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 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

 *( اإليمان باهلل1)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 اء[.]النس  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

                                                 

َجت األحاديث واآلثار بمكتب العقيدة اإلسالمية، وما كان من تعليق للشيخ جعلنا  * ُخرِّ

 بعده )م(. )النارش(
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، ضاللة بدعة حمدثة بدعة، وكل وكل ،حمدثاهتا األمور ورش ،

 وكل ضاللة يف النار.

 ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ژ:  يقول بعد، أما

  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ

 ]البقرة[.  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

عن اإليامن، قال صلوات اهلل  ملا سأله جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي 

اإليامن: أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن »وسالمه عليه: 

 ... احلديث.(1)«بالقدر خريه ورشه

ما هو اإليامن باهلل؟  لكن أصل الدين وأصل أصول الدين، باهلل هو اإليامن

وكيف يكون اإليامن باهلل؟ وهل كل من أثبت وجود اهلل تعاىل أو اعتقد وجود اهلل 

 يكون مؤمنًا باهلل؟

 إن اإليامن باهلل تعاىل يتضمن اإليامن بعّدة أمور:

كافيًا حتى  وهذا وحده ليس: أول هذه األمور: اإليامن بوجود اهلل 

                                                 

( من طريق حييى بن يعمر عن 8(  جزء  من احلديث املشهور الذي أخرجه مسلم بطوله )1)

( 9ومسلم )(، 50، وكذا أخرجه بنحوه البخاري )ابن عمر عن عمر بن اخلطاب 

 .–من طريق  إسامعيل بن إبراهيم، عن أيب حيان، عن أيب زرعة ، عن أيب هريرة 
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ر اهلل طَ أمر فَ  إثبات وجود اهلل ف. يكون املرء مؤمنًا باهلل 

من أنكر وجود اهلل كفرعون واملالحدة من بعده  حتى إن   ،تعاىل عليه اخللق مجيعاً 

وجيدون يف قلوهبم شيًئا ال يستطيعون أن يغريوه أو  ،جيدون يف قلوهبم رضورةً 

ال يستطيعون إنكارها،  -كام يزعمون  - وهو اعتقاد أن هناك قوة خفية ؛ينكروه

إنام  وا عنها هي عند املؤمنني الذين يؤمنون باهلل هذه القوة التي عرب  

وبيده كل يشء وهو عىل كل  ،وأوجد كل يشء ،الذي خلق كل يشء ،اهلل تعني

 .وهو القوي املتني  ،يشء قدير

إن فرعون ملا أنكر  حتى ،رطَ اإليامن بوجود اهلل تعاىل هذا أمر مغروس يف الف  

 ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ژوجود اهلل تعاىل وقال: 

 .]النازعات[ ژ چ چ چ ڃ ژ :وقال أيضا[، 38]القصص: 

لكنه كان يقول هذا  ،هو يف قرارة نفسه يعلم كذب ما يقولكان يقول هذا و

 ٻ ٱ ژ قال تعاىل:، وعنادًا واستكبارًا وفسادًا يف األرضبلسانه مكابرًة 

 .[النمل]  ژ ڀ ڀ ڀ       ڀ            پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

ألن هذا أمر يشرتك فيه عامة الناس أو  نؤمن بوجود اهلل فقط؛ إذًا ال ينبغي أن

د  ،أكثر الناس أو كل  الناس إال النادر، الكل  يؤمن بوجود اهلل، لكن هل الكل  يوحِّ

 !اهلل؟
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ا خلق هذا الكون ورزق أهله ودب ر ك ل ما فيه وأوجد كل إذا آمنت أن هناك ربًّ

 .اجلنة فإن هذا وحده ال جيعلني أدخلما فيه، 

بألوهيته و ،ثم آمنت بربوبيته ،أكون مؤمنًا إذا آمنت بوجود اهلل أوالً  إنام 

 وبأسامئه وصفاته.

ن أن أؤمب  هُ دُ حِّ وَ أُ ، وإذا وحدته  فال يصح إيامين إال

أن أوحده يف أسامئه  بوجوده، أن أوحده يف ربوبيته، أن أوحده يف ألوهيته،

 وصفاته.

 يف ربوبيته؟ ما معنى توحيد اهلل 

اإليامن بالربوبية فوأن  هناك ربًّا خلق هذا الكون،  ،أن اهلل تعاىل موجود أن تؤمن

باخللق وامللك والتدبري؛  أن تعتقد إفراد اهلل  -وهو توحيد الربوبية  -

هلذا الكون الذي انفرد هبذا كل ه هو يعني: أن تعتقد أن اخلالق املدب ر الرازق املالك 

فال أحد يملك مع اهلل وال أحد  ،ال رشيك له يف يشء من ذلك اهلل 

 يملك ملًكا مطلًقا إال اهلل، وال أحد يدبر الكون مع اهلل.

هو الذي انفرد بخلق السموات واألرض وما فيهام وانفرد  اهلل 

هبذا غي أن تعتقد ، ينببترصيف األمور وانفرد بخلق كل املخلوقات 

 .اعتقادًا جازمًا بعد إيامنك بوجود اهلل 



 
 

 

9 
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إذا  ، فإنك ليس كافيًا حتى تكون مؤمنًا باهلل كام أمرك اهلل -أيضًا  -وهذا وحده 

بوجود اهلل وآمنت بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدب ر ال تدخل اجلنة بمجرد آمنت 

إىل حال إذا نظرت  ألنكعاىل هبا، اهلل ت دَ ر  ف  هذا، ألنه بقيت أمور البد  أن تُ 

جتدهم آمنوا بوجود اهلل وآمنوا أنه هو اخلالق  ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكني الذين بعث فيهم حممد 

 املدبر، آمنوا هبذا.

  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ: يقول اهلل 

 ]الزخرف[. ژ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ

 .[87]الزخرف:  ژ ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژويقول سبحانه: 

    ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ژ ل هلؤالء:أن يقو ملسو هيلع هللا ىلصويقول سبحانه آمرا نبيه 

أي: أن املرشكني الذين بعث [، املؤمنون] ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ۋ ۋ ژ :كانوا يعتقدون أن األرض ومن فيها هلل  ملسو هيلع هللا ىلصفيهم النبي 

 ائ ائ   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئەئ

 .[املؤمنون] ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی         ی    ی

تعاىل ذكر أن املرشكني كانوا يعتقدون أن الساموات واألرض سبحانه ... اهلل إذاً 
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 ۇ  ڭ ڭ        ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ژ ومن فيهام هلل:

 .[61العنبكوت: ] ژ ۇۆ

ذا كان هؤالء املرشكون مرشكني؟ ما الذي جعلهم مرشكني؟ ملاذا اإذًا... مل

رهم النبي ملسو هيلع هللا ىلصقاتلهم النبي  إىل اإليامن احلق  ملسو هيلع هللا ىلصم النبي ؟ ملاذا دعاهملسو هيلع هللا ىلص؟ ملاذا كفَّ

 والتوحيد احلق؟

ملا كانوا يذبحون وينذرون ويستغيثون ويستعينون  ،ألهنم ملا كانوا يعبدون

بل كانوا يدعون مع  هبذه العبادة، مل يكونوا يفردون اهلل تعاىل ؛ويدعون ويتقربون

ون أنواعًا من يرصف مل يرتكوا عبادة اهلل بالكلية، بل كانوا ، فمع أهنماهلل آهلة أخرى

 العبادات هلل، مل يدخلهم هذا يف اإلسالم.

أهنم أرشكوا مع اهلل غريه، أهنم جعلوا هلل أندادًا يطلبون منهم فاملشكلة 

ويلجأون إليهم، وهؤالء األنداد الذين اختذوهم من دون اهلل مل جيعلوهم مساوين 

بيننا وبني اهلل،  هلل تعاىل من كل وجه، بل كانوا يقولون هؤالء ليسوا إال شفعاء

هؤالء اآلهلة وهؤالء الصاحلون وهؤالء الذين نتقرب إليهم، نتقرب هبم إىل اهلل، ف

ليسوا إال شفعاء بيننا وبني اهلل، وليسوا إال وسطاء بيننا وبني اهلل، أما إن سألتهم 

فيقولون: اهلل، من رزقكم؟ اهلل، من حيييكم؟ اهلل، من يميتكم؟ اهلل،  من خلقهم؟

دون؟ قالوا: نعبد اهلل لكننا نعبد معه آهلة أخرى حتى تكون هذه اآلهلة من تعب

َفًة  َبًة  -واسطة بيننا وبني اهلل، وُمَزلِّ  لنا إىل اهلل. -أي ُمَقرِّ
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هؤالء إىل الرصاط املستقيم وإىل  اأرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب لكي يدعو

باخللق  -إمجاالً  -ه وإىل إفراده بالعبادة كام أفردو توحيد رب  العاملني 

 وامللك والتدبري.

باخللق وامللك والتدبري وأيقنت أنه ال خالق إال اهلل وال  كام أفردت اهلل تعاىل

كان منبغيًا عليك وواجبًا عليك  ،رازق إال اهلل وال يدب ر األمر إال اهلل 

هذا هو أن تعتقد أنه ال معبود بحق إال اهلل، وأن ترصف العبادة هلل تعاىل وحده، و

 ؛ال معبود بحق إال اهلل، ال ترصف العبادة ألحد غري اهللأنه معنى ال إله إال اهلل، 

حتى لو كنت تعتقد أن هذا األحد أو أن هذا الشخص أو أن هذا النبي أو الويل أو 

 الصالح ليس إال شفيعًا لك ومقربًا إىل اهلل.

اذهم الشفع اء بينهم وبني اهلل قال اهلل تعاىل رد عىل املرشكني األولني يف اخت 

      چ چ چ چ     ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژسبحانه يف أول سورة الزمر: 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

هذه هي حجتهم، ]الزمر[،  ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک   ک ک ڑ

فًة لنا إىل اهلل يقولون: نحن نعبدها وحتى تكون واسطة بيننا  ،فقط حتى تكون ُمَزلِّ

 ۀ  ڻ ڻ    ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ژاهلل تعاىل:  قالوبني اهلل، 

 .]الزمر[ ژ ہ ہ                 ہ  ہ ۀ
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 ڻ ژ ويف سورة يونس ذكر اهلل تعاىل هذا عنهم أيضًا فقال سبحانه:

ا ال هم يعلمون هذا، أهن[، 18يونس: ]  ژ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے  ھ ھ ھ ژ نفعهم،ترضهم وال ت

 .[يونس]  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

وكام  ،هؤالء إىل عبادة اهلل وحده اأرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب كي يدعو

كانوا يعتقدون أن اخلالق وأن املالك وأن املدبِّر هو اهلل، بل كانوا يطوفون  قلت:

لبيك اللهم »حول البيت كام يف صحيح البخاري وغريه ويقولون يف تلبيتهم: 

 .«ك لك لبيك، إال رشيكًا هو لك متلكه وما ملكلبيك، لبيك ال رشي

هذا قول ناس يؤمنون بوجود اهلل أم ال؟ نعم يؤمنون بوجود اهلل، قول ناس 

يؤمنون بأن اهلل هو اخلالق املالك املدبر؟ نعم قول ناس يؤمنون هبذا، لكن هنا 

يف العبادات التي يعني  -، موضع الرشك عندهم: يقولون إال رشيكًا هو لك

قالوا: فومع هذا يعرتفون أن هذا الرشيك مملوك هلل وأنه ملك له، -ف إليه ترص

 .«إال رشيكًا هو لك متلكه وما ملك»

 ملاذا تعبدون هذا الرشيك؟ فإذا قيل هلم:

أبطل هذه الوساطة،  : حتى يكون واسطة بيننا وبني اهلل، اهلل قالوا

ني اهلل أو إىل أحد يشفع لنا إىل واسطة بيننا وب -حتى نتقرب إىل اهلل  -ال نحتاج 
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 ويزلفنا إىل اهلل مهام كان عندك من الذنوب واملعايص... إلخ.

فإنك ال حتتاج إىل برش أو إىل حي أو إىل ميت أو إىل إنس أو إىل جن أو إىل ملك 

 .حتى تتوب إىل اهلل 

الفرد منهم إىل قسيسهم فيقول له استغفر يل يذهب  لسنا كاليهود والنصارى،

طني صك الغفران، ليس عندنا هذه الوسائط من األحياء، كذلك ليست أو أع

أن تذهب إىل قرب صالح أو إىل قرب ويل أو نبي وتقول: ب ،عندنا واسطة برجل ميت

يا سيدي فالن افعل كذا وكذا. أنت إذا فعلت هذا فقد صنعت عني ما كان 

رًا بأن يدعوهم مأمو ملسو هيلع هللا ىلصوهم الذين ُبعث فيهم النبي  ،املرشكون األولون يفعلونه

فإهنم مع  ،وإىل اإليامن باهلل  ،وإىل اإلسالم هلل ،إىل إخالص العبادة

مع إيامهنم بأنه اخلالق الرازق املدبر ومع إيامهنم بأسامء اهلل وإيامهنم بوجود اهلل 

 .ملا أخلُّوا بتوحيد العبادة مل يكونوا مؤمنني باهلل  ،وصفاته يف اجلملة

 علنا من املؤمنني به وأن يثبتنا عىل اإليامن حتى نلقاه.نسأل اهلل تعاىل أن جي

  الثانيةالخطبة: 

وصىل اهلل وسلم  ،ورشع لنا دينًا قد ارتضاه ،بل احلياةالذي أنار لنا ُس  احلمد هلل

وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه  ،حممد بن عبد اهلل ،وبارك عىل خاتم رسل اهلل

 وبعد:
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ة وأخربنا اهلل سبحانه يف كتابه أن أمرنا أن نفرده بالعباد اهلل 

التوحيد الذي هو إفراد اهلل بالعبادة هو دين مجيع املرسلني ودين مجيع املؤمنني به 

 املسلمني له من أول ما خلق اهلل تعاىل اخللق.

 ڃ ڄ ڄ ژيقول اهلل تعاىل مبينًا دعوات الرسل عليهم الصالة والسالم: 

الطاغوت و [،36]النحل:   ژ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 هو كل ما يعبد من دون اهلل.

  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ويقول اهلل 

 ]األنبياء[.  ژ ٺ ٺ  ٺ ڀ       ڀ

ملا يذكر قصص األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم  ويقول 

 ۈ ۈ ژأمجعني يف سورة األعراف، وسورة هود، ويف غريها من السور يقول: 

 ەئ ژ[، 50، هود: 65]األعراف:   ژ ىى    ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ   ٴۇ

، هود: 73]األعراف:   ژ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ ەئ

61]. 

 قبلإىل التوحيد ف فكان أول يشء يبدأ به الرسل يف دعوة أقوامهم هو دعوهتم

الصالة، إىل مكارم األخالق، قبل التزام اآلداب، قبل االنتهاء عن  دعوهتم إىل

والرسقة، قبل كل  هذا، كان البدء بدعوة التوحيد الفواحش واملنكرات والزنا 
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 ملاذا؟

، ألن  هذا التوحيد هو أساس اإليامن، وهو أساس النجاة عند اهلل 

فمهام كان عند اإلنسان من التقصري والذنوب، مهام كان عنده من العصيان، من 

، إذا كان أصل إيامنه صحيحًا، وإذا ما كان التفريط يف حق اهلل 

 ، فإنه يضمن النجاة عند اهلل تعاىل يف اآلخرة. ما أراد اهلل توحيده عىل

اعتقادات يف  فإنك جتد أما إذا اختل التوحيد، أما إذا ُوجد اخللل يف التوحيد،

املجتمع املسلم أن هناك من األولياء والصاحلني من يملك الترصف يف الكون، 

ومن يملك الرض ومن يملك العطاء واملنع، ومن يملك اإلحياء واإلماتة، 

جدت عقائد يف املجتمع املسلم تقول ال ووالنفع، وإنا هلل وإنا إليه راجعون، و

أن تفزع إىل  ؛بأس إذا ما نزلت بك نازلة أو اجتاحتك جائحة أو أصابتك مصيبة

غري اهلل أو أن تلجأ إىل غري اهلل، فوجدت كثريًا من الناس إذا ما نزلت هبم نازلة أو 

ة، إذا هم يفزعون إىل قرب ذلك أصابتهم مصيبة أو  وجدوا أنفسهم يف ضيق وشد 

 ،الصالح، وإىل ذلك الويل  يطلبون منه حاجاهتم ويطلبون منه تفريج كرباهتم

نا، وغفلوا عن رهبم وخالقهم وإهلهم  ويقولون له أغثنا ويقولون له أمد 

 .الذي ال تنبغي العبادة إال له، وال جتوز العبادة إال له 

   ېئ ېئ ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :يقول 

  ژ ڀ           پ پ پ پ ٻ         ٻ     ٻ  ٻ ٱ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
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 .[األحقاف]

 ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ ويقول سبحانه:

  ڳڳ ڳ ڳ    گ  گ گ  گ ک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ      ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

 [.فاطر]  ژ ۓ   ے       ے  ھ ھ ھھ   ہ

الرعد: ]  ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ بحانه:ويقول س

14]. 

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ الذين يدعوهنم من دون اهلل ال يستجيبون هلم أبًدا:ف

 [.الرعد]  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ٺ      ٺ ٺ

 ۇئ ۇئ وئ وئ    ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ژ :ويقول 

 .[املؤمنون]   ژ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ        ۈئ ۆئۆئ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ژ  :ويقول 

 .]النحل[  ژ ڈ

يدعو املسيح فبعض الناس كام يفعل هؤالء الذين يدعوهم الناس من دون اهلل 

 -رضوان اهلل عليها  -عضهم يدعو العذراء مريم ، وبعيسى 
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، وبعضهم يدعو ملسو هيلع هللا ىلصوبعضهم يدعو عزيرًا، وبعض الناس يدعو رسول اهلل حممدًا 

الرشك هو الرشك يف أي دين  يات لكن  ختتلف األسامء واملسمو، احلسني 

 كان وحتت أي اسم كان.

، كل هؤالء الذين يدعون من  ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ژ يقول اهلل سبحانه:

 ک ک ک ڑڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ دون اهلل:

 ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ژ ، اقرأ كالم اهلل تعاىل يف سورة النحل: ژ گ  ک

 گ  ک ک ک ک ڑڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 . ژ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳگ           گ گ

نسأل اهلل تعاىل أن ال جيعلنا من املرشكني وأن يمسكنا هبدي وطريقة سيد 

 .املرسلني حممد 

وأذل  الكفر والكافرين، اللهم عليك  ،اللهم انرص اإلسالم وأعز املسلمني

بأعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا رخاًء وسائر بالد املسلمني، 

وخذ بنواصيهم إىل الرب  والتقوى،  ،اللهم وفِّق حكام املسلمني إىل ما حتب  وترىض

اللهم أحينا مسلمني وأمتنا مسلمني، واحرشنا يف زمرة خاتم النبيني 

 .مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني  
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 توحيد العبادة )األلوهية(( 2)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره عينهونست نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 دحمم هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة حمدثة بدعة، وكل وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

يتضمن اإليامن بوجوده واإليامن بربوبيته  بينت أن اإليامن باهلل 

ال يكفي اإليامن بوجود اهلل وأنه واإليامن بألوهيته واإليامن بأسامئه وصفاته، 

ن تؤمن ، وال يكفي اإليامن بربوبية اهلل، يعني: ال يكفي يف اإليامن أ
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تعاىل  بأن اهلل قد خلقك ورزقك وحيييك ويميتك، كل  هذا ال يكفي يف اإليامن باهلل

م أن   تفرد اهلل سبحانه بكل أنواع العبادة.بل البد  مع ما تقد 

ربنا سبحانه يف غري ما آية من كتابه ملا ذكر لنا أحوال عامة املرشكني يف أزمان 

م أمجعني، خاصًة زمن نبينا حممد عامة املرسلني صلوات اهلل وسالمه عليه

 ،لام ذكر ف  أحوال هؤالء بني تعاىل أهنم كانوا

يعتقدون وجود اهلل، وكانوا يعتقدون أن خالقهم ورازقهم وملكهم ومالكهم 

 ۓ ۓ ے ے  ھ ژومدبر أمرهم والذي حيييهم ويميتهم هو اهلل: 

 ۇ ۇ ڭ ژ، [61]العنبكوت:  ژ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ        ڭ ڭ

 ۇئ ژ]الزخرف[،  ژ ۅ ۋ   ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڭ   ڭ ڭ ۓ ژ، [87]الزخرف:  ژ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ

 ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ

 ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې

 جئ ی         ی    ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ

 .]املؤمنون[ ژ  خب حب جب يئ مئىئ حئ

 ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ژأيضًا:  يقول اهلل 

 ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھھ ھ



 
 

20 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

 ائ ى ېى    ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ

 ]الزمر[.  ژەئ ائ

هؤالء الذين آمنوا بأن اهلل هو الذي خلقهم ورزقهم  أمر اهلل 

م مع إيامهنم بكل ما  ويميتهم وحيييهم أن يفردوه  وحده بالعبادة ألهن 

هلل سبحانه بالعبادة، بل كانوا يرشكون مع ا كر مل يكونوا يفردون اهلل ذُ 

فًة وواسطًة بيننا وبني  بًة وُمزلِّ آهلة أخرى يقولون: ما نعبد هذه اآلهلة إال لتكون مقر 

 .اهلل 

     ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژأخرب اهلل تعاىل عن ذلك يف سورة الزمر: 

 ڈژ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ      چ چ چ چ

، يعني لسنا ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ

ا أو يملكون موتًا أو حياًة أو نشورًا. نعبدهم ألهنم  يملكون لنا نفعًا أو رضًّ

بونا إىل اهلل زلفى أي حتى يكونوا واسطة بيننا وبني  قالوا: إنام نعبدهم حتى يقرِّ

 .اهلل 

 ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ: يقول اهلل 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے  ھ ھ ھھ

، وهم ]يونس[  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ    ۆ ۆ
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 ويقولون لسنا نعبدهم إال ألننا نرجو شفاعتهم عند اهلل يعلمون هذا 

، فهذه الشفاعة التي نفاها ونرجو أن يكونوا وسطاء بيننا وبني اهلل 

 ک ک ڑ    ڑ ژ  ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ فقال: اهلل 

 ں  ں ڱڱ  ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ  گ گ   ک ک

 ھھ ھ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 [.الزمر]  ژ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ

كل  الوسائط التي بني اخللق وبني خالقهم  وأسقط اهلل 

، إذا أردت أن تدعو اهلل سبحانه، وإذا أردت أن تتوب إىل اهلل ف

 وإذا أردت أن تستغفر اهلل ،  من كل ما مىض منك من

فإنك ال حتتاج أن تذهب إىل قسيس يف كنيسة أو إىل راهب يف دير أو  ،ذنوب وآثام

أو إىل مقبور يف قربه، ال حتتاج إىل كل هذا إنام تسأل اهلل حتى إىل إمام مسجد 

 .وتتوجه إليه مبارشة ال واسطة بينك وبينه 

 ،هللمملوكون خملوقون  يعبدونهؤالء الرشكاء وما  بأنكان املرشكون يعتقدون 

لبيك »وكانوا يقولون كام يف صحيح البخاري وهم يطوفون حول البيت احلرام: 

 .«ال رشيك لك لبيك، إال رشيكًا هو لك متلكه وما ملكاللهم لبيك، لبيك 

يثبتون هلل رشيكًا ومع هذا يقولون هلل إنك متلك هذا الرشيك وما ملك، ثم إذا 

وإذا هبم يستغيثون به -ي هلذا الرشيك املعبود مع اهلل أ -هبم يلجأون إليه 
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 گ ک ک ژوُكلِّموا يف هذا قالوا:  وينذرون له ويذبحون له وإذا خوطبوا

 وخالقنا ورازقنا هو اهلل.[، 3]الزمر:  ژ ڳ گ    گ  گ

ت هبم الشدائد ونزلت هبم النوازل وأصاهبم الرض  يف الرب  والبحر  بل إذا اشتد 

، وال ، إذا هبم ال يدعون إال اهلل ضل  من يدعون إال اهلل 

  پ پ پ پ   ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژيستغيثون إال باهلل، كام قال اهلل تعاىل: 

 [.67]اإلرساء:   ژ ڀڀ

]العنكبوت:   ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ژويقول سبحانه: 

65.] 

فكانوا إذا اشتدت هبم الشدائد يف الرب  والبحر إذا هبم ينسون كل آهلتهم التي 

يدعوهنا من دون اهلل، وإذا هبم ينسون كل هؤالء األنداد الذين جعلوهم هلل 

خالق اخللق  ،ه يقدر عىل ختليصهمأندادًا، وإذا هبم يلجأون إىل من يعرفون أن

وخالق العباد الذي خلق الساموات واألرض، والذي بيده ملكوت كل يشء، 

والذين يؤمنون إيامنًا ال  ،هؤالء الذين يعتقدون أن اهلل هو اخلالق املالك املدبرف

هذا مع  -ريب فيه بأن اهلل موجود ومع هذا يرصفون أنواعًا من العبادات لغري اهلل 

لكنهم يرشكون فيرصفون  - يرصفون  أنواعًا من العبادات هلل تعاىل أيضاً أهنم 

عبادات وعبادات ترصف هلل فوبعض العبادات لغري اهلل،  ،بعض العبادات هلل
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 ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک ژترصف لغري اهلل: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ

 ے ے ھ  ھھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ڻۀ

 .]األنعام[  ژۓ

ن العبادات هلل ويرصفون أنواعًا من العبادات لغري اهلل وإنا فيرصفون أنواعًا م

 هلل وإنا إليه راجعون.

ومن إجياد الساموات  ،ألزم اهلل تعاىل هؤالء بام يعرفون من خلق اهلل تعاىل اخللق

أي أن  ،بأن يقروا بتوحيد اإلهلية ،ومن ملكه الترصف يف هذا الكون ،واألرض

يعني أنه ال معبود بحق إال اهلل، وأنه ال ُيعبد أحد باحلق يعتقدوا أنه ال إله إال اهلل، 

 ، أرسل الرسل وأنزل الكتب هلذا، يقول اهلل سبحانه:إال اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ

                ۓ ے  ے ھ ژ وهم يعلمون ذلك،[، البقرة]  ژ ھ ھ   ھ ہ

وقلت هلم: ولو سألتهم [، 22البقرة: ]  ژ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۓ

من صنع كل هذا ومن فعل كل هذا؟ لقالوا: اهلل هو الذي أنزل من السامء ماء هو 

 الذي جعل األرض فراشًا... إلخ.

هو الذي خلق كل يشء ومع هذا ال يفردونه بالعبادة، قال  اهلل 
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 ڭ ڭ    ڭ ڭ ۓ                ۓ ے  ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ژ: تعاىل

وتأمل قوله البقرة[، ]  ژ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ

وجب بذلك عىل من كان فقد ،  ژ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ: تعاىل

أن يستقيم عىل التوحيد الذي أرسل اهلل به الرسل وأنزل به  ملسو هيلع هللا ىلصمن أمة حممد 

الكتب، التوحيد الذي جاء القرآن الكريم كله يف تقريره، كام قال اإلمام ابن القيم 

  يف التوحيد من أوله إىل آخره.تعاىل، فالقرآن كله توحيد، القرآن كله 

فال تكاد جتد سورة من كتاب اهلل إال وفيها التوحيد، إما أن جتد فيها احلث 

جتد فيها بيان الرشك والتحذير منه، وإما أن  عىل التوحيد وبيانه، وإما أن واحلض

ملا جتد البيان ملا أعد اهلل تعاىل ألوليائه أهل التوحيد يف اجلنة، وإما أن جتد البيان 

أعد اهلل تعاىل ألعدائه أهل الرشك يف اآلخرة، وإما أن جتد البيان ملا كان عليه 

األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف الدنيا من دعوة إىل التوحيد، ومن 

حتمل لألذى، ومن حتمل لالضطهاد يف سبيل هذا؛ وإما أن جتد الذكر هلؤالء 

ورفضوا دين اهلل احلق ورفضوا إفراد اهلل تعاىل األقوام الذين عادوا دعوة التوحيد 

يف أ القرآن وأنت جتد التوحيد ناصعا بينا واضحا بالعبادة فلنتأمل كتاب اهلل، اقر

فإن ديننا ال نأخذه من الرشق وال من الغرب إنام نأخذه  ،كتاب اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن كتاب رب العاملني ومن سنة خاتم املرسلني 

 كنا بالكتاب والسنة حتى املامت.نسأل اهلل تعاىل أن يمسِّ 
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  الثانيةالخطبة: 

احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وصىل 

اهلل وسلم وبارك عىل خاتم النبيني وإمام املرسلني نبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني 

 الطاهرين، وعىل أصحابه الغر امليامني.

، وكانوا يفهمون أن ذلك «ال إله إال اهلل»رشكون يفهمون معنى كان امل أما بعد،

ا أن ويقتيض منهم ترك عبادة كل معبود من دون اهلل، علم ا هذا جيدًا لذلك َأَبو 

، داعيًا إىل إخالص العبادة هلل ملسو هيلع هللا ىلصملا جاءهم نبينا حممد ويقولوا ال إله إال اهلل، 

ذا : هواتعجبوا وقال[، ص] ژ ڇ چ چ چ     چ ڃڃ      ڃ    ڃ ڄ ژ :قالوا

يشء ُعجاب، أجعل اآلهلة إهلًا واحدًا فأبوا أن يقولوا ال إله إال اهلل مع اعتقادهم 

أن املتفرد باخللق وامللك والتدبري هو اهلل، ألن اإلله هو املعبود وهم كانوا 

 م،فرد بالعبادة عندهيعتقدون أن اخلالق واملالك واملدبر هو اهلل، لكن اهلل تعاىل ال يُ 

بة ومزلِّفة وتكون واسطة بينهم  بل ُتعَبد معه آهلة أخرى، هذه اآلهلة تكون مقر 

، وأمرهم أن يقولوا ال إله إال اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص، فلام جاءهم النبي وبني اهلل 

هذه الكلمة التي تدين هلم هبا العرب والعجم، أبوا أن يقولوها ألهنم علموا أن 

وارح هبا، ترك عبادة كل معبود سوى فيها ويف قوهلا ونطقها وعمل القلب واجل

اهلل، وأال ترصف كل أنواع العبادة وكل أفراد تلك األنواع إال هلل وحده 

 قال هذه  ملسو هيلع هللا ىلص، ولألسف كثري من املتأخرين ممن ينتسب إىل أمة حممد

الكلمة بلسانه لكن فهمه هلا أقل  من فهم املرشكني بل فهمه هلا بالنسبة لفهم 
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  يشء!!املرشكني ربام يكون: ال

كانوا أهل فهم للغة العربية، وكانوا يفهمون و، كلمة التوحيداملرشكون فهموا 

من َأَلَه يأَله إهَلًة: َعَبد َيعُبُد عبادًة، فاإلله هو املألوه هو املعبود،  ،أن اإلله هو املعبود

 فلذلك أبوا أن يقولوها.

ما تدل عليه هذه وكثري من الناس اآلن يقول هذه الكلمة بلسانه لكنه ال يفهم 

يقولون ال لكن هؤالء ال معبود بحق سوى اهلل، يعني أنه ال إله إال اهلل، فالكلمة، 

إله إال اهلل، ويقولون مدد يا رسول اهلل، أغثنا يا رسول اهلل، أنا ذاهب عندي نذر 

للسيد البدوي، أنا ذاهب أذبح عند قرب كذا، هذا يضاد  التوحيد، هذا يضاد  معنى 

  اهلل.ال إله إال

فإذا شهدت أن ال إله إال اهلل، وقلت بلسانك ال إله إال اهلل، البد  أن تفهم معنى 

هذه الشهادة، هذه الشهادة تعنى أنك ال تعبد أحدًا إال اهلل، بمعنى أنك ال ترصف 

ال تتوجه وال تدعو وال تركع إال هلل، وال تسجد إال هلل، فشيئًا من العبادة إال هلل، 

تستغث وال تستعن وال تطلب املدد إال من اهلل، كل ما ال يقدر عليه وال ترجو وال 

 املخلوق ال جيوز لك أن تطلبه إال من اهلل.

ذبحي  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ژكام قال تعاىل:  فالذبح يكون هلل 

العبد املؤمن الذي  فوجب عىل]األنعام[،  ژ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ژ
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اينطق بال إله إال اهلل أن  ، وأن تصدق جوارحه هذا بقلبه يكون هذا املعنى قارًّ

ويعلم أن ال ينذر لغري اهلل، ف املعنى، بمعنى أن ال يرصف شيًئا من العبادة لغري اهلل،

أن هذا املقبور مهام كان نبيًّا، مهام كان صاحلًا، هو يف و لوق مثله،هذا املقبور خم

عَا وال نف -فضاًل عن غريهم  -النهاية من املخلوقني الذين ال يملكون ألنفسهم 

ا وال موتًا وال حياًة وال نشورًا.  رضًّ

             ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعاىل يقول لنبيه 

 ڦ ڤ      ڤ  ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

هذا اهلل تعاىل يأمر خري اخللق وسيد الناس أن يقول هذا ]األعراف[،  ژ ڦ

ومع هذا يأمره اهلل تعاىل أن يقول:  ،ملسو هيلع هللا ىلصهو وهو من  ملسو هيلع هللا ىلصالكالم، يأمر رسول اهلل 

لنفسه فضاًل عن  ملسو هيلع هللا ىلص، ال يملك  ژ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱژ

ا،   ڀ ژ، أي ما شاءه اهلل هو الذي يكون،  ژ ڀڀ ڀ پ پ ژغريه نفعًا وال رضًّ

 ڤ      ڤ  ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ

 ستكثر من اخلري.الغيب اليعلم  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان النبي ف،  ژ ڦ ڦ

مع كونه رسوالً من عند اهلل، مع كونه نبيًّا يوحى إليه من اهلل، مع كونه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

سيد الناس، وخري خلق اهلل، مع هذا كله مل يكن يعلم الغيب إال إذا أطلعه اهلل 

 جئ ی ی  ی ی  ىئ ىئ ىئ       ېئ  ېئ ېئ ۈئ ژتعاىل، كام قال تعاىل: 
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 ن[.]اجل ژ يب ىب مب خب   حب جب يئ ىئ    مئ حئ

يطلب املدد  ملسو هيلع هللا ىلص، فام بالك بمن يلجأ إىل غري رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو رسول اهلل 

 ممن هو دون رسول اهلل، يستغيث بمن هو دون رسول اهلل.

أو جتددت هلم نعمة جتد كثريًا من الناس إذا نزلت هبم نازلة أو أصابتهم مصيبة 

و قرب الويل ، يذهبون إىل قرب الصالح الفالين أأرادوا أن يشكروا اهلل و

الفالين، وإذا هبم ال يشكرون اهلل تعاىل ويفردونه بالشكر بل يقول أحدهم أنا قبل 

أنا قبل أن يرزقني اهلل الولد ذهبت إىل قرب سيدي فالن ودعوته وطلبت  ،نجاحي

بدعة ، وهذا أيضًا ال جيوز، ألن ه وبعضهم يقول: دعوت اهلل عند قرب فالن منه،

ونحن منهيون عن مثل هذا، منهيون عن اختاذ القبور  ،وسائل الرشكمن وألنه 

، منهيون عن إتيان القبور التي تدعى من دون اهلل، والتي تعظ م من دون دمساج

يف اإلسالم ال يعظَّم قرب وال صنم وال وثن، اإلسالم بعيد كل البعد فعندنا اهلل، 

 عن كل رشك وكل  وسيلة إليه.

قال:  أيب اهلياج األسدي كام يف صحيح مسلم من حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

؟ أال تدع متثاالً ملسو هيلع هللا ىلص: أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل قال يل عيل 

أي: عاليًا  -وال قربًا مرشفًا  -ويف رواية: أال تدع صورة إال طمستها-إال طمسته، 
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يته -  .(1)إال سو 

هذا  أذهب أعبد اهلل عند قرب ذلك الصالح أوساملرحلة األوىل أن يقول قائل 

عند ذلك  الويل، ثم يتدرج األمر هبم وبأبنائهم فإذا هبم ينتقلون من دعاء اهلل

إذا هبم يدعون املقبور يف هذا املكان بدالً ف، نفسه إىل دعاء ذلك الصالح الصالح

، كثري من الناس يفعل هذا، وبعض من يفعل  مرهب امن أن يدعو

يقف أمام قرب زينب ه فتجديا!! لالع الدنيوية ذلك من أصحاب الشهادات

  أو احلسني وهم أبرياء من كل  هذا، أبرياء مما يكون أمام ،

 القبور التي تنسب إليهم من الرشكيات واملنكرات.

ويتوجع  ،حيكي قصته ويشتكي للعبد املخلوق املقبورجتد الواحد منهم و

 ، وال حول وال قوة إال باهلل.منه ويطلب الغوث والعون واملدد

ن املوحد الذي يشهد أن ال إله إال اهلل ال يتعلق قلبه تعلق التعبد إال أما املؤم

باهلل، فإذا ما نزلت به نازلة أو أصابته مصيبة أو أراد أن يشكر عىل النعمة فإنه ال 

يشكر إال اهلل، وال يستغيث إال باهلل، وال يرصف عبادة من العبادات لغري اهلل رب 

من  أن نحصيهتعاىل يف كتابه، فيام ال نستطيع اآلن  العاملني، هذا املعنى أوضحه اهلل

 اآليات.

                                                 

سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب وائل، ( وغريه من طريق 969أخرجه مسلم )( 1)

 . عن أيب اهلياج األسدي
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وأن نسعى يف تعلم هذا  ،فوجب علينا عباد اهلل أن نكون حمققني لتوحيد ربنا

التوحيد، وأن نحرص عىل الثبات عليه، ولسنا أفضل من اخلليل إبراهيم 

  :ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژالذي خاف عىل نفسه الرشك، وقال 

 چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ        ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ

كثري من الناس إذا قيل له خف ]إبراهيم[،  ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

د، وال يمكن أن أرشك يف يوم من األيام، إبراهيم   الرشَك يقول أنا موحِّ

خياف عىل نفسه الرشك، ويسأل اهلل أن يثبته عىل التوحيد، هل نحن  أفضل من 

وهم أفضل الناس بعد -هم جيلس مع ملسو هيلع هللا ىلص، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهلل 

رهم توحيد اهلل ويقول هلم: -األنبياء  من لقي اهلل ال يرشك به شيئًا دخل »ويذكِّ

 .(1)«اجلنة

ا دخل النار»ويقول هلم:  ، كام ثبت يف (2)«من مات وهو يدعو من دون اهلل ندًّ

 الصحيح.

                                                 

،  هشام، عن أيب الزبري، عن جابر( وغريه من طريق 93أخرجه مسلم ) (1)

كر يل أن النبي ذُ قال:  ( من حديث أنس 129البخاري )وأخرجه 

 قال ملعاذ بن جبل  .فذكره 

ق، عن عبد ـاألعمش، عن شقي( وغريه من طريق 6683(، )4497خاري )ـرجه البـأخ( 2)

 . اهلل
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يا »ه: معاذًا خلفه، وهو أعلم األمة باحلالل واحلرام، ويقول ل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يردف و

، فيقول: اهلل ورسوله «معاذ أتدري ما حق اهلل عىل العباد وما حق العباد عىل اهلل؟

، مع أكابر (1)«دوه وال يرشكوا به شيئاً بحق اهلل عىل العباد أن يع»أعلم. فيقول: 

هم عليه حتى وقت وفاته ،  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة يتكلم يف التوحيد، ويظل حيث هم وحيض 

ر من الرشك، بل م كام يف حديث عائشة  ،ن الوسائل التي تفيض إىل الرشكظل  حيذِّ

طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه، كلام  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح تقول: ملا ُنزل برسول اهلل 

لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى، اّّتذوا قبور أنبيائهم »اغتم كشفها، ويقول: 

ر ما صنعوا«مساجد  .(2)، حيذِّ

قبل أن يموت  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كام يف صحيح مسلم يقول: سمعت  وجندب

إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل، فإن اهلل تعاىل قد »بخمس، وهو يقول: 

اّتذين خليال، كام اّتذ إبراهيم خليال، ولو كنت متخذا من أمتي خليال الّتذت 

أبا بكر خليال، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم 

                                                 

(، كالمها من طريق 30(، ومسلم )6500(، )6267(، )5967أخرجه البخاري )( 1)

  ، عن معاذ بن جبل س بن مالكمهام، حدثنا قتادة، حدثنا أن

(، كالمها من طريق 531(، ومسلم )5815(، )3453(، )435أخرجه البخاري ) (2)

 ، وعبد اهلل بن عباس الزهري، أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، أن عائشة

وذكر احلديث.، قاال : 
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 . (1)«تتخذوا القبور مساجد، إين أهناكم عن ذلكمساجد، أال فال 

وبعد بناء املساجد عليها إذا هبم قد عبدوها وسجدوا هلا من دون اهلل، وقد 

رأيت بعيني رأس من يسجد لقبور بعض الصاحلني سجودًا ويقبل األعتاب 

واحلديد ثم إذا به يقف خاشعًا مترضعًا إىل صاحب القرب، وإذا به خياطبه ويناديه 

وإذا به يطلب منه التفريج وأن يباعد بينه وبني خطاياه  ،بث  إليه شكواه ومهومهوي

عام   ومصائبه وإنا هلل وإنا إليه راجعون. وكل هذا حمض حق  اهلل 

 يرشكون.

أن يثبتنا عىل التوحيد والسنة حتى املامت وأن جينبا الفتن  نسأل اهلل 

اللهم انرص اإلسالم وأعز   ما ظهر منها وما بطن وأن حييي قلوبنا بذكره،

ة يا رب املسلمني، وأذل  الكفر والكافرين، اللهم عليك بأعداء الدين من كل مل  

وخذ بنواصيهم إىل الرب  ،العاملني، اللهم وفق والة أمور املسلمني ملا حتب وترىض

 ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ژوالتقوى، 

 ]احلرش[. ژ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ

 

 

                                                 

 ( من حديث أيب ذر 532أخرجه مسلم ) (1)
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 األسماء والصفاتد توحي( 3)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، اأم

، ضاللة بدعة حمدثة بدعة، وكل وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

، وأن  هذا اإليامن يتضمن مازال الكالم عىل اإليامن برب  العاملني 

 بأربعة أمور:اإليامن 
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 .أن نؤمن بوجود اهلل 

نؤمن بألوهية اهلل تعاىل وأن نؤمن بأسامئه وأن نؤمن بربوبية اهلل تعاىل وأن 

، وهذه الثالثة األخرية هي أقسام التوحيد والتي ال عز  وال وصفاته 

فالح وال نجاح لنا يف الدنيا واآلخرة عىل املستوى الفردي واجلامعي إال 

 بتحقيقها؛ توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األسامء والصفات.

: بأن نؤمن بأنه ال خالق وال مالك وال مدبر وال بوبيةفنحقق توحيد الر* 

 حميي وال مميت إال اهلل.

: بأن نعتقد أنه ال معبود بحق إال اهلل فنؤمن بمعنى ال إله وتوحيد األلوهية* 

تنا فنقول ال إله إال اهلل بألسن ،إال اهلل وال نأيت بناقض يناقض هذه الكلمة العظيمة

فال نرصف شيئًا من العبادة  ؛ونحقق هذا بجوارحنا اونعتقد هذا املعنى يف قلوبن

لغري اهلل فال نركع وال نسجد إال هلل، وال نخضع إال هلل، وال نستغيث وال نستعني 

إال باهلل، وال نطلب املدد إال من اهلل... إلخ. قلوبنا دائاًم تكون معل قة باهلل 

 .ال رب  غريه وال إله سواه 

بأن نؤمن بأسامء اهلل تعاىل سامء والصفات: وكذلك أن نحقق توحيد األ* 

وأن نثبت هلل تعاىل هذه األسامء  ،ملسو هيلع هللا ىلصوصفاته كام جاءت يف كتاب ربنا وسنة نبينا 

عطيل ومن غري والصفات كام جاءت يف الكتاب والسنة من غري حتريف وال ت
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 نؤمن بأن اهلل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري.تكييف وال متثيل، و

ة طوياًل، لكن أتكلم اليوم يف مسائل من م يف توحيد العبادومازال الكال

هو أن نفرد اهلل تعاىل بام  :توحيد األسامء والصفاتتوحيد األسامء والصفات، 

ى ووصف به نفسه يف كتابه، وأن نؤمن بذلك ونثبته من غري حتريف وال  سم 

 عن نفسه. تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل كام أخرب اهلل 

، م بنفسه وبغريه وأصدق قياًل وأحسن حديثًا من غريه وهو أعل

قه وأن نؤمن به، وأن نثبت من غري  ،وعال ما أثبت لنفسه لربنا جل   جيب أن نصد 

 أن ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا أو متومهني بأهوائنا.

فنؤمن بأن اهلل تعاىل له سمع وله برص وله يد وله وجه كام أخرب ربنا 

. 

من غري تكييف وال متثيل ومن  توى عىل العرش نؤمن بأنه اس

 غري حتريف وال تعطيل.

نثبت كل هذه الصفات هلل تعاىل عىل احلقيقة، يعني نعتقد أن هلل تعاىل سمعًا 

وبرصًا، وأن هلل وجهًا ويدًا، وأنه استوى عىل العرش، وأنه عاٍل عىل خلقه كام 

ال و ، اهلل ، وأن نؤمن هبذا إيامنًا حقيقيًّا كام أخربأخرب 

    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژ بيشء من خلقه ألن اهلل تعاىل نسبة هلل تعاىل يف هذا
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 ۇئ وئ ژ فاهلل تعاىل أثبت أن له يدين يف كتابه[، الشورى] ژ ٹ ٹ ٹ

، أثبت أن  ليست كأيدي املخلوقني لكن  يديه  [،64املائدة: ] ژ ۇئ

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ قال تعاىل: له وجهاً 

وجه اهلل و[، 88]القصص:   ژ ڱڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ ژوقال تعاىل: ]الرمحن[، 

  .ال يامثل وجه أحد من املخلوقني 

هذا املعتقد الصايف النقي الذي ال تعطيل فيه وال متثيل  مجع اهلل 

 ژ ٹ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ ژيف كتابه الكريم فقال تعاىل: 

ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أحٌد  هأنه ال يامثل  فبني   ]الشورى[، 

أفعاله، لكنه مع هذا أثبت وبني  أن  له سمعًا وبرصًا وأن ه سميع بصري، فكام أن  لنا 

 سمًعا وبرًصا فإن  هلل سمعًا وبرصًا لكن سمع اهلل وبرصه ليس كأسامعنا وأبصارنا.

ن صفاته ومما جيب يف هذا الباب أن نؤمن بعلو اهلل عىل خلقه، فعلو اهلل تعاىل م

وأن يقر  بأنواع  ،وأن يقر  هلل تعاىل هباية التي جيب أن يؤمن هبا كل مسلم، الذات

 علو الذات.وعلو الشأن، والعلو الثالثة: علو القهر، 

وال  ،ال شأن فوق شأنه ،: أن تؤمن بأن شأن اهلل تعاىل أعىل الشئونعلو الشأن

تعال، وهو األعىل وهو امل ، بل هو العيل أحد فوق اهلل 

  ی ىئژ [،األعىل] ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ كام أخرب وسمى نفسه يف كتابه؛
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أخرب هبذا عن [، الرعد] ژ ک ک   ک ژ وهو[، البقرة] ژ ی ی

نفسه يف كتابه شاماًل ألنواع لفكان علوه هذا الذي أثبته  ،ى نفسه هبذاوسم   ،نفسه

 العلو الثالثة؛ علو الشأن وعلو الذات وعلو القهر.

إذا فهم املؤمن هذا فإن  قلبه ينبغي أن يكون  ،شأنه أعىل الشئون - تعاىل -اهلل 

إذا فهم وآمن بأسامء اهلل وصفاته حق  اإليامن أن تكون و  وحده؛ معل قًا باهلل 

االستقامة كاملة ومتحققة فيه؛ ألنه يدري معنى هذه األسامء ويدري معنى هذه 

مع علو اهلل مطلع عليه رقيب عليه، ف الصفات ويدري أن اهلل 

فإن ه مط لع عىل مجيع خلقه  -جل  يف عاله  -سبحانه عىل خلقه ومع كونه يف السامء 

هم  يعلم ما يقولون وما يفعلون، يسمع كالمهم ويرى مكاهنم ويعلم رس 

 [.طه] ژ ھ ھ  ھ ہ ہہ   ہ   ۀ  ۀ ڻ ژ وجهرهم،

ثبتًا م أن تؤمن بأن  اهلل تعاىل له علو القهر كام أخرب  وعلو القهر:

  ڤڤ ڤ   ڤ ٹ ژ علو القهر وعلو الذات له سبحانه يف سورة األنعام:

 ژ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

جميع اخللق عبيد هلل شاءوا أم هو القاهر فوق عباده ف اهلل [. األنعام]

 أبوا؛ ألن العبودية هلل تنقسم إىل قسمني: عبودية كونية، وعبودية رشعية.

نية، واإلسالم الكوين فكل اخللق الذين أوجدهم اهلل حتى فأما العبودية الكو
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من اد عى منهم أنه ال يؤمن بوجود اهلل؛ الكل مضطر شاء أم أبى أن يكون عبدًا هلل 

 قال اهلل  وقد، حتت ترصفه وقهره  الئاًم هؤالء الكافرين

 ائ ى ژالذين يرتكون دين اإلسالم ويذهبون إىل غريه من األديان الباطلة، 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ      ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

  ېئ ېئ     ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ]آل عمران[،  ژ  ېئ ېئ

 ]مريم[. ژ ىئ ېئ

أما العبودية الرشعية، وأما اإلسالم الرشعي، فهو الذي يكون من املسلمني 

حوا بإيامهنم  م هم الذين أعلنوا إسالمهم ورص  وال يكون من غري املسلمني، ألهن 

حممدًا رسول اهلل، وآمنوا باهلل ومالئكته وكتبه  وشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن

 ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه.

 نسأل اهلل تعاىل أن حيفظ علينا ديننا وأن حييينا عليه وأن يميتنا عليه.

  الثانيةالخطبة: 

احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وصىل 

، وعىل األكرمنيوبارك عىل خاتم النبيني نبينا حممد وعىل آل بيته اهلل وسلم 

 .األرشفنيأصحابه 

، علو ذاته عىل صفة العلو وأن نثبت هلل  جيب أن نؤمن أما بعد،
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 خلقه، هذا املعنى الذي تدل عليه كثري من النصوص يف كتاب اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف سنة رسوله 

وأنه فوق السامء مستٍو  األلف، عىل علو اهلل خلقه نصوص زادت عىلدل ت وقد 

 ، بائن من خلقه ليس خمتلطًا بخلقه.عىل عرشه 

وهذه العبارة حتمل معنى خاطئًا ! «إن اهلل يف كل مكان»كثري من الناس يقول: و

 ومعنى صحيحًا:

أما أن اهلل تعاىل يف كل مكان بذاته، فتعاىل اهلل عن هذا، وهذه العقيدة الباطلة 

اجلهمية وغريهم، عقيدة منكرة خمالفة ومصادمة لنصوص  عقيدة احللولية من

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبينا  كتاب ربنا 

وأما أن نعتقد أن اهلل يف كل مكان بعلمه، بسمعه وبرصه، فهذا معنى صحيٌح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصدل  عليه كتاب ربنا وسنة نبينا 

 ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژيقول سبحانه: 

 ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ   ٹ ٹ   ٿ ٿ  ٿ     ٿ ٺ

 [.ادلة]املج ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چچ چ چ    ڃ    ڃ ڃ ڄڃ

لعلم ليبني أن  : بدأ اهلل تعاىل اآلية بالعلم وختمها باقال اإلمام أمحد 
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إنام هو يعلم أحواهلم ويرى  ،ت معي ة بمعنى أنه خيتلط بخلقهمعي ته خللقه ليس

 .وجهرهم  مكاهنم ويسمع كالمهم ويعلم رسهم

إذًا... اهلل تعاىل يف كل مكان بعلمه وسمعه وبرصه وإحاطته، معيته خللقه معية 

حقيقية، لكنها ال تعني أنه خمتلط بخلقه سبحانه، إنام يط لع عليهم، وحييط هبم 

 ويعلم ما يقولون.

جلارية ملعاوية بن احلكم  ملسو هيلع هللا ىلصأما إذا ُسئلنا: أين اهلل؟ فهذا السؤال قد سأله النبي 

لمي ال ها صكة  سُّ فأتيت رسول اهلل قال: كام يف صحيح مسلم أن ه صك 

م ذلك عيل، قلت: يا رسول اهلل أفال أعتقها؟ قال: صىل اهلل عليه وسلم فعظ  

 «من أنا؟»قالت: يف السامء، قال:  «أين اهلل؟»فأتيته هبا، فقال هلا: « ائتني هبا»

 .(1)«أعتقها، فإهنا مؤمنة»قالت: أنت رسول اهلل، قال: 

عال عىل دل ت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة عىل أن اهلل تعاىل فوق السامء 

  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :، يقول اهلل خلقه

           ک ک ڑ   ڑ             ژ ژ  ڈڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

كام يف الصحيح من حديث  ملسو هيلع هللا ىلصويقول [، امللك] ژ ڳ     گ    گ  گ گ ک ک

                                                 

(، 2875(، ومالك )23767(، )23765(، )23762(، وأمحد )537أخرجه مسلم ) (1)

هالل بن ( وغريهم كثري، مجيعهم من طريق 1218(، والنسائي )3282(، )930وأبو داود )

  أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن احلكم السلمي
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أال تأمنوين وأنا أمني من يف السامء، يأتيني خرب السامء صباحاً »ري: أيب سعيد اخلد

والذي »متوعدًا هذه التي تغضب زوجها:  ملسو هيلع هللا ىلص. ويف الصحيحني يقول (1)«ومساءً 

نفيس بيده، ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشها، فتأبى عليه، إال كان الذي يف 

 .(2)«السامء ساخطا عليها حتى يرىض عنها

وذاكرًة هلم  ملسو هيلع هللا ىلصمفتخرة عىل بقية أزواجه  بنت جحش وتقول زينب 

 تقول: أن اهلل تعاىل زوجها من فوق سبع ساموات كام جاء يف سورة األحزاب؛

 .(3)«من فوق سبع ساموات تعاىل وزوجني اهلل ،زوجكن أهاليكن»

ومن األدلة التي تدل عىل علو اهلل عىل خلقه بذاته النصوص التي تدل عىل 

يف احلديث املتواتر عنه يف  ملسو هيلع هللا ىلص يف كالم النبي ، كامإىل السامء الدنيا نزول اهلل تعاىل

ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل » الصحيحني وغريمها من حديث أيب هريرة وغريه:

ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوين، فأستجيب له 

                                                 

 قتيبة( كالمها من طريق 1064(، ومسلم )4351جزء من حديث أخرجه البخاري )( 1)

حدثنا عبد الواحد، عن عامرة بن القعقاع بن شربمة، حدثنا عبد الرمحن بن أيب نعم، قال: 

 وذكر احلديث. ، يقول: سمعت أبا سعيد اخلدري

أيب حازم، ( كالمها من طريق 1436(، ومسلم )5193(، )3237البخاري ) ( أخرجه2)

ل امرأته إىل فراشه إذا دعا الرج»، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:  عن أيب هريرة

 .«فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حتى تصبح

 .( من حديث أنس 7240البخاري ) ( أخرجه3)
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 .(1)«ني فأعطيه، من يستغفرين فأغفر لهمن يسأل

ألننا ال نعلم  ،نؤمن بنزول اهلل سبحانه، ولكننا نفوض يف كيفية هذا النزولف

. وكام أننا نثبت ذات اهلل كيف ينزل سبحانه، وإنام نؤمن بأنه ينزل 

، ولكننا ال نعلم كيف ذاته سبحانه، سبحانه ونعتقد أنه موجود 

وغري  فكذلك األمر يف كل صفات اهلل سبحانه من االستواء والعلو والنزول

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف سنة رسوله و يف كتابه بت هلل فنقف عند ما ثذلك، 

 علو اهلل عىل خلقه:من أدلة و

 [.10]فاطر:  ژ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ژقوله تعاىل: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژومنها: قوله: 

 [.55]آل عمران:  ژ ڃڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ     ڦ ڦ ڦ ڦ

من  وهذه أيضاً ]طه[،  ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژ: ويقول 

ذكر اهلل سبحانه استواءه عىل عرشه يف سبعة فالنصوص التي تدل  عىل علو اهلل؛ 

، ويف ژ گ ک ک ک ژتعاىل:  يقول اهلل، يف ستة منها من كتابه مواضع

                                                 

مالك، عن (، كالمها من طريق 758(، ومسلم )7494(، )1145أخرجه البخاري ) (1)

 . ابن شهاب، عن أيب عبد اهلل األغر، وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة
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 .ژ ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ژسورة طه، قال تعاىل: 

كام أثبتها يف  يجب أن نثبت وأن نؤمن هبذه األسامء والصفات هلل ف

ال جيوز أبدًا أن نصف فقول عن اهلل تعاىل شيئًا مل يقله عن نفسه، ونحن ال ن ،كتابه

شيئًا مل يقله عن نفسه، وال جيوز أبدًا أن ننزه اهلل اهلل تعاىل بصفات أو نقول عن اهلل 

   فون. وعىل عام وصف به نفسه كام يفعل امللحدون املعطلون املحر

لون فال نقول إن يد اهلل تعاىل الناحية األخرى ال نفعل كام يفعل املكيِّفون املمثِّ 

كام يقول من يمث ل اهلل تعاىل بخلقه ويتكلم عن اهلل كام يتكلم عن آحاد  ؛كأيدينا

 املمثِّلون املكيِّفون الكافرون. هوأفراد الناس كام يفعل

فاخلري كل اخلري يف التمسك بام جاء يف الكتاب والسنة وأن نؤمن أن اهلل تعاىل 

، ينبغي أن يكون هذا ]الشورى[ ژ ٹ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺژ

وأن يكون هذا اإليامن حمركًا لنا لكي  ،اإليامن واضحًا من غري شك  يف قلوبنا

نكون حمققني عبودية ربنا سبحانه يف كل كبرية وصغرية يف حياتنا، وأن نعلم أن 

حيلم عىل خلقه  اهلل تعاىل مطلع علينا يراقبنا يف كل وقت وحني، وأن ه 

ولكنه الغفور الرحيم  وليس ذلك عن عجز منه  ؛ عىل خلقهويصرب

 .العليم احلليم 

أال يعاقبنا بذنوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإرسافنا يف أمرنا،  نسأل اهلل 

، وأن جينبنا اموأن يثبت أقدامنا، وأن حييينا عىل اإلسالم والسنة وأن يميتنا عليه
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 الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اإلسالم وأعز  املسلمني، اللهم أذل  الكفر والكافرين، اللهم عليك  اللهم أعز

بأعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا رخاًء وسائر بالد املسلمني، 

 اللهم وفِّق وال ة أمور املسلمني ملا حتب  وترىض، وخذ بنواصيهم إىل الرب  والتقوى.

نا وه  .وعمدنا، وكل ذلك عندنازلنا وخطأنا اللهم اغفر لنا جد 
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 التوسل( 4)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٿ ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژ ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ 

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

منا أن ه ال عز  وال فالح وال فوز للمسلمني يف الدنيا وال نجاة  من النار هلم قد 

وتوحيد األسامء  يف اآلخرة إال بتحقيق التوحيد؛ توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية

 والصفات.
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نحقق توحيد الربوبية بأن نؤمن بأنه ال خالق وال مالك وال مدب ر إال اهلل، 

فنخاصم هؤالء الذين يثبتون مع اهلل تعاىل خالقني آخرين، ونخاصم هؤالء الذين 

ينكرون وجود اهلل، ونخاصم القدرية الذين يقولون: إن اهلل تعاىل ال خيلق أفعال 

وانفراده هبذه اإلهلية، هذا هو  قدرها. ونؤمن بألوهية اهلل العباد وال ي

ال معبود بحق  إال اهلل، فال نرجو إال اهلل، وال ندعو إال اهلل، : «ال إله إال اهلل»معنى 

وال نتوكل إال عىل اهلل، وال نستغيث إال باهلل، وال نطلب املدد إال من اهلل، كل 

 وال إله سواه. عبادة ال ترصف إال هلل، ال رب  غريه،

انفرد باأللوهية، تضمن اإليامن بألوهيته اإليامن  ونعتقد أن اهلل تعاىل الذي

بربوبيته، وأن اإليامن بربوبيته يستلزم اإليامن بإهليته، فنخاصم املرشكني القبوريني 

ويطلبون املدد من غري اهلل، الذين يدعون مع اهلل غريه، والذين يسألون غري اهلل، 

ت هبم الشدائد أو ضاقت ن إىلويلجأو  غري اهلل، وإذا نزلت هبم النوازل أو اشتد 

م ال  ون إىل اهلل وال يفزعون إىل رهبم وخالقهم الذي يملك يلجأهبم األرض، فإهن 

حياهتم ومماهتم ويملك كل يشء من أمرهم، إنام يفزعون إىل ناس قال اهلل تعاىل 

  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ژ عنهم:

 [.النحل]  ژ گ  ک ک ک ک ڑڑ

من  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسول اهلل  ونؤمن بأسامء اهلل تعاىل وصفاته كام جاء يف كتاب اهلل

غري حتريف ومن غري تكييف وال متثيل، بل نؤمن بام جاء يف الكتاب والسنة وأن 
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اهلل تعاىل ليس كمثله يشء وهو السميع البصري، فنخاصم املعطلة املحرفة من 

عتزلة واجلهمية، ونخاصم كذلك املمثلة املكيفة املجسمة األشعرية واملاتريدية وامل

افني عند حدود ما جاء يف والذين مثلوا اهلل تعاىل بخلقه، بل  نكون واقفني وق 

ي اهلل تعاىل بام  ،فنصف اهلل بام وصف به نفسه ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسوله  ونسم 

ى به نفسه ى به نفسه، وال ننفي عن اهلل شيًئا مما وصف وسم  ، فال نثبت هلل سم 

تعاىل صفة مل يصف هبا نفسه، أو اساًم مل يسم  به نفسه، فإن أسامءه وصفاته سبحانه 

 توقيفية، ال جيوز أن ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا وال متومهني بأهوائنا.

خالصة ما يذكره الناس من املسائل التي تتعلق بتوحيد اإلهلية مسألة التوسل: 

ىل ثالثة أقسام، فالناس يطلقون كلمة التوسل عىل ثالثة يف معنى التوسل يرجع إ

 أمور، هذه األقسام الثالثة هي:

 التوسل الرشعي.  -1

 التوسل البدعي.  -2

 التوسل الرشكي.  -3

وأبدأ بآخرها؛ ألنه أعظمها وأمهها يف باب التحذير والتنفري عنه، هذا التوسل 

رشك الذي كان يقوله وإنام هو ال ،الذي يسمونه توساًل ليس توساًل يف احلقيقة

وأكثر القبوريني مل يقفوا عند هذا االعتقاد، بل زادوا  ،ويعتقده املرشكون األولون



 
 

48 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

ون إليه ويطلبون منه ثريين يفزعون إىل صاحب القرب يلجأفإنك جتد الك ؛وَغَلوا

ويطلبون أن يفعلوا هلم كذا وكذا... ويا سيدي فالن...  افعل يل كذا،  ،ويسألونه

 كذا...! وال تفعل يل

هذا، ملاذا تفعل هذا،  ملاذا تقولن هؤالء: م   -يف زعمه  - لإذا سألت املعتد

ا وال نفًعا؟ ملاذا تلجأ  إىل هذا الذي ال يملك لك رضًّ

 ، أنا أختذه واسطة بيني وبني اهلل، وهذا توسل إىل اهلل.أنا ال أعبده قال:

ور الذي جعله صاحًلا وهو مل يدُع اهلل تعاىل إنام دعا هذا الويل وهذا املقب

ى دعاءه هلذا الصالح توساًل، وهذا ليس توساًل،  هذا هو عني ما كان بل وسم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيفعله املرشكون الذين بعث فيهم النبي 

 گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ذكر اهلل تعاىل هذا فقال:

 [.3الزمر: ] ژ ڳ گ    گ  گ

 ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ وقال تعاىل:

    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے  ھ ھ ھ

 [.يونس] ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ

يطلبون منهم  ،ون إىل أوثاهنم وأصنامهمفكانوا يلجأون إىل آهلتهم ويلجأ
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ا وال نفعًا،  ويسألوهنم، فإذا ُسئلوا: ملاذا تفعلون هذا؟ قالوا: لسنا نعتقد فيهم رضًّ

د وال نعتقد أهنم خيلقون ويرزقون، إنام نحن نطلب منهم ألن هلم مكانة عظيمة عن

من اهلل تعاىل أن جييب  اوهبذه املكانة وهبذه املنزلة التي هلم عند اهلل نرجو ،اهلل

 فندعوهم ونسأهلم كي يكونوا وسطاء بيننا وبني اهلل. ،دعاءنا

، وأثبت الشفاعة املثبتة التي  نفى هذه الوسائط وهذه الشفاعةاهلل تعاىل

ن اهلل تعاىل ورضاه عن وُيعطاها غريه أيضًا، وهذه تكون بإذ ملسو هيلع هللا ىلصأعطاها النبي 

 ضاه عن املشفوع له.الشافع ور

أما هذه الشفاعة التي يطلبها الناس يف الدنيا من أصحاب القبور واألولياء 

بزعمهم فهذه شفاعة قد نفاها اهلل تعاىل وبني  أن طلب الشفاعة من غريه رشك 

 والعياذ باهلل.

رب لك إىل ال حتتاج إىل واسطة وزلفى ومق فلكي تتقرب إىل اهلل 

اهلل، وال حتتاج إىل شفيع بينك وبني اهلل، إنام تتوب إىل اهلل وتطلب منه وتسأله 

 ڎ ڌ ڌ ژوتستغفره وتتوب إليه بال واسطة من حي أو ميت، قال اهلل تعاىل: 

كل هؤالء الذين يدعوهنم من دون اهلل كام قال [، 43]الزمر:  ژ ڈ ڈ ڎ

  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژتعاىل: 

 ڱ ڱ  ڳڳ ڳ ڳ    گ  گ گ  گ ک ک  ک ک ڑ
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 ]فاطر[. ژ ڻ  ڻ      ڻ ڻ ں ڱں ڱ

أمره  ملسو هيلع هللا ىلصهلم، حتى خري البرش حممد  فهؤالء الذين يدعوهنم ال يملكون شيئاً 

ا وال رشدًا، وأن خيربهم أنه ال يملك  اهلل تعاىل أن خيرب الناس أنه ال يملك هلم رضًّ

ا:  -فضاًل عن غريه  -لنفسه   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژنفعًا وال رضًّ

  ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 [.األعراف]  ژ ڦ ڦ ڤ      ڤ

 ڻ ڻ ں  ں ڱڱ  ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ ژ

  ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [.الزمر]  ژ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ

كثري من هؤالء إذا ذكر الكالم يف التوحيد فإذا هبم يسأمون ويتضايقون 

تذكر توحيد رب  العاملني الذي فيه إسقاط الرشك بغريه ، ألن ك مل ونوي

 ،،ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ژ فإذا ذكر اهلل وحده تشمئز قلوهبم  

، وذكرت ما هلم الرتهات واخلرافات إذا ذكرت[، الزمر]  ژ ڭ ڭ ڭ

 يزعمونه كرامات، وكرامات األولياء ثابتة بالكتاب والسنة لكنهم يتجاوزون

كانت لتكون، وجيعلون هذه الكرامات سبًبا  كرامات ما كانت وما هذا، فيزعمون

عاة   ڭ  ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ژللرشك بأصحاب هذه الكرامات املدَّ
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     ۆ  ۆ  ۇ ۇ ژ قال اهلل تعاىل بعد هذا: ]الزمر[،   ژ ڭ ڭ

  ژ ى ې ې         ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 [.الزمر]

 أو استغاث بغري اهلل حتى لو اد عى أن ه إذًا... من سأل غري اهلل أو دعا غري اهلل

ما سأل غري اهلل وال استعان وال استغاث به إال عىل سبيل أنه واسطة بينه وبني اهلل، 

فهذا رشك أكرب والعياذ باهلل، وصاحبه إذا تبني له احلق ثم عاند وأرص  عليه فإنه ال 

ال »وجوارحهم أن يكون مع املسلمني املوحدين الذين شهدوا بألسنتهم وقلوهبم 

 تعني أال نعبد وال ندعو إال اهلل. «ال إله إال اهلل»ألن   «إله إال اهلل

فدعا غري اهلل  ؛رصف الدعاء لغري اهلل، قد رصف أنواعًا من العبادةفهذا أما 

وجعل احلق اخلالص الذي ال يكون إال هلل لغري اهلل  بغري اهلل، واستغاث واستعان

، توساًل، وهو يف  أبدًا، وهذا يشء يسميه هؤالء لامً فام كان ليكون مس

، ُيتعبد احلقيقة ليس توساًل إنام هو استغاثة رشكية ودعاء رشكي وتعبد رشكي

 .به غري اهلل  وُيتقرب ويدعا

وإال فالكثريون !! من القبوريني -زعاًم  -هذا عند املقتصدين  ثم أقول:

أن لغري  ونيعتقد مغري اهلل؛ ألهنعىل  ونويعتمد اهلل غري ونغري اهلل ويسأليدعون 

ترصيف هذا الكون وتدبري شئونه، فهو يطلب منه يف  وتدخالً  اهلل ترصفًا وملكاً 

 مبارشة ألنه يملك الترصف مبارشة، ففاق هؤالء رشك املرشكني األولني.
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وهذا ليس يف  ،ذاك الصالح والويل، قد تعلق قلبه بهبجتده قد تعلق قلبه 

بل يف أصحاب الشهادات العليا ويف أصحاب املراكز  ؛طالقرويني األميني فق

يقف أمام قرب الصالح الفالين خياطبه خماطبًة جتد الواحد منهم الدنيوية املرموقة، 

 ويناجيه مناجاًة ويطلب منه ويعتب عليه.

هذا هو القسم األول، وهو الرشكي، وقد غال فيه بعضهم فوق هذا فجعل 

عليك اهلل  ٌق  الويل باهلل والنبي، فيقول: سائىلالويل هو األصل، وصار يتوسل إ

فجعل ق عليك ربنا والنبي لتستجب يل!!! النبي لتسمعني يا سيدنا فالن، سائو

 الويل هو األصل.

جعل بط بينك وبني اهلل واسطة، فام بالك إذا كنا نقول: ال جيوز لك أن توس  

بل ُكتب  ،معروف مشهوداهلل نفسه واسطة! وإنا هلل وإنا إليه راجعون! وهذا كالم 

تذكر فيها هذه االستغاثات وهذه التوسالت الرشكية، ال أقول  ،يف كتب مطبوعة

، املخلوقوبني  ماهلل واسطة بينه واجعلفبغري اهلل عىل اهلل، بل باهلل عىل غري اهلل، 

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون!!.

 اهلل بحرمة أو : وهو أن يتوسل إنسان إىلوهو التوسل البدعيالقسم الثاين: 

بجاه أو بشخص أو بذات أحد الصاحلني وأحد األنبياء كأن يقول: يا رب بحق 

جاه فالن أو بحرمة فالن أعطني كذا وارصف عني كذا... هذا ليس رشكًا لكن ه 

مة. فام الفرق بينه وبني   القسم األول؟بدعة حمر 
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يا كذا... دعا غري اهلل، احلسني،  األول دعا غري اهلل، يقول: يا ويل اهلل، يا سيدنا

يف األساس يدعو اهلل لكنه أدخل واسطة وتوساًل حمرمًا يف دعائه بقوله: لكن الثاين 

 وهذا فيه حمظوران:بجاه فالن أو بحرمة فالن... 

وال عن الصحابة وال عن التابعني أهنم  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يرد عن النبي  أنه بدعةاألول: 

نبياء والصاحلني، إنام كان توسلهم توسلوا بذات أو بحرمة أو بجاه أحد من األ

اللهم إنا كنا »: وشفاعته حال حياته، كام ورد عن عمر ملسو هيلع هللا ىلصبدعاء النبي 

. فلام مات (1)«نا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنافتسقينا، وإ ملسو هيلع هللا ىلصنتوسل إليك بنبينا 

هذا الدعاء وهذا االستسقاء. والنبي  ملسو هيلع هللا ىلصمل يمكنهم أن يطلبوا من النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

واهلل تعاىل نها ليست من جنس حياتنا الدنيوية، لك ،قربه حياة برزخيةحي يف  ملسو هيلع هللا ىلص

طلب عمر من العباس ولذلك ]الزمر[،  ژ جب  يئ ىئ مئ حئ ژيقول: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصملكانته وقرابته من رسول اهلل 

 ،بعد مماتهعمر به لتوسل سائغًا  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان التوسل بذات النبي و

وبعد مماته، وإنام كان التوسل  نبي ورسول وخري خلق اهلل يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

ان بدعائه ال بذاته الرشيفة، بدعاء الصالح احلي ويف حياته ك ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته

أن يدعو له  ملسو هيلع هللا ىلصك جاءت وقائع متعددة كطلب الرجل األعمى من النبي وكذل

                                                 

 .( من حديث أنس 3710(، )1010أخرجه البخاري )( 1)
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خيطب فطلب  ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك الرجل الذي جاء والنبي (1)بالشفاء من العمى

 األسودبن  يزيدمن  ا طلب معاوية ، وكذلك مل(2)ملسو هيلع هللا ىلصاالستسقاء من النبي 

اجلَُريش
ومن  ملسو هيلع هللا ىلصأن يدعو هلم، كل هذه وقائع فيها أن الصحابة طلبوا من النبي  (3)

 غريه وهم أحياء الدعاء، وهذا ال إشكال فيه. 

ه أحد من املخلوقني، فهذا مل يقع، أما أن يتوسلوا إىل اهلل تعاىل بحرمة أو بجا

وال يستطيع أحد أن يأيت بدليل  ،ال يف السنةوال دليل يدل عليه يف الكتاب و

 صحيح يف هذا الباب.

ي ألنه يؤد ،ذريعة ووسيلة إىل الرشك أنه ليس رشكًا لكن هاملحظور الثاين: 

فيبدأ األمر بأن ، من بعده هذا الذي توسل بهأو أوالده  بالداعي أن يدعو هو

                                                 

(، مجيعهم 1385(، وابن ماجة )3578(، والرتمذي )17241(، )17240رواه أمحد )( 1)

،  شعبة، عن أيب جعفر املدين، عن عامرة بن خزيمة، عن عثامن بن حنيفمن طريق 

 وصححه األلباين.

لوليد بن مسلم، عن من طريق ا(، كالمها 897(، ومسلم )933أخرجه البخاري )( 2)

 . األوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك

( وغريه من طريق 151) «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة»لكائي يف الرواه ال( 3)

 /3) «إرواء الغليل»، قال األلباين يف ليم بن عامراحلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن ُس 

 .«(151كام قال احلافظ يف التلخيص )وهذا سند صحيح »(: 140
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يا رب، إن مل : لسان حاله كأنه يقولويقول: يا رب، بجاه فالن أعطني كذا! 

الدعاء الذي يقول فيه: بجاه أن بعد هذا  فإذا حصل. تعطني فألجل فالن أعطني

وقد حيدث - مل يستجببدون واسطة  والدعاء الذي يدعو اهلل فيه استجيب،فالن 

يف الدعاء، ثم يؤدي به األمر إىل أن  تلك الواسطة، فيقول: السبب هو ذكر -هذا 

فسه إىل دعاء الصالح أو النبي أو الويل نفسه، والشيطان ينتقل من دعاء اهلل تعاىل ن

إىل الرشك، وهذا يف البخاري من ليأخذه يأيت املوحد يتدرج معه شيئًا فشيئًا 

حديث ابن عباس أن قوم نوح ملا مثلوا وصنعوا صورًا للصاحلني، يف أول األمر مل 

 .(1)«خ العلم عبدتحتى إذا هلك أولئك وتنّس »ُتعَبد هذه التامثيل، 

لذلك جاء الرشع بسد  الذرائع ومن أعظم الذرائع التي ينبغي أن ُتسد  

 الذرائع والوسائل التي تفيض إىل الرشك.

  :فيه حمظورانهذا القسم )التوسل باحلرمة واجلاه( إذًا... 

 وال دل  عليها دليل. ملسو هيلع هللا ىلصأن ه بدعة مل تكن يف عهد النبي  -1

 وأنه ذريعة إىل الرشك.   -2

التوسل بدعائه وهذا حال حياته، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصق فيام يتعلق بالنبي إنام التوسل احل

، أما التوسل بجاهه )بالعمل الصالح( بعد مماته التوسل باإليامن به وطاعته وبحب ه

                                                 

 .( من حديث ابن عباس 4920أخرجه البخاري )( 1)
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أو حرمته أو ذاته مل ينقل فيه دليل صحيح، وهو أمر يؤدي بعد هذا إىل الوقوع يف 

 حماذير، عافانا اهلل تعاىل منها.

  أن يفقهنا يف دينه وأن يثبتنا عىل احلق واهلدى.نسأل اهلل تعاىل 

  الثانيةالخطبة: 

احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وصىل 

 اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني، وعىل أصحابه امليامني.

 من أقسام التوسل:بي نا القسمني األولني املحظورين أما بعد، 

والذي هو ليس توساًل يف احلقيقة، إنام هو  :التوسل الرشكي األول:القسم 

استغاثة رشكية ودعاء رشكي وهو أن يدعو اإلنسان غري اهلل أو يستغيث به أو 

 يطلب منه ما ال يطلب إال من اهلل.

 ڄ   ڄ ڦ ژ اهلل تعاىل قول لقامن البنه:ذكر الرشك أمره عظيم، و

 ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ وقال تعاىل:[، لقامن]  ژ ڄ ڄ

لذلك وجب علينا العناية بالتحذير من الرشك، ملاذا؟ ألن [، 48النساء: ]  ژ ے

ا إذا مات عىل يشء من هذه الذنوب ومل يتب  ؛أي مسلم مهام كان ظاملًا سارقًا غاشًّ

مهام  صحيحة، فإنهأن ال إله إال اهلل  عقيدة التوحيد سليمة وشهادة وعندهمنها 

 أن يدخل اجلنة، ألنه موحد.ُعذب يف النار فإنه ال خيلد يف النار، وال بد 
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اإلنسان مصليًا  هامم كانيف الرشك، فأما إذا وقع اخللل يف التوحيد، إذا وقع  

أبدًا  اهلل  عىل هذا الرشك ال يمكن أن يغفر لهإذا مات  وصائاًم وقائامً 

 ٹ ٹژتعاىل هذا يف سورة املائدة:  ، وذكر اهللكام قال عيسى 

 ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃڃ

د صاحبه يف النار وخيل   فالرشك ال يغفره اهلل ]املائدة[،   ژ  ژ ڈ

ظم ذنبه وجرمه وقبيح فعله فإنه ال خيلد أما السارق والزاين وشارب اخلمر فمع ع  

به بذنوبه ؛حتت مشيئة اهللهو ، إنام يف النار أبداً  ثم  ،إن شاء عفا عنه وإن شاء عذ 

رجه من النار وال خيلد أحد من أهل التوحيد يف النار، لذلك حرصنا عىل بيان خُي 

 التنفري عنه ألجل هذه القضية املهمة.والتوحيد والتحذير من الرشك 

 : التوسل البدعي وفيه حمظوران: القسم الثاين

 وال عن أحد من أصحابه.  ملسو هيلع هللا ىلصبدعة مل يرد عن النبي  أنه األول:

 أنه ذريعة ووسيلة إىل الرشك ويؤدي إىل حماذير خمل ة باملعتقد.والثاين: 

متعددة، نذكر  وذكر العلامء حتته أنواعاً ثم القسم الثالث وهو التوسل الرشعي: 

 ثالثة أنواع:منها 

جاء يف دعاء االستخارة كام يف  كام :التوسل إىل اهلل تعاىل بأسامئه وصفاته األول:
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يعلمنا االستخارة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهلل  الصحيحني من حديث جابر 

 باألمر أحدكم هم إذا»يف األمور كلها كام يعلمنا السورة من القرآن، يقول: 

 بعلمك أستخريك إين اللهم: ليقل ثم الفريضة، غري من ركعتني فلريكع

 أعلم، وال وتعلم أقدر، وال تقدر فإنك كفضل من وأسألك بقدرتك، وأستقدرك

 .(1)«الغيوب عالم وأنت

م بني يدي دعائه توساًل بأسامء اهلل احلسنى ف هذا الداعي دعا اهلل سبحانه وقد 

 وصفاته العىل.

 أعوذ»منها: لتوسل بأسامء اهلل تعاىل وصفاهتن أحاديث كثرية جاء فيها اوهناك 

 .(2)«وأحاذر أجد ما رش من وقدرته باهلل

 من حديث نيكام جاء يف الصحيحالثاين: التوسل إىل اهلل تعاىل بالعمل الصالح: 

يف قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار فتدحرجت  ابن عمر 

صخرة من الغار فسدت عليهم الغار، فقالوا: ليتوسل كل واحد منكم إىل اهلل 

ه، والثاين توسل بعفافه عن تعاىل بصالح عمله. فأما األول فقد توسل بربه لوالدي

                                                 

 .( من حديث جابر بن عبد اهلل 7390(، )6382أخرجه البخاري )( 1)

 . عثامن بن أيب العاص الثقفي( من حديث 2202أخرجه مسلم ) (2)
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ه إليهم...  كام جاء يف احلديث. (1)الزنا، والثالث توسل بحفظ املال ألصحابه ورد 

فهذا هو القسم الثاين وهو التوسل بالعمل الصالح، والعمل الصالح الذي 

فإن العمل  قبول العمل،هو الذي يكون جامعًا لرشطي  ُيعبد به اهلل 

 رشطني:تعاىل البد له من  الصالح حتى يقبل عند اهلل

 أن يكون خالصًا لوجه اهلل.الرشط األول: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون عىل سنة رسول اهلل الرشط الثاين: 

من توسل الصحابة  كام ذكرُت  :: التوسل بدعاء الصالح احليالقسم الثالث

حال حياته كام بينت من قبل من فعل الرجل الذي طلب السقيا  ملسو هيلع هللا ىلصبدعاء النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلص. فهذا توسل بدعاء النبي (2)ملسو هيلع هللا ىلصخيطب فدعا النبي  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي يوم اجلمعة، وا

  حي، كام توسل عمر ذا الصالحذلك بكل صالح، لكن وه بعدويرشع 

يزيد بن اوية بدعاء ـل معــ، وكام توس(3)- أي بدعائه-  بالعباس

                                                 

موسى بن ( كالمها من طريق 2743لم )(، ومس2333(، )2215أخرجه البخاري ) (1)

 .عقبة، عن نافع، عن ابن عمر 

لوليد بن مسلم، عن (، كالمها من طريق ا897(، ومسلم )933أخرجه البخاري )( 2)

 . األوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك

 .( من حديث أنس 3710(، )1010أخرجه البخاري )( 3)
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 ، وكام حصل يف غري ما حادثة.(1)األسود

؛ ىل ميت وتطلب منه وتسألهأن يكون صاحلًا حيًّا. أما أن تذهب إ البد لكن 

رشك التي تكون للنداء والدعاء  -حوهاون - «يا»مليت والطلب منه بـسؤال افإن 

 باهلل.

وكذلك ملا تسأل اهلل تعاىل بذات أحد من املخلوقني أو جاهه أو سلطانه، فهذا 

أيضًا ال ينبغي، وقد نص غري واحد من أهل العلم من املتقدمني عىل عدم جواز 

 تعاىل فاهلل. (2)أكره أن ُيسأل اهلل بأحد من خلقهد عنه كام قال أبو حنيفة: ذلك والبع

أما أن تدعو اهلل وتتوسل إليه بأسامئه وصفاته أو تتوسل ال ُيسأل بأحد من خلقه، 

بدعاء الرجل الصالح أو تتوسل بعملك الصالح الذي قصدت به وجه اهلل 

  ،يه كالم طويل وحتى التوسل بدعاء الصالح احلي ففهذا جائز

طلب الدعاء من  املقام لذكره، وقال بعض أهل العلم: الذي ينبغي يتسعوكثري ال 

 الغري بنية نفع الداعي...

                                                 

( وغريه من طريق 151) «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة»اللكائي يف لارواه  (1)

 /3) «إرواء الغليل»، قال األلباين يف ليم بن عامراحلكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن ُس 

 .«(151كام قال احلافظ يف التلخيص )وهذا سند صحيح »(: 140

وغالب مراد »ال احلافظ ابن كثري: ؛ قواملنبغي أن حتمل هذه الكراهة عىل التحريم( 2)

 .(1/293) «كتاب األحكام الكبري»، انظر: «السلف بالكراهة التحريم
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، مها ملسو هيلع هللا ىلصلكن هذه األقسام من أين جاءت؟ املرد إىل كتاب اهلل وسنة رسوله 

اللذان يبينان هذا كام قلت اآلن، التوسل بأسامء اهلل وصفاته أخذناه من الكتاب 

سنة، والتوسل كذلك بالعمل الصالح وبدعاء الصالح احلي أخذناه من السنة، وال

يف سورة يونس  ومنع التوسل الرشكي أخذناه من رصيح كتاب اهلل 

 وغريها وكذلك منع التوسل البدعي أخذناه من الكتاب والسنة.

لكن األمر حيتاج منا تفقهًا ال أن نكون دارجني عىل ما كان عليه اآلباء 

 داد بدون نظر إىل ما جاء يف الكتاب الكريم ويف السنة املطهرة.واألج

وإذا مل نحرص عىل فهم  ،اعلموا عباد اهلل أننا إذا مل نحرص عىل الفقه يف دين اهلل

فنحن  ،فاعلموا أننا أول من يصد  عن اإلسالم ،ملسو هيلع هللا ىلصديننا كام نزل عىل رسول اهلل 

وإنام نغري ونبدل  ،سالم احلقألننا ال نستقيم عىل اإل ؛نصد الناس عن اإلسالم

الذي بعده ال يأيت عليكم زمان إال »كام جاء يف صحيح البخاري  ،كلام طال الزمان

. فاألمر حيتاج منا إىل رد  إىل الكتاب والسنة، نأخذ منهام ونستقي من (1)«رش منه

، ال بفهم فالن وال عالن من م الكتاب والسنة ال بفهمي وفهمكونفه ،معينهام

لناس وجهلتهم، إنام بفهم خري الناس الذين تلقوا الفهم الصحيح من عموم ا

وا عىل يد رسول اهلل ألهنم هم الذين ترب   ؛ملسو هيلع هللا ىلصوهم صحابة رسول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فاخلري كل اخلري يف اتباعهم، والرش  كل الرش  يف تنكب سبيلهم  ،وأخذوا عنه ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 .( من حديث أنس بن مالك 7068أخرجه البخاري ) (1)
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 ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ كام قال اهلل تعاىل:

 اآلية يف سورة النساء. ژ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

أن يعيذنا من عذاب جهنم وأن جيعلنا من أهل اجلنة،  نسأل اهلل 

 تى املامت.كنا بالكتاب والسنة حوأن يمس  

 ڀ پ پ پ
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 «ال إله إال هللا»بيان معنى ( 5)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا وررش من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ       ٺ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة عةبد وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أخرج الشيخان يف صحيحهام من حديث ابن عمر 

 وإقام اهلل، رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن شهادة: مخس عىل اإلسالم بني»قال: 
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 .(1)«رمضان وصوم واحلج، الزكاة، وإيتاء الصالة،

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ويف الصحيحني أيضًا من حديث ابن عمر 

 اهلل، رسول حممدا وأن اهلل، إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس اتلأق أن أمرت»

 إال وأمواهلم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصالة، ويقيموا

 .(2)«اهلل عىل وحساهبم اإلسالم، بحق

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل أول أركان هذا الدين، ال يقبل 

إن تارك احلج ال يكفر يف قول عامة فون هذا الركن بإمجاع املسلمني. إسالم بد

لكن  ،أهل العلم، وكذا تارك الصيام، ويف كفر تارك الصالة قوالن ألهل العلم

كل هذه األركان مجاهري أهل العلم عىل أن تاركهام ال يكفر، أما تارك الشهادتني 

 فإنه كافر بإمجاع املسلمني.

 هبا يصري الشخص مسلاًم  اهلل وأن حممدًا رسول اهللوشهادة أن ال إله إال

عصم يف الدنيا دمه وماله ونفسه، ويف اآلخرة إذا ما واطأ اللسان ما يف موحدًا ي

القلب واستقامت عىل هذا اجلوارح فإن اإلنسان يكون من الناجني عند اهلل 

 .يوم القيامة 

                                                 

 .( كالمها من حديث ابن عمر 16(، ومسلم )8أخرجه البخاري ) (1)

، عن واقد بن حممد بن شعبة( كالمها من طريق 22(، ومسلم )25أخرجه البخاري )( 2)

 . زيد بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمر
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وأهم ما يف الدين عىل  لذا كانت الشهادتني أعظم أركان الدين عىل اإلطالق،

اإلطالق، لذا وجب عىل مجيع من ينطق بلسانه هباتني الشهادتني أن يفهم معاين 

هاتني الشهادتني وأن حيقق هذه املعاين يف نفسه، كذلك البد أن يعرف النواقض 

التي تناقض هاتني الشهادتني حتى جيتنبها، ألنه ال ينتفع الناطق هباتني الشهادتني 

، وإذا نطق بلسانه الشهادتني ثم نقض هاتني الشهادتني أو هامرشوطإال إذا حقق 

نقض إحدامها بناقض من نواقض اإلسالم، فإن نطقه هباتني الشهادتني ال يكون 

نافعًا له عند اهلل تعاىل، لذا وجب علينا أن نعتني بتحقيق هاتني الشهادتني نطقًا 

 رح.وعماًل باجلوا ،ويقينًا وإقرارًا بالقلب ،باللسان

شهادة أن ال إله إال -كالم يف يشء من معناها وسبق -أول هاتني الشهادتني و

 ، أن تشهد أن ال إله إال اهلل.اهلل

 ؟ «ال إله إال اهلل»معنى  هو ماو

وتقر  وتؤمن أن عبادة  ،ال إله إال اهلل تنفي كل إله ُيعَبُد دون اهلل 

ال  ملعبود احلق فهو اهلل ة واغري اهلل إنام هي بالباطل، أما العبادة احلق  

َوَجَب عىل مجيع الناس خاصة من يعتقد وجود اهلل فإله غريه كام أنه ال رب  سواه، 

وهم السواد األعظم من الناس، ومن يعتقد ربوبيته وأنه خالق ورازق وملك 

وجب عليه أن يعتقد أنه ال إله إال هو بمعنى أن ال يرصف العبادة إال له  ؛ومدبر

ى ال إله إال اهلل ال خالق ال رازق وال مدبر إال اهلل، كل ، فليس معن
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ال إله إال اهلل   صحيحة وتتضمنها ال إله إال اهلل، لكنها ليست هي معنىهذه معانٍ 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ژألن هذه املعاين كان املرشكون يقرون هبا  ؛مطابقةً 

 ژ ۈئېئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ [،25]لقامن:  ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ

 ۇ  ڭ ڭ        ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھژ.[87]الزخرف: 

 .[61]العنبكوت:  ژ ۇۆ

فلو  ،آيات كثرية تدل عىل أهنم كانوا يعتقدون أن اهلل هو اخلالق املالك املدبرو

أتى إنسان اآلن من املسلمني يريد أن يرشح الشهادتني للناس ويقول: إن معنى 

أو ال يدبر األمر  ،أو ال قادر عىل االخرتاع إال اهلل ،ال خالق إال اهلل: «ال إله إال اهلل»

هذه كلها  ؛أو ال يستغني عام سواه وال يفتقر إليه كل ما عداه إال اهلل ،إال اهلل

 تفسريات باطلة يفرس هبا كثري من الناس معنى ال إله إال اهلل.

 ملسو هيلع هللا ىلصفهو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا  «ال إله إال اهلل»أما املعنى احلق لـ

 ژ ڈ  ڈ     ڎ    ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ژ كام قال تعاىل يف الزخرف:

 ژ ک  ک ک ڑ ڑ ژ

فال إله  ،، إال اهلل ژ ڑ ڑ ژ ژال إله، تفيد أنه : ژ ڈ  ڈ     ڎ    ڎ ژ 

والذي هو مقتىض  ملسو هيلع هللا ىلصإال اهلل معناها احلق الذي دل  عليه كتاب اهلل وسنة رسوله 

ن معناها ال أ سواه،ال يفهم ف -أي من عنده فهم للغة العربية -فهم اللغة العربية 
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 معبود حق وال يعبد بحق إال اهلل.

 ،خالقهم ومالكهم وأنه  ،املرشكون كانوا يعتقدون أن اهلل رهبمو

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك »وكانوا يطوفون حول الكعبة ويقولون: 

، فكانوا يعتقدون أنه اإلله األعظم وأن «لبيك، إال رشيكًا هو لك متلكه وما ملك

لكنهم كانوا يعبدون مع اهلل غريه، وكانوا  ،ادة وأساسها يرصف لهأصل العب

يتخذون من دونه أندادًا، وكانوا يتخذون معه رشكاء يزعموهنم شفعاء ووسطاء 

لذا أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن  ،بينهم وبني اهلل 

هوا أن ينب   وألجل ،الناس مجيعًا إىل عبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه ايدعو

وأنه ال جيوز رصف يشء من العبادة لغري اهلل  ،ال جيوز دعاء غري اهلل هأن إىل الناس

ط واملزلف يولو كان هذا الوس ؛سبيل التشفيع والتوسيط بينك وبني اهلل ولو عىل

 ع املزعوم ملكًا مقربًا أو نبيًّا مرساًل.يوالشف

      چ چ چ چ     ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژقال اهلل تعاىل: 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ  گ گ ک ک   ک ک ڑ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ                 ہ  ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ    ڻ ںڻ

 ]الزمر[ ژ  ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

ال اهلل، املعبودات كثرية أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أنه ال معبود بحق إ
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الناس آهلة كثرية، لكنها تعبد بالباطل، أما اإلله كثري من ي جيعلها الت واملعبودات

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژ، كام قال تعاىل: احلق فهو اهلل 

]احلج[   ژ  ۆ    ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ     ۓ ے

. 

 ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژويقول اهلل تعاىل: 

  ڳڳ ڳ ڳ    گ  گ گ  گ ک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ      ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

 ]فاطر[. ژ ۓ   ے       ے  ھ ھ ھھ   ہ

وعىل  ،وعىل صيانته ،ينبغي أن نحرص غاية احلرص عىل حتقيق هذا التوحيد

أمحى الناس جلناب التوحيد، وينبغي أن يكون  ملسو هيلع هللا ىلصكام كان النبي  ؛محاية جنابه

وعىل  ،أساس تفقهنا يف الدين مبنيًّا عىل حتقيق توحيد رب العاملني 

ملعاين هاتني الشهادتني  ملسو هيلع هللا ىلصم الصحيح املستقى من كتاب ربنا وسنة نبينا الفه

وَكُثر يف  الفاهم ملعنامها،قلَّ ولكن اللتني ينطق هبام كثري من املسلمني  ؛العظيمتني

بل بأنواع من النواقض هلاتني  ؛كثري من الناس اإلتيان بأنواع من املخالفات

الذبح لغري اهلل ري اهلل واالستغاثة بغري اهلل والشهادتني من دعاء غري اهلل والتعلق بغ

وهذا غري جائز يف دين اهلل،  ،وهذا غري جائز يف رشيعة اإلسالموالنذر لغري هلل، 

يوجب له يف اآلخرة اخللود يف النار، وإنا هلل وإنا ويوجب لصاحبه البوار  وهذا
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 إليه راجعون.

خرافة وكأنه ين هذا د ويصور ،وهذا مما يوجب تشويه صورة هذا الدين

-لبلدان األوروبية ويف بعض بلدان إفريقيا الشاملية وختلف وتأخر، ويف بعض ا

لبث هذه  ،خلدمة بعض الطرق الصوفية، قنوات توظف هلؤالء-وكذا هنا 

يرشبون  وأناسلق الذكر البدعي وأناس يرقصون ويأتون فيها بح   ،الضالالت

ثم  الرقص،فيها جال بالنساء ووفيها اختالط الر ،اخلمر واملخدرات واحلشيش

عى أهنا جمالس الذين مل يعاينوا ومل يروا كثريًا من  -هذا للكفار  ويعرضوا ،ذكر يد 

ثم يأتون بصور من عند القبور واألرضحة،  ،عىل أن  هذا هو اإلسالم - املسلمني

وفيها تعل ق الناس وتقبيلهم ومتسحهم وسجودهم وذهلم وخضوعهم هلذه القبور 

 شاهد ويقولون للكفار: هذا هو اإلسالم.وهذه امل

ن أكثر : أوجيعله حقيقة راسخة ،حتى صار بعض املسترشقني يكتب هذا

 املسلمني يعتقدون بتقديس األولياء وكذا.

عون أن هذا اإلسالم أتى وهؤالء املسلمون يد  »ثم يقول هذا املسترشق مثاًل: 

 .«ة عىل أجىل صورهام رأينا الوثنيونحن يف بالد اإلسال ،هلدم الوثنية

ما وهذا معنى كالمهم، يقولون: نحن رأينا يف بالدهم الوثنية عىل طبيعتها، 

هو و -بل بعض مشايخ السنة  !الفرق بني أن تصنع هذا بصنم أو تصنعه بقرب؟



 
 

70 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

ملا ذهب إىل اهلند قال: رأيت معبدًا للهنادك  -الشيخ ربيع حفظه اهلل تعاىل 

واهلل »: -حفظه اهلل  - عىل قرب للمسلمني، قال )اهلندوس( وأمامهم مسجد مبني

ما يصنع هنا هو ما يصنع هنا، لكن  الفرق أن هؤالء يصفون هذا بصنم 

وكل هذا . «كرشناوراما وغري ذلك من آهلتهم، وهؤالء يصفون هذا بالرضيح

من الرشك براء براء منه،  اإلسالم بريء منه، وكل هذا دين اهلل 

هذا لإلسالم أو لغري ملة اإلسالم، واملسلمون أول  بجميع أنواعه سواء نسب

أهنم ال إذا ما حققوها فهذا يقتيض و، «أشهد أن ال إله إال اهلل»كلمة ينطقون هبا: 

 .ألحد غري اهلل  - ال يف قليل وال يف كثري-يرصفون شيئًا من العبادة 

ادة ويفهمون معنى هذه الشه ،وملا كان املرشكون يفهمون معنى هذه الكلمة

أهنم لو قالوا: ال إله إال اهلل فإهنم  ألهنم كانوا يعلمون ،أبوا أن يقولوها بألسنتهم

ألهنم كانوا عربًا ويفهمون معنى  ،يرصفوا شيئًا من العبادة لغري اهلل ال جيوز هلم أن

ويفهمون أهنا تعني املعبود، فال إله: أي ال معبود، وال إله  ،اإلله يف اللغة العربية

ا أن يقولوا : ال معبإال اهلل ود بحق إال اهلل، فهم كانوا يفهمون هذا املعنى، ولذا أَبو 

 هذه الكلمة.

أما يف القرون املتأخرة فكثري من الناس يقولون هذه الكلمة وال جيدوهنا 

حتى لو أتوا بالكفر البواح والرشك  ،عتقداهتمملمصادمة ألقواهلم وأفعاهلم وال 

 راجعون. الرصاح، وإنا هلل وإنا إليه
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 نسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل التوحيد والسنة حتى املامت.

  الثانيةالخطبة: 

احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وصىل 

اهلل وسلم وبارك عىل خاتم النبيني نبينا حممد وعىل آل بيته األطهار، وعىل أصحابه 

 ،أما بعد األكرمني.

 ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ  :يقول اهلل 

 [التوبة] ژ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 «شهادة أن حممدًا رسول اهلل» :الشهادة الثانية التي ال يصح إسالم العبد إال هبا

تقتيض( أمورًا، وهي كذلك مثل كلمة  ، هذه الشهادة تعني(

أن ينطقها ة البد إنام هي كلم ،ليست جمرد كلمة تقال باللسان «ال إله إال اهلل»

معناها القلب، والبد أن تظهر آثار هذا التصديق عىل  اللسان وأن يصدق

اجلوارح، وأن ال يأيت اإلنسان بام يضاد هذه الشهادة وال الشهادة التي قبلها، وال 

 يظهر يشء من النواقض عىل جوارحه وال عىل لسانه وال يكون يف قلبه قبل هذا.

فيام أخرب، وأن تطيعه  ملسو هيلع هللا ىلصتعني: أن تصدق النبي  «شهادة أن حممدًا رسول اهلل»

 فيام أمر، وأن جتتنب ما عنه هنى وزجر، وأن ال تعبد اهلل إال بام رشع.

فال ينبغي أن يكون  ملسو هيلع هللا ىلصفيام أخرب، فإذا صح  احلديث عنه  ملسو هيلع هللا ىلصتقتيض أن تصدقه 
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وأن تقول: صدق  ملسو هيلع هللا ىلص، ينبغي أن تقبل كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلصلك توقف يف تصديقه 

ا ، والملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   تدخل يف ذلك متومهًا بأوهامك وال متأوالً بآرائك، وال رادًّ

ال يقبله تفكريي أو  همتأوالً بأن هذا الكالم ال يقبله العقل، وأن ملسو هيلع هللا ىلصلكالم النبي 

أن هذا الكالم ال يناسب هذا العرص... هذا كله نقض لشهادة أن حممدًا رسول 

حديث غسل اإلناء من ولوغ أو  (1)ةمن إنسان مل يقتنع بحديث الذباب اهلل، وكم

، وحديث كذا وكذا... حتى (2)ب سبع مرات أوالهن )إحداهن( بالرتابلالك

 ،أثبتت هلم نظريات طبية وجتارب طبية حديثة أن هذا الكالم له فوائد كذا وكذا

ت يف هذا فَ ش  وأنه وافق التجارب العملية التي اكتُ  ،حق ملسو هيلع هللا ىلصوأن ما جاء به النبي 

ينتظر حتى  هوما مل يفهم به ع ويصدق! طيب وما مل يقتنعهذا جعله يقتن ،القرن

 ؟!أن يكتشف ما يكتشف يفهم

سواء َوَعت ُه عقوهلم أم مل  ملسو هيلع هللا ىلصأما املسلمون إذا صح  عندهم اخلرب عن رسول اهلل  

إذا فهموه و ،ويؤمنون به ويقرونه وحيكونه ملسو هيلع هللا ىلصَتع ه، فإهنم يصدقون كالم النبي 

ورسول اهلل . ملسو هيلع هللا ىلصسكتوا وقالوا: صدق رسول اهلل  تكلموا بام يليق، وإذا مل يفهموه

يوحي إليه  ال ينطق عن اهلوى، وال ينطق من عند نفسه، بل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وال يمكن أن يقول باطاًل وال أن ينطق بباطل.ملسو هيلع هللا ىلصويعلمه 

                                                 

 .من حديث أيب هريرة  (5782، )(3320) البخاريأخرجه ( 1)

 .( من حديث أيب هريرة 279أخرجه مسلم )( 2)
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واهلل وصلت اجلرأة ببعض هؤالء حتى من يسمي نفسه مفكرًا إسالميًّا أن 

 يمكنني أن آخذ ملسو هيلع هللا ىلصلزمًا بقبول كالم النبي أنا يف املجال الطبي لست م»يقول: 

وهذا كالم موجود بلسانه يقول  ،«!ملسو هيلع هللا ىلصبكالم طبيب نرصاين وال أقبل كالم النبي 

يتكلم بوحي  ؛، وملا يتكلمملسو هيلع هللا ىلصيا غبي هذا رسول اهلل  «وما للطب!! ملسو هيلع هللا ىلصما للنبي »

 من هو؟ أليس هو الذي خلق ، واهلل من عند اهلل 

لك وإلحيائك وإماتتك، ويملك كل ذرة  لٌك الساموات واألرض، والذي هو ما

فيك، ويملك لك الرض والنفع، ويملك لك احلياة واملوت والنشور، وهو الذي 

يملك كل يشء دقه وجله، صغريه وكبريه، ثم بعد ذلك تقول: أقبل كالم النبي 

اهلل تعاىل ال حياسب إن لدنيا فيف كذا وال أقبله يف كذا!! هل ما يكون من أمور ا ملسو هيلع هللا ىلص

إال  !!!! واهلل تعاىل ال اطالع له عليه!! كيف تقال مثل هذه الكلامت؟؟اس عليهالن

ألن الذي قاهلا مل يقم يف قلبه املعنى احلقيقي لشهادة أن حممدًا رسول اهلل، ومل يفهم 

 .«رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أشهد أن حممدًا »ما معنى 

هو مما أمر اهلل  (: فام أمر به رسول اهللأن أصدقه فيام أخرب وأن أطيعه فيام أمر)

وقال  [،80النساء: ] ژ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعاىل به، قال اهلل تعاىل:

 وقال تعاىل: [،7احلرش: ] ژ ہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ تعاىل:

 ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ژ

 [.النساء] ژ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى
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 متيأ كل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ويف الصحيح من حديث أيب هريرة 

 أطاعني من»: قال يأبى؟ ومن اهلل، رسول يا: قالوا ،«أبى من إال اجلنة يدخلون

 .(1)«أبى فقد عصاين ومن اجلنة، دخل

من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

 .(2)«ومن عصاين فقد عىص اهلل ،أطاعني فقد أطاع اهلل

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  أيب هريرة  الصحيحني من حديث وكذلك يف

 أنبيائهم، عىل واختالفهم بسؤاهلم قبلكم كان من هلك إنام تركتكم، ما دعوين»

 .(3)«استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، يشء عن هنيتكم فإذا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ ژ :ويقول اهلل 

 .[36األحزاب: ] ژ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ

 ٿ ٿ ٿ ژأن يكون ختريُّ للمؤمنني،  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسول اهلل  ليس بعد أمر اهلل

                                                 

 .( من حديث أيب هريرة 7280أخرجه البخاري )( 1)

، بن يزيد األييل يونسكالمها من طريق  (1835(، ومسلم )7137أخرجه البخاري )( 2)

 . عن ابن شهاب، أخربه، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة

أيب الزناد، عن ( كالمها من طريق 1337( واللفظ له، ومسلم )7288أخرجه البخاري )( 3)

 . األعرج، عن أيب هريرة
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 [.األحزاب] ژ ڤ ٹ    ٹ ٹ   ٹ ٿ

  وئ    وئ ەئ ەئ   ائ ائ   ى ى ې        ې ې ژ :ويقول اهلل 

 ی ی ی        ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ   ۇئ ۇئ

 [.النور] ژ ىئ    مئ حئ جئ

 ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  ،(وأن نجتنب ما عنه هنى وزجر)

به فهو مما أمر اهلل به، وما هنى عنه رسول  أمر رسول اهلل فام [،7رش: ]احل ژ ہ

االئتامر والعمل هبا ب يكون ملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول اهلل  واتباعاهلل فهو مما هنى اهلل تعاىل عنه. 

جيب أن تأمتر باألوامر  ،احلال يف القرآن كام هوبأوامرها واالنتهاء عن نواهيها 

واهي التي يف القرآن، كذلك األمر يف سنة رسول التي يف القرآن وأن تنتهي عن الن

، إذا أمر بأمر فإنك ينبغي أن حترص عىل فهمه وتطبيقه، وإذا هناك عن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

يشء فإنك جيب أن تنتهي عنه وأن تكون مؤمترًا بام أمرك به منتهيًا عام هناك عنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصع رسول اهلل (، أال يعبد اهلل إال بام رشاألمر الثالث: أال يعبد إال بام رشع)

، اهلل تعاىل ملا أمرنا بعبادته ملسو هيلع هللا ىلصفكل الطرق إىل اهلل مسدودة إال طريق رسول اهلل 

وأمرنا أن نؤمن به بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته، وأمرنا أن نفرده 

بالعبادة مل يكل األمر إلينا يف كيفية عبادته، إنام أراد منا أن نعبده وحده بطريقة أو 
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إذا فهمنا شهادة أن حممدًا رسول اهلل،  ال تتأتى إال  يئة أو بأحوال معينةهبأو كيفية ب

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف سنة نبيه  نعبد اهلل إال بام رشعه يف كتابه وأنه ال يمكن أن

مبينًا لكتاب رب العاملني، موضحًا ملا  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب وجعل النبي أنزل اهلل تعاىل  

 .[44]النحل:  ژ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ژملا أمجل أشكل مبينًا 

فاهلل تعاىل أنزل عىل نبيه الكتاب ليبني للناس هذا الذي أنزله اهلل تعاىل إليهم. 

وخمالفة  باالبتداع يف دين اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهديه  عنويف الباب كالم كثري يتعلق باخلروج 

 ؛أمر مهم ألن هذاهذا يكون له تكملة إن شاء اهلل تعاىل فيام يأيت، ، وملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي 

د االتباع للنبي أن نحرص ع . ملسو هيلع هللا ىلصىل حتقيق شهادة أن حممدًا رسول اهلل، وأن نجرِّ

وال إمام  يكون لنا إمام معظم وال شيخ طريقة  ومن ضمن هذ التجريد كذلك أال

، فإننا مسلمون متحزبون يف حزب اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمجاعة وال رئيس حزب غري رسول اهلل 

تعاىل يف  ، وعىل حزب واحد وطريق واحد ومنهج واحد، كام بني اهلل

الكتاب والسنة، أما أن يتفرق املسلمون إىل طرق ومجاعات وشيع وأحزاب 

وال جيوز يف دين اإلسالم أن  ،وطرق وفرق، فإن هذا ما أنزل اهلل به من سلطان

ا هبم ا هبم سواء  ،يتكتل جمموعة من املسلمني تكتاًل خمتصًّ أو يتحزبوا حتزبًا خمتصًّ

ا هذا ال جيوز يف دين اهلل. واألمر قائم  ،أو علنيًّا كان هذا التحزب والتكتل رسيًّ

بل العصبية واالتباع  ،عىل الدعوة إىل دين اهلل تعاىل بال حزبية وال عصبية حزبية

لفني ، نكون جمتمعني ُمَتأملسو هيلع هللا ىلصوالتمسك والتحزب إنام هو لإلسالم ولسنة النبي 
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حة هلاتني ، عىل املعاين الصحيملسو هيلع هللا ىلصمتحدين عىل كلمة التوحيد وعىل سنة النبي 

ويؤدي إىل  ،مهو الذي يؤدي إىل التفرق والترشذ واإلخالل هبذا ،الشهادتني

إىل مبايعة أمريه  اإىل إمامه ويدعو اظهور فرق وأحزاب ومجاعات، كل فريق يدعو

 ڃ ژ :ملسو هيلع هللا ىلصوإىل التسجيل يف سجله وحزبه، واهلل تعاىل يقول يف كتابه خماطبا نبيه 

         ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ

 [.األنعام] ژ ڑ  ڑ

  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ ويقول سبحانه:

 [.النحل] ژ ڃ ڃ

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژ ويقول سبحانه:

 [.األنعام] ژ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

أختم بام أخرجه اإلمام أبو داود والرتمذي وابن ماجه وغريهم من حديث و

 هلا ذرفت بليغة، موعظة هموعظ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  العرباض بن سارية 

 موعظة هذه كأن اهلل، رسول يا: قالوا أو قلنا القلوب، منها ووجلت األعني،

 عبدا كان وإن والطاعة والسمع اهلل بتقوى أوصيكم»: قال. فأوصنا مودع،

 وسنة بسنتي فعليكم كثريا، اختالفا بعدي يرى منكم يعش من فإنه حبشيا،

 األمور، وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها ضواوع املهديني، الراشدين اخللفاء
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 .(1)«ضاللة بدعة كل وإن بدعة، حمدثة كل فإن

 ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژفتقوى اهلل وصية اهلل لألولني واآلخرين، 

 ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

 .[131]النساء: 

ا كام (: وإن كان هذا األمري عبدًا حبشيًّ والسمع والطاعة لوالة أمور املسلمني)

 عليكم استعمل وإن وأطيعوا، اسمعوا»يف صحيح البخاري من حديث أنس: 

 .(2)«زبيبة رأسه كأن حبيش، عبد

 من كره من»: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  ويف الصحيحني من حديث ابن عباس 

 .(3) «جاهلية ميتة مات شربا السلطان من خرج من فإنه فليصرب، شيئا أمريه

ها قد عشنا أكثر من أربعة : «تالفًا كثرياً اخ يرى بعديفإنه من يعش منكم »

                                                 

(، وابن 2676(، والرتمذي )4607(، وأبو داود )17145(، )17144رواه أمحد )( 1)

بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرمحن بن عمرو، ( مجيعهم من طريق ثور 44ماجه )

 ، وصححه األلباين. عن العرباض بن سارية

شعبة، عن أيب التياح، عن أنس  ( من طريق 7142(، )696(، )693أخرجه البخاري )( 2)

 . بن مالك

عبد الوارث، عن اجلعد، ( كالمها من طريق 1849، ومسلم )(7053أخرجه البخاري )( 3)

 . عن أيب رجاء، عن ابن عباس
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ورأينا االختالف الكثري الكثري يف أحوال املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصعرش قرنًا بعد وفاة النبي 

بل يف عقائدهم  ؛ويف مظاهرهم ويف سلوكهم وأخالقهم وعباداهتم ومعامالهتم

من  أخرب هبذا قبل أربعة عرش قرناً  ملسو هيلع هللا ىلصوعبادهتم قبل هذا اختالف كثري كثري. النبي 

 ،بل أرشدنا إىل ركن وثيق ؛ما تركنا ملسو هيلع هللا ىلصلكنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من أعالم نبوته  ،اآلن

نة فعليكم بسنتي وس»: ملسو هيلع هللا ىلص فقال ،وإىل أصل أصيل نتأصل عليه ونرتكن إليه

وسنة  ملسو هيلع هللا ىلص، نعض عىل سنته «عضوا عليها بالنواجذو اخللفاء الراشدين املهديني،

وعن الصحابة  سلفنا الصالح وأساسهم اخللفاء الراشدون املهديون 

 أمجعني.

النواجذ من شدة ب العض مة، إنامونعض عليها بالنواجذ وليس باألرضاس املقدَّ 

 التمسك والعض عليها.

أن نعض  «كل بدعة ضاللةإن وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة و»

فإن اهلل تعاىل ال يقبل  ،نجتنب املحدثات والبدع يف الدين وأن ملسو هيلع هللا ىلصعىل سنة النبي 

 لعمل إال إذا كان:ا

 خالصًا لوجهه سبحانه. -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان عىل سنة نبيه  -2

، ونسأله أن ملسو هيلع هللا ىلصنسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من املخلصني له املتبعني لسنة نبيه 
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ر أعداء الدين، وأن  ينرص اإلسالم واملسلمني وأن يذل  الكفر والكافرين، وأن يدمِّ

 ويرىض، وأن يأخذ بنواصيهم إىل الرب  يوفِّق والة أمور املسلمني إىل ما حيب  

 والتقوى.

 ڀ پ پ پ
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 األمر باالتباع والتحذير من االبتداع في الدين ( 6)

 «اتبعوا وال تبتدعوا»

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال ضللي ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا إن العبد كام ذكرنا ال يكون مسلاًم إال إذا شهد 
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رسول اهلل، وخيرج ويمرق من الدين إذا أتى بناقض من نواقض هاتني الشهادتني 

العظيمتني اللتني متثالن الركن األول من أركان اإلسالم؛ أشهد أن ال إله إال اهلل 

 وأشهد أن حممدًا رسول اهلل.

ذه هبام دلت عليه، فحتقيق هذه الشهادة يكون  )شهادة أن ال إله إال اهلل(

الشهادة دل ت عىل توحيد األلوهية باملطابقة فمعنى ال إله إال اهلل: ال معبود بحق 

، له  إال اهلل؛ تعني إفراد اهلل تعاىل بالعبادة وأنه ال ترصف العبادة إال

فإن من أقر بتوحيد اإلهلية البد أن يكون  ،ودلت عىل توحيد الربوبية بالتضمن

ا بتوحيد ا بالعبادة البد أن يكون قبل هذا  لربوبية، الذي أفرد اهلل مقرًّ

عىل توحيد األسامء  بااللتزامدلت أفرده باخللق وامللك والتدبري، وكذلك قد 

من نعوت اجلالل وصفات  وعىل إثبات ما يليق باهلل  ،والصفات

 ملسو هيلع هللا ىلصه كام جاء يف كتابه ويف سنة نبي ،وأسامئه احلسنى عىل الوجه الالئق به ،الكامل

 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل.

 ،وحتقيقها يعني أن نصدق النبي يف كل ما أخرب )شهادة أن حممدًا رسول اهلل(

وأن ال نعبد اهلل إال بام رشع  ،وأن نطيعه فيام أمر وأن نجتنب كل ما هنى عنه وزجر

عبد الوهاب وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

  شهادة أن حممدًا رسول اهلل قول اهلل  ودليل»ملا قال:  «األصول الثالثة»يف

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ تعاىل:
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 ]التوبة[. ژ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ

ومعنى شهادة أن حممدا رسول اهلل: طاعته فيام أمر، وتصديقه فيام أخرب، 

 .انتهى«عواجتناب ما عنه هنى وزجر، وأن ال يعبد اهلل إال بام رش

به فهو مما أمر به اهلل تعاىل، قال  ملسو هيلع هللا ىلصوما أمر رسول اهلل  (أن ُيطاع فيام أمر) 

 ژٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژتعاىل: 

 .]النساء[

من »يقول:  كام يف الصحيح من حديث أيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .(1)«أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص اهلل

وهذا االجتناب للنهي أوكد من املبادرة إىل  (وزجر وأن جيتنب ما هنى عنه)

أن  من حديث أيب هريرةتنفيذ ما ُأمر به اإلنسان لذا جاء يف الصحيح 

 بسؤاهلم قبلكم كان من هلك إنام تركتكم، ما دعوين»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

 فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، يشء عن هنيتكم فإذا أنبيائهم، عىل واختالفهم

                                                 

، بن يزيد األييل يونس( كالمها من طريق 1835(، ومسلم )7137أخرجه البخاري )( 1)

 . عن ابن شهاب، أخربه، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة
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  ، فذروه كام جاء يف بعض الروايات.(1)«استطعتم ما منه

إال بام رشع  أال ُيعبد اهلل  يعني: (وأال ُيعبد اهلل إال بام رشع)

؛ فكل األبواب إىل اهلل، وكل الطرق إىل اهلل تعاىل مسدودة إال طريق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يوصله إىل  ، فمن أراد أن يعبد اهلل، ومن أراد أن يسري يف الطريق الذيملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

غري  ملسو هيلع هللا ىلص تهمتبعًا لسن ملسو هيلع هللا ىلص البد أن يكون متعبدًا عىل هدي النبي ؛اهلل 

قد هنانا عن  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصإنام يلزم سنة النبي  ،مبتدع وال متنطع وال متكلف

 ش من املسلمني فسريى اختالفًا كثريًا كاميأنه من سيع ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب  ،البدع يف الدين

مذي وابن ه اإلمام أبو داود والرتيف حديث العرباض ابن سارية الذي أخرج

 األعني، هلا ذرفت بليغة، موعظة وعظهم ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل ماجه وأمحد وغريهم 

 مودع، موعظة هذه كأن اهلل، رسول يا: قالوا أو قلنا القلوب، منها ووجلت

 فإنه حبشيا، عبدا كان وإن والطاعة والسمع اهلل بتقوى أوصيكم»: قال. فأوصنا

 الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم كثريا، اختالفا بعدي يرى منكم يعش من

 بدعة، حمدثة كل فإن األمور، وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا املهديني،

                                                 

أيب الزناد، عن ( كالمها من طريق 1337ظ له، ومسلم )( واللف7288أخرجه البخاري )( 1)

 . األعرج، عن أيب هريرة
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 .(1)«ضاللة بدعة كل وإن

 أحدث من»يقول:  كام يف الصحيحني من حديث عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .(2)«رد فهو فيه، ليس ما هذا أمرنا يف

 .(3)«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد»ملسلم: ويف رواية 

ما مل جيئ  (ما ليس منه)هذا -يف ديننا -من أحدث يف أمرنا  ،: هو ديننا(أمرنا) 

فإننا ال  ،ملسو هيلع هللا ىلصثم مل يأت به النبي  ه،وكان بإمكانه أن يرشعه وأن يبين ملسو هيلع هللا ىلصبه النبي 

يعني أن هذا  ،ليهأي مردود ع (رد)فهو  ؛وإذا أتاه آت أو ابتدعه مبتدع ،نأيت به

عىل صاحبه ال يقبل من صاحبه؛ ألن العمل الصالح حتى يكون  العمل مردود

 مقبوالً عند رب العزة جل  البد أن يكون مستجمعًا رشطني:

 أن يكون خالصًا هلل.  :الرشط األول 

                                                 

(، وابن 2676(، والرتمذي )4607(، وأبو داود )17145(، )17144رواه أمحد )( 1)

بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرمحن بن عمرو، ( مجيعهم من طريق ثور 44ماجه )

 لباين.، وصححه األ عن العرباض بن سارية

إبراهيم بن سعد، عن ( كالمها من طريق 1718(؛ ومسلم )2697أخرجه البخاري )( 2)

 . أبيه، عن القاسم بن حممد، عن عائشة

 .( من حديث عائشة 1718أخرجه مسلم )( 3)
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كام بني اهلل تعاىل هذا يف ، ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون صوابًا عىل سنة النبي  :والرشط الثاين

   حخ جخ مح ژ ملسو هيلع هللا ىلصعىل سنة النبي  ژ جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت ژ قوله:

 .]الكهف[ ژ  حس جس مخ

 ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ژوكام قال اهلل تعاىل: 

 .]الكهف[ ژ چ  چ

قوله: أحسن العمل أخلصه  -تعاىل   -ُنقل عن الفضيل بن عياض 

كون خالصًا وأصوبه. قالوا: يا أبا عيل، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن ي

 .هلل، وأصوبه: أن يكون صوابًا عىل سنة النبي 

 ،ما ترك شيئًا من اخلري إال وأرشدنا إليه وبينه لنا  والنبي 

 وما ترك شيئًا من الرش إال وحذرنا منه صلوات ريب وسالمه عليه.

ومل يبينه مع  ملسو هيلع هللا ىلصفمن أتى بعد هذا بيشء يزعم أنه من الدين ومل يرشعه النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصأمر كان يسع النبي فقد ابتدع يف الدين، وقيام املقتيض يعني أنه له  يضقيام املقت

؛ ألن بعض الناس يقول إذًا ملاذا تتكلم يف مكرب ملسو هيلع هللا ىلصأن يفعله ثم تركه متعمدًا 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصالصوت وهو مل يكن عىل عهد النبي 

 هذه أمور دنيوية. واجلواب: أوالً:
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نت يف إذا كا ،ثم تركها يف زمان النبي  هل كانتثانيًا: 

 زمنه ثم تركها فإننا ال نستعملها.

هل وجودها يرض الدين أم خيدم  ، ثمووجدت اآلن ملسو هيلع هللا ىلصلكن مل تكن يف زمنه 

ثم إننا ال نتعبد بمجرد  ،وجودها ال يرض الدين وال يضاد الدين يف يشء ؟!الدين

دنا بام جاء النص بُّ عَ إنام تَ  ،وضع مكرب الصوت أو بغريه من الوسائل احلديثة

لفعله ثم مل  ملسو هيلع هللا ىلصيف زمان النبي  ، لكننا نتكلم عن يشء قام املقتيضبه الرشعي

 يفعله.

مل يقم ومل يقم حلقة ذكر مثاًل  ملسو هيلع هللا ىلص ، فالنبييعني كان يمكنه أن يفعله ثم تركه

مل جيعل الناس خيرجون يف الدعوة إىل اهلل أليام معينة  ،حرضة كام يقيمها املقيمون

أشهر، وكان يمكنه أن يفعل هذا، فهناك كثري  أربعةأو أربعني يومًا  أو ثالثة أيام

ا الناس همن األمور وكثري من التعبدات وكثري من األذكار والصلوات التي أحدث

 أن يفعلها. ملسو هيلع هللا ىلصوكان يمكنه  ملسو هيلع هللا ىلصمل يفعلها النبي 

أو زعمنا  ،وفعلنا هذه املبتدعات وتقربنا إىل اهلل هبا ملسو هيلع هللا ىلصفإذا خالفنا هدي النبي 

فإهنا ال تكون مقبولة عند اهلل؛ ألن اهلل تعاىل ال يقبل من  ؛االتقرب إىل اهلل تعاىل هب

وهذا معنى أن ال يعبد اهلل إال بام رشع  ،العمل إال ما كان عىل صفة هدي النبي

أمرنا  ،ملا أمرنا أن نعبده وحده ال رشيك له ، فإن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بام يزعم أنه  ال أن يتقرب كل متقرب إليه ،أن نعبده عىل وفق ما حيب ويرىض
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 عزوجل. يقربه إىل اهلل

اهلل كام جاء وكام نزل  ال، ليس لك اخليار يف أن تعبد اهلل كام تشاء، إنام تعبد

خاتم األنبياء والرسل وأرشفهم وأفضلهم  ملسو هيلع هللا ىلصإىل نبينا حممد  وكام أوحي

،  هذا الذي ينبغي أن تعبد اهلل حتى تكون  ،به

الدين  يف اجعله حسنشيئًا من الدين أو عى د  وإال فإن من ا ،من السعداء الفائزين

خان الرسالة أقول:  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا يدعي بلسان حاله أن النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصومل يأت به النبي 

ومن  -والعياذ باهلل  -يدعي بلسان حاله؛ ألن الذي يقوهلا بلسان مقاله يكفر 

 ة.خان الرسال ملسو هيلع هللا ىلصإذا اعتقد أن النبي  يعني –والعياذ باهلل  -اعتقدها بقلبه كفر 

لكن هذا الذي رشع من الدين ما مل يأذن به اهلل والذي ابتدع يف اإلسالم  

 ،هذا من الدين عىل ما ابتدع: بلسان حاله يقول ملسو هيلع هللا ىلصبدعة ما جاء هبا رسول اهلل 

هذه أنا اخرتعتها أو  ،يقول ال هذه ليست من السنةف ؟هذه من السنةهل  له نقولف

 اخرتعها شيخ طريقتي التي أنتمي إليها.

؟ فيقول: نعم كان أن يأيت هبا أو ال ملسو هيلع هللا ىلصهل كان يمكن النبي  نسأله:يب...ط

إذًا إذا مل يأت هبا ثم أنت أتيت هبا وزعمت أهنا من الرشع وزعمت أهنا يمكنه، 

قد ترك رشعًا  ملسو هيلع هللا ىلصتقول إن النبي  فكأنك ،من الدين وزعمت أهنا مما يقرب إىل اهلل

عض الدين وترك البعض اآلخر ألهواء كأنه بلغنا ب ،وقد ترك دينًا مل يبلغنا إياه

 الناس يرشعون كام يشاؤون ويبتدعون ما هيوون، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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من ابتدع يف »كام نقل عنه ابن املاجشون يقول:  لذا... اإلمام مالك 

، يبتدع بدعة يف «خان الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدًا 

 ملسو هيلع هللا ىلصله هذه بدعة يقول: هذه بدعة حسنة. هذا يزعم أن حممدًا ثم تقول  ،الدين

 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ خان الرسالة، اهلل تعاىل يقول:

فام مل يكن »: يقول اإلمام مالك [، 3املائدة: ]  ژ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

من ابتدع »يقول:  هذا كالم اإلمام مالك . «اليوم ديناً يومئذ دينًا فال يكون 

فام »ثم يقول:  «خان الرسالة ملسو هيلع هللا ىلصسنة فقد زعم أن النبي يف اإلسالم بدعة يراها ح

فإنه ال جيوز لنا أن نجعله من  ملسو هيلع هللا ىلص، ما مل يكن دينًا يف عهد النبي «مل يكن يومئذ ديناً 

الدين اآلن، وهذا من األمور التي ُيَعدُّ هبا اإلسالم دين اهلل احلق مفرتقا عن سائر 

ل ساموي ا كان منها له أصحتى م -فإن األديان الباطلة  ،األديان الباطلة

ضل  أهلها باالبتداع واالخرتاع ورشع ما مل يأذن به اهلل.  -كالنرصانية واليهودية 

صاروا يبتدعون يف الدين وينقصون من الدين، ويف مقابل الزيادة ينقصون أمورًا 

أخرى من الدين فيرشعون الصيام بأهوائهم؛ كان الصيام مرشوعًا عليهم ثالثني 

ثم قالوا نزيد عليه عرشة  ،يعجبهم يف هذا الوقت فجعلوه يف وقت آخريومًا فلم 

أيام ثم زادوا سبعة أيام ثم قالوا: اآلن بقي ثالثة حتى نكمل اخلمسني فكملوا 

أبواب الدين أو باب من أبواب التعبد، يرشعون  باب من يف كل اخلمسني. هكذا

ًا وحيدثون أمورًا كثرية ما جاء فيه ما مل يأذن به اهلل، حيدثون تعبدات وحيدثون كالم

هبا عيسى وما جاء هبا موسى؛ فكان دينهم من أوله إىل آخره بدٌع فوق بدع فوق 
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ا وذاكرًا هؤالء وأمثاهلم:   ۓ ے     ے ھ ژبدع، لذلك قال اهلل تعاىل ذامًّ

، وذكر اتباعهم ألحبارهم [21]الشورى:  ژ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ

 ۇ ژ ويف حتريم ما أحل اهلل فقال: ورهباهنم يف حتليل ما حرم اهلل

 ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ

ُأمروا ليعبدوه وأمروا [، 31]التوبة:  ژ  ېى ې ې ې ۉ

وأال حييدوا عن ذلك طرفة  ملسو هيلع هللا ىلصليتبعوا رشيعته، وأن يقتدوا ويتبعوا سنة النبي 

 عني.

حتى املامت وأن جينبنا الفتن ما  ملسو هيلع هللا ىلصنسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل سنة النبي 

 ظهر منها وما بطن.

  بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم.

  الثانيةالخطبة: 

احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني، وصىل 

األطهرين، وعىل  اهلل وسلم وبارك عىل خاتم النبيني نبينا حممد وعىل آل بيته

 أما بعد،أصحابه األكرمني، 

رشح أصول اعتقاد أهل »كام أخرج الاللكائي يف ، عمر يقول ابن  

كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس »: ، وغريهم«السنة»، وابن نرص يف «السنة
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كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس »، ، هذا كالم ابن عمر (1)«حسنة

 .«حسنة

ئًا العربة ليست بنظر الناس، العربة بام جاء يف الرشع؛ كل من يزيد يف الدين شي

، ثم يقول: إن هذا ملسو هيلع هللا ىلصله يف زمان النبي  ، مع قيام املقتيضملسو هيلع هللا ىلصمل يأت به رسول اهلل 

كل بدعة »الذي قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بنص كالم من الدين؛ فإن هذا ضالل مبني، 

، مل يقل: البدعة حسنة وسيئة، بل كل بدعة ضاللة، وكان عمر (2)«ضاللة

 :ن اهلدي هدي حممد ، وأحسأصدق القيل قيل اهلل»، كام صح عنه يقول

 كل حمدثة بدعة، وكل بدعة أال وإن  رش األمور حمدثاهتا،إن و

، وليس يف الدين بدعة ، هذا كالم عمر (3)«وكل ضاللة يف النار ،ضاللة

                                                 

 «رشح أصول اعتقاد أهل السنة»لكائي يف ال(؛ وال205) «اإلبانة»رواه ابن بطة يف ( 1)

ام بن الغاز , عن نافع , عن ابن (، وغريهم من طريق هش82) «لسنةا»(؛ وابن نرص يف 126)

موقوفا بإسناد صحيح، »لكائي له: ال، قال األلباين بعد ذكر رواية ابن بطة وال عمر

وإنام يصح منه مرفوعا  وما أراه إال ومها. ( مرفوعا،1/  36 /2واهلروي يف )ذم الكالم( )

 .«الشطر األول منه

 .( من حديث جابر بن سمرة 866أخرجه مسلم )( 2)

(؛ 75) «السنة»(؛ وابن نرص يف 100) «أصول اعتقاد أهل السنة»لكائي يف الرواه ال( 3)

 «جامع بيان العلم وفضله»( واللفظ له؛ وابن عبد الرب يف 56) «البدع»وابن وضاح يف 
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حسنة، بل يف الدين سنة حسنة، كام جاء ذلك يف الصحيح من حديث جرير 

  وأجر جرها،أ فله حسنة، سنة اإلسالم يف سن من»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 سنة اإلسالم يف سن ومن يشء، أجورهم من ينقص أن غري من بعده، هبا عمل من

 من ينقص أن غري من بعده، من هبا عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة،

 .(1)«يشء أوزارهم

بعض الناس يؤلف كتابًا يف فالبد أن نعرف ما هي هذه السنة احلسنة؟ ألن 

سه، ويؤلف وخيرتع أدعية وكيفيات للصالة عىل األذكار، خيرتع أذكارًا من رأ

ثم يقول ألتباعه: تعبدوا هبا أو اقرءوا هذا يف الصباح واملساء. فنقول  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

، ملاذا تزيد هذا؟ حسبنا ما جاء به ملسو هيلع هللا ىلصله: يا أخي عندنا أذكار علمنا إياها النبي 

اىل إلينا ، وحسبنا التعبد بام جاء به املعصوم الذي بعثه اهلل تعملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

،  !أما أنت وغريك فلستم معصومني. ونقول له: هذه بدعة

من »: ملسو هيلع هللا ىلصيقول: نعم، هذه بدعة لكنها بدعة حسنة. ويقول لك: قال رسول اهلل 

لو نظرت يف سبب ورود هذا احلديث لفهمت معنى . «سّن يف اإلسالم سنة حسنة

لنامر وُشعث الرءوس السنة احلسنة؛ أصل احلديث أن  ناسًا من ُمرَض كانوا جمتايب ا

رقًا، خرجت منها رؤوسهم، قال جرير  : نسمع دوي صوهتم قد لبسوا خ 

                                                                                                                            

ان، ق1054) م ـا القديـال: نا شيخنـ(، مجيعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن هالل الوزَّ

 .عبد اهلل بن عكيم، عن عمر 

 .( من حديث جرير بن عبد اهلل 1017أخرجه مسلم )( 1)
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وال نفهم كالمهم، يعني: ناس كانوا يف شدة الفقر واحلاجة، واألمور الظاهرة 

ا، كام يشري، لذا ملا رآهم النبي  عىل هذه احلال حزن،  ملسو هيلع هللا ىلصعندهم كانت صعبة جدًّ

الصدقة، أي التصدق عىل إخواهنم  وخطب يف الناس وحث هم عىل ملسو هيلع هللا ىلصفقام 

ه عن محلها بل قد  هؤالء؛ فأول من تصدق رجل من األنصار جاء برُصة تعجز كف 

كأنه ُمذهبة،  ملسو هيلع هللا ىلصعجزت ثم وضعها فلام رآه الناس فعلوا مثله فتهلل وجه النبي 

 فله حسنة، سنة اإلسالم يف سن من»: ملسو هيلع هللا ىلصأي: حتى صار كالذهب، ثم قال 

 سن ومن يشء، أجورهم من ينقص أن غري من بعده، هبا عمل من وأجر أجرها،

 أن غري من بعده، من هبا عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة، سنة اإلسالم يف

 .«يشء أوزارهم من ينقص

ق، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصإذًا... النبي  ق فكان أوَل من تصدَّ قال هذا يف الكالم عىل رجل تصد 

ى به الناس يف التصدق، هذا الرجل هل اخرتع التصدق أم ف ،صاحب الرصة تأسَّ

يف هذا املسجد الذي ُبني حديثًا  . يعني لو قلنا نبدأ؟!ملسو هيلع هللا ىلصكان مؤمتًرا بأمر النبي 

لقًا لتحفيظ القرآن، فجمعت بعض الناس وبدأت أحفظهم فلام ذهبت  ،نبدأ فيه ح 

سن  السنة  قد هبذاظ القرآن وحفظه وقراءته، من من املسجد تتابع الناس عىل حتفي

ن هبذا قد سننت السنة احلسنة، الشخص الذي بدأ هذا األمر هو احلسنة؟ أكو

 الذي سن  سنة حسنة.

صحيح »، كام يف ملسو هيلع هللا ىلصوحفظ القرآن وتعليمه أمر جاء به الدين، والنبي 
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، (1)«خريكم من تعلم القرآن وعلمه»يقول:  من حديث عثامن  «البخاري

 ري.اخل هذه السنة وهذا أحييتكوين ولكن أنت قد سننت سنة حسنة. 

ل  كذا أو فعلت كأن اآلن أنت لو فعلت شيئًا، ع 
من  كذا بنفسك تصدقت لف 

، فاقتدى الناس بك، فأنت قد سننت للناس سنة حسنة، فهذه هي اخلري املرشوع

السنة احلسنة، اليشء الذي سننته للناس، وله أصل يف الدين؛ ال أن خترتع شيئًا ال 

لصفة أو هبذه الكيفية ثم ملا يقال لك: الزم وجود له يف الدين هبذه اهليئة أو هبذه ا

 تقول: ال هذه بدعة حسنة، وال حرج يف هذا. ملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي 

ي حياتنا من كل بدعة يف دين ي املعتقدات واألعامل، وأن نصف  ينبغي أن نصف  

 . رب العاملني 

هنا تدخل يف البدعة من والكالم هنا عن البدع يف الدين، أما البدع الدنيوية فإ

ث املعنى اللغوي، فالبدعة يف اللغة هي: اليشء الذي ُأحدث عىل غري مثال حي

هذا يشء ال تعلق له بالدين،  لكن سابق. فالسيارة من الناحية اللغوية تعترب بدعة،

ينظر هل يف السيارة أو يف ركوهبا أو يف استعامل اهلواتف أو يف من الناحية الرشعية 

 ما هذايف يات احلديثة وكذا وكذا، هل استعامل أجهزة احلاسوب واإللكرتون

ام كان منه يتعارض مع الرشيعة فهو حرام، وما مل فيتعارض مع الرشيعة؟ 

السيارات والعامرات و -كمثل هذه األمثلة التي ذكرهتا -يتعارض مع الرشيعة 

                                                 

 .( من حديث عثامن 5027أخرجه البخاري )( 1)
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، وال دخول له أصاًل يف كالمنا وال (1)فهذا كله ال حرج فيه وال يشء فيه و... إلخ 

 ، يعني: يف ديننا.(2)«من أحدث يف أمرنا هذا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالنبي ملسو هيلع هللا ىلصم النبي يف كال

بعض اجلهلة يقول: أنتم تقولون: بدعة... بدعة... اركبوا اجلامل، ال تركبوا 

قال: البد  أن تركب اجلامل؟ أو هل فعل هذا؟  ملسو هيلع هللا ىلصهل النبي نقول: السيارات. 

اهلل لو كانت السيارات جدت السيارات يف عهده فرتكها وركب اجلامل؟ وهل وو

ثم تركها وركب اجلامل إذًا كان يلزمنا أو ينبغي علينا،  ملسو هيلع هللا ىلصموجودة يف زمن النبي 

يركبون اجلامل واخليل  واكان ملسو هيلع هللا ىلصاقتداًء بسنته أن نركب اجلامل. لكن يف زمانه 

ال تعارض يف هذا مع هذا، وواحلمري والبغال... مل يكن عندهم دواب أخرى. 

وليس ابتداعًا يف الدين، بل هو من أمر الدنيا، هذا أمر هذا ال يضاد الرشع، 

أن نكون  ىل اهلل، والذي ينبغي أن نحرص عليهدنيوي، لكننا نتكلم عام ُيتقرب به إ

خالصني خمَلصني خمل صني، وعىل أن نكون متبعني يف ديننا لكتاب ربنا وسنة نبينا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

كان الباباوات اآلن، ارى يف القرون الوسطى وإىل لسنا كغرينا، لسنا كالنص

ومازالوا يتحكمون يف أتباعهم، يبتدعون هلم يف الدين أمورًا ما أنزل اهلل هبا من 

                                                 

 )م( األصل ما مل يستعمل يف معصية، وإال فللوسائل أحكام املقاصد. ( أي يف1)

إبراهيم بن سعد، عن ( كالمها من طريق 1718(؛ ومسلم )2697البخاري ) أخرجه( 2)

 . أبيه، عن القاسم بن حممد، عن عائشة
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سلطان، وحيظرون عليهم أمورًا دنيوية ال حرج فيها، بل ربام من كان يكتشف أو 

يبحث يف العلوم احلديثة حيكمون عليه بأنه ساحر وال بد  أن حُيَرق، وكذا وكذا. 

بعض الغربيني هذا األمر من الكنيسة، وكذا، نبذوا الكتب ونبذوا لذا ملا رأى 

الدين، وقالوا: البد للنهضة من ثورة عىل الكنيسة، وهذا حق يف الكنيسة، ألهنا 

، أما الدين احلق: اإلسالم الذي أنزله اهلل ليست عىل منهج اهلل 

ف أو َغريَّ  َف حُمرِّ ُمغريِّ أو تكلَّم ُمتكلِّم وحفظه من التبديل والتحريف، فال. لو حرَّ

يشء من معاين اآليات  وأبباطل أو خالف خُمال ف يف يشء من األحكام 

 واألحاديث، فإنك البد أن جتد مُحاة وأئمة يذب ون عن دين اهلل 

وحيفظ اهلل هبم دينه من كل تغيري؛ واإلسالم ال يعارض هذه العلوم احلديثة، ما مل 

ذه ، فاحلمد هلل الذي أنعم علينا هبيكن فيها يشء خيالف رشع اهلل 

 النعمة العظيمة نعمة اإلسالم.

ظم نعمة اهلل احلمد هلل الذي جعلنا مسلمني، وإن كان كثريون ال يدركون ع   

ة اهلل هنم مسلمني، كثرٌي من املسلمني ال يدرك مدى نعمة اهلل ومن  تعاىل عليهم يف كو

، ينبغي أن نعرف هذا جيدًا وأن نحمد عليه يف أن جعله مسلاًم وأنه مل جيعله كافراً 

أن يثبتنا عىل  أن جعلنا مسلمني، ونسأل اهلل  اهلل 

 اإلسالم والسنة حتى املامت وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

 وصىل اهلل وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



 
 

 

97 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

 توحيد املقصد والسبيل في الدين( 7)

 أو

 ان صفات الفرقة الناجيةافتراق األمة وبي

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث صدقأ فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

يف بالرسالة،  ملسو هيلع هللا ىلصالكالم عىل كلمة اإلخالص والشهادة للنبي ال زلنا يف 

يدخل يف والكالم عىل الشهادتني؛ شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، 
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ها أمور جيب أن توضح وأن تبني وأن ُيعلَّم ايف حتقيقهو عليهاويف الكالم  امعناه

 الناس.

إن كلمة ( وحيد املقصد وتوحيد السبيل يف هذا الدينت)ينبغي أن يعلم الناس 

ا ووحدوا اهلل تعاىل صدقًا وأفردوه تعاىل  التوحيد إذا ما التزمها املسلمون حقًّ

ذا التوحيد من إقامة بالربوبية واإلهلية واألسامء والصفات، وقاموا بمقتىض ه

رشع اهلل وإقامة دينه وطاعته وحتقيقه يف كل صغري وكبري، فإنك ستجد مجيع 

وعىل منهج واحد وعىل طريق واحد، وكذلك إذا  ،املسلمني عىل قلب رجل واحد

شهدوا أن حممدًا رسول اهلل حق الشهادة، وفهموا هذه الشهادة عىل ما ينبغي أن 

، ليس هلم إمامهم وجعلوه حممدًا  ُتفهم، فإهنم مجيعًا اختذوا

، يت بعونه ويتابعونه ويطيعونه بال رشط وال إمام مطلق غريه 

فقد  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أمر اهلل به، وما هنى عنه رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقيد؛ ألن ما أمر به رسول اهلل 

 هنى اهلل تعاىل عنه.

ل  الربوبية بتوحيد  فهاتان الشهادتان األوىل فيها توحيد املُرس 

توحيد املتابعة للُمرَسل » واألسامء والصفات، والثانية فيهاة واإلهلي

» فال تتخذ إمامًا سواه، وال تتخذ لك شيخًا ورئيسًا وقائدًا ،

وُينتهى عن كل ما زجر  ،وُيطاع يف كل ما يأمر به ،يعني ُيسمع له يف كل ما يقول -

ون مجيعًا عىل ، ويلزم عىل هذا ويلزم من هذا أن يكون املسلمملسو هيلع هللا ىلصإال النبي  -عنه 
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وعىل منهج واحد ويف مجاعة واحدة ويف درب  منهج واحد وعىل طريق واحد

ا وصدقاً واحد   .؛ هذا إذا حققوا هاتني الشهادتني حقًّ

أما إذا حصلت املخالفة وأما إذا حصل اخللل يف فهم هاتني الشهادتني، 

، أما إذا حصل النقض إلحدى هاتني الشهادتنيوإلحدى هاتني الشهادتني، 

م هُ مَ ذُ رَش  فإنك البد أن جتد املخالفة، والتي ينبني عليها تفرق املسلمني وتَ 

واختالفهم إىل فرق وأحزاب ومجاعات وأشياء ما أنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان، 

 چ چ چ ژ وهنى اهلل تعاىل عنها املؤمنني، يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 [.األنعام]  ژ ڑ ڑ  ژ

وما للمسلمني ال يكونون متوحدين وكتاهبم واحد ورهبم وإهلهم واحد 

واحد، ولكن اجلهل واهلوى هم املفرقان املدمران، وإنا هلل وإنا إليه  ملسو هيلع هللا ىلصونبيهم 

 راجعون.

يف غري ما آية من كتابه بني  لنا الرصاط املستقيم، الذي نرجو  -تعاىل  -واهلل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژن صالتنا أن هيدينا إياه اهلل تعاىل يف كل ركعة م

بني  اهلل تعاىل هذا الرصاط ]الفاحتة[،   ژ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

وبني  حقيقته وحاله يف غري ما آية من كتابه الكريم، منها هذه اآلية  ،وبني  املراد به
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 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ژالتي ذكرهتا آنفًا يف سورة األنعام: 

 [.153: ]األنعام  ژ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

بأسانيد قد قواها  «مسند ابن أيب عاصم»و «مسند اإلمام أمحد»كام جاء يف 

 خط أن رسول اهلل  بعض أهل العلم عن ابن مسعود 

 ثم وشامله، يمينه، عن خط ثم: قال ،«مستقيام اهلل سبيل هذا» :قال ثم بيده، خطا

 يدعو شيطان عليه إال سبيل منها ليس السبل، هذه» :قال

  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چژ قوله تعاىل: قرأ ثم ،«إليه

  .(1)]األنعام[  ژ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 فإنام النجاة يف هذا السبيل الواحد الذي هو سبيل اهلل.

  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ :ويقول اهلل 

 [.النحل]  ژ ڃ ڃ

الناس يف هذا الكون مسلمني وكفارًا،  جعلأن  من حكمة اهلل و

                                                 

(؛ 17) «السنة»(؛ وابن أيب عاصم يف 208(؛ والدارمي )4437(، )4142أمحد ) ( رواه1)

ابن عاصم، عن أيب وائل، عن ( وغريهم من طريق 11109) «السنن الكربى»والنسائي يف 

 .سنإسناده ح: «ظالل اجلنة»، قال األلباين يف مسعود 
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، أصحاب استقامة وأصحاب اعوجاج، حتى يبتيل الناس، سنيني ومبتدعني

وهو  - وحتى يبتيل أهل االستقامة بأهل االعوجاج، وحتى يرى اهلل 

هل يستقيم عباده عىل احلق أم عنه يرتدون. وهل هيتدي الضالون  -أعلم  بعباده 

 إىل احلق ويسعون إليه، أم عنه حييدون وفيه ال يتفكرون؟

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ النحل: يقول يف سورة واهلل 

 . ژ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ

 گژكام يف سورة احلجر، بقراءة يعقوب احلرضمي:  ويقول اهلل 

ي  ڳ گ
 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  َعل 

 . ژ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ڎ     ڎ ڌ ژ هذا الكالم إلبليس ملا قال له إبليس: يقول اهلل 

  ژ گ گ ک ک   ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 [.احلجر]

يف ملفوظات حممد إلياس الكاندهلوي أمري مجاعة التبليغ الصوفية يقول:  ءوجا

قال أبو احلسن الندوي: املسلمون قسامن الذين خيرجون والذين ينرصون الذين »

، يعني: إما أن تكون خارجًا يف منهجهم املبتدع، وإما أن تكون نارصًا «خيرجون

 أنرصكم فيام تفعلون، هل أنا خيرج. طيب أنا ال أكون معكم فيام تفعلون، وال نمل
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مل يف حزهبم، من و، فهم جيعلون اإلسالم احلق يف مجاعتهم ؟!مسلم أم غري مسلم

 عامًا أو منذ أقل  من مائة عام تبع حزهبم الذي أسسه رجل منذ أقل من ثامننيي

من مل يتبعه فهو ناقص  من ثالثة عرش قرنًا ما يعرفونه،  الذي ظل املسلمون أكثرو

 .ه وعنده خلل يف إيامنه وعنده كذا وعنده كذايف دين

كفرقة  -جعلت نفسها مجاعة املسلمني وكفرت من سواها ثم فرقة أخرى  

جمتمع  املسلمون فيه هذا يعيش حتى بنوا عىل هذا أن املجتمع -التكفري واهلجرة 

من اعتزال املجتمع، بد لتي حتكم الناس حكومة كافرة، فالكافر، وأن احلكومة ا

، وهذا كله من أثر هذا الضالل املبني، ومن أثر عدم اتباع منهاج د من اهلجرةوالب

وأخرب أن  ،قد أخرب هبذا الذي سيكون ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي النبي 

ن، وأخرب بغربة من يتمسك  كثريًا من الناس سيكون فهمهم للدين عىل ما هَي َوو 

ك أن ومن يتمسك بالكتاب والسنة كام أمر اهلل تعاىل ،بحٍق هبذا الدين هبام،  ُيَتَمسَّ

: كام يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة  فقال 

، واهلل مل ينقسم (1)«للغرباء فطوبى ،غريباً  بدأ كام وسيعود ،غريباً  اإلسالم بدأ»

بكرية وعلوية وعمرية وعثامنية وطلحية إىل مسعودية و الصحابة 

من كانوا بعدهم مل ا خالفوا وزيدية؛ مل ينقسموا وال عرفوا هذا التفرق، إنام أحدثه 

 هنجهم وتركوا سبيلهم.

                                                 

 .( من حديث أيب هريرة 145مسلم ) ( أخرجه1)
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وأال جيعلنا  ملسو هيلع هللا ىلصنسأل اهلل تعاىل أن يمسكنا بسبيلهم وأن جيعلنا عىل هنج النبي 

  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژممن قال اهلل تعاىل فيهم: 

نسأل اهلل ]النساء[،  ژ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعىل كتابه وسنة نبيه السائرين  وأن جيعلنا من ،تعاىل أال جيعلنا من هؤالء

اللهم انرص اإلسالم وأعز املسلمني وأذل الكفر والكافرين، اللهم عليك 

يا رب العاملني، اللهم دمر جيوش الكافرين، اللهم وفق  ةٍ بأعداء الدين من كل ملَّ 

  والة أمور املسلمني ملا حتب وترىض وخذ بنواصيهم إىل الرب والتقوى.
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 الصالة وأهميتهاعظم فضل ( 8)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال

]آل     ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

يقول:  ، كام يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وإقام اهلل، رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن شهادة: مخس عىل اإلسالم بني»
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 .(1)«رمضان وصوم ج،واحل الزكاة، وإيتاء الصالة،

ويف حديث جربيل املشهور الثابت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة، ويف 

ملا سأل النبي  أن جربيل  صحيح مسلم من حديث عمر 

  :حممدا وأن اهلل إال إله ال أن تشهد أن»عن اإلسالم: قال 

 رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤيت الصالة، وتقيم ، اهلل رسول

 .(2)«ًًسبيال إليه استطعت نإ البيت وحتج

، الذي ملسو هيلع هللا ىلص، كام يف احلديث املتواتر الثابت الصحيح عنه ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي 

 أقاتل أن أمرت »: ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الشيخان وغريمها من حديث ابن عمر وغريه قال 

 الصالة، ويقيموا اهلل، رسول حممدا وأن اهلل، إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس

 اإلسالم، بحق إال وأمواهلم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا

 .(3)«اهلل عىل وحساهبم

                                                 

حنظلة بن أيب سفيان، عن عكرمة ( كالمها من طريق 16(؛ ومسلم )8البخاري ) ( أخرجه1)

 . بن خالد، عن ابن عمر

إسامعيل بن إبراهيم، عن أيب ( كالمها من طريق 9(؛ ومسلم )50البخاري ) ( أخرجه2)

 ( من حديث عمر 8، وأخرجه مسلم )ة حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هرير

شعبة، عن واقد بن حممد بن ( كالمها من طريق 22(، ومسلم )25البخاري ) ( أخرجه3)

 . زيد بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيه، عن عبد اهلل بن عمر
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 ھ   ھ   ھ ہ ہ ژيف ذكر بعض الكافرين:  ويقول اهلل 

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ

 [.5]التوبة:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ    ۈ ۆ

  ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ ژويقول اهلل سبحانه: 

 ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ

 ]التوبة[. ژ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

هذه اآليات وهذه األحاديث تبني فضل الصالة وعظيم موقع الصالة يف 

اإلسالم وأن الصالة فرض من أهم الفرائض بل هو أهم األركان عىل اإلطالق 

بعد الشهادتني، وهو الركن األعظم العميل بعد الشهادتني حتى كان االختالف 

 -تكاساًل  -تكفري تارك الصالة  يفعلامء السنة  من املشهور بني القديم واحلديث

وعدم تكفريه، وإن كان اجلمهور من املتأخرين خصوصًا عىل عدم التكفري، لكن 

القول بتكفري تارك الصالة قال به أئمة أجالء من العرص األول إىل يومنا هذا، 

ظيم ويف هذا الركن الع ،فاألمر عظيم واخلطب جسيم يف التفريط يف هذه الصالة

من  الذي ال أحيص ما جاء يف القرآن ويف سنة النبي العدنان 

كان  فلذلك ؛يف هذا الدين به، واحلث عليه، وبيان فضله، وتأكيد منزلتهاألمر 

املنبغي عىل كل مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل أن يعتني بإقام 

، يؤدهيا يف مواقيتها يف الصالة وتأديتها عىل الوجه الذي يرضاه اهلل 
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عىل الصفة  ،املساجد يف اجلامعات باخلشوع واخلضوع والتذلل هلل رب العاملني

ا، كام ثبت يف األحاديث يؤدهيا عليه التي كان النبي 

 .الصحيحة

 ڳ   (1)ڳ ڳ گ گ ژ بني  اهلل تعاىل سبيل النجاة، وقال اهلل سبحانه:

من ؛ [احلجر]  ژ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

فإنه قد صار إىل النجاة وصار إىل الفوز الذي  ؛سلك هذا الرصاط وثبت عليه

خماطبًا نبيه:  ألوليائه الصاحلني، يقول اهلل  جعله اهلل 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃژ

 [.األنعام]  ژ ڑ  ڑ         ژ

كام أخرج أبو داود والرتمذي وابن ماجه  ويقول النبي 

وغريهم كثري من حديث غري واحد من الصحابة، كعبد اهلل بن عمرو وأمحد 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأمجعني، أن النبي  وأنس ومعاوية وأيب هريرة وغريهم 

عىل إحدى النصارى افرتقت اليهود عىل إحدى أو ثنتني وسبعني فرقة وتفرقت »

                                                 

ٌّ ڳ ژ ويف قراءة يعقوب ( 1)
 )م( .ژڳ َعيل 
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يف حديث و، (1)«أو ثنتني وسبعني فرقة وتفرتق أمتى عىل ثالث وسبعني فرقة

، ويف بعض الروايات بإسناد فيه ضعف: أهنم قالوا: من (2)«وهي اجلامعة»وية: معا

، وهذا هو معنى اجلامعة، فإن (3)«ما أنا عليه وأصحايب» هي يا رسول اهلل، قال:

: «رشح السنة»يف كتابه  -تعاىل   - اجلامعة كام يقول اإلمام الربهباري

أن  ملسو هيلع هللا ىلص، بني  (4)«ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل واألساس الذي تبنى عليه اجلامعة هم أصحاب رس»

النجاة ملن اتبع هديه وسار عىل منهجه، وكان عىل املعتقد واملنهج الذي عاش 

                                                 

(؛ وابن ماجه 2640لرتمذي )( واللفظ له؛ وا4596(؛ وأبو داود )8396رواه أمحد ) (1)

،  حممد بن عمرو , حدثنا أبو سلمة، عن أيب هريرة(، وغريهم من طريق 3991)

 (.203) «السلسة الصحيحة»وانظر: 

( مجيعهم 2713(؛ والدارمي )4597(؛ وأبو داود )16937هذه الزيادة رواها أمحد ) (2)

أيب عامر عبد اهلل بن حلي عن  من طريق صفوان قال: حدثني أزهر بن عبد اهلل اهلوزين عن

 (.204) «السلسلة الصحيحة»، وانظر:  معاوية بن أيب سفيان

(؛ وابن بطة يف 250) «البدع»(؛ وابن وضاح يف 2641هذه الزيادة رواها الرتمذي )( 3)

( 147) «رشح أصول اعتقاد أهل السنة»لكائي يف ال(؛ وال265(، )264(، )1) «اإلبانة»

 الرمحن بن زياد األفريقي، عن عبد اهلل بن يزيد، عن عبد اهلل بن عمرو عبدوغريهم من طريق 

 :وضعفه األلباين وقال: علته عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وهو ضعيف، انظر ،

 (.61 /1) «مشكاة املصابيح»

 (.35للربهباري )ص/  «رشح السنة»انظر:  (4)
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عليه، وَربَّى الصحابة عليه، وعاشوا عليه، وماتوا عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصعليه ومات  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بيلهم ومل يفارق مجاعة ن بعدهم ممن اتبع هدهيم وسلك سوورثه عنهم مَ 

 املسلمني.

بدع إال يف أواخر عهد بعض الصحابة، فبدأت تظهر فتنة وما ظهرت ال 

اخلوارج وفتنة القدرية وفتنة غريهم من أهل البدع والضالل وأهل اخلروج عن 

مجاعة املسلمني، بدأت ثم تفرعت ثم كثرت، وتظهر فرق أخرى وتظهر أحزاب 

كلام مضت فرقة أو مىض حزب منها خرى بأسامء جديدة وبمسميات حمدثة، أ

رقة بل فرق أخرى حتت منهج الفرقة األوىل باسم جديد وبظاهر جديد، وجدت ف

ولكن الضالل هو الضالل واالستمرار يف البعد عن سبيل اهلل هو االستمرار، وإنا 

يف عهده أنه  ملسو هيلع هللا ىلصأعالم ودالئل نبوته ومن هلل وإنا إليه راجعون، 

  اهلل  من بوحي ملسو هيلع هللا ىلصمل تكن األمة إال فرقة واحدة، لكن النبي

وأخرب أن هذه األمة ستفرتق، وهذا هو الذي حصل  ،أخرب عام مل يكن قد وقعإليه 

 بعد هذا.

ملا كان يوحى إليه من اهلل، ومل يكن ينطق عن اهلوى  والنبي 

، فإنه قد بني  لنا سبيل النجاة وسط هذا التفرق، ووسط هذا الترشذم، ووسط ملسو هيلع هللا ىلص

فالراجح أن معنى بالنار،  ، أن  كلها متوعدة«كلها يف النار»هذا التشتت، فقال: 

 «كلها يف النار» يعني: ليسوا خملدين يف النار، فقولهكوهنا من األمة أهنم مسلمون؛ 
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د  د الزاين بالنار، وُتوعِّ د القاتل بالنار، وُتوعِّ معناه أهنم متوعدون بالنار كام ُتُوعِّ

جهنم،  نارالسارق بالنار، لكن كل هذه الفرق املتوعدة بالنار ليست خملدة يف 

أهل القبلة، وإن مل يكونوا من أهل النجاة من أهل السنة، لكنهم  ألهنم من

متوعدون بالنار بمعنى أن اهلل تعاىل إذا مل يعف عنهم فإهنم يعذبون بمقدار 

وهذا  -والعياذ باهلل  -يف النار  ملسو هيلع هللا ىلصانحرافهم وابتداعهم وحيدهم عن منهج النبي 

 .أمره إىل اهلل 

عن هذه الفرق االثنتني  جون من كان كافرًا من فرق الضالرلذا كان السلف خُي 

سبعني، كالروافض واجلهمية وغريهم، كانوا خيرجوهنم من االثنتني والسبعني وال

فرقة، أما فرق الضالل فرق املبتدعة التي هي من هذه األمة، فهؤالء داخلون يف 

اإلسالم، لكنهم عداد هذه الفرق اهلالكة، وال يعني هذا أهنم قد خرجوا عن أمة 

، «كلها يف النار إال واحدة»: ملسو هيلع هللا ىلصمتوعدون التوعَد الشديَد، كام يف كالم النبي 

: قال، ابن مسعودك ، واجلامعة هي، كام جاء عن بعض الصحابة«وهي اجلامعة»

، واجلامعة أساسها ما اجتمع املسلمون يف عهد (1)«اجلامعة احلق وإن كنت وحدك»

                                                 

 «تاريخ دمشق»(؛ وابن عساكر يف 160) «أصول اعتقاد أهل السنة»رواه الالكائي يف  (1)

عن حسان بن عطية عن عبد الرمحن بن سابط عن  األوزاعي( كالمها  من طريق 409 /46)

 /1) «مشكاة املصابيح»، وصححه األلباين، انظر: عن ابن مسعود  عمرو بن ميمون

61.) 
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يف زمن الصحابة، فإن عموم  ملسو هيلع هللا ىلصلمون بعد النبي وما اجتمع عليه املس ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

املسلمني كانوا عىل االستقامة وكانوا عىل العقيدة الصحيحة وكانوا عىل املنهج 

 السليم القويم.

قد أخرب أيضًا يف حديث آخر بام سيكون بعد موته  والنبي 

 اهلل بتقوى أوصيكم »من االختالف الكثري كام يف حديث العرباض بن سارية 

 اختالفا بعدي يرى منكم يعش من فإنه حبشيا، عبدا كان وإن والطاعة سمعوال

ورأينا  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ها نحن قد عشنا أكثر من أربعة عرش قرنًا بعد وفاة النبي «كثرياً 

قبل كل  االختالف الكثري يف مظاهر املسلمني ويف عباداهتم ويف معامالهتم، بل

ند مشاهدتنا هلذا االختالف أرشدنا ع ملسو هيلع هللا ىلص، لكن النبي هذا يف عقائدهم ومبادئهم

 بسنتي فعليكم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ؟عىل أي يشءوأن نكون  إىل أي يشء أن نلجأ الكثري

 وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا املهديني، الراشدين اخللفاء وسنة

 .(1)« ضاللة بدعة كل وإن بدعة، حمدثة كل فإن األمور،

  ين، والفتن ما ظهر منها وما بطن.نسأل اهلل تعاىل أن جينبنا املحدثات يف الد

  صفات الفرقة الناجية :الثانيةالخطبة 

                                                 

(، وابن 2676(، والرتمذي )4607(، وأبو داود )17145(، )17144رواه أمحد ) (1)

بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرمحن بن عمرو، ( مجيعهم من طريق ثور 44ماجه )

 ، وصححه األلباين. عن العرباض بن سارية
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كاملبتدعة  احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني

 وصحبه أمجعني.، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آل بيته واملرشكني

مني مجيعًا أن يعتصموا بحبله وال قد أمر املسل فإن اهلل  أما بعد،

وأن يكون مقتىض متسكهم هبذا اإلسالم هو احتادهم عىل الفهم الصحيح  ،يتفرقوا

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژهلذا الدين؛ يقول اهلل تعاىل: 

        چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ

  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ    گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

        ې ې ې ې         ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ   ۆ

 ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ     ەئ ائ ائ ى ى

 ]آل عمران[.  ژ  حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ

مجاعة واحدة،  نكون نحن املسلمنيوأن  ،قد أمرنا أن نجتمع اهلل 

حتت  وااجلامعة الواحدة التي ينبغي أن يكون املسلمون فيها وأن ينضم لكن هذه

لوائها، هذه اجلامعة ينبغي أن تكون جمتمعة عىل احلق، ينبغي أن تكون سائرة عىل 

رص عىل حيد قبل توحيد الكلمة، ينبغي أن حتاحلق، ينبغي أن حتقق كلمة التو



 
 

 

113 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

وإال فال فائدة أن  ،لشملالعقيدة الصحيحة قبل أن نتكلم عن مجع الصف ومل  ا

نجتمع يف الظاهر وأن نكون متوحدين يف الظاهر، لكننا يف احلقيقة فيام بيننا 

نتصارع ونتعارض ونختلف ونفرتق يف رب العاملني سبحانه، ويف توحيده 

ويف أمور ُبيِّنت يف القرآن، كام يقول شيخ اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصوصفاته، ويف سنة النبي 

بيانًا شائعًا ذائعًا ومع هذا غلط فيها كثري   (1)ب اإلمام حممد بن عبد الوها

 من أذكياء العامل وعقالء بني آدم، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ينبغي أن نعلم أهنا  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك هذه اجلامعة هذه الفرقة الناجية التي ذكرها النبي 

، وال وأهنا البد أن تظل إىل قيام الساعة، ال تنقطع هذه الطائفة الناجية ،منصورة

يكون هلا انقطاع إىل أن تقوم الساعة، البد يف كل عرص ويف كل زمان أن يكون 

، كام جاء ملسو هيلع هللا ىلصهناك من يقوم هبذا الدين حق القيام من هذه الفرقة الناجية، والنبي 

 ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث غري واحد من الصحابة، عنه 

هذه الطائفة  (2)«كذلك وهم اهلل أمر أيتي حتى خذهلم، من يرضهم ال احلق، عىل

املنصورة ملا ُسئل عنها اإلمام البخاري واإلمام أمحد ويزيد بن هارون واإلمام عيل 

بن املديني، واإلمام أمحد بن سفيان القطان، وغريهم من أهل العلم والسنة؛ ملا 

ا أهل قالوا: إن مل يكونو -نصًا أو معنى  -ُسئلوا عن هذه الطائفة املنصورة 

                                                 

 )م( .«األصول الستة»يف أول ( 1)

( من 71، وأخرجه البخاري بنحوه )( من حديث ثوبان 1920أخرجه مسلم )( 2)

 .حديث معاوية 
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، وكذلك اإلمام أمحد ملا ُسئل عن الفرقة الناجية يف ؟احلديث فال ندري من هم

إن مل يكونوا أهل احلديث فال »: حديث افرتاق األمة قال اإلمام أمحد 

 .(1)«أدري من هم

 فأهل احلديث هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة.

 من هم أهل احلديث؟ 

 علاًم وعماًل واعتقادًا. ملسو هيلع هللا ىلصهم الذين يتبعون حديث النبي  

 من هم أهل احلديث؟ 

مجاعة املسلمني، واالستقامة عىل منهجهم استقامة عىل منهج  اهم مالزمو 

رقة ومن اإلنسان معتصاًم من الضالل ومن الفُ  بهيكون  الذيمجاعة املسلمني 

 االبتعاد عن سواء السبيل.

هلا شيخ وله أتباع؟ أهل احلديث هؤالء هل هم فرقة مبتدعة؟ هل هلم طريقة 

هل حتتاج حتى تكون من أهل احلديث وحتى تكون من الفرقة الناجية والطائفة 

املنصورة أن تبايع أمريًا من أمراء اجلامعات؟ أو تسجل يف حزب من األحزاب؟ 

أو أن تأخذ عهدًا عىل شيخ من مشايخ  ؟أو أن تدخل يف طريقة من الطرق

                                                 

 )م( للخطيب البغدادي، وغريه. «ب احلديثرشف أصحا»واآلثار يف ( 1)
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 الصوفية؟

ون من أهل احلديث والسنة إىل يشء من هذا، أنت أنت ال حتتاج حتى تك ،ال 

علاًم وعماًل واعتقادًا، وأال  ملسو هيلع هللا ىلصال حتتاج إال إىل يشء واحد، أن تلزم منهاج  النبي 

حتت لواء أي مجاعة من  أوتنطوي حتت لواء أي فرقة من الفرق املحدثة، 

قت  اجلامعات املحدثة، أو حتت لواء أي طريقة من الطرق املحدثة، التي فر 

وبام فيها من املناهج واالعتقادات  ،املسلمني، وشت تت شملهم بام فيها من اجلهل

 الباطلة، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ينبغي أن نكون مجيعًا متحدين عىل احلق، متآلفني عليه غري متفرقني وال 

عىل املعتقد السني الذي جيتمع  ،متشتتني، نجتمع عىل معتقد أهل السنة واجلامعة

؛ أما هذه الفرق الكثرية التي نسمع ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون، الذي علمنا إياه النبي  عليه

عنها يف القديم واحلديث؛ من اجلهمية والروافض، عىل اختالف أصنافهم، 

يف بالدنا منها الكثرية، التي  الصوفية وطرقواملعتزلة واإلباضية من اخلوارج، 

دين اهلل يف أي طريقة وسبعني طريقة، ما يبلغ  –الطرق الرسمية - مرص وحدها

عزمية كذا... كذا... كذا! ثم الشاذلية القادرية الليلية اخل؛ ؟!!من هذه الطرق

الفرق واجلامعات احلديثة؛ مجاعة التبليغ، مجاعة اإلخوان، مجاعة اجلهاد، مجاعة 

التكفري واهلجرة، مجاعة كذا؛ كل هذا ما أنزل اهلل به من سلطان، ومن دعا الناس 

ستقلة تستقل عن باقي املسلمني فقد حاد عن سواء السبيل، وقد أضل إىل مجاعة م
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نفسه وأضل من تبعه؛ ألنه جعل دين اهلل تعاىل حمصورًا فيه وحمصورًا يف مجاعته، 

دعوة اإلخوان املسلمني أو »: «جمموع رسائله»يقول يف  «حسن البنا»كام كان 

يف القرن العرشين هي  ، فيجعل دعوة اإلسالم«دعوة اإلسالم يف القرن العرشين

 دعوة اإلخوان املسلمني، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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 حقيقة الحياة الدنيا( 9)

 :الخطبة األولى 

 أنفسنا رشور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه نحمده هلل احلمد إن

 أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من أعاملنا، وسيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ،له رشيك ال وحده اهلل إال لهإ ال

]آل     ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ]النساء[.  ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھژ 

 ]األحزاب[.    ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 حممد هدي اهلدي وخري تعاىل، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن بعد، أما

، ضاللة بدعة وكل ،حمدثاهتا األمور ورش. 

      ڤ ٹ ٹ ژيف كتابه الكريم يف سورة احلديد:  يقول ربنا 

 ڃ ڃ              ڃ ڄڄ     ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
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 ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ چ ڃ

 .ژ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژيف سورة فاطر:  ويقول 

 ڃ ڃ ڄڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ٹٹ ٹ

 .ژ چ   چ چ چ   ڃ ڃ

   ۓ ے                ے ھ ھ  ھ  ھ ہ ژويقول سبحانه يف سورة لقامن: 

 ې ۉ ۉ ۅۅ  ۋ ۋ    ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓ

 .ژ ائ ى  ى ې ې ې

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژيف سورة يونس:  ويقول اهلل 

 ى           ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ     ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .ژ جئ ی ی ی ی           ىئ ىئىئ   ېئ ېئ   ېئ ۈئ

 جب   يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ژويقول اهلل سبحانه يف سورة الكهف: 

 حج  يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت  جت يب ىب مب خب حب

 ڀ ڀ  ڀ پ  پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ  جح مج
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 .ژ ٺ ٺ ڀ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژيف سورة آل عمران:  ويقول 

 ھ ھ   ھ ھ ہ  ہ ہ ہ    ۀ

  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ   ڭ  ڭ ۓ ےۓ ے

 ەئ    ائ ائ ى ى  ې    ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ

 ٱ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ  پ ٻ     ٻ  ٻ ٻ

 .ژ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ

كثرية تبني حقيقة هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا  اآليات يف كتاب اهلل 

أيام أو ساعات أو دقائق أو  إال التي نعيش فيها أيامًا قليلة، مل يبقى لنا فيها

حلظات، ربام تكون حياتنا ممتدة إىل شهور، إىل سنوات، لكن مآلنا مجيعًا إىل 

 ڤ ڤ ٹ ژ، فيجازينا عىل أعاملنا؛ نا املوت، وأن نلقى رب

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ]الزلزلة[. ژ  گ  گ
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 گ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژويقول رب العاملني سبحانه: 

 ڻ ڻ ں ں  ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ              ڳ ڳ گ گ  گ

 ژ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ     ۀ ۀ ڻ ڻ

 ]التكاثر[.

أن يكون اهتاممنا بام يبقى وال يفنى، أن تكون  -عباد اهلل  -فينبغي علينا 

قلوبنا معلقة باآلخرة؛ هذه اآلخرة التي ال تساوي الدنيا معها شيئًا، الدنيا ال 

 تساوي مع اآلخرة شيئًا.

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  من حديث أنس  «صحيح مسلم»ففي 

: يقال ثم صبغة، النار يف فيصبغ القيامة، يوم النار أهل من الدنيا أهل بأنعم يؤتى»

 رب يا واهلل ال،: فيقول قط؟ نعيم بك مر هل قط؟ خريا رأيت هل آدم ابن يا

: له فيقال اجلنة، يف صبغة فيصبغ اجلنة، أهل من الدنيا، يف بؤسا الناس بأشد ويؤتى

 مر ما رب يا واهلل ال،: يقولف قط؟ شدة بك مر هل قط؟ بؤسا رأيت هل آدم ابن يا

 .(1)« قط شدة رأيت وال قط، بؤس يب

هذا يكون يوم القيامة، حينام ختتفي هذه املظاهر الكاذبة وهذه األمور التي 

يتعاىل هبا بعض الناس عىل بعض يف الدنيا؛ هذا بجاهه وهذا بسلطانه وهذا بعلوه 

ا، وهذا يأخذ مال هذا، وهذا بعتوه وهذا بأسلحته وجبابرته، هذا يعتدي عىل هذ

                                                 

 .( من حديث أنس بن مالك 2807أخرجه مسلم ) (1)
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وهذا يطلب من هذا بغري حق؛ كل هذا يوم القيامة كيف يكون أثره يف إدخال هذا 

اجلنة أو إدخال ذاك النار؟ بمعنى هل يكون الناس عىل ما كانوا عليه يف الدنيا كام 

 ڱ ژيقول هذا اجلاهيل الذي حكى اهلل تعاىل عنه يف سورة فصلت حينام يقول: 

ويف سورة الكهف يقول: [، 50]فصلت:  ژ ڻ ڻ   ں     ں ڱ  ڱ ڱ

ال يكون األمر هكذا، إنام . ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ ٿژ

أو خالف فيه  جيازى اإلنسان عىل ما كان منه مما وافق فيه أمر اهلل 

أن رسول  كام يف الصحيح من حديث أنس بن مالك  أمره 

 وماله أهله يتبعه: واحد معه ويبقى اثنان فريجع ثالثة، امليت يتبع»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ، معه جيازى به يف قربه.(1)«عمله ويبقى وماله أهله فريجع وعمله،

 إذا أحدكم إن»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوكام يف الصحيح من حديث ابن عمر أن رسول اهلل 

 اجلنة، أهل فمن اجلنة أهل من كان إن والعيش، بالغداة مقعده عليه عرض مات

 يوم اهلل يبعثك حتى مقعدك هذا: فيقال ار،الن أهل فمن النار أهل من كان وإن

 .(2)«القيامة

                                                 

سفيان بن عيينة، عن ( كالمها من طريق 2960(؛ ومسلم )6514أخرجه البخاري )( 1)

 : فذكر احلديث.يقول  عبد اهلل بن أيب بكر، قال: سمعت أنس بن مالك

مالك، عن نافع، عن ( كالمها من طريق 2866(؛ ومسلم )1379أخرجه البخاري ) (2)

 . ابن عمر
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كن يف »وقال:  أخذ بمنكبي ابن  عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوكام يف الصحيح أن النبي 

إذا أمسيت فال تنتظر »، وكان ابن عمر يقول: «الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك 

 .(1)«ملوتك

ا لآلخرة، وأن تنظر إىل ما يكون لك عند اهلل يوم  فينبغي لك أن تكون مستعدًّ

 القيامة؛ وإياك أن تغرت بالدنيا أو أن تغرت بإمهال اهلل لك.

 حلوة الدنيا إن»: من حديث أيب سعيد اخلدري  «صحيح مسلم»ويف 

 واتقوا الدنيا فاتقوا تعملون، كيف فينظر فيها، مستخلفكم اهلل وإن خرضة،

 .(2)«النساء يف كانت إرسائيل بني فتنة أول فإن النساء،

كان يقول  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي وكام يف الصحيح من حديث أنس بن مالك 

اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، فاغفر »يوم اخلندق:  ألصحابه 

 .(3)«لألنصار واملهاجرة

ا نراه من أحوالنا ينبغي مجيعًا أن نعلم أن هذه هي احلقيقة. لكن أحوالنا أو م

                                                 

 .( من حديث ابن عمر 6416أخرجه البخاري ) (1)

 .( من حديث أيب سعيد اخلدري 2742أخرجه مسلم ) (2)

شعبة، عن ( واللفظ له؛ كالمها من طريق 1805(؛ ومسلم )3795أخرجه البخاري ) (3)

 . معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك
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 يف هذه احلياة ال يتناسب مع علمنا أو مع اعتقادنا هبذه احلقيقة. 

هذه احلقيقة هي أن هذه الدنيا زائلة وفانية فينبغي أن نحرص فيها عىل التزود 

لآلخرة، وأن نحرص عىل ما ينفعنا وجتنب كل ما يرضنا من الذنوب واملعايص 

الرشك والكفر والبدع والضالالت يف  واآلثام، وقبل كل هذا جتنب كل أنواع

 الدين.

ينبغي أن نحرص عىل تصفية قلوبنا وتنقيتها وتصفية وتنقية مجيع أحوالنا من 

فينبغي أن نجتنب الرشك يف عبادة اهلل وأن . ملسو هيلع هللا ىلصكل ما خيالف كتاب اهلل وسنة نبيه 

نجتنب االبتداع يف الدين، وغري ذلك من أنواع الذنوب واملعايص وأن نصفي 

وبنا وأعاملنا منها؛ حتى نلقى اهلل سبحانه يوم نلقاه بقلب يكون عىل ما حيب ربنا قل

 ال عىل ما يبغض ويسخط. ويرىض 

  .ملسو هيلع هللا ىلصأن هيدينا سواء السبيل وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه  نسأل اهلل 

  الثانيةالخطبة: 

 كاملبتدعة احلمد هلل رب  العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال عىل الظاملني

واملرشكني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل خاتم النبيني نبينا حممد وعىل آل بيته 

 األطيبني األطهرين، وعىل أصحابه األكرمني األرشفني.

كام يف الصحيح من حديث عمرو بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول النبي أما بعد
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 تبسط أن أخشى ولكني عليكم، أخشى الفقر ما واهلل»: األنصاري 

 وهتلككم تنافسوها، كام فتنافسوها قبلكم، كان من عىل بسطت كام الدنيا عليكم

 .(1)«أهلكتهم كام

 مما إين»: كام يف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلدري  ملسو هيلع هللا ىلصويقول 

 .(2)«وزينتها الدنيا زهرة من عليكم يفتح ما بعدي، من عليكم أخاف

رشكًا يظل عىل رشكه، هذه الدنيا الغرارة جتعل كافرًا يثبت عىل كفره، جتعل م

ضًا عليه وحمافظًا عليه؛ ألن ه  حتى لو تبني له احلق ربام يظل داعية إىل الرشك وحمرِّ

إذا زال هذا الرشك وزالت هذه العبادة للقبور واألوثان فإنه سيزول ما له من 

اجلاه والسلطان، وهو حريص عىل حفظ هذا، فصار مرشكًا داعية إىل الرشك 

كافرًا ثابتًا عىل كفره؛ ألن ه َصُعب عليه أن يسلم، قال: أنا اآلن ألجل الدنيا، صار 

لو أسلمت سأترك مايل وأهيل وأوالدي، فيرتك اإلسالم ويظل عىل كفره ألجل 

 الدنيا.

                                                 

الزهري، عن ( كالمها من طريق 2961(؛ ومسلم )4015(، )3158البخاري ) أخرجه (1)

أخربه:   عروة بن الزبري، أنه أخربه أن املسور بن خمرمة، أخربه أن عمرو بن عوف

 وذكر احلديث بطوله.

هشام، عن حييى بن أيب ( كالمها من طريق 1052(؛ ومسلم )1465أخرجه البخاري ) (2)

  يمونة، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدريكثري، عن هالل بن أيب م
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كم من مبتدع ضال يعلم أن احلق يف اتباع السنة ويف السري عىل منهج السلف 

ذين يعظمونه ويقبِّلون يده الصالح لكنه آثر الدنيا، آثر األتباع الكثريين ال

سونه، آثرهم عىل اتباع احلق، ألنه لو اتبع احلق رجع  ويطوفون حوله ويقدِّ

ه الشيطان، كم من إنسان كان يسري عىل السنة  صغريًا، رجع مبتدئًا، هكذا يصد 

وجرفته احلزبية وجرفته األهواء؛ ألنه انجرف مع الدنيا، مل جيد يف سبيل االستقامة 

ل من اجلاه وكثرة النقود ماالً، مل جي د يف اتباع السلف الصالح ما طلب وأمَّ

 والسيارات، لكن وجدها يف احلزبية والضاللة واهلوى، فانجرف.

 اآلخرة يف الدنيا ما واهلل»ويف صحيح مسلم من حديث املستورد بن شداد: 

ال ترجع ، (1)«ترجع؟ بم فلينظر اليم، يف هذه إصبعه أحدكم جيعل ما مثل إال

 يشء، هذه هي الدنيا.ب

وغريمها بإسناد صحيح عن  «صحيح ابن حبان»و «جامع الرتمذي»وكام يف 

أمة فتنة، وإّن فتنة أمتي  لكل إنّ »: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  كعب بن عياض 

، كثريًا من الناس يقبلون أنواعًا من الرشاوي، يقبلون التعامل بالربا، (2)«املال

                                                 

اد 2858أخرجه مسلم ) (1) د بن شد   .( من حديث املستور 

(؛ 11795) «السنن الكربى»(؛ والنسائي يف 2336(؛ والرتمذي )17471رواه أمحد ) (2)

الح، عن عبد ـاوية بن صـد، عن معـالليث بن سع( وغريهم، من طريق 3223ان )ـوابن حب

 ، وصححه األلباين. ن بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن كعب بن عياضالرمح
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 حرمة، وكل هذا لتحصيل وجلب املال.ويقبلون هذه املعامالت واألعامل امل

وكم من غني اكتسب هذا املال من احلالل واحلرام؟ ثم إذا به صار فقريًا  

بمعاملة بورصة حمرمة أو بتالعب من هنا أو برسقة من هنا أو هناك؛ فهذا أمر ثان 

 زائد.

يرشد املؤمنني أن تكون قلوهبم معلقة باآلخرة وأال ينظروا يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 انظروا»: نيا إىل من هم فوقهم. كام يف الصحيح من حديث أيب هريرة الد

 نعمة تزدروا ال أن أجدر فهو فوقكم، هو من إىل تنظروا وال منكم، أسفل من إىل

؛ انظر إىل من حتتك ستجد أنك يف نعمة عظيمة، وهذا أحق أال تزدري نعمة (1)«اهلل

: ملسو هيلع هللا ىلصيقول  يرة من حديث أيب هر «صحيح البخاري»اهلل عليك، ويف 

 يعط مل وإن ريض، أعطي إن واخلميصة، والقطيفة، والدرهم، الدينار، عبد تعس»

واهلل تعاىل ذكر هذا عن املنافقني فقال تعاىل يف سورة التوبة:       (2)«يرض مل

 ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ     چ  چ چژ

 .ژ ژ ژ

ه من أمور الدنيا، وأن ينبغي لإلنسان أن يكون راضيًا بام قسم اهلل تعاىل ل

اآلية التي قرأناها  يكون حريصًا عىل التزود لآلخرة؛ لذا ملا ذكر اهلل 

                                                 

 .( من حديث أيب هريرة 2963أخرجه مسلم )( 1)

 .( من حديث أيب هريرة 6435(، )2886أخرجه البخاري ) (2)



 
 

 

127 

 

 اإليقاظ من الهجعة ببعض خطب الجمعة

 

قال  ،[20]احلديد:   ژ ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ ٹ ٹ ژيف سورة احلديد: 

 ڱ ڱ      ڱ             ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژتعاىل بعدها: 

 .[21]احلديد:  ژ ڻڻ ڻ ں     ں

 اآلية.  ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ وقال تعاىل بعد آية يونس:

 جت يب       ىب مب  خب حب   جب يئ  ىئ مئ  حئ ژقال اهلل تعاىل بعدها: 

 ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ   ڀ  ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ  حت

 .ژ ٿ ٿ ٿ ٿ

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وقال 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

        ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

 چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ

. ]آل عمران[ ژ گ گ گ گ کک  ک    ک ڑ ڑ ژ ژ

 هذا جزاء هؤالء املتقني وجزاء هؤالء الصاحلني أن يكونوا يف جنات النعيم.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من أهل اجلنة وأال جيعلنا من أهل النار، وأن جيعلنا 
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 آلخرة.من أصحاب الزهد يف الدنيا، وأن جيعلنا من أصحاب اإلقبال عىل ا

أن حيفظنا وحيفظ سائر املسلمني، وأن يرد عنا وعنهم كيد  نسأله 

 أعداء الدين.

اللهم أحينا مسلمني وأمتنا مسلمني واحرشنا يف اآلخرة مع خاتم املرسلني 

 مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

 ڀ پ پ پ

 اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين

ين وال مض
ّ
ينغير ضال

ّ
 ل

 اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين.
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 لىتعا رحمه هللا لشيخ اإلسالم اإلمام املجدد محمد بن عبد الوهاب

 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا الشيخإلمام ل

3 

  رحمه هللا عبد هللا الحصين الناصري بن  العزيز عبد  العالمة للقاض ي

 للعالمة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه هللا تعالى

 تعالى رحمه هللا عبد هللا بن عبد الرحمن أبا بطين الشيخ للعالمة

محمد بن طيف بن عبد الرحمن بن حمد بن عبد هللا بن عبد الل للشيخ العالمة

 تعالى عبد الوهاب رحمه هللا

 



 

 

  

 

 كـلامت

 

 وعليها تعليقات

 قام بالتفريغ واإلعداد

 بعض طلبة العلم

 حفظهم اهلل تعاىل

 

 



 

 

 

 

 

 

 جمع وتأليف

           -غفر هللا له  -

 

 

 



 

 

 كتبه 

 عفا اهلل عنه



 

 

 

 

 

 

 مفّرغ من دروس

 سّدده هللا تعالى

 



 

 


