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  األولىالخطبة 

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

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه ه َال إلٰـ ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد أَْن 

  .َوَرُسولُهُ 

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

  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 ال أن شهادة أن حممدا رسول اهللا واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،ملسلمونأيها ا

شروط ثمانية ينتفع بها قائلها إال بتحقيق
1

  :وهي ،

  .وهو اإلميان بأنه رسول من عند اهللا حقا ،العلم مبعناها: األول

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث ودليله قوله تعاىل  ،وضده االرتياب ،استيقان القلب �ا: الثاني

  .مل يرتابوا

ومن يسلم وجهه ، ودليل االنقياد قوله تعاىل  النيب  بطاعةوذلك  ،هلا ظاهرا وباطنا االنقياد: الثالث

  .إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

  .فقد نقضها شهادة أن حممدا رسول اهللا زمشيئا من لوافمن ردَّ  ،القبول هلا: رابعا

بأن يكون قصده  ،فيها وضده الشرك ،التقرب إىل اهللا وحده قائلهابأن يقصد  ،اإلخالص فيها: خامسا

  .من شهادة أن حممدا رسول اهللا شيئا من حظوظ الدنيا كما يفعل املنافقون

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين والدليل قوله تعاىل  ،الصدق فيها وضده الكذب: سادسا

وأن حممدا رسول  ،إال اهللا إلـٰهما من أحد يشهد أن ال :  وقال النيب  ،الكاذبينوليعلمن  صدقوا

  2.مه اهللا على النارإال حرَّ  ،صدقا من قلبه ،اهللا

  .واملعاداة ملن أبغضها ،احملبة هلا وألهلها: سابعا

والواجب  ،أعظمها عبادة غري اهللا ،ونواقض شهادة أن حممدا رسول اهللا كثرية ،يناقضهاالكفر مبا : ثامنا

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك كما قال تعاىل   ،وإفراد العبادة هللا وحده ،الكفر بذلك

  .بالعروة الوثقى ال انفصام هلا

  مخسةبأمور أن حممدا رسول اهللا تنتقض  شهادةو ، املؤمنونأيها:  

                                                 
  .الرياض -دار املؤيد : ، الناشر 39، تأليف الشيخ حافظ احلكمي، ص »أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة«انظر  1
 .عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه) 128(البخاري رواه  2
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  .انتقاض واحد أو أكثر من الشروط الثمانية املتقدم ذكرها: األولالناقض 

أو إنكار أن له  ،أو بشريته ، نبوة النيب كإنكار   ،إنكاُر أمر معلوم من الدين بالضرورة: الثانيالناقض 

غ بلَّ   هأو إنكار أن ،ما قبلها من الشرائعـأو أن رسالته ناسخة ل ،أو أنه خامت النبيني ،حقوقا على أمته

، أو إنكار ركن من أركان اإلسالم، أو إنكار حترمي اخلمر أو إنكار عموم رسالته لإلنس واجلن ،الدين كله

  .أو السرقة أو الزنا وحنو ذلك

 ،ماتهـياته أو بعد مــ، سواء يف ح إيذائه : من نواقض شهادة أن محمدا رسول اهللا الثالثالناقض 

محمدا بشهادة أن  فهذا كله كفر ،عفتهيف أو  ،عقلهيف أو  ،كالطعن يف صدقه  ،الطعن يف شخصهب

  .مبا تقرر يف القرآن العزيز من اصطفاء اهللا تعاىل له اإلميانألنه يتناىف مع  ،رسول اهللا

اهللا يف الدنيا  ورسوله لعنهمقوله تعاىل ﴿إن الذين يؤذون اهللا   من آذى النيبوالدليل على كفر 

ومن طرده اهللا عن رمحته يف الدنيا واآلخرة  ،عن الرمحة الطردواللعن هو  ،واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا﴾

  .ال يكون إال كافرا

قوله تعاىل يف سورة التوبة  بهاملستهزئ الدليل على كفر االستهزاء به، جادا أو  هازال، و  من إيذائه و 

ال تعتذروا قد *  تستهزئونكنتم   ورسوله﴿ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته 

  .بعد إميانكم﴾ كفرتم

فإن االستهزاء باهللا ورسوله كفر خمرج عن : بن سعدي رمحه اهللا يف تفسري اآلية نٰـ الرمحالشيخ عبد قال 

واالستهزاء بشيء من ذلك مناف هلذا  ،ألن أصل الدين مبين على تعظيم اهللا وتعظيم دينه ورسله ،الدين

  .انتهى. األصل ومناقض له أشد املناقضة

أن غري هدي أو اعتقاد  ،الشرك يف عبادة اهللاك ،الوقوع يف شيء من نواقض اإلسالم: الرابعالناقض 

كالذين يفضلون حكم الطواغيت على   ،أو أن ُحكم غريه أحسن من حكمه ،أكمل من هديه النيب 

مما جاء  شيءٍ  بغضِ ، أو فهو كافرأو الدميوقراطية على حكم اإلسالم،  الشيوعيةكمن يُفضل  ،حـكمه

 اإلعراضأو  ،السحر تعاطيأو  ،بشيء من دين اهللا أو ثوابه أو عقابه كفراالستهزاء  ، أو الرسول 

  1.ال يتعلمه وال يعمل به ،عن دين اهللا

هو الغلو فيه عليه الصالة  والناقض الخامس واألخير من نواقض شهادة أن محمدا رسول اهللا

يف الغلو فيه عموم يزجر الناس وحيذرهم عن  وقد كان النيب  احلد يف تعظيمه، والسالم، وهو جماوزة
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  أعظم نصحته ألمته، وقد ورد عنه مبالغة يف التحذير من الغلو فيه ، فما، موتهسياق  ويفحياته 

مسعت النبـي : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قاليف التحذير من ذلك، منها حديث  عشرة أحاديث

 واإلطراء 1 .عبد اهللا ورسوله: ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبد ، فقولوا: يقول

  2 .هو جماوزة احلد يف املدح

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

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

  الخطبة الثانية

نوعان،  بالنيب الغلو أن اعلموا رمحكم اهللا احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ف

  .دون ذلك ونوعفمنه ما هو خمرج من امللة، 

  من خصائص  نسبة شيءأو بشيء من العبادات، كدعائه،  لهفمثل التوجه املخرج من امللة الغلو فأما

،  ومن أعظم مظاهر الغلو فيه ، وكفر باطلكله فهذا  وعلم الغيب، كإنزال املطر، وتدبري الرزق، ، له الرب

ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا قال تعاىل 

  .مسين السوء

 القسم األول من  ؤدي إىليولكنه ، كفرةامل غري وأما الغلو الذي ال خيرج من امللة، والذي يعترب من البدع

أو اعتقاد أن اهللا خلقه من نور، أو واالحتفال بذكرى مولده، أو التوسل بذاته، فمثل احللف جباهه،  ؛الغلو

قع فيه  قد و  -أي السفر إىل قربه  –األخري وهذا ، والسفر إىل قربهاعتقاد أن اهللا ما خلق الدنيا إال ألجله، 

فقد قال ، مل تأمر به الشريعة، بل �ت عنه بعملٍ  ه تقربٌ وهو من البدع، ألن كثري من الناس، يظنونه من الرب،

  :3.4، ومسجدي هذااملسجد احلرام، ومسجد األقصى: إىل ثالثة مساجد ال تشد الرحال إال
  

فمن نوى ، النبوي ال القربالنبوي شد الرحل إىل املسجد أن يكون قصد القلب هو إىل يف هذا احلديث أرشد ف

قد وهو مردود عليه، غري مقبول، فإىل القرب النبوي فقد تقرب بعمٍل مل حتث عليه الشريعة،  رحلالبقلبه شد 

، أي قبول )إمنا األعمال بالنيات: (وقال، )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: ( قال النيب 

أن يزور بعدها فله فقد مت قصده، دخل املسلم املسجد النبوي وصلى فيه فإذا األعمال متوقف على النيات، 

كما كان ركعتني،  وعلى صاحبيه، وله أن يذهب إىل مسجد قباء ويصلي فيه  القرب النبوي ويسلم على النيب 
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ويسلم على أهلها، وكذلك مقربة شهداء أحد، كما يزور غريها من  وله أن يزور مقربة البقيع، يفعل النيب 

  .املقابر ألجل االتعاظ والسالم على أهلها

  النيب  تعظيمالناس يف أيها املسلمون، وقد انقسم إىل ثالثة أقسام:  

 والطاعةواملواالة  ، وال يقومون حبقه الواجب من احلبأهل اجلـفاء الذين يهضمونه حقههم  القسم األول

  ؛ نوعانهؤالء و ، والتوقري والتبجيل

  .طاعتهن عن و املعرضوالغفلة، أهل املعاصي  األول

كغالة ،   مسالك منحرفة يف باب تعظيم النيب الذين سلكوا أهل البدع هم غالة  والنوع الثاني

فضلوا الذين الصوفية الباطنية كذا و ،  على النيب  -بزعمهم  –فضلوا أئمتهم املعصومني الذين الرافضة 

 . األولياء واألقطاب على النيب 

اليت أنـزله اهللا  الذين يرفعونه فوق منـزلتهوهم  ، وهم ضد القسم األول،أهل الغلوهم من الناس  القسم الثانيو 

، أو وصفوه بصفات ص حق اهللا تعاىل من أفعال العباد، من دعاء ونذر وذبح وغري ذلكصرفوا له خالف، هاإيا

 .اهللا اخلاصة به كعلم الغيب وحنو ذلك، ويغلب هذا يف عباد القبور

، ويربءون من لشرعيةويوالونه ويقومون حبقوقه االذين حيبونه  ، وهم أهل الوسط،أهل احلقهم  والقسم الثالث

  .، جعلنا اهللا منهم، وثبتنا على طريقهمالغلو فيه

  للََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ يَا اإن (فقال  أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيممث اعلموا رمحكم اهللا

وارض عن أصحابه  ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد اللهم، )تسليماأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و اخللفاء

أصلح أئمتنا ووالة و اللهم آمنا يف أوطاننا،  .واملشركني، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك املوحدين

اللهم وفق مجيع والة املسلمني لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رمحة  .واجعلهم هداة مهتدين أمورنا،

  . على رعاياهم

عنا الغالء والوباء  ادفعاللهم  .كيده يف حنره  وردله يف نفسه، شغَ االلهم من أرادنا وأراد اإلسالم واملسلمني بشر ف

عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بالد  ،ما ظهر منها وما بطن ،، والزالزل واحملن وسوء الفنتوالزناوالربا 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة . اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون .املسلمني عامة يا رب العاملني

  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني. وقنا عذاب النار

يف مدينة  ،1442لعام  السادس عشر من شهر مجادى اآلخرةماجد بن سليمان الرسي، يف : اخلطبةأعد 
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