء، حتى تصلي على نبيك واألرض، َل يَ 

: كما دل على هذا قوله،  )صلى الله عليه وسلم(الفائدة الثامنة: أنها سبب لعرض صالة المصلي عليه 
 .)صلى الله عليه وسلم(، وكفى بالعبد شرفا أن تعرض صَلته على رسول الله 5)إن صَلتكم معروضة علي(

                                                 
( 5/141( بنحوه، وأحمد )13« ) )صلى الله عليه وسلم(ف    ضل الصَلة على النبي »(، وإسماعيل الق  اضي في 2352رواه الترم  ذي ) 1

 (.453« )الصحيحة»مختصرا، وحسنه األلباني رحمه الله كما في 
 .(1/144) «مجموع الفتاوى» 2
 (.483رواه مسلم ) 4
 وصححه األلباني رحمه الله. ،(381رواه الترمذي ) 3
 (.11112« )المسند»( وغيره عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه، وصححه محققو 3/8قطعة من حديث رواه أحمد ) 5



  مفوائد الصالة على النبي صلى الله عليه وسلموضوع الخطبة: 

 

)صلى بخَلف المجلس الذي َل يصلى فيه على النبي المجلس وزكاته،  يبِ ــطِ الفائدة التاسعة: أنها سبب لِ 
)صلى أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله  فعنفإنه يعود حسرة على أهله يوم القيامة،  الله عليه وسلم(
إَل كان  )صلى الله عليه وسلم(ما جلس قوم مجلسًا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه  :الله عليه وسلم(
 2يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء آخَذهم. 1ترة مجلسهم عليهم

، وذلك عقد من عقود وزيادتها )صلى الله عليه وسلم(لرسول ا محبة أنها سبب لدوام الفائدة العاشرة:
المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة  رِ   كْ اإليمان الذي َل يتم إَل به، ألن العبد كلما أكثر من ذِ 

 لحبه؛ تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه. 

ه وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقص حبه من قلبه، وَل شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية رِ كْ وإذا أعرض عن ذِ 
  محبوبه.

جَلء األفهام في فضل »ملخصة من كتاب ،  عليه وسلم()صلى الله الصَلة على النبي  فوائد فيفهذه عشرة 
 ، َلبن القيم رحمه الله.« )صلى الله عليه وسلم(الصَلة والسَلم على خير األنام 

  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا
 غفروه، إنه كان للتوابين غفورا.واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاست

 الخطبة الثانية
ومما يُلحق بالصَلة على أيها المسلمون، ا فيالحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، 

ألنه من وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، الدعاء له بالوسيلة والفضيلة، ؛  )صلى الله عليه وسلم(النبي 
واألصل في هذه حديث جابر بن عبد الله رضي الله الدعاء له بالرفعة والثناء ، الذي هو معنى الصَلة عليه، 

قال: من قال حين يسمع النداء: )اللهم رب هذه الدعوة التامة  )صلى الله عليه وسلم(أن رسول الله  ماعنه
الذي وعدته(؛ حلت له شفاعتي يوم  مقاما محموداوابعثه ، الوسيلة والفضيلةوالصَلة القائمة؛ آِت محمدا 

 4القيامة.

يقول: إذا س معتم  )صلى الله عليه وسلم(أنه سمع النبي  ماوعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
ثم سلوا الله المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليَّ صَلة؛ صلى الله عليه بها عشراً، 

 3.، فإنها من زلة في الجنة َل تنبغي إَل لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هوالوسيلةلي 
 .منزلة عالية في الجنةفالوسيلة 

                                                 
 «.النهاية»أي نَقص. انظر  1
 (.1/151« )السلسة الصحيحة»واأللباني كما في  ،(17222) «المسند»وصححه محققو وغيره، ( 2/383رواه أحمد ) 2
 (.113رواه البخاري ) 4

 تقدم تخريجه. 3



  مفوائد الصالة على النبي صلى الله عليه وسلموضوع الخطبة: 

 

 .والخير البركةالفضل و هي عموم  الفضيلةو 
لبدء الحساب، هو الشفاعة الكبرى ألهل الموقف  ، والمقام1(، أي ُيحمد القائم فيهمحموداقوله )مقاما و 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ، ودليل ذلك حديث )صلى الله عليه وسلم(هو النبي والقائم 
 2المقام المحمود؛ الشفاعة. :)صلى الله عليه وسلم(

)صلى الله عليه وقوله في آخر الحديث: )حلت له شفاعتي(؛ هذا من الجزاء بالمثل، فلما دعا الداعي للنبي 
استحق بذلك أن يكون ممن يشفع لهم النبي في تكفير السيئات ورفع المحمود؛  المقامأن يبعثه  وسلم(

 .)صلى الله عليه وسلم(الدرجات، فاللهم اجعلنا ممن تدركه شفاعة نبيك 

للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا افقال )إن  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيمأن اعلموا رحمكم الله ثم 
فما ِمن عبد ُمسلم أكثَ َر الصَلة على ُمَحم د عليه الصَلة تسليما(، أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا 

صل  اللهمالصَلة والسَلم عليه. والسَلم، إَل  نوَّر الله قلبه، وغفر ذنبه، وشرح صدره، ويسَّر أمره، فأكِثروا َمَن 
من تبعهم بإحسان إلى وارض عن أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين و  ،وسلم على عبدك ورسولك محمد

  .يوم الدين

 .اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين
  .ح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتديناللهم آمنا في أوطاننا، وأصل

اللهم من أرادنا اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 
  .كيده في نحره  وردله في نفسه، شغَ اوأراد اإلسَلم والمسلمين بشر ف

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

في مدينة الجبيل،  ،1332لعام  من شهر جمادى اآلخرة الثَلثينأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 77411575471211واتس:  ،في المملكة العربية السعودية

                                                 
 عند شرح الحديث المذكور.« فتح الباري»قاله ابن حجر في  1
عسى حسن لغيره، وكذا رواه ابن جرير في تفسير سورة اإلسراء، تفسير قوله تعالى «: المسند»(، وقال محققو 2/328رواه أحمد ) 2

 . 24، آية أن يبعثك ربك مقاما محمودا



 من الهجرة النبوية ستة عشر درسا –خطبة مختصرة 

 

ِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه َفََل َهاِدَي لَُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزْوجَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها َوَبثَّ ِمن ْ
 َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(.

 يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديداً 

على محمدًا صلى الله عليه وسلم  هنبيبعث الله  أنواعلموا وأطيعوا الله وَل تعصوه، أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، 
عشيرته األقربين، فقبل القليل منهم عليه الصَلة والسَلم قت الوثنية األرض، بما فيها خير البقاع مكة، فدعا فترة من الرسل، بعد أن طبَّ 

فلما صدع بها رسول الله صلى الله  ،، وكفار قريش َل يلقون لها باَلً شيء من الخفاء فيوبقيت تلك الدعوة وردها الكثير، دعوته، 
، ، فأغروه بالمال ليكون أكثرهم ماَلً اا على آلهتهم، وتعصبا لها آخر، حفاظً المشركون مسلكً سلك  ؛، وتنقص آلهتهم وذمهاعليه وسلم

فأبى ذلك عليه سنة، هم ها و وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوعرضوا عليه أن يملكوه عليهم، وأغروه بالزواج من أجمل نسائهم، 
سوء  وساموهم ن استطاعوا تعذيبه من أتباعه، ممن ليس لهم نفوذ وَل عشيرة،عذبوا مف، )ودوا لو تدهن فيدهنون(، الصَلة والسَلم

ولما رأى الرسول صلى الله عليه  .اإلسَلميرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالدخول في دين لإلى الشرك، و ا قسرً يعودوا لالعذاب، 
األولى في فهاجروا مرتين، ن لهم في الهجرة إلى الحبشة، أذِ  ؛وسلم ما يقاسيه أصحابه من البَلء، وليس في استطاعته حينئذ حمايتهم

ا لمصلحة انتشار ، تحقيقً المدينة إلىهو نفسه إلى المدينة، ثم لحق بهم هاجروا ثم السنة الخامسة من البعثة والثانية في العاشرة، 
 َلم، وعبادة الله بأمن وطمأنينة.اإلس

 ما يلي:فمن تلك الدروس دروساً عظيمة، ويستفيد منها فيها حكماً باهرة،  يجدوالناظر في الهجرة النبوية أيها المسلمون، 
: والله وقال ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غادر مكة وقف مستقبَل إياهاالتضحية بالمال والوطن والعشيرة في سبيل الله .1

  1منك ما خرجت. تخرجأُ  يولوَل أنأرض الله إلى الله، أحب لخير أرض الله، و إنك 
 فإنه لما، من استغلقت عليه الدعوة في مكان فينبغي له أن يتجه لمكان آخر يدعو إلى الله فيهومن دروس الهجرة أن  .2

 يدعو إلى الله فيها.لمدينة ال إلىاتجه ؛ هداية قريشيئس النبي صلى الله عليه وسلم من 
والصبر على ذلك،  ،بل بالمجاهدة في طاعة اللهوَل تنال براحة البدن،  فالجنة غالية،سنة االبتالء، ظهور  ومن دروس الهجرة .3

 )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(.
كما نقله منها من مك ة إلى المدينة   وينقلهناً على الله عز وجل أن يصرف األذى عن النبي صلى الله عليه وسلم،    ي ِ    فقد كان هَ 

ليستبين و  ،ولكن شاء الله أن يبتليه ليكون قدوة لقومه ولمن بعدهمالبراق في لحظة، إلى بيت المقدس ليلة اإلسراء على دابة 
في سبيل نشر على ما يَلقون من األذى  الصبر الدعاة إلى اللهعلم تالله، ولياألجر عند ويعظم ويتمحص الصدق، ، التمسك
 الدعوة.
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الحسي استعداد النبي صلى الله عليه وسلم اَلستعداد ذلك في ويتجلى  ،الحسية األخذ باألسباب الهجرةومن دروس  .4
الله  عبدب واستعانا وهو أبو بكر رضي الله عنه، ا أمينً صاحبً  واتخذبذلك، له الله  أذنأنه لم يهاجر حتى الكامل، وأهم ذلك 

الله بن  بعبد واستعان، غنمه، وكان يرعى ليأتيهما باللبنبموَله عامر بن فهيرة  واستعان ،أخبار قريشليأتيهم ب بن أبي بكر
 .بالطريقخبيراً ا أمينً كان ، ولكنه  ليدلهما الطريق امع كونه مشركً  أريقط الليثي

 عمي على المشركين.طريقا غير المعهودة ليُ  اتخذومن أخذه باألسباب أنه 
 جنوبي مكة ثَلث ليال. جبل ثوره في غار في اختباؤ ومن أخذه باألسباب 

 إلى المدينة إَل بعد أن انقطع طلب المشركين له. لم ينطلق من الغاركذلك فإنه 
 ، وهم الذين تقدم ذكرهم.ماس ة من لهم صلةلمسيره إَل سر  كتمومن أخذه باألسباب 

 .النبوية السيرةوالعمل باألسباب في أهمية التخطيط القدوة في تبين ت العشرةففي هذه األمور 
التي مضى ذكر بعضها،  الحسيةاألسباب لم يكن معتمدا على أنه عليه الصَلة والسَلم النبوية ومن دروس الهجرة  .3

لو أن  ،يا رسول اللهقال أبو بكر: غار ال، ومن دَلئل ذلك أن المشركين لما وصلوا إلى على الله عز وجل بل كان قلبه متوكَلً 
 2؟ما ظنك باثنين الله ثالثهمايا أبا بكر، : مطمئنًا له ، فقال عليه الصَلة والسَلمتحت قدميه ألبصرنا قدميهأحدهم نظر إلى 

ُقوُل ِلَصاِحِبِه ََل َتْحَزْن ِإَلَّ تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ ي َ وصدق الله إذ يقول )
َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى  وََكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز فَأَنَزَل اللَُّه َسِكينَ َتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم تَ َرْوَها ِإنَّ اللََّه َمَعَنا 

 َحِكيم(.
وفي طريق الهجرة أدركهم سراقة بن مالك بن ُجعُشم على فرس له، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الطلب قد لحقنا يا 

  3.رسول الله، فقال: َل تحزن إن الله معنا
علَّم أمته من خَلل فالنبي صلى الله عليه وسلم  ،وجوب الصبر والثبات في سبيل نشر الدعوةومن دروس الهجرة النبوية  .6

ا للمؤمنين وفتنة امتحانً ، فقد يكون للباطل جولة، وألشياعه صولة، جهامة ولو كانت له الباطل أهلفي وجه  الثبات الهجرة
 .)وكان حقا علينا نصر المؤمنين( ،صبرواآمنوا و للذين  قطعا ستكونالعاقبة  للكافرين، ولكن

هو الدعوة مصير يظن أن  األمربادئ في فالذي ينظر في الهجرة ، لتقوىلهل االعاقبة ألاليقين بأن ومن دروس الهجرة النبوية  .7
ن كان الله معه فهو القوي في ا بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن مَ جد   متفاوتفميزان القوى المادية ، ضمحَللَلزوال واال

، ثم انتشار دين ودخول مكة في ربوع اإلسَلم، وإسَلم أهلهاعليها بعد مرور ثمانية أعوام  ة الهجرةالناظر إلى عاقبالحقيقة، و 
، هيةل   اإل؛ إن الناظر لذلك ليتيقن أن المؤثر هنا ليس القوة البشرية المادية، بل القوة الربانية الله تدريجيا في أنحاء الكرة األرضية

فدين الله منتصر َل محالة، ألن قوة الدين من قوة الله تعالى، والله تعالى َل غالب له، )إن ينصركم الله فَل غالب لكم وإن 
 يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده(.
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وأهليهم وأموالهم التي  فلما ترك المهاجرون ديارهم، من ترك شيئًا لله عّوضه الله خيرًا منهأن لهجرة النبوية العلم بومن دروس ا .3
، فدانت لهم الشام وفارس بأن فتح عليهم الدنيا، ومل كهم شرقها وغربهاخيرا منها، أعاضهم الله  ؛إلى النفسهي أحب شيء 

 .عصر الصحابة إلى شمال أفريقيا، ففتحوا األندلسومصر، ثم اتجه المسلمون بعد انصرام 
لما ائتمر زعماء قريش ا، فإنه وجعل له مخرجً ومن اتقى الله وقاه الله، ، ظ الله حفظه اللهف  ح  أن من ومن دروس الهجرة النبوية  .2

من كيدهم، وأخرجه من مكة،  من بلده؛ حفظه الله منهم، ووقاه خرجوه ، أو يقتلوه، أو يُ ا النبي عليه الصَلة والسَلمليعتقلو 
 .وأوصله المدينة، معززا مكرما، لم يصبه أذى

الله عليه وسلم لصحبته في ، حيث اختاره النبي صلى فضل أبي بكر رضي الله عنهومن دروس الهجرة النبوية التنبيه إلى  .11
إذا تذكر في الطريق أمامه وكان يسير راحلة، الله  وجهز، من الفرح لصحبته ىبكو سأله الصحبة، فقد الهجرة، وُحقَّ له ذلك، 

استعمل ، و استعمل عبد الله ابنه في نقل األخبار، فاستعمل عائلته كلها في سبيل اللهإذا تذكر الطلب، و خلفه الرصد، ويسير 
، وِإذا َغَدا عبد فاحتلباها بالغنموح بغنم أَبي بكر عليهما، وكان يرعاها، فِإذا أَمسى أَراح عليهما ، فكان ير عامر بن فهيرةموَله 

والخَلصة أن ، أثر أقدامهويطمس  ات بع عامر بن فهيرة أَثره بالغنم حتى يُ َعفِ َي عليهفي الصبح هما ن عندِ الل ه بن أَبي بكر مِ 
 إلسَلم، رضي الله عنه وأرضاه.نصرة الوماله وأهله نفسه وظَّف الص د يق 

بنت أبي بكر ويتجلى ذلك من خَلل الدور الذي قامت به أسماء ، المرأةم دور يعظ إلىالتنبيه ومن دروس الهجرة النبوية  .11
 صلى الله عليه وسلمسفرة النبي  بنصفهوربطت ته نصفين،  ما ُيَش دُّ به الوْسط، فشقوهو شقَّت نطاقها حيث  ،رضي الله عنهما

 4بذات النطاقين. فَ  لُ   قِ بت، ربتهماقِ على البعير، وربطت بالنصف اآلخر وأبي بكر 
من مواقفها كذلك أن ه لم ا خرج والدها أبو بكر رضي الله عنه مع النبي  صل ى الله عليه وسل م إلى المدينة، حمل معه جميع و 

َنا  :قَاَلتْ  .َواْنطََلَق ِبَها َمَعهُ  :قَاَلتْ  .أَْو ِستََّة آََلِف ِدْرَهمٍ  ،َخْمَسَة آََلِف ِدْرَهمٍ أمواله، وقد بلغت حينها ما يقارب  َفَدَخَل َعَلي ْ
إِنَُّه َقْد تَ َرَك لََنا  ،َكَلَّ يَا أَبَهْ   :قُ ْلتُ  :قَاَلتْ  ،ِبَمالِِه َمَع نَ ْفِسهِ  َفَجَعُكمْ  َواللَِّه ِإنِ ي أَلَرَاُه َقدْ  :فَ َقالَ  ،َجدِ ي أَبُو ُقَحاَفَة َوَقْد َذَهَب َبَصرُهُ 

رًا َكِثيرًا َها ثَ ْوبًا ،َكاَن أَِبي َيَضُع ِفيَها َمالَهُ   ،اْلبَ ْيتِ  ُكوَّةِ  فَ َوَضْعتُ َها ِفي ،َجارًافََأَخْذُت َأحْ  :قَاَلتْ  .َخي ْ ثُمَّ َأَخْذُت  ،ثُمَّ َوَضْعُت َعَلي ْ
فَ َقْد  ،َكاَن َقْد تَ َرَك َلُكْم َهَذا  ِإنْ  ،ََل بَْأسَ  :فَ َقالَ  ،فَ َوَضَع يََدُه َعَلْيهِ  :قَاَلتْ  .َضْع يََدَك َعَلى َهَذا اْلَمالِ  ،يَا أَبَهْ  :فَ ُقْلتُ  ،بَِيِدهِ 

ًئا :قَاَلتْ  .َبََلغٌ  َوِفي َهَذا َلُكمْ  ،َأْحَسنَ   3.َوَلِكنِ ي َقْد أََرْدُت َأْن ُأْسِكَن الشَّْيَخ ِبَذِلكَ  ،َوََل َواللَِّه َما تَ َرَك لََنا َشي ْ
لم تكن معروفة قبل اإلسَلم بشيء من األوس والخزرج، فالمدينة  وألهلهاالمدينة التنبيه إلى فضل ومن دروس الهجرة النبوية  .12

ثم نصرة أهلها أصحابه إليها، و من الفضل على غيرها من البَلد، وإنما أحرزت فضلها بهجرة المصطفى عليه الصَلة والسَلم 
 .وبهذا ظهرت مزايا المدينةله، 

، على كل ملحد يزعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد الشهرة والمال والسلطان الردومن دروس الهجرة  .13
ولو كانت هي همه لقبلها وبقى في مكانه  ،هاضَ فَ ورَ ، ُعرضت عليه المناصب السياسية واَلقتصاديةُعرض عليه المال، و فقد 

هم ه الوحيد ، وتَ  َرَك السكن والوطن والعشيرة، ولكن كان بنفسه والمخاطرةَ تكب د عناء الهجرة من مكة إلى المدينة ملكا، ولَ َما 
 التوحيد، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.هو 
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، التي يقيم فيها المسلم شعائر دينه ويجاهر مشروعية الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالمالنبوية ومن أعظم دروس الهجرة  .14
ة شعائر الدين في مكان فتجب عليه الهجرة إلى مكان آخر يقيم فيه دينه وجوبا شرعيا، وإَل أثم بذلك، فمن لم يستطع إقام

 بتركها.
، منها ما حصل لسراقة بن مالك حينما أراد نبوته ورسالتهعلى  ومن دروس الهجرة النبوية ما ورد فيها من بعض اآليات الدالة .13

 ،لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلمرصدتها قريش جائزة ليظفر ب لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلممسك بأن ي
َكأَنِ ي »واري كسرى بقوله أنه سيغنم سِ رسول الله صلى الله عليه وسلم األرض إلى الرَُّك  ب، ثم بشره في  6فرسه فساخت قوائمُ 

 عمر رضي الله عنه.، وحصل له ذلك فعَل في عهد 7«تَ ْلَبُس ِسواَرْي ِكْسَرى ِبَك يَا ُسرَاَقةَ 
وهو مهاجر إلى  صلى الله عليه وسلم اجتاز رسول الله، فقد االستفادة من كل فرصة في الدعوة إلى اللهومن دروس الهجرة  .16

 ،فأسلموا ، فدعاهم إلى اإلسَلمي ثمانين نفًسا من أهله، وكان ف3(راع الغميمكُ )عند ببريدة بن الحصيب األسلمي المدينة 
 2.صدرًا من سورة مريم ذٍ   ئِ   تَ   مه ليلَ وعلَّ  ،عشاءوصلى بهم صَلة ال

أيها اإلخوة، لقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة خوف من أن يدركه المشركون، ولكن الحرص على 
 الصدع بالحق والتوكل الصادق على الله؛ جعَل همَّ الدعوة أهمَّ عليه من سَلمة نفسه، صلى الله عليه وسلم.

فائدة من الهجرة النبوية، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واألنبياء دروس وفوائد كثيرة، جعلنا الله  ةعشر  ستَّ  هفهذوبعد عباد الله، 
 من المستفيدين منها، المطبقين لها.

في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  ولكمبارك الله لي 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
من تعظيم حدث ليس اعلموا رحمكم الله أنه أيها المسلمون، ، فيا الحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد

على وجه الخصوص، النبوية الهجرة عمل اَلحتفاَلت بها، وإن داخلها شيء من ذكر الدروس المستفادة منها، بل إن تعظيم الهجرة 
 بالتأسي بصاحبها عليه الصَلة والسَلم، واجتناب ما علق بها من بدع ومحدثات.يكون  ؛والسيرة النبوية على وجه العموم

م فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا يتعالى أمركم بأمر عظأن الله الله ثم اعلموا رحمكم 
  .الدينتسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

اللهم وفق اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحِم حوزة الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، 
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول  جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم.

 وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. عافيتك، 
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسائر األسقام.
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 من الهجرة النبوية ستة عشر درسا –خطبة مختصرة 

 

اذكروا الله عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ف
 العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.



 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

نواقض اإلسالم، حيث أن شريحة من المنتسبين لإلسالم ربما في سلسلة خطب فهذا مجموع لطيف يحوي 
 وقعوا فيما يناقض دين اإلسالم وهم ال يشعرون.

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلمتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءالفن، و 

 تسليما كثيرا.

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31

 
 
 



 )الشرك بالله( الناقض األولالخطبة األولى:     اإلسالم  نواقضعن مختصرة  خطبسلسلة 

 

ْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل أَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاتِ 
 ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل ٰه

 َا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموني. اِحَدٍة َوَخَلَق َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس وَ  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ رَبَُّكُم الَِّذي
ُهَما رَِجاَلً َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ   .َلْيُكْم َرِِيبا الل َه َكاَن عَ ِمن ْ

 َِِيماُِوُلوا َِ ْوَلً َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه وَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه و  .َرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َع
لة، َلأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ض

 وكل ضَللة في النار.
 اتفقت عليه جميع الشرائع إفراد الله بالعبادة

  ،موه، تعالى  اتقوا اللهعباد الله ِ له واعلموا أن مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وجوب إفراد الوأطيعوه وَل تعصوه، وع
ال فاعبدون أناإال  إلـٰه الأنه رسول إَل نوحي إليه ِبلك ِمن وما أرسلنا من بالعبادة، ِال تعالى  ، له الدين﴾ مخلصافاعبد الله ﴿، ِو

أي: أخلص لله تعالى جميع دينك، من الشرائع الِاهرة، والشرائع في تفسير هذه اآلية:  رحمه الله 1سعديالالرحمٰ ن الشيخ عبد ِال 
 . وجهه، َل غير ذلك من المقاصد فرد الله وحده بها، وتقصد بها اإلسَلم واإليمان واإلحسان، بأن تُ  ؛الباطنة

وله  جميع  أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من وبيان، باإلخالص﴾: هذا تقرير لألمر الخالص﴿أَل لله الدين ِو
فكذلك له الدين الخالص والصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه، وأمرهم به، ألنه  ؛الوجوه

ح القلوب الذي ُيصلِ  تحصيل مطالب عباده، وذلكفي واإلنابة إليه  في عبوديته،متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه واإلنابة إليه 
 الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد   ويزكيها ويطهرها، دون

 . اه .للنفوس غاية الشقاء قٍ للقلوب واألرواح، والدنيا واآلخرة، ُم شْ 
 مما اتفقت عليه جميع الشرائع تحريم الشرك

  ،أيضا التحذير من الشرك في عبادة الله، ِال تعالى الشرائع تفقت عليه امما إن و عباد الله وإلى الذين من ولقد أوحي إليك
 .وكن من الشاكرين الله فاعبدلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل  قبلك

 الشرك تعريف
  وعليه 2وتشاركا ِد اشترك الرجَلن :اللغة من َش رَّك الشيء المفرد بغيره، إذا جعله مشتركا بين اثنين أو أكثر، تقول في الشِ  ركو ،

يها، سواء كانت شريكا له ف فقول )فَلن أشرك بالله( أي جعل مع الله شريكا له في شيء من خصائصه التي َل ينبغي أن ُيجعل أحد  
ن الشريك آدميا وسواء كا أو استحقاِه جل وعَل للعبادة دون ما سواه، أوصافه أو أفعاله،ئه سبحانه أو أسماب مما يتعلقلك الخصائص ت

 ا أو جمادا أو ِبرا أو غير ذلك.يأو ِجن

                                                           

، انِر ترجمته بقلم تلميذه 1731بن ناصر السعدي، صاحب المؤلفات الكثيرة، والبصيرة الثاِبة في دين الله، توفي عام  هو العَلمة الفقيه المفسر، الشيخ عبد الرحمٰ ن 1
د تُ رجم له في كتب أخرى رحمه الله.«علماء نجد خَلل ثمانية ِرون»الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰ ن البسام في كتابه   ، ِو
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 )الشرك بالله( الناقض األولالخطبة األولى:     اإلسالم  نواقضعن مختصرة  خطبسلسلة 

 

 كان الناس على التوحيد ثم وقع الشرك في قوم نوح بسبب تعظيمهم للصالحين، فأرسل الله نوحا
  ،د كان الناس على التوحيد عباد الله ع الشركعشرة ِرون من عهِو دعو الناس إلى لي فأرسل الله نوحا، د آدم عليه السَلم، ثم ِو

ِال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ب ين نوح وآدم ، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرينِال تعالى ، التوحيد
  1النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله ،فاختلفوا ،كلهم على شريعة من الحق  ،عشرة ِرون

ال تعالى  عوا في الشرك.وما كان الناس إَل أمة واحدة فاختلفواِو  ، أي اختلفوا عما كانوا عليه من الدين الصحيح وِو
  ،وع الشرك هو نوح عليه السَلم كما ِال تعالى  رسولوأول معاشر المؤمنين إنا أوحينا إليك  بعثه الله للدعوة إلى التوحيد بعد ِو

ِال ابن كثير رحم ه الله: إن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا األصنام، فبعث الله نوًحا عليه  .والنب ي ين من بعده نوحكما أوحينا إلى 
 انتهى. 2السَلم، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل األرض.

  كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما فيالصالحينالسَلم من تعِيم الشرك في عهد نوح عليه  أُ منشوكان ، 
الوا َل تذرن آلهتكم وَل تذرن ودًّا وَل سواعا وَل يغوث ويعوق ونسراتفسير ِول الله تعالى  ِال: أسماء رجال صالحين من ِوم  ِو

 ،فلم تُعبد ،ففعلوا ،وَس   مُّوها بأسمائهم ،4جلسون أنصاباأوحى الشيطان إلى ِومهم أن انِصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ي 7فلما هلكوا ،نوح
 1ُعبدت. 5العلم حتى إذا هلك أولئك وت نسَّخ

 الشرك يقع في أنواع التوحيد الثالثة
 ع فيه خرج من دائرة الشرك من األمور المعلومة بالضرورة في دين اإلسَلم،  عباد الله، وتحريم وهو من نواِض اإلسَلم، من ِو

وعا، ولو كان فاعله يصلي ويصوم ويقول إنه مسلم، اإلسَلم إلى دائرة الكفر،  ِبح الشرك  وكتاب الله طافح بذكروهو أكثر النواِض ِو
 وعقوبة المشركين، أعاذنا الله من ذلك.

  األلوهية وتوحيد األسماء والصفات.يقع في توحيد الربوبية وتوحيد الشرك معاشر المؤمنين، و 
 ا مع الله، أو خالقا مع الله، أو محييا أو مميتا مع ؛ الله في توحيد الربوبية الشركمثال ف اعتقاد أن للكون مدبرا مع الله، أو راِز

منها  ئاب شيسِ يَ ن  للعبد أنفهو مشرك، والواجب إفراد الله بأفعاله التي تقدم ذكرها وغيرها، وَل يجوز  فمن َوِع في شيء من ذلكالله، 
 لغير الله.

  رج في العهد النبوي وادعى ، وهو الذي خ«3اليمامةرحمـٰن »سيلمة الكذاب نفسه ب     تسمية مُ الله فمثاله  أسماءفي  الشركأما و
 ، وهو اسم من أسماء الله الخاصة به سبحانه وتعالى.«رحمـٰنلا»النبوة، وسمى نفسه ب  
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 )الشرك بالله( الناقض األولالخطبة األولى:     اإلسالم  نواقضعن مختصرة  خطبسلسلة 

 

  يعلمون  ن ونحوهملسحرة والكهايعتقد أن اادعاء علم الغيب لغير الله على سبيل المشاركة، كمن مثاله في صفات الله ف الشركوأما
لم الغيب  ، والواجب هو إفراد الله بصفة ع، فمن ادعى ذلك لغير الله فهو مشرك)صلى الله عليه وسلم( بذلكلنبي يصف ا، أو الغيب

 .الغيب إال اللهَل يعلم من السماوات واألرض  ِلكما وصف الله نفسه بذلك فقال 
  عاءٍ فهو تشريك غير الله مع الله في عبادة ما، أيا كانت تلك العبادة، د -التي هي أفعال العباد  - العبادةتوحيد في  الشركوأما 

ِال  ،لغير الله فقد أشرك بالله العِيم العباداتمن هذه  ئا، فمن صرف شيأو رغبة أو رهبة أو رجاء أو غيرهاأو سجود أو ذبح أو نذر 
تعالى لنبيه )صلى الله عليه وسلم( )ولقد أوحي إليك وإلى الذين من ِبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله 

ال النبي )فاعبد وكن من الشاكرين(، وأمر الله تعالى بإخَلص الدعاء له وحده فقال )فادعوا الله مخلصين له الدين(،  صلى الله عليه ِو
د أمر الله، 1وسلم(: )الدعاء هو العبادة( ن يتقرب أمر الله بأمن القرآن، وأما الذبح فقد إفراد الله بالدعاء في نحو ثَلثمائة موضع ب ِو

ريك له )ِل إن صَلتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * َل شِال العبد بالذبح إليه وحده فقال لنبيه )فصل لربك وانحر(، و 
ال  2النبي )صلى الله عليه وسلم(: )لعن الله من ذبح لغير الله(له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين(، ومعنى نسكي أي ذبحي. ِو

 ،

ذلك، وسواء  بيا أو ساحرا أو جنيا أو غيرد ِبرا أو نسواء كان ذلك المعبو فالحاصل أن من توجه لغير الله بعبادة من العبادات فقد أشرك، 
صرف العبادة لذلك المعبود بحجة كونه واسطة تقربه، أو شفيعا أو وسيلة أو غير ذلك، فكل ذلك شرك، وهو من حجج المشركين 

ال ، فىإلى الله زل ليقربوناوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إَل الباطلة، ِال تعالى عن المشركين  ويعبدون من دون الله ِو
ال عند الله شفعاؤناويقولون هؤَلء وَل ينفعهم يضرهم َل ما  ِل أولو كانوا َل يملكون شيئا وَل  شفعاءأم اتخذوا من دون الله ، ِو

اسوا الخالق ِاسمه، و سموا فعلهم بغير فعبادة غير الله بحجة الواسطة والشفاعة باطلة بنص القرآن، والذين فعلوا ذلك  .يعقلون
وصَّل تَ بالمخلوق، فرأوا أن ملوك الدنيا والعِماء َل يُ َتوصَّل إليهم إَل من خَلل الوسطاء والمقربين والشفعاء، فقالوا إن الله كذلك، َل ي ُ 

بور الصالحين والمَلئكة وغير ذلك، وهذا عين ال  ه تعالى.شرك باللإليه إَل من خَلل الوسطاء والمقربين والشفعاء، من األنبياء ِو
 وتوحيد ؛ توحيد الربوبية، وتوحيد األسماء والصفاتفيفسدها أنواع التوحيد الثَلثة هذهيمكن أن يقع على الشرك الحاصل أن ف ،

وع  .الشرك في توحيد العبادة العبادة، ولكن يغلب ِو
  ه من خلق انفتح له باب الهداية لمعرفة غاية اللوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة لفهم معنى اإلخَلص والشرك، من فهمها فقد

 الناس.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم 

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

 الشرك قبيح من وجوه ستة
 ستة ضح من بح الشرك يتُِ واعلموا أن اتقوا الله عباد الله، فعلى من َل نبي بعده، أما بعد،  والسَلملله وحده، والصَلة  الحمد

ألنه هضم لحقوق الله سبحانه، من العبادة والذل والخضوع، وانتقاص جناب الرب ، ذنٍب ُعِصي الله بهأعظم : أنه األول وجوه:
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 )الشرك بالله( الناقض األولالخطبة األولى:     اإلسالم  نواقضعن مختصرة  خطبسلسلة 

 

ال عظيماومن يشرك بالله فقد افترى إثما ِال تعالى سبحانه، ودليل على سوء الِن برب العالمين، وهو أكبر الكبائر،  إن الشرك ، ِو
  .عظيملِلم 
 2وهو خلقك. 1لله ند ا تجعل؟ ِال: أن أعظمرسول الله، أي الذنب يا  ِلت:: ِالالله عنه  رضي مسعودابن  وعن

ال تعالى لنبيه عنهم ما كانوا يعملون لحبطولو أشركوا ، ِال تعالى محبط للعملالشرك : أن الثاني ولقد  )صلى الله عليه وسلم(، ِو
 .عملك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ليحبطنأوحي إليك وإلى الذين من ِبلك لئن أشركت 

ويغفر  ال يغفر أن يشرك بهإن الله ِال تعالى ، وصاحبه مخلد في النار أبد اآلبادال يغفره الله لمن مات عليه، الشرك : أن الثالث
 حرم الله عليه الجنة ومأواه النارإنه من يشرك بالله فقد ِال تعالى و ، ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضَلَل بعيدا

 .وما للِالمين من أنصار
د تكررت لفِة الشر الشرك في القرآن العزيز، وحّذر منه، وذم أهله أمرعّظم  : أن اللهالرابع ك ، وذكر مصيرهم المشين في اآلخرة، ِو

 7.في السنة المطهرة في أحاديث كثيرةمنه  )صلى الله عليه وسلم(وما تصرف منها في القرآن أكثر من مائة مرة، كما حذر النبي 
واجنبني وبني أن نعبد ، فمن ذلك ِول إبراهيم عليه السَلم يتهيبون الشرك ويخشون الوقوع فيهكانوا األنبياء وأتباعهم   : أنالخامس
 .األصنام
ن تيمية ، ِال ابيعتبر من المكفرات المخرجة من ملة اإلسالمأجمعوا على أن الشرك في عبادة الله : أن علماء اإلسَلم ِد السادس

رحمه الله: فمن جعل المَلئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران 
 4الذنب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاِات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين.

 الخطبة خاتمة
  ،وع فيه، وفق الله الجميع للثبات على التوحيد  فهذهوبعد عباد الله مقدمة نافعة لفهم التوحيد وضده، والتحذير من الشرك والِو

 دخل الجنة بغير حساب وَل عذاب.مات على التوحيد استقام على الشريعة و حتى الممات، فإن من 
  وتعالى أمركم بأمر عِيم فقال  سبحانهالله رحمكم الله أن  اعلمواثم ا َصلُّوا إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنو

وارض عن األئمة الحنفاء، ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما
ا دارا، وعمَل بارا. بإحسان إلى يوم الدين.  التابعين ومن تبعهم حسنة وفي  ربنا آتنا في الدنيااللهم إنا نسألك عيشا ِارا، ورِز

نا عذاب النار. سبحان  للهم صل ا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنااآلخرة حسنة ِو
 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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 الثانيالناقض الخطبة الثانية:        اإلسالم عن نواقضمختصرة  خطبسلسلة 

 

 (ح دينهمصح  شك في كفرهم أو ر المشركين أو ــف   ــك  ــمن لم ي  ) الثانيالناقض الخطبة الثانية: 

ِل َّْ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن ي َ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ِْ ِِ ََّّ لَُه، َوَمْن ُي ََََ ُم ْْهِدِه اللَُّه 
ا أَي َُّْها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْشَْهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَْهُد َأنَّ ُمحَ 

َْها َزْوَجَْها . تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون ُْهَما وَ يَا أَي َُّْها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َب ََّّ ِمن ْ
يَا أَي َُّْها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلً . رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 .ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً َعِظيماَسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ غْ 
أما بعد، َإن أصدق الحدي َّ كتاب الله، وأحسن الْهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْها، وك َّ محدثة بدعة، وك َّ بدعة 

 ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.
 وجوب اإليمان بالله والكفر بالطاغوت

 ن مبنى أواعلموا أن مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهباد الله، ع
بادة الله وحده، : اإلقرار بعوالثاني: البراءة من عبادة غير الله التي وصفْها الله بالطاغوت، األولالتوحيد على ركنين؛ 

يكفر َمن عالى تقال  من دين المشركين َإنه لم يتبرأ من الطاغوت ولم يكفر به.والتي هي التوحيد، َمن لم يتبرأ 
ومفْهوم اآلية أن من لم يكفر بالطاغوت َإنه لم ، ويؤمن بالله َقد استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لْها بالطاغوت

 اإلسَم.دين يستمسك بالعروة الوثقى التي هي 
* إَل الذي َطرني َإنه سيْهدين *  براء مما تعبدونإنني وقال إبراهيم عليه السَم وهو يعلن البراءة من دين قومه 

 .وجعلْها كلمة َي عقبه لعلْهم يرجعون
وكفر بما  ،: )من قال َل إلٰ ه إَل اللهطارق بن أشيم األشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعن و 
كفر بما يعبد من دون الله لم ومفْهوم الحدي َّ أن من لم يَ  ،1وحسابه على الله( ،َح رُم ماله ودمه ؛عبد من دون اللهي  

 يحرم دمه وماله، وهذا َل يكون إَل َي حق الكاَر.
 وبيان وجوه ذلك –عدم تكفير المشركين من نواقض اإلسالم 

  ،ــــف  ر المشركين، أو شك في كفـرهم،وبناء على هذا التقرير القرآني والخبر النبوي؛ َإن من عباد الله أو ص ح ح  لم يـ ــــك 
 مذهبهم؛ كفر، وارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم.

  من كف ره الله م ي كف  ر ل ألنهالباطلة َْهو كاَر َي الحقيقة وليس بمسلم،  األديانعباد الله، إن من لم يُ  َكفِ ر متبعي
َْهو كاَر  ه ورسولهاللق بخبر صد ِ ومن لم يُ وَل بأمر النبي )صلى الله عليه وسلم(، ، يصدق بخبر القرآنلم ، و ورسوله

 عياذا بالله.
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 الثانيالناقض الخطبة الثانية:        اإلسالم عن نواقضمختصرة  خطبسلسلة 

 

  1، َل يفرق بين هذا وهذا، َْهذا كاَر.تساوى عنده اإليمان والكفريكون قد من لم يُ كفِ ر المشركين ثم إن 
 ا األمر معلوما من مع كون هذ، ال يعرف الفرق بين اإلسالم والكفر َحقيقته أنه يُكفِ ر الكاَرمن لم ن عباد الله، إ

َل يَُكفِ ر  –ك ومن كان كذلوذكر عقوبات الكفار َي الدنيا واآلخرة، القرآن الكريم طاَح بإنكار الكفر الدين بالِرورة، َ
 بقلبه ولسانه. يةمن عقائد الكفر بالكل ويتبرأرق بينْهما َإنه َل يستحق أن يوصف بأنه مسلم حتى يعِرف الف -الكاَر 

  هوهذ ،َيه بعدم تكفير من وقع ،استحل ما حر مه الله من الشركَقد لم يُكفِ ر من كف ره الله ورسوله  منثم إن 
 ﴾ اآلية.شيئا هأال تشركوا بحرم ربكم عليكم  قال تعالى ﴿ق َّ تعالوا أت َّ ما، مر الله الشرعي، ب َّ منازعة له َيهمصادمة أل

  :ه الله ورسوله ر ك َّ من َحَكم الشرع بتكفيره َإنه يجب تكفيره، ومن لم يُ كفِ ر من كف  )قال ابن سعدي رحمه الله
 انتْهى. 3.(َْهو كاَر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده كفره بدلي َّ شرعي

  :ين له الدلي َّ مثله، إذا أقيمت عليه الحجة وأُب ومن لم يَُكفِ ر الكاَر َْهو)وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
َأصر على عدم التكفير، كمن َل يُكفِ ر اليْهود أو والنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن ُك    ْفرُه َل يلتبس على من له 

 انتْهى. 2.(أدنى بصيرة وعلم
 لْهم، ألنه تساوى نه يكون مرتدا كاَرا مثوقال الشيخ صالح بن َوزان الفوزان حفظه الله: )َمن لم يُ كفِ ر المشركين َإ

 انتْهى. 4عنده اإليمان والكفر، َل يفرق بين هذا وهذا، َْهذا كاَر(.
 الكفر بالطاغوتأهمية 

  ،ن باللهبالطاغوت على اإليما الكفرجاءت اآلية بتقديم  ولما كان أمر الكفر بالطاغوت بْهذه األهمية؛عباد الله ،
ويؤمن بالله َقد استمسك  يكفر بالطاغوتَمن تعالى ليتحقق َي العبد التمسك بالعروة الوثقى، وذلك َي قوله 

 الخير.ثم التحلية ب ،أي التخلية من الشر ،وهذا من باب تقديم التخلية على التحلية ،َل انفصام لْها بالعروة الوثقى
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 الثانيالناقض الخطبة الثانية:        اإلسالم عن نواقضمختصرة  خطبسلسلة 

 

 يكون بأمور خمسة الكفر بالطاغوتتحقيق 
  ،أهلها ير  ـــفكوت   ،وبغِْها ،وترك عبادتْها ،اعتقاد بطَنْها ؛أموروالكفر باألديان الباطلة يكون بخمسة عباد الله، 

لقد كان لكم أسوة حسنة َي إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومْهم إنا ﴿، وهذا مستفاد من قول الله تعالى ومعاداتْهم
 .﴾منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغِاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده برءاء

 عداوتْهم.، وعلى بغِْهم و -وهو ارتكاب الشرك  –َنصت اآلية على ثَثة أمور؛ البراءة من أشخاص الكفار، ومن َعلْهم 
 َظاهر من اآلية الكريمة، َإنه لوَل اعتقاد بطَنْها لما حصلت هذه األمور الثَثة. بطَن عبادة آلْهتْهم وأما اعتقاد

دون الله  وما تدعون من وأعتزلكم﴿ إذ قال لقومهإبراهيم عن وأما هجر عبادة آلْهتْهم وتركْها َمستفاد من قوله تعالى 
 .﴾وأدعوا ربي عسى أَل أكون بدعاء ربي شقيا

 ح كلهاتحصل بالجوار  لبراءة من الكفرا

  ي اآليتين َتكون  اءة القلببر ، َأما بالقلب واللسان والجوارحلطيفة، وهي أن البراءة من الكفر تحص َّ َائدة َو
كفرنا ﴿قوله َفي تصريح إبراهيم لقومه بلسانه ب براءة اللسان، وأما ﴾كفرنا بكم﴿ببغِْهم واعتقاد كفرهم كما َي قوله 

 .﴾وأعتزلكم وما تدعون من دون الله﴿َفي قوله  الجوارحبراءة وأما اآلية،  ﴾بكم

 تكون بجميع أنواع الكفر وليست محصورة بالبراءة من الشرك في العبادةالبراءة من الكفر 

 أنواع الكفر،  شمل جميعشرك في عبادة الله، بل تبراءة من البال ةمحصور  تعباد الله، والبراءة من الكفر ليس
ي َّ طعن َي أمْهات المؤمنين، أو زعم أن جبر الطعن َي الصحابة، أو البالدين، أو  اءستْهز اَلأو ، كوصف الله بالنقائص

لى كفر جمع عمُ  ع َي غير ذلك من المكفرات الو وقال، أو والبوذيين ح دين النصارى واليْهوديصحتخان الرسالة، أو 
 َاعلْها.

  ،البراءة من المواَلة َي التوحيد، و معنى و  ،حيد وضدهالتو بأهمية العلم  هذه المقدمةتبين من َقد وبعد عباد الله
 : كما قي َّ  ،َإن الِد َل يعرف إَل بِدهمستقيما،  القلبيكون وبْهذا ضده، 

 ِ ِ دها تتبين األشياء  د يظْهر حسنه الِدَال ِِ  وب

 ومن لم يتبرأ من الشرك َما حقق التوحيد. ،َمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد

العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي بارك الله لي ولكم في القرآن 
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

 في كفر المشركين شكحكم من 

 في كفر شكمن أن واعلموا اتقوا الله عباد الله، َعلى من َل نبي بعده، أما بعد،  والسَملله وحده، والصَة  الحمد 
 ،(ه َّ النصارى كفار أم َل ،أو قال: )َل أدري ،أم َل( كفاره َّ اليْهود   ،مثَ: )َل أدري َمن قال، المشركين، فهو مثلهم

 ،َْهذا كاَر أيِا ؛ه َّ َرعون كاَر أم َل( ،أو قال: )َل أدري ،ه َّ من يدعو غير الله مسلم أم َل( ،أو قال: )َل أدري
مع أن  ،لطاغوتولم يكفر با ،َْهو لم يجزم ببطَن الكفر ،حقا أو باطال ه  س  ف  ـــكون الكفر ن  متردد بين  ذلك أنهووجه 

حكم َالذي يشك بعد هذا البيان َحقيقته أنه ليس بمؤمن ب ،وبيَّ ن أن الكفر باط َّ ،الله قد حسم هذا األمر َي كتابه
 .َي القرآن الله

دين  ومن لم يعرف ،ولو كان يعرف دين اإلسَم لتبين له ضده وهو الكفر ،ثم إن الشاك لم يعرف دين اإلسَم حقا
 اإلسَم َكيف يحكم له بأنه مسلم ؟!

1قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
 «: أوثق عرى اإليمان»رحمْهم الله جميعا َي كتابه  

على   سلم()صلى الله عليه و بُ يِ نت له األدلة من كتاب الله وسنة رسوله  ؛َإن كان شاكا َي كفرهم أو جاهَ بكفرهم
 3َإن شك بعد ذلك أو تردد َإنه كاَر بإجماع العلماء على أن من شك َي كفر الكاَر َْهو كاَر. انتْهى. ،كفرهم

 حكم من ص ـح ـح  مذهب الكفار ودينهم

  ألن  ،رهوُكفره أعظم من ُكف ،ببطَن دينْهم أض َّ من الشاك وَْه ؛ودينهمح مذهب الكفار صح  من عباد الله، أما
 يئةتْهب َّ  ،والدعوة إليه ونصرته ،والدَاع عن الكفر ،حقيقة أمره تخطئة دين اإلسَم الذي حكم ببطَن دين الكفار

و اشتراكية أ كمن يستحسن شيئا من العقائد التي تناَي دين اإلسَم من يْهودية أو نصرانية  ،عياذا بالله ،المجال لنشره
ا أديان ؛ اليْهودية والنصرانية واإلسَم، ويسميْهبزعمه إلى وحدة األديان الثَثة دعا، أو أو علمانية أو غيرها من َرق الكفر

لحق متبعون لموسى وعيسى، وهذا من لبس ا إن اليْهود والنصارىإبراهيمية، ويُ َلبِ س على الناس بكَم باط َّ ويقول 
بالباط َّ، َإن الله نسخ جميع األديان بدين اإلسَم، ولو كان موسى وعيسى أحياء َلتبعوا دين اإلسَم، هذا وهما كانا 

راة، َقد تحرف دين موسى بعدما ضاعت التو إليه،  اإلى ما صار  اعلى الدين الصحيح، َكيف وقد تحرف دينْهما وصار 
 ه ابن الله، وأنل إنالصليب، وقو وتحرف دين المسيح بعدما ُرَِع إلى السماء وعبدوا  ؟زيرا، وقالوا هو ابن اللهوعبدوا ع

                                                           
در س وولي  ،وعنده إجازة َي رواية الكتب الستة ،درس على عدة مشائخ ،ه     1311ولد سنة  ،الشيخ سليمان من َحول علماء نجد 1

ي شابا شْهيدا بإذن الله سنة  ،القِاء  والكتاب على مدى ،«تيسير العزيز الحميد»له عدة مؤلفات من أشْهرها كتابه  ،ه  1324وتَو
رحم ة الل ه رحم  ة  ،وَمن بع ده عي ال علي ه ،وهو عم دة َي علم توحي د العب ادة ،ثَث قرون ينْه  َّ من ه العلم اء وطلب ة العلم إلى وقتن ا ه ذا

 .واسعة
 رسائله التي جمعْها الشيخ د. الوليد بن بن الرحمٰ ن آل َريان حفظه الله، الناشر: دار عالم الفوائد. مجموع، من 121ص:  3
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يقال إن اليْهودية والنصرانية دينان صحيحان، يجوز للناس التعبد بْهما؟! حاشا  أنْه َّ يصح بعد هذا َ ،الله ثال َّ ثَثة
ْد قيَ ْعُفو َعن َكِثيٍر َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ يِ ُن َلُكْم َكِثيرًا مِ مَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب وَ يَا أَْه ََّ اْلِكَتاِب َقْد وكَ، قال تعالى )

الرُُّس َِّ َأن تَ ُقوُلوا َما  ٍة مِ نَ يَا أَْه ََّ اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ يِ ُن َلُكْم َعَلٰى ََ ت ْرَ (، وقال )اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبينَجاءَُكم مِ َن 
عالى )ومن يبتغ غير اإلسَم دينا َلن (، وقال تهُ َعَلٰى ُك َِّ  َشْيٍء َقِديرَجاَءنَا ِمن َبِشيٍر َوََل نَِذيٍر ََ َقْد َجاءَُكم َبِشيٌر َونَِذيٌر َواللَّ 

 يقب َّ منه وهو َي اآلخرة من الخاسرين(. 
 1أو نصرانية َْهو كاَر، عياذا بالله.َالحاص َّ أن من صحح دين الكفار من يْهودية 

 في تحسين دين المشركين داخلةالدعوة إلى التقارب مع الرافضة 

  ،دة آل البيت، وعباعباد الله، ونظير ذلك من دعا إلى التقارب مع الراَِة، الذين يقوم دينْهم على عبادة القبور
الله عليه  أمين المَئكة جبري َّ، وأمين األمة محمد )صلى الصحابة، والطعن َي األِم يَنين؛ الكفر بالسنة النبوية، وتكفيرو 

، والطعن َي عرض النبي )صلى الله عليه وسلم(، َمن دعا إلى التقارب معْهم، وحسَّن دينْهم؛ وسلم(، والطعن َي القرآن
 انا الله من ذلك.عاَوإن لم يعتنقه، نفاق، للكفر والكاَر مثلْهم، بتحسينه   ولم يتبرأ منْهم، وهَْهو َي الحقيقة 

 خاتمة الخطبة
  ،ب على المسلم وبيان أن الواجمقدمة ناَعة لفْهم التوحيد وضده، والتحذير من الشرك والوقوع َيه،  َْهذهوبعد عباد الله

الحذر من الوقوع َي عدم تكفير المشركين، أو الشك َي كفرهم، أو تصحيح مذهبْهم، َإن هذه الثَث من نواقض اإلسَم، 
 الواجب على المسلم اليقين بكفر من كفَّره الله رسوله، وأَل يقع َي قلبه شيء من التردد أو الشك َي ذلك.و 

 ق الله الجميع للثبات خ َّ الجنة بغير دمات على التوحيد استقام على الشريعة و على التوحيد حتى الممات، َإن من  َو
 حساب وَل عذاب.

  وتعالى أمركم بأمر عظيم َقال  سبحانهالله ثم اعلموا رحمكم الله أنِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّْها الَِّذي ََ َن إن اللََّه َوَم
األئمة الحنفاء، ، اللْهم ص َّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما آَمُنوا َصلُّوا

 وارض عن التابعين ومن تبعْهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  .ي اآلخرة حسنة وقنا عذاللْهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَ بارا ار. سبحان اب النربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

 ه. اللْهم ص َّ وسلم على نبينا محمد وآله وصحب ربنا رب العزة عما يصفون، وسَم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 tobwww.saaid.net/ku، وهي منشورة َي 11700111710901أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

                                                           
، «ض اإلسَمشرح نواق»، للشيخ بكر أبو زيد، رحمه الله، وكتاب «اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسَم وغيره من األديان»انظر:  1

 ، للشيخ صالح الفوزان، حفظه الله.91ص 

http://www.saaid.net/kutob
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م غير الله حكمن اعتقد أن و ، فقد كفر اعتقد أن غير هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( خير من هديهمن ) :الثالثالناقض 
 (خير من حكم الله، كالذين يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية على حكم الله

للَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه ا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ  إَلَهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل ٰه 

 تقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي وأكمله

  ،أن ب إليماناأن محمدا رسول الله؛ لوازم شهادة من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهعباد الله
الطريق  ؛الهدي في اللغة هو الطريقة والمسلك، وفي الشرعو ، وأكمله هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي

يرها العبادات والمعامَلت واألخَلق والقضاء والسياسة وغاَلعتقاد و والمنهج الذي سار عليه النبي )صلى الله عليه وسلم( في 
 مما ورد فيه نص في القرآن أو السنة النبوية.

  ،يع من لدن الله جل وعز، وهو شامل لجمتلقاه أفضل هدي، ألنه  وهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هوعباد الله
 .وغيرهاوالتربوية جوانب الحياة التعبدية واألخَلقية والسياسية والقضائية واَلجتماعية والتعليمية 

  هدي قوله تعالى  أحسنوالدليل على أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أسوة لقد كان لكم في رسول الله
 .هدي محمدالهدي  وأحسن، الحديث كتاب الله إن أصدقفي خطبه: يقول عليه الصَلة والسَلم  كان النبيو  ،حسنة

 في جانب االعتقادهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي تقرير أن 

  ،قاد، نجد أن ففي جانب اَلعت، هديأفضل  يجد أن هديهن المستقرئ لهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( إعباد الله
باب اإليمان  عقيدة شاملة لكل ما يحتاجه اإلنسان فيالتي تمثلها النبي )صلى الله عليه وسلم( وعلمها الناس العقيدة اإلسَلمية 

ن الغلو عبالله ومَلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، تجدد عقائد األنبياء قبله، موافقة للعقل الصحيح، وتنهى 
 والجفاء.

 العبادةتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  سل، قال َل رهبانية وَل كأكمل هدي، فَل إفراط وَل تفريط، و  )صلى الله عليه وسلم(وفي باب العبادات كان هديه
1غلبه، فسددوا قاربوا وأبشروا.إَل عليه الصَلة والسَلم: إن هذا الدين يسر، ولن ُيشادَّ الدين أحد 

 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.93) رواه البخاري 1
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ولما قال بعض الناس إنه ، 1قال عليه الصَلة والسَلم ألحد الصحابة وكان يريد أن يُ   نِهك نفسه في العبادة: )وإن لنفسك عليك حقا(و 
ي صلى الله م؛ قال لهم النبَل يأكل اللحم، وقال بعضهم َل أتزوج النساء، وقال الثالث: أصوم وَل أفطر، وقال الرابع: أقوم الليل وَل أنا
  2عليه وسلم: أما أنا فآكل اللحم، وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

 األخالقتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  يته خلق، وَل غرابة في هذا، فإن الذي تولى ترب نجد أن خلق النبي )صلى الله عليه وسلم( أكملُ  في باب األخَلق،و
 .خلق عظيموإنك لعلى قال الله له وهو الذي شهد له بحسن خلقه، وتعليمه هو الله تعالى، 

ن يعفو فقد كان َل يُرى إَل متبسما، وكا، ذلكعِلم  ؛أصحابه وجيرانهو ومن تأمل خلق النبي )صلى الله عليه وسلم( مع أهله 
في أعدائه  حتى مععن اليهودية التي وضعت له السم في طعامه ومات على إثرها، وكان رحيما بالناس،  اعف حتىويصفح، 

هب المال،  نَ  وينهى عنالنساء واألطفال، الشيوخ و قتل من لم يشارك في الحرب، من ، فقد كان ينهى عن الحرب والغزو والجهاد
وهو تشويهه ل، وينهى عن ال ُمثلة بالمقتو لول، وهو أخذ المال قبل تقسيم الغنائم، وكان يقسم الغنائم كما أمر الله،   الغُ وينهى عن 

فادي بعَضهم بالمال، تق، ويقتل بعضهم، ويُ     على األسرى بالعِ   9يَ ُم ن  وكان ينهى عن الغدر، كان و واَلنتقام منه وهو ميت، 
 .ن، يفعل ذلك كله بحسب المصلحةويفادي بعَضهم بأسرى المسلمي

  ،ار قال: لقيت فعن عطاء بن يسخلقه الجميل )صلى الله عليه وسلم( قد أتى ذكره في التوراة واإلنجيل،  إنعباد الله
قال: أجل،  ي التوراة.ف )صلى الله عليه وسلم(عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله 

، أنت 4، وِح  رزا لألميينيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراوالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، 
في األسواق، وَل يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر،  5عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ وَل غليظ وَل سخَّاب

 6غلف. ، ويُفتح بها أعين عمي وآذان صم، وقلوب(َل إلٰ ه إَل الله)حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا  ولن يقبضه الله

 المعامالتتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

                                                           
(، وأصله في الصحيحين من حديث أبي ُجحيفة 26962« )المسند»وحسنه محققو ( وغيره عن عائشة رضي الله عنها، 6/262رواه أحمد ) 1

 رضي الله عنه وغيره من الصحابة.
 ( بنحوه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.1461(، ورواه مسلم )5669رواه البخاري ) 2
 .ال َم ن  هو العطاء بَل ِعوض ومقابل 9
الحرز هو الموضع الذي يتحصن به اإلنسان من أسباب الهَلك، والمقصود أن من اتبعه من األميين وهم العرب فقد نجا من الهَلك، وسمي  4

 َلبن األثير.« النهاية»العرب باألميين ألن الكتابة كانت في وقتهم قليلة. انظر 
 حرصا.يَّاح، والمقصود التساخب على الدنيا شحا و ب هو الصِ خَ السَّ  5
 (.2125رواه البخاري ) 6
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  وفي باب المعامَلت التجارية كان هديه )صلى الله عليه وسلم( شامَل لجميع أنواع المعامَلت من بيع وشراء وإجار
في بيان البيوع المضرة باَلقتصاد، كالربا والغرر والرشوة وغير ذلك، وقد عقد ابن القيم كان كامَل ووكالة ومداينة وغيرها، وكذلك  

 في هديه في البيوع قريبا من ثمانين صفحة.« المعادزاد »رحمه الله فصوَل في كتابه 

 السياسةتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  ا شاور وربمالسياسة كان هديه أكمل هدي، فقد كان يشاور ذوي التخصص واألمانة في األمور الدنيوية،  جانبوفي
ليه النجاح رتب عوت، مما مكنه من معرفة الصواب، وغيرهاالحديبية يوم الخندق و يوم بدر ويوم ، كما حصل له هئبعض نسا

لى مأمنه، إإلى أن يرده من جاءه من الكفار،  وكان ُيجير، هممعاملة رسلِ مع الكفار، ويحسن األمان والصلح  ، وكان يعقدوالنصر
كان يعفو حصلت الخيانة من الكفار، و والخيانة، وإن  الغدربراءته التامة من كان معروفا ب، و الذي يبرمه معهم بالعهدكان يفي و 

م الذين هوصارت القوة والسلطة بيده؛ عفا عنهم جميعا، مع أنهم ، وتمكن من أهلهامكة ولما فتح عمن ظلمه في الحروب، 
بدون أن يكون عليه  لنفسه،كان بإمكانه اَلنتقام وقد  ما فعلوا، فعفى عنهم جميعا، وبأصحابه فعلوا به و حاربوه وأخرجوه منها، 

 أو مؤاخذة. لوم

 القضاءتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  ُابه هدي وأتمه، وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصوَل في كت وفي باب القضاء كان هديه )صلى الله عليه وسلم( أعدل
 قضاء في نحو من خمسمائة صفحة.في ال هفي هدي «زاد المعاد في هدي خير العباد»

 الطبتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  تابه ك، وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصوَل في  وأشمله أكمل هدي)صلى الله عليه وسلم( وفي باب الطب كان هديه
 أربعمائة صفحة. بدان في نحو منفي عَلج القلوب واأل ههديفي بيان « زاد المعاد»

  ،وقد شهد جمع من عقَلء الكفار للنبي )صلى الله عليه وسلم( بحسن هديه، وأسلم منهم جموع غفيرة، عباد الله
 ل وعز.مؤيدا من عند ربه جنبيا َل يقدر البشر على اإلتيان به من عند أنفسهم، إَل من كان  الهدي الشاملألنهم علموا أن هذا 

 صلى الله عليه وسلم( هو أكمل هدي وأشمله، من فهمها فقد دمة نافعة في بيان أن هدي النبي وبعد عباد الله، فهذه مق(
 النبي )صلى الله عليه وسلم( ولزوم هديه.انفتح له باب حب 

  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 صالح لكل زمان ومكانتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( 
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ه عليه وسلم( هدي النبي )صلى اللأن واعلموا اتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد، 
كمته، حمن لدن الله عز وجل، الكامل في علمه، الكامل في تلقاه وحي صالح لكل زمان ومكان، ثابت َل يتغير وَل يتبدل، ألنه 

م، ودينه الله المستقي فهو صراطإرادته الخير بالناس، ثم نقله النبي )صلى الله عليه وسلم( للناس، رحمته، الكامل في الكامل في 
 القويم، الذي رضيه الله لعباده، وَل يرضى سواه.

 أو أن حكم غير الله خير من حكم الله، كالذين، تقرير أن من اعتقد أن غير الهدي النبوي أفضل من الهدي النبوي فهو كافر
 يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية على حكم الله

طعن في ر، ألنه كفهدي النبوي أفضل من هدي النبي )صلى الله عليه وسلم(؛ فقد  وبناء على ما تقدم؛ فمن اعتقد أن غير ال
أو عة اإلسَلمية، لية والديموقراطية على الشريالعلمانية والليبراالمناهج البشرية كيفضل  كمنحكمة الله وتشريعه في الحقيقة،  

 ،العشرين أو أن نظام اإلسَلم َل يصلح تطب يقه في القرن ،عتقد أن األنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة اإلسَلمي
يرى أن  أو ،أو أن يحصر في عَلقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة األخرى ،أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين

ير شريعة وز الحكم بغعتقد أنه يجي ، أوإنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن َل يناسب العصر الحاضر
 ورضي بحكم، الخالقعلى حكم فضل حكم المخلوق ألنه بذلك ، فهذا كافر، ي المعامَلت أو الحدود أو غيرهماالله ف

على حكم الله ورسوله، ولم يكفر به كما أمره الله بذلك في قوله )فمن يكفر بالطاغوت  وفضلهورضي بالطاغوت الجاهلية، 
معاند فهو  وكل من استباح ما حرم الله ،استباح ما حرم الله إجماعالعروة الوثقى َل انفصام لها(، و ويؤمن بالله فقد استمسك با

 1.كافر بإجماع المسلمينلله، و 
قال تعالى  ،فهو من المنافقين وليس بمؤمن )صلى الله عليه وسلم( وأعرض عن حكمهن من تولى عن طاعة الرسول عباد الله، إ

 عنك صدودا يصدونوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين قال ابن تيمية رحمه الله: فبين سبحانه أن ،
، (ناسمعنا وأطع)من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه؛ فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول 

 2اض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره.فالنفاق يثبت ويزول اإليمان بمجرد اإلعر 
 خاتمة الخطبة

ا َعَلْيِه إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َصل و الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن 
وارض عن التابعين ومن األئمة الحنفاء، ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، َوَسلِ ُموا تسليما

لهم صل وسلم ال تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
 على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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ِِ ََّّ َلُه، َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالِ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه  َْ ََََ َهاِدَي لَُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ ُد َأنَّ ُمَحمَّ  إَلَوَمْن َُ َْ   ا َعُْْدُه َوَرُسولُُه د  اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

 ََا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ    ا أََ ُّ
 َا َوب َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ ِِيرا  َوِنَسا  َوات َُّقوْا الل َه ثَّ مِ ََا أََ ُّ ََ َُْما رَِجاَل   ن ْ

اَن َعَلْيُكْم َرِقيْا ََ    الَِّذي َتَسا ُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه 
 ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوَل  َسِدَدا  * َُْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َْ ْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه ََ َقْد ََاَز َوََ ْغِفْر َلكُ ََا أََ ُّ

   ََ ْوزا  َعِظيما
تاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، َو َّ محدثة بدعة، َو َّ  أما بعد، َإن أصدق الحدَثَ 

 بدعة ضَلة، َو َّ ضَلة َي النار 

 حب الدين من لوازم اإليمان

محمدا وأن  ال إله إال الله،أن لوازم شهادة من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهالله،  عْاد
َي  الصدق ، َْذا من عَماتدَنه نْيه )صلى الله عليه وسلم(، ومحْةَ  الله تعالى، ومحْةَ  محْةَ رسول الله؛ 

نتم تحْون تحقيق الشْادتين  َحْْكم الله(  يالله َاتْعون، قال تعالى )ق َّ إنَ 

َيه ما جا   تْعونَ، ب َّ تعاليمهَل َستنكفون عن اتْاع  الدَن اإلسَميالصادقون َي محْة عْاد الله، والمؤمنون 
ان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ورسوله ليحكم َما قال تعالى   ،)صلى الله عليه وسلم(عن الله وعن رسوله  إنماَ 

تقه َأو  يطع الله ورسولهوأولئك هم المفلحون * ومن  وأطعنا سمعنابينْم أن َقولوا  خش الله َو لئك هم َو
  الفائزون

تابهوالمؤمنون َل َجدون َي أنفسْم حرجا  َؤمنون حتى  َلََ وربك قال تعالى  ،وأمر به مما قِى الله َيَ 
سلموا تسليما ال يجدوا في أنفسهم حرجاَحكموك َيما شجر بينْم ثم  منقادون  َالمؤمنون ،مما قِيت َو

  ه وسلم()صلى الله عليَي قلوبْم، بما رضوا من حكم الله وحكم رسوله  وباطناَي جوارحْم، ظاهرا للشَرعة 

َمَ َقول: ذاق  َسلَّمَ وَ للُه َعَلْيِه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلَّى ارضي الله عنهاْلَعَّاِس ْبِن َعِْْد اْلُمطَِّلِب  عنو   َرِضيَ اِن َمْن َطْعَم اإْلِ
اَلِم ِديًنا، بِاللِه رَبًّا  1َل َرُسو )صلى الله عليه وسلم( ، َوِبُمَحمٍَّد َوبِاإلإِسإ
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عة الغرا ،  حْْا، ألَعلى اإلنسان أن َنشرح صدره للشَر رضى بْا، َو ليم بمصالح عبما َشرعه، نْا من لدن حكيم َو
  الخْير اللطيفأَل َعلم من خلق وهو رحيم بْم، قال تعالى  ،خلقه

 ة الدينحباألسباب الجالبة لم

صلحْم، بما َالعليم وهو ه، عَ بأن الله هو الذي شرَ  العلمُ  ؛إلى القلب الدَنعْاد الله، وإن مما َجلب محْة 
 الرحيم بخلقه َيما َأمر به من شرائع، الحكيم 

والتي تَزد  ،خصائص ما سْقه من شرائعالتي تميزت به عن غيرها من  بخصائصه العلمُ  ؛الدَنومن أسْاب محْة 
 1 على أربعين

 بأن من أحْه وتمسك به نجا، ومن حاد عنْا هلك  العلمُ  ؛الدَنومن أسْاب محْة 

ِرة الداخلين إليه من  التأم َُّ  ؛الدَنومن أسْاب محْة  اتْم الع غير المسلمينَيَ  مية، وعلى لعلى اختَف مستَو
َِر األدَان أ -بعد انتشار وسائ َّ اَلتصاَلت  - ياإلسَمالدَن ودَاناتْم، حتى صار  اختَف ألوانْم وبلدانْم

  تحوَل إليه

بالعقول  َْي تدعو لك َّ ما هو معلومتعاليمه حسنة وتدعو للخير، بأن  العلمُ  ؛الدَنعْاد الله، ومن أسْاب محْة 
 حكمامن الله  حسنأ)ومن  تعالىقال والِفطر السليمة حسنه، وتنْى عنَ  َّ ما هو معلوم بالعقول والِفطر السليمة قْحه، 

نْى عن الفحشا  والمنكر والْغي َع واإلحسان، وقال تعالى )إن الله َأمر بالعدل لقوم َوقنون( ظكم وإَتا  ذي القربى َو
رون(، قال الشيخ عْد لعلك م األخالق بمحاسن األعمال ومكار َتعاليم الشَرعة تأمر بن سعدي رحمه الله: ن  ٰ الرحمم تَذ

  ، وتحث على العدل والفِ َّ والرحمة والخير، وتزجر عن الظلم والْغي ومساوئ األخَق، َما ِمن خصلةِ ومصالح العباد
ة دعت إليْا الشرائع إقرتْا أَمال قررها األنْيا  والمرسلون إَل و  َل الشَرعة اإلسَمية وأثْتتْا، وما ِمن مصلحة دَنية ودنيَو

 انتْى  2وحِت عليْا، وَل مفسدة إَل ونْت عنْا وأمرت بمجانْتْا 

 بغض الدين من نواقض اإلسالم

ان بغِه متعلق بشي  من العقائد أو العْادأو شي  منه،  الدَنبغض  اإلَمانوإن مما َناقض عْاد الله،  ات سوا َ 
يات،  )صلى د قلْا وهو محممن نأو بغض ألن بغِْا َلزم منه إما بغض منزلْا وهو الله، أو المعامَت أو السلَو
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من الطعن له َوهذا   ،السعادة والصَح ليس َيه الدَناعتقاد أنْا ليست حقا، أو اعتقاد أن الله عليه وسلم(، أو 
  وأَعاله وأقواله حكمة الله تعالىَي 

َما أن بغض الدَن َتناَى مع حقيقة اإلسَم واإلَمان، وهي اَلستسَم لله ج َّ وعَ بالتوحيد، واَلنقياد له 
 بالطاعة، والرضا بما شرع من شرائع 

 بغض الدين من صفات الكفار والمنافقين

رهه من صفات الكاََرن والمناَقين، قال تعالى عْاد الله،  رهوا َتعسا لْمإن بغض الحق َو وأض َّ  والذَنَ 
وقالوا َا مالك ليقِض  عن أه َّ النار ، وقال تعالىَأحْط أعمالْم كرهوا ما أنزل اللهبأنْم  أعمالْم * ذلك

ِون *  م علينا ربك قال إنكم مَا م بالحق ولكن أََِر   للحق كارهونلقد جئنَا

له نفاق و  َسير منْا،أو جز  َلْا أو جلْا َحص َّ بْغض الشَرعة   وبغض الشَرعةعباد الله،  ألن َفر، وهذاَ 
  الْعض من عند اللهالك َّ و 

الله   ْن  زِلِْا وهو مُ من محْة  ةالواجب محْة الشَرعة، وأن محْتْا متفرعوبعد عْاد الله، َْذه مقدمة ناَعة َي بيان أن 
  النْي )صلى الله عليه وسلم(العم َّ، ولزوم هدي َقد انفتح له باب مقدمة الهذه  مِْ ََ  نمَ َتعالى، 

  ،بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 على بغض الدين، وبيان المتصفين بها في زمانناأمثلة علمية 

ع بغض الدَن من أنوا أن واعلموا اتقوا الله عْاد الله، َالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من َل نْي بعده، أما بعد، 
ة، أو بغض  ص َّ الدَن إلى َ الدعوةالحجاب، أو  بغضأمْات المؤمنين، أو بغض الصحابة، أو بغض السنة النَْو

عن مناحي الحياة، وحصره َي الشعائر التعْدَة ال محِة من صَة وصيام وحج، وعزله عن المعامَت والسياسات، 
له من أنواع بغض الدَن، وهو من أنواع النفاق األَْر، عياذا بالله   َْذاَ 

َص َّ الدَن عن  ن إلىَدعو وأشْاهْم، وهم  العلمانيون والليْراليونالدَن َي زماننا  ِم  مَّن ابتلي بْغض، و عباد الله
ات، وعزله عن المعامَت والسياسمن صَة وصيام وحج،  ال محِةمناحي الحياة، وحصره َي الشعائر التعْدَة 

، لفص َّا لما دعوا إلى ذلكا دَن الله إذ لو أحْو وعدم اقتناعْم به، ، لدَنا ْمبغِ دلي َّ علىوَل شك أن هذا 
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ْطنون ومنْم من َدعوا لذلك عَ نية، ومنْم من َخفي بغِه للدَن، وهم بذلك مناَقون، َظْرون اإلَمان، َو
عة   ، عاَانا الله من ذلك ن ٰ الرحمالْغض لشَر

سنون ،وَلَة المرأة للقِا  واإلمارة بتحَرمَحاربون من قال ، و َحاربون الحجاب أنْم انحراَْمومن  القوانين  َو
نادون  ،لمنع تعدد الزوجات َي بَدهم تابه،َ َبينْا ق الله رَّ    أمور َبالمساواة بين الرجال والنسا  َي َو الميراث يَ 

حاربون ، مَِ كرهون الفِيلة وما ذاك إَل  ،عن المنكر نهيابالمعروف والن اآلمَرنَو  ألنْم َحْون الرذَلة َو
 

 بغض الدين عمل خفي في النفوس

 َكون َي أن َتفقد نفسه أَل صاحب القلب الحيَعلى  ،والنفوسوهذا الناقض خفي َي الِمائر عباد الله، 
َحص َّ ما َي و  ،قْ َّ مجي  اليوم الذي َْعث َيه ما َي القْور ،أو بغض لشي  منْا ،نفسه حزازة من الشَرعة

  والمعصوم من عصمه الله عز وج َّ ،الصدور

 خاتمة الخطبة

م بأمرثم اعلموا رحمكم الله أن  ا الَّ عظيم َقال  الله سْحانه وتعالى أمَر َْ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن َعَلى النَِّْيِ  ََا أََ ُّ ََ ِذََن إن اللََّه َوَم
األئمة ، اللْم ص َّ وسلم على عْدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفا ، آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما

 وارض عن التابعين ومن تْعْم بإحسان إلى َوم الدَن  الحنفا ، 
ا ، وأعيننا من الخيانة   اللْم طْر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الَر

 اللْم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَ بارا  
له عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر   لمنا َله عاجله وآجله، ما عاللْم إنا نسألك من الخيرَ 

 منه وما لم نعلم 
 اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو عم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو عم َّ 

 اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مْتَنا 
دنا، واجع َّ عاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليْا معااللْم أصلح لنا دَننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا م

ادة لنا َيَ  َّ خير، واجع َّ الموت راحة لنا منَ  َّ شر   الحياة َز
جا ة نقمتك وجميع سخطك   اللْم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عاَيتك، َو

اتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما  ربنا هب لنا من أزواجنا وذَر
ين، ودمر أعدا ك أعدا  الدَن، وانصر عْادك الموحدَن  اللْم أعز اإل  سَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشَر

 اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن  
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تابك، وإعزاز دَنك، واجعلْم رحمة على رعاَاهم   ق جميع وَلة المسلمين لتحكيمَ   اللْم َو
ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  ربنا آتنا َي ال  دنيا حسنة َو

  سْحان ربنا رب العزة عما َصفون، وسَم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 
 اللْم ص َّ وسلم على نْينا محمد وآله وصحْه  

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 66500161560901أعد الخطْة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ َلُه، َوَمْن مَ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَعْ إنَّ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ الَِنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه  َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. إَلَُ َْ ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ ََ  اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش َْ ا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَ . الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ ا ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ ََا أََ ُّ َْ ََ ا ََْو َْ  ِمن ْ
اَلً َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعلَ  ََ َُْما ِر ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه . ْيُكْم َرِقيباَوَبثَّ ِمن ْ َْ ََا أََ ُّ

ََ َوقُوُلوا  ِِيماَ َ قَ ْوَلً َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلهُ ََ َقْد ََا َاً َع ، َإن أصدق أما بعد .ْو
 نار. َّ ضَلة َي الالحدَث كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدعة، وك َّ بدعة ضَلة، وك

 توقير الدين من لوازم اإليمان

  ،موه، تعالى  اتقوا اللهعباد الله ِ محمدا رسول ن ال إله إال الله، وأأن شهادة تحقيق لوازم من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وع
لعبادات أو المعامَت سواء منه ما َعلق بالعقائد أو ا، دَنه وتوقيرنبيه )صلى الله عليه وسلم(،  وتوقيرالله تعالى،  توقيرالله؛ 

 هبومن عَمات الصدق َي اإلَمان، وقد قرن الله اإلَمان ، َي تحقيق الشْادتين َْذا من عَمات الصدقأو السلوكيات، 
منوا بالله ورسوله وتعزروه ؤ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذَرا * لتقال تعالى )رسوله، وتوقير دَنه، توقير و ه سبحانه رسوله بتوقير بو 

 ، وتسبحوه أول النْار وآخره.وتعظموهدَنه،  تنصروا الله بنصرِ وتسبحوه بكرة وأصيَ(، أي ل وتوقروه

 اإلسالم نواقضالدين من  االستهزاء

  ،ُه  و اَلستْزاء بشيء من شعائر دَن الله أو رسله، أو ثوابه أو عقابه، َمن َع َّ هذا َقد َك  َف  ر،  الدَنتوقير  وضدعباد الله َو
َي إذ الواَب  ، وهو الله تعالى، وهذا كفر صَرح،له عشرِ  مُ  َلزم منه تنقص ال بالدَنأن اَلستْزاء  كفرًا  بالدَناَلستْزاء  كونِ 

َّم نبيه )صلى الله عليه وسلم(، هو التعِيم َل التنقصحق الله  َّم الله حق التعِيم، وَع ،  أما اَلستْزاء ََ َصدر ِممَّن َع
َّم دَنه، ب َّ َل َصدر إَل من قلِب مناَق، عياذا بالله، كيف وقد ُعِلم أن من أشْر عَمات النفاق اَلستْزاء بالدَن؟  ال قوَع

ِيم دَنه ، ألن أص َّ الدَن مبني على تعِيم الله وتعخرج عن الدينكفر مإن االستهزاء بالله ورسوله  ابن سعدي رحمه الله: 
  1ورسله، واَلستْزاء بشيء من ذلك مناف لْذا األص َّ ومناقض له أشد المناقِة. انتْى.

 األدلة الشرعية على كفر المستهزئ بالدين

 وقد نص القرآن على كفر المستْزئ بشيء من شعائر الدَن، قال تعالى الله،  عباد نخوض ولئن سألتْم ليقولن إنما كنا
َدلت اآلَة على كفر المستْزئ بشيء ، بعد إَمانكم قد كفرتم* َل تعتذروا  تستهزئون َّ أبالله وآَاته ورسوله كنتم ق ونلعب

 َل.اه سوله، وسواء كان المستْزئ َادا أمبالله أو بآَاته وهي القرآن، أو بر  امن أمور الدَن، سواء كان اَلستْزاء متعلق
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 :روى ابن أبي حاتم َي تفسير هذه اآلَة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال َر َّ َي غزوة تبوك َي مجٍلس َوما
عند  ألِسنًة، وَل أَبنُ  ، وَل أكذبُ 2بطونا َل أرغبُ ، (صلى الله عليه وسلمهؤَلء، )َعني أصحاب النبي  1ما رأَت مث َّ قُ   رَّائنا)

)صلى  لك النبيَّ ، َبلغ ذ(رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، ولكنك مناَق، ألخبرنَّ كذبتَ ). َقال َر َّ َي المجلس: (اللقاء
، 4ارةالحج هُ   بُ   رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، تنكُ  3ِب ناقةل القرآن، قال عبد الله: َأنا رأَته متعلقا بِ َح  َق  الله عليه وسلم( ونز 

وهو َقول: )َا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب(، ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( َقول: )أبالله وآَاته ورسوله كنتم 
 6تستهزئون(.

 إجماع العلماء على كفر المستهزئ بالدين

 خ سليمان بن الشي قال، المجمع عليها بين علماء المسلمين، والحكم بكفر المستْزئين بالدَن من المسائ َّ أَْا المؤمنون
رحمه الله َيمن هزل بشيء َيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؛ إنه َكفر بذلك، َلستخفاَه  عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

 َع َّ شيئا ِمن ذلك.من  على كفرأجمع العلماء بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناٍف للتوحيد، ولْذا 

َل لم َقصد حقيقة اَلستْزاء، رَ    فَ    كَ استْزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدَنه  َمن   .انتْى 5إَماعا. ،ولو ها
 الترهيب من االستهزاء بالدين

  َلت اللسان الحذرَا معاشر المؤمنين هو َالواَب له رضي الكما َي حدَث معاذ   ،َْو أكثر ما َدخ َّ الناس النار ،من 
وه َّ َكب الناس َا معاذ،  7أمك كَ     تْ     لَ      كِ     ثَ ؟ َقال: نتكلم بهمؤاخذون بما وإنا ل :النبي )صلى الله عليه وسلم(لما سأل عنه 
وهْم  َي  8؟!إَل حصائد ألسنتْم –هم رِ    على مناخِ  :أو قال –النار على َو

ي الحدَث  9.َْنمَْوي بْا َي  َل َلقي لْا باَلً من سخط الله الكلمة ب ليتكلم العبدإن  :َو

ي التنَز َّ    .ما َلفظ من قول إَل لدَه رقيب عتيدوقوله  ،َو َّ لك َّ همزة لمزةَو
 أمثلة تطبيقية على االستهزاء بالدين

                                                           
 .بذلك ألنْم كثيرو التَوة للقرآن ُوِصفواقوله )قُ  رَّاء( َمع قارئ، وهو من َتلو القرآن،   1
 .أي أكثرنا رْغبًة وُحباً لألْك َّ وم َّْء الُبطون  2
 .ذَ َّالمما َلي  المشدود عليْا الحب َّهو  الناقة بُ قَ  حَ  3
 قدميه. ُبُه الحجارُة( أي ُتصيبُ      )تْنكِ  4
 . 125، ص «النزولالصحيح المسند من أسباب »َي الحدَث حسنه الشيخ مقب َّ الوادعي رحمه الله  6
 .من هزل بشيء َيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول :بابشرح ، «تيسير العَزز الحميد َي شرح كتاب التوحيد» 5
نِر اثَ ِك لتَك أمك أي َقدتك أمك، وهو من األلفاظ التي تجري على ألسنة العرب وَل َراد بْا حقيقة الدعاء، وإنما تَْو َّ األمر وتفخيمه، و  7

 .«النْاَة»
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  ،الدَنحملة  وهم ،ألن العلماء ورثة األنبياء ،بالدَننوع من اَلستْزاء وأه َّ الحسبة  نيوالمصلحواَلستْزاء بالعلماء عباد الله ،
نْى عن المنكر َقد كفر،  ،َقد كفر ام استْزأ بعالم لكونه عال َمن  توقيرالواَب و أو استْزأ بمحتسب ألنه َأمر بالمعروف َو

ع قدرهم َي القرآن ،واحترامْموالمحتسبين  العلماء )صلى ه الى ورسولُ الله تع وقرهمن  َوقرَيجب على المؤمن أن  ،ألن الله َر
ع الله الذَن آمنوا منكم والذَن قال تعالى  ،الله عليه وسلم(  )صلى الله عليه وسلم(:وقال النبي  ،أوتوا العلم درجاتََر

مر على سائر لم على العابد كفِ َّ القاَِ َّ العمن َي السماوات واألرض، حتى الحيتان َي الماء، و  للعالمستغفر ... إنه ليَ 
 1. درهما، وإنما ورَّثوا العلم، َمن أخذ به أخذ بحظ واَر، لم َورثوا دَنارا وَلالعلماء هم ورثة األنبياء، إن الكواكب

  ،دخ َّ َي اَلستْزاء بالدَن اَلستْزاء معاشر المؤمنين  إعفاءاَلستْزاء بك ، ومن ذل)صلى الله عليه وسلم(سنة النبي  باتباعَو
 والعباءة ونحو ذلك.الحجاب لبس أو السواك التسوك بأو  تقصير الثوب إلى الكعبيناللحية أو 

 ؟ما النار ؟ما الجنة :كقول ،كاَلستْزاء بالجنة أو النار  ،؛ اَلستْزاء ببعض األمور الغيبية واَلستخفاف بْاأَِا ومن اَلستْزاء 
 .ونحو ذلك

 لى الله عليه َوج النبي )ص ،فة عائشة رضي الله عنْاوعِ  ،كعدالة الصحابة  ،؛ اَلستْزاء ببعض األمور العقدَةومن اَلستْزاء
وسورة  2َقد أثنى الله تعالى على صحابته ورضي عنْم كما َي سورة التوبة ،لقرآنَقتِي تكذَب األنه  ،كفر  وهذاوسلم(، 

ِْ كما  ،4وسورة الحشر 3الفتح ْ َّ بعد هذا َوالبراءة مما قذَْا به المناَقون، بالعفاف، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنْا د لش
ْزأَجَو أن َأتي من َأتي  طعنب َو أصحابا غير يه وكأن الله اختار لنب )صلى الله عليه وسلم(،َي َراش النبي  الصحابة َو

ة صالحين و   حاشا الله من ذلك! ؟غير صالحةََو

  ،شم َّ  ،َي ََردة أو وسيلة من وسائ َّ اَلتصاَلت اَلستْزاء الصَرح من كَم أو َع َّ أو كتابة َشم َّ واَلستْزاءأَْا الناس َو
 6.كالغمز بالعين، واإلشارة باليد، وإخراج اللسان، ونحو ذلكأَِا اَلستْزاء الغير صَرح،  

 أَا كان ذلك اَلستْزاء. ،َقليله كثير عياذا بالله ،د قلي َّ َعفى عنهحليس له  َاَلستْزاء

 بالدينواجب المسلمين ووالة األمور ُتجاه من استهزء 

  ،ب )صلى الله عليه وسلم( نبيه بواَلستْزاء بالله تعالى أو أَْا الناس  .ولي األمر ه من ِقَب ََّاعل هدر دمأو دَنه ََو

  ،جب على من سمع أحدا َستْزئ بالله أو برسوله أو بدَنه أن َنكر عليه وَل َسكتعباد الله  ،َفارق المجلسأو َقوم و  ،َو
ب للكفر والخروج من اإلسَم كما قال تعالى  إذا وقد نزل عليكم َي الكتاب أن ألن الجلوس إلى هؤَلء عن رضى مَو

ستْزأ بْا  الكاََرن  امعجحتى َخوضوا َي حدَث غيره إنكم إذا مثلْم إن الله  فال تقعدوا معهمسمعتم آَات الله َكفر بْا َو
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كما اَتمعوا َي مجالس الدنيا على اَلستْزاء بالدَن؛ كانت عقوبتْم تأم َّ أَْا البصير، ََ ،والمناَقين َي َْنم َميعا
 .عياذا باللهَي اآلخرة َي َْنم  االجتماع

  وبَي بيان  ناَعةالله، َْذه مقدمة  عبادوبعد األنبياء، وتوقير حاملْا  الله، وتوقير ناقلْا وهم وْا وه    لِ ز ِ    نَ   وتوقير مُ الشَرعة،  توقير َو
 هذا الطَرق َْو على خطر عِيم. خالفوهم العلماء والمصلحون، َمن 

  ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم  ليبارك الله
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

 من صفات الكفار عموما، واليهود والمنافقين خصوصا االستهزاء بالدين

  من صفات ن الدَاَلستْزاء بأن واعلموا اتقوا الله عباد الله، َ، بعدالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من َل نبي بعده، أما
 .وغير ذلك ،إن الله َقير ونحن أغنياءوقالوا  ،َد الله مغلولةقالوا استْزءوا بالله تعالى و َْم الذَن  ،اليْود

  قال وقد سَّمى الله استْزائْم إَراما َاَلستْزاء بالمؤمنين من صفات الكفار، كما أن كانوا من الذَن آمنوا   أجرمواإن الذَن
 .لضالون* وإذا رأوهم قالوا إن هؤَلء  فكهين* وإذا انقلبوا إلى أهلْم انقلبوا  يتغامزون* وإذا مروا بْم  يضحكون

  بطنون البغض لشَرعة يالمناَق النفاق، ومن صفاتمن عَمات اَلستْزاء بالمؤمنين كما أن ن، الذَن َِْرون اإلَمان، َو
ستْزئون  ،عن المنكر نهيابالمعروف والن اآلمَرنوهم َستْزئون ب، ومنْم العلمانيون والليبراليون وأشباهْم، ن ٰ الرحم َو

ة كأبوال اإلب َّ، وبحمد الله، َقد  ستْزئون بالتداوي ببعض ما ورد َي السنة النبَو ليْم كيدهم لم َنالوا رد الله عبالحجاب، َو
ا َاء َي التداوي بأبوال اإلب َّ كمبحوث طبية معتمدة من هيئات طبية غربية غير مسلمة تشْد لصحة خيرا، َقد صدرت 

ة  .السنة النبَو

 بةخاتمة الخط

   الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عِيم َقال رحمكم الله أن  اعلمواثم َا الَِّذََن آَمُنوا ص َْ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ََ لُّوا إن اللََّه َوَم
ين وارض عن التابعاألئمة الحنفاء، ص َّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء،  اللْم، َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما

 ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

  .َقا دارا، وعمَ بارا َوال نعمتك، وتحولاللْم إنا نسألك عيشا قارا، ور جأة نقمتك و  اللْم إنا عوذ بك من  َميع عاَيتك، َو
َعلْن الوارث منا، واَع َّ ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على ا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وااللْم متعنا بأسماعن سخطك.

 من عادانا، وَل تجع َّ مصيبتنا َي دَننا. 

  ،ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما َصفون، وسَم على المرسلين ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
 ص َّ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.  اللْم والحمد لله رب العالمين.

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 00955606905751: ماَد بن سليمان الرسي، واتس: الخطبةأعد 

http://www.saaid.net/kutob
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ِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ هْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب أ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. إَلَفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه 

 الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
  ه، واجتناب ما يناقض الله وحدحقيقة دعوة األنبياء هي عبادة أن واعلموا طيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، وأتعالى عباد الله، اتقوا الله

غير الله، والنذر لوالذبح  كدعاء غير الله،التوجه لغير الله في أنواع من العبادات،  وهو ، وأكثرها وقوعا الشرك في عبادة الله، ذلك
 .وهو موضوع هذه الخطبةومن ذلك أيضا ارتكاب السحر، ضرحة، كالقبور واأل،  حول غير الكعبة والطوافلغير الله، 

 السحر وأقسامه مع ذكر األمثلةتعريف 
  فُتمِرض أو  ،تؤثر في القل         وب أو األبدان أو األبصار ،عبارة عن عزائم ورقى وعقد أو أدوية وتدخينات -عباد الله  –والسحر

 1.ا، أو الشريكين في المعامَلت كالتجارة ونحوهالمرء وزوجهالشريكين، كأو تفرق بين  ،أو تؤثر في الفكر والتصور ،تقتل
  ،والنوع ت.نوع يؤثر في األبدان بمرض أو مو األول:  :فثَلثة أنواع الحقيقيفأما  ،حقيقي وتخييلي ؛والسحر نوعانعباد الله 

وهو  ،رة حسنةفيراها أو تراه في صو  ،أو العكس ،الزوج إلى زوجته التي يكرهها كتحبيب ،ؤثر في القلوب بحب أو كرهي الثاني
 روف بالصَّرف.وهو ال مع ،فيراها أو تراه في صورة قبيحة ،أو الع كس ،الزوجة إلى زوجها الذي يحبها تبغيضأو  ،المعروف بالعطف

كالسحر الذي   ،فيظن المسحور أنه فعل شيئا وهو لم يفعله ،يؤثر في الفكر والتصورهو الذي من السحر الحقيقي  الثالث والنوع
وبقي السحر فيه عدة  ،فصار ُيخيَّ ل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله )صلى الله عليه وسلم(،فعله لبيد بن األعصم اليهودي بالنبي 

 2شهور.

  ،ي وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر تكيَّفت نفسه بال ُخْبِث والشر الذ ،والساحر يستعين بالشياطين لعمل سحرهعباد الله
 ،هو الذي يعرف بالنفثو  ،ثم ينفخ في عُ  َقٍد نفخًا معه ريق ،واستعان على ذلك بأرواح الشياطين الخبيثة ،ه بالمسحوريريد إيقاعَ 

ألن  ،نفث في العقدالتي توالمقصود بالنفاثات أي األرواح واألنفس  ،َوِمن َشرِ  الن َّفَّاثَاِت ِفي الُعَقدوهو المذكور في قوله تعالى 
ٌٌ فيخرج من هذه األنفس الخبي ،وتأثيره إنما يظهر منها ،تأثير السحر إنما هو من جهة األنفس الخبيثة واألرواح الشريرة  ثة نَ َفٌس ممازِج

إذن الله الكوني فيصيبه السحر ب ،انية على أذى ذلك المسحورالروح الشيطمع َتساَعد في ،مقترن بالريق الممازج لذلك ،للشر واألذى
 .3َوَما ُهم ِبَضار ِيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَّهكما قال تعالى   ،القدري

 َذُه عن أهله، أي يصرفه عنهم، فيصير َل يُفكر بزوجه وَل لِ  ليسحرَُه  للساحرعض الناس يذهب عباد الله، وب وَلده فترة من أُيؤخِ 
 الزمن، حتى يقوى على مفارقتهم فترة معينة من الزمن يذهب فيها للعمل بعيدا عنهم ثم إذا قارب زمن العودة انحلَّ السحر عنه!

  ذلك  عتقدون أنيوا شيئا من القرآن عند من يأتيهم ليغتر بهم ويظن بهم خيرا، و الناس، فربما قرأعباد الله، والسحرة يُ  لَ  ب ِ  سون على
، ضورهحتعاطيه وَل مجرد والحق أن هذا كله من السحر، َل يجوز الساحر من أولياء الرحمٰ ن، ويصفون سحرهم بأنه من الخوارق، 

 بل الواجب مجانبته وإنكاره.
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  ،الشيء  يرى المسحورفدون األبدان والقلوب والتفكير،  ،األبصاروهو التأثير في  ،فبابه واحد السحر التخييليوأما عباد الله
وهو  ،وهو من جنس ما فعله سحرة فرعون مع موسى عليه السَلم ،مع كون الشيء لم يتغير في ح قيقته ،على خَلف ما هو عليه

 من عمل الشيطان.
  ،وليس على  رائيعين اليحصل حقيقًة، فيحصل تأثير حقيقي محسوس على  –أي التخييل  –وهذا النوع من السحر أيها الناس

حقيقة المرئي، فحقيقة المرئي باقية كما هي، َل تنقلب إَل بأمر الله، ألن تغير خلقة الشيء من ِخلقٍة إلى ِخلقة من خصائص الله 
 وحده َل شريك له.

  رة للناس فيروا يها السحف ما يحصل فيما يسمى بالسِ يرك أو األلعاب البهلوانية والتي ُيخيِ لُ في وقتنا الحاضر ومن السحر التخييلي
َل  لئَل ينفر الناس منهم، بل بما تقدم كاأللعاب البهلوانية ونحوها، وهذا سحرااألمور مختلفة عما هي عليه، وهم َل ُيسمُّون فعلهم 

يأكل واآلخر ره، هم يجر السيارة بشعأن بعضَ التخييلي يُغير من الحكم شيئا، ألن العبرة بالحقائق وليس بالمسميات، ومن سحرهم 
خرج  يدخل من دبر الدابة ويخرج من فمها، أو يُ وآخر خناجر، أو يق طع لسانه، أو ب يطعن نفسه بأسياخ من حديد والثالثالنار، 

ة ونحو هذا مما هو ليس في طاق ،أمام أعين الناسصدره السيارة على ومنهم من تمشي بعض الطيور من باطن ثوبه ونحو ذلك، 
 ،بالشياطين التي تحمل ذلك الثقل، أو بتخييل سيرها على الصدور في عيون ال مشاهدين كما تقدم بيانههو إما باَلستعانة و  ،اإلنسان

 .وكَلهما باستعانة الساحر بالشياطين
 وتحريم تعاطي السحر األدلة على كفر الساحر

  ،وال يفلحه ﴿وقول ،الساحر حيث أتى﴾ وال يفلحرة في القرآن في آية أخرى في قوله تعالى ﴿حَ جاء ذم السَّ  وقدعباد الله 
 1وهذا َل يجتمع إَل في حق من وقع في الكفر. ،فاآليتان دلتا على نفي الفَلح عن الساحر نفيا عاما ،الساحرون﴾

﴿ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله َل يصلح عمل عليه السَلم موسى  حكاية عنكما جاء ذم السحرة في قوله تعالى 
 في األرض. مفسدفاآلية نص في أن الساحر  ،﴾المفسدين

 ُه النبي  وقد ،فدلت اآليات المتقدمة على كفر الساحر وتحريم تعاطي السحر وِعَظِم ضرره على الخلق  لى الله عليه وسلم()صعدَّ
موبقات. قالوا: يا قال: اجتِنبوا السَّبَع ال )صلى الله عليه وسلم(عن النبي  ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،من المهلكات في اآلخرة

حر   ،وما هن؟ قال: الشِ رُك باللهِ  ،رسوَل اللهِ   2... الحديث. والس ِّ
له ، أو تَ  كهَّ  َن أو  3ليس منا من تَ ط يَّر أو ُتطُ  يِ رَ :  )صلى الله عليه وسلم(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

َر لهله ، أو  تُ  ُك هِ نَ   4.ليه وسلم()صلى الله ع، ومن أتى كاهناً فصدَّقه ب ما يقول فقد كفر بما أُن زل على محمد  َسَحَر أو س حِّ
                                                           

 (59تقرير مسألة كفر الساحر استدَلَل بهذه اآلية عند تفسير قوله تعالى ﴿وَل يفلح الساحر حيث أتى﴾ )سورة طٰ ه: في انظر ما قاله العَلمة الشنقيطي رحمه الله  1
 (.19ومسلم ) ،(2655رواه البخاري ) 2
 ، ثم استُ    عِمل المعنى في عموم التشاؤم.هو التشاؤم باتجاه الطيور يمينا أو شماَلفي األصل التطير  3
ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجَل في عضده حلقة من ُصْفٍر )أي النحاس  ،(18/152« ) الكبير»و الطبراني في  ،(3444« )كشف األستار»رواه البزار كما في  4

ه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير ل ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُ عِ   تت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر(
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله عنهما   (.6/116« )مجمع الزوائد». انظر خَل إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيح رواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي:

 (.2196« )السلسلة الصحيحة»( و 6436« )صحيح الجامع الصغير»وصححه األلباني في  ،(3443« )األستار كشف»كما في 
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أو  رَ    يَّ    طَ   تَ أو  ،ن لهن أو ُك هِ أو َك هَ  ،ر لهحر أو س حِّ سَ وروى البيهقي عن قتادة أن كعبا قال: قال الله عز وجل: ليس من عبادي من 
 2 لكن من عبادي من آمن وتوكل علي. ،1لهر ي ِ   ُتطِ 
  ،ى السحر كفر عياذا بالله، ووجه كونه كفرا أنه َرِضَي به وبتطبيقه على الناس أو حتى عل لفعل للساحرالذهاب و معاشر المؤمنين

 .نفسه
  ادة األصنام، أو يرضى بعبوهو كالذي ، ألن الرضا بالكفِر كفٌر، يتعاطاهليس هذا فحسب، بل مجرد الرضا بالسحر كفر ولو لم

ر فمن قال: )أنا َل أسحر وَل أحرض على السحولم يسجد على الصليب،  يب، فهو كافر ولو لم يعبد األصنامالسجود على الصل
وَل أتعلم السحر، ولكني أرضى بوقوعه في بيتي وفي مجتمعي رضا قلبيا وَل أنكره(؛ فهذا كافر أيضا، ألن الرضا بالكفر كفر، ومن 

 .نكر الكفر بقلبه على أقل تقدير فليس في قلبه إيمان، عياذا باللهلم يُ 
 الساحر جمع بين الشرك في توحيد الربوبية والشرك في توحيد العبادة

  ،وهؤَلء السحرة الذين يتعاطون السحر التخييلي ويدَّعون أن عندهم مقدرة على قلب الحقائق هم في الحقيقة قد جمعوا عباد الله
وحسبك بهما  ،ي األلوهيةوالثاني شرك ف ،واألول شرك في الربوبية ،ين ادعاء التصرف في الكون وبين اَلستعانة بغير اللهبفعلهم هذا ب
فإن  ، شريك لهوالحق أن تغيير الحقائق بيد الله وحده َل ،فأما شركهم في الربوبية فألنهم يدَّعون أنهم يغيرون الحقائق ،شركا وضَلَل

نهم بينما يدَّعي هؤَلء السحرة أ ،وهو الذي يغير ِخلقة الشيء من جنس إلى جنس ،وهو الخالق ،في الكون وحده المدبرالله هو 
فإنه بمجرد زوال سحرهم  ،فاألمور التي يدَّعون تغييرها فإنها َل تتغير حقيقتها ،مع أنهم كذبة في نفس األمر ،يش اركون الله في هذا
 للناس رجوع األمور إلى ما كانت عليه في أول األمر. ثم يتبين ،يزول تأثيره عن األعين

 حف ليرضوهم، وربما أهانوا المص ،وأما شركهم في األلوهية فألنهم استعانوا بالشياطين وعبدوها بسجودهم لها وذبح القرابين لها
والش    يطان  ،رهوهذا مناُط كف ،خدمهفالساحر يعبد الشيطان الذي ي  ،إذ الشياطين َل تريد منهم مقابَل إَل الكفر واإلفساد في األرض

أََلْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم قال تعالى كما  ،إذ هي غاية الشياطين وحاجتهم التي يريدونها من بني آدم ،يستفيد عبادة الساحر له
 .َذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبين * وأِن اْعُبدوِني هَ  تَ ْعب د وا الشَّْيطَانَ َأن َلَّ 

  3السحر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع.بناء على ما تقدم، فو 
 ؟الناسمن ماذا استفاد و على سحره من الشيطان الذي يعينه الساحر  استفادماذا 

  ،كأن ينقله إلى أماكن بعيدة وبسرعة، وغير ذلك.أموراوالساحر يستفيد من الشيطان عباد الله ، 
  تاه الشيطان والساحر ومن أ -الثَلثة  لُّ    وكُ  ،حاجة ضعاف النفوس ليؤدي لهم ذلك السحر مقابل أجر مادي يستغلوالساحر- 

 قد أوبقوا دنياهم وآخرتهم.
 واجب المسلمين ووالة األمور تجاه السحرة

                                                           
 .أن يتطير بالنيابة عنه ثم يخبره بالنتيجةأي: طلب من أحد  1
 (.1165« )شعب اإليمان»انظر  2
 (.36/161« )مجموع الفتاوى»انظر  3
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  ،السحرة عن وجود، وإبَلغ الجهات المختصة بالحسبة من تعاطي السحر والذهاب إلى السحرةالواجب التحذير  إنعباد الله 
ر سوادهم وأن يكث السحرةَل يجوز للمسلم أن يحضر مجالس وَل يكتفي بمجرد عدم الذهاب، و إن كان في بلد تحكم بالشريعة، 

اَلستطَلع أو  بحبدعوى سواء كان بدعوى اَلستئناس أو والقنوات الفضائية والتطبيقات،  ولو عن طريق الشاشاتويروج سوقهم، 
 اإلشراف على ما عند هؤَلء أو غيره من األسباب.

  ،ن أبي هريرة فع ،ألنهم مفسدون في األرض ،وإقامة الحدود على السحرة وأشباههم من أفضل الطاعات وأعظم القرباتعباد الله
حدٌّ يُعمل به في األرض خير ألهل األرض من أن يُ مطروا أربعين  : )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 1.صباحا
قال ابن تيمية رحمه الله: وكذا ينبغي إزالة كل ما يعينهم على فعلهم، وأن يُ منعوا من الجلوس في الطرقات، وأَل يؤجِ ر صاحب الدار 

  2.هذا من أفضل الجهاد في سبيل اللهداره عليهم، 
  وبيان كفر الساحر ومن أتى إليهالحذر من الوقوع في السحر،  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان. 
  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 في أسباب الوقاية من السحر وأسباب العالج منه بعد وقوعه لخطبة الثانيةا

ن السحر من أسباب الوقاية مأن ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما 
وأهمها ذكر  لهاأو التحصن باألذكار الشرعية الصباحية والمسائية، وأما أسباب العَلج من السحر بعد وقوعه فتكون بثَلثة أمور؛ 

وهو من أنفع العَلج؛ بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك،  والثانياألذكار الصباحية والمسائية، 
وهو عَلج نافع للرجل إذا ُح ِبس من جماع أهله؛ أن يأخذ سبع ورقات من  والثالثفإذا ُعِرف واسُتخرِج وأُتِلف بَ   طَ  َل السحر. 

السدر األخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليها م ن الماء ما يكفيه للغُ سل، ويقرأ فيها آية الك رسي، و ﴿ُقْل 
التي وردت في  راْلَكاِفُرون﴾، و ﴿ُقْل ُه َو اللَُّه َأَحد﴾، و ﴿ُقْل أَعُ وُذ ِبَربِ  اْلَفَلق﴾، و ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاس﴾، وآيات السح يَا أَي َُّها

اء ش، ثم يشرب من ال ماء الذي قرأ فيه ثَلث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن 3وسورة يونس وس ورة طٰ ه سورة األعراف
 الله، وإن دعت الحاجة َلستعماله مرتين أو أكثر فَل بأس حتى يزول الداء.

لُّوا إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا صَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن التابعين  اللهم، يماَعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسل

اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
سنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حن.  ٰ ق بخير يا رحميطرُ  اليل والنهار، إَل طارقاألشرار، ومن كيد الفجار، ومن طوارق ال

                                                           
 (.231« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباني في  ،(2/352وأحمد ) ،(4391وابن حبان ) ،( بنحوه4919والنسائي ) ،( واللفظ له2631رواه ابن ماجه ) 1
 باختصار وتصرف يسير. ،(96 – 36/94« )الفتاوىمجموع » انظر 2
 (.59 – 56) طٰ ه(، وسورة 12 – 69(، وسورة يونس )124 – 116وهي اآليات في سورة األعراف ) 3
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وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا 
 محمد وآله وصحبه. 
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ِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ هْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  إَلَفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه 

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، 
 وكل ضَللة في النار.

 تَــَفــرُُّد الله بصفة علم الغيب
  فات، ومن تلك توحيد الله يتضمن إفراده بتوحيد األسماء والصأن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله

قُل  عالىتبعلم الغيب أمٌر ثابٌت بالكتاب والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقوله  هاختصاصو جل وعَل،  لهالصفات؛ صفة علم الغيب 
لله عليه )صلى ا النبيَّ  أن الرُّب يِ ع بنت ُمعوِ ذ عنوأما السنة؛ فعن خالد بن ذكوان  .َلَّ يَ ْعَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض الَغْيَب ِإَلَّ اللَّه

 2.لَّهَما يـَْعَلُم َما ف ي َغٍد إ الَّ الفقال: أَمَّا ٰهَذا َفَلَ تَ ُقوُلوُه،  .وفينا نبيٌّ يَعلُم ما في َغد  : تقول 1جارية سمعوسلم( 
  :يَعلُم ما الوعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسوَل الله )صلى الله عليه وسلم( قال: مفاتيُح الغيب خمٌس َل يعلمها إَلَّ الله 

تموت،  فٌس بأيِ  أرض  األرحاُم إَل الله، وَل يعلُم متى يأتي ال                     مطُر أحٌد إَل  الله، وَل ت دري ن 3وَل يَعلُم ما َتغيضُ  في َغٍد إال الله،
 4وَل يعلُم متى تقوُم الساعة إَل الله.

 اختصاص الله بعلم الغيب ص فة ثابتة له وحده َل شريك له، َل يشاركه فيها أحد، َل ملك مقرب وَل نبي مرسل، فم    ن ادَّعاها ف
إمام أهل قال وقد ر، ووقع في الشرك األكبلغيره فقد شرَّك بين الله وبين خلقه فيما هو من خصائصه وحده، وشبَّهه به، لنفسه أو 

 السنة في زمانه نُ َعيم بن حماد الخزاعي: من شبَّه الله بخلقه فقد كفر. 
 تعريف الكاهن والعراف

 و الذي يدَّعي والكاهن هافون، رَّ     الى الله عن ذلك، وهم الكهنة والععباد الله، وقد ادعى أقوام مشاركة الله بصفة علم الغيب، تع
صيغة لمة العرَّاف كو ، معرفة الغيبيدَّعي ، ممن كاهن والمنجم والرَّمَّال ونحوهموالعراف اسم عام للمعرفة المغيبات في المستقبل، 

قة الكهانة: فَ َعالٌة، مأخوذة من الَك ْهن، وهو التَّ   َخ  رُّص والتماس الحقي رحمه الله: من )َع َرَف(، قال الشيخ محمد بن عثيمين مبالغة
بأمور َل أساس لها، وكانت في الجاهلية َصنعًة ألقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون 

ثون بالكلمة التي نُقلت إليهم من السماء بواسطة هؤَلء الشياطين، وُيضيفون  ها الناس، إليها ما ُيضيفون من القول الباطل، ثم يُ حدِ 
لهذا و  فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس، واتَّ خذوهم مرجعا في الحكم بينهم، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل.

 نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. انتهى كَلمه رحمه الله. 
 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

                                                           
 هي البنت الصغيرة. جاريةال 1
 .(7141)، وأصله في البخاري األلباني رحمه الله(، وصححه 1981رواه ابن ماجه ) 2
الله يعلم ما تحمل  قال تعالى  هو النقص، والمقصود هو أن الله متفرد بعلم ما نقص من حمل المرأة عن تسعة أشهر، وهو يعلم كذلك كم يزيد حملها عن تسعة أشهر إن حملت، الغيضُ  3

 لعماد الدين ابن كثير رحمه الله، سورة الرعد.« تفسير القرآن العظيم»اآلية في  ، انظر تفسيركل أثنى وما تغيض األرحام وما تزداد
 (.4181أخرجه البخاري ) 4



 الكهانة: السابعالناقض الخطبة السابعة:      اإلسالم ضنواقخطب مختصرة عن سلسلة 

 

  رق األخذ عن الشياطين التي تستفهو  الطريق األول؛ أما أحد طريقين في ادعاء علم الغيبيسلك الكاهن أيها المؤمنون، و
 ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوًعا: إن المَلئكة تن زل فيودليله السمع من السماء من كَلم المَلئكة، 

فيكذبون معها  ،انفتوحيه إلى الكه ،عهفتسترق الشياطين السمع فتسمَ  ،األمر ُقضي في السماء رُ    كُ ذْ   فتَ  ،وهو السحاب ،نانالعَ 
 1مائة كذبة من عند أنفسهم.

ه على صدق  فهي من سرقاته وليس من اطَلع من أتاه من الناس تلك الكذبة، فإن كان في كَلمه كلمةُ يُبِلغ  ،عباد الله، الكاهنف
فربما  اب، وإن كان كل كَلمه كذالغيب، وربما افتتن من أتى الكاهن بتلك الكلمة الصادقة ولم يعتبر بما خلط معها من الكذبات

 انطلى كل الكَلم على السائل. 
ناً جني قرين اإلنسان أو غيره، فإن لكل إنسان قرياَلستعانة بالجن، سواء كان ذلك ال ومن طرق تلقي الكاهن ه الطريق الثانيأما 

قال لهم: ليس وا عن الكهان، ف )صلى الله عليه وسلم(عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَل أناٌس رسوَل الله فعن من الجن يأمره بالشر، 
ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فيَ ُق رَّها في  الجنيُفها   خطِ  لكلمُة من الحقِ  يَ فقال لهم: تلَك ا بشيء. قالوا: يا رسوَل الله، فإنهم ُيحدِ 

 3قرَّ الدجاجة، فَيخِلطون فيها أكثَر من مائِة ِكذبة. 2أُذِن َوليِ هِ 
لع على ما يأمر بالشر، يطَّ  من الجنقريناً لكل إنسان  كما تقدمفهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين اإلنسان من الجن، فإنه  

فقود ألنه معه بمكان الم فقد يكون للولي الجني معرفةٌ  -مثَل  - يطلع عليه اآلخرون، فإذا فقد اإلنسان شيئا عند اإلنسان مما لم
اإلنسان بالكاهن وسأله عن ذلك المفقود أخبر الجني ذلك الكاهن بمكان تلك الضالة، ثم يخبر الكاهن هذا دائما، فإذا اتصل 

قه ففربما صدق ذلك الكاهن في تلك الكلمة الصادقة  ا رأى اإلنسانُ اإلنسان بمكانها ويخلط معها مائة كذبة، فإذ ي كل ما صدَّ
ا يكون بينه ، كمجنقرينه من العليها  اطلعبما يتعلق به من األمور الخاصة التي  في الحقيقة أخبره وهو، الغيب أنه يعلمقاله وظن 

 ذلك مما يعرفه القرين.أمه واسم بلده وعنوان بيته، ونحو  كان عمله واسموبين زوِجِه، وم
  ،تبغي من وراء بني آدم  في مقابل خدمته له، وهذا هو مبتغى الشياطين، فهي َل يتصل بهوالكاهن يعبد الشيطان الذي عباد الله

في ِشراِكِهم السحرة والكهنة والعرافون، فهم شياطين اإلنس، وأولئك شياطين  فيقعهم، ألن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم، ءإَل إغوا
 الجن، نعوذ بالله من شرورهم.

 دت فضح الكاهن : إذا أر يقول بعض الذين يعالجون بالرقى الشرعية ويعرفون أَلعيب السحرة والكهنة عباد الله، ومن اللطيف أن
لن يهتدي الكاهن ، ومن ثم فمن باب أولى فاسأله عن شيء َل تعرفه أنت، فإنك إن لم تكن تعرفه أنت فلن يعرفه قرينك من الجن

أن تأخذ شيئا من الحصى من األرض وتقبضه بيدك، ثم تسأل الكاهن: كم في يدي من الحصى؟ فإنه سيتهرب ولن كإلى شيء،  
 بالجواب؟!  الكاهنيجيب، ألن قرينك من الجن َل يعرف فمن أين سيأتي 

 خبِ ر به ي ال حوادث، فُيلقون إليهم الكلمات، وقد يتوافق ما يُ فالحاصل أن الكهان يَفَزعون إلى ال جن في أمورهم، ويستفتونهم ف 
الكاهن مع القدر، فيظن من سمعه أن الكاهن قد ُكِشف له شيء من الغيب، فيفتتن به، فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة، وأن ذلك 

                                                           
 (.3213رواه البخاري ) 1
 سمي وليا لكونه يواليه. ،أي وليه من الكهان 2
 واللفظ للبخاري. ،(2229( ومسلم )3213رواه البخاري ) 3
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ن زُل الشََّياِطين   َهْل أُنَ بِ ُئُكْم َعَلى َمْن تَ )لشعراء الكاهن ول  يٌّ من أولياء الله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تع الى عنهم في سورة ا
 .(يـُْلُقوَن السَّْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاذ بُونتَن زُل َعَلى ُكلِ  أَفَّاك  أَثِيم   

ــمون  ممن يدَّعي علم الغيب الُمنج  
  ،جوم معرفة الحوادث المستقبلية بحركة الن علىوممن يدَّعي علم الغيب المنجمون، والمنجم هو الذي يستدل معاشر الموحدين

بزعمه، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير األسعار ونحو ذلك، فهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير 
ي م ِ   عيُه ربما سُ مدَّ و  ،الكواكب في مجاريها، وباجتماعها واقترانها، وأن ذلك له تأثير في السُّفليات، وهذا ما يسمى بعلم التأثير

 والمنجم في هذه الحالة يخاطب النجوم، فيصور له الشيطان صورة يستدل بها على ما تقدم، وهذا كله من الخرافة. ،بالحازي
  ،ويدخل في التنجيم استخدام الحروف األبجدية )أبا جاد( مربوطة بسير النجوم لمعرفة الحوادث المستقبلية، وهو الذي عباد الله

 1ََلق.، وَل أرى لمن فعل ذلك من خَ عباس رضي الله عنهما في قوله: إن قوما يحِسبون )أبا جاد(، وينظرون في النجوم عناه ابن
  ومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيين من المنجمين من معرفة ما سيحدث لإلنسان في المستقبل، وينشرون هذا في

ن العقرب مثًَل، فطالِ ُعه نحٌس، أي حظه نحس، ومكبرج ج كذا من بروج النجوم،  الصحف والم جَلت، فيزعمون أن من ُوِلد في بر 
 فطالعه سعيد، وهلمَّ َج رَّا. -مثَل  –ُوِلد في برج الميزان 

  ،باس والدليل على ذلك حديث ابن عفالجامع بينهما اَلتصال بالشياطين، ، وحكم التنجيم داخل في حكم السحرعباد الله
ْحر  َن مِ ؛ اقْ تَ َبَس ُشْعَبًة النُُّجوم  َمِن اقْ تَ َبَس ِعْلماً ِمَن  :ل: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنهما قا  2، َزاَد َما زَاد.الس  

ركة النجوم في الحوادث ح وُيسمى علم التأثير، أي تأثير جومفقوله )اقتبس( أي تعلَّم، وقوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علم الن
ذلك  وقوله )زاد ما زاد(: أي أن فاعلاقتبس شعبة من السحر( أي أنه وقع في نوع من أنواع تعاطي السحر، فقد ، وقوله )األرضية

 .شعب السحر بمثل ما زاد من اقتباس علم النجوم تعلمقد زاد في 
 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين أدلة 

  تأمر بالتفاؤل، وتدل اإلنسان إلى ما فيه سعادته في الدارين، وتنفي الشرك عباد الله، وإن من خصائص الشريعة اإلسَلمية أنها
من  الوعيد الشديد في حق ونص علىان، حسم اإلسَلم مادة هذا المدخل الشيطاني، فحرَّم الذهاب للكهفلهذا ل، والخرافة والدج

لمجرد السؤال، فقد روى مسلم عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي )صلى الله عليه وسلم( عن أتى عرافاً أو كاهًنا ولو 
َلًة. َعرَّافا  النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: َمْن أتٰى   3َفَسأََلُه َعْن َشْيء  َلْم تُ ْقَبْل َلُه َصََلُة أَْربَِعيَن لَي ْ

قه، فهذا َل تقبل له صَلة أربعين يوما، الحديث منطبق على هذا فالوعيد الوارد في  من أتى العراف فسأله مجرد سؤال  دون أن ُيصدِ 
 خارجا من ملة اإلسَلم.بذلك يكون َل ولكنه َل يكفر و 
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 (.183« )الصحيحة» كما فيوحسنه األلباني   ،(3123وابن ماجه ) ،(3837أبو داود )و  ،(1/311رواه أحمد ) 2
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 لزاما أنهما شاركا الله تعالى فياعتقد  ماقد كفر وخرج من ملة اإلسَلم، ألنه لما صدقهف ماالعراف وصدقهالكاهن و سأل  وأما من
عن النبي )صلى  عن أبي هريرة رضي الله عنهفكذَّب القرآن، فكفر عياذا بالله، فعلم الغيب، صفاته الخاصة به وهي صفة  شيء من

 1.ل على محمد )صلى الله عليه وسلم(بما أُن ز  كفرفصدقه بما يقول؛ فقد  كاهن ا أو عراف االله عليه وسلم( قال: من أتى 
ــَن أو ه، أو ل ليس منا من تَ ط يَّر أو ُتطُ  يِ رَ  :قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه  تَــكهَّ

 2.يه وسلم(ل على محمد )صلى الله علبما أُنـز  كفرومن أتى كاهنا  فصدَّقه بـما يقول فقد  له، أو َسَحَر أو ُسِحَر له،  تُــُكـه  نَ 
 الكهانةبيان من أكثر من تنتشر بينهم 

  ،وأكثر من تنتشر بينهم الكهانة هم الصوفية، فأكثر مشايخهم ما بين كاهن وعراف، ألنهم قوم يدَّعون الوَلية والكرامة عباد الله
لئَل  ، وَل يس مونه ادِ عاًء لعلم الغيب«الكشف»لمشايخهم، وادِ عاء علم الغيب عندهم من مستلزمات الوَلية والكرامة، ويسمونه ب  

 ح أمرهم. يُفتض 
  بي   بالفعلأو مجرد رًضا قل الكهانة، عمَل أو تعاطياالحذر من الوقوع في  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان ،

  .ماومن أتى إليهوالعراف  الكاهنوبيان كفر 
 فر الله لي ولكم قولي هذا، وأستغ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 في بيان ما يلتحق بالكهانة الخطبة الثانية

  رقالطَّ كهانة مما يَلتحق بالأن  ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموابعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما ،
َق األرض يطرقها ن الطريق، ِمن َطرَ والطَّ      ْرق مِ ، ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بها لمعرفة المغيبات بزعمهم وهو

، ثم يخبرون من أتاهم بما يدعونه من علم الغيب كأنهم َيطرقونها أي يمشون عليها  عليها اخطوط يخطونإذا سار عليها، فهم 
 تلك الخطوط المرسومة على األرض.بحسب ما ظهر لهم من 

  ومما يلتحق بالكهانة ما ُيسمى بالرَّمل، وفيه أن الكاهن يخط بيده على الرمل، ثم يدعي معرفة الغيب عن طريق ذلك، ويسمى
 )الرمال(.

  يقة ر حادثة أخرج حصيات معه، فضرب بها على طالكاهن عن ، فإذا سئل الطارق الضرب بالحصىأيضا مما يَلتحق بالكهانة و
 جواب السؤال. –بزعمه الكاذب  –مخصوصة، فيتبين له 

  ق ، وهٰ ذان يقومان على التنبؤ بما سيكون في المستقبل عن طري«الدومينو»، و «زهر الطاولة»ومما يُلَحق بالطرق في هذا الزمان
 والضرب بحبات الفول. « الكوتشينة»األرقام المكتوبة على الزهر، ومن ذلك أيضا قراءة 

                                                           
 «.المسند»، وحسنه محققو وغيره (2/428رواه أحمد ) 1
ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجَل في عضده حلقة من ُصْفر  )أي النحاس  ،(18/132« ) الكبير»و الطبراني في  ،(3344« )كشف األستار»رواه البزار كما في  2

ر له ... لله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطيقال رسول ا ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُ عِ   تت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر(
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله  (.7/111« )مجمع الزوائد». انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي: 

 .(2187« )السلسلة الصحيحة»( و 7437« )صحيح الجامع الصغير»ي وصححه األلباني ف ،(3343« )كشف األستار»عنهما كما في 
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 نواع الكهانة قراءة الفنجان، أي فنجان القهوة، فإن الكاهن يعتمد على ما بقي فيه من القهوة، فيرسم ب ها على جوانب ومن أ
 .الفنجان خطوطا، ثم يتنبأ ب ما فيه، ويزعم أن ه يكون كذا وكذا

  نار. الجمر وتَ َلهُِّب ال على ما سيقع في المستقبل بصور ربما استدل بزعمهومن أنواع الكهانة قراءة النار، فإن الكاهن 
  على خطوط الكف، وما فيها من تقاطعات وتعرجات واتصاَلت، فيها الكاهن يعتمد ، والتي قراءة الكفأيضا ومن أنواع الكهانة

 ثم يزعم أنه سيكون كذا وكذا. 
 وهذا من شاءموات، وإذا انبعثت شماَل تفاءلوايمينا قالوا الطائر هي زجر الطير، فإذا انبعثت و  ،ومما يُلحق بالَكهانة؛ الِعيافة ،

 التكهُّن.
وَل شك أن العيافة باطلة، حيث أن الطير خلٌق من خلق الله، ليس له تأثير وَل تدبير، بل هو مدبَّر مربوب، كما قال تعالى ﴿ألم تر 

مسكهن هم صافات ويقبضن ما يإلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إَل الله﴾، وقال عز وجل ﴿أولم يروا إلى الطير فوق
 إَل الرحمٰ ن إنه بكل شيء بصير﴾.

  عموم التشاؤم، سواء كان من مرئي أو مسموع، والطيرة في األصل من التطير، وهو التفاؤل أو يرة، وهي  الط ِ ومما يُلحق بالَكهانة؛
ثم عيافة، وي هي الاللغتشاءموا، فالطيرة في أصلها التشاؤم من اتجاه الطير إذا زجروه، فإذا انبعث يمينا تفاءلوا، وإذا انبعث شماَل 

األعور واألحول واألعرج، رؤية من تشاءموا ، و 13من رؤية البوم والغراب، ومن رقم توسع مفهومها فتضمنت عموم التشاؤم، كالتشاؤم 
ليه ذلك أنه تيقن بحدوث بَلء عفإذا رأى أحدهم أعور أو نحوه قال هذا يوم سوء، فأغلق دُكانه، ولم يبع ولم يشتر ذلك اليوم، وك

اليوم، وإذا أصابت اإلنسان ِحكٌَّة في يده اليمنى قالوا سيحصل كذا، وإذا أصابته في اليسرى قالوا سيحصل كذا، وغير ذلك من 
 اادَّعو  أنهمكوصيروا يومهم ذاك شؤما وتعاسة، بينما لم يجعله الله كذلك، و األمور التي لم يجعل الله فيها شؤما فجعلوها شؤما، 

لحصول ذلك األمر  اأسبابوهي في الحقيقة ليست أسبابا مشاركة الله في معرفة ما سيكون في ذلك اليوم اعتمادا على أمور جعلوها 
 توقعوا حصوله.الذي المكروه 

  :)ن موالطيرة حرام بل شرك، يدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم
ير طقال: أن يقول أحدهم: اللهم َل خير إَل خيرك، وَل  قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ .ردَّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك

 1، وَل إلٰ ه غيرك.إال طيرك
دليل صريح قوله )وَل طيرة( ف 2وَل هامة وَل صفر. وال طيرةَل عدوى  :التطير أيضا قول النبي )صلى الله عليه وسلم( بطَلنومن أدلة 

 .نفي حقيقة الطيرة على
  ،عضهم يكونوببهم طرقه،  تتفرقدعوى علم الغيب، و تجمعهم  الكهانأن  إَلفالحاصل أيها المؤمنون أن أنواع الكهانة كثيرة 

 عافانا الله من شرهم.ر بالناس، عنده اتصال بالشياطين، وبعضهم يدعي ذلك مجرد دعوى لِ يُ غَ ر ِ 
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  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن ُوا إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن  اللهم، ِه َوَسلِ ُموا تسليماَصلُّوا َعَليْ 

 اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  ن.  ٰ ق بخير يا رحميطرُ  االفجار، ومن طوارق الليل والنهار، إَل طارقاللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله

 وصحبه. 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 33833737833131جد بن سليمان الرسي، واتس: أعد الخطبة: ما

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ َلُه، َوَمْن َسيِ ئَ و إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ا
ُد َأْن ََل إل    َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ ه َُ ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ  .ََا أََ ُّ
 ُا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقك َْ َُْما رَِجاًَل َكِثيرًا وَ ََا أََ ُّ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ِنَسا  َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي م مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم َرِقيبا  .َتَسا ُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
 َ ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا ق َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َومَ * ْوًَل َسِدَداً ََا أََ ُّ ن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً َُْصِلْح َلُكْم َأ

 .َِْظيما
َإن أصدق الحدَث كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدْة، وك َّ بدْة أما بعد، 

 ضَلة َي النار. ضَلة، وك َّ
 المؤمنينيستلزم مواالة بالله  اإليمان

  تْمونصر  ن، أي محبتْمالمؤمنيَستلزم مواَلة الله ب اإلَمانأن واْلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى ْباد الله، اتقوا الله ،
ُِ قال تعالى ) َِْن اْلُمنَكِر َوَُِقي بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعض  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَنا ْوَن  َْ َة َوَُ ْؤتُوَن الزََّكاَة وَ ََْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوََ ن ْ ََ َُِطيُعوَن ُموَن الصَّ
َْ أ اللََّه َوَرُسوَله ُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه  ُْ  (. زٌَِز َحِكيمولَ ِئَك َسيَ ْرَحُم

 االة الكفاربغض الكفر والكافرين، وبيان معنى مو يستلزم اإليمان بالله 
 ن،  بغضُ بالله ، ومما َستلزمه اإلَمان معاشر المؤمنين به الله ألن المؤمن الصادق َحب ما أحوالبرا ة منْما، الكفر والكاََر

بغض ما أبغِه الله ورسوله،  وضد ذلك مواَلة الكفار، وهي محبتْم ألج َّ الدنيا، وهذا َسق، ومن كبائر الذنوب، وليس  ورسوله، َو
ِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاَِرََِن ََ تَّخِ  تعالى )َلوقد نْى الله تعالى ْن مواَلة الكفار َي بِِع آَاِ من القرآن، منْا قوله كفرا ناقَ ْن الملة، 

ِلَك ََ َلْيَس ِمَن اللَِّه َِي َشْي ٍ  َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ  ا الَِّذَنَ )وقال تعالى  (.َوَمن ََ ْفَع َّْ ذَ  َْ اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم  آَمُنوا ََا أََ ُّ
م بِاْلَمَودَِّة َوَقْد  َأْولَِياءَ  ِْ  (.ِبَما َجا َُكم مِ َن اْلَحق َكَفُرواتُ ْلُقوَن إِلَْي

 وحكمهتولي الكفار  معنىبيان 
  حيث إذا بْلى المؤمنين، ونصرتْم  مإْانتْ ومعنى تولي الكفار هو، مواَلتْم مجردأْظم من تولي الكفار أما ْباد الله، و

اونْم، بالسَح أو المال أو الرأي والتخطيط،  اصدا قوقعت حرب بين أه َّ اإلسَم وأه َّ الكفر وقف َي صف الكفار وناصرهم ْو
إن  فإنه منهمومن َتولْم منكم والدلي َّ قوله تعالى ْذا من نواقض اإلسَم ْياذا بالله، اإلسَم، َبْذا ظْور دَن الكفار ْلى 

 .الله َل َْدى القوم الظالمين
  صلى الله ْليه )َإن الله أمر بحبه وحب رسوله  ،وهذا كفر ،وأهلهلبغض اإلسَم  مستلزم كفر؛ أنهتولي الكفار  ووجه كون

ْاَانا الله  ،تناقض هذا كلهتستلزم ضد ذلك كله، و َإنْا ْلى المسلمين الكفار مظاهرة أما  ،وحب المسلمين وحب دَنه وسلم(
 .من ذلك
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  تفسير قوله تعالى َي رحمه الله  الشنقيطيقالومن َتولْم منكم َإنه منْم:  مة أن من تولى الله ذكر َي هذه اآلَة الكَر
وأن متوليْم  ،ْذابه والخلود َي اللهَي موضع آخر أن توليْم موجب لسخط  نَ    يَّ   وب ،بتوليه إَاهماليْود والنصارى َإنه َكون منْم 

 .بتصرف َسير انتْى .لو كان مؤمنا ما توَلهم
 من  وبعضِ  ،وَل َقع هذا إَل من المناَقين وأشباهْم كالراَِة ،ظاهر مسلم كاَرا ْلى مسلمتصور أن َُ وَل َُ ، أَْا المؤمنون

م َّ َي جيوشْم، َمث َّ هؤَل  َقع منْم مشاركة  فار َي غزو لكلابُتلي بالْجرة من المسلمين إلى بَد الكفار وأقام بينْم ْو
مْم، ْاَانا الله من ذلك.  1المسلمين، قياما بالواجب الوظيفي، بحسب ْز

  ن، و كال مواَلة المؤمنين، والبرا ة من وجوبوبعد ْباد الله، َْذه مقدمة ناَعة َي بيان َي الوَل  والبرا   معنىبيان فر والكاََر
 .العقيدة اإلسَمية

  بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم
 َاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
 ، فاإلسالم دين العدلظلمهبغض الكافر ال يقتضي 

  َقتِي ظلمه  أن بغض الكاَر َل ، َاتقوا الله ْباد الله، واْلموابعدالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما
م معاملته من بيع وشرا  وإجارة ومعاهدة ونحو ذلك، َي معاملته،  امَِ، العدل مطلوب َي المعََْذا شي  وذاك شي ، وَل تحَر

 ْمان َعاملالكفار مع بغِه لْم ولدَنْم، وكوحسن التعام َّ مطلوب َي السلوكياِ، وقد كان النبي )صلى الله ْليه وسلم( َعام َّ 
تيما من أسرى الحروب،  واولو كانبالحسنى  طعمون الطعام ْلى حبه مسكينا َو  .(وأسيراْمَ بقول الله تعالى )َو

  ة محمد بن ْبد الله، صاحب الحوض والشفاْة، صلوا رحمكمثم ة وسيد البشَر لم ْلى ْبدك ص َّ وس اللْم الله ْلى خير البَر
 ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفا ، األئمة الحنفا ، وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

  رزقنا. اللْم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن اللْم احفظ ْلينا ْقيدتنا، واحفظ ْلينا أمننا، واحفظ ْلينا
اللْم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاْتك ما ن.    ق بخير َا رحمَطرُ  اطوارق اللي َّ والنْار، إَل طارق

 يتنا، واجعلْن الوارث منا.حيأْنا وأبصارنا وقواتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تْون به ْلينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللْم بأسما
نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآجله، ما ْلمنا منه وما لم اللْم إنا 

يا ربنا آتنا َي الدن إليْا من قول أو ْم َّ. الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قربنسألك اللْم إنا  نعلم.
ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.  حسنة َو

 اللْم ص َّ وسلم ْلى نبينا محمد وآله وصحبه. 
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َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل  َسيِ َئاتِ و إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا 
 .اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ ه َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون. 
 ُُهَما رَِجاَلً َكِثيراً َوِنسَ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقك َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا  َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَسا ُلوَن م مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 .بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا
 َ اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُ * ْوًَل َسِديدًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا ق ْْ ِِط

 .َعِظيما
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، أما بعد، 

 ضَللة في النار. وكل
 لجميع الثقلين عامةشريعة اإلسالم 

  إلى يوم  ،والجنإلنس ا ؛لجميْ الثقلين عامةاإلسَلم شريعة أن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله
 تشمل اإلنس والجن.، وكلمة الناس جميعاإني رسول الله إليكم  الناسقل يا أيها لنبيه قال تعالى  ،القيامة
َعُث إلى قَ ْومِ  وذكر منها: ؛عليه وسلم(: أُْعِِطيُت َخْمًسا َلْم يُ ْعَِطُهنَّ أَحٌد قَ ْبِلي)صلى الله وقال  وبُِعْثُت إلى ِه َخاصًَّة، وكاَن النبيُّ يُ ب ْ
 1.عامة النَّاسِ 

 والدخول في شريعته النبي )صلى الله عليه وسلم( إن أدركوه جميع األنبياء باتباعذ الله الميثاق على أخ  
 ا شريعتهن يتبعو أ )صلى الله عليه وسلم(أدركوا النبي محمد  إنبأنهم  الميثاق على األنبياء كافةقد أخذ الله معاشر المؤمنين، ل 

ه لتؤمنن بما معكم مصدق ل جاءكم رسوللما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم  ميثاق النبيينوإذا أخذ الله قال تعالى  ،وينصروه
 قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم أقررناأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا قال   ولتنصرنه

 .وله أسلم من في السماوات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغونالفاسقون * 

لو  فسي بيده،والذي نوقال:  فغضب ُصُحِف أهل الكتابورأى النبي )صلى الله عليه وسلم( في يد عمر رضي الله عنه أوراقا من 
 2.أن يتبعنيه إَل عَ حيا ما وسِ  موسى أن

 3.اه، حاكما باإلسَلموثبت في السنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيكون متبعا لشريعة 

 

                                                           
 (.323رواه مسلم ) ،وفي الباب عن أبي هريرة ،(321( ومسلم )333رواه البخاري ) 1
 (.6/33« )إروا  الغليل»( عن جابر بن عبد الله األنصاري رضي الله عنهما، وحسنه األلباني في 3/383رواه أحمد ) 2

وكذا  ما،ضي الله عنه( عن جابر بن عبد الله األنصاري 136)في ، وكذا رضي الله عنه( عن أبي هريرة 2883« )صحيح مسلم»انظر قصة نزول المسيح وقتله للدجال في  3
 .رضي الله عنه( عن النواس بن سمعان الكَلبي 2833)في 
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 ما قبلها من الشرائعل ناسخةشريعة اإلسالم 

  ،قال رآن، ألحكام الواردة في الشرائْ التي قبلها إَل ما أقره القل ُم لغِ يةأي  ،الشرائْلما قبلها من  ناسخةوشريعة اإلسَلم عباد الله
وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن، وكل ما فيه حق  أي:  ،عليه ومهيمناوأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب تعالى 

 .ا لبعض شرائعهاناسخ  يشهد على صدق الكتب قبله، وأنها من عند الله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبيِ ًنا لما فيها من تحريف، 
 إلى قيام الساعة ممتدةتأصيل أن شريعة اإلسالم 

  ،السابقة، إلى قيام الساعة، بخَلف الشرائْمن بعثة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  ةالشريعة اإلسَلمية ممتدو عباد الله 
  وهكذا. ، ثم تنسخها،ظهور الشريعة التي بعدهافإنها مؤقتة إلى حين 

 خالصة في ختم الشريعة باإلسالم، واألنبياء بمحمد، والكتب بالقرآن
  مة بالقرآن، مختو  مختومون بمحمد )صلى الله عليه وسلم(، والكتبَ  باإلسَلم، واألنبيا َ  الشرائْ مختومة  إنوخَلصة القول

 اإلجابة مختومون بأمة اإلسَلم. مَ وأم

 من نواقض اإلسالمشريعة اإلسالم  اعتقاد جواز الخروج عن
  ،بالضرورة،  من األمور المعلومة من الدينيعتبر  وبنا  على ما تقدم من األدلة، فإن الدخول في دين اإلسَلم واَلنقياد لهعباد الله

لم، فمن نه مسأ صلى وصام وزعمولو ، فهو كافر اإلسالميسعه الخروج عن شريعة أحدا  ظن أنمن فها، جهلُ  قطُّ  أحداَل يسْ 
خبر ال، ورد يل  هإلاقال إنه يجوز لإلنسان أن يتعبد الله باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها؛ فقد كفر عياذا بالله، ألنه عارض األمر 

  .(وهو في اآلخرة من الخاسرين فلن يقبل منهيبتغ غير اإلسَلم دينا  )ومندليل هذا الناقض قوله تعالى و ، يالقرآن

إلى جميْ  سلم(الله عليه و  )صلىفأما محمد بن عبد الله بن عبد المِطلب فهو رسول الله : ابن تيمية رحمه اللهشيخ اإلسَلم قال 
رسل، ليس بعده نبي ال هم، وهو خاتمُ هم وغير زهادِ هم، زهادِ هم ورعيتِ م، ملوكِ م وقاصيهِ هم، دانيهِ هم وعجمِ  واإلنس، عربِ  الثقلين، الجن ِ 

فمن اعتقد عليه،  الما بين يديه من الكتاب ومهيمن ل عليه مصدقٌ نزِ األنبيا ، والكتاب الذي أُ ينتظر وَل كتاب يرتقب، بل هو آخر 
 1ه باختصار.انتهى كَلم .؛ فهو كافرعث به من الكتاب والحكمةما بُ  وطاعته وأخذِ عن اتباعه  خروجاأن ألحد من جميع الخلق 

خروج من يسعه الأكمل من هديه، أو أن من األوليا   )صلى الله عليه وسلم(فإن ظن أن غير هدى النبي : رحمه الله وقال أيضا
 2. انتهى باختصار.يجب قتله بعد استتابته كافرعن شريعة محمد؛ فهذا  

 ووقع في هذا الناقض بيان بعض من انحرف من الطوائف
   ،الصوفية طوائفبعض  ؛اَلعتقاد، أي اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة اإلسَلموقد وقْ في هذا اللون من عباد الله، 

بزعمهم  –الذين استزلهم الشيِطان فجوَّزوا لبعض رموزهم ترك اتباع النبي )صلى الله عليه وسلم( إذا بلغ مرتبة معينة من المعرفة بالله 

                                                           
 .(23/38« )مجموع الفتاوى» انظر 1

 ( وما بعدها.11/301)« مجموع الفتاوى» انظر، و (38-23/38« )مجموع الفتاوى» انظر 2
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تى جا هم عبدوا ربهم ح، ومْ ذلك فإنهم الصحابة الكرامكذلك و هم أعرف الخلق بالله، هم هذا باطل، فاألنبيا   َل شك أن قولَ و ، -
بل بعضهم قد مات راكعا أو ساجدا أو صائما أو ذاكرا أو قارئا ، ولم يستحل المحرمات ،البتةيترك أحد منهم الفرائض  الموت، ولم

 .نسأل الله ذلك ،حسن الخاتمةالله معنى سؤالهم ذا هو وه ،للقرآن
  فسره بذلك المفسرون. كماواليقين هو الموت،   ،اليقينواعبد ربك حتى يأتيك تعالى  قولهأيضا ومن األدلة على بِطَلن قولهم 

من الِطاعات  يتزودكان و  ،ومْ هذا فلم يترك التكاليف ،فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرغُ قد  )صلى الله عليه وسلم(بل إن رسول الله 
 1.رًاَقَدَماُه، فيُ َقاُل له، فَيقوُل: أفَل أُكوُن َعْبًدا َشُكو  حتَّى َترِمَ كاَن ُيَصلِ ي فقد  ، هم لهمْ أنه أتقى الناس لله وأعبدُ 

  ُأما الوقت  ،إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي)يدخل في هذا الناقض الذين يقولون: أنه فِطن له عباد الله، ومما ينبغي أن ي
ت أمور َل تتناولها الشريعة ،الحاضر فَل تصلح له الشريعة ، وهذا  قاصرةدهم عنوهذا معناه أن الشريعة  (،ألنها حدثت معامَلت وجد 

لَ ُدن  من كَلم باطل، فشريعة اإلسَلم صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ليس فيها قصور وَل نقص وَل خِطأ، ألنها
م سبحانه وتعالى للشريعة اإلسَلمية بالكمال فقال )اليوم أكملت لكم دينكرحيٍم بهم، وقد حكم الله ، خبيٍر بمصالح خلقه حكيمٍ 

قص يلزم بالنالشريعة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسَلم دينا(، ومن كمالها أنها صالحة لكل زمان ومكان، فالذي يتهم 
عليه اآلية  بالنقص لم يؤمن بما تدلالشريعة يتهم من كَلمه تنقص ُم َش ر ِعها وهو الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك، كما أن الذي 

.فيكون كافرا عياذا باللهكاملة وهو يقول إنها ناقصة، الشريعة  فاآلية تقول إن الكريمة، 
2 

  ها.جواز الخروج عليوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في وجوب لزوم شريعة اإلسَلم، وبِطَلن اعتقاد 

  العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن
 من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
 ها داخل في الخروج عن شريعة اإلسالموالكفر ببعض الشرائعاإليمان ببعض 

  الكتاب  اإليمان ببعضأن ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما
الخروج عن شريعة  من ؛ يعتبربعضببعض الرسل والكفر ، أو اإليمان بها، أي اإليمان ببعض الشرائْ والكفر ببعضوالكفر ببعضه

فمن بقلوبهم، لها ك فقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليؤمن الناس بها، ذلك أنه لم يخرج عن الشريعة كلها ، ولو زعم فاعلُ اإلسَلم
ُن بِب  ْعٍض و ن ْكُفُر نُ ْؤمِ وُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن أَن يُ َفر ُِقوا بَ ْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويَ قُ رد شيئا منها فقد كفر، قال تعالى )

ِلَك َسِبيًَل  بِب  ْعضٍ   وأعتدنا للكافرين عذابا أليما(. هم الكافرون حقا* أولئك  َويُرِيُدوَن َأن يَ تَِّخُذوا بَ ْيَن ذَ 

  ،الوحيين أو در فهذا من نواقض اإلسَلم، ألن من عباد الله، ويدخل في ذلك من قال إنه يؤمن بالقرآن وَل يؤمن بالسنة النبوية 
إنه يؤمن بالقرآن وَل يؤمن بما فيه من عدالة الصحابة وطهارة زوجات النبي )صلى الله عليه وسلم(، أو قال أو أحدهما فقد كفر، 

ياسة ن الناس يسعهم الخروج عن الشريعة في السقولهم إو  ،مناحي الحياةمن وجوب فصل الدين عن  العلمانيونما ينادي به نادى ب
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فهذا من اإليمان ببعض الشرائْ والكفر ببعضها، فمن وقْ في هذا فقد انتقض إيمانه واَلكتفا  بالعبادات الخمس،  ،والمعامَلت
ألن حقيقة اعتقاده مصادمة الشريعة، ومعاندة رب العالمين، وإن ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، وخرج من ملة اإلسَلم عياذا بالله، 

 انِطوى عليه القلب من اَلعتقاد.بما ، فالعبرة بلسانه لم يصرح بذلك

 اللذان أوقعا هاتين الطائفتين في اعتقاد جواز الخروج عن شريعة اإلسالمالداءان الكبر هما و الجهل أن بيان 
   ْفأما الجهل  ،رب  الكِ  وأالجهل إما هو فيما وقعوا فيه  المتصوفة والعلمانيينأصحاب هذه المقاَلت من عباد الله، والذي أوق

كبره عن وسوف يحاسبه على ت ،ن اإلنسان مقبل على الله َل محالةواستشعار أ ،فدواؤه تذكر عظمة الله الِك  بروأما  ،فدواؤه العلم
 .اَلنقياد لشريعته

  لم على عبدك صل وس اللهم صلوا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية محمد بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة،ثم
 ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفا ، األئمة الحنفا ، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

  .اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا 
 ن.    ق بخير يا رحميِطرُ  اار، إَل طارقاللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن طوارق الليل والنه 
  اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا

 حييتنا، واجعلهن الوارث منا.أمصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما 
 إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم َل تزغ قلوبنا بعد 
  نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما اللهم إنا

 لم نعلم.
  ا من قول أو عمل.الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليهنسألك اللهم إنا 
 .اللهم إنا عوذ بك من مضَلت الفتن ونزغات الشيِطان 
 .اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 
  .اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 00866303806361أعد الخِطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل  َسيِ َئاتِ و إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا 
 .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ه َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 َّ ُقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات.  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة
ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن . اَن َعَلْيُكْم َرِِيباالَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه كَ َوَخَلَق ِمن ْ

 .فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما دْ ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ قَ * آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُِوُلوا َِ ْوَلً َسِديداً 
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، أما بعد، 

 وكل ضَللة في النار.
 وجوب االنقياد لشريعة اإلسالم

  سلم( في ثَلث الله تعالى بطاعة الرسول )صلى الله عليه و أمر أن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراِبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله
وله تعالى  فخذوه، منها ِوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول 1وثَلثين موضعا من القرآن الله  أطيعواِل وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، ِو

وله تعالى وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله َل يحب الكافرين الله ورسوله وَل تولوا عنه وأنتم  أطيعوايا أيها الذين آمنوا ، ِو
وله تعالىتسمعون  .الرسول وأولي األمر منكم وأطيعوايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  ، ِو

، ومن ذلك حديث واَلستنان بسنته، وتعظيم أمره ونهيه ،تواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته، واَلهتداء بهديهكما 
سول الله، ومن ِالوا: يا ر  أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ِال: كل أمتي يدخلون الجنة إَل من أبى.

 2دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيِال: من  يأبى؟
 3فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أطاعنيوسلم( ِال: من وعنه أن رسول الله )صلى الله عليه 

 4ِال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. )صلى الله عليه وسلم(وعنه أن رسول الله 
ة كلكم إَل من ي بيده، لتدخلن الجنوعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ِال: ِال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: والذي نفس

 البعير. ِال: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟  5أبى وشَرد على الله كِشراد
 6دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيِال: من 

                                                           
رن بين مخالفته ومخالفت 1 رن طاعته بطاعته، ِو د أمر الله بطاعته في أكثر من ثَلثين موضعا من القرآن، ِو مه، فَل يذكر الله إَل ذكر ه، كما ِرن بين اسمه واسِال شيخ اإلسَلم رحمه الله: ِو

 . 91، ص «الشريعة»وهكذا ِال اآلجري في  (.91/901« )مجموع الفتاوى»معه. 
 (.0220رواه البخاري ) 2
 .(9211(، ومسلم )0910رواه البخاري ) 3
 .(9110(، ومسلم )0222رواه البخاري ) 4
 أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه، والمقصود بالشرود هنا الخروج عن طاعة الله. 5
م )( 910 – 9/916رواه ابن حبان ) 6 د تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم، وحديث أبي هريرة الذي ورجاله رجال مسلم، والحديث له شواه(، 90بِر

(.  باختصار من حاشية الشيخ 0220، شرح حديث )«الفتح»( وغيره، وسنده على شرط الشيخين كما ِال الحافظ في 2/169رواه أحمد )
 على الحديث أعَله.شعيب 
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 من نواقض اإلسالموبيان أنه اإلعراض عن دين الله تعريف 

  يصدو تعالى وطاعة رسوله )صلى الله عليه وسلم(؛ اإلعراض عن دين الله، َل يتعلمه وَل يعمل به،  اللهعباد الله، وضد طاعة 
لبه، َل يصيجب على المكلف تعلمه والعمل به من أصول الدين التي َل يصح اإلسَلم إَل بها، عما  دِه، وَل وأعرض عنه بسمعه ِو

أركان اإليمان وما يلحق بها، والعبادات التي هي من لوازم تعلم ك،  9به البتة يكذبه، وَل يواليه وَل يعاديه، وَل ُيصِغي إلى ما جاء
هذا من نواِض اإلسَلم، عافانا الله من ذلك، والدليل ِوله تعالى فاإليمان بالله، كالصَلة والزكاة وحب الله ورسوله ونحو ذلك، 

منتقمون المجرمينر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من       ك ِ ممن ذُ  ومن أظلمثم أظلم ممن أعرض عن آيات الله، أحد ي َل ، أ
هل العلم فهو كافر، ويسميه أ؛ لذي َل يعمل شيئا من عمل الجوارح، ويكتفي بالنطق بالشهادتين فحسباسماه الله مجرما، ف

ح ِلبه باإليمان ه فاسد، ألنه لو صلأن المعرض عن الشريعة ِلب ، والحقُّ )التارك لجنس العمل(، ويسميه بعض الناس متحلل من الدين
َلنقادت جوارحه إلى العمل، ألن القلب مِلك والجوارح جنود، َل تتخلف عنه، ولكن لما تعطل القلب تعطلت الجوارح، نسأل الله 

 2.العافية
 الترهيب من اإلعراض عن دين الله

  د جاء الترهيب من اإلعراض عن الدين في آيات كثيرة، ِال تعالى عن ذكري فإن له معيشة  أعرضومن عباد الله، ِو
ال تعالى ، ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، عنها إنا من المجرمين منتقمون أعرضومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم ِو

ال تعالى  وله عنها ونسي ما ِدمت يداه فأعرضومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ِو ال ، ، أي َل أظلمومن أظلم. ِو ِو
ال تعالى ، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أعرضوافإن تعالى  عن ذكر ربه يسلكه عذابا  يعرضومن ِو

ال تعالى ، عذابا شاِا شديدا موجعا مؤلماأي: ، داعَ صَ   .فإن الله َل يحب الكافرين تولواِل أطيعوا الله والرسول فإن ِو
 المعرض عن دين الله قد هيمن الشيطان على عقله وفكره

  ،ِال تعالى  ،يؤدي إلى هيمنة الشيطان على ِلب ابن آدم وفكرهعن الدين واإلعراض عباد الله ومن يعش عن ذكر الرحم  ن
 .هتدوننقيض له شيطانا فهو له ِرين * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم م

 اإلعراض عن دين الله من صفات الكفار والمنافقين
  )ن، ِال تعالى الكفار والمنافقي من صفاتعباد الله، واإلعراض عن اتباع الشريعة التي جاء بها النبي )صلى الله عليه وسلم
 معرضونوالذين كفروا عما أنذروا. 

 خاتمة الخطبة األولى
  والتحذير من اإلعراض عنها.شريعة اإلسَلم، ل اَلنقيادوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في وجوب 

                                                           
 الفوائد.(، الناشر: دار عالم 9/129) «مدارج السالكين»ِاله ابن القيم في  1
ونقل فيه أِواَل عن أئمة السلف الصالح رحمهم (، اإليمان الكبير»وهو كتاب ، وما بعدها 0/209بن تيمية )َل «مجموع الفتاوى»للفائدة انظر  2

 له(. «اإليمان األوسط»، وهو كتاب 0/699الله. وانظر  أيضا )
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  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أِول ِولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
 من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
  باع دين الله و اتأن الواجب ه، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما

تعلم أصول الدين، ويعمل بها، وعلى رأس ذلك أركان اإلسَلم نبغي للمسلم أن يهو العلم والعمل، في وطريق ذلك، واَلنقياد إليه
وع فيما ينافيها، وعلى رأسها نواِض اإلسَلم العشرة،  وع ف ويليهاالخمسة، وأركان اإليمان الستة، ويحذر من الِو إيمانه  يُنِقصيما الِو

في كماله، وتجعل صاحبها على خطر من ملة اإلسَلم، ولكنها تنامن إن كانت َل تخرج من الذنوب، كبيرها وصغيرها، فهذه و 
 العقوبة في اآلخرة.

 ثواب العلم والعمل
 د وعد الل صلى الله عليه )فأما فضل العلم فقد أخبر النبي  ،ه باألجر الجزيل على من أِبل على الشريعة، يتعلمها ويعمل بهاِو

يتلون كتاب  ،وما اجتمع ِوم في بيت من بيوت الله ،أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وسلم(
 9.وذكرهم الله فيمن عنده ،وحفتهم المَلئكة ،وغشيتهم الرحمة ،إَل نزلت عليهم السكينة ؛ويتدارسونه بينهمالله 

 إلي  تقربوما .. .:ِال الله عز وجل :)صلى الله عليه وسلم(ِال رسول الله  :ِالرضي الله عنه أبي هريرة  وأما فضل العمل فعن
معه الذي يسمع فإذا أحببته كنت س ،حتى أحبه بالنوافلإلي  يتقربوما يزال عبدي  ،عليه افترضتعبدي بشيء أحب إلي مما 

وما ترددت  ،ي ألعيذنهولئن استعاذن ،وإن سألني ألعطينه ،ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،به
 2.وأنا أكره مساءته ،يكره الموت ،ترددي عن نفس المؤمنعن شيء أنا فاعله 

 الثانية خاتمة الخطبة
  لم على عبدك صل وس اللهم صلوا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية محمد بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة،ثم

 ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  نا. اللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رِز

اللهم اِسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما ن.    ق بخير يا رحميطرُ  اوالنهار، إَل طاِرطوارق الليل 
واتنا ما   يتنا، واجعلهن الوارث منا.حيأتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ِو

ه نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا مناللهم إنا  بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم َل تزغ ِلوبنا
ل، الجنة وما ِرب إليها من ِول أو عمنسألك اللهم إنا  وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم اصلح أحوال  اللهم إنا عوذ بك من مضَلت الفتن ونزغات الشيطان. إليها من ِول أو عمل.ونعوذ بك من النار وما ِرب 
 المسلمين في كل مكان.

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2611رواه مسلم ) 9
 .(6102رواه البخاري ) 2
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  نا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ِو
 ى نبينا محمد وآله وصحبه. لله رب العالمين. اللهم صل وسلم عل

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 00166162201011أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob


 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

ية حيث أن الشريعة اإلسالم، يةاإلسالم خصائص الشريعة توضحسلسلة خطب فهذا مجموع لطيف يحوي 
ل عن د يغفق تتميز عن غيرها من الشرائع والمناهج الوضعية بما يزيد على أربعين خصيصة، وهذه الخصائص

 معرفتها الكثير من المسلمين.

وجدت أن مادة هذه الخطب مفيدة جدا للدعاة في حقل دعوة غير المسلمين من اليهود والنصارى  وقد
والوثنيين، وهي أيضا مفيدة لعرضها على من تأثر بالمناهج العلمانية والليبرالية واالشتراكية وغيرها، السيما وأن 

ال تمتع بخصيصة واحدة من خصائص الشريعة اإلسالمية األربعين، فبهذا يتبين لصاحب  غير الشريعة اإلسالمية
 العقل والصدق في معرفة الحق فضل اإلسالم على غيره من الشرائع.

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلماد الحصول عليه من الخطباءتيسيرا لمن أر الفن، و 

 تسليما كثيرا.

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31

 

 
 



 ((5 – 1)الخصائص اإلسالمية  عن خصائص الشريعةخطبة مختصرة 

 

 1((5 – 1)الخصائص اإلسالمية  عن خصائص الشريعةخطبة مختصرة 

وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزْوَجَها وَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقو َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  الَِّذيْا الل َه َبثَّ ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.َويَ ْغفِ 
كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل   الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وَل تعْوه،  وأطيعوهوعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم ودنياهم، ألن عقول البشر  واعلموا أن

ي فَل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

ى  السماوية منزلة من عند الله، فقد أرسل الله إل الشرائعومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن معاشر المؤمنين، 
(، وقال هادكل قوم قال تعالى )ول ،شريعة كل قوم رسوَل بلسانهم، ليبلغهم شريعة تناسبهم، ولم يتركهم همَل بَل

 ومنهاجا(. رعةش  )لكل جعلنا منكم 
 يطاعلأنبيائهم الذين أرسلهم الله إليهم، قال تعالى )وما أرسلنا من رسول إَل  بطاعةوالبشر مطالبون أيها الناس، 
 بإذن الله(.

ائعهم والقرآن، فعِهد إلى بني إسرائيل حفظ شر وأعظم ما أنزل الله من الشرائع التوراة واإلنجيل أيها المسلمون، 
نا الذكر وإنا له )إنا نحن نزلقال تعالى أما القرآن فتكفل الله بحفظه، فوها وضيعوها، فلم يحفظوها، بل حرَّ 

 (، وهذا من رحمة الله بعباده، أن حفظ لهم شريعة يتعبدونه بها إلى يوم القيامة.لحافظون

                                                           
مان عمر بن سلي للشيخ، «مقاصد الشريعة اإلسَلمية»الخطب على كتاب السلسلة من اعتمدت في إعداد هذه  1

 ، ثم زِدت عليها ما يسر الله.األشقر رحمه الله
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تدعو إلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، قال تعالى )وما أرسلنا من قبلك  وجميع الشرائعأيها المؤمنون، 
ا الله واجتنبوا أن اعبدو (، وقال )ولقد بعثنا في كل أمة رسوَل إال أنا فاعبدون إلـٰهال من رسول إَل نوحي إليه أنه 

 (.الطاغوت
كته وكتبه ورسله األصول، وهي اإليمان بالله ومَلئوالشرائع تختلف فيما بينها في الفروع وتتفق في عباد الله، 

 واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.
 حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل.الرحمٰ ن ومما اتفقت عليه شرائع 

 .يما شرعهفن فهمها فقد انفتْ له باب فهم حكمة الله منافعة لفهم مقاصد الشرائع،  مقدمةوبعد، فهذه 

 اإلسالميةخصائص الشريعة 

لقد ختم الله األنبياء بنبيه محمٍد )صلى الله عليه وسلم(، وختم الكتب بالقرآن العزيز، معاشر المؤمنين،  .1
، ى األربعين خصيصةتزيد علوختم الشرائع بالشريعة اإلسَلمية، وقد ميز الله الشريعة اإلسَلمية بخْائص كثيرة، 

صلية شرائع محرفة عن الشرائع األهي ف، وما سواها من الشرائع السائدة اآلن إلـٰهية ربانيةأوَُّلها أنها شريعة 
السليمة، التي تدعو إلى التوحيد، فالنْارى تحرف دينهم إلى أن صاروا يؤلهون المسيْ، ويعبدون الْليب، 

 .واليهود صاروا ينكرون بعض النبوات، ويعبدون عزيرا، فهي شرائع بشرية، متْفة بْفة الوثنية
وأما الهندوس والبوذيون فَ   ُع    بَّ   اد حجارة، وأما الرافضة فهم عباد قبور، َل يمتون لإلسَلم بْلة، وإن تسموا به، 

 فالعبرة بالحقائق َل بالمسميات.

، قال تعالى )َل يأتيه الباطل من بين يديه وَل معصومة من الخطأومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها  .2
حكيم حميد(، وقال تعالى )الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له ِعوجا(، وقال تعالى من خلفه تنزيل من 

)وتمت كلمة ربك صدقا وعدَل(، فالقرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه. وقال النبي صلى الله عليه 
 2كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد.وسلم: ... فإن خير الحديث  

عليه  ، فقد حذر النبي صلى اللهمعصومة من التحريف والتبديلمية أنها ومن خْائص الشريعة اإلسَل .3
. 3كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة(  وسلم من إحداث البدع في الدين فقال: )إياكم ومحدثات األمور، فإن

 الموضوع.و من الضعيف  دواوين الحديث النبويوقد بذل أئمة اإلسَلم على مر القرون جهودا عظيمة في تنقية 

نزلنا  )إنا نحنفي حفظ القرآن ، قال تعالى معصومة من الضياعومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها  .4
محفوظة، تتنقل من جيل إلى جيل ومن قرن إلى  الحديث النبويالذكر وإنا له لحافظون(، وَل زالت دواوين 

 قرن، بالرغم من مؤامرات الكفرة، وكثرة الحروب، وعظيم الكيد.

                                                           
 .عن جابر رضي الله عنهما (768رواه مسلم )  2
 انظر المرجع السابق. 3
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وسائل حفظ الشريعة من الضياع أن الله استعمل لها من خلقه من يحفظها من الضياع، وهم العلماء الذين  ومن
هم ورثة األنبياء، والْالحون من الوَلة والسَلطين وذوي الجاه والمال، الذين سخَّ روا قوتهم ومالهم لنْرة 

ى الله عليه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلاإلسَلم، بنشر العلم، واإلنفاق في سبيله، فعن معاوية رضي الله 
وسلم: َل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، َل يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون 

  4الناس.على 
ا هوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة لفهم خْائص الشرائع الربانية بعامة، وشريعة اإلسَلم بخاصة، من عِلم

 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالعه من شرَ فيما َعِلم عظيم حكمة الله 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 

 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

من أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .5
، وسَلمتها من الغموض واألسرار واأللغاز، والتي هي صفة َلزمة وضوح تعاليمهاخْائص الشريعة اإلسَلمية 

 والكبير، وطالب العلم واألعرابي.للتعاليم البشرية، ولهذا فإن تعاليم الشريعة يفهمها الْغير 

، من عِلمها ووعاها عِلم حكمة الله الشريعة اإلسالميةمن خصائص خصائص  خمسه وبعد عباد الله، فهذ
نه في طعنهم في اإلسَلم وتشريعه، وزعمهم أوهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غفي شريعة اإلسَلم، وعِلم زي

 حمانا الله من شبهاتهم.لوصف، وهم األولى بهذا ادين تخلف ورجعية، 
َْلُّوَن َعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا  يِ  يَا أَي َُّها الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُي

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 
ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وارض عن التابعياألئمة الحنفاء، الخلفاء، 

وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ 
ما لم و  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منهأئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

ا، اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دار  نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يْفون، وعمَل بارا. 

  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. .وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين
، وهي منشورة في 66566565566861أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

                                                           
 .( واللفظ له1638( ومسلم )3641رواه البخاري ) 4
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ِدِه اللَُّه أَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاتِ  ْْ ْْعَمالَِنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه َْ ا ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل شَ  َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد َأنَّ ُمَحمَّدا َْ ََ َلُه، َوَأْش رَِ

 َْعْبُدُه َوَرُسولُُه.
ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي) )ََا أََ ُّ َْ  ََا أََ ُّ

َُْما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوقُ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َْعَلْيُكْم َرِقيبا(. َْ لُوا قَ ْوَلا َسِدَداا * َُْصِلْح َلُكْم أَْْعَماَلُكْم و )ََا أََ ُّ

 َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َْعِظيما(.
كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وكل   الحدَثأما بعد، فإن أصدق 

 لة، وكل ضَللة ف  النار.محدثة بدْعة، وكل بدْعة ضَل
والسيئات،  فعل الطاْعات، وْعلى ترك المعاص واصبروا ْعلى وأطيعوه وَل تعصوه، وْعظ موه،  الله اتقواْعباد الله، 
الله تعالى شرع الشرائع لغاَة ْعظيمة، وه  دَللتْم ْعلى ما فيه خير دَنْم ودنياهم، ألن ْعقول البشر  واْعلموا أن
بصنع شرائع تْدَْم، فْذا من خصائص الله الكامل ف  صفاته، الحكيم ف   َل تستطيع أن تستقلقاصرة، 

 أفعاله وأقواله وتقدَره، الخبير بمصالح خلقه، الرحيم بْم، أما البشر فقاصرون ف  ْعلمْم.
تقدم الكَلم ف  الخطبة الماضية ْعن خمس خصائص من خصائص الشَرعة اإلسَلمية، وف  معاشر المؤمنين، 
 ول بإذن الله طائفة أخرى.هذه الخطبة نتنا

عة مِ إن ْعباد الله،  .6 ومن ذلَ  ،نفي الخرافات والخزعبالت، وبيان بطالنهااإلسالمية ن خصائص الشَر
السحر، والذي َحصل به استعانة الساحر بالشياطين ليحققوا له مراده، والشياطين َل َخدمونه إَل بعبادته 

 لْم.
ْانة، وه  طلب ْعلم ما َكون ف  الغيب، واإلخبار ْعما ف  ومن الخرافات الت  زجر ْعنْا اإلسَلم؛ الك

محرم تحَرما شدَدا، بل ارتكابْما من نواقض اإلسَلم، فإن  -أي السحر والكْانة  –الضمير، وكَلهما 
الغيب َل َعلمه إَل الله، إذ هو من خصائص الله، قال سبحانه وتعالى )قْل ََل ََ ْعَلُم َمْن ِف  السََّماَواِت 

ْرِض اْلَغْيَب ِإَلَّ اللَُّه(، فمن ادْعى ذلَ لنفسه فقد ادْعى مشاركة الله ف  صفة ْعلم الغيب، وكذب خبر َواأْلَ 
 القرآن.

كمالُـها وشموليُتها لجميع شؤون الحياة، في العقيدة والعبادات ومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية  .7
 والمعامالت والسياسة والقضاء والسلوك.
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  تتناول الشَرعة اإلسَلمية أصول العقائد وه  اإلَمان بالله ومَلئكته وكتبه ورسله  العقائدفف  باب
واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، وتتناول مقتضيات اإلَمان بالنب  )صلى الله ْعليه وسلم(، وأهمْا 

 التصدَق واَلنقياد.
  الجوارح.ات القلب و فإن تعاليم الشَرعة اإلسَلمية شاملة ألدق تفاصيل ْعباد العباداتوف  باب 

 فأما ْعبادات القلب فْ  كالصبر والخوف والرجاء والتوكل والتوبة والحب وغيرها.
 فيدخل فيْا الطْارة والصَلة والزكاة والصوم والحج والذ ِكر والجْاد والدْعوة. الجوارحوأما ْعبادات  

  ع وشراء عامَلت، من بيفإن تعاليم الشَرعة اإلسَلمية شاملة ألدق تفاصيل الم المعامالتوف  باب
 وإجارة ووكالة وتوثيق دَون ونكاح وطَلق وُمزارْعة وغيرها.

  فإن اإلسَلم شامل لتفاصيل العَلقة بين الحاكم والمحكوم، ِمن بيعة وسمع وطاْعة،  السياسةوف  باب
ونصيحة ودْعاء، واجتماع وتآلف، كما َشمل اإلسَلم تفاصيل العَلقة مع غير المسلمين ف  السلم 

حث الحاكم ْعلى العدل والقسط، والجْاد لرفع كلمة وال حرب، وتفاصيل الصلح والْدنة معْم، َو
الله، والذب ْعن دَار المسلمين، وحماَة الضروَرات الخمس، وه  الدَن والعقل والنفس والعرض 

 والمال.
  َات والتعَزر، القضاءوف  باب ضمان ل فإن اإلسَلم شامل ألحكام العقوبات والحدود ولقصاص والدِ 

 الحقوق وضبط األمن وزجر المفسدَن ْعن اإلفساد. 
  ة والزوجية  السلوكوف  باب فإن تعاليم الشَرعة اإلسَلمية شاملة ألدق تفاصيل العَلقات األسَر

ة، وتحث ْعلى التحل  باألخَلق الطيبة، ورأسْا بر الوالدَن وصلة األرحام وْعفة  واَلجتماْعية والتربَو
الفروج ولبس الحجاب والتحل  بخلق الحياء، كما تنْى الشَرعة ْعن اللسان وغض البصر، وحفظ 

سفاسف األخَلق ومذمومْا، وتحث ْعلى اَلجتماع وترك التفرق والتحزب، وأن َكون الناس أمة 
 واحدة.

لكم دَنكم  أكملتوصدق الله القائل )اليوم  َتحقق اكتمال الدَن اإلسَلم ،ْعباد الله، وبْذه الشمولية 
 لكم اإلسَلم دَنا(. ورضيتنعمت   ْعليكم وأتممت

باْعد من النار إَل بُ  ي ِ   َن لكم.وقال رسول الله صلى الله ْعليه وسلم  1: ما بق  ش ء َقرب من الجنة َو

                                                           
 «السلسلة الصحيحة»( ْعن أب  ذر رض  الله ْعنه، وقال األلبان  ف  1667) «المعجم الكبير»رواه الطبران  ف   1

 .(: إسناده صحيح رجاله كلْم ثقات1081)
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وقال أبو ذر رض  الله ْعنه: تركنا رسول الله صلى الله ْعليه وسلم وما طائر َطير بجناحيه إَل ْعندنا منه 
 1ْعلٌم.

حاجات موافقتها للفطرة اإلنسانية، التي ال تتغير وال تتبدل، وتلبيتها لومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية  .0
لخلق الله  الله الت  فطر الناس ْعليْا َل تبدَل فطرة، قال تعالى )فأقم وجَْ للدَن حنيفا الروح والجسد
 ولكن أكثر الناس َل َعلمون(. القيمذلَ الدَن 

لعقائد وليس هذا بغَرب، )فإنْا مبنية ْعلى اموافقتها للعقل الصحيح، ومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية  .9
بة لألرواح والعقول، وْعلى األْعمال ال ُمصِلحة لألحوال،  الصحيحة النافعة، وْعلى األخَلق الكَرمة ال  ُم  ْذِ 

إخَلص الدَن لمخلوقين والمخلوقات، و وْعلى البراهين ف  األصول والفروع، وْعلى نبذ الوثنيات والتعلق با
لله رب العالمين، وْعلى نبذ الخرافات والخزْعبَلت المنافية للحس والعقل، ال ُم  حي ِ   رة للفكر، وْعلى الصَلح 
المطلق، وْعلى دفع كل شر وفساد، وْعلى العدل ورفع الظلم بكل طَرق، وْعلى الحث ْعلى الرق  ألنواع 

وخبر رسوله ش ء َخالف الحس والواقع والعقل الصحيح، وليس ف   ، )فليس ف  خبر الله2الكماَلت(
أحكام الله ورسوله ش ءٌ َناف  الحكمة والمصلحة للعباد، بل ه  الت  ترفع أهلْا إلى أْعلى مراتب الكمال 

 . 1وَل َكون النقص والضرر إَل باإلخَلل بْا أو ببعضْا(
ْعه شرَ يما ف، من ْعِلمْا َْعِلم ْعظيم حكمة الله إلسَلمشَرعة اخصائص  مننافعة  جملةوبعد ْعباد الله، فْذه 

 ، وَْعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 

 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 الخطبة الثانية

من أن لموا واْعاتقوا الله ْعباد الله، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم ْعلى من َل نب  بعده، أما بعد،  .18
إعمال العقل والنظر في الكون، والحث على االختراعات خصائص الشَرعة اإلسَلمية أنْا تحث ْعلى 

 أنفسهموف   آلفاقا، قال تعالى )سنَرْم آَاتنا ف  واالكتشافات، والتفكر في اآليات األفقية والنفسية
قل وَل أفَل تبصرون(، فالشَرعة اإلسَلمية تتوافق مع الع أنفسكمحتى َتبين لْم أنه الحق(، وقال )وف  

                                                           
(، وصححه األلبان  ف  1667) «المعجم الكبير»( والطبران  ف  1/267) «صحيحه»رواه ابن حبان ف   1

 (، وشعيب األرناؤوط، رحمْما الله.110) «الصحيحة»
، بتصرف َسير، الناشر: 64-66، ص «الدرة المختصرة ف  محاسن الدَن اإلسَلم »قاله ابن سعدي رحمه الله ف   2

 الَراض. –دار العاصمة 
ة داِخلة ف »قاله ابن سعدي رحمه الله ف   1 ، «لد َن اإلْسَلم ا الدَلئل القرآنية ف  أن العلوم واألْعمال النافعة الَعْصَر

 بتصرف َسير.
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تضاده، وتأت  بما تَ حار فيه العقول َل بما ُتحيُله وتراه مستحيَل، وقد جمعت هيئة اإلْعجاز العلم  التابعة 
لم اإلسَلم  كمًّا كثيرا من دَلئل اإلْعجاز ف  القرآن والسنة، سواء كان ذلَ ف  ْعلم األجنة أو لرابطة العا

الفلَ أو الطب أو البحار أو غيرها، ما جعل ْعلماء الطبيعة من غير المسلمين َقفون مدهوشين، إذ َل 
ند الله، وحيا من ْع َمكن أن تذكر هذه اَلكتشافات ف  القرآن والسنة قبل أربعة ْعشر قرنا إَل أن تكون

ألنه لم تكن ثمة وسائل للوقوف ْعلى هذه اَلكتشافات ف  ذاك الزمان، األمر الذي أخضع جما غفيرا 
 منْم للدخول ف  اإلسَلم.

لله ، من ْعِلمْا ووْعاها ْعِلم حكمة االشريعة اإلسالميةمن خصائص خصائص  جملة ِمنه وبعد ْعباد الله، فْذ
نه دَن ف  طعنْم ف  اإلسَلم وتشَرعه، وزْعمْم أوهم العلمانيون، منافق  زماننا،  غف  شَرعة اإلسَلم، وْعِلم َز

 حمانا الله من شبْاتْم.وهم األولى بْذا الوصف، تخلف ورجعية، 
ا الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْعظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن َْعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اْعلموا  َْ  ِ  ََا أََ ُّ

الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا َْعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْعلى ْعبدك ورسولَ محمد، وارض ْعن أصحابه 
 ن ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن.وارض ْعن التابعياألئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللْم أْعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْعداءك أْعداء الدَن، وانصر ْعبادك الموحدَن.  
 اللْم آمنا ف  أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. 

منه وما لم نعلم، ونعوذ بَ من الشر كله ْعاجله وآجله، اللْم إنا نسألَ من الخير كله ْعاجله وآجله ما ْعلمنا 
  ما ْعلمنا منه وما لم نعلم.

 اللْم إنا نسألَ ْعيشا قارا، ورزقا دارا، وْعمَل بارا. 
 اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وْعاف مبتَلنا.

لت  إليْا ح لنا آخرتنا االلْم أصلح لنا دَننا الذي هو ْعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الت  فيْا معاشنا، وأصل
ادة لنا ف  كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.  معادنا، واجعل الحياة َز

 اللْم إنا نعوذ بَ من زوال نعمتَ، وتحول ْعافيتَ، وفجاءة نقمتَ وجميع سخطَ.
اتنا قرة أْعين واجعلنا للمتقين إماما  .ربنا هب لنا من أزواجنا وذَر

 الذَن سبقونا باإلَمان، وَل تجعل ف  قلوبنا غَل للذَن آمنوا، ربنا إنَ رءوف رحيم. ربنا اغفر لنا وإلخواننا
 ربنا آتنا ف  الدنيا حسنة وف  اآلخرة حسنة وقنا ْعذاب النار. 

  سبحان ربنا رب العزة ْعما َصفون، وسَلم ْعلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
  اللْم صل وسلم ْعلى نبينا محمد وآله وصحبه.
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، وه  منشورة ف  88966484986761أْعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرس ، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
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وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ )يَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.
، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وَل تعْوه، وعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

َل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

خْائص من خْائص الشريعة اإلسَلمية، وفي هذه  عشرماضية عن  خطبتقدم الكَلم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله الخطبة نتناول طائفة أخرى

 من اطلع عليها من المنصفين ِمن غير المسلمين انبهرن خْائص الشريعة اإلسَلمية أن مِ إن عباد الله،  .11
، وأن البشر قاطبة َل يستطيعون أن يأتوا بمثلها في ال ُح سن واإلحكام، وهذه منها وَعِلم أنها ِمن عند الله

القرآن )ولو كان من عند غير الله لوجدوا  وصدق الله تعالى إذ يقول عنشهادة حق من غير المسلمين، 
 فيه اختَلفا كثيرا(.

أنها ِمن عند الله، و  من اطلع عليها من غير المسلمين وعِلم أنهاومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أن  .11
اء ، وهم كثير َل يحْون، سو ال يمكن أن تكون من عند بشر؛ كان هذا سببا في دخوله في اإلسالم

 ِممن هم في بَلد الكفار أو من المقيمين في بَلد المسلمين، وسواء كانوا من المثقفين أو ِم مَّن دونهم.

ة ، قال تعالى )وكذلك جعلناكم أمالتفريطوسٌط بين اإلفراط و ومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها  .11
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا(، فتعاليم الشريعة اإلسَلمية وسط في باب  وسطا

 العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعامَلت وفي باب السلوكيات.
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ض بين ، فَل يوجد تعار والجسدالدعوة إلى التوازن بين حاجات الروح ومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .11
الحياة الروحية والدنيوية، فالشريعة تدعو إلى تهذيب الروح وتزكيتها بأنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية 
من توكل وخوف ورجاء وصَلة وصيام وحج وذِكر لله تعالى وإنفاق للمال في سبل الخير، وغير ذلك من 

إليمان، وعددها بضع وسبعين شعبة، على خَلف المناهج البشرية،  أنواع العبادات التي تجمعها شعب ا
كالعلمانية المادية التي تتجاهل الحاجة الروحية، وتدعو اإلنسان ليكون ماديا بحتا، َل يفكر إَل بمْلحته 
المادية، ولو كان على حساب والديه وأسرته، حتى صار نظام األسرة فيها هشا، وصار الرابط بين الرجل 

 ة رابط صداقة َل غير.والمرأ
وعلى النقيض من منهج العلمانية المادية؛ فمنهج الرهبنة يتجاهل حاجة الجسد، ومن ذلك أنه يدعو 
أتباعه إلى ترك الزواج، وتحريم بعض الطيبات التي أحلها الله تعالى، كما هو المعمول به بين القساوسة 

 في الكنائس.
الروح والجسد، ويأمر بالتوازن بينهما، فينهى عن اَلنهماك  اجةحأما اإلسَلم فيعترف بحاجة اإلنسان إلى 

المادي، وينهى عن الرهبنة والتشدد، ويأمر بالسعي في األرض وعمارتها، كما يأمر بالعناية بتقوية العَلقة 
إن و بين العبد وربه، فقد قال عليه الَْلة والسَلم ألحد الْحابة وكان يريد أن يُ   نِهك نفسه في العبادة: )

ولما قال بعض الناس إنه َل يأكل اللحم، وقال بعضهم َل أتزوج النساء، وقال ، 1لنفسك عليك حقا(
الثالث: أصوم وَل أفطر، وقال الرابع: أقوم الليل وَل أنام؛ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل 

  1سنتي فليس مني.اللحم، وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، فمن رغب عن 

عه شرَ يما ف، من عِلمها َعِلم عظيم حكمة الله شريعة اإلسَلمخْائص  مننافعة  جملةوبعد عباد الله، فهذه 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

ذا، ه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ن مِ أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .11

، ، فهي تدعو لكل ما هو معلوم بالعقول والِفطر السليمة حسنهتعاليمها حسنخْائص الشريعة اإلسَلمية 
لقوم  كماحمن الله  أحسنوتنهى عن كل ما هو معلوم بالعقول والِفطر السليمة قبحه، قال تعالى )ومن 

                                                           
(، وأصله في الْحيحين 16162« )المسند»وحسنه محققو ( وغيره عن عائشة رضي الله عنها، 6/162رواه أحمد ) 1

 رضي الله عنه وغيره من الْحابة. من حديث أبي ُجحيفة
 ( بنحوه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.1161(، ورواه مسلم )1661رواه البخاري ) 1
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بغي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وال واإلحسانيوقنون(، وقال تعالى )إن الله يأمر بالعدل 
محاسن ببن سعدي رحمه الله: فتعاليم الشريعة تأمر الرحمٰ ن لكم تذكرون(، قال الشيخ عبد يعظكم لع

، وتحث على العدل والفضل والرحمة والخير، وتزجر عن الظلم األعمال ومكارم األخالق ومصالح العباد
َلمية ريعة اإلسوالبغي ومساوئ األخَلق، فما ِمن خْلِة كمال قررها األنبياء والمرسلون إَل وأقرتها الش

وأثبتتها، وما ِمن مْلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إَل وحثت عليها، وَل مفسدة إَل ونهت عنها 
 1وأمرت بمجانبتها.

لله ، من عِلمها ووعاها عِلم حكمة االشريعة اإلسالميةمن خصائص خصائص  جملة ِمنه وبعد عباد الله، فهذ
نه دين في طعنهم في اإلسَلم وتشريعه، وزعمهم أوهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غفي شريعة اإلسَلم، وعِلم زي

 حمانا الله من شبهاتهم.وهم األولى بهذا الوصف، تخلف ورجعية، 
َْلُّوَن َعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا  ا أَي َُّها يِ  يَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُي

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 
 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.األئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين.  
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

وآجله،  كله عاجلهاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر  
  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل بارا. 
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا.

اللهم أصلْ لنا ديننا الذي هو عْمة أمرنا، وأصلْ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلْ لنا آخرتنا التي إليها 
 جعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.معادنا، وا

 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

 يم.ي قلوبنا غَل للذين آمنوا، ربنا إنك رءوف رحربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل ف
  به.اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
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وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ )يَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.
، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وَل تعْوه، وعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

َل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

من خْائص الشريعة اإلسَلمية،  خْيْة ةعشر خمس ماضية عن  خطبتقدم الكَلم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله وفي هذه الخطبة نتناول طائفة أخرى

نبيه صلى  ، قال تعالى في وصفتُـِحـلُّ كل طيب وتحرم كل خبيثن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها مِ ف .61
 الله عليه وسلم )ويُ ِح ل لهم الطيبات ويُ حرم عليهم الخبائث(.

ر بها ، فتعاليمها تزكو بها النفوس، وتطهُ تدعو للطهارة المعنويةومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها  .61
القلوب، قال تعالى )هو الذي بعث في األميين رسوَل منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 

َلل، أقم عليه وسلم: )يا بوالحكمة(، فالَْلة مثَل تطهر بها النفس وترتاح، كما قال النبي صلى الله 
 ، يعني بالَْلة، يأمره أن يقوم ويؤذن لها. 6الَْلة، أرِحنا بها(

والزكاة فيها طهارة للمال، وفيها طهارة للنفس من البخل، وفيها شكر الله على ما أوَله من نعمة، والشكر 
واألغنياء، وهذا  بين الفقراءسبب لطهارة القلب، وفي الزكاة تندفع حاجة الفقراء والمساكين، فيزول الحسد 

 من التطهير للمجتمع برمته.

                                                           
 (، وصححه األلباني.4/415( وأحمد )5894رواه أبو داود ) 6
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والْيام يحْل به الشعور بإخَلص العمل لله تعالى، فيتطهر القلب من الرياء، وتتطهر النفس من البطر 
 بكثرة األكل والشرب.

 وفي الحج يلبس الحجاج كلهم مَلبس اإلحرام، فتتطهر نفوسهم من الشعور بالترف، ويقفون سواسية في
 المشاعر، ويتعارفون ويتآلفون، ويتعبدون لله بنفس الطاعات، فتطهر نفوسهم وتزكو.

وفي ذكر الله أعظم مجال لتهذيب النفوس، فقراءة القرآن وتَلوة األذكار الْباحية والمسائية واألذكار بعد 
 الْلوات؛ فهذه من أعظم أسباب زكاة النفس وتهذيبها.

أعظم زكاة وتهذيب للنفس، من بر للوالدين وصلة لألرحام وإحسان وفي النظام األخَلقي في اإلسَلم 
 لألهل والجيران، ومساعدة للضعفاء.

 فهذه بعض األمثلة على ما اختْت به تعاليم الشريعة اإلسَلمية من زكاة للنفس وتطهيٍر لها.

ابة، والتطهر ن، فتأمر بالغسل للجمعة والجتدعو للطهارة البدنيةومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها  .69
للوضوء، واَلستنجاء واَلستجمار، وتأمر بسنن الفطرة، وهي قص الشارب وإعفاء اللحية وقص األظافر 

 6ونتف اإلبط وحلق العانة.

ريد بكم وَل ي اليسر، قال تعالى )يريد الله بكم اليسر ورفع الحرجومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .91
قال النبي صلى (، و سعهاوُ (، وقال )َل يكلف الله نفسها إَل استطعتمالعسر(، وقال تعالى )فاتقوا الله ما 

2.ما استطعتموإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه الله عليه وسلم: ... 
  

، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أحب الدين إلى الله سماحـتُـهاومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .22
، ففي البيع والشراء أمر اإلسَلم بالسماحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم 4(الحنيفية السمحة

 إذا طَاَلَب بَقضاِء الدُّيونِ ومعنى قوله )وإذا اقتضى( أي  5إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. سمحاالله رجَل 
ُد على الَفقيِر وال م ْحتاِج، بْل يُطالُِبه برِفْ  ، كما قال تعالى )وإن  عِسرَ ٍق وُلْطٍف، ويُنِظُر المُ الَّتي له، فَل ُيشدِ 

 كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تْدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(. 
، ومن ذلك (أحسنومن سماحة اإلسَلم الحثُّ على مقابلة السيئة بالحسنة، قال تعالى )ادفع بالتي هي 

 )والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس(. أنه حث على كظم الغيظ حين الغضب والعفو عن الظالم،
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 واخفض جناحكومن سماحة اإلسَلم الحث على التذلل للمؤمنين، وخفض الجناح لهم، قال تعالى )
 على المؤمنين(. أذلةلمن اتبعك من المؤمنين(، وقال تعالى في وصف المؤمنين )

عه شرَ يما ف، من عِلمها َعِلم عظيم حكمة الله شريعة اإلسَلمخْائص  مننافعة  جملةعباد الله، فهذه  وبعدُ 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 نيةالخطبة الثا

الله أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .26
َْلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا صَ  لُّوا َعَلْيِه سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُي

ئمة األَوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
 ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وارض عن التابعيالحنفاء، 

 اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين.  
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا 
 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل بارا.  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا.
التي إليها  لنا آخرتنا اللهم أصلْ لنا ديننا الذي هو عْمة أمرنا، وأصلْ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلْ

 معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
 ف رحيم.َل للذين آمنوا، ربنا إنك رءو الذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل في قلوبنا غِ ربنا اغفر لنا وإلخواننا 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 
، وهي منشورة في 22811424821116أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
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وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ )يَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.
، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وَل تعْوه، وعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

َل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

من خْائص الشريعة اإلسَلمية، وفي  خْيْة عشرينماضية عن  خطبتقدم الكَلم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله هذه الخطبة نتناول طائفة أخرى

شرعة  فقد كتب الله اإلحسان في كلحثها على اإلحسان، ن خْائص الشريعة اإلسَلمية مِ عباد الله، إنَّ  .12
ن الله  إمن شرائع اإلسَلم، حتى في الذبْ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باإلحسان فيه، فقد قال: 

الذبْ، ولُيحد أحدكم  فأحسنوا، وإذا ذبحتم 2الِقتلة فأحسنوا، فإذا قتلتم كتب اإلحسان على كل شيء
 1شفرته، ف  ل    يُ    رِح ذبيحته.

قال شيخ اإلسَلم رحمه الله: وفي هذا دليل على أن اإلحسان واجب على كل حال، حتى في إزهاق 
 3ن الِق  تلة لآلدميين والذبيحة للبهائم.حسِ  يُ  النفس ناطقها وبهيمها، فعلى اإلنسان أن

                                                           
 أي قتل من استحق شرعا إهدار دمه، كالقاتل والباغي ونحوهما، ويكون هذا ِمن قِ بَ ل ولي األمر. 2
 أوس رضي الله عنه. ( عن شداد بن2511رواه مسلم ) 1
 (.1/145)الفتاوى الكبرى( ) 3
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ومن أمثلة اإلحسان في شريعة اإلسَلم الحث على الرفق بالحيوانات، فقد أخبر النبي )صلى الله عليه 
وسلم( أن امرأة ستدخل النار يوم القيامة ألنها حبست ِه  رَّة، َل هي أطعمتها وَل هي تركتها تأكل من 

 2.1َخشاش األرض
درجات اإلحسان للمخلوقين هو اإلحسان للوالدين، وقد أمرت الشريعة به في ستة مواضع من القرآن وأعلى 

 (.وبالوالدين إحساناوحذرت من ضده، ومن ذلك قوله تعالى )وقضى ربك أَل تعبدوا إَل إياه 
 وأقيموا الَْلة(. للناس ُحسناوأمر الله باإلحسان لعموم الناس في القول، فقال )وقولوا 

قد حث اإلسَلم على اإلحسان إلى األسير الذي وقع في أسر المسلمين وقد كان يحاربهم، قال تعالى  بل
 (.وأسيرا)ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 

 ، فجاءت بآدابلمختلف اآلداب واألخالق والفضائلومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها تدعو  .11
سفر والحضر، وآداب التعامل مع من أحسن ومن أساء، ومع األقارب الطعام والشراب، واللباس والنكاح، وال

واألباعد، والجار والنائي، والحاكم والمحكوم، والُعمَّ  ال وذوي الشرف، والزوجة واألوَلد، ومع األحياء 
واألموات، من غسل وتطييب وتكفين ودفن ودعاء، ومع العدو والْديق، ومع المحاربين في الحرب 

صة أنه َل يوجد أدب سلوكي إَل وقد حث عليه اإلسَلم، ورتب عليه الثواب واألجر، وَل والسلم، والخَل
 خلق ذميم إَل ونهى عنه.

ى ، فهي للناس كلهم، وصالحة للناس كلهم، قال تعالى لنبيه صلعالميتهاومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .13
م: ... وكان وقال النبي صلى الله عليه وسل (،جميعاالله عليه وسلم )قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 

 3.للناس عامةالنبي يبعث إلى قومه خاصة، وبُعثت 

، فَل تجد تعليما واحدا من تعاليمها صالحيتها لكل زمان ومكانومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .14
بل أن ق يتعارض مع التطور الحضاري البشري، وقد سادت الحضارة اإلسَلمية على العالم ثمانية قرون،
 تْير نواة لما بعدها من الحضارات، وصدق الله القائل )أَل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير(.

عه شرَ يما ف، من عِلمها َعِلم عظيم حكمة الله شريعة اإلسَلمخْائص  مننافعة  جملةعباد الله، فهذه  وبعدُ 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، بارك الله لي 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

                                                           
 أي حشراتها. َخشاش األرض 2
 ( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.1141( ومسلم )541رواه البخاري ) 1
 ( من حديث جابر رضي الله عنهما.112( ومسلم )331رواه البخاري ) 3
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 الخطبة الثانية

من أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .11
اشتملت على محاسن ما قبلها من الشرائع، وألغت اآلصار واألغالل خْائص الشريعة اإلسَلمية أنها 

بيه )ويضع ، قال تعالى في وصف نالتي فرضها الله على أهل تلك الشرائع عقوبة لهم على عصيانهم
 عنهم إصرهم واألغَلل التي كانت عليهم(.

، من عِلمها ووعاها عِلم حكمة الشريعة اإلسالميةخصائص من خصائص  جملة ِمنه وبعد عباد الله، فهذ
زعمهم أنه في طعنهم في اإلسَلم وتشريعه، و وهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غالله في شريعة اإلسَلم، وعِلم زي

 حمانا الله من شبهاتهم.وهم األولى بهذا الوصف، دين تخلف ورجعية، 
َْلُّوَن َعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا  يِ  يَا أَي َُّها الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُي

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 
 ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وارض عن التابعياألئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين.  
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا 
  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل بارا. 
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا.

لتي إليها ْ لنا آخرتنا االلهم أصلْ لنا ديننا الذي هو عْمة أمرنا، وأصلْ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصل
 معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

 ف رحيم.َل للذين آمنوا، ربنا إنك رءو الذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل في قلوبنا غِ  ربنا اغفر لنا وإلخواننا
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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، وهي منشورة في 66500161560502أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
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ِدِه اللَُّه أَ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاتِ  ْْ ْْعَمالَِنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه َْ ا ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل شَ  َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد َأنَّ ُمَحمَّدا َْ ََ َلُه، َوَأْش رَِ

 َْعْبُدُه َوَرُسولُُه.
ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي) )ََا أََ ُّ َْ  ََا أََ ُّ

َُْما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوقُ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َْعَلْيُكْم َرِقيبا(. َْ لُوا قَ ْوَلا َسِدَداا * َُْصِلْح َلُكْم أَْْعَماَلُكْم و )ََا أََ ُّ

 َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َْعِظيما(.
كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وكل   الحدَثأما بعد، فإن أصدق 

 لة، وكل ضَللة ف  النار.محدثة بدْعة، وكل بدْعة ضَل
والسيئات،  فعل الطاْعات، وْعلى ترك المعاص واصبروا ْعلى وأطيعوه وَل تعصوه، وْعظ موه،  الله اتقواْعباد الله، 
الله تعالى شرع الشرائع لغاَة ْعظيمة، وه  دَللتْم ْعلى ما فيه خير دَنْم ودنياهم، ألن ْعقول البشر  واْعلموا أن
بصنع شرائع تْدَْم، فْذا من خصائص الله الكامل ف  صفاته، الحكيم ف   َل تستطيع أن تستقلقاصرة، 

 أفعاله وأقواله وتقدَره، الخبير بمصالح خلقه، الرحيم بْم، أما البشر فقاصرون ف  ْعلمْم.
 من خصائص الشَرعة اإلسَلمية، خصيصة ْعشَرنخمس ماضية ْعن  خطبتقدم الكَلم ف  معاشر المؤمنين، 

 .بإذن الله اول طائفة أخرىوف  هذه الخطبة نتن
ر واإلصالح أنها تأمر بالخيومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية ن خصائص الشَرعة اإلسَلمية مِ ْعباد الله، إنَّ  .62

ْثِم َواْلُعْدَوان(، وقال  اَوََل تَ َعاَونُو َْعَلى اْلِبرِ  َوالت َّْقَوى  َوتَ َعاَونُوا، قال تعالى )وتنهى عن الشر واإلفساد َْعَلى اإْلِ
فَِإْن َلْم ََْسَتِطْع  بَِيِدِه، فَ ْليُ َغي ِّْرهُ ، وقال: َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكراا 1النب  صلى الله ْعليه وسلم: )َل ضرر وَل ِضرار(

ََمان. ََ َأْضَعُف اإْلِ  6فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلْم ََْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِل

ه النفوس، ، الذي تحيا بالشرعي باَلستزادة من العلم خصائص الشَرعة اإلسَلمية أنْا تأمر أتباْعْا ومن .62
ة، واألفكار  تحصن به المجتمع من التيارات الفكَر وتصلح به القلوب، وتترتب ْعليه سعادة الداَرن، َو

ْعليه وسلم(:  ب  )صلى اللهالْدامة، قال تعالى لنبيه صلى الله ْعليه وسلم )وقل رب زدن  ْعلما(، وقال الن
 3من َرد الله به خيرا َُ    فقْه ف  الدَن.

                                                           
 (.6622برقم )« المسند»( وغيره ْعن ابن ْعباس رض  الله ْعنْما، وحسنه محققو 1/313رواه أحمد ) 1
 (.94رواه مسلم ) 6
ة بن أب  سفيان رض  الله ْعنه.1332(، ومسلم )21أخرجه البخاري ) 3  ( ْعن معاَو
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، قال تعالى )هو الذي جعل لكم األرض ذلوَل تأمر بعمارة األرضومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية أنْا  .66
كم فيْا( أي ر فامشوا ف  مناكبْا وكلوا من رزقه وإليه النشور(، وقال تعالى )ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض واستعم

خلقكم فيْا واستخلفكم فيْا، وأنعم ْعليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم ف  األرض، تبنون، وتغرسون، 
 وتزرْعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعْا، وتستغلون مصالحْا.

الكتاب  َ، قال تعالى )وأنزلنا إليناسخة لما قبلها من الشرائع أنْاومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية  .64
 ْعليه(. ومهيمنامصدقا لما بين َدَه من الكتاب 

فقد  ،عنايتها بحقوق المرأة وكرامتها، ومراعاة مشاعرها ومتطلباتهاومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية  .33
زادت الحقوق الت  ضمنْا اإلسَلم للمرأة ْعلى ثمانين حقا، وبْذا صارت المرأة المسلمة معززة مكرمة، 

ِْنت فيه المرأة ف  الغرب والشرق امتْانا ْعظيما، ونعيما ْعلى زوجْا وأ بنائْا ومجتمعْا، ف  الوقت الذي امُت
سواء كانت شابة أو أما أو كْلة، فصارت وسيلة استمتاع إذ ه  شابة، وضيفا ْعلى دور العجزة إذ ه   

 1رج.ح كْلة، وأما معدَلت استعمال الحبوب النفسية والمخدرات واَلجْاض واَلنتحار بينْن فحدث وَل

كٍم ربانيةومن خصائص الشَرعة اإلسَلمية أن  .31 ، سواء كانت تلَ األحكام من أحكامها مبنية على حِّ
العبادات أو المعامَلت أو الحدود، وسواء ْعلمنا تلَ الِحكم أم َل، فْو الحكيم ف  أفعاله، وهو الحكيم 

 6وهو الحكيم ف  تقدَره.وهو الحكيم ف  تشَرعه، ف  أقواله، 

ْعه شرَ يما ف، من ْعِلمْا َْعِلم ْعظيم حكمة الله شَرعة اإلسَلمخصائص  مننافعة  جملةْعباد الله، فْذه  وبعدُ 
 ، وَْعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وأستغفر الله لي

 الخطبة الثانية

ن مِ أن لموا واْعاتقوا الله ْعباد الله، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم ْعلى من َل نب  بعده، أما بعد،  .36
عة فْو إما قد وقع فعَلصِّدق نبوءاتهاخصائص الشَرعة اإلسَلمية  ، ، فكل أمر مستقبل أخبرت به الشَر

فمن ذلَ أنه لما نزل النب  )صلى الله ْعليه وسلم( بدرا قبل المعركة حدَّد مواضع قَ    ْت   ِل أو أنه سيقع، 

                                                           
 ، ماجد بن«ثمانون مظْرا من مظاهر تكَرم اإلسَلم للمرأة، وحفظ حقوقْا، واحترام مشاْعرها»انظر للفائدة:   1

 سليمان الرس ، وهو منشور ف  شبكة المعلومات.

َلبن القيم، جمع وترتيب: مساْعد بن ْعبد الله السلمان، الناشر: « أسرار الشَرعة من إْعَلم الموقعين»انظر للفائدة:  6
ا، ، د. جميل َوسف زَرو «مقاصد الشَرعة ْعند العَلمة ْعبد الرحمن بن ناصر السعدي»الَراض، و  –دار المسير 

 الَراض. –الناشر: دار التوحيد 
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بعض رؤوس المشركين، فعن أنس بن مالَ ْعن ْعمر بن الخطاب، أن رسول الله )صلى الله ْعليه 
نا   مصارع أهل بدر باألمس، َقول: هذا مصرع فَلن غدا إن شاء الله.وسلم( كان ََُر

 1فقال ْعمر: فوالذي بعثه بالحق ؛ ما أخطئوا الحدود الت  حد رسول الله )صلى الله ْعليه وسلم(.
وف  صحيح البخاري ْعن أنس رض  الله ْعنه أن النب  )صلى الله ْعليه وسلم( بعث جيشا لغزوة 
مؤته، فاستعمل ْعليْم َزد بن حارثة، وأوصاهم إن أصيب َزد فأميرهم جعفر، وإن أصيب جعفر 
 ىفأميرهم ْعبد الله بن رواحة، وبينما الصحابة ف  المدَنة مع رسول الله )صلى الله ْعليه وسلم( إذ نع

 6.وهو قاعد في المدينةَزدا ثم جعفرا ثم ابن رواحة 
ومن ذلَ أن النب  )صلى الله ْعليه وسلم( نعى النجاش  ف  اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة، 

 3والنب  )صلى الله ْعليه وسلم( بالمدَنة، وصلى ْعليه صَلة الغائب.

لله ، من ْعِلمْا ووْعاها ْعِلم حكمة ااإلسالميةالشريعة من خصائص خصائص  جملة مِّنه وبعد ْعباد الله، فْذ
نه دَن ف  طعنْم ف  اإلسَلم وتشَرعه، وزْعمْم أوهم العلمانيون، منافق  زماننا،  غف  شَرعة اإلسَلم، وْعِلم َز

 حمانا الله من شبْاتْم.وهم األولى بْذا الوصف، تخلف ورجعية، 
ا مر ْعظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ََُصلُّوَن َْعلَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأرحمكم الله أن ثم اْعلموا  َْ ى النَِّب ِ  ََا أََ ُّ

الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا َْعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللْم صل وسلم ْعلى ْعبدك ورسولَ محمد، وارض ْعن أصحابه 
 الدَن.وارض ْعن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم األئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللْم أْعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْعداءك أْعداء الدَن، وانصر ْعبادك الموحدَن.  
 اللْم آمنا ف  أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن. 

جله، ن الشر كله ْعاجله وآاللْم إنا نسألَ من الخير كله ْعاجله وآجله ما ْعلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بَ م
 ربنا آتنا ف  الدنيا حسنة وف  اآلخرة حسنة وقنا ْعذاب النار.  ما ْعلمنا منه وما لم نعلم.

  اللْم صل وسلم ْعلى نبينا محمد وآله وصحبه.
 

، وه  منشورة ف  33422232432221أْعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرس ، واتس: 
www.saaid.net/kutob 

                                                           
 (.6623رواه مسلم ) 1
 (.1692رواه البخاري ) 6
رة رض  الله ْعنه.421( ومسلم )1692انظر صحيح البخاري ) 3  ( ْعن أب  هَر

http://www.saaid.net/kutob
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وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ )يَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.
، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وَل تعْوه، وعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

َل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

، من خْائص الشريعة اإلسَلمية خْيْة نحو ثَلثينماضية عن  خطبتقدم الكَلم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله وفي هذه الخطبة نتناول طائفة أخرى

، من دخل في اإلسالم فإنه ال ينتقل عنه َسخطَة لدينهمن خْائص الشريعة اإلسَلمية أن عباد الله، إنَّ  .33
لعقل اإلسَلم ل إن كان ذا رأي وعقل، وَل يُعَلم هذا في تاريخ اإلسَلم قط، لما تقدم من موافقة تعاليم
  والفطرة، وتلبيتها لحاجات الروح والجسد، والحمد لله على قيام الُحجة وظهور المحجة.

ع أحد أن فلم يستط، ى لهاأنها غالبة لمن تحداها، وُمعِجزٌة لمن تصدومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .33
 يستطع ولمى الله عليه وسلم(، يبِطل صحة آية واحدة من آيات القرآن، أو حديث واحد من أحاديث النبي )صل

أحد أن يأتي بآية مثل آيات القرآن، ولن يستطيع أحد أن يأتي بتعاليم تقارب وَل تشابه تعاليم النبي )صلى 
 الله عليه وسلم(، وصدق الله في وصف القرآن )ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختَلفا كثيرا(.

 ، فقد نْت تعاليم الشريعة على أن البشر كلهمين أتباعهاالعدل بومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .33
ينحدرون من رجل وامرأة )آدم وحواء(، وأن المعيار الذي يوزن على أساسه جميع البشر هو التقوى وليس 
لون البشرة أو المكانة اَلجتماعية أو المادية، قال تعالى )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 

 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير(.شعوبا 
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ي ف لننصر رسلنا والذين آمنوا، قال تعالى )إنا منصورون أهلهاومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أن  .33
 الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد(.

عالى عنه فعن معاوية رضي الله ت، إلى قيام الساعة استمراريتها وبقاؤهاومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .33
هم من خذلهم َل يضر طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َل تزال 

 1وهم ظاهرون على الناس. حتى يأتي أمر اللهأو خالفهم، 

عه شرَ يما فحكمة الله ، من عِلمها َعِلم عظيم شريعة اإلسَلمخْائص  مننافعة  جملةعباد الله، فهذه  وبعدُ 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

من أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .83
أمرون أخرجت للناس ت خير أمة، قال تعالى )كنتم أتباعها هم خير األممأن خْائص الشريعة اإلسَلمية 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله(. 
قال: إنكم تُتمون سبعين  كنتم خير أمة أخرجت للناس)صلى الله عليه وسلم( يقول في قوله 

2على الله. وأكرمها خيـُرهاأمة، أنتم 
  

كمة الله ح، من عِلمها ووعاها عِلم الشريعة اإلسالميةمن خصائص خصائص  جملة ِمنه وبعد عباد الله، فهذ
نه دين في طعنهم في اإلسَلم وتشريعه، وزعمهم أوهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غفي شريعة اإلسَلم، وعِلم زي

 حمانا الله من شبهاتهم.وهم األولى بهذا الوصف، تخلف ورجعية، 
َْ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلئِ رحمكم الله أن ثم اعلموا  لُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها َكَتُه ُي

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 
 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.األئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين.  
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

                                                           
 تقدم تخريجه. 1
« المسند»(، وحسن إسناده محققو 9/3(، والبيهقي )3/3(، وأحمد )3244(، وابن ماجه )3001رواه الترمذي ) 2

 واأللباني. 
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وآجله،  كله عاجلهاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر  
  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل بارا. 
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا.

اللهم أصلْ لنا ديننا الذي هو عْمة أمرنا، وأصلْ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلْ لنا آخرتنا التي إليها 
 جعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.معادنا، وا

 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

 ف رحيم.َل للذين آمنوا، ربنا إنك رءو ي قلوبنا غِ ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل ف
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

  اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
 

، وهي منشورة في 00933303903331أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob
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وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
مًَّدا َأْشَهُد َأنَّ ُمحَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، وَ 

 َعْبُدُه َوَرُسولُُه.
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي ) )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَساءُلوَن بِِه  لَِّذياَخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ْْ َلُكْم أَْعَماَلُكْم ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللَّهَ َوُقولُوا قَ ْوَلً سَ )يَ  َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(. ِل ْْ ِديداً   ُي

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.
، وشر األمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 

 محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه وَل تعْوه، وعظ موه،  الله اتقواعباد الله، 
ألن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دَللتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

َل تستطيع أن تستقل بْنع شرائع تهديهم، فهذا من خْائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمْالْ خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

 من خْائص الشريعة اإلسَلمية، خْيْة أربعيننحو ماضية عن  خطبتقدم الكَلم في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله بقية الخْائص المتممة لثنتين وأربعينوفي هذه الخطبة نتناول 

ت للحق َل يثب كل ما خالفها من األقوال فهو باطلأن ن خْائص الشريعة اإلسَلمية مِ عباد الله، إنَّ  .93
عند المقابلة، قال تعالى )وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا(، وقال )قل جاء الحق وما 

 1يُبدئ الباطل وما يعيد(، أي أنه يضمحل ويبَطل أمره ويذهب سلطانه، فَل يبدئ وَل يعيد.
الرغم من ، بارها واستقرارهاثباتُـها وصمودها أمام التحديات واستمر ومن خْائص الشريعة اإلسَلمية  .04

توالي النكبات، وتكالب األعداء على مر العْور؛ فإن الشريعة اإلسَلمية لم تضمحل ولم تتغير، بخَلف 
 القوانين البشرية، فهي بين قيام مؤقت وتبديل مستمر وانهيار دائم. 

ير، الذي الفكرية، كتيار التنْوإن ِمن مظاهر صمود الشريعة اإلسَلمية عبر التاريخ؛ صموُدها أمام التيارات 
يهدف إلى تنْير العالم، وتطويعهم لعبادة الْليب، فبالرغم من عظيم إمكانات الدول الداعمة للتنْير 
فإن معدل الدخول في اإلسَلم عندهم أعظم من معدل الدخول في النْرانية وغيرها من األديان المحرفة 

 أو البشرية.
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مية عبر التاريخ؛ صموُدها أمام تيار العلمانية الذي يهدف إلى فْل وِمن مظاهر صمود الشريعة اإلسَل
 الدين عن مناحي الحياة، وجعله محْورا في عَلقة العبد بربه.

ومن مظاهر صمود الشريعة اإلسَلمية عبر التاريخ؛ صموُدها أمام تيارات البعثية والقومية، حتى صارت أثرا 
 بعد عين.

مية عبر التاريخ؛ صموُدها أمام تيارات العنف والفوضى، والتي تهدف ومن مظاهر صمود الشريعة اإلسَل
إلى اإلطاحة بحكام بعض بَلد المسلمين، ليتولى القائمون عليها الحكم، ويحيلوا البَلد إلى بَلد آمنة 
رغيدة بزعمهم، وقد شهد العالم آثار تلك التيارات الطائشة في البَلد التي نفذوا فيها مخططاتهم من حال 

يء إلى أسوأ، فاستبيحت الحرمات، وأريقت الدماء، وُهتكت األعراض، وفرح الكفار بما حل بساحة س
 المسلمين، وسموه ربيعا.

 ، سواء كان من أصحابمن حاربها فهو مهزوم في النهاية ومخذولومن خْائص الشريعة اإلسَلمية أن  .01
رَن أثرا بعد لشيوعية؟ وأين القومية والبعثية؟ صِ الزعامات أو الوجاهات أو التيارات الفكرية والعنْرية، فأين ا

عين، وفي المقابل، هل زال اإلسَلم على مدى أربعة عشر قرنا من التحديات؟ هل زال بتأثير الحروب 
الْليبية؟ وهل زال بتأثير حقبة ما ُيسمى باَلستعمار األوربي؟ وهل زال بتأثير الغزو التتري على العراق؟ 

الرافضي لألحواز والعراق؟ وهل زال بتأثير الغزو الفكري العلماني؟ َل والله، لقد زاد  وهل زال بتأثير الغزو
 صَلبة ورسوخا، وصدق الله )وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا(.

عه شرَ يما ف، من عِلمها َعِلم عظيم حكمة الله شريعة اإلسَلمخْائص  مننافعة  جملةعباد الله، فهذه  وبعدُ 
 ، وَعِلم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

من أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والَْلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد،  .04
لتعيش  ،فإن الله وعده بسعادة الدارين من طبقها من الدول والشعوبأن خْائص الشريعة اإلسَلمية 

في الدنيا آمنة عزيزة، في أمن وعيش رغيد، وفي اآلخرة موعود بالثواب الجزيل، وأما من أعرض عن شرع 
الله من الدول والشعوب فإنه يعيش في قوارع وصروف ولو كان من أقوى الدول وأعتاها، والواقع يشهد 

يهم رض لثمانية قرون، فتحقق فعلى ذلك، ولما فُقَه األوائل ذلك وطبقوه سادت الحضارة اإلسَلمية األ
خلف في األرض كما استليستخلفنهم قول الله تعالى )وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الْالحات 

دونني َل يشركون يعب من بعد خوفهم أمنالهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم  وليمكننالذين من قبلهم 
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ه السيادة منهم وسلط عليهم أعداءهم، كما هو الواقع المشاهد بي شيئا(، ولما أعرضوا عن دينهم الله نزع الل
 اآلن.

الشريعة ائص من خصخصائص  ِمن فبهذه الخطبة نكون أتينا على ما يسر الله الوقوف عليهوبعد عباد الله، 
 منافقي غمن عِلمها ووعاها عِلم حكمة الله في شريعة اإلسَلم، وعِلم زيوأربعون، والتي  ثنتانوعددها ، اإلسالمية

ولى بهذا وهم األفي طعنهم في اإلسَلم وتشريعه، وزعمهم أنه دين تخلف ورجعية، وهم العلمانيون، زماننا، 
 حمانا الله من شبهاتهم.الوصف، 
َْلُّوَن َعَلى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا  يِ  يَا أَي َُّها الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُي

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 
 ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وارض عن التابعياألئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانْر عبادك الموحدين.  
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلْ أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا 
  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا.اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل بارا. 
التي إليها  لنا آخرتنا اللهم أصلْ لنا ديننا الذي هو عْمة أمرنا، وأصلْ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلْ

اللهم إنا نعوذ بك من زوال  معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا  نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

ن آمنوا، ربنا إنك َل للذيالذين سبقونا باإليمان، وَل تجعل في قلوبنا غِ ربنا اغفر لنا وإلخواننا  .للمتقين إماما
ا محمد اللهم صل وسلم على نبينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  رءوف رحيم.
  وآله وصحبه.

 
، وهي منشورة في 44300040340901أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

www.saaid.net/kutob 

http://www.saaid.net/kutob


 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

لوات ها ووجوب أداء الصالتبكير إليها،  في أهمية الصالة وفضلسلسلة خطب فهذا مجموع لطيف يحوي 
 في المساجد وعدم االشتغال عنها بتجارة أو عمل، كما يتضمن الخصائص العشر لصالة الجمعة.

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلمتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءالفن، و 

 تسليما كثيرا.

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31
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َْْمالَِنا، َمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ِِ َأ ََئا
ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد ه َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل 

َْْبُدُه َوَرُسولُهُ   .َأنَّ ُمَحمًَّدا 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

ُهَما رَِجاَلً )يَا أَي ُّهَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َكِثيراً   ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ََْلْيُكْم َرِقيبا(.  َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْْماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا  )يَا أَي َُّها ُيْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

ْليه وسلم، وشر األمور فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله أما بعد، 
 محدثاتها، وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

واْلموا أن من خير أْمالكم الصَلة، وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالىأيها المسلمون: 
 وقد دلت الشريعة ْلى أهميتها من ْشرة وجوه:

الركن الثاني من  فهي، من العبادات بعد الشهادتين ما أوجبه الله تعالى ن الصالة أول  أ: األول .1
 )صلى الله ْليه وسلم(أركان اإلسَلم، فعن ْبد الله بن ْمر رضي الله ْنهما قال: سمعت رسول الله 

، وإقام الصَلةإَل الله وأن محمًدا ْبده ورسوله،  إل  هيقول: بُني اإلسَلم ْلى خ مس، شهادة أن َل 
 1تاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.وإي

إلى  )صلى الله عليه وسلم(ف رضت في مكة قبل هجرة النبي  ومن دالئل أهمية الصالة أنها .2
ُْرِج بالنبي  )صلى الله ْليه المدينة في السنة الثالثة من البعثة النبوية في حادثة اإلسراء والمعراج لما 

وبين نبيه  هإلى السماء، فَفرض الله ْليه الصلواِ الخمس في السماء السابعة مخاطبة بين وسلم(
 من غيِر واِسطة َم  لَ  ك، كما هو الحال في سائر العباداِ األخرى. )صلى الله ْليه وسلم(

َُْموُد منزلة ال تعدلها منزلة أي عبادة أخرىفي الدين لها ومن دالئل أهمية الصالة أن  .3 ، فهي 
)صلى رسول الله أن الدين الذي َل يقوم إَل به، ففي الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله ْنه 

موده، وذروة سنامه؟قال له الله ْليه وسلم(  : أَل أخبرك برأس األمر كله ْو
 فقال معاذ: بلى يا رسول الله.

                                                 
 (، واللفظ له.11( ومسلم )8رواه البخاري ) 1
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موده الصَلة، وذروة سنامه الههاد.رأس األمر اإلسَل (:)صلى الله ْليه وسلمفقال رسول الله   1م، ْو

من ذكر الله بالقلب ، لما تتضمنه بين العبد وربّه مناجاة   وسيلة   الصالة أنهاومن دالئل أهمية  .4
دْاء وثناء ْلى الله ْز وجل، وقراءة قرآن، وتسبيح وتحميد وتكبير، وخضوع من  ،واللسان والبدن

وفيها من  ،بين يدي العزيز بصرٍ  بخشوع وتذلل وانكسار وإطراقُ بالهوارح، كالركوع والسهود والوقوف 
 . ْبودياِ الهوارح كلها ما ليس في غيرها

 :، أهمُّهااْخت صَّْت بِأمور  كثيرة على سائر العبادات ومن دالئل أهمية الصالة أنها .5
 .النداء لها، وهو األذان 
 وجوب التطهر لها. 
 المشي لها بسكينة ووقار 
  ْبودياِ الهوارح كلها ما ليس في غيرهاوفيها من 

أداؤها في السفر والحضر والخوف واألمن والصحة  وجوبومن دالئل أهمية الصالة  .1
 .، إَل إذا كان مرضا يَِغيُب معه العقُل أو يُ ْفَقدُ والمرض

باالهتمام بها وهو على أوصى  )صلى الله عليه وسلم(النبي الصالة أن ومن دالئل أهمية  .7
كان يقول في م  رضه   )صلى الله ْليه وسلم(، فعن أم سلمة رضي الله ْنها أن رسول الله فراش الموت

 2فما زال يقولها حتى ما يُفيُض بها لسانه. ،الذي توفي فيه: )الصَلة وما ملكت أي مانكم(
 أي حتى صار ما يهري ْلى لسانه غير هذه الوصية.

، فعن أبي هريرة رضي الله العبد يوم القيامةأول ما يحاسب عليه  الصالة أنهاومن دالئل أهمية  .8
قال: إنَّ أول ما يُ حاسب الناس به يوم القيامة من أْمالهم  )صلى الله ْليه وسلم(ْنه أن رسول الله 

ز لمَلئكته  : )انظروا في صَلة ْبدي، أت مَّ ها أم -وهو أْلم  -الصَلة، قال: يقول ربنا جل ْو
ه تامة، وإن كان انتقص منها شيَئا قال: )انظروا هل لعبدي من نَ َقَصها؟( فإن كانت تامة كتبت ل

ه(، ثم تؤخذ األْمال ْلى ذاك.  3تطوع(، فإن كان له تطوع قال: )أتموا لعبدي فريضته من تطْو

                                                 
 (، وقال: حديث حسن صحيح.2111رواه الترمذي ) 1
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، ودليل ذلك قول النبي آخر ما ي فقد من الدين في آخر الزمان ومن دالئل أهمية الصالة أنها .9
ل    تُ    نقُض   نَّ ُْ    رى اإلسَلم ْروة ْروة، فكلما انتقضت ْروة، تشبث الناس بالتي  (:)صلى الله ْليه وسلم

 1.الصالةتليها، فأولهن ال  ُح   كُم، وآخرهن 

 ُْ فرائضه وشرائعه، أي يترك الناس التمسك بها، فتشتد غربة الدين حتى يترك  أيرى اإلسَلم( قوله )
 ن، وهذا في آخر الزمان. الناس الصَلة، وتكون هي آخر ما يتركو 

، فعن بريدة بن الحصيب رضي الفارق بين اإلسالم والكفر ومن دالئل أهمية الصالة أنها .12
، فمن تركها فقد الصالة 2: العه د الذي بيننا وبينهم)صلى الله ْليه وسلم(الله ْنه قال: قال رسول الله 

 3كفر.

ن جابر بن ْبد الله رضي الله ْنهما قال: قال رسول الله  : بين الرجل وبين )صلى الله ْليه وسلم(ْو
 4.الصالة تركالشرك والكفر 

ن أنس بن مالك رضي الله ْنه قال: قال رسول الله  ، صلى صالتنامن  (:)صلى الله ْليه وسلمْو
الله في  1الله وذمة رسوله، فَل تخ ِفروا 5ذمةواستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم الذي له 

 7ذمته.

 .أيها المسلمون، هذه ْشرة دَلئل ْلى أهمية الصَلة، وفق الله الهميع إلقامتها كما أمر الله

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآلياِ والذكر الحكيم، أقول قولي 
  إنه هو الغفور الرحيم. ،فاستغفروههذا واستغفر الله لي ولكم 

                                                 
 إسناده جيد.«: المسند»حققو ( ْن أبي أمامة الباهلي رضي الله ْنه، وقال م1715( وابن حبان )5/251رواه أحمد ) 1

ومعنى قوله )فأولهن الحكم( أي أولهن انتقاضا فساد الحكم والحكام. أقول: وهذا الفساد ظاهر في زماننا، فالحكم السائد في بَلد 
 المسلمين إَل ما َقل هو الحكم بالقوانين الوضعية، وإلى الله المشتكى.

 المقصود بقوله )بيننا وبينهم( أي: بين المسلمين والكفار. 2
(، وقال األلباني في تعليقه 5/341(، وأحمد )1454(، وابن حبان )1279(، وابن ماجه )412( والنسائي )2121رواه الترمذي ) 3

 .(: إسناده صحيح ْلى شرط مسلم41)َلبن أبي شيبة « اإليمان»ْلى كتاب 
 .(82رواه مسلم ) 4
 «.المعهم الوسيط»َلءة. انظر ذمة هي العهد بالحفظ والكَ ال 5
 «.المعهم الوسيط»أخفر أي نقض العهد، وهي ضد خفر بمعنى ْاهد وكفل، فالهمزة في أخفر لإلزالة. انظر  1
 (.391رواه البخاري ) 7
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 الخطبة الثانية
وسيلة  الصَلة، فاْلموا رحمكم الله أن بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذين اصطفى، 

، لما تتضمنه من دْاء وثناء ْلى الله ْز وجل، وقراءة قرآن، وتسبيح وتحميد مناجاة بين العبد ورب ه
وتكبير، وخضوع بالهوارح، كالركوع والسهود والوقوف بخشوع وتذلل وانكسار واطراق بصر بين يدي 

إن الصَلة تنهى ْن ﴿بن سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى الرحم  ن العزيز. قال الشيخ ْبد 
: وثُ م في الصَلة مقصود أْظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت ﴾ء والمنكر ولذكر الله أكبرالفحشا

ْليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل ْبادة تقع 
. ﴾الله أكبرولذكر ﴿منهم الصَلة، وفيها من ْبودياِ الهوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال 

 انتهى.

ََْلى افقال )إن  اْلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم  للََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن 
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  حاثا أمته ْلى وسلم صلى الله ْليه النبي  تسليما(، وقالالنَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا 

فأكثروا من الصَلة  ،من خير أيامكم يوم الهمعة )إنكثار من الصَلة والسَلم ْليه يوم الهمعة: اإل 
وارض ْن  ،صل وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد ْلي(، اللهمفإن صَلتكم معروضة  ،ْلي فيه

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ارض ْن التابعين ، و أصحابه الخلفاء

ن، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدين، وانصر ْبادك اللهم أْز اإلسَلم والمسلمي
اللهم من أرادنا ، أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، 

ْنا الغَلء والوباء والربا  ادفعكيده في نحره، اللهم   وردفي نفسه،  فاشَغلهُ وأراد اإلسَلم والمسلمين بشر 
ن سائر بَلد  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزَلزل والمحن وسوء الفتنوالزنا ْن بلدنا هذا خاصة، ْو

 .المسلمين ْامة يا رب العالمين

اياهم  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز دينك، واجعلهم رحمة ْلى ْر

 ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف

 ،ى، وينهى ْن الفحشاء والمنكر والبغيبإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،ْباد الله
والله  ،يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه ْلى نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر

 تصنعون. يعلم ما
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، في  1442لعام  صفرمن شهر  الثاني والعشرينأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 وهي منشورة في صفحة:، مدينة الهبيل، في المملكة العربية السعودية

www.saaid.net/kutob 
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 ةفضل التبكير إلى الصال خطبة مختصرة في

 

َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 .َوَرُسولُهُ 
 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزْوجَ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها َوَبثَّ ِمن ْ
 َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا(.

يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(.

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، أما بعد، 
 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

من أفضل أعمالكم الصَلة، فقد  أنواعلموا وأطيعوا الله وَل تعصوه، اتقوا الله تعالى وراقبوه، أيها المسلمون، 
اختصها الله بخصائص كثيرة من بين العبادات، منها أن الله فرضها في السماء، وأنها خمس في العمل 

ومن وكذلك الرجوع منها، عبادة، إلى المساجد وخمسون في الميزان، وأنها تكفر الخطايا، وأن المشي لها 
 وجوب التطهر لها.كذلك أعظم خصائصها  

  ولما كانت الصَلة بهذه المثابة؛ فقد شرع الله التبكير إليها، ورتب على ذلك األجر المؤمنونأيها ،
: خ ير صفوف الرجال )صلى الله عليه وسلم(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس ول الله الوفير، ف

 1وشرُّها آخرها. ،أولها
 لكانت  قدَّمم  ـالما في الصف  -أو يعلمون  -قال: لو تعلمون  )صلى الله عليه وسلم(عن النبي  وعنه

 2رعة.قُ 
 ثم لم يجدوا  والصف األولقال: لو يعلم الناس ما في النداء  )صلى الله عليه وسلم(أن رسول الله  وعنه

ولو يعلمون ما في العتمة  ،َلستبقوا عليه التهجيرولو يعلمون ما في  ،إَل أن يستهموا عليه َلستهموا
 3والصبح ألتوهما ولو َح   بًوا.

 .أي ما في األذان من أجر فاعله ،قوله )ما في النداء(
 والعتمة هي صَلة العشاء. ،والته جير هو التبكير ،قوله: )يستِهموا( أي: يقترع وا

  ن الله عز إكان يقول:   )صلى الله عليه وسلم(قال: إن رسول الله وعن البراء بن عازب رضي الله عنه
 4.لو  الصفوف األ  وجل ومَلئكته يصلون على 

                                                 
 (.444رواه مسلم ) 1
 (.434رواه مسلم ) 2
 (.434( ومسلم )516رواه البخاري ) 3
 وصححه األلباني رحمه الله. ،(554رواه أبو داود ) 4



 ةفضل التبكير إلى الصال خطبة مختصرة في

 

 ونبالرحمة ويستغفر أن المَلئكة تدعو ألصحاب الصف األول على الصف األول( أي  ونوقوله )يصل
 ، فإن الدعاء من معاني الصَلة. لهم

 مقدَّ م  ـللصف الكان يستغفر   )صلى الله عليه وسلم(بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله  وعن العرباض 
 1وللثاني مرة. ،ثَلثا

  َل يزال قوم يتأخرون عن )صلى الله عليه وسلم(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :
 المن زلة.أي يؤخرهم عن عظيم الفضل ورفيع  2حتى يؤخرهم الله. الصف األول

في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
للصَلة في أن اعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد

في الحديث الذي فاإلسَلم منزلة َل تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي َعُموُد الدين الذي َل يقوم إَل به، 
: أَل أخبرك برأس األمر كله )صلى الله عليه وسلم(رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

: رأس األمر اإلسَلم، )صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله  .رسول الله بلى يا :قلت ؟وعموده، وذروة سنامه
 3وعموده الصَلة، وذروة سنامه الجهاد.

  ،لما تتضمنه من دعاء وثناء على الله عز وجل، وقراءة وسيلة مناجاة بين العبد ورب ه والصَلةعباد الله ،
ركوع والسجود والوقوف بخشوع وتذلل وانكسار قرآن، وتسبيح وتحميد وتكبير، وخضوع بالجوارح، كال

إن ﴿بن سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى الرحم  ن واطراق بصر بين يدي العزيز. قال الشيخ عبد 
م في الصَلة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما  وثُ  :﴾الصَلة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

ه بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته، وأفضل عبادة تقع اشتملت عليه من ذكر الل
 . انتهى.﴾ولذكر الله أكبر﴿منهم الصَلة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال 

  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  ثم اعلموا رحمكم الله
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن 

 بعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عن التااألئمة الحنفاء، أصحابه الخلفاء، 
  اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك

 الموحدين. 

                                                 
 وصححه األلباني رحمه الله. ،(445( وابن ماجه )615رواه النسائي ) 1
 وصححه األلباني رحمه الله. ،(544رواه أبو داود ) 2

 (.5442« )السلسلة الضعيفة»انظر  ،فلذا لم أذكرها ،ولكن الشيخ األلباني ضعف هذه الزيادة ،: تمام الحديث: )حتى يؤخرهم الله في النار(تنبيه
 (، وقال: حديث حسن صحيح.2515رواه الترمذي ) 3



 ةفضل التبكير إلى الصال خطبة مختصرة في

 

  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين 
  از دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعز 
  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله

 وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
  اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو

 عمل.
 .اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا 
  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي

 إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
 اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
  إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم و عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان

لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكبر، والله يعلم ما 
 تصنعون.

 
، في مدينة 1442لعام  في السادس عشر من شهر شوالأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 

 ، وهي منشورة في صفحة:44455646445451الجبيل، في المملكة العربية السعودية، واتس: 
www.saaid.net/kutob 
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بتجارة وتحريم التشاغل عنها  ،األدلة العشرة على وجوب السعي لصالة الجماعةموضوع الخطبة: 
 ونحوها

 

1 

 

َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ،فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور أما بعد
 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

  :واعلموا أن من خير أعمالكم الصَلة، وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالىأيها المسلمون
أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، ونهى عن التخلف عنها إَل وقد 

 لعذر شرعي، وقد جاء في األمر بالصَلة في المسجد عدة أدلة:
 اعة تضُعفُ قال: صَلة الرجل في جم )صلى الله عليه وسلم(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ف .1

ثم خرج  ،ضوءوذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوُ  ،على صَلته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ِضعفا
 ،وُحطَّت عنه بها خطيئة ،لم يخط خطوة إَل رُفعت له بها درجة ؛إلى المسجد َل ُيخرجه إَل الصَلة

وَل يزال  ،اللهم ارحمه( ،ما دام في مصَله: )اللهم صلِ  عليه 1فإذا صلى لم تزل المَلئكة ُتصلي عليه
 2أحدكم في صَلة ما انتظر الصَلة.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سرَّه أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمًا فليحافظ على  .2
وإنهن  ،الهدى سنن )صلى الله عليه وسلم(فإن الله شرع لنبيكم  ،ينادى بهن حيثهؤَلء الصلوات 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة  ،من سنن الهدى

وما من رجل يتطهر فيحسن الطُّ هور ثم يعمد إلى مسجد من  ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ،نبيكم
 ،ُحطُّ عنه ب ها سيئةويَ  ،ويرفعه بها درج    ة ،هذه المساجد إَل كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة

بين  5ىولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَ  ،إال منافق معلوم النفاق 4وما يتخلف عنها 3ولقد رأي    تُ  نا
 6الرجلين حتى يُقام في الصف.

صاحب من فضل الله تعالى على المحافظين على الصلوات الخمس في المساجد أن و عباد الله،  .3
فعن أبي  ،يوم تدنو الشمس من الخَلئق قدر ميل ،ظله يوم القيامة الصَلة في المسجد يُظله الله في

                                                 
 ألن الدعاء من معاني الصَلة. ،أي تدعو له 1
 ( جزءا يسيرا منه.646وروى مسلم ) ،(646رواه البخاري ) 2
 .رضي الله عنهم أي معشر الصحابة 3
 أي صَلة الجماعة. 4
 «.المعجم الوسيط»يُهادى: أي يعتمد على رُج   َلين في مشيه لضعف به. انظر  5
 (.654رواه مسلم ) 6
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يوم  1قال: سبعة يظلهم الله يوم القيام ة في ظله )صلى الله عليه وسلم(هريرة رضي الله عنه عن النبي 
 ،ورجل ذكر الله في خَلء ففاضت عيناه ،وشاب نشأ في عبادة الله ،َل ظل إَل ظله: إمام عادل

 ... الحديث. ،في المسجدورجل قلبه معلق 
 2وفي رواية عند مسلم: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ... الحديث.

قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد  )صلى الله عليه وسلم(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  .4
 4لنزول الضيف فيه. أ  الذي يُهيَّ ل نُّ ُزل هو المكان او  3الله له في الجنة نُ زًَل كلما غدا أو راح.

من أدلة وجوب الصَلة في المسجد مع الجماعة أن الله شرع أداءها جماعة وقت القتال الذي هو و  .5
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصَلة فلتقم قال تعالى  ،وهي المعروفة بصَلة الخوف ،أحرج األوقات

 اآلية. طائفة منهم معك
 والراكعون هم جماعة المسجد. ،واركعوا مع الراكعينوأقيموا الصَلة وآتوا الزكاة وقال تعالى  .6
عن أبي هريرة رضي معاشر المؤمنين، وقد جاء الترهيب من التهاون في الصَلة مع جماعة المسجد، ف .6

؛ لقد هممت أن آمر بحطب والذي نفسي بيده قال: )صلى الله عليه وسلم(الله عنه أن رسول الله 
ق عليهم ثم أخالف إلى رجال فأحر ِ  ،ثم آمر رجًَل فيؤم الناس ،ثم آمر بالصَلة ف ُيؤذن لها ،ل ُيحطب
د هِ َح َس  نَ َتين لشَ  6أو ِمرماتين 5لو يعلم أحدهم أنه يجد َع ْرقًا سميناً  ،والذي نفس ي بيده ،بيوتهم

 العشاء.
حرِ ق فأُ  ال يشهدون الصالةقوم  وفي رواية مسلم: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى

 6بالنار. بيوتهمعليهم 
قال: من سم ع النداء فلم يأته فَل  )صلى الله عليه وسلم(عن النبي  ،ماوعن ابن ع باس رضي الله عنه .8

 أي َل صَلة له كاملة األجر. 8صَلة له إَل من عذر.

                                                 
( عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: سبعة يظلهم الله تحت ظل 663« )األسماء والصفات»وهذا الحديث رواه البيهقي في كتابه  1

 عبد الله الحاشدي. :وهذه الرواية صححها محقق الكتاب ،يوم َل ظل إَل ظله . . . الحديث عرشه
 .إضافة ملك وتشريف إلى الله تعالىإضافته لعرش كما تجوز إلى ا إضافتهفالظل المذكور تجوز  ،وَل تنافي بين الحديثين

 .(1831( ومسلم )6886رواه البخاري ) 2
 واللفظ له. ،(666( ومسلم )662رواه البخاري ) 3
 «.الفتح»وكذا شرح الحديث َلبن حجر في  ،«النهاية»انظر  4
 «.المعجم الوسيط»انظر والَع رق السمين هو العظم الذي يكسوه لحم كثير.  ،الَع رق هو العظم 5
 «.المعجم الوسيط»يريد به حقارته. انظر  ،والمراد ما بين ظلفيها من اللحم ،لف الشاةوهو ظِ  ،ِم رماتين ُم ثنى ِمرماة 6
 (.651( ومسلم )6224رواه البخاري ) 6
 (. 2/336« )اإلرواء»وصححه األلباني في  ،( وغيره663أخرجه ابن ماجه ) 8
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 ،رجل أعمى فقال: يا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي  .9
أن يرخص له فيصلي  )صلى الله عليه وسلم( فسأل الرسولَ  ،إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد

 1فلما َولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصَلة؟ فقال: نعم. قال: فأِجب. ،فرخص له ،في بيته
النبي )صلى الله عليه وسلم( قائم يوم الجمعة، إذ  2وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا  .18

إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حتى لم يبق معه إَل  3قِدمت عير  
 4اثنا عشر رجَل، فيهم أبو بكر وعمر، قال: ونزلت هذه اآلية )وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها(.

ِمن اللِه عزَّ وجلَّ ألصحاِب النبيِ  صلَّى اللُه عليه وسلََّم في تَ ْرِك الِعبادِة  وهذا ِعتاب  عباد الله، 
نيا ثم َحثَّ ُسبحانَه على ِتجارِة اآلِخرِة وعَلى تيقُِّن أْن َل ، واَلنصراِف عنها إلى َشأٍن ِمن ُشؤوِن الدُّ

ُر ْل َما ِعْنَد ا)ق رَازَق بالحقيقِة إَلَّ هو ُسبحانَه، فقال تعاَلى: ر  ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التِ َجارَِة َواللَُّه َخي ْ للَِّه َخي ْ
ر  ِمن اللهِو والتِ جارِة، (الرَّازِِقينَ  ، أي: ثواُب الصََّلِة والثباِت مع النبيِ  صلَّى اللُه عليه وسلََّم َخي ْ

لكنَّهم إذا عَرض لهم حقٌّ ِمن فاسَتجابوا ألْمِر اللِه تعاَلى وكانوا َرضَي اللُه عنهم يَتبايعون ويتَِّجرون، و 
موَن طاعَة  ،عن ِذكِر اللِه حتى يُؤدُّوه إلى اللِه عزَّ وجلَّ  للِه لم تُلههم ِتجارة  وَل بيعحقوِق ا فكانوا يُقدِ 

ة  َوََل فَوصَفهم اللُه تعاَلى بقولِه: }رَِجال  ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارَ  ،موَلهم وُمراَده وَمحب ََّته على ُمراِدهم وَمحبَِّتهم
 5(.ََلِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ بَ ْيع  َعْن ِذْكِر اللَِّه َوِإَقاِم الصَّ 

، وفق الله الجميع إلقامتها كما أمر وجوب أداء الصَلة في المسجدعلى  أدلة أيها المسلمون، هذه عشرُ 
 .الله

والذكر الحكيم، أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات 
  إنه هو الغفور الرحيم. ،واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه

 الخطبة الثانية
  ،شهود صَلة ، فاعلموا رحمكم الله أن بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى

على أصحاب الدكاكين الواجب فالجماعة في المسجد من شعب اإليمان وعَلمات الدين، 
وكذلك من كان بحضرة اجتماع إداري، فعلى ، إذا نودي للصَلة هو السعي للمسجدوالمحَلت 

، هماتَلجتماع اويصلوا ثم يعودو إذا نودي للصَلة  اتأن يوقفوا اَلجتماع اتالقائمين على اَلجتماع
                                                 

 (.653رواه مسلم ) 1
 )بينا( أي بينما. 2
 أي قافلة تجارة. 3
 (.863مسلم )( و 4866البخاري )رواه  4
 في شرح هذا الحديث. «الدرر السنية»نقلت هذا الشرح من موقع  5
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صَلة َل يجوز التخلف عن و ، فليس حضور صَلة الجماعة أمرا ثانويا وَل اختياريا، بل أمرا ربانيا
و مصاب، أو خوف أو مطر أو كحراسة أو إدراك رحلة سفر أو تدارك مريض أ  ،إَل لضرورة الجماعة

 .ريح شديدة
  لي بعض الناس تُ     وقد ابالتي ينادى لها ويُقام، بالجماعة هي الجماعة األولى، عباد الله، والمقصود

حتى  ،ُتصلِ ي فيه جماعة ثانية وثالثة وهكذا د المس  جدَ هداهم الله بالتأخر عن الجماعة األولى، فتج
 1فإلى الله المشتكى.وليسوا جماعة واحدة،  ،جماعاتيصلون صار المصلون 

  ،يقدر للصَلة قدرها، ويعظمها حق أن  الواجب على المسلم الصادق في إيمانهأيها المسلمون
ومختبره بما بين يديه من مال ووظيفة، قال الله  ، ويعلم أن الله مبتليهتعظيمها، ويحسب حسابها

وَل أوَلدكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم  ال تلهكم أموالكمتعالى )يا أيها الذين آمنوا 
(، وقال تعالى )في بيوت أِذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال الخاسرون

ه فيوإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب الصَلة عن ذكر الله وإقام  بيعال تليهم تجارة وال رجال * 
والله يرزق من يشاء بغير ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله  القلوب واألبصار *

نبه إلى أن الرزق  كمااآليات عن التشاغل عن الصَلة بالبيع والشراء،   هذه(، فحذر الله في حساب
فليست الصَلة مانعة للرزق، وَل معطلة له، بل جالبة له، وسببا ء بغير حساب، بيده، يرزق من يشا
 فيه، ومن ظن سوى ذلك فقد أساء الظن بربه. للبركة والنمو والزيادة

  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال فيها: ... لبفتوى  هذه الخطبةمعاشر المؤمنين، نختم
الصَلة في الجماعة في بيوت الله حيث ينادى بها، وَل يجوز  فالواجب على جميع الرجال أداء

للدولة وَل لرجال الحسبة أن يقروا أحدا على التخلف عنها، من أصحاب الدكاكين والمتاجر أو 
غيرهم، عمَل باألدلة الشرعية، وإعانة لهم على أداء ما أوجب الله عليهم من أداء الصَلة في الجماعة 

وصف الله به المؤمنين في قوله تعالى )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء  في المساجد، وعمَل بما
 2بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( اآلية. انتهى كَلمه رحمه الله.

 ى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيبإن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله، 
والله  ،روا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبريعظكم لعلكم تذكرون، فاذك

 تصنعون. يعلم ما

 

                                                 
 الرياض. –الناشر: مؤسسة الجريسي  ،فضل إل  هي ظهير ،«أهمية صَلة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين»يراجع لَلستزادة كتاب  1
 (.185-38/184) ،«مجموع فتاوى ومقاَلت متنوعة» انظر 2
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في مدينة  ،1442لعام  ذي الحجةمن شهر  عشرالثاني أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 وهي منشورة في صفحة:، الجبيل، في المملكة العربية السعودية
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ُد َأْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْست َْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  َْ ََ َلُه، َوَأْش ِِ ا ََ  ََََ ِل َّْ  ِْ ِِ ََّّ َلُه، َوَمْن َُ ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ه ََل إل    ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم الَِّذَ  َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه ا)ََا أََ ُّ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ لَِّذَ َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 ََْلْيُكْم َرِقيبا(.

ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُ  َْ َِْظيما(.* وُلوا قَ ْوَلً َسِدَداً )ََا أََ ُّ َماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً  ْْ  َُْصِلْح َلُكْم َأ

دْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدَ َدَ محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بأما بعد، 
 َي النار.

ه أَْا المسلمون: اتقوا الله تعالى وراقبوه، واْلموا أن  سواء كانت من األشخاص أو من ، شاء منْابتعظيم ما من مظاَر ربوبية الله تعالى ْلى مخلوقاته تفِر
 ،الصلواِ صَة الجمعةقد اختار الله من ، و (َوَربَُّك ََْخُلُق َما َََشاُء َوََْخَتار) قال تعالى:ه، لحكمة َعلمْا سبحان، أو من العباِاِ األزمنةأو من األمكنة 
 :أَمْامستحباِ، سننا و لْا  وشرعبخصائص، وخصْا 

 ، ومن أْظم مجامع المسلمين.آكد فروض اإلسالما من أنْ .1

و أمر مؤكد جدا، الجمعة االغتسال لها، صالة ومن سنن  .2 لقول النبي صلى الله ْليه وسلم َي حدَث ، الثيابلبس أحسن ، والتسوك، و التطيبو َو
اء رضي الله ْنه:  ليِه السَّكينةَ  ،ومسَّ طيًبا إن كاَن ْنَدهُ  ،من اغَتس ََّ َوَم الجمعِة ثمَّ لِبَس من أحسِن ثيابِهِ أبي الدِر ولم ََتخطَّ أحًدا  ،ثمَّ مشى إلى الُجمعِة ْو

 1.ُغِفَر َلُه ما بيَن الجمعتين ؛ثمَّ انتظَر حتَّى ََنَصِرَف اإلمامُ  ،ِي َلهُ ثمَّ رَكَع ما قُ  ،ولم َؤِذهْ 
ن ُر َما اْسَتطاَع مْن طُْر ،ََل ََ ْغَتِس َُّ َرُج ٌَّ ََ ْوَم الُجُمعةسلمان الفارسي رضي الله ْنه قال: قال رسول الله ْليه وسلم:  ْو  ْ ِنِه أْو ََمسُّ ِمْن  ،َوََ َتط َْ ُِ َُن مْن  َوَدَّ

ََ َُ َفر ُِق بَ ْيَن اْثنينْ  ،ِطيب بَ ْيته ََ َنُه َوبَ َين الجُمَعِة اأُلْخرَ  ؛ثُمَّ َُ ْنِصُت إَذا َتَكلََّم اإلمامُ ، ثُمَّ ََُصل ي ما ُكِتَب له ،ثُمَّ ََْخرُُج    2ى.ِإَلَّ ُغِفَر لُه َما بَ ي ْ

ن  وأن ، وأن َستنْلى ك َّ محتلم، واجب غس َّ َوم الجمعة ال قال:أنه الله صلى الله ْليه وسلم قال: أشْد ْلى رسول رضي الله ْنه  سعيد الخدَرأبي ْو
 3.َمس طيبا إن َوجد

أن النبي صلى الله ْليه وسلم خطب الناس  ،والدلي َّ ْلى ذلك حدَث ْائشة رضي الله ْنْاالجمعة تخصيصها بشيء من الثياب، صالة ومن سنن  .3
ي ثياب َلبسْا ، َوم الجمعة اء( َرآى ْليْم ثياب النِ مار، َو األْراب َشبه لونْا لون النِ مر، َقال: ما ْلى أحدكم إن وجد سعة أن َتخذ ثوبين )أَ إزارا وِر

  4لجمعته سوى ثوبي مْنته.
َاِب إلى صَِة الُجمعِة َي أحَسِن ُصورةٍ  َستفاِ مما تقدم من األحاَِث الحثو   .ْلى الذَّ

  5الخطاب رضي الله ْنه بأن َجمر مسجد المدَنة ك َّ جمعة حين َنتصف النْار.َقد أمر ْمر بن حب لصالة الجمعة تطييب المسجد، تومما يس .4

                                                 

 ( وحسنه محققو )زاِ المعاِ(.5/424رواه أحمد ) 1
 رواه البخاَر َي كتاب الجمعة، باب: الدَن للجمعة، وباب: َل َفرق بين اثنين َوم الجمعة. 2
 (.848مسلم )( و 884البخاَر )رواه  3
 (.1405( وابن ماجه )1408رواه أبو ِاِو ) 4
 .( لأللباني2/588« )الثمر المستطاب»ابن كثير كما َي (، وحسن سنده 104« )المسند»أبو َعلى َي رواه  5
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َعن أوس بن أوس رضي الله ْنه قال: الجمعة التبكير إليها، والمشي لها، وهو أفضل من الركوب، وال مقارنة بينهما في الثواب، صالة ومن سنن  .5
ا   ؛َوَِنَا َواْسَتَمَع َوأَْنَصتَ  ،َوَبكََّر َوابْ َتَكرَ  ،اْلُجُمَعِة َوَغسَّ ََّ َمْن اْغَتَس ََّ ََ ْوَم قال رسول الله صلى الله ْليه وسلم:  َْ ا َأْجُر َسَنٍة ِصَياُم َكاَن َلُه ِبُك َِّ  ُخْطَوٍة ََْخُطوََ

ا َْ  1.َوِقَياُم
ي ما َحص َّ بالجماع من َدوء النفس، مما َجع َّ المصلي مرتاحا َي صَته،  وقوله )غسَّ َّ( أَ جامع أَله، كذا َسره اإلمام أحمد، والحكمة ظاَرة، َو

 وقي َّ أنْا بلفظ )غَس َّ واغتس َّ( أَ غَس َّ رأسه، ألنْم كانوا َجعلون َيه الدَن، َجاء الحث ْلى غسله أوَل قب َّ اَلغتسال.
ي َِ َّ التبكير للجمعة روى أبو ََْلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َو رة رضي الله ْنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َََكأَنََّما قَ رََّب  ؛َمْن اْغَتَس ََّ ََ ْوَم اْلُجُمَعِة ُغْس ََّ اْلَجَنابَِة ثُمَّ رَاحَ  :ََر

َََكأَنََّما قَ رََّب بَ َقَرةً  ،َبَدنَةً  َِْة الثَّانَِيِة  ا َََكأَنََّما قَ رََّب َكْبًشا أَق َْرنَ  ،َوَمْن رَاَح َِي السَّ َِْة الثَّالِثَِة  ََِجاَجةً َومَ  ،َوَمْن رَاَح َِي السَّا َََكأَنََّما قَ رََّب  َِْة الرَّابَِعِة  َوَمْن  ،ْن َراَح َِي السَّا
َِةً  َََكأَنََّما قَ رََّب بَ ْي َِْة اْلَخاِمَسِة  ِئَكُة ََْسَتِمُعوَن الذِ ْكر ،رَاَح َِي السَّا ََ ِْ اْلَم َر َِ َماُم َح  2.ََِإَذا َخرََج اإْلِ

ف للخطبة، إذ َجلس مَئكة  ي َذا تشَر  ن لَستماع لْا.   الرحمَو

والدلي َّ ، وَل كراَة َي الصَة وقت الزوال، ْلى المنبر الجمعة أن من جاء إليها فإنه يستحب له أن يصلي حتى يخرج اإلمامصالة ومن خصائص  .8
و قول الشاَعي واختيار شيخ اإل ْلى ذلك قوله  سَم ابن تيمية رحمه الله.صلى الله ْليه وسلم َي الحدَث اآلنف ذكره: )ثم َصلي ما كتب له(، َو

.الجمعة اإلنصات للخطبة، صالة ومن سنن  .0  3لقول النبي صلى الله ْليه وسلم: إذا قلت لصاحبك )أنصت( واإلمام َخطب َوم الجمعة َقد لغِو

َرَْ َرَة رضي الله ْنه َأنَّ  حدَثوالدلي َّ ْلى ذلك ومن فضائل صالة الجمعة أن أداءها يكفر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما لم تغش كبيرة،  .8 َُ أَِبي 
ََْلْيِه َوَسلََّم قَاَل : الصََُّة اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة إَِلى اْلُجْمَعةِ  ُْنَّ َما َلْم تُ ْغَش اْلَكَبائِر.  ،َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  نَ   4َكفَّاَرٌة ِلَما بَ ي ْ

رة رضي الله ْنه، أن رسول الله صلى الله ْليه وسلم قال:  ن أبي ََر َنُه وبْيَن  ؛َمن تَ َوضََّأ َأْحَسَن الُوُضوَء، ثُمَّ أَتى الُجُمَعَة، َاْسَتمع وأَْنَصتَ ْو ُغِفَر له ما بي ْ
ثَِة أَّاٍم، وَمن َمسَّ الَحَصى ََقْد َلغا َُِة ثََ  5.الُجُمَعِة، وزَِا

، أو سبح والغاشية، َقد كان رسول الله صلى الله ْليه وسلم َقرأ بْن َي َي الركعتين معة وسورة المناَقينجُ  قراءة سورة ال الجمعة ومن خصائص صالة .0
الصَة،  ما تِمنت من األمر بْذهلِ أن ذلك قال ابن القيم رحمه الله َي بيان الحكمة من تخصيص سورتي الجمعة والمناَقين بالقراءة َوم الجمعة:  8الجمعة.

ن، َإن َي نسيان ذكره تعالى العَ  ن، طَ وإَجاب السعي لْا، وترك العم َّ العائق ْنْا، واألمر بإكثار ذكر الله، ليحص َّ لْم الفَح َي الداَر ب والَْك َي الداَر
قرأ َي الثانية بسورة )إذا جاءك المناَقون(، تحذَرا لألمة من النفاق  ن ذكر الله،  ، وتحذَرا لْم أن تشغلْمال ُمرََِِو أموالْم وأوَلَِم ْن صَة الجمعة، ْو

م ْلى حالة َطلبون اإلقالة،  وأنْم إن َعلوا ذلك خسروا وَل بد، وحِا لْم ْلى اإلنفاق الذَ َو من أكبر أسباب سعاِتْم، وتحذَرا لْم من َجوم المِو َو
تمنون الرجعة، وَل َُ   0جابون إليْا. انتْى كَمه رحمه الله. َو

عن أبي الجعد الِمَر أن َ، إال في صالة العصرمن الصلوات في تركها ما لم يأت في غيرها  الوعيدالجمعة أنه قد جاء من صالة ومن خصائص  .14
 8بع الله ْلى قلبه.طَ ِمن غير ْذر تْاونا  عٍ مَ  رسول الله صلى الله ْليه وسلم قال: من ترك ثَث جُ 

                                                 
 ( وصححه األلباني.458رواه الترمذَ ) 1
 .)1443( ومسلم )832رواه البخاَر ) 2
رة رضي الله ْنه.851ومسلم )( 034)رواه البخاَر  3  ( ْن أبي ََر
 (.233رواه مسلم ) 4
 (.850رواه مسلم ) 5
رة رضي الله ْنه.800رواه مسلم ) 8  ( ْن أبي ََر
 (.423-1/422) «زاِ المعاِ»بتصرف َسير من  0
 (.15408« )المسند»وغيره، وحسنه محققو  (3/425أحمد )رواه  8
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إشغاَل للناس ْن اإلنصاِ، وكذلك ألن َي َذا ، هاتخطي رقاب الناس واللغو في عنفي النهي الجمعة أنه قد جاء التشديد صالة ومن خصائص  .11
َْْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي الله ْنْ، بالكَم اإلنصاِ للخطبة ْن إشغال النفس َْْبِد اللَِّه ْبِن  ََْلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل : )َمْن َلَغا َوَتَخطَّى  ماََعْن  َْْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه 

راً  ْْ  حرم ثواب الجمعة. أَ أنه َُ  ،1(رِقَاَب النَّاِس َكاَنْت َلُه ُظ

 س ِ مَ كَ ،  واإلمام َخطب جوارح من العبثالسكون  شعائر الله تعالى، ومن ذلك ْا بالخشوع َيْا، ألنْا من أْظمة الجمعة تعظيمَالواجب ْلى القاِمين لصَ
ا، لقوله صلى صاِر جمعته ظْر م ثواب الجمعة، و رِ حُ ، و َاْلهم ثِ ، وإَل أَ الكَملسان ْن لاسكِو كذلك و ونحو ذلك، والتسوك الحصى والخط َي األرض 

  2.إذا قلت لصاحبك )أنصت( واإلمام َخطب َقد لغِوالله ْليه وسلم: 

رة رضي الله ْنه قال: قال رسول الله صلى الله ْليه والدلي َّ ْلى ذلك حدَث  ،استحباب صَة أربع ركعاِ بعدَا الجمعة ومن خصائص صالة .12 أبي ََر
  3وسلم: من صلى الجمعة َليص َّ بعدَا أربعا.

ا، من  ت من بين سائر الصلواِ المفروضاِصَّ صَة الجمعة خُ ه: ابن القيم رحمه اللما قاله  ومن خصائص صالة الجمعة .13 بخصائص َل توجد َي غيَر
 4انتْى. .اَلجتماع، والعدِ المخصوص، واشتراط اإلقامة، واَلستيطان، والجْر بالقراءة

ا من الصلواِ صَة الجمعةتميِز بْا  الخص ْشرَْذه وبعد ْباِ الله،  ، ونحتسب َي َذا ، َلنستعن بالله ْلى تطبيقْاصاِر ْظيمة ْند اللهو ، ْن غيَر
 .والثواباألجر 

 َاستغفروه، إنه َو الغفور الرحيم.وأستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي َذا، 

 الخطبة الثانية

 الحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما بعد:

، َقال )إن ث بكم أَْا المسلمون من جنه وإنسهى بمَئكته المسبحة بقدسه، وثل  ن   أمركم بأمر بدأ َيه بنفسه، وثاْلموا رحمكم الله أن الله تعالى َ
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا ا ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ ، وارض ْن أصحابه، م ْلى ْبدك ورسولك محمدص َّ وسل ِ  اللْم تسليما(،للََّه َوَم

اللْم أْز اإلسَم حوزة الدَن، واحِم اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،  .نمن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَ،و ْن التابعينو 
مر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْباِك الموحدَن. اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمو  رنا، واجعلْم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ِو

اَاَم.  ق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإْزاز َِنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر اللْم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، َداة مْتدَن. اللْم َو
جاءة وتحول ْاَيتك،  ي  نون والجذام وسائر األسقام.اللْم إنا نعوذ بك من البرص والج نقمتك، وجميع سخطك.َو ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

 اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. 

نْى ْن الفحشاء والمنكر والبغي، َعظكم لعلكم تذكرون، َاذكروا الله العظيم َذكركم، إن الله َأمر بالعدل واإلحسان وإَتاء ذَ القر  ،ْباِ الله بى، َو
 الله أكبر، والله َعلم ما تصنعون.واشكروه ْلى نعمه َزِكم، ولذكر 

نأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي  َة1441عدة لعام من شْر ذَ القَ  الساِس والعشَر ، ، َي مدَنة الجبي َّ، َي المملكة العربية السعِو
ي منشورة َي   www.saaid.net/kutobَو

                                                 
 .«صحيح أبي ِاِو»األلباني َي  وحسَّنه( 340رواه أبو ِاِو ) 1
رة رضي الله ْنه. (851( ومسلم )034رواه البخاَر ) 2  من حدَث أبي ََر
 (.881) رواه مسلم 3
 (.1/300) «زاِ المعاِ» 4

http://www.saaid.net/kutob/index.htm
http://www.saaid.net/kutob


 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

وم يفضائل مواسم العام، بدءا من شهر محرم ويوم عاشوراء، ثم في سلسلة خطب فهذا مجموع لطيف يحوي 
 رمضان وعيد الفطر، ثم العشر من ذي الحجة وفيها يوم عرفة.الجمعة، ثم 

لهذا الفن،  تقريبا، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ا.، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثير تيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءو 

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31
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ِضلَّ َلُه، َوَمْن َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه إل   ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل 

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ
 َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(.

ُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَمالَ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديدًا 
 َعِظيما(.

اختار أزمنة  هدَلئل ربوبية الله على خلقه أنواعلموا أن من وأطيعوه وَل تعصوه، اتقوا الله تعالى وراقبوه،  ،أيها المسلمونأما بعد، 
وأحد األشهر الُحُرم التي  ،وهو أول شهور السن ة الهجرية ،شهر عظيم مبارك، فهو الله المحر م شهرُ ، ومن ذلك فعظمها على غيرها

َة الشُُّهوِر ا )قال الله فيه َها  ِعْندَ ِإنَّ ِعدَّ يُن  َذِلكَ  َأْربَ َعٌة ُحُرمٌ اللَِّه اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا ِفي ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض ِمن ْ الدِ 
 (.ْظِلُموا ِفيِهنَّ َأنْ ُفَسُكمْ َفََل تَ اْلَقيِ ُم 

 . أي في هذه األشهر المحرمة ألنها آكد وأبلغ في اإلثم من غيرها: قوله تعالى )فَل تظلموا فيهن أنفسكم(ف
فجعلهن  ،ثم اختص من ذلك أربعة أشهر ،في كلهن :(في قوله تعالى )فَل تظلموا فيهن أنفسكمرضي الله عنهما  عباسابن  قال

 انتهى. .والعمل الصالح واألجر أعظم ،أعظم وجعل الذنب فيهن ،هن وعظ م حرماتِ  ،حراما
وإن كان  ،زرا من الظلم فيما سواهاإن الظ لم في األشهر الحرم أعظم خطيئة ووِ  (:فَل تظلم وا فيهن أنفسكم)وقال قتادة في قوله 

 .ولكن الله يعظ م من أمره ما يشاء ،الظلم على كل حال عظيما
واصطفى من  ،هواصطفى من الكَلم ذكرَ  ،ومن الناس رسَل ،اصطفى من المَلئكة رسَل ؛وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه

 ،واصطفى من الليالي ليلة القدر ،واصطفى من األيام يوم الجمعة ،واصطفى من الشهور رمضان واألشهر الحرم ،األرض المساجد
صا من تفسير ابن كثير رحمه ملخ  انتهى  لله به عند أهل الفهم وأهل العقل.فإنما تُ َعظ م األمور بما عظمها ا ،موا ما عظ م اللهفعظ ِ 
 .الله

َها أَْربَ َعٌة ُحُرمٌ  ،رًا: .. السََّنُة اثْ َنا َعَشَر َشهْ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن النَِّبيِ  صَ  ،وَعْن أَِبي َبْكرََة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ُذو  ؛ُمتَ َوالَِياتٌ  ةٌ َثََلث ؛ِمن ْ
 1الَِّذي بَ ْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن. َورََجُب ُمَضرَ اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَِّة َواْلُمَحرَُّم، 

 وتعظيمه. تأكيدا لتحريمه ،لكونه شهرا محرما بذلك المحرمشهر ي م ِ  سُ و 
رون ويبدلون ي ِ     غ   بخَلف باقي العرب الذين كانوا يُ  ،ه في وقتهوقعُ بل تُ  ،ره   ي ِ غَ ر كانت َل ت ُ ضَ مُ قبيلة ألن بذلك  رضَ مُ  رجبُ ي م ِ  سُ و 

 يء.سِ ، وهو المعروف بالنَّ في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم
الحذر من الوقوع في و ابتداء القتال فيها، تحريم ومن ذلك  ،فينبغي مراعاة حرمة هذه األشهر لما خصها الله به من المنزلة

 فيها.المعاصي واآلثام 
                                                 

  .(1731)، ومسلم (7113)رواه البخاري  1
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  قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  أَِبيَعْن ، فمن صيام النافلة في شهر محر م اإلكثارفضل  ثبتأيها المسلمون، وقد

 1.َشْهُر اللَِّه اْلُمَحرَّمُ اَن أَْفَضُل الصِ َياِم بَ ْعَد َرَمضَ  :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 على تعظيمه. تنبيه( المحرم شهر اللهقوله: )في إلى الله  شهر محرمإضافة وفي 
  فيها على غيرها، ومن ذلك يوم عاشوراء،  ن من دَلئل ربوبية الله على خلقه أنه اختار أياما فعظم عباداتٍ ، إالمؤمنينمعاشر

وهو اليوم العاشر من شهر محرم من السنة الهجرية بالتقويم اإلسَلمي، وتعظيم هذا اليوم له مناسبة لطيفة، فإنه لما أنجى الله نبيه 
هذه شكرًا لله على  موسى عليه الصَلة والسَلم من الغرق، وأغرق فرعوَن وقومه؛ صام موسى عليه السَلم يوَم العاشر من محرم

، ثم تلقته عرب الجاهلية الذين كانوا يع   بدون األصنام وليسوا من -وهم اليهود والنصارى  –، ثم صامه أهل الكتاب أيضا النعمة
وجد ه في جاهليتها، ثم لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينَة مهاجراً؛ أهل الكتاب، فكانت قبيلة قريٌش في مكة تص      ومُ 

فرعوَن  هذا يوٌم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرَّقَ )اليهود ِصياًما يوم عاشوراء فسألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: )فنحن أحق وأولى بموسى منكم(،  ، فصامه موسى شكراً، فنحن نصومه.(وقومه

 2الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فصامه رسول الله صلى
 والشارات هي اللباس الحسن الجميل. 7هم.سون نساءهم فيه ُحِليَّهم وشاراتِ تتخذ ذلك اليوم عيدا، ويُلبِ  اليهودبل كانت 

 4.اليهود والنصارىبل قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن يوم عاشوراء كانت تُعظِ مه 
، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما الجاهليةوقالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 

 5هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فُِرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه.
 ماش ونحوه.الستور عليها من القِ  أي يُعظمونها بوضع 7فيه الكعبة. وقالت: كان يوما تُ  سترُ 

صلى الله عليه وسلم ال مسلمين أن من شاء أن يصوم يوم عاشوراء فله أن يصومه، ومن  ولما َفرض الله صيام رمضان أخبر النبيُّ 
د شاء لم يصم، بمعنى أن صيامه ليس فرضا كصيام رمضان، بل هو صوم مستحب، فمن صامه كان له األجر الوفير بإذن الله، فق

 فقال: ثَلث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصوم؟
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُ  َك  فِ ر  صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يُ  َك  فِ ر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

 3.السنة التي قبله

                                                 
 .(1177) رواه مسلم 1
 (، واللفظ لمسلم.1170( ومسلم )2004رواه البخاري ) 2
 (.2005(، وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه، رواه البخاري )1171رواه مسلم ) 7
 (.1174رواه مسلم ) 4
 (.1127( ومسلم )1912(، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري )1125( ومسلم )2002رواه البخاري ) 5
  (.1512رواه البخاري ) 7
  ( عن أبي قتادة رضي الله عنه.1172رواه مسلم ) 3
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فالخطايا الصغار التي ارتكبها اإلنسان في السنة الماضية فإن الله يَُكفِ ُرها بصيام هذا اليوم، وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا 
 بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، وأما الخطايا الكبائر فإن الله يَُكفِ رُها بالتوبة الصادقة، والله ذو الفضل العظيم.

  صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على صيامه،   ن، ولما كان صيام يوم عاشوراء بهذه المثابة فقد كان النبيأيها المسلمو
كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صيام يوم فضَّ  َله الله على غيره إَل هذا 

 1رمضان.، وهذا الشهر، شهر يوم عاشوراءاليوم، 
 وقد كان طائفة من السلف الصالح يصومون عاشوراء حتى ف ي ال س ف  ر خشية فواته، قال ابن رجب رحمه الله:

: "إن رمضان له 2وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس، وأبو إسحاق السَّبيعي، وال زه ري، وقال
 4ونص أحمد على أنه ُيصام عاشوراء في السفر. انتهى كَلم ابن رجب رحمه الله. .7ة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت"دَّ عِ 

ذ رضي الله ي ِ      ع بنت ُم     َع     و ِ ، فعن ال    رُّبَ     الصوممون صبيانهم يوم عاشوراء تعويدًا لهم على صو ِ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُ 
تم بقية   إلى قرى األنصار: )من أصبح مفطراً فليُ  -أي في الصبح  –عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء 

 يومه، ومن أصبح صائماً فليصم(.
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون ، فإذا بكى أحدهم على 5عبة من الِعهنونجعل لهم اللُّ  ،ونُ     صوِ م صبياننا ،ه بعدُ قالت: فكنا نصومُ 

 أي حتى يأتي وقت اإلفطار. 7عند اإلفطار.
 ومن ُسنن صيام يوم عاشوراء صوم يوم التاسع معه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لئن بقيت إلى عباد الله ،

اسع مع العاشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني لئن بقيت إلى العام ال مقبل ولم أُمت ألصوَمنَّ الت3قابل ألصومنَّ التاسع(
 توفي قبل أن يدرك عاشوراء من السنة المقبلة.

كان اليهود يصومون العاشر،  وعلة تشريع صيام يوم التاسع مع العاشر أَل يتشبه المسلمون باليهود في صيامهم، فقدأيها الناس، 
تهم، فأرشد إلى صيام اليوم التاسع مع العاشر لتنتفي المشابهة، وهذا من ه النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بهم في عبادارِ فكَ 

 خصائص الشريعة اإلسَلمية، أن يتميز أتباعها في عباداتهم عن غيرهم من أصحاب الملل األخرى.
فالجواب نعم، لكن األفضل صيام يوم قبله، وهي الُسنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه  ؟قيل: هل يجوز إفراد صيام عاشوراءفإن 

 وسلم بقوله: "لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع".

وأستغفر الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا،  ولكمبارك الله لي 
 روه، إنه هو الغفور الرحيم.فاستغف

                                                 
 (.1172( ومسلم )2007رواه البخاري ) 1
 أي الزهري. 2
 ، ط دار الكتب العلمية.)7/773) «اإليمانشعب »أخرجه البيهقي في  3
 دمشق. –، الناشر: دار ابن كثير 5، تحقيق: ياسين محمد السواس، ط 110، ص «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» 4
 العهن هو القطن.  5
 ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 1177( ومسلم )1170رواه البخاري ) 7
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 الخطبة الثانية
الله خلق األيام والليالي لحكمة ن أيها المسلمون، إ، فيا الحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد

ِلَمْن َأرَاَد َأْن يَذَّكََّر َأْو َأرَاَد )َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالن ََّهاَر ِخْلَفًة  ال تعالىقا عبثا وَل سدى، هعظيمة، وهي العمل، فلم يخلق
َعْن أَِبي بَ ْرزََة اأَلْسَلِميِ  روى الترمذي (، و أيكم أحسن عمَل)الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عن نفسه (، وقال تعالى اُشُكور 

، َوَعْن َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأفْ َناهُ ُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ََل تَ ُزوُل َقَدَما َعْبٍد يَ ْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل قَاَل: قَاَل َرُسو رضي الله عنه 
 1.أَْبََلهُ ، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيَم اْكَتَسَبُه َوِفيَم أَنْ َفَقهُ  ، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْينَ يَم فَ َعلَ ِعْلِمِه فِ 

 نافي عاممن األعمال  ناعامًا جديداً، فيا ليت شعري ماذا أودع ونستقبل ،عامًا شهيداً  نودعفي هذه األيام  ناإنأيها المؤمنون، 
انقضى كأنه يوم بل كأنه ساعة،  قدتمضي سريعا، فهذا عام  فاألعوام العام الجديد؟ من األعمال في نستقبلوماذا  الماضي؟

فيه من وصمنا وكم صلينا  ؟كم سارعنا لطاعة الله تعالى  ؟فيم يقرب إلى الجنة ويباعد من النار استغلينا أوقاتهلنحاسب أنفسنا، كم ف
نا أبصارنا ضهل غض ؟وهل تجنبنا المعاصي والسيئات ؟رنا إلى المساجدكم بكَّ   ؟كم ذكرنا الله تعالى فيه  ؟كم تصدقنا فيه  ؟النوافل

هل أصلحنا عَلقاتنا  ؟هل طهرنا قلوبنا من الغل والحقد والحسد ؟والكَلم الباطل ألسنتنا عن الغيبة وحفظناعن النظر للمحرمات، 
 التبرج واَلختَلط؟ والحذر من؟ وكم أمرنا نسائنا وبناتنا بالحجاب والستر والحياء نامع جيراننا وأرحامنا وخدمَ 

: محاسبة النفس على ما والثانيشكر الله على فسحة األجل،  األولعام وابتداء آخر يوجب ثَلثة أمور: إن انقضاء أيها الناس، 
وتزيَّنوا  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،)عمر رضي الله عنه:  ُرِوي عنها لما بقي، النفس وتصحيحُ  تقويمُ  والثالثمضى، 

، فالعمل العمل أيها المسلمون، العمل 2(من حاسب نفسه في الدنيا، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على للَعرِض األكبر
 األجل. حلولالعمل، قبل 

  ْيِه تعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ أن الله الله ثم اعلموا رحمكم
فيه، فإن  الجمعة، فأكثروا من الصَلة عليَّ  )إن من خير أيامكم يومَ  :الله عليه وسلم صلىَوَسلِ ُموا تسليما(، وقال النبي 

ومن تبعهم  روضة علي(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه، وعن التابعين،صَلتكم مع
  .بإحسان إلى يوم الدين

  ،حوزة الدينواحِم اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. 
  ،المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم اللهم وفق جميع وَلة اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا

 رحمة على رعاياهم.
  ،نقمتك، وجميع سخطك.وفجاءة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك  
 .اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسائر األسقام  

                                                 
 .: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيح( وقال2413لترمذي )رواه ا 1
 (.2451رواه الترمذي بعد حديث رقم ) 2



 يوم عاشوراء صومفضل بيان ، و شهر محرم تعظيم

 

 نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم
 منه وما لم نعلم.

  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  ،عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون

 العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 00177505107371أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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ِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل مُ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 .أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد ه َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

 )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(.

َها َزوْ  ُهَما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه )يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َجَها َوَبثَّ ِمن ْ
 َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا(.

 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما(. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكمْ * )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوًَل َسِديداً 

فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة أما بعد، 
 ضَللة، وكل ضَللة في النار.

سواء كانت من ، شاء منهابتعظيم ما من مظاهر ربوبية الله تعالى على مخلوقاته تفرده ن: اتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أن أيها المسلمو 
قد اختار الله من ، و (َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتار) قال الله تعالى:ه، لحكمة يعلمها سبحان، األزمنةأو من األمكنة األشخاص أو من 

من واختار وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصَلة والسَلم،  ،من األنبياء أولو العزم من الرسل واختارالناس األنبياء، 
 أجمعين، صلى الله عليه وسلم.أفضل األنبياء والرسل  فهو، امن الخليلين محمدواختار ، االخمسة الخليلين، إبراهيم ومحمد

 .الثواب مضاعفة مسجديهاوجعل الصَلة في ، تتلوها المدينة، أرضهخيرته من ومما اختاره الله من األمكنة مكة، فجعلها 

 :وفضله على غيره ألسباب، أهمهابخصائص، الله اختصه  وقد،سيد األياميوم الجمعة، فهو األزمنة ومما اختاره الله من 

ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يَ ْوَم إن صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  رضي الله عنه أوسعن أوس بن ف، فيه حوادث عظام تأنه حدث .1
 1.لن َّْفَخُة، َوِفيِه الصَّْعَقةق آَدُم، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه الِ ُخ  اْلُجُمَعِة، ِفيِه 

ُر يَ ْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس يَ ْوُم اْلُجُمَعِة، ِفيِه قال صلى الله عليه وسلم ، أن النبيوعن أبي هريرة رضي الله عنه آَدُم، َوِفيِه أُْدِخَل ق لِ ُخ  : َخي ْ
َها  2.، وَل تقوم الساعة إَل في يوم الجمعةاْلَجنََّة، َوِفيِه ُأْخرَِج ِمن ْ

َوَقْد َشرََع الل ُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى ِلُكل  أُم ٍة ِفي اأْلُْسُبوِع يَ ْوُم اْجِتَماِع الّناِس َوَتْذِكيرِِهْم بِاْلَمْبَدأ َواْلَمَعاِد، أنه  الجمعةيوم  خصائصومن  .2
َواْلِعَقاِب، َويَ َتذَك ُروَن ِبِه اْجِتَماَعُهْم يَ ْوَم اْلَجْمِع اأْلَْكَبِر ِقَياًما بَ ْيَن  َوالث  َوابِ  ،يَ ْوًما يَ تَ َفر ُغوَن ِفيِه لِْلِعَباَدِة، َوَيْجَتِمُعوَن ِفيِه لَِتذَك ِر اْلَمْبَدأ َواْلَمَعادِ 

، وكان أحق األيام بهذا الغرض يوم الجمعة، فادَّخره الله لهذه األمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم لهذا اليوم لطاعته، يََدْي َرب  اْلَعاَلِمين
ر حكمة الخلق وما ُخلقوا له، وبأجل العالم، وطي السماوات واألرض، وعود األمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا، وقوَل صدقا، وتذكُّ 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة )ألم تنزيل( و )هل أتى على اإلنسان(، لِما اشتملت عليه هاتان 
 3والمعاد، وحشر الخَلئق، وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار. المبدأِ ويكون من السورتان مما كان 

                                                 
 .)1011) (صحيح أبي داود)وصححه األلباني في (، 3101أبو داود )رواه 1
 (.451مسلم ) رواه2
 (، باختصار وتصرف يسير.122-1/121قاله ابن القيم في )زاد المعاد( ) 3
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قَاَل َرُسوُل اللَِّه قال: كما في الحديث َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي الله عنهما أسبوع،  كل متكرر  يوم عيد ومن خصائص يوم الجمعة أنه  .3
، َوَعَلْيُكْم َكاَن ِطيٌب فَ ْلَيَمسَّ ِمْنهُ   ، َوِإنْ َلى اْلُجُمَعِة فَ ْليَ ْغَتِسلْ ، َفَمْن َجاَء إِ اللَُّه لِْلُمْسِلِمينَ َعَلُه جَ  يَ ْوُم ِعيد  : ِإنَّ َهَذا وسلمصلى الله عليه 

َواكِ   1.بِالسِ 
وأضل األمم األخرى عنه، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وادخره لها، خير األمم،  بهخص أن الله  يوم الجمعة خصائصومن  .1

َلَنا :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قاَل عنف َفَكاَن لِْليَ ُهوِد يَ ْوُم  ،َأَضلَّ اللَُّه َعْن اْلُجُمَعِة َمْن َكاَن قَ ب ْ
 5اْلُجُمَعة.لِيَ ْوِم اللَُّه َفَجاَء اللَُّه بَِنا فَ َهَدانَا  ،وََكاَن لِلنََّصاَرى يَ ْوُم اأَلَحدِ  ،السَّْبتِ 

رضي الله عن ابن عمر أسبوعه، ف خير صَلة يصليها المسلم في فيهصَلة الفجر جماعًة أن  وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .5
 6.صَلة الصبح يوم الجمعة في جماعةأفضل الصلوات عند الله  :قال الرسول صلى الله عليه وسلم :قال ماعنه

الَفجِر أفَضُل الصَّلواِت الَخمِس، ويوَم الُجُمعِة أفَضُل األيَّاِم، والَجماَعَة أفَضُل من الصََّلِة َفرًدا، وهذه أنَّ َصَلَة والسبب في هذه األفضلية 
 .أفضليٌَّة ُمطَلقة

أنه يسن أن يقرأ المصلي في صَلة الفجر فيها بسورة السجدة في الركعة األولى، وسورة اإلنسان في  ن خصائص يوم الجمعةوم .6
َوِفي  ،( ِفي الرَّْكَعِة اأُلوَلىألم تَ ْنزِيلُ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْقَرأُ ِفي الصُّْبِح يَ ْوَم اْلُجُمَعِة بِ  ) ،أبي هريرة رضي الله عنه الثانية، فعن

ًئا َمْذُكورًا(.  1الثَّانَِيِة )َهْل أََتى َعَلى اإِلْنَساِن ِحيٌن ِمْن الدَّْهِر َلْم َيُكْن َشي ْ
يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة ألنهما تضمنتا ما كان صلى الله عليه وسلم قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية رحمه الله: إنما كان النبي 

وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا  ،تملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعادويكون في يومها، فإنهما اش
 4انتهى..اليوم تذكير لألمة بما كان فيه ويكون

 يوممن قرأ سورة الكهف إن : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، فسورة الكهف في يومهاقراءة  يوم الجمعة خصائصومن  .1
 9.ما بين الجمعتينأضاء له من النور الجمعة 

ففي الصحيحين من حديث أبي  ،َل يسأل الله عبٌد مسلٌم فيها شيئًا إَل أعطاهدعاء، فيه ساعة إجابة  أن الجمعةيوم  خصائصومن  .4
 .إَل أعطاه إياه يسأل الله فيها خيراً هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ في الجمعة لساعة َل يوافقها مسلٌم 

 أي أنها تمر سريعا. 10.: وهي ساعة خفيفةقال

عن عبد الله بن عمرو رضي الله بر، فة أو ليلتها وقاه الله فتنة القأن من مات في يوم الجمع وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .9
َلَة اْلُجُمَعِة ِإَل َوقَ  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :عنهما قَالَ  َنَة اْلَقْبرَما ِمْن ُمْسِلٍم يَُموُت يَ ْوَم اْلُجُمَعِة أَْو لَي ْ  11.اُه اللَُّه ِفت ْ
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 (.456مسلم ) رواه5
 (.1566، والصحيحة ))1119وصححه األلباني في صحيح الجامع ) (،2143)رواه البيهقي في "شعب اإليمان"6
 .، واللفظ له(440( ومسلم )491رواه البخاري )1
 (.1/315"زاد المعاد"، )4
 ، ورجح وقفه على أبي سعيد.(3/39األلباني في )اإلرواء( )، وصححه (3/219) ( ومن طريقه البيهقي2/364الحاكم في )مستدركه( )رواه 9

 .، واللفظ له(452( ومسلم )935البخاري )رواه 10
 (: الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.05، 19األلباني في "أحكام الجنائز" )ص  وقال(،1040رواه الترمذي )11



 هالجمعة وفضائليوم  خصائص - خطبة مختصرة

 

وقد خصها الله في القرآن أن فيه صَلة الجمعة، وهي من أفضل الصلوات وأعظمها شأنا،  وفضائله يوم الجمعة خصائصومن  .10
ٌر قال تعالى: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصََّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ذِْكِر اللَِّه وَ بالنداء إليها، والسعي لها،  َذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

 َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تَ ْعَلُمون(.
مضاعفة أجر الصدقة فيه، فقد روى عبد الرزاق في )مصنفه( عن كعب رضي الله عنه قال: الصدقة يوم الجمعة ومن خصائص يوم  .11

 الجمعة أعظم من الصدقة في سائر األيام، وروى ابن أبي شيبة في )مصنفه( عنه قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة.
ام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام األسبوع كالصدقة في شهر رمضان قال ابن القيم رحمه الله: للصدقة فيه مزية عليها في سائر األي

بالنسبة إلى سائر الشهور، وشاهدت شيخ اإلسَلم ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو 
بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالصدقة  غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة

 12بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. انتهى.
اليوم  استحباب كثرة الصالة والسالم على النبي )صلى الله عليه وسلم( فيه، فللصالة عليه في هذا يوم الجمعة خصائصومن  .12

وأخروي نالته أمته في الدنيا فإنما نالته على يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه أن مزية ليست لغيره، وهي أن كل خير دنيوي 
نكثر من الصَلة عليه في هذا اليوم وليلته، مع استحضار معنى الصَلة عليه، وهي الدعاء بالثناء عليه ورفعة قدره وذكره في السماء 

 واألرض.

 صار سيد األيام. ايوم الجمعة عظيما عند الله وعند خلقه، وبهبها ليوم الجمعة، صار عديدة فهذه خصال وبعد: 

 رحيم.بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، فاستغفروه، إنه هو الغفور ال

 الخطبة الثانية
شرع لكم في الجمعة كثرة الصَلة اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى ، فبعده، أما بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي 

صل وسلم  تسليما(، اللهمللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال )إن ا
 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،و عن التابعين، و وارض عن أصحابه، عبدك ورسولك محمدعلى 

، وارزقهم أصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في أوطاننا، 
 ة الصالحة.البطان

 آلخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ا

بى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
 العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية 1111عدة لعام ن الرسي، في التاسع عشر من شهر ذي القَ أعد الخطبة: ماجد بن سليما
 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في السعودية

 

                                                 
 (.1/101"زاد المعاد"، )12
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َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 
 ْبُدُه َوَرُسولُُه.ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن َال إلـٰه 

أما بعد، فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

وصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، قال تعالى (ولقد وصينا الذين أوتوا أأيها المسلمون،  •
رحمة الله بعباده  نم، واعلموا أن اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وال تعصوهالكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله)، ف

فيها درجات  رفعلحات، وتُــــكفَّر فيها األعمال السيئات، وتأن هيأ لهم مواسم الخيرات، ُتضاعف فيها األعمال الصا
 ي تقديره.فعله، حكيم ف حكيم فيفي أمره، المؤمن في الجنات، وهذا من حكمة الله تعالى، فإن الله سبحانه حكيم 

ن األكل حبس النفس ع فيهالذي حكمة الله تعالى في أمره أن شرع لهم صيام شهر رمضان، ن مِ إن و عباد الله،  •
 والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكمْ سبحانه  حصول التقوى، قالأعظمها ، ١ةعظيم لحكمٍ  الصوم وقد شرع الله .١
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكمْ   . ﴾تـَتـَُّقون الصِّ

د بينه وبين أن يجعل العبتحقيق التقوى، والتقوى هي هي الصيام أن الحكمة من مشروعية الكريمة تبين من اآلية ف
ما تهوى لصائم اعلى مراقبة الله تعالى، فيترك  النفس تتدربف، وزجر ، وترك ما نهى عنهفعل ما أمربعذاب الله وقاية، 

 .نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطالع الله عليه

ْن َأَجلِّ َوِسيَلةٌ إَلى ُشْكِر النِّْعم، فالصيام ُهَو َكفُّ النـَّْفِس َعْن اَألْكِل َوالشُّْرِب َواْلِجَماِع، وهذه مِ  هأَنَّ الصوم  مِ كَ حِ ومن  .٢
َها ـــَـــــ النِّع وُعرف  ِقَدْت ُعرَِفتْ ٌة، فَِإَذا فُ َمْجُهولَ  النَِّعمَ ألن َقْدَرَها، اإلنسان يـَُعرُِّف  خالل فترة الصومِم َوأَْعالَها، َواالْمِتَناُع َعنـْ

 شكر الله عليها.َعَلى الصوم عنها فـََيْحِمُلُه َذِلَك قدُرها، 

لنفس والحد من األن الصيام سبب لكسر  ما حرَّم الله ِفعله ِمن الـُمــحرمات،َوِسيَلٌة إَلى ترك الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٣
َشر الشبع والّرِي ومباشرة النساء فإنها تحمل على األمداومة ، فعندئذ تخضع للحق وتلين للخلق، أما هاهِ رَ أشرها وشَ 

 والبطر.

َوِإَذا َجاَعْت  التغلب على الشَّْهَوِة، َألنَّ النـَّْفَس إَذا َشِبَعْت َتَمنَّْت الشََّهَواِت،يعين النفس على الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٤
ْم اْلَباَءة فـَْليَـتَـَزوَّْج، فَِإنَُّه وسلم: يَا َمْعَشَر الشََّباِب، َمْن اْسَتطَاَع ِمْنكُ  اْمتَـنَـَعْت َعمَّا تـَْهَوى، َوِلَذا قَاَل النَِّبيُّ صلى الله عليه

 ٢.ءَوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم، فَِإنَُّه َلُه ِوَجاأََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، 
 للشهوة.والباءة أي النكاح والتزوج، ومعنى ِوجاء أي قاطع 

                                                 
، http://islamqa.info/ar/26862  »:اإلسالم، سؤال وجواب«هذا الفصل منقول باختصار وتصرف من موقع  ١

 ، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.»مجالس شهر رمضان«وكذلك من المجلس التاسع من 
 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.٥٠٦٥رواه البخاري ( ٢

http://islamqa.info/ar/26862
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 ِفي بـَْعِض اَألْوقَاِت، فَِإنَّ الصَّائَِم إَذا َذاَق أََلَم اْلُجوعِ  ،ُموِجٌب لِلرَّْحَمِة َواْلَعْطِف َعَلى اْلَمَساِكينِ الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٥
 ،مبِاِإلْحَساِن إلَْيهِ ، بهمَوالرَّْحَمةُ  معليهفـَُتَسارُِع إلَْيِه الرِّقَّةُ وهم الفقراء والمساكين، اَألْوقَاِت،  غالبذََكَر َمْن َهَذا َحالُهُ ِفي ت

 وزرع التعاطف في المجتمع. الصوم سبباً للعطف على المساكين، فيصير ،موالصدقة عليه

ذلك ألن له، فتضعف وسوسته لإلنسان، فتقل منه المعاصي، و  الِلشَّْيطَاِن، وإضعاف اقـَْهر الصوم أن فيه  ِحَكمِ ومن  .٦
فبالصيام تضيق مجاري الشيطان ، ١النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلككما  الشَّْيطَان َيْجرَِي ِمْن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَِّم،

 المعاصي.ف، ويقل نفوذه، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات، وترك فيضعُ 

 ته،المؤمن على اإلكثار من الطاعات، وذلك ألن الصائم في الغالب تكثر طاعل اتعويدالصوم أن فيه  ِحَكمِ ومن  .٧
 .في رمضان وبعده ذلكفيعتاد ، والصالة مثل ذكر الله وقراءة القرآن

 .فيما عند الله تعالى افي الدنيا وشهواتها، وترغيب اتزهيدالصوم أن فيه  ِحَكمِ ومن  .٨

يجتمعون  المفي الع، فتجد جميع المسلمين كله العالمالله عز وجل في  لعبادةأن فيه إظهارا  الصوم ِحَكمِ من و  .٩
على صيام هذا الشهر، حتى إن العاصي الذي ال يصوم _ والعياذ بالله _ ال يستطيع أن يجاهر بفطره، بل حتى الكافر 

 .باداتمن أهم الع ةعبادل اإظهار اعتزازا و  هذاوال شك أن في احتراما لهم، ال يستطيع أن يظهر فطره أمام المسلمين، 

الشحوم  من مما يضريصفي الدم و طبية للجسم، فهو ينظم خفقان القلب، ،  فوائد حصول الصوم ِحَكمِ من و  .١٠
حمي اإلنسان يالصوم كما أن ويجعلها تنعم بفترة راحة من عملية الهضم،  والدهون والحموضات، والصوم يريح المعدة، 

 السكر.ضغط الدم ومستوى ضبط على التخلص من السموم المترسبة في الجسم، و  همن البدانة، ويساعد
 .سنةمن شرائع ح فالحمد لله على حكمته فيما شرع، الصياممشروعية  ِحَكمِ من  ِحَكمِ  عشرُ فهذه وبعد،  •
 حسن عبادته. و ذكره وشكره يعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن نسأل الله تعالى أن يوفقنا  •
غفر فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما  •

 الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.
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 الخطبة الثانية

لى أنه كان من هدي النبي صالحمد لله وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله  •
 ١ربك الله.و  يربواإليمان، والسالمة واإلسالم،  بالُيمناللهم أهله علينا  الهالل أن يقول:الله عليه وسلم كلما رأى 

معونة للعمل الطلب  يتضمن السيما وهوكان يقول هذا كلما رأى الهالل، رمضان وغيره، فينبغي لنا أن نتأسى به، 
 الصالح.

ء، عبثا، وإنما ابتال كذلنه من عليه أن يعلم أن الله ما مكَّ عباد الله، وإذا أنعم الله على العبد بإدراك الشهر، فينبغي  •
 .أم ال ليعلم هل يقوم بوظائف الشهر من صيام وقيام وإقامة للنفس على الطريق السوي

اع طَّ والحذر الحذر من قُ فما هي إال أياما معدودات وينقضي رمضان، ، في العمل فالجد الجد، والنشاط النشاط •
الذي ال يفترون يصدون الناس عن سبيل الله حتى في رمضان، بما وشياطين اإلنس، الطريق، من أتباع الشهوات، 

 .برامج ُملهية، ومسلسالت هدامةيبثونه من 
قد كان السلف الصالح يتركون التدريس في رمضان ليتفرغوا للصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن، فكيف بمن و  •

 لوظائف األربع األساسية وينصرف إلى اللهو والعبث؟!يشتغل عن هذه ا
يَا أَيـَُّها  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال (إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ أن ثم اعلموا رحمكم الله  •

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما)، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
ان إلى يوم الدين. اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحس

 أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. 
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين.  •
 ة على رعاياهم. اللهم وفق جميع والة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحم •
ار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام،  •

 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 

، في مدينة الجبيل، في ١٤٤٢لعام  شعبانمن شهر  السابع والعشرينأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١المملكة العربية السعودية، واتس: 

                                                 
 بشواهده.) ١٣٩٧برقم (» المسند«) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وحسنه محققو ١/١٦٢رواه أحمد ( ۱
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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ 
ْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوأَ  ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه

 َوَرُسولُُه.
أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
  ،أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، قال تعالى )ولقد وصينا أيها المسلمون

واعلموا أن  ،اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوهالذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله(، ف
ل عض، وفضَّ مَلئكة على بل بعض الففضَّ بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعَل، الله يخلق ما يشاء ويختار، 

بعض فضَّل و بعض األمكنة على بعض، وفضَّل ل بعض النبيين على بعض، بعض الكتب على بعض، وفضَّ 
ن هيأ لهم أوهذا من رحمة الله بعباده، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على باقي الشهور، األزمنة على بعض، 

 في الجنات. المؤمن، وتُ    كفَّر فيها السيئات، وترفع فيها درجات الحسناتمواسم الخيرات، ُتضاعف فيها 
  ،خصائصه، فمن خصيصة ثَلثونصوم رمضان له  إنعباد الله: 
لى صعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ، فالركن الرابع من أركان اإلسالمأنه  .1

إَل الله وأن محمًدا عبده ورسوله، وإقام  إل ٰهقول: بُني اإلسَلم على خ مس، شهادة أن َل الله عليه وسلم ي
 1.وصوم رمضانالصَلة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، 

ته، قال م مكانظَ على عِ ذلك ، فدل في الشرائع التي سبقت اإلسالم مشروع أنهالصيام ومن خصائص  .2
 .َعلَُّكْم تَ ت َُّقون(لَ  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ : )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم تعالى

عن أَبي ُهَريْ َرَة ف ، فدل ذلك على ِعظم قدره بين العبادات،إلى نفسه أضافهأن الله  الصيامومن خصائص  .3
َوأَنَا فَِإنَُّه ِلي  ِإَل الصِ َياَم هُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل اللَّه: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَ 

 ... َأْجزِي ِبهِ 
ظهور ل، وذلك حبتهمالعبادات يدل على تشريفه و  سائروإضافة الله لعبادة الصوم إلى نفسه من بين عباد الله، 

ائَم يكون في الموِضِع الخالي فِإن الص، ربِ ه َل يطَّلُع عليه إَل  اللهبَ ْين العبِد و  ِس   ر  اإِلخَلِص له سبحانه فيه، ألنه 
نًا مْن تناُوِل ما حرَّم الله عليه بالصيام، فَل يتناولُهُ  يطَّلع عليه في خلوتِه،  أن له رب اً ألنه يعلم ، من الناس ُمتمكِ 

وقد حرَّم َعَلْيه ذلك، فيترُُكه لله خوفاً من عقابه، ورغبًة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر اللُه له هذا اإِلخَلَص، 
 .واختصَّ صياَمه لنْفِسه من بين َسائِِر أعمالِهِ 

                                                 
 له. واللفظ(، 11( ومسلم )8رواه البخاري ) 1
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زاَء إلى أضاَف الجف ،(أْجزي بهوأَنَا قال: )ف جزاءه إلى نفسه أضافأن الله ومن خصائص صوم رمضان  .4
ه مثَل، بل الصوم بعشر أمثال إن جزاءفلم يقل  ،كغيره من األعمال الصالحة  من غير اعتَبار َعدد   نفسه الكريمةِ 
 .ْعطيها، والعطيَُّة بقدر مُ وُهَو سبحانه أكَرُم األكرمين وأجَوُد األجودين، هفدل ذلك على ِعَظمِ أطلق الجزاء، 

 ،صبر  عن َمحارِم اللهالو  ،صب ْر  على طاعِة الله، الفيه أْنواُع الصبر الثالثةُ تجتمع ومن خصائص الصوم أنه  .5
أن يكون الصائُم في  وبهذا يتحقق ،َصب ْر  على أْقَداِر الله المؤلمة ِمَن الُجوِع والَعَطِش وضعِف الَبَدِن والن َّْفسِ الو 

 .(ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّ اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  الذين قال الله فيهم، ) من الصاِبرِين
هل بن ، فعن سسواهمأحٌد الصيام بابا في الجنة ال يدخل منه  ألهلأعد الصوم أن الله خصائص ومن  .1

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه رضي الله عنه سعد 
، رهمال يدخل منه أحد غيفيقومون، الصائمون يوم القيامة، َل يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ 

 1ق فلم يدخل منه أحد.   غلِ أُ  وافإذا دخل
ال: قرضي الله عنه ، فعن عثمان بن أبي العاص )أي وقاية( من النار ُج    نَّ   ة هالصوم أنخصائص ومن  .7

 2، كُجنة أحدكم من القتال.الصيام ُجنة من النارقول: ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي َريْ َرَة أَِبي هُ ، فعن من صامه إيمانا واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .8

َم ِمْن  ابًاَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتسَ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالالله عنه  ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 3.َذنِْبهِ 

 . آمين ،آمين ،آمين :أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ،هريرة رضي الله عنهوعن أبي 
  (!آمين ،آمين ،آمين)إنك صعدت المنبر فقلت ، للهقيل: يا رسول ا

 :أبعده الله، قلف من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار)فقال: إن جبريل عليه السَلم أتاني فقال: 
 4ن.، فقلت: آمي(آمين

َواْلُجْمَعُة إَِلى  ،اُت اْلَخْمسُ الصََّلوَ  :َوَسلََّم َكاَن يَ ُقولُ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  رضي الله عنه، َعْن أَِبي ُهَريْ َرةو 
نَ ُهنَّ ِإَذا اْجتَ َنَب اْلَكَبائِر ؛َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضانَ  ،اْلُجْمَعةِ   5.ُمَكفِ رَات  َما بَ ي ْ

؛ له صائمكحوله  المجتمع بأن إذا شعر الصائم فإن ، على المسلمين هتيسير ومن خصائص صوم رمضان  .9
 .هذه العبادةوينشطه للقيام بعليه الصوم مما ييسر هذا فإن 

                                                 
 (، واللفظ للبخاري.1152(، ومسلم )1891رواه البخاري ) 1
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: المسند»(، وقال محققو 4/22رواه اإلمام أحمد ) 2
 (.717ومسلم ) (38) رواه البخاري  3
صحيح »(. وقال عنه األلباني في 2551(، وأصله عند مسلم برقم )3/192ابن خزيمة )و (، 254-2/241رواه أحمد ) 4

 .حسن صحيح(: حديث 997« )الترغيب والترهيب
 (.233مسلم )رواه  5
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لَّى صَ والدليل على هذا قول النبي ، إجابة الدعاءما اختصه الله فيه للصائم من  الصومومن خصائص  .01
 1، ودعوة المسافر.ودعوة الصائمدعوة الوالد،  ؛ترد: ثَلث دعوات َل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 2ودعوة المظلوم. ،والصائم حتى يُفطراإلمام العادل، ثَلثة َل يُرد دعاؤهم: : اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى وقال 
رضي َريْ َرَة َعْن أَِبي هُ ، فمن قامه إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .11

َم ِمْن َذنِْبهِ  اَرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابً  قامَمْن قال: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الله عنه   3.ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 من :، فقد قال عليه الصَلة والسَلمما يترتب على قيامه من عظيم الثوابومن خصائص شهر رمضان  .12
 4مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قام
اَن َرُسوُل كَ رضي الله عنهما:  قال ابن عباس ، الصدقةفيه  تستحبرمضان أنه شهر شهر ومن خصائص  .13

 5.وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاناللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس، 
، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول مضاعفة أجر العمرة فيهومن خصائص شهر رمضان  .14

ةفإن الله صلى الله عليه وسلم َلمرأة من األنصار: إذا جاء رمضان فاعتمري،    1.عمرة فيه تعدل ِحجَّ
قال: عنه  َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي الله، فمنه في كل ليلةلله عتقاء من النار أن رمضان شهر ومن خصائص  .15

َلة  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِ َدْت الشََّياوسلم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه  َوُغلِ َقْت  ،ِطيُن َوَمَرَدةُ اْلِجنِ  ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ
َها بَاب   ،أَبْ َواُب النَّارِ  يَا بَاِغَي اْلَخْيِر ) مناد :َويُ َناِدي  ،ا بَاب  يُ ْغَلْق ِمن ْهَ  فَ َلمْ  ،َوفُتِ َحْت أَبْ َواُب اْلَجنَّةِ  ،فَ َلْم يُ ْفَتْح ِمن ْ

َلة ،َوِللَِّه ُعتَ َقاُء ِمْن النَّارِ  ،(َويَا بَاِغَي الشَّرِ  أَْقِصرْ  ،أَْقِبلْ   7.َوَذلَك ُكلُّ َلي ْ
َقاءَ َد ُكلِ  ِفْطر  ِإنَّ لِلَِّه ِعنْ وسلم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قال:  ماَعْن َجاِبر  رضي الله عنهو   َوَذِلَك ِفي   ،ُعت َ

َلة  8.ُكلِّ لَي ْ
  ان، وتُغلَّق ح فيه أبواب الجنتُ َفتَّ خصائص شهر رمضان أنه الخصيصة السادسة عشرة والسابعة عشرة من

فُ تَِِّحْت َم قَاَل: ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  ،َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ فأبواب النيران، 
  9.ينَوُسْلِسَلْت الشََّياطِ أَبْ َواُب اْلَجنَِّة، َوُغلَِّقْت أَبْ َواُب النَّاِر، 

                                                 
 (.1797« )الصحيحة»، وخرجه األلباني في رضي الله عنه( عن أنس بن مالك 3/345البيهقي )رواه  1
 حديث صحيح بطرقه وشواهده.«: المسند»، وقال محققو عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره (9743أحمد )رواه  2

 (.717ومسلم ) (37) البخاري رواه  3
 وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الشيخ شعيب رحمه الله.( 1375رواه أبو داود ) 4
 .(2378، ومسلم )(1رواه البخاري ) 5

 (.1251(، ومسلم )1782رواه البخاري ) 6

 .(759« )صحيح الجامع»وحسَّنه الشيخ األلباني في ، ( 1142( وابن ماجه ) 182رواه الترمذي ) 7

 .(1347) «هصحيح ابن ماج»وصححه الشيخ األلباني في واللفظ له، ، (1143( وابن ماجه )22272رواه أحمد ) 8
 .(1779( ومسلم )1899البخاري ) رواه 9
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وتصفيد مان، ل، ودليله الحديثان المتقدلسَ شهر ُتصفَُّد فيه الشياطين وُتسَ ومن خصائص شهر رمضان أنه  .18
بل  َل يخُلصون إلى ما كانوا يخُلصون إليه في غير رمضان، هو توثيقها وربطها في سَلسل بحيثالشياطين 

 .أي طُغاتهم هم َم   َردتِ خاص ب تصفيد الينحسر شرهم، وقيل إن 
وقد كان من هدي السلف ، اإلكثار من قراءة القرآنرمضان أنه شهر يستحب فيه شهر ومن خصائص  .19

ه فقد كان يدارسُ ، متأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسل ،رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن في رمضان
 .رمضانعام في كل في  جبريل القرآن 

ن عمرو في رفعة درجاته وتكفير سيئاته، ف     عن عب  د الله ب يشفع للعبد يوم القيامةأنه  ومن خصائص الصوم  .27
قول الصيام: يرضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، 

، منعته الطعام والشهوات بالنهار،  ني فيه(.  عْ     ف ِ   فش )َأْي ربِ 
 1.عانشفَّ     فيُ نوم بالليل، فشفِ عني فيه(، ويقول القرآن: )منعته ال

الله  عن أبي هريرة رضيفوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لُ خَ أن الصوم  خصائصومن  .21
أْطَيُب ِعْنَد اللَِّه ِمن  2َلُخُلوُف َفِم الصَّاِئمِ والذي نَ ْفُس ُمَحمَّد  بَيِدِه، عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 3.رِيِح الِمْسكِ 
ريرة ؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فعن أبي هعل للصائم فرحتينجالله الصوم أن  خصائصومن  .22

ََ إَذا أفْ  ؛لِلصَّائِِم فَ ْرَحَتاِن يَ ْفَرُحُهَمارضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ، وإَذا َلِقَي رَبَُّه َفِر ََ َطَر َفِر
 4.بَصْوِمهِ 
  حسن كره و ذكره وشيعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن أن يوفقنا  تعالىنسأل الله

 عبادته. 
  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا  ولكمبارك الله لي

 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
 :الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد 
قال تعالى )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن(، وكان  ،نزل فيه القرآنأُ أنه ومن خصائص شهر رمضان  .23

القرآن من فيها  نزلوهي ليلة عظيمة الشأن، الى )إنا أنزلناه في ليلة القدر(، نزوله في ليلة القدر منه، قال تع

                                                 
 .(7329) «صحيح الجامع»و  (984« )صحيح الترغيب»(، وصححه األلباني في 2/174رواه أحمد ) 1
 المعدة من الطعام.وف هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فَ ِم الصائم عند خلو ال َخلُ  2
 (.1151ومسلم )(، 1974) البخاريرواه  3
 (.1151ومسلم )(، 1974) البخاريرواه  4
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يه وسلم( على النبي )صلى الله عل السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك فيبيت العزة اللوح المحفوظ إلى 
 .بحسب األحداث

 ه من باب فتكون إضافة الليلة إلي (درفَلن عظيم القَ )كما يقال   درها،ظم قَ عِ لِ يت بذلك م ِ  سُ  القدر وليلة
 .صفته إلىإضافة الشيء 

وله تعالى )فيها لقأي التقدير السنوي، ر فيها ما يكون في تلك السنة، دَّ    قَ ألنه ي ُ وقيل إنها سميت بذلك 
 1.2ح(وهذا هو الصحي: )قال ابن القيم .يفرق كل أمر حكيم(

 .)3وقد وصف الله ليلة القدر بأنها مباركة، قال تعالى في نزول القرآن )إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
أن أي  ،إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر قامأن من ومن خصائص رمضان  .24
 تساباً هذه الليلة العظيمة، واحإيمانا بما أعد الله تعالى من الثواب للقائمين في ، أحياها بالصَلةمن 

ُه َعَلْيِه لألجر وطلب الثواب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فَعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَّ 
َلَة اْلَقْدِر ِإي َم ِمْن َذنِْبه.َوَسلََّم قال: َمْن قَاَم لَي ْ  4َمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ

ى أن الثواب المترتب عل، أي خير من قيام ألف شهر ليلة القدر قيامأن ومن خصائص رمضان  .25
 ثَلث وثمانين سنة، قال تعالى )ليلة القدر خير من ألففي الثواب على عبادة يزيد إحياءها بالصَلة 

 شهر(.
ُح فيِه َرمضان، َشهر  مباَرك، فَرَض اللَُّه عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تُ َفتَّ  أتاُكموقال )صلى الله عليه وسلم(: 

ِه فيِه ليلٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، للَّ أبواُب السَّماِء، وتُ    َغلَُّق فيِه أبواُب الجحيِم، وتُ َغلُّ فيِه َمَرَدُة الشَّياطيِن، 
 5ا فقد ُحرِم.َمن ُحرَِم خيَره

فيه األلباب، وتندهش له العقول، حيث َمنَّ تبارك وتعالى  تتحيروهذا مما  قال ابن سعدي رحمه الله:
على هذه األمة بِ   لَ    يلَ  ة  يكون العمل فيها يقابِ  ل ويزيد على ألف شهر، ُعمُر رجل ُم    َع   مَّ  ر  عمرًا طويًَل، 

 انتهى باختصار يسير. .وثمانين سنة 1نَ   ي ِ    ًفا

                                                 
 الرياض. –(، ط مكتبة العبيكان 1/117)، «شفاء العليل» 1

 .، وهما قوَلن مشهوران عند المفسرين، للشيخ عبد الله الفوزان 147، ص «أحاديث الصيام»انظر القولين في  2

 إعداد خطبة في بيان خصائص العشر لليلة القدر.يسر الله  3

 (.759(، ومسلم )1971رواه البخاري ) 4

 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. )2171رواه النسائي ) 5
ضع بِ  أي زائدا بواحد إلى ثَلثة، وأما ما زاد من األربعة إلى التسعة فيقال فيه )ِبضع(، كقول: نَ   ي ِ    ًفا 6

 وثَلثين.
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زوم واَلعتكاف هو ل، في العشر األواخر منهيستحب االعتكاف فيه ومن خصائص رمضان أنه شهر  .21
كف العشر يعتن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت: إعن عائشة رضي الله عنها فالمسجد لطاعة الله، 

 1بعده. حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من األواخر من رمضان
رضي الله عنه  أبي سعيد الخدري، فعن وتحريها طلب ليلة القدرهو وكان سبب اعتكافه صلى الله عليه وسلم 

اعتكفت العشر  ثم، هذه الليلة لتمسال وَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
 2.أحب منكم أن يعتكف فليعتكفإنها في العشر األواخر، فمن  تيت فقيل لياألوسط، ثم أُ 

، طُهرة للصائم مما وقع في زكاة الفطررمضان ما شرعه الله في خاتمة الشهر من  شهرومن خصائص  .27
َرُسوُل  رضَ رضي الله عنهما قال: فَعْن اْبِن َعبَّاس  فوالرفث هو الفاحش من الكَلم، غو والرفث، صومه من اللَّ 

 3.َوطُْعَمًة ِلْلَمَساِكين ،طُْهَرًة ِللصَّاِئِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفثِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر 
ء ، فقد شرع الله للمسلمين عيدين بعد أدايد  شعيرة العِ بعده شرع الله أن رمضان  شهرومن خصائص   .28

 أتم المسلمونفإذا  ،صيام رمضانفعيُد الِفطر يأتي بعَد تمام شعيرتين عظيمتين، وهما صوم رمضان وحج البيت، 
سلمون فيه اجتماعا يجتمع المفالفضل،  وتكون صدقةُ الفطِر وصَلةُ العيِد ُشكرًا لذلك ،صياَمهم أعتَ َقهم من النارِ 

لذلك اسُتحبَّ كثرتهم، و   وتُعلمبهذه الشعيرة،  زازهمتاعشوكتهم، ويظهر  فتظهراجتماع يوم الجمعة، أعظم من 
، المصلى نعتزليدعوة المسلمين و  ويحضرنيخرجن الُحيَِّض  حتىبل خروُج الجميع، حتى الصِ بياِن والنِ ساِء، 

 4.وكماِل رحمتهوحلول العيد، ، ة الله بختم الشهرالفرَح والسروَر بتمام نِعم وفي العيد يظهر
ِعيَد األضحى عند تماِم حجِ هم بإدراِك الوقوِف بعرفَة، وهو يوُم الِعتِق من الناِر، وَل  للمسلمينالله شرََع كما 

 ،ذلك عيًداَب  الله عقِ فجَعلَ  ،َيحُصُل العتُق من الناِر والمغفرُة للذنوِب واألوزاِر في يوم  من أيَّام  السَّنة أكثَر منه
 .بل هو العيُد األكبر

 دخولو  ضانخر يوم من رمآغروب شمس بالتكبير ويبدأ ، انقضائه عند التكبير رمضان شهر خصائص منو  .29
َة َولُِتْكِمُلوا العِ ) قال اللُه تعالى، حتى انقضاء صَلة العيد العيدليلة  ولعلكم  َه َعَلى َما َهَداُكمْ الل َولُِتَكبُِِّروادَّ

على توفيقه  مامهتعند  هن، وتشكرو عند انقضائه الله نعدة رمضان ثَلثين يوما، وتكبرو  تكملون تشكرون(، أي
 إَل إلٰ هَل  ،كبرأله ال ،كبرأالله )لتكبير وصفة ا، وعلى بلوغ نهاية الشهر وإعانته ألداء هذه العبادة،وتسهيله 

ويخفت  ،رجاليجهر ال ،سواقألفيكبر الرجال والنساء في البيوت وا، (ولله الحمد ،كبرأالله ، كبرأالله و  ،الله
تى رَُج يوَم العيِد، حكنَّا نُؤَمر أْن َنخقالت:   أمِ  َعطيََّة َرِضَي اللُه عنهاعن ف ،بحضرة رجال نَّ  ذا كُ إ صواتهنأالنساء ب

                                                 
 (.1172ومسلم )( 2721رواه البخاري ) 1
 (.1117رواه مسلم ) 2
 .«السنن» (، وحسنه األرناؤوط في تحقيق1179رواه أبو داود ) 3

 (.45، شرح حديث رقم )َلبن رجب «فتح الباري» انظر 4
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 بتكبيرِهم، وَيْدعون خْلَف الناِس، فُيكبِ ْرنَ  نَّ   ، وحتَّى ُنخرَِج الُحيََّض، فيكُ (ي بيتهاأ) ُنخرَِج البكَر ِمن ِخْدرِها
 1.بُدعاِئهم، يرجوَن بَركَة ذِلك اليوِم وطُهرَته

كبيرة اَلنتقالية ثم يكبر يكبر التثانية كعة الر ذا قام للإثم  ،حرام ثم يكبر ستاإلمام تكبيرة اإلَلة العيد يكبر اص يوف
 .خمسا

كبر من كل أن الله أو  ،وتعظيم حقوقه، تذكير بتعظيم الله تعالىوهي ال، في العيدين له حكمة عظيمةالتكبير و 
صيام قيامهم بالتي منها و ، نه الكبير في حقوقه على المسلمينأو ، صفاته والكبير فينه الكبير في ذاته أو ، شيء

مام عدوهم أ مشوكته وظهرت، للعيدين بعدهماثم اجتمعوا  ،دائهاأى عل اجتمع المسلمونف ،رمضان وحج البيت
 .والجني نسيإلا

 ،كان كمن صام السنة كلهامن شوال  أيام ست صامه ثم صام بعده من أن  رمضان شهر خصائص منو  .37
ول الله سأبي أيوب رضي الله عنه أن ر فعن  ألن الحسنة بعشر أمثالها، وقد صام فاعل ذلك ست وثَلثون يوما،

 2أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.ثم : من صام رمضان صلى الله عليه وسلم قال
  ،ينبغي للمسلم أن يعلمها ويستحضرها خَلل رمضان،  شهرمن خصائص  خصيصة ثَلثونفهذه وبعد

 إيمانا واحتسابا. لتعينه على الصومصومه، 

  نَِّبيِ  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الثم اعلموا رحمكم الله أن
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن 

 ان إلى يوم الدين. أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحس
  اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك

 الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 
 ة على رعاياهم. اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحم 
 .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 

 

، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية 1442لعام  رمضانشهر في أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 77911575971711السعودية، واتس: 

                                                 
 (.897( واللفظ له، ومسلم )971رواه البخاري ) 1

 ( عن أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه.1114رواه مسلم ) 2



 رمضان خطبة مختصرة في الحث على اإلكثار من قراءة القرآن في
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 األولىالخطبة 

ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََ ُم ََ ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ُد أَْن  َْ ََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ََ ِل َّْ  ِْ َُ َْْبُدُه َوَرُسولُُه.َلُه، َوَمْن  ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

أما بعد، َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ 
 محدثة بدْة، وك َّ بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.

 أوصيكم ونفسي بتقوى الله، َْي خير الزاد للمساَر إلى الدار اآلخرة، قال تعالى )وتزودوا  ،لمسلمونأَْا ا
ِمن قبلكم )ولقد وصينا الذَن أوتوا الكتاب  ، قال تعالى، وهي وصية الله لألولين واآلخَرنَإن خير الزاد التقوى(

 م دار المتقين(.عْ     نِ     لَ )وَ تعالى وإَاكم أن اتقوا الله(، وقد أْد الله الجنة لمن اتصف بْا َقال 

  ْباد الله، رمِان هو شْر القرآن، َقد أنزل الله َيه القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا
ن  ِان، َع ْر رم تب َي ش ره من الك غيله تعالى أنزل حسب األحداث، ب َّ إن ال ليه وسلم ب   ْلى النبي صلى الله ْ

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شْر رمِان، وأُنزِلت التوراة أُ )لة بن األسقع ْن النبي صلى الله ْليه وسلم:    واثِ 
َِين من رمِان،  شَرن َخَلتنزِل اإلنجي َّ لثَث ْشرة من رمِان، وأُ وأُ لِ ِس ت ٍّ َم  .1من رمِان( نزل القرآن ألربع ْو

 اإلكثار من قراءة شْر َستحب َيه َْو  ،شْر رمِان رؤوس العباداِ َي وقراءة القرآن من، ؤمنونأَْا الم
كان منْم من وقد  َي رمِان، مرارا وقد كان من هدي السلف رضوان الله ْليْم الحرص ْلى ختم القرآن ، القرآن

 .ومنْم من َختمه َي أكثر من ذلكَختمه َي ك َّ ثَث ليال، ومنْم من َختمه َي أربع، 

  ،َِي صَة اللي َّ أو خارج  ت القراءةسواء كانْباد الله، وقراءة القرآن من أَِ َّ الطاْاِ وأْظم القربا
َنية َرجون تجارة لن تبور * وأقاموا الصَة  يتلون كتاب اللهقال تعالى )إن الذَن الصَة،  وأنفقوا مما رزقناهم سرا ْو

يْم أجورهم  َزدهم من َِله إنه غفور شكور(.ليَو  َو

  مْن قرَأ حرفًا من كتاِب ْن ْبد الله بن مسعود رضي الله ْنه قال: قال رسول الله صلى الله ْليه وسلم: و
االلِه فله به حسنة    2حرٌف، وَلِكن أِلٌف حرٌف، وَلٌم حرٌف، وميٌم حرٌف. (ألم)َل أقوُل  ،، والحسنُة بعشِر أمثالِْ

  قال: قال رسول الله صلى الله ْليه وسلم:  األشعري رضي الله ْنه موسىْن أبي و
، يَ ْقَرأ   الذي الم ْؤِمنِ  َمَثل   الُقْرآَن َكَمَث َِّ  ََ ْقرَأُ  َل الذي الُمْؤِمنِ  وَمَث َُّ  الق ْرآَن َكَمَثِل األ تْ ر جَِّة، رِيح ها طَيِ ب  وطَْعم ها طَيِ ب 

الُقْرآَن َمَث َُّ الرََّْحانَِة، رَُِحْا طَيِ ٌب وطَْعُمْا ُمرٌّ، وَمَث َُّ  ََ ْقرَأُ  الذي ُحْلٌو، وَمَث َُّ الُمناَِقِ التَّْمرَِة، َل رََِح لْا وطَْعُمْا 
 3.الُقْرآَن َكَمَث َِّ الَحْنظََلِة، ليَس لْا رٌَِح وَطْعُمْا ُمرٌّ  ََ ْقرَأُ  َل الذي الُمناَِقِ 

                                                 
 (.1111« )الصحيحة»(، وحسنه األلباني َي 4/101رواه أحمد ) 1
 (، وصححه األلباني.2110رواه الترمذي ) 2
 (.111(، ومسلم )1421رواه البخاري ) 3
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  َْلََّمُه اللَّهُ  ؛َل َحَسَد إَلَّ َي اثْ نَ تَ ْينِ رضي الله ْنه، أن النبي صلى الله ْليه وسلم قال:  هَررةْن أبي و َرُج ٌَّ 
ل وه  آناَء اللَّْيِل وآناَء النَّهارِ الُقْرآَن،  ٌن، ََ َعِمْلُت ِمْث ََّ مَفهو يَ ت ْ ََُ َتِني أُوتِيُت ِمْث ََّ ما أُوِتَي  ا ، َََسِمَعُه جاٌر له، َقاَل: لَي ْ

 .ََ ْعَم َّ

ٌن، ََ َعِمْلتُ  ََُ َتِني أُوتِيُت ِمْث ََّ ما أُوِتَي  ، َقاَل َرُج ٌَّ: لَي ْ ِلُكُه َي الَحقِ  ْْ و َُ   1.ِمْث ََّ ما ََ ْعَم َُّ  وَرُج ٌَّ آتاُه اللَُّه ماًَل ََْ

 ن ْائشة رضي الله ْنْا، ْن النبي صلى الله ْليه وسل مع  ؛له وهو حاَِظٌ َمَثل  الذي يَ ْقَرأ  الق ْرآَن قال:  مْو
 2.وهو ْليه َشِدٌَد؛ ََ َلُه أْجرانِ  ؛وهو ََ َتعاَهُدهُ  يَ ْقَرأ  السََّفرَِة الِكراِم البَ َرَرِة، وَمَث َُّ الذي 

  ن أبي هَررة رضي الله ْنه قال: قال رسول الله َُِحبُّ أَحدُُكْم إذا َرَجَع إلى أْهِلِه : َصلَّى اللَُّه ْليه وسلَّمْو َأ
َث  ٍِّ أْن ََِجَد َيه ثََ ؟ قُ ْلنا: نَ َعْم، قاَل:  3َخِلفا ٌر له ِمن فَ َثالث  آياٍت يَ ْقَرأ  بِهنَّ أَحد ك ْم في َصالتِهِ ِْظامٍّ ِسمانٍّ ، َخي ْ

ِْظامٍّ ِسمان  ٍِّ ِث َخِلفا  4.ثََ

  :ن ْقبة بن ْامر رضي الله ْنه قال ََقاَل: ، 1َخرََج َرسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه ْليه وسلََّم َوَنْحُن َي الصُّفَّةِ ْو
ُُّكْم َُِحبُّ أَنْ  َي غيِر إْثمٍّ )أي سمينتين( ، ََ َيْأِتَي منه بَناقَ تَ ْيِن َكْوَماَوَِْن 1الَعِقيق إلى ، أَوْ 6بُْطَحان إلى ََومٍّ  ُك ََّّ  ََ ْغُدوَ  َأ

؟ ََ ُقْلَنا: َا َرسوَل اللِه، ُنِحبُّ ذلكَ  ِمن ِكَتاِب يَ ْقَرأ  آيَ تَ ْيِن الَمْسِجِد ََ يَ ْعَلُم أَْو  إلى َأَحدُُكمْ  ََ ْغُدو قاَل: أَََ. َوََل َقْطِع َرِحمٍّ
 ْْ ، َوِمْن َأ ٌر له ِمن أَْربَعٍّ ، َوأَْربٌَع َخي ْ ثٍّ ََ ٌر له ِمن َث ٌث َخي ْ ََ ٌر له ِمن نَاقَ تَ ْيِن، َوَث َْزَّ َوَج ََّّ َخي ْ  8 ?َداِدِهنَّ ِمَن اإلِب َِّ اللِه 

  :ن أبي أمامة الباهلي رضي اله ْنه قال: سمعت رسول الله صلى الله ْليه وسلم َقول  اقْ َرؤ وا الق ْرآنَ ْو
 1.أَلْصحابِهِ  َشِفيًعا الِقياَمةِ  ََومَ  ََْأتي َإنَّه

  األحادَث الواردة َي باب الحث ْلى قراءة القرآن، َي رمِان وغيرهأهم من ناَعة وبعد، َْذه جملة. 
  لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر بارك الله

 الله لي ولكم من ك َّ ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 

 
                                                 

 (.1026رواه البخاري ) 1
 (، واللفظ للبخاري.118( ومسلم )4131رواه البخاري ) 2
 ال َخ لِ ف ة هي الحام َّ من النوق، وجمعْا َخ لِ فاِ. 3
 (.802رواه مسلم ) 4
 بُطحان؛ وادٍّ بالمدَنة. 1
 بُطحان؛ وادٍّ بالمدَنة. 6
 العقيق؛ وادٍّ بالمدَنة. 1
 «.النْاَة»النبوي، َأوي إليه َقراء المْاجَرن. انظر ال صُّ فة؛ مكان ُم ظل َّ َي المسجد  8
 (.804رواه مسلم ) 1
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 الخطبة الثانية

كثرة قراءة  جمع بين إذاالمؤمن أن الحمد لله وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، َاْلموا رحمكم الله 
ا والصيامالقرآن  ع درجاته وتكفير سيَئاته، ذَن  ٰ هبأن َكون ممن تدركه شفاْة ؛ كان حَر العملين َوم القيامة َي َر

يشفعان للعبد  والقرآنالصيام صلى الله ْليه وسلم قال:  رسول الله أند الله بن ْمرو رضي الله ْنْما،   عن ْب     َ
، )، َقول الصيام: يوم القيامة  .(عني فيه  ف ِ   شَ فَ منعته الطعام والشْواِ بالنْار، َأْي ربِ 

 1، َيشفعان.(فشفِ عني فيه منعته النوم باللي َّ،)ويقول القرآن: 

أن المؤمن عم الله ْلى نِ ن مِ وأقب َّ الثلث األخير منه، أَل وإن ، الله الله َي العم َّ، َقد مِى نصف شْركم، ْباد الله
ن، جْاد بالنْار ْلى الصيام، وجْاد باللي َّ ْلى القيام، َمن جمع بين َجْادبين َي شْر رمِان  للجمعَنشط 

ى الصابرون أجرهم بغير حساب(.ذَن  ٰ ه  الجْادَن، وصبر ْليْما؛ َْو حرِيٌّ بالدخول َي قول الله تعالى )إنما ََو

ا الَِّذََن اَقال )إن  أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر ْظيمثم اْلموا رحمكم الله  َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ للََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ق آدم ْليه لِ إن من أَِ َّ أَامكم َوم الجمعة، َيه خُ وسلم: النبي صلى الله ْليه  وقالتسليما(، آَمُنوا َصلُّوا 

يه قُبِ  يه النفخة    السَم، َو يه ال2ض، َو ص َّ  اللْم، 4(من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، 3عقةصَّ ، َو
من تبعْم بإحسان إلى َوم وارض ْن أصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين و  ،وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد

  .الدَن
 الموحدَن اللْم أْز اإلسَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أْداءك أْداء الدَن، وانصر ْبادك. 

ق  .اللْم آمنا َي أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلْم هداة مْتدَن جميع وَلة المسلمين اللْم َو
  واتباع سنة نبيك محمد صلى الله ْليه وسلم.لتحكيم كتابك، 

  جاءة نقمتك اللْم إنا  أْنا ْلى العم َّ الصالح َي رمِان.اللْم نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول ْاَيتك، َو
ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  وجميع سخطك. سبحان ربنا رب العزة ْما ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

 َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

َي مدَنة الجبي َّ، َي  ،1442لعام رمِان ْشر من شْر  الثامنأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 
 00166101106161، واتس: المملكة العربية السعودَة

                                                 
 .(1321) «صحيح الجامع» و (184« )صحيح الترغيب»(، وصححه األلباني َي 2/114رواه أحمد ) 1
 أي النفخة الثانية َي الصور، وهو قرٌن ََنفخ َيه إسراَي َّ، وهو ال َم لك ال ُم وَك َّ بالنفخ َي الصور، َيقوم الخَئق من قبورهم. 2
 أي َُصعق الناس َي آخر الحياة الدنيا، َيموتون كلْم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى َي الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. 3
 (.16162برقم )« المسند»، ومحققو «صحيح أبي داود»( وغيره، وصححه األلباني َي 4/8رواه أحمد )  4
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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ 
 ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه

أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، 
 وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، قال تعالى )ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من أيها المسلمون، 
عض، حكمة واعلموا أن الله فضل بعض األزمنة على ب، اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوهقبلكم وإياكم أن اتقوا الله(، ف

رمضان على سائر  ضَّل وفَ ل يوم عرفة منها على سائر أيام العام، ضَّ  ذي الحجة على أيام السنة، وفَ عشر ل ضَّ  فَ  فَ منه سبحانه وتعالى، 
 :لها خصائص عشرة ليلة القدرو منه على سائر ليالي رمضان، ليلة القدر وفَ ضَّل الشهور، 

 نزل القرآن من اللوح  ةففي هذه الليل، القدر(، قال تعالى )إنا أنزلناه في ليلة القرآن اختصها الله لبدء تنزيلأنها ليلة : ىاألول
 بحسب األحداث. على النبي صلى الله عليه وسلمالمحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا 

 صفته لىإفتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء  (فَلن عظيم القدر)كما يقال   سميت بذلك ِلِعظم َقدرها، القدر وليلة. 
  ،ى )فيها يفرق كل لقوله تعالأو الحولي، وقيل إنها سميت بذلك ألنه يُ َق   دَّر فيها ما يكون في تلك السنة، أي التقدير السنوي

 1.2ح(وهذا هو الصحي: )قال ابن القيمأمر حكيم(. 
ويأمرهم بفعل  ،فيها للمَلئكة ما سيكون ظهربمعنى أن الله يُ ، نة المقبلةما يكون في السنة إلى مثلها في الس ر في هذه الليلةقدَّ فيُ 

في ذلك اآلجال لهم ن فتبية، إلى ليلة القدر من السنة الجديدجميع ما يقع في تلك السنة لواإليضاح  بالتفصيل وظائفهم،من ما هو 
 3.والصحة والمرض، والحروب والزَلزل، وجميع ما يقع في تلك السنة ،، والخصب والجدبوالفقر والغنى ،واألرزاق

، حتى في السنة من موت وحياة ورزق ومطرفي ليلة القدر ما يكون  4ابن عباس رضي الله عنهما: ُيكتب من أم الكتابقال 
 5ج فَلن.حُ  ج فَلن ويَ حُ  ال ُحجَّاج يقال: يَ 

 هو جبريل،  ، قال تعالى )تنزل المَلئكة والروح فيها(، والروحأن المالئكة تتنزل فيها إلى األرضالقدر  لليلة ةالثاني الخصيصة
نزل البركة أي يكثر تنزل المَلئكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والمَلئكة يتنزلون مع ت :في تفسير اآلية قال ابن كثير رحمه الله

 له. انتهى.يماً تعظ الب العلم بصدق  تنزلون عند تَلوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطيكما   ،والرحمة
 (.باركةم، قال تعالى في نزول القرآن )إنا أنزلناه في ليلة أن الله وصفها بأنها مباركةالقدر لليلة  ةالثالث الخصيصة 

                                                 
 الرياض. –(، ط مكتبة العبيكان 1/111، )«شفاء العليل» 1

 .ن عند المفسرينان مشهور ، وهما قوَل، للشيخ عبد الله الفوزان 141، ص «أحاديث الصيام»انظر القولين في  2

 للشنقيطي رحمه الله. «أضواء البيان»من  الدخانسورة قوله تعالى )فيها يُفرق كل أمر حكيم( من انظر تفسير  3

 أي اللوح المحفوظ. 4
 رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير اآلية الكريمة ، واللفظ َلبن جرير. 5
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  رة خيرها،سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكث، أي أن الله وصفها بأنها سالم حتى مطلع الفجرالقدر لليلة  ةالرابعالخصيصة 
 .َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر

  ذه عد الله تعالى من الثواب للقائمين في هأبما إيمانا ، أن من قامها، أي أحياها بالصالةلليلة القدر  ةالخامسالخصيصة
 َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فلألجر وطلب الثوا احتساباً و الليلة العظيمة، 

َم ِمْن َذنِْبهقال: مَ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلَة اْلَقْدِر ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ  1.ْن قَاَم لَي ْ
  أي ما يزيد على ثَلث وثمانين سنة، قالشهر أن إحياءها بالصالة خير من قيام ألفالقدر لليلة  ةالسادسالخصيصة ، 

 تعالى )ليلة القدر خير من ألف شهر(.
َغلَُّق     ماِء، وتُ َشهٌر مباَرك، فَرَض اللَُّه عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تُ َفتَُّح فيِه أبواُب السَّ  ،أتاُكم َرمضانوقال )صلى الله عليه وسلم(: 
 2.رِمللَِّه فيِه ليلٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، َمن ُحرَِم خيَرها فقد حُ َمَرَدُة الشَّياطيِن،  فيِه أبواُب الجحيِم، وتُ َغلُّ فيهِ 
 ة    يلَ     لَ    تبارك وتعالى على هذه األمة بِ  نَّ وهذا مما تتحير فيه األلباب، وتندهش له العقول، حيث مَ  قال ابن سعدي رحمه الله:

 انتهى باختصار يسير. .وثمانين سنة 3ًفا    ي ِ    عمرًا طويًَل، نَ  رٌ   مَّ    عَ     رجل مُ  مرُ شهر، عُ  ل ويزيد على ألف  يكون العمل فيها يقابِ 
  ر من رمضان ما ال العشر األواخالعبادة في يجتهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدر لليلة  ةالسابعالخصيصة

 َل يجتهد في العشر األواخر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعائشة رضي الله عنهفعن ، لهاتحريا يجتهد في غيرها 
 4.د في غيرهيجته
  5.ئزرهوشد مِ وَج دَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله  هاوعن

اء وترك وقيل هو كناية عن اعتزال النسوقولها "وشد مئزره" كناية عن اَلستعداد للعبادة واَلجتهاد فيها زيادة على المعتاد، 
  الجماع.

  المسجد تحريا  فيصلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان أن النبي لليلة القدر  ةالثامنالخصيصة
لله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه قالت: إعائشة رضي الله عنها  عن، فلها

 6بعده. عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من

                                                 
 (.950(، ومسلم )1011رواه البخاري ) 1

 أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. عن )2116رواه النسائي ) 2
 .األربعة إلى التسعة فيقال فيه )ِبضع(، كقول: ِبضع وثَلثين منواحد إلى ثَلثة، وأما ما زاد ب أي زائدا ًفا    ي ِ    نَ  3
 (.1195رواه مسلم ) 4
 .، واللفظ لمسلم(1194( ومسلم )2124رواه البخاري ) 5
 (.1192ومسلم )( 2126رواه البخاري ) 6



 www.saaid.net/kutob  ليلة القدر               الخصائص العشر لخطبة مختصرة عن 

 

 

3 

 

هذه  لتمسا لوَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري  وعن
 1.تكففمن أحب منكم أن يعتكف فليعإنها في العشر األواخر،  تيت فقيل ليثم اعتكفت العشر األوسط، ثم أُ ، الليلة

  فينبغي على  ،اضلةاألزمنة الف في اهتمامه بطاعة ربهخصوص صلى الله عليه وسلم يدل على  الله، وهذا اَلجتهاد من النبيعباد
 الِجد  واَلجتهاد في عبادة الله، وأَل يضي ع ساعات هذه األيام والليالي، فإنعليه بهو األسوة والقدوة، و ف ،بهالمسلم اَلقتداء 

 2.فحينئذ يندم حيث َل ينفع الندم ،يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعاتالمرء َل يدري لعله َل 
  نها قالت: يا فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله ع، من اللهوالمغفرة العفو تخصيصها بطلب لليلة القدر  ةالتاسعالخصيصة

 3.فاعف عني: اللهم إنك عفو تحب العفو تقولينقال:  ؟ما أقول ،ليلَة القدر وافقتإن  أرأيت الله، نبي
  م من شأنها، عظَّ فأنزل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، تعالى من وجوه تعظيم ليلة القدر أن الله  ةالعاشر الخصيصة

 صَلة والعبادة،بالأحياها كر ثواب من ، وذَ فيها إلى األرض المَلئكةكر نزول وذَ ، فيها إنزال القرآنوهو  تعظيمهان سبب    وبيَّ 
 .لعباده بمواسم الخيرات على تلطفهفالحمد لله  كر مبتداها ومنتهاها،وذَ 

  حسن عبادتهذكره وشكره و يعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن أن يوفقنا  تعالىنسأل الله . 
  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم  ولكمبارك الله لي

 من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
  ،مة منه جل لحك ليلة القدر ىفاعلموا رحمكم الله أن الله أخف على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وسَلمالحمد لله وكفى

 قط.ل لتلك الليلة فلو كانت معلومة، لعمِ ما م أجره، بخَلف فيعظُ ، كل العشر  ينشط المؤمن في تحريها وهي أن، وعَل
  بل ، حريهاوأرشد أمته إلى ت، الو كانت معلومة لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها يتحراهثم إن ليلة القدر

 .القدر بعينهاعتكف ليلة َل
  ه عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الل فعنأكثر من ليالي األشفاع، حرية أن تقع فيها ليلة القدر عباد الله، و

َلَة اْلَقْدِر ِفي قال  4.ِمْن اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضان اْلِوْترِ : َتَحرَّْوا لَي ْ
  النصوص أن ليلة القدر تتنقل وتختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها َل تتجاوز العشر األخيرة.تدل عليه القول الذي عباد الله، و 
 تحديد في  الكَلمن موغيرها وسائل التواصل الناس في تناقله يدع ما فعلى المؤمن أن يشغل نفسه بالعبادة في العشر كلها، وي

 .التثبيط وترك العملو إضاعة الوقت، ليلة القدر، األمر الذي يؤدي إلى 
                                                 

 (.1169رواه مسلم ) 1
 .، نقلته من موقعهلشيخ محمد صالح المنجد، حفظه اللهكَلم لبتصرف يسير من   2
 .(42/236)« المسند»( وغيره، وصححه محققو 6/191)رواه أحمد  3
 (.2119) رواه البخاري 4
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 والثانير، ليلة القد لتحري: أحدهما :لسببينأواخر الشهر أكثر من أوله العمل في في ينبغي للمؤمن أن يجتهد ، عباد الله :
 1.أم َل يعود عليه من قابلهل  ريديَ لوداع شهر َل 

  َي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أ
وارض الحنفاء، مة األئَصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 

 عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  .اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين 
  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم 
  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه

 .وما لم نعلم
  عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو. 
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا. 
  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل

 .راحة لنا من كل شرالحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا

 ر، والله يعلم ما تصنعون.الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكب
، في مدينة الجبيل، في المملكة 1442لعام  رمضانشهر الخامس والعشرين من في أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 

 11066515016961العربية السعودية، واتس: 

                                                 
 بتصرف.، «التبصرة»كتابه قاله ابن الجوزي رحمه الله في   1
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 إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي   :أما بعد .له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبد اهللا ورسوله

  .، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النارملسو هيلع هللا ىلصهدي حممد 

، فتلك واهللا عباد اهللا، اتقوا اهللا تعاىل حق التقوى، ومتسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى، وامحدوا اهللا على نعمة بلوغ متام الشهر .1

عبادة اهللا، وبقي علينا  وكربناالعدة،  ناأكمل حننها فَ   ،)ولعلكم تشكرون َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َولُِتَكبـُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكمْ (  :النعمة، قال ربكم

  .الشكر

كيف ذهبت؟   شعرمتحلت، فهل لقد انقضت ور  ،ما أسرع تلك األيام ،)معدوداتأَيَّاًما (  :قال حيثصدق اهللا لقد ، أيها املسلمون .2

 هل أحسستم كيف انقضت وتولت؟و 

ومل  واماتيف حني أن أقواما غتم آخره، لَ بَـ  فقدهنيئًا لكم و قد قمتم لياليه، فهنيئًا لكم و صمتم شهركم،  فقدهنيئًا لكم،  أيها املؤمنون، .3

  فاحلمد هللا على نعمائه؟، آخره يتمكنوا من بلوغ

اهللا وأنتم تكربون وهو صوم رمضان، ، يف ختام أداء ركن من أركان اإلسالم الفرحة اليت يأيت فيها عيدنا هذه هنيئاً لكم، أيها املسلمون .4

 .، بإذن اهللاكم، ورُِفعت درجاتخطيئتاكم، وُكفِّرت كم، قد زادت حسناتوتوحدونه وتعظمونه

إمتام صومنا، وعيد األضحى  بعدعيد الفطر  ؛عظيمتنيمناسبتني بعد حلول  العيدينلنا  أن شرع ِإن من حكمة اهللا تعاىل، عباد اهللا .5

وإعادة  عفٌو عما مضىحمبة، و  ، تزاوررحم صلةو  فرحةٌ طر، نفس وزكاة فِ  زكاةُ وتكبري،  صالةعبادة، و  أعيادنا دينحجنا، ف بعد إمتام ركنِ 

فرصة  يوم العيديتخذ من شحناء أو قطيعة أن أو صديق له قريب عالقات، ونسيان للضغائن واحلزازات، فينبغي على من كانت بينه وبيه 

 .وبعث السرور يف النفوس للصلة والعودة

الشرك والضالل، الذين ال تزيدهم أهل غرينا، من ليس كأعياد وهو  هذه الفرحة اليت يأيت فيها عيدنا هنيئًا لكم، أيها املؤمنون .6

  .أعيادهم إال إمثا وبعدا من اهللا

  .، واسألوا اهللا املزيد)فليفرحواُقْل بَِفْضِل الّلِه َوِبَرْمحَِتِه فَِبَذِلَك (ات، فقد قال اهللا تعاىل ، افرحوا �ذه الرمحعباد اهللا

  1.مسعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة يف كل عيد: ، جتملوا، وتزينوا، وتطيبوا، قال اإلمام مالك رمحه اهللاأيها املسلمون .7

 الصحابة يقولأيها املؤمنون، افتحوا بيوتكم وقلوبكم، وادعوا لبعضكم بقبول العمل يف رمضان، وهنئوا بعضكم بعضا، فقد كان  .8

 .تقبل اهللا منا ومنك: بعضهم لبعض

                                                 
 .الدمام –، ط ابن اجلوزي )6/68(البن رجب شرح البخاري  1
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على فمن عفا وأصلح فأجره (، إن العفو عما مضى من أفضل الطاعات، وقد رتب اهللا عليه ثوابا غري حمدود، فقال أيها املسلمون .9

 .، فوعد باألجر ومل حيدده، فُعِلم أنه عظيم)اهللا

وقد خاب من *  قد أفلح من زكاها(، إن إصالح النفوس وتزكيتها من أفضل الطاعات، وقد رتب اهللا على ذلك الفالح فقال أيها املؤمنون

  ).دساها

وجتديدها، وتقويتها، وغسل النفوس مما علق �ا خالل العام من الكراهية العيد إصالح العالقات االجتماعية، إن مما يزيد يف فرحة  ،عباد اهللا

رة، والضغائن، فهنيئا ملن استغل العيد وأصلح بني زوجني متفرقني، ومجع بني قلبني متباعدين، وكان سببا يف إعادة السعادة ألبناء تلك األس

  .قطيعة بني أقاربزوال أو العفو عن دم، أو إسقاط دين، أو 

عونًا لنا على طاعتك، اللهم ارزقنا حبك وحب كل  ا، واجعلهمن نعمة إدراك متام الشهر، وبلوغ العيد لك احلمد مبا أنعمت علينا اللهم

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .عمل يقربنا إليك

  الخطبة الثانية

  :ال نيب بعده، أما بعدوحده، والصالة والسالم على من احلمد هللا 

لبيك ربنا : يا أهل اجلنة، يقولون  :يقول اهللاحيث ن الفرحة العظيمة يوم نلقى اهللا باألعمال الصاحلة، أرمحكم اهللا اعلموا   ،عباد اهللا .10

. أنا أعطيكم أفضل من ذلك :فيقول ؟وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدًا من خلقك: هل رضيتم؟ فيقولون: وسعديك، فيقول

  1.أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ،يا رب: قالوا

ال العبادة فيف العبادة، ، فلنستمر على وجه االستمرار ، إن رمضان فرصة لتصحيح املسار، وتقوية العالقة مع اهللا تعاىلأيها املؤمنون .11

 األعمال أحب إىل اهللا أحب: (النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال، )َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقني(بل تنتهي باملوت،  بنهاية رمضان،تنتهي 

  . 2)وإن َقلما دام 

على قلة  ، وأما حصر العمل باملواسم فيدلمن عالمات التوفيق وقبول العمل أيها املسلمون، إن االستمرار على العمل الصاحل بعد رمضان

بئس : العلم وقلة التوفيق، فرب رمضان هو رب الشهور كلها، وقد ُسِئل أحد السلف عمن جيتهد يف العبادة يف رمضان ويرتكها يف غريه فقال

 .القوم، ال يعرفون اهللا إال يف رمضان

                                                 
  .من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه) 2829(ومسلم ) 6549(رواه البخاري  1
  .عن عائشة رضي اهللا عنها )5861(رواه البخاري  2
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على العبادة، وقد مدح اهللا من اتصف  ، والقنوت هو الثبات واملداومةالقانتينأيها املؤمنون، إن من أفضل صفات املسلم أن يكون من 

َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت  َواْلَقانَِتاتِ  َواْلَقانِِتينَ  ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ (بالقنوت فقال 

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلمُ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َتَصدِّ

 ).اللَُّه َهلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما

، كما يف حديث أيب اعظيم وقد رتب اهللا على ذلك أجرارمضان سّنة مستحّبة،  صياممن شوال بعد أيام صيام ست إن  ،عباد اهللا .12

  1.أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرمث من صام رمضان : أيوب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

إذ ال خيلو الصائم من حصول  ،املهّمة لصيام سّت من شوال تعويض الّنقص الذي حصل يف صيام الفريضة يف رمضان اِحلكمِ مث إّن من 

  .علي صيام الفريضة، فيكون صوم النفل جابرا لذاك النقص تقصري أو ذنب مؤثّرٍ 

  .ادةوقفات ينبغي للمسلم أن يستحضرها يف عيد الفطر، ليكون عيده عبادة وليس ععشر وبعد، فهذه 

 بال، وأدخلنا اجلنة مأواناالفردوس و عتقائك من النار، اللهم اجعل اجلنة مثوانا، اجعلنا من اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا، اللهم 

ال تفرق هذا اجلمع إال بذنب اللهم ، ناأمهات ناكيوم ولدت  نامن ذنوب وأخرجنامن النار،  ناعتقاللهم احساب وال عذاب، يا كرمي يا وهاب، 

عيدنا اللهم اجعل مغفور، وعمل مربور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنًا سخاًء رخاًء وسائر بالد املسلمني، 

األعمال الصاحلة اللهم ثبتنا على ن يف صحة وعافية وأمن، و عيشنا رغيدا، واخلف علينا مواسم الطاعات والربكات وحنن واملسلمسعيدا، و 

احلَْْمُد ، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلني ،َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفون ربناُسْبَحاَن اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، بعد رمضان، واجعلنا من القانتني، 

 .لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمني
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من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن  ،نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله
 .وأشهد أن محمداً عبُده ورسوُله ،إال الله وحده ال شريك له هإلـ  ال 

سواء ، شاء منهابتعظيم ما واعلموا أن من مظاهر ربوبية الله تعالى على مخلوقاته تفرده وأطيعوه وال تعصوه، المسلمون: اتقوا الله تعالى وراقبوه، أيها 
ما كان لهم  َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتار) تعالى: قاله، لحكمة يعلمها سبحان، أو العبادات األزمنةأو األمكنة األشخاص أو ما كان منها من 

سائر من خصائص جعلت لها ميزة وفضل على  من ذي الحجةاألولى يا  العشر األبه الله  ما خص  وفي هذه الخطبة نتكلم بما يسر الله ع، (الخيرة
على ما رزقهم من بهيمة  أيام معلوماتليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ﴿: قالف في كتابه أن الله خصها بالذ ِّْكـرذلك  وأولأيا  العا ، 

 .1أيا  العشر( ؛األيا  المعلومات هي أيا  العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: )األيا  المعلوماتو  ،﴾األنعا 
، قال ابن كثير: الليالي العشر المراد بها عشر ﴾وليال عشر*  والفجر﴿أن الله أقسم بلياليها في قوله  وِمن الدالئل على فضل عشر ذي الحجة

 . انتهى.كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف ذي الحجة
صلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي تفضيل ثواب العمل فيها على سائر أيا  العا ، ف وِمن الدالئل على فضل عشر ذي الحجة

 . األيام العشرن أيا  العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه عليه وسلم قال: ما مِّ 
 2.: وال الجهاد في سبيل الله، إال رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيءقال ؟وال الجهاد في سبيل الله :قالوا

وهو نصٌّ في أن العمل المفضول يصير فاضاًل إذا وقع في زمان فاضل : هذا الحديث حديٌث عظيٌم جليل، لهحص  ـمُ ما  قال ابن رجب رحمه الله
في أن  العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع األعمال الفاضلة في غيره، وال ، و حتى يصير أفضل من غيره من األعمال الفاضلة لفضل زمانه

 وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله، ثم ال يرجع منهما بشيء. يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، 
غيره.  فرائضِّ  مضاعفةِّ  ودل  على أن نوافل َعشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من

 3.انتهى
اليو  أكملت لكم دينكم وأتممت ﴿أن فيها يو  عرفة، وهو اليو  الذي أتم الله فيه الدين وأنزل فيه  وِمن الدالئل على فضل عشر ذي الحجة

 .﴾عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسال  دينا
السعي و الطواف و النحر عدة عبادات، وُهن  والذي تجتمع فيه أن فيها يو  النحر، يو  الحج األكبر،  وِمن الدالئل على فضل عشر ذي الحجة

  4ر.قَ ــــوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم األيا  عند الله تبارك وتعالى يو  النحر ثم يو  الالحلق أو التقصير والرمي، و 
 منى ويستريحون.ـون فيه بِّ رُّ قِّ ــــيَ  الحجاجألن  يو  النحر بيو ِّ الَقـر يَ ــم ِّ ــسُ و 

  ،التاليةالستة باألعمال  يتأكد القيا العشر هذه وفي أيها المسلمون : 
: ما من أيا  أعظم عند عن النبي صلى الله عليه وسلم قالعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ف، اإلكثار من التحميد والتهليل والتكبير .1

 5.فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ،الله وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيا  العشر
 6.البخاري رحمه الله: وكان ابُن عمَر وأبو هريرَة يخرجانِّ إلى السوقِّ في أي ا ِّ العشرِّ، ُيكب ِّرانِّ ويُكب ُِّر الن اُس بتكبِّيرِّهماقال 

 .(ولله الحمدالله أكبر الله أكبر، الله أكبر ال إله إال الله، والله أكبر )وصفة التكبير: 
                                                 

  .انظر كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيا  التشريق، معل قاً بصيغة الجز  «صحيحه»أورده اإلما  البخاري عنه في  1

 .(، واللفظ له339-1/333وأحمد ) (969أخرجه البخاري ) 2

 المدينة. –، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية (16-9/11) «فتح الباري» 3
 األلباني.رط رضي الله عنه، وصححه من حديث عبد الله بن قُ ( 1665) أبو داودرواه  4
 (: حديث صحيح.6154« )المسند»وقال محققو  (،2/131)حمد أأخرجه  5

  .رواه البخاري في العيدين، باب فضل العمل في أيا  التشريق 6



 اهوفضائل ذي الحجةمن عشر األيام ال خصائصخطبة مختصرة عن 

 

وإعالناً  إظهاراً للعبادة، ،والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله ،شرالتكبير والتحميد والتهليل أيا  الع فُيشرع
 .إذا كانت بين الرجال وتخفيه المرأة الرجلويجهر به ى، بتعظيم الله تعال
ليتذكر الناس فال تكاد تسمعه إال من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرًا للغافلين، ، ذا الزمان صار من السنن المهجورةوالتكبير في ه

 . فإن هذا غير مشروع ،وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد ،فيكبر كل واحد بمفردهالتكبير، 
قد كان النبي صلى الله عليه ف ،أن يصو  تسع ذي الحجة تحب للمسلم استحبابا شديدافيس، الصيامومن األعمال المشروعة في العشر؛  .2

صلى الله عليه وسلم  رسول اللههنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان ، فعن وسلم يصو  تسع ذي الحجة
 1.ميسينـوخ أول اثنين من الشهر: ذي الحجة ويو  عاشوراء وثالثة أيا  من كل شهر ا منيصو  تسع

 2وسلم فقال: )ُمــرني بأمر ينفعني الله به(، فقال: عليك بالصيا  فإنه ال مِّثل له. عليه صلى اللهأل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه رسول الله وسَ 

أحتسب على الله أن  والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيا  يو  عرفة،صيام يوم عرفة، ومن األعمال المشروعة في العشر؛  .3
 3يُــَكــف ِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

 صالة العيد، وهي معلومة.ومن األعمال المشروعة في العشر؛  .4
األضحى أفضل من تأخيره إلى أيا  عيد ذبح األضحية يو  ، و عليها وهي سنة مؤكدة لِّمن قدِّرَ ، األضحيةومن األعمال المشروعة في العشر؛  .5

ما في لِّ و بينما أيا  التشريق ليست داخلة في العشر،  ،وألنه أفضل أيا  العا ، أيا  العشر من ذي الحجةآخر  يو  عيد األضحى هو ألنالتشريق، 
 4من المسارعة إلى العمل الصالح.الذبح يو  العيد 

 ،، فمن وفقه الله تعالى لحج بيتهفي هذه العشر يتقرب به المسلمأفضل ما  ، وهوأداء الحج والعمرةومن األعمال المشروعة في العشر؛  .6
ول قفهو حريُّ بالدخول في الثواب الموعود في ، وتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال؛ نسكه على الوجه المطلوبوقا  بأداء 

 5.: الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنةرسول الله صلى الله عليه وسلم
فيها  لُ ألزمنة التي تفضُ سائر ابين من العشر ، اختصت بها في عشر ذي الحجةالمستحبة هي رؤوس األعمال عبادات،  تُّ ذه سِّ هفوبعد عباد الله، 

، وهي الصالة والصيا  والصدقة افيهيجتمعن أمهات العبادة تتبين العلة في تفضيلها على سائر أيا  السنة، حيث أن  فيهاوبهذا االجتماع ، العبادات
 6قاله ابن حجر رحمه الله. ذلك في غيره. يتأتىوالحج، وال 

 مع أنها أعظم. ،ومن العجيب أن تجد في الناس نشاطا في العشر األخيرة من رمضان وال ينشطون في العشر من ذي الحجةعباد الله، 
 6دِّر عليه.حتى ما يكاد يقشديدا سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا التابعي الجليل وقد كان 

 القراءة والقيا . ، يريد الحث على3(جكم ليالي العشررُ ال ُتطفئوا سُ )عنه أنه قال:  وورد

                                                 
 (، واللفظ له، وصححه األلباني.2416) والنسائي(، 2436رواه أبو داود ) 1
. ثم أتيته الثانية فقال لَهُ عِّدل قَاَل: َعَلْيَك بِّالص ْو ِّ فَإِّن ُه اَل بعمل يدخلني الجنة. قـُْلُت: ُمْرنِّي واللفظ للنسائي، ولفظ أحمد:  (،5/249أحمد )(، و 2342النسائي )رواه  2

 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: المسند»وقال محققو والحديث صححه األلباني رحمه الله، لي: عليك بالصيا . 
  ( عن أبي قتادة رضي الله عنه. 1162رواه مسلم ) 3
 .(9/229)رحمه الله  ، للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين«الفقه تسهيل» 4
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1349مسلم )( و 1663البخاري )رواه  5
 (.969(، شرح حديث )2/534) «فتح الباري»انظر  6
 (.3652) «الشعب»والبيهقي في  ، ط دار المغني، بتحقيق حسين سليم أسد،(1315) «سننه»رواه الدارمي في  7
 (.4/326« )سير أعال  النبالء»انظر  8
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، فاليو  عمل وال حساب، وغدا حساب وال والثواب ونحتسب في هذا األجرونتسابق في تحصيلها، ، اإلكثار من هذه األعمال الصالحةفلنستعن بالله على 
قال ابن رجب رحمه الله: لما كان الله  .﴾سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله﴿عمل، 

مشاهدته في كل عا ؛ فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرا ، وليس كل أحد قادرا على 
ز عن الحج في عا  قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد 1عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين ، فمن عجِّ

 2. انتهى كالمه رحمه الله.الحج من أفضل هو الذي

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.وأستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، 

 الثانية الخطبة

ال شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمًدا عبده إال الله وحده  هإلـ  على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن  والشكر لهالحمد لله على فضله وإحسانه، 
أيام العشر من ذي الحجة مفضلة على  أنمعاشر المؤمنين اعلموا فأما بعد؛ ، م تسليمًا كثيراورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسل  

وبالجملة، فهذا الَعْشُر قد قيل إنه أفضل أيا  الس نة، كما  الله:قال الحافظ ابن كثير رحمه فاجتهدوا في العبادة فيها،  ،العشر األواخر من رمضان
يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيا  وصالة وصدقة وغيره، )أي عشر رمضان( ألن هذا  ،نطق به الحديث، ففض له كثير على عشر رمضان األخير

 باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. )أي عشر ذي الحجة( ويمتاز هذا 
 وقيل: ذاك أفضل الشتماله على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر. 

 3.وبهذا يجتمع شمل األدلة، والله أعلم. انتهى ،أيا  هذا أفضل، وليالي ذاك أفضل وتوسط آخرون فقالوا:
أَيـُْتْم : إَِّذا رَ لقوله عليه الصالة والسال ، حتى يذبح أضحيته والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحيأنه ال يجوز األخذ من الشعر رحمكم الله ثم اعلموا 

ج ةِّ  كْ  ؛َد َأَحدُُكْم أَْن ُيَضحِّ يَ ، َوأَرَاهِّاَلَل ذِّي اْلحِّ  4.َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ َعْن  فـَْلُيْمسِّ
لدِّهِّ(  ِه َوَبَشرِهِ ر َشعَفاَل يََمس  مِّْن  ؛رَاَد َأَحدُُكْم أَْن ُيَضحِّ يَ ، َوأَ إَِّذا َدَخَلْت اْلَعْشرُ : آخر لمسلموفي لفظ   .اَشْيئ)أي جِّ

: قال ابن عثيمين رحمه اللهفال بأس،  أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرتهمن احتاج إلى ، إن مِّن مزايا الشريعة اإلسالمية رفع الحرج، فالمؤمنونأيها 
فيؤذيه فيقص ، أو ينكسر ظفره فيحتاج إلى قص الشعر عنهأن يكون به جرح  مثل ،ذها فال حرج عليهمن احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخَ 

 5كالمه رحمه الله.انتهى  . فال حرج عليه في ذلك كله ،فتؤذيه فيقصها، أو تتدلى قشرة من جلده ما يتأذى به

فالبد له من التقصير، إلى أن يعتمر، فإذا اعتمر الحاج أن يضحي فهو داخل في الحكم، فال يأخذ من شعره وال بشرته، أراد  أيها المسلمون، وإذا
 6قاله ابن باز وابن عثيمين، رحمهما الله. .ألن التقصير في العمرة نسك، صر ولو كان يريد أن يضحي في بلدهفيق

، فقال )إن المسلمون من جنه وإنسهث بكم أيها ى بمالئكته المسبحة بقدسه، وثل  ن ـ أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثأن الله تعالى ثم اعلموا رحمكم الله 
 وارض عن أصحابه، م على عبدك ورسولك محمدصل وسل ِّ  تسليما(، اللهملل َه َوَماَلئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الن بِّي ِّ يَا أَيُـَّها ال ذِّيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِّ َوَسل ُِّموا ا

 .نبإحسان إلى يو  الديمن تبعهم و  ،عن التابعينو األئمة الحنفاء، ، الخلفاء

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
                                                 

 للحج والقاعدين الذين لم يسافروا.أي السائرين إلى مكة  1
 وظائف شهر ذي الحجة، الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور. ،«لطائف المعارف» 2

« بدائع الفوائد»في (، وقول ابن القيم كما 25/236) «مجموع فتاوى ابن تيمية»، وهو قول شيخه ابن تيمية كما في  23، تفسير سورة الحج: «تفسير ابن كثير» 3
 (، ط عالم الفوائد.3/1122)

 عن أ  سلمة رضي الله عنها. (1966مسلم )رواه  4
 (.25/161) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» 5
 ( البن عثيمين، رحمهما الله.25/141)« مجموع الفتاوى» ( البن باز، و16/233) «مجموع الفتاوى»انظر  6
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بى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر  ،عباد الله
 كبر، والله يعلم ما تصنعون.واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أ

، وهي ، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية السعودية1442لعا   القعدةمن شهر ذي  التاسع والعشرينأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 www.saaid.net/kutobمنشورة في 

http://www.saaid.net/kutob
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ه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل اللإن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ب
 إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.إلـٰه له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوه وال تعصوه، واعلموا أن من مظاهر ربوبية الله تعالى على مخلوقاته 
الله األمكنة أو األزمنة أو العبادات، لحكمة يعلمها أو تفرده بتعظيم ما شاء منها، سواء ما كان منها من األشخاص 

تعظيم عن  بإذن الله، وفي هذه الخطبة نتكلم ﴾يختار ما كان لهم الخيرةوربك يخلق ما يشاء و ﴿سبحانه، قال تعالى 
 ؛به من خصائص عشرةاختصه الله  وما يوم عرفة،الله ل

من اليهود جاء إلى عمر  عن طارق بن شهاب أن رجالً فأن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة،  أولهاف .1
لت معشر اليهود التخذنا ذلك اليوم ز  بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها، لو علينا نـ  

فقال  ،﴾اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم ديناً ﴿عيداً. قال: وأي آية؟ قال 
عمر: إني ألعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

 1، في يوم جمعة.بعرفات
والعظيم ال يقسم إال بعظيم، فهو اليوم ومن خصائص يوم عرفة أن الله أقسم به في موطنين من القرآن،  .2

 (صلى الله عليه وسلم)ن النبي أ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ﴾ومشهود وشاهد﴿المشهود الوارد في قوله تعالى: 
 .2(الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة): قال

)صلى  عن النبيرضي الله عنهما ، فعن جابر ﴾تروالشفع والو  ﴿تر الذي أقسم به في قوله الو  عباد الله، ويوم عرفة هو 
 3، والشفع يوم النحر.تر يوم عرفةوالو  ن العشر عشر األضحى، إ: الله عليه وسلم( قال

 (صلى الله عليه وسلم)ن النبي أفعن أبي قتادة رضي الله عنه ومن خصائص يوم عرفة أن صيامه يكفر سنتين،  .3
 4بعده.والسنة التي لى الله أن يكفر السنة التي قبله حتسب عقال: صيام يوم عرفة، أ  

 .ه شهر حرامأنه في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعد  ومن خصائص يوم عرفة  .4
، همالئكت   ومن خصائص يوم عرفة أنه يوم العتق من النار، وأن الله يدنو فيه، وأن الله يباهي بأهل الموقف .5

قال: ما من يوم  (وسلمصلى الله عليه )، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي في حديث واحد وهذه ثالث خصائص

                                                           
في  «تفسيره»وللفائدة؛ فقد روى محمد بن جرير الطبري في  (، واللفظ له، عن طارق بن شهاب.3113( ومسلم )45رواه البخاري ) 1

عيدا تفسير هذه اآلية عن كعب األحبار أنه قال: لو أن غير هذه األمة نزلت عليهم هذه اآلية لنظروا اليوم الذي أُنزِلت فيه عليهم فاتخذوه 
يجتمعون فيه، فقال عمر: أيُّ آية يا كعب؟ فقال )اليوم أكملت لكم دينكم(، فقال عمر: قد علمُت اليوم الذي أُنزِلت فيه، والمكان 

 لذي أُنزِلت فيه؛ يوم جمعة، ويوم عرفة، وكالهما بحمد الله لنا عيد.ا
 «.المسند»(، وصححه محققو 3733رواه أحمد ) 2

 «.المسند»(، وحسنه محققو 14511رواه أحمد ) 3
 (.1112رواه مسلم ) 4
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باهي بهم المالئكة فيقول: ما أراد دنو ثم يُ أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه لي  
 1هؤالء؟

إن الله عز وجل يباهي  ن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بو 
 2توني شعثاً غبراً.أمالئكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي 

قف بعرفة ومن لم يقف بها عتق الله فيه من النار من و  قال ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيُ 
هد ه عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من ش  من أهل األمصار من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يلي

 3، الشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. انتهى كالمه رحمه الله.الموسم منهم ومن لم يشهده
ن أ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قريب لإلجابة فيهومن خصائص يوم عرفة أن الدعاء  .1

إال الله إلـٰه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ال  خير الدعاء دعاء يوم عرفة،قال:  (صلى الله عليه وسلم)النبي 
 4وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ابن عباس ، التي هي أفضل أيام الدنيا، كما في حديث أيام عشر ذي الحجة منأنه ومن خصائص يوم عرفة  .3
ن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مِ رضي الله عنهما، عن 

قال: وال الجهاد في سبيل الله، إال رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع  ؟وال الجهاد في سبيل الله :. قالوااأليام العشر
 5.من ذلك بشيء

كما قال )صلى الله ، وهو الوقوف بعرفة،  ج األعظمالقيام بركن الحما يكون فيه من  ومن خصائص يوم عرفة .8
 1.الـحج عرفةعليه وسلم(: 

في مكان واحد ألداء شعيرة من أنحاء المعمورة  ما يحصل فيه من اجتماع المسلمين ومن خصائص يوم عرفة .7
، هعالمات علو شعائر اإلسالم، و  ظهور، وهذا من وال العبادات ما ال يحصل في غيره من األيام وال األمكنة واحدة

 . ومن أسباب اندحار الشيطان، لما يرى من تنزل الرحمات، والتجاوز عن السيئات
اختص الله بها يوم عرفة، تشريفًا له وتعظيماً، فلنستعن بالله على  خصائص عشروبعد عباد الله، فهذه  -

ذا األجر والثواب، فاليوم ، ونحتسب في هاغتنام ما جاء فيه من فضائل باألعمال الصالحة، ونتسابق في تحصيلها
واألرض  ءسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السما﴿عمل وال حساب، وغدًا حساب وال عمل، 

 .﴾أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

                                                           
 (.1341رواه مسلم ) 1
 (.1153برقم ) «تخريج الترغيب والترهيب»(، وصححه األلباني في 2/224رواه أحمد ) 2
 المجلس الثاني في يوم عرفة مع يوم النحر. -« لطائف المعارف» 3
 (.1513« )الصحيحة»(، وحسنه األلباني في 3515رواه الترمذي ) 4
 (، واللفظ له.337-1/331( وأحمد )717أخرجه البخاري ) 5
 وصححه األلباني.، ر رضي الله عنه( وغيره ، عن عبد الرحمـٰن بن يعم3111رواه النسائي ) 1
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا  -
 العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.وأستغفر الله 

 الخطبة الثانية
ال الله وحده تعظيماً إإلـٰه الحمدلله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال  -

كثيراً، أما بعد، فاعلموا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا  
، ألن من الحجاج معاشر المؤمنين أن فضل الدعاء ليوم عرفة يعم جميع البقاع وليس خاصًا بمن كان في عرفة

 الفضل للزمان، وال شك أن من كان في عرفة من الحجاج فقد جمع بين فضل المكان وفضل الزمان.
 البقاء في المساجد من بعد الظهر إلى المغرب عباد الله، إن مما يعين على الدعاء والذكر يوم عرفة -

من فجر عرفة لغير الحاج هذا التكبير  ويمتدالمقيد أدبار الصلوات،  ، ويشرع في يوم عرفة التكبيربحسب المستطاع
أما الحاج فيبتدىء التكبير من بعد صالة الظهر والعصر من يوم  ،إلى نهاية عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق

فإذا انصرف المسلم من صالته استغفر ربه ثالثاً، ثم قال: )اللهم أنت السالم ومنك السالم، تباركت يا ذا  عرفة،
 .(قائاًل: )الله أكبر، الله أكبر، ال إله اال الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمديبدأ التكبير الجالل واإلكرام(، ثم 

الله من  فلُنرِ أيها المؤمنون، هذه فرصة عظيمة، ونفحة من نفحات ربنا عز وجل، تتكرر مرة في السنة،  -
قبل على الله شبرًا تقرب إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلى الله أ، فإن العبد إذا والذكر والدعاءلزم العبادة نخيراً، و  نانفسأ

 هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله عز وجل، وأنه أسرعُ و ة، ذراعًا تقرب إليه باعاً، ومن أتاه يمشي أتاه هرول
 .الخير والعمل الصالحبإليه مسارعتهم إليهم بالخير والكرم والجود منهم في 

ومن  ،وارض عن التابعيناألئمة الحنفاء، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء،  -
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور  -
  .الرحيم

  .اللهم بلغنا يوم عرفة، وأعنا فيه على ِذكرك وشكرك وحسن عبادتك -
عما يصفون، وسالم على  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة -

 المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية 1442لعام ذي الحجة من شهر  السادسأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 

 www.saaid.net/kutobوهي منشورة في ،  11711515711311السعودية، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

خصائص بيت المقدس والمسجد األقصى، رأيت إعدادها، نصحا لعباد الله، وتوضيحا لحقيقة في فهذه خطبة لطيفة 
وتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباء، وصلى الله وبارك على ومكانة المسجد األقصى وبيت المقدس عبر التاريخ، 

 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا نبينا محمد، وآله

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31
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َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  َأْشَهُد َأنَّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، وَ 

 َوَرُسولُُه.
أما بعد، فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.
قال تعالى (ولقد وصينا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، أيها المسلمون،  •

، واعلموا أن اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وال تعصوهالذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله)، ف
الله يخلق ما يشاء ويختار، بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعال، ففضَّل بعض المالئكة على بعض، وفضَّل 

يين على بعض، وفضَّل بعض األزمنة على بعض، وفضَّل بعض بعض الكتب على بعض، وفضَّل بعض النب
من  اعلى غيره األرض المباركة، والتي تضم بيت المقدس وما حولهاألمكنة على بعض، ومن ذلك تفضيل 

(وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة)، ومعنى بيت األمكنة، وهذا من حكمة الله وحسن اختياره، 
 .من مظاهر الشرك لمطهرالمقدس أي البيت ا

 :عشر خصائصله بيت المقدس عباد الله، و  •
سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من قال تعالى (أن الله تعالى وصفه في القرآن بأنه مبارك : الخصيصة األولى .١

 .ا حول المسجدم وه، والقدس )حوله باركناالمسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي 
في قوله تعالى على لسان  وذلكطهر، أي مُ ، أن الله تعالى وصفه بأنه مقدس ومن خصائص بيت المقدس .٢

 .واألرض المقدسة هي بيت المقدس، )التي كتب الله لكم المقدسةيا قوِم ادخلوا األرض ( موسى عليه السالم 
 أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى أن يغزو أهلها،  ومن خصائص بيت المقدس .٣

يَا قـَْوِم (لقومه قال موسى ، عنها وينشر التوحيد فيها ويزيل الشركوينتزعها منهم، ، نو الجبار  نو العمالقة الوثني وهم
َسةَ  اْألَْرضَ  اْدُخُلوا  ).الَِّتي َكَتَب اللَُّه َلُكْم َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلٰى أَْدبَارُِكْم فَـَتنَقِلُبوا َخاِسرِين اْلُمَقدَّ

سأل الله أن يدنيه أن موسى عليه السالم  ِمن َصلَّى اللُه عليه وسلَّمَ س ما أخبر به النبي المقدومن خصائص بيت  .٤
أبي  حديثمنه قدر رميَة حجر إذا دنت وفاته ليموت قريبا منه، وما ذاك إال لمحبته لبيت المقدس، دل على ذلك 

َسِة َرْمَيًة أن موسى عليه الصالة والسالم سأل ربه َلّما حضهريرة رضي الله عنه  رته الوفاة أن يُْدنَِيُه ِمْن اْألَْرِض اْلُمَقدَّ
، ومن المعلوم أن األرض المقدسة كانت تحت حكم العمالقة الجبارين الوثنيين، فليس بيد موسى أن يدخلها ِبَحَجرٍ 

َرهُ َألََريـُْتُكْم (أي هناك) ُت ثَمَّ َصلَّى اللُه عليه وسلََّم: فلْو ُكنْ  قالثم  لِيموت فيها، فأراد أن يدنو منها قدر اإلمكان،  ، قَـبـْ
 ١.إلى َجاِنِب الطَّرِيِق، ِعْنَد الَكِثيِب األْحَمرِ 

النبي حين أراد عن حركتها)  أوقفهابس الشمس (أي ــن الله سبحانه وتعالى حأ مقدسـومن خصائص بيت ال .٥
فسأل الله أن يحبس ومعه جيشه، اقترب الظالم، إنه كان قد ف، الذين كانوا ببيت المقدس يوشع بن نون قتال الجبارين

بيت المقدس،  الشمس حتى يستطيع دخول القرية قبل حلول الظالم ويقاتل الجبارين، فأعطاه الله ما سأل، وكان فتحُ 

                                                 
 والكثيب هو الكتلة من الرمال.، ) عن أبي هريرة رضي الله عنه٢٣٧٢ومسلم ( )١٣٣٩رواه البخاري (  ١
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إالَّ على حبس على بشر ـإن الشمس لم تُ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ١.، لياِلَي ساَر إلى البيِت الُمَقدَّسِ يوَشعٍ 

قال: أتيت النبي رضي الله عنه عوف بن مالك ومن خصائص بيت المقدس أن فتحه من عالمات الساعة، فعن  .٦
ثم فتــح بيـت ، وتي، فقال: أُعُدد ِستًّــا بين يدي الساعة: مَ ٢في غزوة تبوك وهو في قبة من أََدم صلى الله عليه وسلم

 ٣.... الحديث المقــدس
يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه ه، قتل قريباً منيُ  بل، أن األعور الدجال ال يدخله ومن خصائص بيت المقدس .٧

  ." مكان قرب بيت المقدسلُــدْ و" ،٤بباب ُلّد "حين يدركه السالم 
قتل في ، فالدجال سيُ في فلسطينرموز الكفر وساستهم ستكون نهايتهم أن  ومن خصائص بيت المقدس .٨

 ، في معركة إبادة حقيقية فاصلة يكون الدجال فيها قائدًا لليهودفلسطين على يد عيسى عليه السالم، 
من لم يؤمن به من النصارى اإليمان الصحيح، ِمن أنه بشر كل بل سيقتل  فيها،  هوجيشَ  وجيُشه الدجالَ عيسى  فيقتل

 ٥.كل هذا سيكون في فلسطين  الذي يعبدونه، خنزير النصارى ويكسر صليبهم ويقتلرسول، 
بقيادة شجر والحجر يفضح اليهود إذا حصل القتال بينهم وبين المسلمين أن ال ومن خصائص بيت المقدس .٩

ال في آخر الزمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسيح عيسى ابن مريم 
الشََّجِر،  وأِء الَحَجِر تـَُقوُم السَّاَعُة حتَّى يُقاِتَل الُمْسِلُموَن اليَـُهوَد، فَـيَـْقتـُُلُهُم الُمْسِلُموَن حتَّى َيْخَتِبَئ اليَـُهوِديُّ ِمن ورا

تُـْلهُ  ،يا َعْبَد الله ،َجُر أِو الشََّجُر: يا ُمْسِلمفَيقوُل الحَ  ، إالَّ الَغْرَقَد، فإنَّه ِمن َشَجِر هذا يـَُهوِديٌّ َخْلِفي، فَـَتعاَل فاقـْ
 ٦.اليَـُهود

القرآن بيت المقدس أن فيه المسجد األقصى، وهو أحد المساجد الثالثة المعظمة بنص  خصائصأعظم من و  .١٠
 :وجوه كثيرة أهمها عشرةالحديث النبوي، وهو معظم من و 

رج به إلى ثم عُ سري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الله عليه وسلم أُ أن الرسول صلى : األول
ثم لما رجع  ، ،)المسجد األقصىسبحان الذي أسرى بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى قال تعالى (السماء، 

من السماء رجع إلى المسجد األقصى ثم إلى مكة، فهذا المرور مرتين على المسجد األقصى يدل على عظمته 
 .وأهميته
، قال بعد عروجه في رحلة اإلسراء األقصىالمسجد األنبياء في جميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أّم : الثاني

 ٧.تهمفحانت الصالة فأممعليه الصالة والسالم: 
                                                 

 ».المسند«) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه محققو ٨٣١٥( أحمدرواه  ١
 األَدم هو الجلد. ٢
 ).٣١٧٦رواه البخاري ( ٣
  .رضي الله عنه النواس بن سمعان عن )٢٩٣٧مسلم (  انظر صحيح ٤
) عن ١٥٦( ) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا٢٨٩٧» (صحيح مسلم«ال في ــــمسيح وقتله للدجـانظر قصة نزول ال ٥

 .رضي الله عنه ) عن النواس بن سمعان الكالبي٢٩٣٧وكذا ( ،ابر بن عبد الله األنصاري رضي الله عنهــــــج
 )، واللفظ له.٢٩٢٢) ومسلم (٢٩٢٦رواه البخاري ( ٦
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١٧٢رواه مسلم ( ٧
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األقصى أن الله جاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي رفعه حتى صار يراه، ومن خصائص المسجد : الثالث
، فسألوه عن أوصافه تعجيزا إلى المسجد األقصى وذلك لما كذبه المشركون فيما ذكره لهم من حادثة اإلسراء

المسجد األقصى، فجعل يصف لهم بنيانه له، ألنهم في سابق علمهم أنه لم يسافر إليه قط، فرفع الله له 
بـَْتِني مَّاومعالمه، فعن جابر رضي الله عنهما قال: ل ، َفَجلَّى اللَُّه لي بـَْيَت الَمْقِدسِ ُقْمُت في الِحْجِر  قـَُرْيشٌ  َكذَّ

 ١.َفَطِفْقُت ُأْخِبُرُهْم عن آياتِِه وأنا أْنظُُر إلَْيه
، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أنه قبلة المسلمين األولى األقصىومن خصائص المسجد : الرابع

َنا مع َرسوِل اللِه َصلَّى اللَُّه عليه وسلََّم َنْحَو  َنا َنْحَو  بـَْيِت الَمْقِدسِ َصلَّيـْ َعَة َعَشَر َشْهًرا، ثُمَّ ُصرِفـْ ِستََّة َعَشَر أْو َسبـْ
 ٢.القبلة

والدليل على ذلك ، للعبادة من المساجد التي ُتشد الرحال إليهاأنه  األقصىومن خصائص المسجد : الخامس
ومسجد ، المسجد الحرام ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:(قول النبي عليه الصالة والسالم: 

فال يجوز السَّفر إلى بقعة في األرض بقصد التعّبد فيها  ،أي المسجد النبوي ،۳)ومسجدي هذا، األقصى
 . الثالثةإال هذه المساجد 

مائتين وخمسين صالة، فعن أبي ذر رضي  أفضل منأن الصالة فيه  األقصىومن خصائص المسجد : السادس
رسول الله صلى الله عليه  الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد

أفضل من أربع صلوات هذا بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صالة في مسجدي  ووسلم أ
من األرض حيث يَرى منه بيت المقدس،  ٤يكون للرجل ِمْثل َشطِن فرسهال م المصلى، وليوشكن أن ـعْ ـنـِ فيه، ولَ 

  ٥.، أو قال: خير من الدنيا وما فيهاجميعاً  خير له من الدنيا 
خير الصالة في المسجد األقصى ، كانت ألف صالةخير من الصالة في المسجد النبوي لما كانت و عباد الله، 

 ٦.، ألنها على الربع منهمائتين وخمسين صالةمن 
قاَل:  رضي الله عنه َعْن أِبي َذرٍّ األقصى أنه ثاني مسجد ُوِضع في األرض، فومن خصائص المسجد : السابع

أيٌّ؟ قاَل: الَمْسِجُد  قُلُت: ثُمَّ  .أوَُّل؟ قاَل: الَمْسِجُد الَحَرامُ  األْرضِ  في ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  أيُّ الله، قُلُت يا َرسوَل 
نَـُهَما؟ قاَل: أْربـَُعوَن َسَنةً  .األْقَصى  ٧ ... قُلُت: َكْم بيـْ

                                                 
 ).١٧٠) ومسلم (٣٨٨٦رواه البخاري ( ١
 ).٥٢٥) ومسلم (٤٤٩٢رواه البخاري ( ٢
) عن أبـي ١٣٩٧) ومسلم (١١٨٩) عن أبـي سعيد رضي الله عنه ، ورواه البخاري (٨٢٧) ومسلم (١٩٩٥رواه البخاري ( ٣

 هريرة رضي الله عنه.
 الشَّْطُن هو الحبل الذي تشد به الدابة. ٤
تمام « وصححه األلباني فيواللفظ للحاكم، )، ٤٥٠٩(» مستدركه«في ) والحاكم ٦٩٨٣( »األوسط«رواه الطبراني في  ٥

 ).٢٩٤ص ( »المنة
 .)٢٩٢ص للشيخ األلباني رحمه الله ( »تمام المنة«انظر فضعيف،  ور أن الصالة فيه بخمسمائة صالةوأما الحديث المشه ٦
 )، واللفظ له.٥٢٠) ومسلم (٣٤٢٥اري (رواه البخ ٧
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جدد بناءه، وسأل الله أن يغفر لكل عليه السالم أن سليمان بن داود  المسجد األقصىومن خصائص : الثامن
 :، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللُه عليه وسلََّم قالرضي الله عنه عبُد اللِه بُن عمٍروفعن فأجاب الله دعاءه، من صلى فيه، 

(أي ه، فأوتيَ  ،ُحْكًما يصادُف ُحْكَمهُ  ؛عز وجل خالال ثالثةسأَل اللََّه  المقِدسِ  بيتِ لما بنى  داودَ  بنُ  ُسَلْيمانُ  إن
ملًكا سأل الله عز وجل و )، للصَّواِب في االجتهاِد وفْصِل الُخصوماِت بين النَّاسِ وفق فيُ  يواِفُق ُحْكَم اللِه،حكما 

إالَّ ينهزه أحٌد ال  هيأتيَ  فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن ال ،بعِدهِ  من ال ينبغي ألحدٍ 
  ١.ولدْتُه أمُّهُ كيوم أن يخرجه من خطيئته  الصَّالَة فيِه 

 :أن المسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء عدة قبل سليمان، كإبراهيم ويعقوب، عليهم السالم.التاسع

فقد ومن خصائص المسجد األقصى أن الذي فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد،  :العاشر
 الصحابي الجليل تحت قيادةم،  ٦٣٦ـ الموافق ه ١٥عام في بمحاصرة القدس  في عهده المسلمين قام جيش

على االستسالم  رئيس النصارى، وبعد ستة أشهر من الحصار وافق رضي الله عنه عبيدة عامر بن الجراحأبو 
 خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.بشرط قدوم 

ة، وإعالن دخولها في بالد المسلمين، فتم م مفاتيح المدينلُّ سَ تَ لِ عمر إلى القدس الخليفة هـ سافر  ١٦وفي عام 
ذلك، فدخل المسجد األقصى من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اإلسراء، وصلى فيه 
تحية المسجد في محراب داود، وصلى بالمسلمين صالة الفجر من الغد، فقرأ في األولى بسورة (ص)، وسجد 

وقرأ في الثانية بسورة (بني إسرائيل)، وُكِتبت المعاهدة الـُعـَمرية، والتي تتضمن شروطه على نصارى الشام، فيها، 
وفيها بيان الحقوق التي يضمنها المسلمون لمن أراد اإلقامة في فلسطين من النصارى تحت ظل الدولة 

 ٢د المسلمين وحفظ أمنهم وكرامتهم فيها.اإلسالمية، أولها دفع الجزية للمسلمين مقابل تمتعهم بالبقاء في بال

وعشر خصائص جعلها الله للمسجد عشر خصائص جعلها الله لبيت المقدس، فهذه ، عباد الله وبعد •
ة فلسطين ليست علمها أبناءه، فإن قضيعلمها ويُ يَ  ، ينبغي لكل مسلم أنما، ورفعة لشأنهماتعظيما لهاألقصى، 

، والتهاون فيها ثلمة في الدين، وقد بذل خيرة ملوك األرض جهودا َعَقديةقضية ، بل أو سياسية قضية مادية
رافضة إيران، الذين يرفعون مجوس هذه األمة، وقد طِمع بها في العصر الحاضر ، مضنية لنزع االحتالل عنها

دولتهم شعارات تحرير القدس طمعا في الوصول إلى المسجد األقصى لرفع راياتهم الشركية عليه، وهيمنة 
وصالح  ، ولن يعيد فتحها من يسب عمرثم صالح الدين ، ففلسطين فتحها عمروخِسئوا ورب الكعبة، عليه

 !الدين

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر  •
 ر الرحيمالله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفو 

 الخطبة الثانية

                                                 
 واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله.) ٦٩٣النسائي ()، و ٢/١٧٦أحمد (رواه  ١
 هـ . ١٥، أحداث سنة »البداية والنهاية«انظر  ٢
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اليهود يدَّعون و ، اللهعباد أيها المؤمنون، الحمد لله وكفى، وسالم على عباده الذي اصطفى، أما بعد، فيا  •
وهذا  أحقيتهم بالمسجد األقصى دون غيرهم اعتمادا على بناء النبي سليمان عليه السالم له، ثم كونهم من ذريته،

 القول باطل من سبعة وجوه:

o أن سليمان عليه السالم لم يبن المسجد بناء تأسيس وإنما جدد بناءه، وإنما التأسيس كان قبل األول :
 سليمان بكثير، فقيل إن الذي بناه آدم عليه السالم، وقيل غير ذلك.

o أن المسجد األقصى قد جدد بناءه أنبياء قبل سليمان، كإبراهيم ويعقوب، لَيعبد الله فيه الموحدون، ثانيا :
 يكون معبدا لليهود.وليس ل

o فلم يسيروا على نهج أنبيائهم، بل عادوهم، وحرَّفوا اليهود أما  ،كان موحداً : أن سليمان عليه السالم  ثالثا
التوراة واإلنجيل، وصاروا كافرين، فاليهود انفصلوا بكفرهم عن بني إسرائيل زمن بني إسرائيل، كانفصال نوح 

عن عمه أبي لهب، والكفر يقطع المواالة بين المسلمين  عن ابنه، وإبراهيم عن أبيه آزر، ومحمد
 والكافرين، ولهذا فإن الفضائل التي كانت لبني إسرائيل ليس ليهود فيها شيء، حجبهم عنها كفرهم.

o ليصلي  جدد بناءه، فإنه  تملكهم له بموجب الِعرقهو الذي بنى المسجد ال يعني سليمان كون : أن  رابعا
األنبياء دعوتهم ليست عرقية كما هو دين ن األعراق التي تصلي بالمسجد، فإن ع ، بقطع النظرناسفيه ال

 على التوحيد والتقوى. ةقائم هي دعوةاليهود المحرف، بل 

o أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وضع صلحا ال زال قائما منذ ذلك الحين لم يتنازل خامسا :
فلسطين تكون لهم، وتكون لهم الوالية والسيادة، واليهود لهم الحق عنه المسلمون ولن يتنازلوا، وهو أن 

 باإلقامة ال غير، وتؤخذ منهم الجزية مقابل تمتعهم بسيادة المسلمين عليهم.

o َنا ِفي: أن الله تعالى قضى في كتابه أن األرض له، يورثها عباده الصالحين، (سادسا ِمن  الزَّبُورِ  َوَلَقْد َكتَـبـْ
)، ومن المعلوم أنه ال صالح إال من اتبع دين اإلسالم، أما ِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونبـَْعِد الذِّكْ 

اليهود فهم أعداء الرسل وقتلة األنبياء. قال ابن عثيمين رحمه الله ما محصَّله: بنو إسرائيل أحق الناس 
ال ألنهم من بني إسرائيل، بل ألنهم مؤمنون، وال  باألرض المقدسة، وهي ُكـــِتبت لهم حين كانوا مؤمنين،

شك أنهم في عهد موسى أفضل أهل األرض، وقد قال الله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
فكذلك المسلمون  ؛األرض يرثها عبادي الصالحون)، فكما أن الله أورث بني إسرائيل بالد فرعون وأرضه

 انتهى كالمه رحمه الله. ١عليه وسلم يرثون بني إسرائيل. والمؤمنون بمحمد صلى الله

o أن الوالية على المساجد عموما والمساجد الثالثة خصوصا تكون للمؤمنين وليست للكافرين، قال سابعا :
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم  للمشركين أن يعمروا مساجد اللهتعالى (ما كان 

َوأََقاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم واآلخر  وفي النار هم خالدون *
 ). َيْخَش ِإالَّ اللَّه

                                                 

 ، تفسير قوله تعالى (يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب الله لكم).»تفسير سورة المائدة«انظر كالمه رحمه الله في  ١
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، لوب الموحدة، واأليدي المتوضئةموعود من الله سبحانه وتعالى للجباه الساجدة، والق النصرإن عباد الله،  •
قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا والله صادق في وعده، ال ُيخلف الميعاد، واأللسنة الصادقة، 

يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَ 
 ون).الفاسقمن بعد خوفهم أمناً يعبدونني ال يشركون بي شيئاً فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم 

الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال (إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ثم اعلموا رحمكم الله أن  •
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما)، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن 

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. األئمة الحنفاء، اء، أصحابه الخلف
اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك  •

 الموحدين. 
 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين.  •
 اللهم وفق جميع والة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم.  •
وسفكوا دم  اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا، وأكثروا في األرض الفساد، اللهم إنهم قتلوا األنبياء، •

الرعب اللهم سلط عليهم الوباء، الرجز و ونهبوا األموال، اللهم سلط عليهم الصلحاء، واحتلوا الديار، 
 .، إليك المشتكى، وعليك التكالن، وال حول وال قوة إال بكوالخوف

 .نه من تدنيس اليهود يا اللهاللهم اجعل المسجد األقصى شامخا عزيزا، وصُ  •
 سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. •

، في مدينة الجبيل، في ١٤٤٢لعام  التاسع من شهر شوالفي أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي،  •
 ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١المملكة العربية السعودية، واتس: 

 www.saaid.net/kutobوهي منشورة في صفحة: 

http://www.saaid.net/kutob
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 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

ن؛ األولى في التحذير من الفساد األخالقي والمالي، والثاني في أسباب الوقاية من وباء  ان لطيفتان خطبتافهات
 كورونا وما شابهه من األوبئة.

ريبا لهذا تق، من مجاميع الخطب رة؛ رأيت إعداد هذا المجموع وغيرهيفوائد دعوية كثمن خطب الجمعة ولِـما ل
 ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلمتيسيرا لمن أراد الحصول عليه من الخطباءالفن، و 

 تسليما كثيرا.

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 3441، من عام شوال 31
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 األولىالخطبة 
ِدِه اللَُّه إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا

ُد َأْن ََل إل   َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن  َْ َْْبُدُه ه َُْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْش ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش
 .َوَرُسولُهُ 

ا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمو  َْ  ن(.)ََا أََ ُّ

 ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ َما رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء )ََا أََ ُّ
ََْلْيُكْم رَِقيبا(  .َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِدَدًا  َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه * )ََا أََ ُّ َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيما(.  َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً 

محمد صلى الله ْليه وسلم، وشر األمور محدثاتْا، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الْدي هدي أما بعد، 
 وكل محدثة بدْة، وكل بدْة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

واْلموا أن الله أمر باإلصَلح ونْى ْن وأطيعوه وَل تعصوه، ، وراقبوه اتقوا الله تعالى أَْا المسلمون،
حا اْلإ  ِإْن أُرَُِد ِإَلَّ الفساد، قال شعيب ْليه السَلم لقومه ) ََْلْيِه َما اْسَتَطْعُت  ْصَلا َوَما تَ ْوِفيِقي ِإَلَّ بِاللَِّه 

 (.تَ وَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيب

د الله  َوالَِّذََن ََُمسِ ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأَقَاُموا الصَََّلَة ِإنَّا ََل ُنِضيُع ثوابا ْظيما فقال ) المصلحينوْو
ين َأْجرَ   .(اْلُمْصلإحإ

د كما  ة أهلْا الله ْو ِلَك اْلُقَرى  ) قائمون بأمر الله فقال مصلحونأن َل َُْلك قَر ْْ َوَما َكاَن َربَُّك لِيُ 
ا َْ  (.ُمْصلإُحون ِبظُْلٍم َوأَْهُل

َواللَُّه ََل وقد مقت الله تعالى الفساد والمفسدَن فقال )أَْا المسلمون، وضد اإلصَلح الفساد، 
دإين َُِحبُّ   .(اْلُمْفسإ

دإين َوََل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرضِ ) به فقالونْى ْن ارتكا  .(ُمْفسإ
د المفسدَن فقال َْاِقَبةُ ) وتْو دإين فَانظُْر َكْيَف َكاَن   .(اْلُمْفسإ

ون مفسدة كثيرةأمما  وأهلك ا ِشيَ ًعا ََْسَتْضِعُف )، فقال ْن فْر َْ َََْل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَل ِإنَّ ِفْرَْْوَن 
ْم ََُذبِ ُح أَبْ َناَءُهْم َوََْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم  ُْ دإين ِإنَُّه َكاَن ِمنَ طَائَِفًة مِ ن ْ  .(اْلُمْفسإ
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وإذا قيل لْم َل ) :هم إصَلحا فقالدأنْم َسمون فسابَ يَّ ن كما وصف المنافقين بالمفسدَن، و 
 (.ولكن َل َشعرون المفسدون* أَل إنْم هم  مصلحونفي األرض قالوا إنما نحن  تفسدوا

َِْمُلوا فقال ) المفسدينالمصلحين و  ق الله بينوقد فرَّ  أَْم َنْجَعُل الَِّذََن آَمُنوا َو
 ِِ دإينا  الصَّاِلَحا اْلُمْفسإ  .(ُفجَّارَكالْ ِفي اأْلَْرِض أَْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن   كا

 ؛فساد العقائدصوِر والمعامَلِ، فمن  أَْا المؤمنون، والفساد َتناول العقائد والعباداِ واألخَلق
 ر الله، والتحاكم لغير شرع الله.بغير الله، والحلف بغي التعلقُ 

الفجر متعمدا بعد طلوع الشمس، والتقرب إلى الله بالبدع  في العباداِ؛ صَلةُ  ومن صور الفسادِ 
 والمحدثاِ، كالمولد النبوي.

، والوقوع في في ميادَن العملبين الرجال والنساء  واَلختَلطُ  التبرجُ  ؛ومن صور الفساد في األخَلق
من أمتي قد قال النبي صلى الله ْليه وسلم: ليكونن فآفاِ اللسان، واَلستماع للمعازف واألغاني، 

ر والخمر   1.والمعازفأقوام َستحلون ال ِح َر )أي الفرج الحرام( والحَر

بالربا، قال الله تعالى )َا أَْا الذَن آمنوا َل تأكلوا الربا  ومن صور الفساد في المعامَلِ؛ التعاملُ 
م صلى الله ْليه وسلم آكل ضاْفة واتقوا الله لعلكم تفلحون(، أضعافا م الربا فقال: ولعن النبي الكَر

ي اللعن ، ألنْم متعاونون ْلى أي فوكله وكاتبه وشاهدَه. وقال: هم سواء.    لعن الله آكل الربا ومُ 
 .وكل هو المعطي للربامُ  وال، كذل

 ماَل َدفع شخص  وصورتْا أن بالرشوة،  ؛ التعاملُ وأكثرها انتشارا الفساد في المعامَلِصور ومن 
َْْمرٍو رضي الله ْنْما ف، سقط حقا ْليهأو ليُ  لشخص ليحصل ْلى ما ليس من حقه، َْْبِد اللَِّه ْبِن  عن 

ََْلْيِه َوَسلََّم الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي)قَاَل:   .2(َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
 ا.هو آخذه والراشي هو معطي الرشوة، والمرتشي

َْْبِد اللَّهِ فلول، وقد جاءِ تسمية الرشوة بالغُ  َْْن النَِّبيِ  َصلَّى ا َعْن  َْْن أَبِيِه  ََْلْيِه َوَسلََّم قَالَ ْبِن بُ َرََْدَة  : للَُّه 
ََْمٍل فَ َرَزقْ َناُه رِْزقًا َفَما َأخَ  ََْلى  َو ُغُلولَمْن اْستَ ْعَمْلَناُه  ُْ   3.َذ بَ ْعَد َذِلَك فَ 

ن َأخذ شيَئاً بعد ذلك، َل َحل له أف ؛ْلى ْمل وأْطيناه ْلى ذلك ماَلً  : من جعلناهومعنى الحدَث
 . هو الخيانة في الغنيمة وفي بيت مال المسلمين لولُ ، والغُ لولفإن أخذ فْو غُ 

                                                 
 .( من حدَث أبي مالك األشعري رضي الله ْنه9955) البخاريرواه  1
 «.المسند»وغيره من حدَث ْبد الله بن ْمرو رضي الله ْنْما، وقو ى سنده محققو ( 2932رواه أحمد ) 2
دة بن الحصيب رضي الله ْنه، ( 2593رواه أبو داود )  3  «.صحيح أبي داود»وصححه األلباني في من حدَث بَر
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الحكومية أو الخاصة الحدَث دليل ْلى أنه َل َجوز لمن كان موظفًا َأخذ راتبًا من دائرته  هذاففي 
 .لوَلً أن َقبل ماًَل أو هدَة من أحٍد بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غُ 

الرشوة وسماها هدَة أو  ىتعاطَنبغي التنبيه إلى أن تغيير اسم الرشوة َل َغير في الحقيقة شيَئا، فمن و 
 فْو مرتٍش في الحقيقة، ألن العبرة بالحقائق َل المسمياِ.إكرامية 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما فيه من اآلَاِ والذكر الحكيم، أقول قولي 
 استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.هذا و 

 الخطبة الثانية
قد استعمل رسول الله صلى الله ْليه ف ،بعدأما الحمد لله وكفى، وسَلم ْلى ْباده الذَن اصطفى، 

َْى اْبَن اللُّْتِبيَّة بني ُسليم ليجمع الزكاة منوسلم رجًَل  ََْمِلِه فقاَل: َا َرسوَل اللَِّه، ، َُْد َفجاَء ِحيَن فَ رََغ ِمن 
 هذا َلُكْم وهذا أُْهِدَي ِلي. 

َدى لَك أْم َل؟  ْْ َِ أَُ  َِ في بَ ْيِت أبِيَك وأُمِ َك، فَ َنَظْر  فقاَل له: أَفَل قَ َعْد
َد وأَثْ َنى َْلى اللَِّه بما هو أْهلُ  َّْ َِْشيًَّة بَ ْعَد الصََّلِة، فَ َتَش ُه، ثُمَّ ثُمَّ قاَم َرسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه ْليه وسلََّم 

ََْمِلُكْم، وهذا أُْهِدَي ِلي)قاَل: أمَّا بَ ْعُد، َفما باُل العاِمِل َنْستَ ْعِمُلُه، فَ َيْأتِينا فَيقوُل:  َل قَ َعَد ، أفَ (هذا ِمن 
َدى له أْم َل، َفوالذي نَ ْفُس ُمَحمٍَّد بَيِدِه، َل ََ ُغلُّ أَحدُُكْم ِمْنْا شيًَئا ْْ إَلَّ  في بَ ْيِت أبِيِه وأُمِ ِه فَ َنَظَر هْل َُ 

ُُْنِقِه، إْن كاَن بَِعيرًا جاَء به له ُرغاء   بْا لْا  ، وإْن كاَنْت بَ َقرًَة جاءَ 1جاَء به ََوَم الِقياَمِة ََْحِمُلُه َْلى 
 .فَقْد بَ لَّْغتُ  ،3رإْن كاَنْت شاًة جاَء بْا تَ ي ْعَ ، و 2ُخوار  

ُْْفرَِة إْبطَْيهفقاَل أبو ُحَمْيٍد: ثُمَّ َرَفَع َرسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه ْليه وسلََّم َََدُه، حتَّى إنَّا لَ   9.9نَ ْنظُُر إلى 

ة، محم ة، وأزكى البشَر ِد بِن ْبِد اللِه، صاحِب الحوِض هذا وصلوا رحمكم الله ْلى خير البَر
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ما )َاُه بذلك حيث قال ْز من قائل ْليوالشفاِْة، فقد أَمرَُكم الل ا الَِّذََن آَمُنوا َصلُّوا  َْ أََ ُّ

اللْم صلِ  وسلِ م وزد وبارِْك ْلى ْبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه األنور، والجبين ا(، َتْسِليمً 
ن سائر صحابة نبيك محمد  لي، ْو ثمان ْو مر ْو األزهر، وارَض اللْم ْن خلفائه األربعة؛ أبي بكر ْو

                                                 
 غاء هو صِو البعير.ال رُّ  1
 وار هو صِو البقر.    ال خُ  2
 ال ُيعار هو صِو الغنم. 3
 إبطية أي بياضْما ال مشوب ب ُسمرة. ُْ فرةُ  9
 .من حدَث أبي حميد الساْدي رضي الله ْنه (2232رواه البخاري ) 9
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نا معْم بعفوك ،صلى الله ْليه وسلم ن التابعين، وَمْن تَِبَعْم بإحساٍن إلى َوم الدَن، ْو وجودك  ْو
 .وكرمك وإحسانك، َا أرحم الراحمين

ِْزَّ اإلسَلَم والمسلميَن، واخذل الشرك والمشركين، اللْم انصر دَنك وكتابك وسنة نبيك  اللْم َأ
باَدك المؤمنين  .ْو

ََْن ْن المدَنين، واشف  اللْم فرج هم المْمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقِض الدَّ
 .لمين، برحمتك َا أرحم الراحمينمرضانا ومرضى المس

 .اللْم آِ نفوسنا تقواها، وزكْا أنت خير من زكاها، أنت وليْا وموَلها

ك، واتبع رضاك َا اللْم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعل وَلَتنا فيمن خافك واتقا
 .ربَّ العالمين

اَاهم.اللْم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، و   إْزاز دَنك، واجعلْم رحمة ْلى ْر
ََْذاَب النَّار) نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا   (َرب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

لى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا.  وصلى الله ْلى نبينا محمد، ْو

 

نأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في  في  ،1992لعام  الثانيربيع من شْر  السادس والعشَر
 مدَنة الجبيل، في المملكة العربية السعودَة
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 األولىالخطبة 

ِِ ََّّ إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ  ََ ُم ََ ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ََئا
ِل َّْ  ِْ َُ َْْبُدُه َلُه، َوَمْن  ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا  َْ ُد أَْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش َْ ََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش  َوَرُسولُُه.ََ

، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ )صلى الله ْليه وسلم(أما بعد، َإن خير الكَم كَم الله، وخير الْدي هدي محمد 
 بدْة ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.محدثة بدْة، وك َّ 

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(. َْ  )ََا أََ ُّ

ا  َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ َما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه )ََا أََ ُّ ُْ َوَبثَّ ِمن ْ
ََْلْيُكْم رَِقيبا(.  الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 

َْْماَلُكْم َوََ غْ  ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم َأ َْ ََ َقْد )ََا أََ ُّ ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه 
َِْظيما(.  ََاَز ََ ْوزاً 

 الله سبحانه حكيم َيما َقدره ْلى أن واْلموا وأطيعوه وَل تعصوه، ، واحذروه اتقوا الله تعالى ،أَْا المسلمون
وكذلك َع َّ الطاْة، وترك المعصية، صبرهم ْلى  اختبارْباده من خير وشر، وسراء وضراء، َِمن تلك الحكم 

الخير بالشر و ونبلوكم قال الله تعالى )َي األنفس والثمراِ واألموال،  نقصٍ ره ْليْم من د ِ    قَ    ما َُ ْلى  احتمال صبرهم
،  ،بالغنى والفقر، والعز والذلبتليكم نأي ، َتنة وإلينا ترجعون( ، والعاَيةوالصحة والمرض، والوباء والحياة والمِو

توب، َيؤ حسن ْمَ، َم كأَ لنعلم  ْن مراد الله بذلك التقدَر. غاََ، َستمر َي معاصيهم كأَو وب َو

  وقوع وباء كورونا، هذا من البََا  هذا الزمانأن من أْظم ما قدر الله ْلى الناس َي  َل َخفى، المؤمنونأَْا
ي وقوع الوباء الذي تسبب َي تعطي َّ مصالح  ي حصول الخسائر المادَةالَوََ     ياِالناس، َو ، َينبغي والبشَرة ، َو

 قدَّرهب َّ ، للهحاشا ، قَ  بِ ي َّ العبثن لنفسه، َليس تقدَر وقوع هذا الوباء مِ للمسلم البصير أن َجع َّ من ذلك ْظة 
ْم نموذجا من َعج  َّ لمرارا َي القرآن العَزز، وهي انغماس الناس َي الذنوب والمعاصي،  ذكرهاقد لحكمة ْظيمة، 

ستقيم َتصلُ ، ِر  ِر لْم من الفساد ما أثَّ   جزاء أْمالْم َي الدنيا، لعلْم َرجعون ْن أْمالْم التي أثَّ  ح أحوالْم َو
َر اْلَفَساُد َِي اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر ) أمرهم، قال الله تعالى َْ َِْمُلوا  ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ َظ ْم بَ ْعَض الَِّذي  ُْ َلَعلَُّهْم لُِيِذََق

عفو ْن كثير(.  فبما كسبت أيديكم)وما أصابكم من مصيبة  وقال تعالى، (نيَ ْرِجُعو   َو

  َقد انتشر الفساد وهو مشاهد غير خاٍف، ذلك الفسوق والعصيان،  بسببهو َحصول هذا البَء العام
َاإلَْمي،   اوصار التعام َّ بالربا أمر حتى َي رمِان، واَلستْزاء بالدَن وأهله َيه صِو الطرب والمجون  ْو

ن النساء بالحجاب، ناهيك ، وتْاوَ َي ميادَن العم َّ واألسواق وانتشر التبرج واَلختَطوَل َُسمى َسادا، ، اطبيعي
ة والِيقة، الفاتنة، ِمن لبس العباءاِ ْن  واَلنشغال ْنْا بالبيع المساجد  رِ جْ وأما النوم ْن الصلواِ وهَ المزخَر

 ث وَل حرج، َْ َّ بعد هذا َُستغرب وقوع البَء العام؟ د ِ حَ ََ والشراء 
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  مدركا أن ما هو َيه أن يظل العبد معلقا قلبه باللهمن حكمته تعالى َي تقدَر األمراض واألوبَئة ْباد الله، إن ،
مستمسكا بأمر الله، حِذرا من الوقوع العبد ، َيظ َّ الله َي أي لحظة همن النعمة والغنى إنما هو رزق من الله، قد َغير 

.رَّ     َل تزول تلك النعمة، َإن النعم إذا ُشِكِر قَ  ، كيتهَي معصي  ِ، وإذا ُكِفِر َرَِّ

  حتى َرجعوا إلى المعصيةو  ألهل الغفلة اتذكير  في ذلكن أومن حكمته تعالى َي تقدَر األمراض واألوبَئة ،
علموا أن لْم ربا  توبوا إلى بارئْم، َو عاقب  رقيبا،ربْم، َو ِِ ْليهَأخذ بالذنب َو ، قال الله سبحانه )َوبَ َلْونَاُهْم بِاْلَحَسَنا

 ِِ  (.َتَضرَُّعواََ َلْوََل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا )وقال تعالى (، َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَوالسَّيِ ََئا

  ظْور قسوة قلوب بعض العصاة باستمرارهم ْلى المعاصي، وتَزين هذا الوباء وقوع َي ومن حكمته تعالى
استدراج ثم ، وحلول النكباَِي َساد الكون  ليس له تأثير   هأنو ، أن ما هم ْليه حسن   ظنواحتى  ذلك،الشيطان لْم 

ى قال تعال ،ْلى ِغرَّة اَُ ْؤَخُذو ْلى ما هم ْليه من المعاصي والغفلة حتى الله لْم بإمْالْم وإدرار النعم ْليْم 
فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم ََ َلمَّا َنُسوا َما ذُكِ ُروا بِِه ) وقال تعالىن(، ِإنَّ َكْيِدي َمِتي َوُأْمِلي َلُهمْ  * ِمْن َحْيُث ََل ََ ْعَلُمونَ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ )

َلَقْد َأَخْذنَاُهْم بِاْلَعَذاِب َََما )و  وقال تعالىن(، ََِإَذا ُهْم ُمْبِلُسو  َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتة  ى ِإَذا ََرُِحوا ِبَما أُوُتوا َحتَّ  أَبْ َواَب ُكلِ  َشْيء  
ُْون َِرَّ ْم َوَما ََ َت (، أي آَِسون من ِإَذا ُهْم َِيِه ُمْبِلُسون فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم بَاب ا َذا َعَذاب  َشِديد  َحتَّى ِإَذا *  اْسَتَكانُوا ِلَربِ ِْ

 رحمة الله.

  لمن صبر واحتسب، ورضي ولم  ما رتب على ذلك من الثوابومن حكمته تعالى َي تقدَر األمراض واألوبَئة
، َولَْيَس َذاَك أِلَ  ،ََْجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمن: (صلى الله ْليه وسلم)َجزع، قال  َحٍد ِإَلَّ لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابَ ْتُه ِإنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخي ْر 

ر اَسرَّاُء َشَكَر َََكاَن  ر اَلُه، َوِإْن َأَصابَ ْتُه َضرَّاُء َصبَ َر َََكاَن  َخي ْ  1.َله َخي ْ
َْْن أَبي ُهَرَْرةَ  َما ََ زَال اْلَبَُء بِاْلُمْؤِمِن َواْلمؤِمَنِة َي نَ ْفِسِه  :)صلى الله ْليه وسلم(قَاَل: قَاَل رسوُل اللَِّه  رضي الله ْنه َو

 2.ةَوَما َعَلْيِه َخِطيئَووَلِدِه وَمالِِه َحتَّى ََ ْلَقى اللَّه 

  جزِهم أمام هذا الوباء الصغير، َْذه األمم التي بلغت َشْأًوا  البشرظْور ضعِف ومن حكمة الله َي هذا الوباء ْو
لوجيا واَلكتشاَاِ واَلختراْاِ وقفت حائرة مدهوشة ْاجزة أمام هذا الوباء و والتكن َي التقدم والحِارةْظيما 
 اَلنشغالبنفسْا ْن  وتنشغ َّكسر ْنفوانْا،  نبْذا الوباء ََ هي كم من دولة قالت )من أشد منا قوة(، َإذا َ، الصغير

با من دارهم حتى َأتي أمر الله إن الله  تصيبهم بما صنعوا قارعةغيرها، وصدق الله )وَل َزال الذَن كفروا ب أو تح َّ قَر
َمنْم من أرسلنا ْليه حاصبا ومنْم من أخذته الصيحة ومنْم  فكال أخذنا بذنبهَل َخلف الميعاد(، وقال تعالى )

 وكم أهلكنا(، وقال تعالى )من خسفنا به األرض ومنْم من أغرقنا وما كان الله ليظلمْم ولكن كانوا أنفسْم َظلمون
 .من قَرة بطِر معيشتْا(

                                                 
 .(2222) رواه مسلم 1
 (.2252« )السلسلة الصحيحة»، وانظر (9582، وأحمد )(حدَث  حسن  صِحيح)َوقاَل: ( واللفظ له، 2922)رواه التِ ْرِمذيُّ  2
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  كتقصير َي ،  بحتة مادَةوباء إلى أسباب ون ما ح ََّّ باألُمَِّة من زُ    عْ الناس َ َ  بعضنَّ أعجب ، ومن الالمسلمونأَْا
ة، التحصُّ  من األسباب التي َرددها من َل  ونحو ذلكأو تقصير َي محاصرة الوباء َي منشَئه، ن بالمِاداِ الحيَو

قدر وقوع هو الذي َالله وحده دلي َّ ْلى قلة العلم واإلَمان، نظر مادي قاصر، و مما َلشك أنه ، وهذا َؤمن بالقدر
عهالذي بيده وحده ، وهو هذا الوباء ْم بَْأُسَنا بَ َياتاً َوُهْم ): تعالىالله قول أولم َسمعوا إلى ، َر ُْ َََأِمَن أَْه َُّ اْلُقَرى أَن ََْأتِيَ  َأ

ََ ََْأَمُن َمْكَر الل هِ نَآئُِموَن * أََو أَِمَن  ََ ْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم ََ ْلَعُبوَن * أََََأِمُنوْا َمْكَر الل ِه  ُْ َلَّ اْلَقْوُم  إِ أَْه َُّ اْلُقَرى أَن ََْأتِيَ 
ََْذابًا مِ ن ََ ْوِقُكْم أَْو ِمن)وقال تعالى (، اْلَخاِسُرون ََْلْيُكْم  َعَث  ََ ب ْ ََْلٰى أَن  َتْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو  ُق َّْ ُهَو اْلَقاِدُر 

َُِكم بَْأَس بَ ْعضٍ  ِشيَ ع ا ََ ْلِبَسُكمْ  ُْونانظُْر َكْيَف ُنَصرِ ُف اْل  َوَُِذََق بَ ْع ََ ْفَق ْم  ُْ ِِ َلَعلَّ  .(ََا

 طاْة وَلة أمور سَمة من نجاه الله من هذا الوباء بظْور المصلحة العظيمة َي  ومن حكمة الله َي هذا الوباء
يةالمسلمين  واألخذ  ،ومنع التجو ل ،َي لزوم البيِو ،واجتماع الكلمة ووحدة الصف والتَحم بين الراْي والْر

 .ْذا الوباءعد من حصول العدوى ب  بُ     للباألسباب اَلحتراَزة والتدابير الوقائية والتوجيْاِ الصحية 

  والتمادي َي معصيتهْنه والحذَر الحذَر من الغفلةتقوى الله، ومراقبته َي السر والعَنية، بَالله الله ْباد الله ، ،
ا نبالوباء قادر ْلى أن َصيبمن حولنا ر إصابة َالذي قدَّ قال تعالى )واْلموا أن الله َعلم ما َي أنفسكم َاحذروه(، 

ليكم بالتوبة النصوح من سائر المعاصي والذنوببه،  ْمر رضي  َع َّكما َْي مفتاح الخروج من هذا البَء العام،  ، ْو
إَل  ولم َُكشفاللْم ما نزل بَء إَل بذنب، ): َقال س َستسقيابالن َخرجالله ْنه لما قحط الناس َي ْام الرمادة 

 .(بتوبة، وهذه أَدَنا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة

  ،أقول قولي هذا واستغفر بارك الله لي ولكم َي القرآن العظيم، ونفعني وإَاكم بما َيه من الَاِ والذكر الحكيم
 الله لي ولكم من ك َّ ذنب َاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية

وباء  من أهم أسباب الوقاَة من إن أَْا المسلمون، ا َيالحمد لله وكفى، وسَم ْلى ْباده الذَن اصطفى، أما بعد، 
 :سبعة والَاِ أموراالشرور كورونا أو غيره من 

ومن ، وهو اْتماد القلب ْليه مع بذل األسباب الحسية للوقاَة من الشرور، قال الله تعالى )التوكل على الله: األول
 .كاَيه(، ومعنى حسُبه أي  هحسبُ َتوك َّ ْلى الله َْو 

، َلو َع َّ منه إنما هو بتقدير الله تعالى والسالمةواإلصابة به أو غيره البالء هذا العلم بأن وجود  والثاني
ة،  ألصابه، قال الله تعالى )وإن َمسسك  بالبَءْليه اإلصابة  وقد قدَّر اللهاإلنسان ك َّ األسباب الحسية والمعنَو

 الله بِر ََ كاشف له إَل هو وإن َمسسك بخير َْو ْلى ك َّ شيء قدَر(.

 هالله كفاَته لعبده من الشرور بوصف(، َفي هذه الَة ربط بكاف عبده، قال تعالى )أليس الله العبادةكثرة الثالث:  
 العبودَة، َمن كان كثير العبادة كان حقيقا بمَزد الكفاَة من الشرور والَاِ.ب



  الداء والدواء –كورونا موضوع الخطبة:  

 

مع بذل األسباب  وهو اْتماد القلب ْلى الله ،عليه التوكلِ صدق كفاَة الله لعبده من الشرور   ومن أسبابالرابع: 
 .يهكاَِ (، أي  هسبُ حُ ومن َتوك َّ ْلى الله َْو ، قال الله تعالى )للوقاَة من الشرور الحسية

، والدلي َّ ْلى (صلى الله عليه وسلم) على النبي ةصالالكثرة كفاَة الله لعبده من الشرور   ومن أسبابالخامس: 
، حتى َجعلْا ُج  ََّّ دْائه ذلك أن كعبا رضي الله ْنه أخبر النبي ْليه الصَة والسَم أنه سيكثر من الصَة ْليه

ُغَفر ذنبُ كمَّ   ه ُتكَفىإذاً َقال له:   1ك.، َو

ركعتين ركعتين، والدلي َّ ْلى ، في الضحىأربع ركعات صالة كفاَة الله لعبده من الشرور   ومن أسبابالسادس: 
اِر تعالى قول الله ذلك  َْ ٍِ ِمْن أَوَِّل الن َّ والمراد  2آِخَرُه. َأْكِفكَ َي الحدَث القدسي: اْبَن آَدَم ، ارَْكْع ِلي أَْربََع رََكَعا

 .من الَاِ والحوادث الِارةما َيه بقوله )أكِفَك آخره(؛ أي أكِفك 

واألوراد الصباحية  المحافظة على األذكاركفاَة الله لعبده من الشرور والَاِ   أسبابأْظم ومن : السابع
 ، ومنْا:والمسائية

 صلى الله ْليه )قوله والدلي َّ ْلى ذلك ، والمساءفي الصباح سورة اإلخالص والمعوذتين ثالثا  ةقراء
ق َّ: )ق َّ هو الله أحد( والمعوذتين حين تمسي وتصبح : خبيب بن ْدي رضي الله ْنهعبد الله بن ل (وسلم

 9من ك َّ شيء. تكفيكثَث مراِ، 
  ن ََدَُع هؤَلء  )صلى الله عليه وسلم(لم َكن رسوُل الله : حدَث ْبد الله بن ْمر رضي الله ْنْما قالْو

ِِ حيَن َُْمِسي وحيَن َُصبح ُْمَّ إني أساُلَك  :الدْوا ُْمَّ إني أساُلَك العفَو  العافَيةَ اللَّ َي الُدنيا والخرة، اللَّ
ُْمَّ احفظني ِمْن بين  والعافَيةَ  َْاتي، اللَّ ُْمَّ اسُتر ْوراتي، وآِمن َرْو ومن  َديَي دَني ودنياي وأهلي ومالي، اللَّ

ن ِشمالي ومن َوقي، وأْوُذ بعظمِتَك أن أُْغَتال ِمن تحتيخلفي، ْو  4.ن َميني ْو

 لقوله ْليه الصَة والسَم: إذا حل المساءالبقرة سورة  اآليتين من آخر ةقراءالمسائية  ومن األذكار ،
 8.كفتاه َي ليلة البقرة من آخر سورة بالَتين قرأ من

 قَاَل:  رضي الله ْنه عْن أنسٍ ، َدعاء الخروج من المنزل منزلهالتي تحفظ المسلم إذا خرج من  ومن األذكار
ََْلى اللَِّه،  ،ِبْسم اللَّهِ ): - عِني ِإَذا َخرَج ِمْن بْيِتهِ َ -َمْن قَاَل  :)صلى الله ْليه وسلم(قاَل رسوُل اللَِّه  توكَّْلُت 

َْْنُه الشَّْيطَان(وُوِقيتَ وَُكِفيت ُهدََت ) :َقاُل لهُ  (؛َوَل حْوَل َوَل ُقوَة إَلَّ بِاللَّهِ   َيقول: َْعِني الشَّْيطَان ،، وتنحَّى 
 6؟ يَوُوقِ  وَُكفيِلَشْيطاٍن آخر: كْيَف َلَك بِرُج ٍَّ َقْد ُهِدَي  -

                                                 
 .وحسنه األلباني(، 2429)رواه الترمذي  1
 .وصححه األلباني( ْن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله ْنْما، 498)رواه الترمذي  2
 .وصححه األلباني( وغيره، 8252) أبو داودرواه  3
 (، وصححه األلباني.9591(، وابن ماجه )8294) رواه أبو داود 4
 ( من حدَث أبي مسعود األنصاري رضي الله ْنه.529( ومسلم )4225ي )رواه البخار  5
 «.سنن أبي داود»َي التعليق ْلى األرناؤوط (، وحسنه الشيخ شعيب 828رواه أبو داود ) 6
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  صلى الله ْليه وسلم(، َعن أبي بكر الصدَق رضي الله ْنه أن النبي دائما سؤال الله العافيةومن األذكار( 
رًا ِمَن َوالَعاِفَيةَ قال: اْسأَُلوا اللََّه الَعْفَو   1.الَعاِفَية، ََِإنَّ َأَحًدا َلْم َُ ْعَط بَ ْعَد الَيِقيِن َخي ْ

َْاََ ْيت. َوَعاِفِنيَدْو َي قنوته َيقول:  )صلى الله ْليه وسلم(وكان   2َِيَمْن 
، وَُجاءة عافيتك لِ وُّ حَ  زوال نعمتك، وتَ : اللْم إني أْوذ بك من ْليه وسلم( الله)صلى وكان من دْائه 

 9سخطك. نقمتك، وجميع

 ََْلْيِه )أََنٍس رضي الله ْنه أَنَّ النَِّبيَّ حدَث  باب اَلستعاذة من األمراضَي  األذكار الواردة ومن َصلَّى اللَُّه 
ُْوُذ ِبَك ِمْن اْلبَ َرِص َواْلُجُنوِن َواْلُجَذاِم   (َوَسلَّمَ  ُْمَّ إِنِ ي َأ  4.مَوِمْن َسيِ ْئ اأْلَْسَقاَكاَن ََ ُقوُل: اللَّ

 .حتى َقِي ْلى البدن كله ،َي أطراَه الجذام مرض َصيب اإلنسانو 

  األذكار، مث َّ كتاب َي باب الِكفاَة من الشرور كثيرة، وهي مدونة َي كتب واألذكار الواردة واألحادَث
 للقحطاني، وغيرها.« حصن المسلم»للنووي، و « األذكار»َلبن تيمية، و « الكلم الطيب»

 َرْم كيَف هم ُضَعفاْلى العباِد َُ  سبحاَن خالِق كورونا وُمرسِله
ََْصفا َيروُس ليس َُرى بالعين من ِصَغرٍ  نا   لكن بأكثِر سكاِن الدُّ

عِته  وكْم ِحراٍك ْلى ذي األرِض قد وقفا كم اقتصاٍد هوى من بعِد َر
ن سفرٍ  ط  ََّ الناَس ْن سعٍي ْو ِِ كُفصٍ  َلزم الصَّ  ْو  دَارهَن البيو

 ك َّ  َحاذُر ِمْن ل َْمٍس له تلفا أْن َل ِمساَس( شعاُر الناس من قَ َلقٍ )
 كانت تَ َبْختَ ُر َي نَعمائْا تَ َرَا كم أمٍة أصبحت َي ْيشْا َشظََفاً 

 ِمْث َُّ الشحيِح زوى الكفيِن والكتفا َْن بُ ْعٍد سَُمْماحتى الحبيباِن 
 خو َاً َخْلَقُه ِمْن بأِسِه َأَسفا  مُ  سبحاَن خالِق كورونا وُمرسِله

خلعوا الكبر والطغيان واألنَفا فيقوا بعد َغْفَلِتْملعلْم أن َُ   َو
ِْ سُّ حُ  لعلْم أن ََ   ما أُِلفا كْم ِمْن نعيٍم ُنِسْي ِمن طُْولِ  وا نعمًة ُكِفر

ِم بنا  َلو َشاء بِنا َي لحظٍة َخَسفا لعلنا أن نرى ِحْلَم الكَر
 َْ  8َاواَرُْج ْلينا َشُْر الصوِم قد أزِ  ُسِرَا ربِ  ْج  َّْ بُِيسٍر بعد ما 

  ْباد الله، إن هذا الوباء خطير ْلى األرواح، وانتشاره سَرع، وهذا َتطلب ْلى المؤمن كثرة التِرع إلى الله
بالسَمة منه، َإن الحياة نعمة، وقد استأمن الله ْباده ْلى أرواحْم، كما قال النبي )صلى الله ْليه وسلم(: 

 1وإن لنفسك ْليك حقا.

                                                 
 «.سنن أبي داود»َي التعليق ْلى األرناؤوط ( وغيره، وحسنه الشيخ شعيب 9542رواه أبو داود ) 1
 (.1915برقم )« المسند»(، وصححه محققو 1/122رواه أحمد ) 2
 .( ْن ْبد الله بن ْمر رضي الله ْنه2996) رواه مسلم 3
 .سلمإسناده صحيح ْلى شرط م«: المسند»(، وقال محققو 9/122أحمد )رواه  4
 ادي، جزاه الله خيرا.حدَّ  هذه األبياِ من نظم د. ْلي بن َحي ال 5
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  ا الَِّذَاَقال )إن  الله سبحانه أمركم بأمر ْظيمأن اْلموا رحمكم الله ثم َْ ََْلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن  ََ َن للََّه َوَم
ََْلْيِه َوَسلِ ُموا  ق لِ إن من أَِ َّ أَامكم َوم الجمعة، َيه خُ وسلم: النبي صلى الله ْليه  وقالتسليما(، آَمُنوا َصلُّوا 
يه قُبِ  يه النفخة    آدم ْليه السَم، َو يه الصَّ 2ض، َو من الصالة، فإن صالتكم معروضة  فأكثروا عليَّ ، 9عقة، َو

من و  ،وارض ْن أصحابه الخلفاء، وارض ْن التابعين ،ص َّ وسلم ْلى ْبدك ورسولك محمد اللْم، 4(علي
  .تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن

   ع ، إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة أَدَناإَل بتوبة، وهذه  ُك ِشفاللْم ما نزل بَء إَل بذنب، وما اللْم اَر
ع ْنا ْنا الوباء إنا مسلمون ع ْنا الوباء إنا مسلمون، اللْم اَر اللْم من ماِ َي . الوباء إنا مسلمون، اللْم اَر

اللْم بلغنا ، اللْم بلغنا رمِان .جر والعاَيةهذا الوباء من المسلمين َارحمه، ومن مرض َاجمع له بين األ
ي الخرة حسنة وقنا ْذاب النار.  رمِان، اللْم بلغنا رمِان.  ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

 .سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين 

َي مدَنة الجبي َّ، َي المملكة  ،1442لعام رجب من شْر  الرابع ْشرأْد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، َي 
 22266828226961، واتس: العربية السعودَة

                                                                                                     
من حدَث  (، وأصله َي الصحيحين26925« )المسند»( وغيره ْن ْائشة رضي الله ْنْا، وحسنه محققو 6/265رواه أحمد ) 1

 حيفة رضي الله ْنه وغيره من الصحابة.أبي جُ 
 ََنفخ َيه إسراَي َّ، وهو ال َم لك ال ُم وَك َّ بالنفخ َي الصور، َيقوم الخَئق من قبورهم.أي النفخة الثانية َي الصور، وهو قرن   2
 أي َُصعق الناس َي آخر الحياة الدنيا، َيموتون كلْم، والصعقة تكون بسبب النفخة األولى َي الصور، وبين النفختين أربعون ْاما. 9
 (.16162برقم )« المسند»، ومحققو «أبي داود صحيح»، وصححه األلباني َي وغيره (4/5أحمد )رواه   4
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