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  األولىالخطبة 

َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه إنَّ احلَْْمَد لِلَِّه، َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ 

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلٰـ اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، 

  .ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ).ْسِلُمونيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ (

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثرياً يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).ِقيباَوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديدًا (

 ).اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور  فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلديأما بعد، 

  .حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

معصيته، احلذر من  النيب من حقوق  واعلموا أنوأطيعوه وال تعصوه، اتقوا اهللا تعاىل، : أيها املسلمون

ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا  ورسولهومن يعص اهللا يف قوله تعاىل  تهمعصيجاء التحذير من قد ف

ويوم  وقوله، فقد ضل ضل ضالال مبينا ورسولهومن يعص اهللا  وقوله، فيها وله عذاب مهني

لقد * ياويلتا ليتين مل اختذ فالنا خليال * سبيال  الرسوليعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع 

من  الرسولومن يشاقق ، وقال تعاىل ان لإلنسان خذوالأضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيط

، وقال بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً 

 أليمهم عذاب أن تصيبهم فتنة أو يصيبَ  أمرهفليحذر الذين خيالفون عنيف  ، قـال ابن كثــري رمحه اهللا

، وهو سبيله ومنــهاجه أي عن أمر رسول اهللا : فليحذر الذين خيالفون عن أمرهتفسري قوله تعاىل 

وطريقــته وسنتـه وشريـعته، فتـوزن األقوال واألعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو 

: أنه قال مردود على قائله وفاعله، كائنًا من كان، كما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن رسول اهللا 

من خالف شريعة الرسول ظاهرا ش ، أي فليحذر وليخ)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(

هم عذاب أليم، أي يف ، أو يصيبَ أو بدعةٍ  أو نفاقٍ  فرٍ ن كُ وباطنا أن تصيبهم فتنة، أي يف قلو�م، مِ 

  .بتصرف يسري انتهى. بس أو حنو ذلكأو حَ  دٍّ ـقتل أو حَ بِ  ،الدنيا



إذا �يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا : يف قولهكما  معصيتهالتحذير من بكذلك   السنةوقد جاءت 

  ١.أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

سبب للعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة، فقد ثبت من حديث سلمة بن األكوع أن رجًال أكل عند  تهومعصي

ما منعه  ،ال استطعت(: له  فقالال أستطيع، : قال ،كل بيمينك :بشماله، فقال له رسول اهللا 

  ٢..يهِ ـفما رفعها إىل فِ : ، قال)رـْــإال الِكب

  ما امسك؟: فقال عن أبيه أن أباه جاء إىل النيب  ٣وعن سعيد بن املسيَّب بن َحــــْزن

  )ومعىن َحـْزن أي صعب( .َحــــْزن: قال

  .هلأنت سَ : قال

  .مسانيه أيبما أنا مبغري امساً : قال

  )ُصعوبَة األموِر وامِتناع التَّسهيِل فيما يُريديعين ( ٤.بعدُ  فما زالت فينا الـُحزونةُ : قال ابن املسيَّب

: فلما أتينا تبوك قال ،غزوة تبوك غزونا مع رسول اهللا : قالرضي اهللا عنه وعن أيب محيد الساعدي 

  .ومن كان معه بعري فليعِقْله ،فال يقومن أحدٌ  ،أما إ�ا ستهبُّ ريٌح شديدة

  ٥.وهبَّت ريح شديدٌة فقام رجل فألقته جببل َطْيء ،فعقلناها

 على دخل إذا  النيب وكان ،يعوده أعرايب على دخل  النيب أن ،عنهما اهللا رضي عباس ابن عنو 

  .اهللا شاء إن طهور ،بأس ال :له فقال ،)اهللا شاء إن طهور ،بأس ال( :قال يعوده مريض

  .القبور زيرهتُ  ،كبري شيخ على ،-  تثور أو - تفور محى هي بل ،كال ؟طهور :قلتَ  :٦قال

  ٧.إذا فنعم:   النيب فقال

 .أربعة أنواع، صغائر وكبائر وبدع وكفرتنقسم إىل  النيب معصية إن أيها المسلمون، 

                                                 
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه )١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(رواه البخاري  ١
  ).٢٠٢١(رواه مسلم  ٢
ِإْن  احلَْْزن َوأَْنَت َجتَْعلُ  ،َسْهالً  الَ َسْهَل ِإالَّ َما َجَعْلَتهُ اللهم : ، ويف احلديث)سهل(بسكون النون هو الصعب الغليظ، وضده ) َحــْزن( ٣

  .ِشْئَت َسْهالً 
  ).٦١٩٠(رواه البخاري  ٤
  .)١٣٩٢(ومسلم ) ١٤٨٢(رواه البخاري  ٥
  .أي األعرايب ٦
  ).٣٦١٦(رواه البخاري  ٧



، وصاحب الكبرية دٌّ ـــفهي كل ذنب ورد يف حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حَ  الكبيرةفأما 

احلذر من الوقوع يف  فينبغيحتت املشيئة يف اآلخرة، إن شاء اهللا عذبه وإن شاء غفر له، فعلى هذا 

  . إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كرمياالكبائر، قال تعاىل 

وحنو ذلك، فكل هذه ورد وتربج النساء م اخلمر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرح وشربومن ذلك السرقة 

 .فيها إما حدٌّ يف الدنيا أو نص على عقوبة يف اآلخرة أو كالمها

  ١.يف الدنيا وال وعيد خاص يف اآلخرةَحـــدٌّ فهي الذنب الذي مل يرد فيه  الصغيرةوأما 

بن اغري أنه ينبغي التنبيه إىل أن الصغرية إذا استمر عليها اإلنسان ومل يتب منها صارت كبرية، فعن 

فإ�ن جيتمعن على الرجل حىت وحمقرات الذنوب إياكم : (قال أن رسول اهللا رضي اهللا عنه مسعود 

أي حضر ( يع القوممثال كمثل قوم نزلوا أرض فالة، فحضر صن نَّ هُ ـلضرب  ، وإن رسول اهللا )يهلكنه

حىت مجعوا سوادا  ،والرجل جييء بالعود ،، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود)وقت صنع طعامهم

  .انتهى كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه. ٢)فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها

رواه ابن . االستغفارال صغرية مع اإلصرار، وال كبرية مع : وهلذا صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله

  .جرير

ارتكاب شيء من نواقض اإلسالم، كعبادة غري اهللا، من األنبياء أو الصاحلني أو قبورهم، أو ب فيكون وأما الكفر

كاإلميان باهللا أو رد شيء معلوم من الدين بالضرورة، سب اهللا أو رسوله أو الدين، أو االستهزاء بشيء منها، أو

، أو ارتكاب السحر، أو هأفضل من هدي ، أو اعتقاد أن غري هدي النيب مثال –إنكار أن شرب اخلمر حرام 

  .مظاهرة الكافرين على املؤمنني رغبة يف دينهم

  .أن هذه بعض أمثلتها املرتد، إالوموجبات الوقوع يف الكفر كثرية، ذكرها الفقهاء يف كتب الفقه يف باب 

قاد يف الدين مل تأت به لغة هو االخرتاع واإلحداث، وشرعا هو إحداث عبادة أو اعت فاالبتداع؛  وأما البدعة

   .يف االعتقادات وتكون يف األعمال، أي العبادات تكونوالبدع الشريعة، 

اجلماعي بعد الصلوات، وصالة الظهر بعد صالة اجلمعة، واالحتفال باملولد النبوي  التسبيح بدع العباداتومن 

وهي ال ، يتقربون �ا إىل اهللا بزعمهمء واملعراج، وغري ذلك من األفعال اليت يرتكبها بعض الناس وليلة اإلسرا

  ٣ .كل بدعة ضاللة: ضاللة، كما يف احلديث ، وقد مساها النيب تزيدهم إال بعدا، ألن اهللا مل يشرعها

                                                 
وعزا هذا القول البن عباس وأبو عبيد القاسم بن سالم واإلمام أمحد بن حنبل  ،)٦٥١ – ١١/٦٥٠(» جمموع فتاوى ابن تيمية«انظر  ١

  .هو أمثل األقوال: وقال ،وغريهم
  . حسن لغريه: »املسند«وقال حمققو  ،)٤٠٣ – ١/٤٠٢(رواه أمحد  ٢
، سارية رضي اهللا عنهعن العرباض بن وغريه  )١٢٧ – ٤/١٢٦(أمحد من حديث جابر رضي اهللا عنهما، ورواه ) ٨٦٧(مسلم رواه  ٣

  .واحلديث صححه األلباين رمحه اهللا



كــان أيــا   والواجــب هــو االعتصــام بالكتــاب والســنة، وأن ال يعبــد اهللا إال مبــا شــرع، واحلــذر مــن معصــية النــيب 

:  كانت دوافعها، فإن مـن اعتصـم بالكتـاب والسـنة جنـا، ومـن حـاد عنهمـا هلـك، كمـا قـال النـيب نوعها وأيا  

  ١.فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها؛ كتاب اهللا وسنيت فتُ خلَّ 

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

 .اهللا يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابني غفورا

  الخطبة الثانية

وتعاىل أمركم  اعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانهف، بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

 ، وقال)تسليماللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا اإن (فقال  بأمر عظيم

ض، وفيه ــــق آدم عليه السالم، وفيه قُبِ لِ إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خُ  :وسلمصلى اهللا عليه النيب 

صل وسلم على  ، اللهم٤)من الصالة، فإن صالتكم معروضة علي فأكثروا عليَّ ، ٣عقة، وفيه الصَّ ٢النفخة

 .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و وارض عن أصحابه اخللفاء ،عبدك ورسولك حممد

 .أعداء الدين، وانصر عبادك املوحديناللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر أعداءك 

اللهم من أرادنا وأراد اإلسالم  .أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا، 

  .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ اواملسلمني بشر ف

عن بلدنا هذا  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناعنا الغالء والوباء والربا  ادفعاللهم 

   .ارفع عنا الوباء إنا مسلموناللهم  .خاصة، وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

   .اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة على رعاياهم

سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على . لنارربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب ا

  .املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

يف مدينة اجلبيل،  ،١٤٤٢لعام  األوىلمجادى من شهر  السابع عشرماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  يف اململكة العربية السعودية

                                                 
  .)٣٢٣٢(» صحيح اجلامع«عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصححه األلباين يف  )١/٢٧٤( »كتاب الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف  ١
  .يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ ٢
  .أي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، وبني النفختني أربعون عاما ٣
  ).١٦١٦٢(برقم » املسند«حمققو و ، »صحيح أيب داود«، وصححه األلباين يف وغريه )٤/٨(أمحد رواه   ٤
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