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تَ غحَفرُُه، َونَ ُعوُذ َِبّلِلََّ   َتَعيُنُه َوَنسح ، ََنحَمُدُه َوَنسح َد ّلِلَََّ َمح َللح َفََل َهاَدَي  إنَّ اْلح ُ َفََل ُمَضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َدَه اّلِلَّ َمنح ُشُروَر أَن حُفَسَنا وَسيَ َئاَت َأعحَمالََنا، َمنح يَ هح
َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه.  َدُه ََل َشرَيَك لَُه، َوَأشح ُ َوحح َهُد َأنح ََل إل ٰه َإَلَّ اّلِلَّ  َلُه، َوَأشح

 ََلُمون أَي   ي َي أَي  َها النَّاُس ات َُّقواح رَبَُّكُم الََّذي َخَلَقُكم مَ ن ن َّفحٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق  .  َها الََّذيَن آَمُنواح ات َُّقواح اّلِل َ َحقَّ تُ َقاتََه َوََل ََتُوُتنَّ َإَلَّ َوأَنُتم م سح
ُهَما رََجاًَل َكَثرياً َوَنسَ  َها َزوحَجَها َوَبثَّ َمن ح    .اء َوات َُّقواح اّلِل َ الََّذي َتَساءُلوَن بََه َواأَلرحَحاَم َإنَّ اّلِل َ َكاَن َعَليحُكمح َرَقيباَمن ح

  َوَرُسوَلُه فَ َقدح فَاَز فَ وحزاً َعَظيماُذنُوَبُكمح َوَمن يَُطعح اّلِلََّ َي أَي  َها الََّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا قَ وحًَل َسَديداً * ُيصحَلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح َويَ غحَفرح َلُكمح  .  
أما بعد، فإن أصدق اْلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي ُممد، وشر األمور ُمداثهتا، وكل ُمدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل 

 ضَللة يف النار.
 اتفقت عليه مجيع الشرائع  إفراد هللا ابلعبادة

واعلموا أن مما اتفقت عليه مجيع الشرائع السماوية وجوب إفراد هللا ِبلعبادة،  وأطيعوه وَل تعصوه،  وعظ موه،  تعاىل    اتقوا هللاعباد هللا،   •
الشيخ قال  ،  له الدين﴾  خملصافاعبد هللا  ﴿، وقال  فاعبدون  أانإال    إلـٰه  الأنه  رسول إَل نوحي إليه  قبلك َمن  وما أرسلنا من  قال تعاىل  

اإلسَلم    ؛أي: أخلص هلل تعاىل مجيع دينك، من الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنةيف تفسري هذه اآلية:    رمحه هللا  1سعديالالرمحٰ ن  عبد  
 .  فرد هللا وحده هبا، وتقصد هبا وجهه، َل غري ذلك من املقاصد واإلميان واإلحسان، أبن تُ 

أنه تعاىل كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من مجيع    وبيان،  ابإلخالص ﴾: هذا تقرير لألمر  اخلالص﴿أَل هلل الدين  وقوله  
فكذلك له الدين اخلالص والصايف من مجيع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه، وأمرهم به، ألنه    ؛الوجوه

ح القلوب ويزكيها حتصيل مطالب عباده، وذلك الذي ُيصلَ يف  واإلانبة إليه    يته،يف عبود متضمن للتأله هلل يف حبه وخوفه ورجائه واإلانبة إليه  
للقلوب    ويطهرها، دون الشرك به يف شيء من العبادة، فإن هللا بريء منه، وليس هلل فيه شيء، فهو أغىن الشركاء عن الشرك، وهو مفسد  

 . اه . للنفوس غاية الشقاء قٍ واألرواح، والدنيا واآلخرة، ُم شح 
 ا اتفقت عليه مجيع الشرائع حترمي الشركمم

 وإىل الذين من قبلك ولقد أوحي إليك  أيضا التحذير من الشرك يف عبادة هللا، قال تعاىل  الشرائع  تفقت عليه  امما  إن  و عباد هللا،   •
 .وكن من الشاكرين هللا فاعبدلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل 

 الشرك تعريف
، وعليه فقول 2قد اشرتك الرجَلن وتشاركا   :اللغة من َش رَّك الشيء املفرد بغريه، إذا جعله مشرتكا بني اثنني أو أكثر، تقول  يف  الشَ  ركو  •

لك تشريكا له فيها، سواء كانت    )فَلن أشرك ِبهلل( أي جعل مع هللا شريكا له يف شيء من خصائصه اليت َل ينبغي أن ُُيعل أحد  
ا  يوسواء كان الشريك آدميا أو َجن  أو استحقاقه جل وعَل للعبادة دون ما سواه،  أوصافه أو أفعاله،مسائه سبحانه أو  أب  مما يتعلقاخلصائص  

 أو مجادا أو قربا أو غري ذلك. 

 

، انظر ترمجته بقلم تلميذه الشيخ 1376بن انصر السعدي، صاحب املؤلفات الكثرية، والبصرية الثاقبة يف دين هللا، تويف عام    هو العَلمة الفقيه املفسر، الشيخ عبد الرمحٰ ن   1
 عبد هللا بن عبد الرمحٰ ن البسام يف كتابه »علماء جند خَلل مثانية قرون«، وقد تُ رجم له يف كتب أخرى رمحه هللا. 

 . العرب«، مادة َش َرك  لسانانظر » 2
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 للصاحلني، فأرسل هللا نوحاكان الناس على التوحيد مث وقع الشرك يف قوم نوح بسبب تعظيمهم 
ليدعو الناس إىل   فأرسل هللا نوحا،  د آدم عليه السَلم، مث وقع الشركوقد كان الناس على التوحيد عشرة قرون من عهعباد هللا،   •

نوح وآدم  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: كان ب ني  ،  كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرينقال تعاىل  ،  التوحيد
  1فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين. ،فاختلفوا ،كلهم على شريعة من اْلق  ،عشرة قرون
 ، أي اختلفوا عما كانوا عليه من الدين الصحيح ووقعوا يف الشرك.وما كان الناس إَل أمة واحدة فاختلفواوقال تعاىل 

إان أوحينا إليك بعثه هللا للدعوة إىل التوحيد بعد وقوع الشرك هو نوح عليه السَلم كما قال تعاىل    رسولوأول  معاشر املؤمنني،   •
قال ابن كثري رمح ه هللا: إن الناس كانوا على ملة آدم حىت عبدوا األصنام، فبعث هللا نوًحا عليه   .والنب ي ني من بعده  نوحكما أوحينا إىل  

 انتهى.  2بعثه هللا إىل أهل األرض.السَلم، فكان أول رسول 
، كما يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري  السَلم من تعظيم الصاْلني الشرك يف عهد نوح عليه    أُ منشوكان   •

فلما    ،من قوم نوح   قال: أمساء رجال صاْلني  وقالوا َل تذرن آهلتكم وَل تذرن ودًّا وَل سواعا وَل يغوث ويعوق ونسراقول هللا تعاىل  
حىت إذا هلك    ،فلم تُعبد   ،ففعلوا  ،وَس   م وها أبمسائهم  ،4أوحى الشيطان إىل قومهم أن انَصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا ُيلسون أنصاِب  3هلكوا

 6ُعبدت.  5العلم أولئك وت نسَّخ

 الشرك يقع يف أنواع التوحيد الثالثة 
وهو من نواقض اإلسَلم، من وقع فيه خرج من دائرة اإلسَلم  الشرك من األمور املعلومة ِبلضرورة يف دين اإلسَلم،    عباد هللا، وحتري  •

وكتاب هللا طافح بذكر قبح الشرك وعقوبة وهو أكثر النواقض وقوعا،  ولو كان فاعله يصلي ويصوم ويقول إنه مسلم،  إىل دائرة الكفر،  
 املشركني، أعاذان هللا من ذلك.

 يقع يف توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.الشرك معاشر املؤمنني، و  •
فمن اعتقاد أن للكون مدبرا مع هللا، أو رازقا مع هللا، أو خالقا مع هللا، أو ُمييا أو مميتا مع هللا،  ؛  هللا  يف توحيد الربوبية  الشركمثال  ف •

 منها لغري هللا.  ئاب شيسَ يَ ن فهو مشرك، والواجب إفراد هللا أبفعاله اليت تقدم ذكرها وغريها، وَل ُيوز للعبد أن  َوقع يف شيء من ذلك
رج يف العهد النبوي وادعى النبوة،  ، وهو الذي خ«7اليمامةرمحـٰن  سيلمة الكذاب نفسه ب     »تسمية مُ هللا فمثاله    أمساءيف    الشركأما  و  •

 ، وهو اسم من أمساء هللا اخلاصة به سبحانه وتعاىل. «رمحـٰنلا »ومسى نفسه ب  

 

 .  213رواه ابن جرير يف تفسري سورة البقرة:  1
 بتصرف يسري. ،213البقرة:  ، »تفسري بن كثري« 2
 أي ماتوا.  3
 وهي َتاثيل تصنع على هيئتهم مث ت نصب يف اجملالس لرياها الناس! وهكذا دخل عليهم الشيطان.  ،أي اصنعوا أنصاِب 4
 قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم اْلفظ. .»النهاية«انظر أي حتول من حال إىل حال.  5
 (. 4920رواه البخاري ) 6
 اجلزيرة العربية يقع يف وسطها.  يفاليمامة اسم إلقليم   7
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يعلمون   لسحرة والكهان وَنوهم يعتقد أن اادعاء علم الغيب لغري هللا على سبيل املشاركة، كمن  مثاله  يف صفات هللا ف  الشركوأما   •
، والواجب هو إفراد هللا بصفة علم الغيب كما  ، فمن ادعى ذلك لغري هللا فهو مشرك)صلى هللا عليه وسلم( بذلكلنيب  يصف ا، أو  الغيب

 .الغيب إال هللاواألرض قل َل يعلم من السماوات وصف هللا نفسه بذلك فقال 
أو   فهو تشريك غري هللا مع هللا يف عبادة ما، أي كانت تلك العبادة، دعاءٍ   - اليت هي أفعال العباد    -   العبادةتوحيد  يف    الشركوأما   •

قال تعاىل ،  لغري هللا فقد أشرك ِبهلل العظيم العباداتمن هذه  ئا ، فمن صرف شيأو رغبة أو رهبة أو رجاء أو غريهاسجود أو ذبح أو نذر 
لنبيه )صلى هللا عليه وسلم( )ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل هللا فاعبد 

وقال النيب )صلى هللا عليه وسلم(:  وكن من الشاكرين(، وأمر هللا تعاىل إبخَلص الدعاء له وحده فقال )فادعوا هللا خملصني له الدين(،  
أمر هللا أبن يتقرب العبد ِبلذبح  من القرآن، وأما الذبح فقد  فراد هللا ِبلدعاء يف َنو ثَلمثائة موضع  إب  وقد أمر هللا،  1)الدعاء هو العبادة( 

له )قل إن صَليت ونسكي وُمياي وممايت هلل رب العاملني * َل شريك له وبذلك أمرت وأان  قال  إليه وحده فقال لنبيه )فصل لربك واَنر(، و 
2النيب )صلى هللا عليه وسلم(: )لعن هللا من ذبح لغري هللا(أول املسلمني(، ومعىن نسكي أي ذحبي. وقال  

فاْلاصل أن من توجه لغري هللا ، 
بيا أو ساحرا أو جنيا أو غري ذلك، وسواء صرف العبادة لذلك املعبود  ود قربا أو نسواء كان ذلك املعببعبادة من العبادات فقد أشرك،  

حبجة كونه واسطة تقربه، أو شفيعا أو وسيلة أو غري ذلك، فكل ذلك شرك، وهو من حجج املشركني الباطلة، قال تعاىل عن املشركني 
  لفىإىل هللا ز   ليقربوانوالذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إَل  ،  وقال  ويقولون هؤَلء  وَل ينفعهم  يضرهم  َل  ويعبدون من دون هللا ما

يعقلون  شفعاءأم اختذوا من دون هللا  ، وقال  عند هللا  شفعاؤان أولو كانوا َل ميلكون شيئا وَل  الواسطة    .قل  فعبادة غري هللا حبجة 
قاسوا اخلالق ِبملخلوق، فرأوا أن ملوك الدنيا والعظماء َل يُ َتوصَّل  مسوا فعلهم بغري امسه، و والشفاعة ِبطلة بنص القرآن، والذين فعلوا ذلك  

خَلل الوسطاء واملقربني والشفعاء، من األنبياء  إليهم إَل من خَلل الوسطاء واملقربني والشفعاء، فقالوا إن هللا كذلك، َل يُ َتوصَّل إليه إَل من  
 وقبور الصاْلني واملَلئكة وغري ذلك، وهذا عني الشرك ِبهلل تعاىل.

التوحيد الثَلثة هذهميكن أن يقع على  الشرك  اْلاصل أن  ف • الربوبية، وتوحيد األمساء والصفات، وتوحيد فيفسدها   أنواع  ؛ توحيد 
 . توحيد العبادة الشرك يف  العبادة، ولكن يغلب وقوع

وبعد عباد هللا، فهذه مقدمة انفعة لفهم معىن اإلخَلص والشرك، من فهمها فقد انفتح له ِبب اهلداية ملعرفة غاية هللا من خلق   •
 الناس.

أقول قويل هذا، وأستغفر هللا يل   احلكيم،  والذكر  فيه من اآلايت  مبا  ونفعين وإايكم  العظيم،  القرآن  ولكم ابرك هللا يل ولكم يف 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية 
 الشرك قبيح من وجوه ستة

 

 ( ، وغريمها عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه ، وصححه الشيخ األلباين.2969( ، والرتمذي ) 1479رواه أبو داود ) 1
 ( عن علي رضي هللا عنه. 1978رواه مسلم ) 2
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  وجوه: ستة  بح الشرك يتضح من  قُ واعلموا أن  اتقوا هللا عباد هللا،  فعلى من َل نيب بعده، أما بعد،    والسَلمهلل وحده، والصَلة    اْلمد •
ألنه هضم ْلقوق هللا سبحانه، من العبادة والذل واخلضوع، وانتقاص جناب الرب سبحانه، ودليل ،  ذنٍب ُعِصي هللا بهأعظم  : أنه  األول

   .عظيمإن الشرك لظلم  ، وقال عظيماومن يشرك ِبهلل فقد افرتى إمثا قال تعاىل على سوء الظن برب العاملني، وهو أكرب الكبائر، 
 2وهو خلقك. 1هلل ند ا جتعل؟ قال: أن أعظمرسول هللا، أي الذنب ي  قلت:: قالهللا عنه  رضي مسعود ابن  وعن
ولقد    )صلى هللا عليه وسلم(، وقال تعاىل لنبيه  عنهم ما كانوا يعملون  حلبطولو أشركوا  ، قال تعاىل  حمبط للعملالشرك  : أن  الثاين

 .عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين ليحبطنأوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت 
ويغفر ما    ال يغفر أن يشرك بهإن هللا  قال تعاىل  ،  وصاحبه خملد يف النار أبد اآلابدال يغفره هللا ملن مات عليه،  الشرك  : أن  الثالث 

وما    حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النارإنه من يشرك ِبهلل فقد  قال تعاىل  و ،  دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك ِبهلل فقد ضل ضَلَل بعيدا
 .للظاملني من أنصار

، وذكر مصريهم املشني يف اآلخرة، وقد تكررت لفظة الشرك وما الشرك يف القرآن العزيز، وحّذر منه، وذم أهله  أمرعّظم    : أن هللاالرابع 
 3يف السنة املطهرة يف أحاديث كثرية. منه  )صلى هللا عليه وسلم(تصرف منها يف القرآن أكثر من مائة مرة، كما حذر النيب 

واجنبين وبين أن نعبد ، فمن ذلك قول إبراهيم عليه السَلم  يتهيبون الشرك وخيشون الوقوع فيهكانوا  األنبياء وأتباعهم    : أناخلامس
 . األصنام
، قال ابن تيمية رمحه  أمجعوا على أن الشرك يف عبادة هللا يعترب من املكفرات املخرجة من ملة اإلسالم: أن علماء اإلسَلم قد  السادس

  هللا: فمن جعل املَلئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار، مثل أن يسأهلم غفران الذنب، وهداية 
 4القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات؛ فهو كافر إبمجاع املسلمني. 
 اخلطبة خامتة

لفهم التوحيد وضده، والتحذير من الشرك والوقوع فيه، وفق هللا اجلميع للثبات على التوحيد حىت   مقدمة انفعة  فهذهوبعد عباد هللا،   •
 دخل اجلنة بغري حساب وَل عذاب. مات على التوحيد استقام على الشريعة و املمات، فإن من 

إن اّلِلََّ َوَمََلَئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى النَّيبَ  َي أَي  َها الََّذيَن آَمُنوا َصل وا وتعاىل أمركم أبمر عظيم فقال    سبحانههللا  رمحكم هللا أن    اعلموامث   •
وارض عن التابعني األئمة اْلنفاء،  ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ُممد، وارض عن أصحابه اخللفاء،  َعَليحَه َوَسلَ ُموا تسليما

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة اللهم إان نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَل ِبرا.  إبحسان إىل يوم الدين.    ومن تبعهم
وسلم على نبينا  اللهم صل    رب العزة عما يصفون، وسَلم على املرسلني، واْلمد هلل رب العاملني.  ربناوقنا عذاب النار. سبحان  

 ُممد وآله وصحبه. 

 

ذه الناس يعتقدونه مثيَل ونظريا هلل تعاىل، انظر »لسان العرب«، مادة: هوال ن َ د  1  ند .  املثيل والنظري، واملراد ما اخت 
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 (ح دينهمصح  شك في كفرهم أو ر المشركين أو ــف   ــك  ــمن لم ي  ) الثانيالناقض الخطبة الثانية: 

ِل َّْ َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن ي َ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ِْ ِِ ََّّ لَُه، َوَمْن ُي ََََ ُم ْْهِدِه اللَُّه 
ا أَي َُّْها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْشَْهُد َأْن ََل إلٰ ه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَْهُد َأنَّ ُمحَ 

َْها َزْوَجَْها . تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون ُْهَما وَ يَا أَي َُّْها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َب ََّّ ِمن ْ
يَا أَي َُّْها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلً . رَِجاًَل َكِثيرًا َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 .ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً َعِظيماَسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ غْ 
أما بعد، َإن أصدق الحدي َّ كتاب الله، وأحسن الْهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْها، وك َّ محدثة بدعة، وك َّ بدعة 

 ضَلة، وك َّ ضَلة َي النار.
 وجوب اإليمان بالله والكفر بالطاغوت

 ن مبنى أواعلموا أن مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهباد الله، ع
بادة الله وحده، : اإلقرار بعوالثاني: البراءة من عبادة غير الله التي وصفْها الله بالطاغوت، األولالتوحيد على ركنين؛ 

يكفر َمن عالى تقال  من دين المشركين َإنه لم يتبرأ من الطاغوت ولم يكفر به.والتي هي التوحيد، َمن لم يتبرأ 
ومفْهوم اآلية أن من لم يكفر بالطاغوت َإنه لم ، ويؤمن بالله َقد استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لْها بالطاغوت

 اإلسَم.دين يستمسك بالعروة الوثقى التي هي 
* إَل الذي َطرني َإنه سيْهدين *  براء مما تعبدونإنني وقال إبراهيم عليه السَم وهو يعلن البراءة من دين قومه 

 .وجعلْها كلمة َي عقبه لعلْهم يرجعون
وكفر بما  ،: )من قال َل إلٰ ه إَل اللهطارق بن أشيم األشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعن و 
كفر بما يعبد من دون الله لم ومفْهوم الحدي َّ أن من لم يَ  ،1وحسابه على الله( ،َح رُم ماله ودمه ؛عبد من دون اللهي  

 يحرم دمه وماله، وهذا َل يكون إَل َي حق الكاَر.
 وبيان وجوه ذلك –عدم تكفير المشركين من نواقض اإلسالم 

  ،ــــف  ر المشركين، أو شك في كفـرهم،وبناء على هذا التقرير القرآني والخبر النبوي؛ َإن من عباد الله أو ص ح ح  لم يـ ــــك 
 مذهبهم؛ كفر، وارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم.

  من كف ره الله م ي كف  ر ل ألنهالباطلة َْهو كاَر َي الحقيقة وليس بمسلم،  األديانعباد الله، إن من لم يُ  َكفِ ر متبعي
َْهو كاَر  ه ورسولهاللق بخبر صد ِ ومن لم يُ وَل بأمر النبي )صلى الله عليه وسلم(، ، يصدق بخبر القرآنلم ، و ورسوله

 عياذا بالله.
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  1، َل يفرق بين هذا وهذا، َْهذا كاَر.تساوى عنده اإليمان والكفريكون قد من لم يُ كفِ ر المشركين ثم إن 
 ا األمر معلوما من مع كون هذ، ال يعرف الفرق بين اإلسالم والكفر َحقيقته أنه يُكفِ ر الكاَرمن لم ن عباد الله، إ

َل يَُكفِ ر  –ك ومن كان كذلوذكر عقوبات الكفار َي الدنيا واآلخرة، القرآن الكريم طاَح بإنكار الكفر الدين بالِرورة، َ
 بقلبه ولسانه. يةمن عقائد الكفر بالكل ويتبرأرق بينْهما َإنه َل يستحق أن يوصف بأنه مسلم حتى يعِرف الف -الكاَر 

  هوهذ ،َيه بعدم تكفير من وقع ،استحل ما حر مه الله من الشركَقد لم يُكفِ ر من كف ره الله ورسوله  منثم إن 
 ﴾ اآلية.شيئا هأال تشركوا بحرم ربكم عليكم  قال تعالى ﴿ق َّ تعالوا أت َّ ما، مر الله الشرعي، ب َّ منازعة له َيهمصادمة أل

  :ه الله ورسوله ر ك َّ من َحَكم الشرع بتكفيره َإنه يجب تكفيره، ومن لم يُ كفِ ر من كف  )قال ابن سعدي رحمه الله
 انتْهى. 3.(َْهو كاَر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده كفره بدلي َّ شرعي

  :ين له الدلي َّ مثله، إذا أقيمت عليه الحجة وأُب ومن لم يَُكفِ ر الكاَر َْهو)وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
َأصر على عدم التكفير، كمن َل يُكفِ ر اليْهود أو والنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن ُك    ْفرُه َل يلتبس على من له 

 انتْهى. 2.(أدنى بصيرة وعلم
 لْهم، ألنه تساوى نه يكون مرتدا كاَرا مثوقال الشيخ صالح بن َوزان الفوزان حفظه الله: )َمن لم يُ كفِ ر المشركين َإ

 انتْهى. 4عنده اإليمان والكفر، َل يفرق بين هذا وهذا، َْهذا كاَر(.
 الكفر بالطاغوتأهمية 

  ،ن باللهبالطاغوت على اإليما الكفرجاءت اآلية بتقديم  ولما كان أمر الكفر بالطاغوت بْهذه األهمية؛عباد الله ،
ويؤمن بالله َقد استمسك  يكفر بالطاغوتَمن تعالى ليتحقق َي العبد التمسك بالعروة الوثقى، وذلك َي قوله 

 الخير.ثم التحلية ب ،أي التخلية من الشر ،وهذا من باب تقديم التخلية على التحلية ،َل انفصام لْها بالعروة الوثقى
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 يكون بأمور خمسة الكفر بالطاغوتتحقيق 
  ،أهلها ير  ـــفكوت   ،وبغِْها ،وترك عبادتْها ،اعتقاد بطَنْها ؛أموروالكفر باألديان الباطلة يكون بخمسة عباد الله، 

لقد كان لكم أسوة حسنة َي إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومْهم إنا ﴿، وهذا مستفاد من قول الله تعالى ومعاداتْهم
 .﴾منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغِاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده برءاء

 عداوتْهم.، وعلى بغِْهم و -وهو ارتكاب الشرك  –َنصت اآلية على ثَثة أمور؛ البراءة من أشخاص الكفار، ومن َعلْهم 
 َظاهر من اآلية الكريمة، َإنه لوَل اعتقاد بطَنْها لما حصلت هذه األمور الثَثة. بطَن عبادة آلْهتْهم وأما اعتقاد

دون الله  وما تدعون من وأعتزلكم﴿ إذ قال لقومهإبراهيم عن وأما هجر عبادة آلْهتْهم وتركْها َمستفاد من قوله تعالى 
 .﴾وأدعوا ربي عسى أَل أكون بدعاء ربي شقيا

 ح كلهاتحصل بالجوار  لبراءة من الكفرا

  ي اآليتين َتكون  اءة القلببر ، َأما بالقلب واللسان والجوارحلطيفة، وهي أن البراءة من الكفر تحص َّ َائدة َو
كفرنا ﴿قوله َفي تصريح إبراهيم لقومه بلسانه ب براءة اللسان، وأما ﴾كفرنا بكم﴿ببغِْهم واعتقاد كفرهم كما َي قوله 

 .﴾وأعتزلكم وما تدعون من دون الله﴿َفي قوله  الجوارحبراءة وأما اآلية،  ﴾بكم

 تكون بجميع أنواع الكفر وليست محصورة بالبراءة من الشرك في العبادةالبراءة من الكفر 

 أنواع الكفر،  شمل جميعشرك في عبادة الله، بل تبراءة من البال ةمحصور  تعباد الله، والبراءة من الكفر ليس
ي َّ طعن َي أمْهات المؤمنين، أو زعم أن جبر الطعن َي الصحابة، أو البالدين، أو  اءستْهز اَلأو ، كوصف الله بالنقائص

لى كفر جمع عمُ  ع َي غير ذلك من المكفرات الو وقال، أو والبوذيين ح دين النصارى واليْهوديصحتخان الرسالة، أو 
 َاعلْها.

  ،البراءة من المواَلة َي التوحيد، و معنى و  ،حيد وضدهالتو بأهمية العلم  هذه المقدمةتبين من َقد وبعد عباد الله
 : كما قي َّ  ،َإن الِد َل يعرف إَل بِدهمستقيما،  القلبيكون وبْهذا ضده، 

 ِ ِ دها تتبين األشياء  د يظْهر حسنه الِدَال ِِ  وب

 ومن لم يتبرأ من الشرك َما حقق التوحيد. ،َمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد

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

 في كفر المشركين شكحكم من 

 في كفر شكمن أن واعلموا اتقوا الله عباد الله، َعلى من َل نبي بعده، أما بعد،  والسَملله وحده، والصَة  الحمد 
 ،(ه َّ النصارى كفار أم َل ،أو قال: )َل أدري ،أم َل( كفاره َّ اليْهود   ،مثَ: )َل أدري َمن قال، المشركين، فهو مثلهم

 ،َْهذا كاَر أيِا ؛ه َّ َرعون كاَر أم َل( ،أو قال: )َل أدري ،ه َّ من يدعو غير الله مسلم أم َل( ،أو قال: )َل أدري
مع أن  ،لطاغوتولم يكفر با ،َْهو لم يجزم ببطَن الكفر ،حقا أو باطال ه  س  ف  ـــكون الكفر ن  متردد بين  ذلك أنهووجه 

حكم َالذي يشك بعد هذا البيان َحقيقته أنه ليس بمؤمن ب ،وبيَّ ن أن الكفر باط َّ ،الله قد حسم هذا األمر َي كتابه
 .َي القرآن الله

دين  ومن لم يعرف ،ولو كان يعرف دين اإلسَم لتبين له ضده وهو الكفر ،ثم إن الشاك لم يعرف دين اإلسَم حقا
 اإلسَم َكيف يحكم له بأنه مسلم ؟!

1قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
 «: أوثق عرى اإليمان»رحمْهم الله جميعا َي كتابه  

على   سلم()صلى الله عليه و بُ يِ نت له األدلة من كتاب الله وسنة رسوله  ؛َإن كان شاكا َي كفرهم أو جاهَ بكفرهم
 3َإن شك بعد ذلك أو تردد َإنه كاَر بإجماع العلماء على أن من شك َي كفر الكاَر َْهو كاَر. انتْهى. ،كفرهم

 حكم من ص ـح ـح  مذهب الكفار ودينهم

  ألن  ،رهوُكفره أعظم من ُكف ،ببطَن دينْهم أض َّ من الشاك وَْه ؛ودينهمح مذهب الكفار صح  من عباد الله، أما
 يئةتْهب َّ  ،والدعوة إليه ونصرته ،والدَاع عن الكفر ،حقيقة أمره تخطئة دين اإلسَم الذي حكم ببطَن دين الكفار

و اشتراكية أ كمن يستحسن شيئا من العقائد التي تناَي دين اإلسَم من يْهودية أو نصرانية  ،عياذا بالله ،المجال لنشره
ا أديان ؛ اليْهودية والنصرانية واإلسَم، ويسميْهبزعمه إلى وحدة األديان الثَثة دعا، أو أو علمانية أو غيرها من َرق الكفر

لحق متبعون لموسى وعيسى، وهذا من لبس ا إن اليْهود والنصارىإبراهيمية، ويُ َلبِ س على الناس بكَم باط َّ ويقول 
بالباط َّ، َإن الله نسخ جميع األديان بدين اإلسَم، ولو كان موسى وعيسى أحياء َلتبعوا دين اإلسَم، هذا وهما كانا 

راة، َقد تحرف دين موسى بعدما ضاعت التو إليه،  اإلى ما صار  اعلى الدين الصحيح، َكيف وقد تحرف دينْهما وصار 
 ه ابن الله، وأنل إنالصليب، وقو وتحرف دين المسيح بعدما ُرَِع إلى السماء وعبدوا  ؟زيرا، وقالوا هو ابن اللهوعبدوا ع

                                                           
در س وولي  ،وعنده إجازة َي رواية الكتب الستة ،درس على عدة مشائخ ،ه     1311ولد سنة  ،الشيخ سليمان من َحول علماء نجد 1

ي شابا شْهيدا بإذن الله سنة  ،القِاء  والكتاب على مدى ،«تيسير العزيز الحميد»له عدة مؤلفات من أشْهرها كتابه  ،ه  1324وتَو
رحم ة الل ه رحم  ة  ،وَمن بع ده عي ال علي ه ،وهو عم دة َي علم توحي د العب ادة ،ثَث قرون ينْه  َّ من ه العلم اء وطلب ة العلم إلى وقتن ا ه ذا

 .واسعة
 رسائله التي جمعْها الشيخ د. الوليد بن بن الرحمٰ ن آل َريان حفظه الله، الناشر: دار عالم الفوائد. مجموع، من 121ص:  3
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يقال إن اليْهودية والنصرانية دينان صحيحان، يجوز للناس التعبد بْهما؟! حاشا  أنْه َّ يصح بعد هذا َ ،الله ثال َّ ثَثة
ْد قيَ ْعُفو َعن َكِثيٍر َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ يِ ُن َلُكْم َكِثيرًا مِ مَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب وَ يَا أَْه ََّ اْلِكَتاِب َقْد وكَ، قال تعالى )

الرُُّس َِّ َأن تَ ُقوُلوا َما  ٍة مِ نَ يَا أَْه ََّ اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ بَ يِ ُن َلُكْم َعَلٰى ََ ت ْرَ (، وقال )اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبينَجاءَُكم مِ َن 
عالى )ومن يبتغ غير اإلسَم دينا َلن (، وقال تهُ َعَلٰى ُك َِّ  َشْيٍء َقِديرَجاَءنَا ِمن َبِشيٍر َوََل نَِذيٍر ََ َقْد َجاءَُكم َبِشيٌر َونَِذيٌر َواللَّ 

 يقب َّ منه وهو َي اآلخرة من الخاسرين(. 
 1أو نصرانية َْهو كاَر، عياذا بالله.َالحاص َّ أن من صحح دين الكفار من يْهودية 

 في تحسين دين المشركين داخلةالدعوة إلى التقارب مع الرافضة 

  ،دة آل البيت، وعباعباد الله، ونظير ذلك من دعا إلى التقارب مع الراَِة، الذين يقوم دينْهم على عبادة القبور
الله عليه  أمين المَئكة جبري َّ، وأمين األمة محمد )صلى الصحابة، والطعن َي األِم يَنين؛ الكفر بالسنة النبوية، وتكفيرو 

، والطعن َي عرض النبي )صلى الله عليه وسلم(، َمن دعا إلى التقارب معْهم، وحسَّن دينْهم؛ وسلم(، والطعن َي القرآن
 انا الله من ذلك.عاَوإن لم يعتنقه، نفاق، للكفر والكاَر مثلْهم، بتحسينه   ولم يتبرأ منْهم، وهَْهو َي الحقيقة 

 خاتمة الخطبة
  ،ب على المسلم وبيان أن الواجمقدمة ناَعة لفْهم التوحيد وضده، والتحذير من الشرك والوقوع َيه،  َْهذهوبعد عباد الله

الحذر من الوقوع َي عدم تكفير المشركين، أو الشك َي كفرهم، أو تصحيح مذهبْهم، َإن هذه الثَث من نواقض اإلسَم، 
 الواجب على المسلم اليقين بكفر من كفَّره الله رسوله، وأَل يقع َي قلبه شيء من التردد أو الشك َي ذلك.و 

 ق الله الجميع للثبات خ َّ الجنة بغير دمات على التوحيد استقام على الشريعة و على التوحيد حتى الممات، َإن من  َو
 حساب وَل عذاب.

  وتعالى أمركم بأمر عظيم َقال  سبحانهالله ثم اعلموا رحمكم الله أنِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّْها الَِّذي ََ َن إن اللََّه َوَم
األئمة الحنفاء، ، اللْهم ص َّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما آَمُنوا َصلُّوا

 وارض عن التابعين ومن تبعْهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  .ي اآلخرة حسنة وقنا عذاللْهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَ بارا ار. سبحان اب النربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو

 ه. اللْهم ص َّ وسلم على نبينا محمد وآله وصحب ربنا رب العزة عما يصفون، وسَم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 tobwww.saaid.net/ku، وهي منشورة َي 11700111710901أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

                                                           
، «ض اإلسَمشرح نواق»، للشيخ بكر أبو زيد، رحمه الله، وكتاب «اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسَم وغيره من األديان»انظر:  1

 ، للشيخ صالح الفوزان، حفظه الله.91ص 

http://www.saaid.net/kutob
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م غير الله حكمن اعتقد أن و ، فقد كفر اعتقد أن غير هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( خير من هديهمن ) :الثالثالناقض 
 (خير من حكم الله، كالذين يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية على حكم الله

للَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه ا إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ  إَلَهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل ٰه 

 تقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي وأكمله

  ،أن ب إليماناأن محمدا رسول الله؛ لوازم شهادة من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهعباد الله
الطريق  ؛الهدي في اللغة هو الطريقة والمسلك، وفي الشرعو ، وأكمله هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي

يرها العبادات والمعامَلت واألخَلق والقضاء والسياسة وغاَلعتقاد و والمنهج الذي سار عليه النبي )صلى الله عليه وسلم( في 
 مما ورد فيه نص في القرآن أو السنة النبوية.

  ،يع من لدن الله جل وعز، وهو شامل لجمتلقاه أفضل هدي، ألنه  وهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هوعباد الله
 .وغيرهاوالتربوية جوانب الحياة التعبدية واألخَلقية والسياسية والقضائية واَلجتماعية والتعليمية 

  هدي قوله تعالى  أحسنوالدليل على أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أسوة لقد كان لكم في رسول الله
 .هدي محمدالهدي  وأحسن، الحديث كتاب الله إن أصدقفي خطبه: يقول عليه الصَلة والسَلم  كان النبيو  ،حسنة

 في جانب االعتقادهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي تقرير أن 

  ،قاد، نجد أن ففي جانب اَلعت، هديأفضل  يجد أن هديهن المستقرئ لهدي النبي )صلى الله عليه وسلم( إعباد الله
باب اإليمان  عقيدة شاملة لكل ما يحتاجه اإلنسان فيالتي تمثلها النبي )صلى الله عليه وسلم( وعلمها الناس العقيدة اإلسَلمية 

ن الغلو عبالله ومَلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره، تجدد عقائد األنبياء قبله، موافقة للعقل الصحيح، وتنهى 
 والجفاء.

 العبادةتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  سل، قال َل رهبانية وَل كأكمل هدي، فَل إفراط وَل تفريط، و  )صلى الله عليه وسلم(وفي باب العبادات كان هديه
1غلبه، فسددوا قاربوا وأبشروا.إَل عليه الصَلة والسَلم: إن هذا الدين يسر، ولن ُيشادَّ الدين أحد 

 

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.93) رواه البخاري 1
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ولما قال بعض الناس إنه ، 1قال عليه الصَلة والسَلم ألحد الصحابة وكان يريد أن يُ   نِهك نفسه في العبادة: )وإن لنفسك عليك حقا(و 
ي صلى الله م؛ قال لهم النبَل يأكل اللحم، وقال بعضهم َل أتزوج النساء، وقال الثالث: أصوم وَل أفطر، وقال الرابع: أقوم الليل وَل أنا
  2عليه وسلم: أما أنا فآكل اللحم، وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

 األخالقتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  يته خلق، وَل غرابة في هذا، فإن الذي تولى ترب نجد أن خلق النبي )صلى الله عليه وسلم( أكملُ  في باب األخَلق،و
 .خلق عظيموإنك لعلى قال الله له وهو الذي شهد له بحسن خلقه، وتعليمه هو الله تعالى، 

ن يعفو فقد كان َل يُرى إَل متبسما، وكا، ذلكعِلم  ؛أصحابه وجيرانهو ومن تأمل خلق النبي )صلى الله عليه وسلم( مع أهله 
في أعدائه  حتى مععن اليهودية التي وضعت له السم في طعامه ومات على إثرها، وكان رحيما بالناس،  اعف حتىويصفح، 

هب المال،  نَ  وينهى عنالنساء واألطفال، الشيوخ و قتل من لم يشارك في الحرب، من ، فقد كان ينهى عن الحرب والغزو والجهاد
وهو تشويهه ل، وينهى عن ال ُمثلة بالمقتو لول، وهو أخذ المال قبل تقسيم الغنائم، وكان يقسم الغنائم كما أمر الله،   الغُ وينهى عن 

فادي بعَضهم بالمال، تق، ويقتل بعضهم، ويُ     على األسرى بالعِ   9يَ ُم ن  وكان ينهى عن الغدر، كان و واَلنتقام منه وهو ميت، 
 .ن، يفعل ذلك كله بحسب المصلحةويفادي بعَضهم بأسرى المسلمي

  ،ار قال: لقيت فعن عطاء بن يسخلقه الجميل )صلى الله عليه وسلم( قد أتى ذكره في التوراة واإلنجيل،  إنعباد الله
قال: أجل،  ي التوراة.ف )صلى الله عليه وسلم(عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله 

، أنت 4، وِح  رزا لألميينيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراوالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، 
في األسواق، وَل يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر،  5عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ وَل غليظ وَل سخَّاب

 6غلف. ، ويُفتح بها أعين عمي وآذان صم، وقلوب(َل إلٰ ه إَل الله)حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا  ولن يقبضه الله

 المعامالتتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

                                                           
(، وأصله في الصحيحين من حديث أبي ُجحيفة 26962« )المسند»وحسنه محققو ( وغيره عن عائشة رضي الله عنها، 6/262رواه أحمد ) 1

 رضي الله عنه وغيره من الصحابة.
 ( بنحوه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.1461(، ورواه مسلم )5669رواه البخاري ) 2
 .ال َم ن  هو العطاء بَل ِعوض ومقابل 9
الحرز هو الموضع الذي يتحصن به اإلنسان من أسباب الهَلك، والمقصود أن من اتبعه من األميين وهم العرب فقد نجا من الهَلك، وسمي  4

 َلبن األثير.« النهاية»العرب باألميين ألن الكتابة كانت في وقتهم قليلة. انظر 
 حرصا.يَّاح، والمقصود التساخب على الدنيا شحا و ب هو الصِ خَ السَّ  5
 (.2125رواه البخاري ) 6
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  وفي باب المعامَلت التجارية كان هديه )صلى الله عليه وسلم( شامَل لجميع أنواع المعامَلت من بيع وشراء وإجار
في بيان البيوع المضرة باَلقتصاد، كالربا والغرر والرشوة وغير ذلك، وقد عقد ابن القيم كان كامَل ووكالة ومداينة وغيرها، وكذلك  

 في هديه في البيوع قريبا من ثمانين صفحة.« المعادزاد »رحمه الله فصوَل في كتابه 

 السياسةتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  ا شاور وربمالسياسة كان هديه أكمل هدي، فقد كان يشاور ذوي التخصص واألمانة في األمور الدنيوية،  جانبوفي
ليه النجاح رتب عوت، مما مكنه من معرفة الصواب، وغيرهاالحديبية يوم الخندق و يوم بدر ويوم ، كما حصل له هئبعض نسا

لى مأمنه، إإلى أن يرده من جاءه من الكفار،  وكان ُيجير، هممعاملة رسلِ مع الكفار، ويحسن األمان والصلح  ، وكان يعقدوالنصر
كان يعفو حصلت الخيانة من الكفار، و والخيانة، وإن  الغدربراءته التامة من كان معروفا ب، و الذي يبرمه معهم بالعهدكان يفي و 

م الذين هوصارت القوة والسلطة بيده؛ عفا عنهم جميعا، مع أنهم ، وتمكن من أهلهامكة ولما فتح عمن ظلمه في الحروب، 
بدون أن يكون عليه  لنفسه،كان بإمكانه اَلنتقام وقد  ما فعلوا، فعفى عنهم جميعا، وبأصحابه فعلوا به و حاربوه وأخرجوه منها، 

 أو مؤاخذة. لوم

 القضاءتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  ُابه هدي وأتمه، وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصوَل في كت وفي باب القضاء كان هديه )صلى الله عليه وسلم( أعدل
 قضاء في نحو من خمسمائة صفحة.في ال هفي هدي «زاد المعاد في هدي خير العباد»

 الطبتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل هدي في جانب 

  تابه ك، وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصوَل في  وأشمله أكمل هدي)صلى الله عليه وسلم( وفي باب الطب كان هديه
 أربعمائة صفحة. بدان في نحو منفي عَلج القلوب واأل ههديفي بيان « زاد المعاد»

  ،وقد شهد جمع من عقَلء الكفار للنبي )صلى الله عليه وسلم( بحسن هديه، وأسلم منهم جموع غفيرة، عباد الله
 ل وعز.مؤيدا من عند ربه جنبيا َل يقدر البشر على اإلتيان به من عند أنفسهم، إَل من كان  الهدي الشاملألنهم علموا أن هذا 

 صلى الله عليه وسلم( هو أكمل هدي وأشمله، من فهمها فقد دمة نافعة في بيان أن هدي النبي وبعد عباد الله، فهذه مق(
 النبي )صلى الله عليه وسلم( ولزوم هديه.انفتح له باب حب 

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

 الخطبة الثانية

 صالح لكل زمان ومكانتقرير أن هدي النبي )صلى الله عليه وسلم( 



 الناقض الثالثالخطبة الثالثة:       اإلسالم  نواقضعن مختصرة  خطبسلسلة 

 

ه عليه وسلم( هدي النبي )صلى اللأن واعلموا اتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما بعد، 
كمته، حمن لدن الله عز وجل، الكامل في علمه، الكامل في تلقاه وحي صالح لكل زمان ومكان، ثابت َل يتغير وَل يتبدل، ألنه 

م، ودينه الله المستقي فهو صراطإرادته الخير بالناس، ثم نقله النبي )صلى الله عليه وسلم( للناس، رحمته، الكامل في الكامل في 
 القويم، الذي رضيه الله لعباده، وَل يرضى سواه.

 أو أن حكم غير الله خير من حكم الله، كالذين، تقرير أن من اعتقد أن غير الهدي النبوي أفضل من الهدي النبوي فهو كافر
 يفضلون حكم الطواغيت والقوانين الوضعية على حكم الله

طعن في ر، ألنه كفهدي النبوي أفضل من هدي النبي )صلى الله عليه وسلم(؛ فقد  وبناء على ما تقدم؛ فمن اعتقد أن غير ال
أو عة اإلسَلمية، لية والديموقراطية على الشريالعلمانية والليبراالمناهج البشرية كيفضل  كمنحكمة الله وتشريعه في الحقيقة،  

 ،العشرين أو أن نظام اإلسَلم َل يصلح تطب يقه في القرن ،عتقد أن األنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة اإلسَلمي
يرى أن  أو ،أو أن يحصر في عَلقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة األخرى ،أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين

ير شريعة وز الحكم بغعتقد أنه يجي ، أوإنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن َل يناسب العصر الحاضر
 ورضي بحكم، الخالقعلى حكم فضل حكم المخلوق ألنه بذلك ، فهذا كافر، ي المعامَلت أو الحدود أو غيرهماالله ف

على حكم الله ورسوله، ولم يكفر به كما أمره الله بذلك في قوله )فمن يكفر بالطاغوت  وفضلهورضي بالطاغوت الجاهلية، 
معاند فهو  وكل من استباح ما حرم الله ،استباح ما حرم الله إجماعالعروة الوثقى َل انفصام لها(، و ويؤمن بالله فقد استمسك با

 1.كافر بإجماع المسلمينلله، و 
قال تعالى  ،فهو من المنافقين وليس بمؤمن )صلى الله عليه وسلم( وأعرض عن حكمهن من تولى عن طاعة الرسول عباد الله، إ

 عنك صدودا يصدونوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين قال ابن تيمية رحمه الله: فبين سبحانه أن ،
، (ناسمعنا وأطع)من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه؛ فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول 

 2اض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره.فالنفاق يثبت ويزول اإليمان بمجرد اإلعر 
 خاتمة الخطبة

ا َعَلْيِه إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َصل و الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن 
وارض عن التابعين ومن األئمة الحنفاء، ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، َوَسلِ ُموا تسليما

لهم صل وسلم ال تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
 على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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 اإلسالم(

 
 

ِِ ََّّ َلُه، َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَْعَمالِ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه  َْ ََََ َهاِدَي لَُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ ُد َأنَّ ُمَحمَّ  إَلَوَمْن َُ َْ   ا َعُْْدُه َوَرُسولُُه د  اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

 ََا الَِّذََن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ    ا أََ ُّ
 َا َوب َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ ِِيرا  َوِنَسا  َوات َُّقوْا الل َه ثَّ مِ ََا أََ ُّ ََ َُْما رَِجاَل   ن ْ

اَن َعَلْيُكْم َرِقيْا ََ    الَِّذي َتَسا ُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه 
 ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قَ ْوَل  َسِدَدا  * َُْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َْ ْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه ََ َقْد ََاَز َوََ ْغِفْر َلكُ ََا أََ ُّ

   ََ ْوزا  َعِظيما
تاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، َو َّ محدثة بدعة، َو َّ  أما بعد، َإن أصدق الحدَثَ 

 بدعة ضَلة، َو َّ ضَلة َي النار 

 حب الدين من لوازم اإليمان

محمدا وأن  ال إله إال الله،أن لوازم شهادة من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، تعالى  اتقوا اللهالله،  عْاد
َي  الصدق ، َْذا من عَماتدَنه نْيه )صلى الله عليه وسلم(، ومحْةَ  الله تعالى، ومحْةَ  محْةَ رسول الله؛ 

نتم تحْون تحقيق الشْادتين  َحْْكم الله(  يالله َاتْعون، قال تعالى )ق َّ إنَ 

َيه ما جا   تْعونَ، ب َّ تعاليمهَل َستنكفون عن اتْاع  الدَن اإلسَميالصادقون َي محْة عْاد الله، والمؤمنون 
ان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ورسوله ليحكم َما قال تعالى   ،)صلى الله عليه وسلم(عن الله وعن رسوله  إنماَ 

تقه َأو  يطع الله ورسولهوأولئك هم المفلحون * ومن  وأطعنا سمعنابينْم أن َقولوا  خش الله َو لئك هم َو
  الفائزون

تابهوالمؤمنون َل َجدون َي أنفسْم حرجا  َؤمنون حتى  َلََ وربك قال تعالى  ،وأمر به مما قِى الله َيَ 
سلموا تسليما ال يجدوا في أنفسهم حرجاَحكموك َيما شجر بينْم ثم  منقادون  َالمؤمنون ،مما قِيت َو

  ه وسلم()صلى الله عليَي قلوبْم، بما رضوا من حكم الله وحكم رسوله  وباطناَي جوارحْم، ظاهرا للشَرعة 

َمَ َقول: ذاق  َسلَّمَ وَ للُه َعَلْيِه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلَّى ارضي الله عنهاْلَعَّاِس ْبِن َعِْْد اْلُمطَِّلِب  عنو   َرِضيَ اِن َمْن َطْعَم اإْلِ
اَلِم ِديًنا، بِاللِه رَبًّا  1َل َرُسو )صلى الله عليه وسلم( ، َوِبُمَحمٍَّد َوبِاإلإِسإ
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 اإلسالم(

 
 

عة الغرا ،  حْْا، ألَعلى اإلنسان أن َنشرح صدره للشَر رضى بْا، َو ليم بمصالح عبما َشرعه، نْا من لدن حكيم َو
  الخْير اللطيفأَل َعلم من خلق وهو رحيم بْم، قال تعالى  ،خلقه

 ة الدينحباألسباب الجالبة لم

صلحْم، بما َالعليم وهو ه، عَ بأن الله هو الذي شرَ  العلمُ  ؛إلى القلب الدَنعْاد الله، وإن مما َجلب محْة 
 الرحيم بخلقه َيما َأمر به من شرائع، الحكيم 

والتي تَزد  ،خصائص ما سْقه من شرائعالتي تميزت به عن غيرها من  بخصائصه العلمُ  ؛الدَنومن أسْاب محْة 
 1 على أربعين

 بأن من أحْه وتمسك به نجا، ومن حاد عنْا هلك  العلمُ  ؛الدَنومن أسْاب محْة 

ِرة الداخلين إليه من  التأم َُّ  ؛الدَنومن أسْاب محْة  اتْم الع غير المسلمينَيَ  مية، وعلى لعلى اختَف مستَو
َِر األدَان أ -بعد انتشار وسائ َّ اَلتصاَلت  - ياإلسَمالدَن ودَاناتْم، حتى صار  اختَف ألوانْم وبلدانْم

  تحوَل إليه

بالعقول  َْي تدعو لك َّ ما هو معلومتعاليمه حسنة وتدعو للخير، بأن  العلمُ  ؛الدَنعْاد الله، ومن أسْاب محْة 
 حكمامن الله  حسنأ)ومن  تعالىقال والِفطر السليمة حسنه، وتنْى عنَ  َّ ما هو معلوم بالعقول والِفطر السليمة قْحه، 

نْى عن الفحشا  والمنكر والْغي َع واإلحسان، وقال تعالى )إن الله َأمر بالعدل لقوم َوقنون( ظكم وإَتا  ذي القربى َو
رون(، قال الشيخ عْد لعلك م األخالق بمحاسن األعمال ومكار َتعاليم الشَرعة تأمر بن سعدي رحمه الله: ن  ٰ الرحمم تَذ

  ، وتحث على العدل والفِ َّ والرحمة والخير، وتزجر عن الظلم والْغي ومساوئ األخَق، َما ِمن خصلةِ ومصالح العباد
ة دعت إليْا الشرائع إقرتْا أَمال قررها األنْيا  والمرسلون إَل و  َل الشَرعة اإلسَمية وأثْتتْا، وما ِمن مصلحة دَنية ودنيَو

 انتْى  2وحِت عليْا، وَل مفسدة إَل ونْت عنْا وأمرت بمجانْتْا 

 بغض الدين من نواقض اإلسالم

ان بغِه متعلق بشي  من العقائد أو العْادأو شي  منه،  الدَنبغض  اإلَمانوإن مما َناقض عْاد الله،  ات سوا َ 
يات،  )صلى د قلْا وهو محممن نأو بغض ألن بغِْا َلزم منه إما بغض منزلْا وهو الله، أو المعامَت أو السلَو
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 اإلسالم(

 
 

من الطعن له َوهذا   ،السعادة والصَح ليس َيه الدَناعتقاد أنْا ليست حقا، أو اعتقاد أن الله عليه وسلم(، أو 
  وأَعاله وأقواله حكمة الله تعالىَي 

َما أن بغض الدَن َتناَى مع حقيقة اإلسَم واإلَمان، وهي اَلستسَم لله ج َّ وعَ بالتوحيد، واَلنقياد له 
 بالطاعة، والرضا بما شرع من شرائع 

 بغض الدين من صفات الكفار والمنافقين

رهه من صفات الكاََرن والمناَقين، قال تعالى عْاد الله،  رهوا َتعسا لْمإن بغض الحق َو وأض َّ  والذَنَ 
وقالوا َا مالك ليقِض  عن أه َّ النار ، وقال تعالىَأحْط أعمالْم كرهوا ما أنزل اللهبأنْم  أعمالْم * ذلك

ِون *  م علينا ربك قال إنكم مَا م بالحق ولكن أََِر   للحق كارهونلقد جئنَا

له نفاق و  َسير منْا،أو جز  َلْا أو جلْا َحص َّ بْغض الشَرعة   وبغض الشَرعةعباد الله،  ألن َفر، وهذاَ 
  الْعض من عند اللهالك َّ و 

الله   ْن  زِلِْا وهو مُ من محْة  ةالواجب محْة الشَرعة، وأن محْتْا متفرعوبعد عْاد الله، َْذه مقدمة ناَعة َي بيان أن 
  النْي )صلى الله عليه وسلم(العم َّ، ولزوم هدي َقد انفتح له باب مقدمة الهذه  مِْ ََ  نمَ َتعالى، 

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

 الخطبة الثانية

 على بغض الدين، وبيان المتصفين بها في زمانناأمثلة علمية 

ع بغض الدَن من أنوا أن واعلموا اتقوا الله عْاد الله، َالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من َل نْي بعده، أما بعد، 
ة، أو بغض  ص َّ الدَن إلى َ الدعوةالحجاب، أو  بغضأمْات المؤمنين، أو بغض الصحابة، أو بغض السنة النَْو

عن مناحي الحياة، وحصره َي الشعائر التعْدَة ال محِة من صَة وصيام وحج، وعزله عن المعامَت والسياسات، 
له من أنواع بغض الدَن، وهو من أنواع النفاق األَْر، عياذا بالله   َْذاَ 

َص َّ الدَن عن  ن إلىَدعو وأشْاهْم، وهم  العلمانيون والليْراليونالدَن َي زماننا  ِم  مَّن ابتلي بْغض، و عباد الله
ات، وعزله عن المعامَت والسياسمن صَة وصيام وحج،  ال محِةمناحي الحياة، وحصره َي الشعائر التعْدَة 

، لفص َّا لما دعوا إلى ذلكا دَن الله إذ لو أحْو وعدم اقتناعْم به، ، لدَنا ْمبغِ دلي َّ علىوَل شك أن هذا 
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 اإلسالم(

 
 

ْطنون ومنْم من َدعوا لذلك عَ نية، ومنْم من َخفي بغِه للدَن، وهم بذلك مناَقون، َظْرون اإلَمان، َو
عة   ، عاَانا الله من ذلك ن ٰ الرحمالْغض لشَر

سنون ،وَلَة المرأة للقِا  واإلمارة بتحَرمَحاربون من قال ، و َحاربون الحجاب أنْم انحراَْمومن  القوانين  َو
نادون  ،لمنع تعدد الزوجات َي بَدهم تابه،َ َبينْا ق الله رَّ    أمور َبالمساواة بين الرجال والنسا  َي َو الميراث يَ 

حاربون ، مَِ كرهون الفِيلة وما ذاك إَل  ،عن المنكر نهيابالمعروف والن اآلمَرنَو  ألنْم َحْون الرذَلة َو
 

 بغض الدين عمل خفي في النفوس

 َكون َي أن َتفقد نفسه أَل صاحب القلب الحيَعلى  ،والنفوسوهذا الناقض خفي َي الِمائر عباد الله، 
َحص َّ ما َي و  ،قْ َّ مجي  اليوم الذي َْعث َيه ما َي القْور ،أو بغض لشي  منْا ،نفسه حزازة من الشَرعة

  والمعصوم من عصمه الله عز وج َّ ،الصدور

 خاتمة الخطبة

م بأمرثم اعلموا رحمكم الله أن  ا الَّ عظيم َقال  الله سْحانه وتعالى أمَر َْ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن َعَلى النَِّْيِ  ََا أََ ُّ ََ ِذََن إن اللََّه َوَم
األئمة ، اللْم ص َّ وسلم على عْدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفا ، آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما

 وارض عن التابعين ومن تْعْم بإحسان إلى َوم الدَن  الحنفا ، 
ا ، وأعيننا من الخيانة   اللْم طْر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الَر

 اللْم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمَ بارا  
له عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر   لمنا َله عاجله وآجله، ما عاللْم إنا نسألك من الخيرَ 

 منه وما لم نعلم 
 اللْم إنا نسألك الجنة وما قرب إليْا من قول أو عم َّ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليْا من قول أو عم َّ 

 اللْم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مْتَنا 
دنا، واجع َّ عاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليْا معااللْم أصلح لنا دَننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي َيْا م

ادة لنا َيَ  َّ خير، واجع َّ الموت راحة لنا منَ  َّ شر   الحياة َز
جا ة نقمتك وجميع سخطك   اللْم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عاَيتك، َو

اتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما  ربنا هب لنا من أزواجنا وذَر
ين، ودمر أعدا ك أعدا  الدَن، وانصر عْادك الموحدَن  اللْم أعز اإل  سَم والمسلمين، وأذل الشرك والمشَر

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



من دين  بغض شيء) الرابعالناقض الخطبة الرابعة:     اإلسالم نواقضعن  خطبسلسلة 
 اإلسالم(

 
 

تابك، وإعزاز دَنك، واجعلْم رحمة على رعاَاهم   ق جميع وَلة المسلمين لتحكيمَ   اللْم َو
ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  ربنا آتنا َي ال  دنيا حسنة َو

  سْحان ربنا رب العزة عما َصفون، وسَم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 
 اللْم ص َّ وسلم على نْينا محمد وآله وصحْه  

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 66500161560901أعد الخطْة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ َلُه، َوَمْن مَ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت أَعْ إنَّ  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ الَِنا، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إلٰ ه  َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. إَلَُ َْ ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ ََ  اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش َْ ا أََ ُّ

ا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَ . الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ ا ُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلقَ ََا أََ ُّ َْ ََ ا ََْو َْ  ِمن ْ
اَلً َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعلَ  ََ َُْما ِر ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه . ْيُكْم َرِقيباَوَبثَّ ِمن ْ َْ ََا أََ ُّ

ََ َوقُوُلوا  ِِيماَ َ قَ ْوَلً َسِدَداً * َُْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلهُ ََ َقْد ََا َاً َع ، َإن أصدق أما بعد .ْو
 نار. َّ ضَلة َي الالحدَث كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدعة، وك َّ بدعة ضَلة، وك

 توقير الدين من لوازم اإليمان

  ،موه، تعالى  اتقوا اللهعباد الله ِ محمدا رسول ن ال إله إال الله، وأأن شهادة تحقيق لوازم من أن واعلموا وأطيعوه وَل تعصوه، وع
لعبادات أو المعامَت سواء منه ما َعلق بالعقائد أو ا، دَنه وتوقيرنبيه )صلى الله عليه وسلم(،  وتوقيرالله تعالى،  توقيرالله؛ 

 هبومن عَمات الصدق َي اإلَمان، وقد قرن الله اإلَمان ، َي تحقيق الشْادتين َْذا من عَمات الصدقأو السلوكيات، 
منوا بالله ورسوله وتعزروه ؤ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذَرا * لتقال تعالى )رسوله، وتوقير دَنه، توقير و ه سبحانه رسوله بتوقير بو 

 ، وتسبحوه أول النْار وآخره.وتعظموهدَنه،  تنصروا الله بنصرِ وتسبحوه بكرة وأصيَ(، أي ل وتوقروه

 اإلسالم نواقضالدين من  االستهزاء

  ،ُه  و اَلستْزاء بشيء من شعائر دَن الله أو رسله، أو ثوابه أو عقابه، َمن َع َّ هذا َقد َك  َف  ر،  الدَنتوقير  وضدعباد الله َو
َي إذ الواَب  ، وهو الله تعالى، وهذا كفر صَرح،له عشرِ  مُ  َلزم منه تنقص ال بالدَنأن اَلستْزاء  كفرًا  بالدَناَلستْزاء  كونِ 

َّم نبيه )صلى الله عليه وسلم(، هو التعِيم َل التنقصحق الله  َّم الله حق التعِيم، وَع ،  أما اَلستْزاء ََ َصدر ِممَّن َع
َّم دَنه، ب َّ َل َصدر إَل من قلِب مناَق، عياذا بالله، كيف وقد ُعِلم أن من أشْر عَمات النفاق اَلستْزاء بالدَن؟  ال قوَع

ِيم دَنه ، ألن أص َّ الدَن مبني على تعِيم الله وتعخرج عن الدينكفر مإن االستهزاء بالله ورسوله  ابن سعدي رحمه الله: 
  1ورسله، واَلستْزاء بشيء من ذلك مناف لْذا األص َّ ومناقض له أشد المناقِة. انتْى.

 األدلة الشرعية على كفر المستهزئ بالدين

 وقد نص القرآن على كفر المستْزئ بشيء من شعائر الدَن، قال تعالى الله،  عباد نخوض ولئن سألتْم ليقولن إنما كنا
َدلت اآلَة على كفر المستْزئ بشيء ، بعد إَمانكم قد كفرتم* َل تعتذروا  تستهزئون َّ أبالله وآَاته ورسوله كنتم ق ونلعب

 َل.اه سوله، وسواء كان المستْزئ َادا أمبالله أو بآَاته وهي القرآن، أو بر  امن أمور الدَن، سواء كان اَلستْزاء متعلق
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 :روى ابن أبي حاتم َي تفسير هذه اآلَة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال َر َّ َي غزوة تبوك َي مجٍلس َوما
عند  ألِسنًة، وَل أَبنُ  ، وَل أكذبُ 2بطونا َل أرغبُ ، (صلى الله عليه وسلمهؤَلء، )َعني أصحاب النبي  1ما رأَت مث َّ قُ   رَّائنا)

)صلى  لك النبيَّ ، َبلغ ذ(رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، ولكنك مناَق، ألخبرنَّ كذبتَ ). َقال َر َّ َي المجلس: (اللقاء
، 4ارةالحج هُ   بُ   رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، تنكُ  3ِب ناقةل القرآن، قال عبد الله: َأنا رأَته متعلقا بِ َح  َق  الله عليه وسلم( ونز 

وهو َقول: )َا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب(، ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( َقول: )أبالله وآَاته ورسوله كنتم 
 6تستهزئون(.

 إجماع العلماء على كفر المستهزئ بالدين

 خ سليمان بن الشي قال، المجمع عليها بين علماء المسلمين، والحكم بكفر المستْزئين بالدَن من المسائ َّ أَْا المؤمنون
رحمه الله َيمن هزل بشيء َيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؛ إنه َكفر بذلك، َلستخفاَه  عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

 َع َّ شيئا ِمن ذلك.من  على كفرأجمع العلماء بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناٍف للتوحيد، ولْذا 

َل لم َقصد حقيقة اَلستْزاء، رَ    فَ    كَ استْزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدَنه  َمن   .انتْى 5إَماعا. ،ولو ها
 الترهيب من االستهزاء بالدين

  َلت اللسان الحذرَا معاشر المؤمنين هو َالواَب له رضي الكما َي حدَث معاذ   ،َْو أكثر ما َدخ َّ الناس النار ،من 
وه َّ َكب الناس َا معاذ،  7أمك كَ     تْ     لَ      كِ     ثَ ؟ َقال: نتكلم بهمؤاخذون بما وإنا ل :النبي )صلى الله عليه وسلم(لما سأل عنه 
وهْم  َي  8؟!إَل حصائد ألسنتْم –هم رِ    على مناخِ  :أو قال –النار على َو

ي الحدَث  9.َْنمَْوي بْا َي  َل َلقي لْا باَلً من سخط الله الكلمة ب ليتكلم العبدإن  :َو

ي التنَز َّ    .ما َلفظ من قول إَل لدَه رقيب عتيدوقوله  ،َو َّ لك َّ همزة لمزةَو
 أمثلة تطبيقية على االستهزاء بالدين

                                                           
 .بذلك ألنْم كثيرو التَوة للقرآن ُوِصفواقوله )قُ  رَّاء( َمع قارئ، وهو من َتلو القرآن،   1
 .أي أكثرنا رْغبًة وُحباً لألْك َّ وم َّْء الُبطون  2
 .ذَ َّالمما َلي  المشدود عليْا الحب َّهو  الناقة بُ قَ  حَ  3
 قدميه. ُبُه الحجارُة( أي ُتصيبُ      )تْنكِ  4
 . 125، ص «النزولالصحيح المسند من أسباب »َي الحدَث حسنه الشيخ مقب َّ الوادعي رحمه الله  6
 .من هزل بشيء َيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول :بابشرح ، «تيسير العَزز الحميد َي شرح كتاب التوحيد» 5
نِر اثَ ِك لتَك أمك أي َقدتك أمك، وهو من األلفاظ التي تجري على ألسنة العرب وَل َراد بْا حقيقة الدعاء، وإنما تَْو َّ األمر وتفخيمه، و  7

 .«النْاَة»
 (.22015بشواهده برقم )« المسند»وصححه محققو  وغيره، (6/231رواه أحمد ) 8
رة رضي الله عنه.5478رواه البخاري ) 9  ( عن أبي هَر
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  ،الدَنحملة  وهم ،ألن العلماء ورثة األنبياء ،بالدَننوع من اَلستْزاء وأه َّ الحسبة  نيوالمصلحواَلستْزاء بالعلماء عباد الله ،
نْى عن المنكر َقد كفر،  ،َقد كفر ام استْزأ بعالم لكونه عال َمن  توقيرالواَب و أو استْزأ بمحتسب ألنه َأمر بالمعروف َو

ع قدرهم َي القرآن ،واحترامْموالمحتسبين  العلماء )صلى ه الى ورسولُ الله تع وقرهمن  َوقرَيجب على المؤمن أن  ،ألن الله َر
ع الله الذَن آمنوا منكم والذَن قال تعالى  ،الله عليه وسلم(  )صلى الله عليه وسلم(:وقال النبي  ،أوتوا العلم درجاتََر

مر على سائر لم على العابد كفِ َّ القاَِ َّ العمن َي السماوات واألرض، حتى الحيتان َي الماء، و  للعالمستغفر ... إنه ليَ 
 1. درهما، وإنما ورَّثوا العلم، َمن أخذ به أخذ بحظ واَر، لم َورثوا دَنارا وَلالعلماء هم ورثة األنبياء، إن الكواكب

  ،دخ َّ َي اَلستْزاء بالدَن اَلستْزاء معاشر المؤمنين  إعفاءاَلستْزاء بك ، ومن ذل)صلى الله عليه وسلم(سنة النبي  باتباعَو
 والعباءة ونحو ذلك.الحجاب لبس أو السواك التسوك بأو  تقصير الثوب إلى الكعبيناللحية أو 

 ؟ما النار ؟ما الجنة :كقول ،كاَلستْزاء بالجنة أو النار  ،؛ اَلستْزاء ببعض األمور الغيبية واَلستخفاف بْاأَِا ومن اَلستْزاء 
 .ونحو ذلك

 لى الله عليه َوج النبي )ص ،فة عائشة رضي الله عنْاوعِ  ،كعدالة الصحابة  ،؛ اَلستْزاء ببعض األمور العقدَةومن اَلستْزاء
وسورة  2َقد أثنى الله تعالى على صحابته ورضي عنْم كما َي سورة التوبة ،لقرآنَقتِي تكذَب األنه  ،كفر  وهذاوسلم(، 

ِْ كما  ،4وسورة الحشر 3الفتح ْ َّ بعد هذا َوالبراءة مما قذَْا به المناَقون، بالعفاف، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنْا د لش
ْزأَجَو أن َأتي من َأتي  طعنب َو أصحابا غير يه وكأن الله اختار لنب )صلى الله عليه وسلم(،َي َراش النبي  الصحابة َو

ة صالحين و   حاشا الله من ذلك! ؟غير صالحةََو

  ،شم َّ  ،َي ََردة أو وسيلة من وسائ َّ اَلتصاَلت اَلستْزاء الصَرح من كَم أو َع َّ أو كتابة َشم َّ واَلستْزاءأَْا الناس َو
 6.كالغمز بالعين، واإلشارة باليد، وإخراج اللسان، ونحو ذلكأَِا اَلستْزاء الغير صَرح،  

 أَا كان ذلك اَلستْزاء. ،َقليله كثير عياذا بالله ،د قلي َّ َعفى عنهحليس له  َاَلستْزاء

 بالدينواجب المسلمين ووالة األمور ُتجاه من استهزء 

  ،ب )صلى الله عليه وسلم( نبيه بواَلستْزاء بالله تعالى أو أَْا الناس  .ولي األمر ه من ِقَب ََّاعل هدر دمأو دَنه ََو

  ،جب على من سمع أحدا َستْزئ بالله أو برسوله أو بدَنه أن َنكر عليه وَل َسكتعباد الله  ،َفارق المجلسأو َقوم و  ،َو
ب للكفر والخروج من اإلسَم كما قال تعالى  إذا وقد نزل عليكم َي الكتاب أن ألن الجلوس إلى هؤَلء عن رضى مَو

ستْزأ بْا  الكاََرن  امعجحتى َخوضوا َي حدَث غيره إنكم إذا مثلْم إن الله  فال تقعدوا معهمسمعتم آَات الله َكفر بْا َو
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كما اَتمعوا َي مجالس الدنيا على اَلستْزاء بالدَن؛ كانت عقوبتْم تأم َّ أَْا البصير، ََ ،والمناَقين َي َْنم َميعا
 .عياذا باللهَي اآلخرة َي َْنم  االجتماع

  وبَي بيان  ناَعةالله، َْذه مقدمة  عبادوبعد األنبياء، وتوقير حاملْا  الله، وتوقير ناقلْا وهم وْا وه    لِ ز ِ    نَ   وتوقير مُ الشَرعة،  توقير َو
 هذا الطَرق َْو على خطر عِيم. خالفوهم العلماء والمصلحون، َمن 

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

 الخطبة الثانية

 من صفات الكفار عموما، واليهود والمنافقين خصوصا االستهزاء بالدين

  من صفات ن الدَاَلستْزاء بأن واعلموا اتقوا الله عباد الله، َ، بعدالحمد لله وحده، والصَة والسَم على من َل نبي بعده، أما
 .وغير ذلك ،إن الله َقير ونحن أغنياءوقالوا  ،َد الله مغلولةقالوا استْزءوا بالله تعالى و َْم الذَن  ،اليْود

  قال وقد سَّمى الله استْزائْم إَراما َاَلستْزاء بالمؤمنين من صفات الكفار، كما أن كانوا من الذَن آمنوا   أجرمواإن الذَن
 .لضالون* وإذا رأوهم قالوا إن هؤَلء  فكهين* وإذا انقلبوا إلى أهلْم انقلبوا  يتغامزون* وإذا مروا بْم  يضحكون

  بطنون البغض لشَرعة يالمناَق النفاق، ومن صفاتمن عَمات اَلستْزاء بالمؤمنين كما أن ن، الذَن َِْرون اإلَمان، َو
ستْزئون  ،عن المنكر نهيابالمعروف والن اآلمَرنوهم َستْزئون ب، ومنْم العلمانيون والليبراليون وأشباهْم، ن ٰ الرحم َو

ة كأبوال اإلب َّ، وبحمد الله، َقد  ستْزئون بالتداوي ببعض ما ورد َي السنة النبَو ليْم كيدهم لم َنالوا رد الله عبالحجاب، َو
ا َاء َي التداوي بأبوال اإلب َّ كمبحوث طبية معتمدة من هيئات طبية غربية غير مسلمة تشْد لصحة خيرا، َقد صدرت 

ة  .السنة النبَو

 بةخاتمة الخط

   الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عِيم َقال رحمكم الله أن  اعلمواثم َا الَِّذََن آَمُنوا ص َْ ِئَكَتُه ََُصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  ََا أََ ُّ ََ لُّوا إن اللََّه َوَم
ين وارض عن التابعاألئمة الحنفاء، ص َّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء،  اللْم، َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما

 ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

  .َقا دارا، وعمَ بارا َوال نعمتك، وتحولاللْم إنا نسألك عيشا قارا، ور جأة نقمتك و  اللْم إنا عوذ بك من  َميع عاَيتك، َو
َعلْن الوارث منا، واَع َّ ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على ا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وااللْم متعنا بأسماعن سخطك.

 من عادانا، وَل تجع َّ مصيبتنا َي دَننا. 

  ،ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما َصفون، وسَم على المرسلين ربنا آتنا َي الدنيا حسنة َو
 ص َّ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.  اللْم والحمد لله رب العالمين.

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة َي 00955606905751: ماَد بن سليمان الرسي، واتس: الخطبةأعد 

http://www.saaid.net/kutob
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ِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ هْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب أ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. إَلَفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه 

 الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
  ه، واجتناب ما يناقض الله وحدحقيقة دعوة األنبياء هي عبادة أن واعلموا طيعوه وَل تعصوه، وعظ موه، وأتعالى عباد الله، اتقوا الله

غير الله، والنذر لوالذبح  كدعاء غير الله،التوجه لغير الله في أنواع من العبادات،  وهو ، وأكثرها وقوعا الشرك في عبادة الله، ذلك
 .وهو موضوع هذه الخطبةومن ذلك أيضا ارتكاب السحر، ضرحة، كالقبور واأل،  حول غير الكعبة والطوافلغير الله، 

 السحر وأقسامه مع ذكر األمثلةتعريف 
  فُتمِرض أو  ،تؤثر في القل         وب أو األبدان أو األبصار ،عبارة عن عزائم ورقى وعقد أو أدوية وتدخينات -عباد الله  –والسحر

 1.ا، أو الشريكين في المعامَلت كالتجارة ونحوهالمرء وزوجهالشريكين، كأو تفرق بين  ،أو تؤثر في الفكر والتصور ،تقتل
  ،والنوع ت.نوع يؤثر في األبدان بمرض أو مو األول:  :فثَلثة أنواع الحقيقيفأما  ،حقيقي وتخييلي ؛والسحر نوعانعباد الله 

وهو  ،رة حسنةفيراها أو تراه في صو  ،أو العكس ،الزوج إلى زوجته التي يكرهها كتحبيب ،ؤثر في القلوب بحب أو كرهي الثاني
 روف بالصَّرف.وهو ال مع ،فيراها أو تراه في صورة قبيحة ،أو الع كس ،الزوجة إلى زوجها الذي يحبها تبغيضأو  ،المعروف بالعطف

كالسحر الذي   ،فيظن المسحور أنه فعل شيئا وهو لم يفعله ،يؤثر في الفكر والتصورهو الذي من السحر الحقيقي  الثالث والنوع
وبقي السحر فيه عدة  ،فصار ُيخيَّ ل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله )صلى الله عليه وسلم(،فعله لبيد بن األعصم اليهودي بالنبي 

 2شهور.

  ،ي وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر تكيَّفت نفسه بال ُخْبِث والشر الذ ،والساحر يستعين بالشياطين لعمل سحرهعباد الله
 ،هو الذي يعرف بالنفثو  ،ثم ينفخ في عُ  َقٍد نفخًا معه ريق ،واستعان على ذلك بأرواح الشياطين الخبيثة ،ه بالمسحوريريد إيقاعَ 

ألن  ،نفث في العقدالتي توالمقصود بالنفاثات أي األرواح واألنفس  ،َوِمن َشرِ  الن َّفَّاثَاِت ِفي الُعَقدوهو المذكور في قوله تعالى 
ٌٌ فيخرج من هذه األنفس الخبي ،وتأثيره إنما يظهر منها ،تأثير السحر إنما هو من جهة األنفس الخبيثة واألرواح الشريرة  ثة نَ َفٌس ممازِج

إذن الله الكوني فيصيبه السحر ب ،انية على أذى ذلك المسحورالروح الشيطمع َتساَعد في ،مقترن بالريق الممازج لذلك ،للشر واألذى
 .3َوَما ُهم ِبَضار ِيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَّهكما قال تعالى   ،القدري

 َذُه عن أهله، أي يصرفه عنهم، فيصير َل يُفكر بزوجه وَل لِ  ليسحرَُه  للساحرعض الناس يذهب عباد الله، وب وَلده فترة من أُيؤخِ 
 الزمن، حتى يقوى على مفارقتهم فترة معينة من الزمن يذهب فيها للعمل بعيدا عنهم ثم إذا قارب زمن العودة انحلَّ السحر عنه!

  ذلك  عتقدون أنيوا شيئا من القرآن عند من يأتيهم ليغتر بهم ويظن بهم خيرا، و الناس، فربما قرأعباد الله، والسحرة يُ  لَ  ب ِ  سون على
، ضورهحتعاطيه وَل مجرد والحق أن هذا كله من السحر، َل يجوز الساحر من أولياء الرحمٰ ن، ويصفون سحرهم بأنه من الخوارق، 

 بل الواجب مجانبته وإنكاره.
                                                           

 (.9/299) ،فصل في السحر ،كتاب المرتد  ،«المغني»انظر  1
 (.2119( ومسلم )6655والقصة مذكورة في البخاري ) 2
 . 636 – 635ص  ،«بدائع الفوائد»انظر  3
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  ،الشيء  يرى المسحورفدون األبدان والقلوب والتفكير،  ،األبصاروهو التأثير في  ،فبابه واحد السحر التخييليوأما عباد الله
وهو  ،وهو من جنس ما فعله سحرة فرعون مع موسى عليه السَلم ،مع كون الشيء لم يتغير في ح قيقته ،على خَلف ما هو عليه

 من عمل الشيطان.
  ،وليس على  رائيعين اليحصل حقيقًة، فيحصل تأثير حقيقي محسوس على  –أي التخييل  –وهذا النوع من السحر أيها الناس

حقيقة المرئي، فحقيقة المرئي باقية كما هي، َل تنقلب إَل بأمر الله، ألن تغير خلقة الشيء من ِخلقٍة إلى ِخلقة من خصائص الله 
 وحده َل شريك له.

  رة للناس فيروا يها السحف ما يحصل فيما يسمى بالسِ يرك أو األلعاب البهلوانية والتي ُيخيِ لُ في وقتنا الحاضر ومن السحر التخييلي
َل  لئَل ينفر الناس منهم، بل بما تقدم كاأللعاب البهلوانية ونحوها، وهذا سحرااألمور مختلفة عما هي عليه، وهم َل ُيسمُّون فعلهم 

يأكل واآلخر ره، هم يجر السيارة بشعأن بعضَ التخييلي يُغير من الحكم شيئا، ألن العبرة بالحقائق وليس بالمسميات، ومن سحرهم 
خرج  يدخل من دبر الدابة ويخرج من فمها، أو يُ وآخر خناجر، أو يق طع لسانه، أو ب يطعن نفسه بأسياخ من حديد والثالثالنار، 

ة ونحو هذا مما هو ليس في طاق ،أمام أعين الناسصدره السيارة على ومنهم من تمشي بعض الطيور من باطن ثوبه ونحو ذلك، 
 ،بالشياطين التي تحمل ذلك الثقل، أو بتخييل سيرها على الصدور في عيون ال مشاهدين كما تقدم بيانههو إما باَلستعانة و  ،اإلنسان

 .وكَلهما باستعانة الساحر بالشياطين
 وتحريم تعاطي السحر األدلة على كفر الساحر

  ،وال يفلحه ﴿وقول ،الساحر حيث أتى﴾ وال يفلحرة في القرآن في آية أخرى في قوله تعالى ﴿حَ جاء ذم السَّ  وقدعباد الله 
 1وهذا َل يجتمع إَل في حق من وقع في الكفر. ،فاآليتان دلتا على نفي الفَلح عن الساحر نفيا عاما ،الساحرون﴾

﴿ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله َل يصلح عمل عليه السَلم موسى  حكاية عنكما جاء ذم السحرة في قوله تعالى 
 في األرض. مفسدفاآلية نص في أن الساحر  ،﴾المفسدين

 ُه النبي  وقد ،فدلت اآليات المتقدمة على كفر الساحر وتحريم تعاطي السحر وِعَظِم ضرره على الخلق  لى الله عليه وسلم()صعدَّ
موبقات. قالوا: يا قال: اجتِنبوا السَّبَع ال )صلى الله عليه وسلم(عن النبي  ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،من المهلكات في اآلخرة

حر   ،وما هن؟ قال: الشِ رُك باللهِ  ،رسوَل اللهِ   2... الحديث. والس ِّ
له ، أو تَ  كهَّ  َن أو  3ليس منا من تَ ط يَّر أو ُتطُ  يِ رَ :  )صلى الله عليه وسلم(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

َر لهله ، أو  تُ  ُك هِ نَ   4.ليه وسلم()صلى الله ع، ومن أتى كاهناً فصدَّقه ب ما يقول فقد كفر بما أُن زل على محمد  َسَحَر أو س حِّ
                                                           

 (59تقرير مسألة كفر الساحر استدَلَل بهذه اآلية عند تفسير قوله تعالى ﴿وَل يفلح الساحر حيث أتى﴾ )سورة طٰ ه: في انظر ما قاله العَلمة الشنقيطي رحمه الله  1
 (.19ومسلم ) ،(2655رواه البخاري ) 2
 ، ثم استُ    عِمل المعنى في عموم التشاؤم.هو التشاؤم باتجاه الطيور يمينا أو شماَلفي األصل التطير  3
ولفظه: عن عمران بن حصين أنه رأى رجَل في عضده حلقة من ُصْفٍر )أي النحاس  ،(18/152« ) الكبير»و الطبراني في  ،(3444« )كشف األستار»رواه البزار كما في  4

ه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير ل ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُ عِ   تت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر(
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله عنهما   (.6/116« )مجمع الزوائد». انظر خَل إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيح رواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي:

 (.2196« )السلسلة الصحيحة»( و 6436« )صحيح الجامع الصغير»وصححه األلباني في  ،(3443« )األستار كشف»كما في 
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أو  رَ    يَّ    طَ   تَ أو  ،ن لهن أو ُك هِ أو َك هَ  ،ر لهحر أو س حِّ سَ وروى البيهقي عن قتادة أن كعبا قال: قال الله عز وجل: ليس من عبادي من 
 2 لكن من عبادي من آمن وتوكل علي. ،1لهر ي ِ   ُتطِ 
  ،ى السحر كفر عياذا بالله، ووجه كونه كفرا أنه َرِضَي به وبتطبيقه على الناس أو حتى عل لفعل للساحرالذهاب و معاشر المؤمنين

 .نفسه
  ادة األصنام، أو يرضى بعبوهو كالذي ، ألن الرضا بالكفِر كفٌر، يتعاطاهليس هذا فحسب، بل مجرد الرضا بالسحر كفر ولو لم

ر فمن قال: )أنا َل أسحر وَل أحرض على السحولم يسجد على الصليب،  يب، فهو كافر ولو لم يعبد األصنامالسجود على الصل
وَل أتعلم السحر، ولكني أرضى بوقوعه في بيتي وفي مجتمعي رضا قلبيا وَل أنكره(؛ فهذا كافر أيضا، ألن الرضا بالكفر كفر، ومن 

 .نكر الكفر بقلبه على أقل تقدير فليس في قلبه إيمان، عياذا باللهلم يُ 
 الساحر جمع بين الشرك في توحيد الربوبية والشرك في توحيد العبادة

  ،وهؤَلء السحرة الذين يتعاطون السحر التخييلي ويدَّعون أن عندهم مقدرة على قلب الحقائق هم في الحقيقة قد جمعوا عباد الله
وحسبك بهما  ،ي األلوهيةوالثاني شرك ف ،واألول شرك في الربوبية ،ين ادعاء التصرف في الكون وبين اَلستعانة بغير اللهبفعلهم هذا ب
فإن  ، شريك لهوالحق أن تغيير الحقائق بيد الله وحده َل ،فأما شركهم في الربوبية فألنهم يدَّعون أنهم يغيرون الحقائق ،شركا وضَلَل

نهم بينما يدَّعي هؤَلء السحرة أ ،وهو الذي يغير ِخلقة الشيء من جنس إلى جنس ،وهو الخالق ،في الكون وحده المدبرالله هو 
فإنه بمجرد زوال سحرهم  ،فاألمور التي يدَّعون تغييرها فإنها َل تتغير حقيقتها ،مع أنهم كذبة في نفس األمر ،يش اركون الله في هذا
 للناس رجوع األمور إلى ما كانت عليه في أول األمر. ثم يتبين ،يزول تأثيره عن األعين

 حف ليرضوهم، وربما أهانوا المص ،وأما شركهم في األلوهية فألنهم استعانوا بالشياطين وعبدوها بسجودهم لها وذبح القرابين لها
والش    يطان  ،رهوهذا مناُط كف ،خدمهفالساحر يعبد الشيطان الذي ي  ،إذ الشياطين َل تريد منهم مقابَل إَل الكفر واإلفساد في األرض

أََلْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم قال تعالى كما  ،إذ هي غاية الشياطين وحاجتهم التي يريدونها من بني آدم ،يستفيد عبادة الساحر له
 .َذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبين * وأِن اْعُبدوِني هَ  تَ ْعب د وا الشَّْيطَانَ َأن َلَّ 

  3السحر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع.بناء على ما تقدم، فو 
 ؟الناسمن ماذا استفاد و على سحره من الشيطان الذي يعينه الساحر  استفادماذا 

  ،كأن ينقله إلى أماكن بعيدة وبسرعة، وغير ذلك.أموراوالساحر يستفيد من الشيطان عباد الله ، 
  تاه الشيطان والساحر ومن أ -الثَلثة  لُّ    وكُ  ،حاجة ضعاف النفوس ليؤدي لهم ذلك السحر مقابل أجر مادي يستغلوالساحر- 

 قد أوبقوا دنياهم وآخرتهم.
 واجب المسلمين ووالة األمور تجاه السحرة
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  ،السحرة عن وجود، وإبَلغ الجهات المختصة بالحسبة من تعاطي السحر والذهاب إلى السحرةالواجب التحذير  إنعباد الله 
ر سوادهم وأن يكث السحرةَل يجوز للمسلم أن يحضر مجالس وَل يكتفي بمجرد عدم الذهاب، و إن كان في بلد تحكم بالشريعة، 

اَلستطَلع أو  بحبدعوى سواء كان بدعوى اَلستئناس أو والقنوات الفضائية والتطبيقات،  ولو عن طريق الشاشاتويروج سوقهم، 
 اإلشراف على ما عند هؤَلء أو غيره من األسباب.

  ،ن أبي هريرة فع ،ألنهم مفسدون في األرض ،وإقامة الحدود على السحرة وأشباههم من أفضل الطاعات وأعظم القرباتعباد الله
حدٌّ يُعمل به في األرض خير ألهل األرض من أن يُ مطروا أربعين  : )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 1.صباحا
قال ابن تيمية رحمه الله: وكذا ينبغي إزالة كل ما يعينهم على فعلهم، وأن يُ منعوا من الجلوس في الطرقات، وأَل يؤجِ ر صاحب الدار 

  2.هذا من أفضل الجهاد في سبيل اللهداره عليهم، 
  وبيان كفر الساحر ومن أتى إليهالحذر من الوقوع في السحر،  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان. 
  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 في أسباب الوقاية من السحر وأسباب العالج منه بعد وقوعه لخطبة الثانيةا

ن السحر من أسباب الوقاية مأن ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما 
وأهمها ذكر  لهاأو التحصن باألذكار الشرعية الصباحية والمسائية، وأما أسباب العَلج من السحر بعد وقوعه فتكون بثَلثة أمور؛ 

وهو من أنفع العَلج؛ بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك،  والثانياألذكار الصباحية والمسائية، 
وهو عَلج نافع للرجل إذا ُح ِبس من جماع أهله؛ أن يأخذ سبع ورقات من  والثالثفإذا ُعِرف واسُتخرِج وأُتِلف بَ   طَ  َل السحر. 

السدر األخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليها م ن الماء ما يكفيه للغُ سل، ويقرأ فيها آية الك رسي، و ﴿ُقْل 
التي وردت في  راْلَكاِفُرون﴾، و ﴿ُقْل ُه َو اللَُّه َأَحد﴾، و ﴿ُقْل أَعُ وُذ ِبَربِ  اْلَفَلق﴾، و ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاس﴾، وآيات السح يَا أَي َُّها

اء ش، ثم يشرب من ال ماء الذي قرأ فيه ثَلث مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن 3وسورة يونس وس ورة طٰ ه سورة األعراف
 الله، وإن دعت الحاجة َلستعماله مرتين أو أكثر فَل بأس حتى يزول الداء.

لُّوا إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا صَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن التابعين  اللهم، يماَعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسل

اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
سنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حن.  ٰ ق بخير يا رحميطرُ  اليل والنهار، إَل طارقاألشرار، ومن كيد الفجار، ومن طوارق ال
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وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا 
 محمد وآله وصحبه. 
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ِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وَسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ هْ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  إَلَفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه 

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، 
 وكل ضَللة في النار.

 تَــَفــرُُّد الله بصفة علم الغيب
  فات، ومن تلك توحيد الله يتضمن إفراده بتوحيد األسماء والصأن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله

قُل  عالىتبعلم الغيب أمٌر ثابٌت بالكتاب والسنة واإلجماع، أما الكتاب فقوله  هاختصاصو جل وعَل،  لهالصفات؛ صفة علم الغيب 
لله عليه )صلى ا النبيَّ  أن الرُّب يِ ع بنت ُمعوِ ذ عنوأما السنة؛ فعن خالد بن ذكوان  .َلَّ يَ ْعَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض الَغْيَب ِإَلَّ اللَّه

 2.لَّهَما يـَْعَلُم َما ف ي َغٍد إ الَّ الفقال: أَمَّا ٰهَذا َفَلَ تَ ُقوُلوُه،  .وفينا نبيٌّ يَعلُم ما في َغد  : تقول 1جارية سمعوسلم( 
  :يَعلُم ما الوعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسوَل الله )صلى الله عليه وسلم( قال: مفاتيُح الغيب خمٌس َل يعلمها إَلَّ الله 

تموت،  فٌس بأيِ  أرض  األرحاُم إَل الله، وَل يعلُم متى يأتي ال                     مطُر أحٌد إَل  الله، وَل ت دري ن 3وَل يَعلُم ما َتغيضُ  في َغٍد إال الله،
 4وَل يعلُم متى تقوُم الساعة إَل الله.

 اختصاص الله بعلم الغيب ص فة ثابتة له وحده َل شريك له، َل يشاركه فيها أحد، َل ملك مقرب وَل نبي مرسل، فم    ن ادَّعاها ف
إمام أهل قال وقد ر، ووقع في الشرك األكبلغيره فقد شرَّك بين الله وبين خلقه فيما هو من خصائصه وحده، وشبَّهه به، لنفسه أو 

 السنة في زمانه نُ َعيم بن حماد الخزاعي: من شبَّه الله بخلقه فقد كفر. 
 تعريف الكاهن والعراف

 و الذي يدَّعي والكاهن هافون، رَّ     الى الله عن ذلك، وهم الكهنة والععباد الله، وقد ادعى أقوام مشاركة الله بصفة علم الغيب، تع
صيغة لمة العرَّاف كو ، معرفة الغيبيدَّعي ، ممن كاهن والمنجم والرَّمَّال ونحوهموالعراف اسم عام للمعرفة المغيبات في المستقبل، 

قة الكهانة: فَ َعالٌة، مأخوذة من الَك ْهن، وهو التَّ   َخ  رُّص والتماس الحقي رحمه الله: من )َع َرَف(، قال الشيخ محمد بن عثيمين مبالغة
بأمور َل أساس لها، وكانت في الجاهلية َصنعًة ألقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون 

ثون بالكلمة التي نُقلت إليهم من السماء بواسطة هؤَلء الشياطين، وُيضيفون  ها الناس، إليها ما ُيضيفون من القول الباطل، ثم يُ حدِ 
لهذا و  فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس، واتَّ خذوهم مرجعا في الحكم بينهم، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل.

 نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. انتهى كَلمه رحمه الله. 
 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

                                                           
 هي البنت الصغيرة. جاريةال 1
 .(7141)، وأصله في البخاري األلباني رحمه الله(، وصححه 1981رواه ابن ماجه ) 2
الله يعلم ما تحمل  قال تعالى  هو النقص، والمقصود هو أن الله متفرد بعلم ما نقص من حمل المرأة عن تسعة أشهر، وهو يعلم كذلك كم يزيد حملها عن تسعة أشهر إن حملت، الغيضُ  3

 لعماد الدين ابن كثير رحمه الله، سورة الرعد.« تفسير القرآن العظيم»اآلية في  ، انظر تفسيركل أثنى وما تغيض األرحام وما تزداد
 (.4181أخرجه البخاري ) 4
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  رق األخذ عن الشياطين التي تستفهو  الطريق األول؛ أما أحد طريقين في ادعاء علم الغيبيسلك الكاهن أيها المؤمنون، و
 ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوًعا: إن المَلئكة تن زل فيودليله السمع من السماء من كَلم المَلئكة، 

فيكذبون معها  ،انفتوحيه إلى الكه ،عهفتسترق الشياطين السمع فتسمَ  ،األمر ُقضي في السماء رُ    كُ ذْ   فتَ  ،وهو السحاب ،نانالعَ 
 1مائة كذبة من عند أنفسهم.

ه على صدق  فهي من سرقاته وليس من اطَلع من أتاه من الناس تلك الكذبة، فإن كان في كَلمه كلمةُ يُبِلغ  ،عباد الله، الكاهنف
فربما  اب، وإن كان كل كَلمه كذالغيب، وربما افتتن من أتى الكاهن بتلك الكلمة الصادقة ولم يعتبر بما خلط معها من الكذبات

 انطلى كل الكَلم على السائل. 
ناً جني قرين اإلنسان أو غيره، فإن لكل إنسان قرياَلستعانة بالجن، سواء كان ذلك ال ومن طرق تلقي الكاهن ه الطريق الثانيأما 

قال لهم: ليس وا عن الكهان، ف )صلى الله عليه وسلم(عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَل أناٌس رسوَل الله فعن من الجن يأمره بالشر، 
ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فيَ ُق رَّها في  الجنيُفها   خطِ  لكلمُة من الحقِ  يَ فقال لهم: تلَك ا بشيء. قالوا: يا رسوَل الله، فإنهم ُيحدِ 

 3قرَّ الدجاجة، فَيخِلطون فيها أكثَر من مائِة ِكذبة. 2أُذِن َوليِ هِ 
لع على ما يأمر بالشر، يطَّ  من الجنقريناً لكل إنسان  كما تقدمفهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين اإلنسان من الجن، فإنه  

فقود ألنه معه بمكان الم فقد يكون للولي الجني معرفةٌ  -مثَل  - يطلع عليه اآلخرون، فإذا فقد اإلنسان شيئا عند اإلنسان مما لم
اإلنسان بالكاهن وسأله عن ذلك المفقود أخبر الجني ذلك الكاهن بمكان تلك الضالة، ثم يخبر الكاهن هذا دائما، فإذا اتصل 

قه ففربما صدق ذلك الكاهن في تلك الكلمة الصادقة  ا رأى اإلنسانُ اإلنسان بمكانها ويخلط معها مائة كذبة، فإذ ي كل ما صدَّ
ا يكون بينه ، كمجنقرينه من العليها  اطلعبما يتعلق به من األمور الخاصة التي  في الحقيقة أخبره وهو، الغيب أنه يعلمقاله وظن 

 ذلك مما يعرفه القرين.أمه واسم بلده وعنوان بيته، ونحو  كان عمله واسموبين زوِجِه، وم
  ،تبغي من وراء بني آدم  في مقابل خدمته له، وهذا هو مبتغى الشياطين، فهي َل يتصل بهوالكاهن يعبد الشيطان الذي عباد الله

في ِشراِكِهم السحرة والكهنة والعرافون، فهم شياطين اإلنس، وأولئك شياطين  فيقعهم، ألن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم، ءإَل إغوا
 الجن، نعوذ بالله من شرورهم.

 دت فضح الكاهن : إذا أر يقول بعض الذين يعالجون بالرقى الشرعية ويعرفون أَلعيب السحرة والكهنة عباد الله، ومن اللطيف أن
لن يهتدي الكاهن ، ومن ثم فمن باب أولى فاسأله عن شيء َل تعرفه أنت، فإنك إن لم تكن تعرفه أنت فلن يعرفه قرينك من الجن

أن تأخذ شيئا من الحصى من األرض وتقبضه بيدك، ثم تسأل الكاهن: كم في يدي من الحصى؟ فإنه سيتهرب ولن كإلى شيء،  
 بالجواب؟!  الكاهنيجيب، ألن قرينك من الجن َل يعرف فمن أين سيأتي 

 خبِ ر به ي ال حوادث، فُيلقون إليهم الكلمات، وقد يتوافق ما يُ فالحاصل أن الكهان يَفَزعون إلى ال جن في أمورهم، ويستفتونهم ف 
الكاهن مع القدر، فيظن من سمعه أن الكاهن قد ُكِشف له شيء من الغيب، فيفتتن به، فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة، وأن ذلك 
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ن زُل الشََّياِطين   َهْل أُنَ بِ ُئُكْم َعَلى َمْن تَ )لشعراء الكاهن ول  يٌّ من أولياء الله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تع الى عنهم في سورة ا
 .(يـُْلُقوَن السَّْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاذ بُونتَن زُل َعَلى ُكلِ  أَفَّاك  أَثِيم   

ــمون  ممن يدَّعي علم الغيب الُمنج  
  ،جوم معرفة الحوادث المستقبلية بحركة الن علىوممن يدَّعي علم الغيب المنجمون، والمنجم هو الذي يستدل معاشر الموحدين

بزعمه، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير األسعار ونحو ذلك، فهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك بسير 
ي م ِ   عيُه ربما سُ مدَّ و  ،الكواكب في مجاريها، وباجتماعها واقترانها، وأن ذلك له تأثير في السُّفليات، وهذا ما يسمى بعلم التأثير

 والمنجم في هذه الحالة يخاطب النجوم، فيصور له الشيطان صورة يستدل بها على ما تقدم، وهذا كله من الخرافة. ،بالحازي
  ،ويدخل في التنجيم استخدام الحروف األبجدية )أبا جاد( مربوطة بسير النجوم لمعرفة الحوادث المستقبلية، وهو الذي عباد الله

 1ََلق.، وَل أرى لمن فعل ذلك من خَ عباس رضي الله عنهما في قوله: إن قوما يحِسبون )أبا جاد(، وينظرون في النجوم عناه ابن
  ومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيين من المنجمين من معرفة ما سيحدث لإلنسان في المستقبل، وينشرون هذا في

ن العقرب مثًَل، فطالِ ُعه نحٌس، أي حظه نحس، ومكبرج ج كذا من بروج النجوم،  الصحف والم جَلت، فيزعمون أن من ُوِلد في بر 
 فطالعه سعيد، وهلمَّ َج رَّا. -مثَل  –ُوِلد في برج الميزان 

  ،باس والدليل على ذلك حديث ابن عفالجامع بينهما اَلتصال بالشياطين، ، وحكم التنجيم داخل في حكم السحرعباد الله
ْحر  َن مِ ؛ اقْ تَ َبَس ُشْعَبًة النُُّجوم  َمِن اقْ تَ َبَس ِعْلماً ِمَن  :ل: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنهما قا  2، َزاَد َما زَاد.الس  

ركة النجوم في الحوادث ح وُيسمى علم التأثير، أي تأثير جومفقوله )اقتبس( أي تعلَّم، وقوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علم الن
ذلك  وقوله )زاد ما زاد(: أي أن فاعلاقتبس شعبة من السحر( أي أنه وقع في نوع من أنواع تعاطي السحر، فقد ، وقوله )األرضية

 .شعب السحر بمثل ما زاد من اقتباس علم النجوم تعلمقد زاد في 
 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين أدلة 

  تأمر بالتفاؤل، وتدل اإلنسان إلى ما فيه سعادته في الدارين، وتنفي الشرك عباد الله، وإن من خصائص الشريعة اإلسَلمية أنها
من  الوعيد الشديد في حق ونص علىان، حسم اإلسَلم مادة هذا المدخل الشيطاني، فحرَّم الذهاب للكهفلهذا ل، والخرافة والدج

لمجرد السؤال، فقد روى مسلم عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي )صلى الله عليه وسلم( عن أتى عرافاً أو كاهًنا ولو 
َلًة. َعرَّافا  النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: َمْن أتٰى   3َفَسأََلُه َعْن َشْيء  َلْم تُ ْقَبْل َلُه َصََلُة أَْربَِعيَن لَي ْ

قه، فهذا َل تقبل له صَلة أربعين يوما، الحديث منطبق على هذا فالوعيد الوارد في  من أتى العراف فسأله مجرد سؤال  دون أن ُيصدِ 
 خارجا من ملة اإلسَلم.بذلك يكون َل ولكنه َل يكفر و 
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 لزاما أنهما شاركا الله تعالى فياعتقد  ماقد كفر وخرج من ملة اإلسَلم، ألنه لما صدقهف ماالعراف وصدقهالكاهن و سأل  وأما من
عن النبي )صلى  عن أبي هريرة رضي الله عنهفكذَّب القرآن، فكفر عياذا بالله، فعلم الغيب، صفاته الخاصة به وهي صفة  شيء من

 1.ل على محمد )صلى الله عليه وسلم(بما أُن ز  كفرفصدقه بما يقول؛ فقد  كاهن ا أو عراف االله عليه وسلم( قال: من أتى 
ــَن أو ه، أو ل ليس منا من تَ ط يَّر أو ُتطُ  يِ رَ  :قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه  تَــكهَّ

 2.يه وسلم(ل على محمد )صلى الله علبما أُنـز  كفرومن أتى كاهنا  فصدَّقه بـما يقول فقد  له، أو َسَحَر أو ُسِحَر له،  تُــُكـه  نَ 
 الكهانةبيان من أكثر من تنتشر بينهم 

  ،وأكثر من تنتشر بينهم الكهانة هم الصوفية، فأكثر مشايخهم ما بين كاهن وعراف، ألنهم قوم يدَّعون الوَلية والكرامة عباد الله
لئَل  ، وَل يس مونه ادِ عاًء لعلم الغيب«الكشف»لمشايخهم، وادِ عاء علم الغيب عندهم من مستلزمات الوَلية والكرامة، ويسمونه ب  

 ح أمرهم. يُفتض 
  بي   بالفعلأو مجرد رًضا قل الكهانة، عمَل أو تعاطياالحذر من الوقوع في  وجوبوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان ،

  .ماومن أتى إليهوالعراف  الكاهنوبيان كفر 
 فر الله لي ولكم قولي هذا، وأستغ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
 في بيان ما يلتحق بالكهانة الخطبة الثانية

  رقالطَّ كهانة مما يَلتحق بالأن  ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموابعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما ،
َق األرض يطرقها ن الطريق، ِمن َطرَ والطَّ      ْرق مِ ، ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بها لمعرفة المغيبات بزعمهم وهو

، ثم يخبرون من أتاهم بما يدعونه من علم الغيب كأنهم َيطرقونها أي يمشون عليها  عليها اخطوط يخطونإذا سار عليها، فهم 
 تلك الخطوط المرسومة على األرض.بحسب ما ظهر لهم من 

  ومما يلتحق بالكهانة ما ُيسمى بالرَّمل، وفيه أن الكاهن يخط بيده على الرمل، ثم يدعي معرفة الغيب عن طريق ذلك، ويسمى
 )الرمال(.

  يقة ر حادثة أخرج حصيات معه، فضرب بها على طالكاهن عن ، فإذا سئل الطارق الضرب بالحصىأيضا مما يَلتحق بالكهانة و
 جواب السؤال. –بزعمه الكاذب  –مخصوصة، فيتبين له 

  ق ، وهٰ ذان يقومان على التنبؤ بما سيكون في المستقبل عن طري«الدومينو»، و «زهر الطاولة»ومما يُلَحق بالطرق في هذا الزمان
 والضرب بحبات الفول. « الكوتشينة»األرقام المكتوبة على الزهر، ومن ذلك أيضا قراءة 
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ر له ... لله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطيقال رسول ا ،فقال له: ما هذه؟ قال: نُ عِ   تت لي من الواهنة. قال: أَما إن ِمتَّ وهي عليك وُِكلت إليها ،األصفر(
ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي الله  (.7/111« )مجمع الزوائد». انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال الحديث. قال الهيثمي: 

 .(2187« )السلسلة الصحيحة»( و 7437« )صحيح الجامع الصغير»ي وصححه األلباني ف ،(3343« )كشف األستار»عنهما كما في 
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 نواع الكهانة قراءة الفنجان، أي فنجان القهوة، فإن الكاهن يعتمد على ما بقي فيه من القهوة، فيرسم ب ها على جوانب ومن أ
 .الفنجان خطوطا، ثم يتنبأ ب ما فيه، ويزعم أن ه يكون كذا وكذا

  نار. الجمر وتَ َلهُِّب ال على ما سيقع في المستقبل بصور ربما استدل بزعمهومن أنواع الكهانة قراءة النار، فإن الكاهن 
  على خطوط الكف، وما فيها من تقاطعات وتعرجات واتصاَلت، فيها الكاهن يعتمد ، والتي قراءة الكفأيضا ومن أنواع الكهانة

 ثم يزعم أنه سيكون كذا وكذا. 
 وهذا من شاءموات، وإذا انبعثت شماَل تفاءلوايمينا قالوا الطائر هي زجر الطير، فإذا انبعثت و  ،ومما يُلحق بالَكهانة؛ الِعيافة ،

 التكهُّن.
وَل شك أن العيافة باطلة، حيث أن الطير خلٌق من خلق الله، ليس له تأثير وَل تدبير، بل هو مدبَّر مربوب، كما قال تعالى ﴿ألم تر 

مسكهن هم صافات ويقبضن ما يإلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إَل الله﴾، وقال عز وجل ﴿أولم يروا إلى الطير فوق
 إَل الرحمٰ ن إنه بكل شيء بصير﴾.

  عموم التشاؤم، سواء كان من مرئي أو مسموع، والطيرة في األصل من التطير، وهو التفاؤل أو يرة، وهي  الط ِ ومما يُلحق بالَكهانة؛
ثم عيافة، وي هي الاللغتشاءموا، فالطيرة في أصلها التشاؤم من اتجاه الطير إذا زجروه، فإذا انبعث يمينا تفاءلوا، وإذا انبعث شماَل 

األعور واألحول واألعرج، رؤية من تشاءموا ، و 13من رؤية البوم والغراب، ومن رقم توسع مفهومها فتضمنت عموم التشاؤم، كالتشاؤم 
ليه ذلك أنه تيقن بحدوث بَلء عفإذا رأى أحدهم أعور أو نحوه قال هذا يوم سوء، فأغلق دُكانه، ولم يبع ولم يشتر ذلك اليوم، وك

اليوم، وإذا أصابت اإلنسان ِحكٌَّة في يده اليمنى قالوا سيحصل كذا، وإذا أصابته في اليسرى قالوا سيحصل كذا، وغير ذلك من 
 اادَّعو  أنهمكوصيروا يومهم ذاك شؤما وتعاسة، بينما لم يجعله الله كذلك، و األمور التي لم يجعل الله فيها شؤما فجعلوها شؤما، 

لحصول ذلك األمر  اأسبابوهي في الحقيقة ليست أسبابا مشاركة الله في معرفة ما سيكون في ذلك اليوم اعتمادا على أمور جعلوها 
 توقعوا حصوله.الذي المكروه 

  :)ن موالطيرة حرام بل شرك، يدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم
ير طقال: أن يقول أحدهم: اللهم َل خير إَل خيرك، وَل  قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ .ردَّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك

 1، وَل إلٰ ه غيرك.إال طيرك
دليل صريح قوله )وَل طيرة( ف 2وَل هامة وَل صفر. وال طيرةَل عدوى  :التطير أيضا قول النبي )صلى الله عليه وسلم( بطَلنومن أدلة 

 .نفي حقيقة الطيرة على
  ،عضهم يكونوببهم طرقه،  تتفرقدعوى علم الغيب، و تجمعهم  الكهانأن  إَلفالحاصل أيها المؤمنون أن أنواع الكهانة كثيرة 

 عافانا الله من شرهم.ر بالناس، عنده اتصال بالشياطين، وبعضهم يدعي ذلك مجرد دعوى لِ يُ غَ ر ِ 
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  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال ثم اعلموا رحمكم الله أن ُوا إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن  اللهم، ِه َوَسلِ ُموا تسليماَصلُّوا َعَليْ 

 اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا. التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  ن.  ٰ ق بخير يا رحميطرُ  االفجار، ومن طوارق الليل والنهار، إَل طارقاللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله

 وصحبه. 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 33833737833131جد بن سليمان الرسي، واتس: أعد الخطبة: ما

http://www.saaid.net/kutob
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ِِ ََّّ َلُه، َوَمْن َسيِ ئَ و إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا  ََََ ُم ِدِه اللَُّه  ْْ َْْمالَِنا، َمْن ََ  ِِ َأ ا
ُد َأْن ََل إل    َْ ََََ َهاِدَي َلُه، َوَأْش ِل َّْ  ِْ َْْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ ه َُ ُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َْ  .اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرََِك َلُه، َوَأْش

ا الَِّذََن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون َْ  .ََا أََ ُّ
 ُا النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقك َْ َُْما رَِجاًَل َكِثيرًا وَ ََا أََ ُّ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ِنَسا  َوات َُّقوْا الل َه الَِّذي م مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ََْلْيُكْم َرِقيبا  .َتَسا ُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن 
 َ ا الَِّذََن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوقُوُلوا ق َْ َْْماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َومَ * ْوًَل َسِدَداً ََا أََ ُّ ن َُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه ََ َقْد ََاَز ََ ْوزاً َُْصِلْح َلُكْم َأ

 .َِْظيما
َإن أصدق الحدَث كتاب الله، وأحسن الْدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتْا، وك َّ محدثة بدْة، وك َّ بدْة أما بعد، 

 ضَلة َي النار. ضَلة، وك َّ
 المؤمنينيستلزم مواالة بالله  اإليمان

  تْمونصر  ن، أي محبتْمالمؤمنيَستلزم مواَلة الله ب اإلَمانأن واْلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى ْباد الله، اتقوا الله ،
ُِ قال تعالى ) َِْن اْلُمنَكِر َوَُِقي بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعض  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَنا ْوَن  َْ َة َوَُ ْؤتُوَن الزََّكاَة وَ ََْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوََ ن ْ ََ َُِطيُعوَن ُموَن الصَّ
َْ أ اللََّه َوَرُسوَله ُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه  ُْ  (. زٌَِز َحِكيمولَ ِئَك َسيَ ْرَحُم

 االة الكفاربغض الكفر والكافرين، وبيان معنى مو يستلزم اإليمان بالله 
 ن،  بغضُ بالله ، ومما َستلزمه اإلَمان معاشر المؤمنين به الله ألن المؤمن الصادق َحب ما أحوالبرا ة منْما، الكفر والكاََر

بغض ما أبغِه الله ورسوله،  وضد ذلك مواَلة الكفار، وهي محبتْم ألج َّ الدنيا، وهذا َسق، ومن كبائر الذنوب، وليس  ورسوله، َو
ِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاَِرََِن ََ تَّخِ  تعالى )َلوقد نْى الله تعالى ْن مواَلة الكفار َي بِِع آَاِ من القرآن، منْا قوله كفرا ناقَ ْن الملة، 

ِلَك ََ َلْيَس ِمَن اللَِّه َِي َشْي ٍ  َأْولَِياَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ  ا الَِّذَنَ )وقال تعالى  (.َوَمن ََ ْفَع َّْ ذَ  َْ اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم  آَمُنوا ََا أََ ُّ
م بِاْلَمَودَِّة َوَقْد  َأْولَِياءَ  ِْ  (.ِبَما َجا َُكم مِ َن اْلَحق َكَفُرواتُ ْلُقوَن إِلَْي

 وحكمهتولي الكفار  معنىبيان 
  حيث إذا بْلى المؤمنين، ونصرتْم  مإْانتْ ومعنى تولي الكفار هو، مواَلتْم مجردأْظم من تولي الكفار أما ْباد الله، و

اونْم، بالسَح أو المال أو الرأي والتخطيط،  اصدا قوقعت حرب بين أه َّ اإلسَم وأه َّ الكفر وقف َي صف الكفار وناصرهم ْو
إن  فإنه منهمومن َتولْم منكم والدلي َّ قوله تعالى ْذا من نواقض اإلسَم ْياذا بالله، اإلسَم، َبْذا ظْور دَن الكفار ْلى 

 .الله َل َْدى القوم الظالمين
  صلى الله ْليه )َإن الله أمر بحبه وحب رسوله  ،وهذا كفر ،وأهلهلبغض اإلسَم  مستلزم كفر؛ أنهتولي الكفار  ووجه كون

ْاَانا الله  ،تناقض هذا كلهتستلزم ضد ذلك كله، و َإنْا ْلى المسلمين الكفار مظاهرة أما  ،وحب المسلمين وحب دَنه وسلم(
 .من ذلك



 مظاهرة الكفار على المسلمين: الثامنالناقض     اإلسالم ضخطب مختصرة عن نواقسلسلة 

 

  تفسير قوله تعالى َي رحمه الله  الشنقيطيقالومن َتولْم منكم َإنه منْم:  مة أن من تولى الله ذكر َي هذه اآلَة الكَر
وأن متوليْم  ،ْذابه والخلود َي اللهَي موضع آخر أن توليْم موجب لسخط  نَ    يَّ   وب ،بتوليه إَاهماليْود والنصارى َإنه َكون منْم 

 .بتصرف َسير انتْى .لو كان مؤمنا ما توَلهم
 من  وبعضِ  ،وَل َقع هذا إَل من المناَقين وأشباهْم كالراَِة ،ظاهر مسلم كاَرا ْلى مسلمتصور أن َُ وَل َُ ، أَْا المؤمنون

م َّ َي جيوشْم، َمث َّ هؤَل  َقع منْم مشاركة  فار َي غزو لكلابُتلي بالْجرة من المسلمين إلى بَد الكفار وأقام بينْم ْو
مْم، ْاَانا الله من ذلك.  1المسلمين، قياما بالواجب الوظيفي، بحسب ْز

  ن، و كال مواَلة المؤمنين، والبرا ة من وجوبوبعد ْباد الله، َْذه مقدمة ناَعة َي بيان َي الوَل  والبرا   معنىبيان فر والكاََر
 .العقيدة اإلسَمية

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

 الخطبة الثانية
 ، فاإلسالم دين العدلظلمهبغض الكافر ال يقتضي 

  َقتِي ظلمه  أن بغض الكاَر َل ، َاتقوا الله ْباد الله، واْلموابعدالحمد لله وحده، والصَة والسَم ْلى من َل نبي بعده، أما
م معاملته من بيع وشرا  وإجارة ومعاهدة ونحو ذلك، َي معاملته،  امَِ، العدل مطلوب َي المعََْذا شي  وذاك شي ، وَل تحَر

 ْمان َعاملالكفار مع بغِه لْم ولدَنْم، وكوحسن التعام َّ مطلوب َي السلوكياِ، وقد كان النبي )صلى الله ْليه وسلم( َعام َّ 
تيما من أسرى الحروب،  واولو كانبالحسنى  طعمون الطعام ْلى حبه مسكينا َو  .(وأسيراْمَ بقول الله تعالى )َو

  ة محمد بن ْبد الله، صاحب الحوض والشفاْة، صلوا رحمكمثم ة وسيد البشَر لم ْلى ْبدك ص َّ وس اللْم الله ْلى خير البَر
 ورسولك محمد، وارض ْن أصحابه الخلفا ، األئمة الحنفا ، وارض ْن التابعين ومن تبعْم بإحسان إلى َوم الدَن. 

  رزقنا. اللْم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن اللْم احفظ ْلينا ْقيدتنا، واحفظ ْلينا أمننا، واحفظ ْلينا
اللْم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاْتك ما ن.    ق بخير َا رحمَطرُ  اطوارق اللي َّ والنْار، إَل طارق

 يتنا، واجعلْن الوارث منا.حيأْنا وأبصارنا وقواتنا ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تْون به ْلينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللْم بأسما
نسألك من الخير كله ْاجله وآجله ما ْلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ْاجله وآجله، ما ْلمنا منه وما لم اللْم إنا 

يا ربنا آتنا َي الدن إليْا من قول أو ْم َّ. الجنة وما قرب إليْا من قول أو ْم َّ، ونعوذ بك من النار وما قربنسألك اللْم إنا  نعلم.
ي اآلخرة حسنة وقنا ْذاب النار. سبحان ربنا رب العزة ْما َصفون، وسَم ْلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين.  حسنة َو

 اللْم ص َّ وسلم ْلى نبينا محمد وآله وصحبه. 

                                                           
 (.031-82/035ما قاله ابن تيمية رحمه الله َي الفتاوى ) انظر 1
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َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل  َسيِ َئاتِ و إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا 
 .اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ ِإَلَّ ه َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إل   

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون. 
 ُُهَما رَِجاَلً َكِثيراً َوِنسَ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقك َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا  َوات َُّقواْ الل َه الَِّذي َتَسا ُلوَن م مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 .بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا
 َ اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُ * ْوًَل َسِديدًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا ق ْْ ِِط

 .َعِظيما
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، أما بعد، 

 ضَللة في النار. وكل
 لجميع الثقلين عامةشريعة اإلسالم 

  إلى يوم  ،والجنإلنس ا ؛لجميْ الثقلين عامةاإلسَلم شريعة أن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراقبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله
 تشمل اإلنس والجن.، وكلمة الناس جميعاإني رسول الله إليكم  الناسقل يا أيها لنبيه قال تعالى  ،القيامة
َعُث إلى قَ ْومِ  وذكر منها: ؛عليه وسلم(: أُْعِِطيُت َخْمًسا َلْم يُ ْعَِطُهنَّ أَحٌد قَ ْبِلي)صلى الله وقال  وبُِعْثُت إلى ِه َخاصًَّة، وكاَن النبيُّ يُ ب ْ
 1.عامة النَّاسِ 

 والدخول في شريعته النبي )صلى الله عليه وسلم( إن أدركوه جميع األنبياء باتباعذ الله الميثاق على أخ  
 ا شريعتهن يتبعو أ )صلى الله عليه وسلم(أدركوا النبي محمد  إنبأنهم  الميثاق على األنبياء كافةقد أخذ الله معاشر المؤمنين، ل 

ه لتؤمنن بما معكم مصدق ل جاءكم رسوللما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم  ميثاق النبيينوإذا أخذ الله قال تعالى  ،وينصروه
 قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم أقررناأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا قال   ولتنصرنه

 .وله أسلم من في السماوات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغونالفاسقون * 

لو  فسي بيده،والذي نوقال:  فغضب ُصُحِف أهل الكتابورأى النبي )صلى الله عليه وسلم( في يد عمر رضي الله عنه أوراقا من 
 2.أن يتبعنيه إَل عَ حيا ما وسِ  موسى أن

 3.اه، حاكما باإلسَلموثبت في السنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيكون متبعا لشريعة 

 

                                                           
 (.323رواه مسلم ) ،وفي الباب عن أبي هريرة ،(321( ومسلم )333رواه البخاري ) 1
 (.6/33« )إروا  الغليل»( عن جابر بن عبد الله األنصاري رضي الله عنهما، وحسنه األلباني في 3/383رواه أحمد ) 2

وكذا  ما،ضي الله عنه( عن جابر بن عبد الله األنصاري 136)في ، وكذا رضي الله عنه( عن أبي هريرة 2883« )صحيح مسلم»انظر قصة نزول المسيح وقتله للدجال في  3
 .رضي الله عنه( عن النواس بن سمعان الكَلبي 2833)في 
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 ما قبلها من الشرائعل ناسخةشريعة اإلسالم 

  ،قال رآن، ألحكام الواردة في الشرائْ التي قبلها إَل ما أقره القل ُم لغِ يةأي  ،الشرائْلما قبلها من  ناسخةوشريعة اإلسَلم عباد الله
وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن، وكل ما فيه حق  أي:  ،عليه ومهيمناوأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب تعالى 

 .ا لبعض شرائعهاناسخ  يشهد على صدق الكتب قبله، وأنها من عند الله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبيِ ًنا لما فيها من تحريف، 
 إلى قيام الساعة ممتدةتأصيل أن شريعة اإلسالم 

  ،السابقة، إلى قيام الساعة، بخَلف الشرائْمن بعثة النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  ةالشريعة اإلسَلمية ممتدو عباد الله 
  وهكذا. ، ثم تنسخها،ظهور الشريعة التي بعدهافإنها مؤقتة إلى حين 

 خالصة في ختم الشريعة باإلسالم، واألنبياء بمحمد، والكتب بالقرآن
  مة بالقرآن، مختو  مختومون بمحمد )صلى الله عليه وسلم(، والكتبَ  باإلسَلم، واألنبيا َ  الشرائْ مختومة  إنوخَلصة القول

 اإلجابة مختومون بأمة اإلسَلم. مَ وأم

 من نواقض اإلسالمشريعة اإلسالم  اعتقاد جواز الخروج عن
  ،بالضرورة،  من األمور المعلومة من الدينيعتبر  وبنا  على ما تقدم من األدلة، فإن الدخول في دين اإلسَلم واَلنقياد لهعباد الله

لم، فمن نه مسأ صلى وصام وزعمولو ، فهو كافر اإلسالميسعه الخروج عن شريعة أحدا  ظن أنمن فها، جهلُ  قطُّ  أحداَل يسْ 
خبر ال، ورد يل  هإلاقال إنه يجوز لإلنسان أن يتعبد الله باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها؛ فقد كفر عياذا بالله، ألنه عارض األمر 

  .(وهو في اآلخرة من الخاسرين فلن يقبل منهيبتغ غير اإلسَلم دينا  )ومندليل هذا الناقض قوله تعالى و ، يالقرآن

إلى جميْ  سلم(الله عليه و  )صلىفأما محمد بن عبد الله بن عبد المِطلب فهو رسول الله : ابن تيمية رحمه اللهشيخ اإلسَلم قال 
رسل، ليس بعده نبي ال هم، وهو خاتمُ هم وغير زهادِ هم، زهادِ هم ورعيتِ م، ملوكِ م وقاصيهِ هم، دانيهِ هم وعجمِ  واإلنس، عربِ  الثقلين، الجن ِ 

فمن اعتقد عليه،  الما بين يديه من الكتاب ومهيمن ل عليه مصدقٌ نزِ األنبيا ، والكتاب الذي أُ ينتظر وَل كتاب يرتقب، بل هو آخر 
 1ه باختصار.انتهى كَلم .؛ فهو كافرعث به من الكتاب والحكمةما بُ  وطاعته وأخذِ عن اتباعه  خروجاأن ألحد من جميع الخلق 

خروج من يسعه الأكمل من هديه، أو أن من األوليا   )صلى الله عليه وسلم(فإن ظن أن غير هدى النبي : رحمه الله وقال أيضا
 2. انتهى باختصار.يجب قتله بعد استتابته كافرعن شريعة محمد؛ فهذا  

 ووقع في هذا الناقض بيان بعض من انحرف من الطوائف
   ،الصوفية طوائفبعض  ؛اَلعتقاد، أي اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة اإلسَلموقد وقْ في هذا اللون من عباد الله، 

بزعمهم  –الذين استزلهم الشيِطان فجوَّزوا لبعض رموزهم ترك اتباع النبي )صلى الله عليه وسلم( إذا بلغ مرتبة معينة من المعرفة بالله 
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تى جا هم عبدوا ربهم ح، ومْ ذلك فإنهم الصحابة الكرامكذلك و هم أعرف الخلق بالله، هم هذا باطل، فاألنبيا   َل شك أن قولَ و ، -
بل بعضهم قد مات راكعا أو ساجدا أو صائما أو ذاكرا أو قارئا ، ولم يستحل المحرمات ،البتةيترك أحد منهم الفرائض  الموت، ولم

 .نسأل الله ذلك ،حسن الخاتمةالله معنى سؤالهم ذا هو وه ،للقرآن
  فسره بذلك المفسرون. كماواليقين هو الموت،   ،اليقينواعبد ربك حتى يأتيك تعالى  قولهأيضا ومن األدلة على بِطَلن قولهم 

من الِطاعات  يتزودكان و  ،ومْ هذا فلم يترك التكاليف ،فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرغُ قد  )صلى الله عليه وسلم(بل إن رسول الله 
 1.رًاَقَدَماُه، فيُ َقاُل له، فَيقوُل: أفَل أُكوُن َعْبًدا َشُكو  حتَّى َترِمَ كاَن ُيَصلِ ي فقد  ، هم لهمْ أنه أتقى الناس لله وأعبدُ 

  ُأما الوقت  ،إن الشريعة إنما هي للزمان الماضي)يدخل في هذا الناقض الذين يقولون: أنه فِطن له عباد الله، ومما ينبغي أن ي
ت أمور َل تتناولها الشريعة ،الحاضر فَل تصلح له الشريعة ، وهذا  قاصرةدهم عنوهذا معناه أن الشريعة  (،ألنها حدثت معامَلت وجد 

لَ ُدن  من كَلم باطل، فشريعة اإلسَلم صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ليس فيها قصور وَل نقص وَل خِطأ، ألنها
م سبحانه وتعالى للشريعة اإلسَلمية بالكمال فقال )اليوم أكملت لكم دينكرحيٍم بهم، وقد حكم الله ، خبيٍر بمصالح خلقه حكيمٍ 

قص يلزم بالنالشريعة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسَلم دينا(، ومن كمالها أنها صالحة لكل زمان ومكان، فالذي يتهم 
عليه اآلية  بالنقص لم يؤمن بما تدلالشريعة يتهم من كَلمه تنقص ُم َش ر ِعها وهو الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك، كما أن الذي 

.فيكون كافرا عياذا باللهكاملة وهو يقول إنها ناقصة، الشريعة  فاآلية تقول إن الكريمة، 
2 

  ها.جواز الخروج عليوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في وجوب لزوم شريعة اإلسَلم، وبِطَلن اعتقاد 

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

 الخطبة الثانية
 ها داخل في الخروج عن شريعة اإلسالموالكفر ببعض الشرائعاإليمان ببعض 

  الكتاب  اإليمان ببعضأن ، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما
الخروج عن شريعة  من ؛ يعتبربعضببعض الرسل والكفر ، أو اإليمان بها، أي اإليمان ببعض الشرائْ والكفر ببعضوالكفر ببعضه

فمن بقلوبهم، لها ك فقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليؤمن الناس بها، ذلك أنه لم يخرج عن الشريعة كلها ، ولو زعم فاعلُ اإلسَلم
ُن بِب  ْعٍض و ن ْكُفُر نُ ْؤمِ وُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن أَن يُ َفر ُِقوا بَ ْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويَ قُ رد شيئا منها فقد كفر، قال تعالى )

ِلَك َسِبيًَل  بِب  ْعضٍ   وأعتدنا للكافرين عذابا أليما(. هم الكافرون حقا* أولئك  َويُرِيُدوَن َأن يَ تَِّخُذوا بَ ْيَن ذَ 

  ،الوحيين أو در فهذا من نواقض اإلسَلم، ألن من عباد الله، ويدخل في ذلك من قال إنه يؤمن بالقرآن وَل يؤمن بالسنة النبوية 
إنه يؤمن بالقرآن وَل يؤمن بما فيه من عدالة الصحابة وطهارة زوجات النبي )صلى الله عليه وسلم(، أو قال أو أحدهما فقد كفر، 

ياسة ن الناس يسعهم الخروج عن الشريعة في السقولهم إو  ،مناحي الحياةمن وجوب فصل الدين عن  العلمانيونما ينادي به نادى ب
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فهذا من اإليمان ببعض الشرائْ والكفر ببعضها، فمن وقْ في هذا فقد انتقض إيمانه واَلكتفا  بالعبادات الخمس،  ،والمعامَلت
ألن حقيقة اعتقاده مصادمة الشريعة، ومعاندة رب العالمين، وإن ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، وخرج من ملة اإلسَلم عياذا بالله، 

 انِطوى عليه القلب من اَلعتقاد.بما ، فالعبرة بلسانه لم يصرح بذلك

 اللذان أوقعا هاتين الطائفتين في اعتقاد جواز الخروج عن شريعة اإلسالمالداءان الكبر هما و الجهل أن بيان 
   ْفأما الجهل  ،رب  الكِ  وأالجهل إما هو فيما وقعوا فيه  المتصوفة والعلمانيينأصحاب هذه المقاَلت من عباد الله، والذي أوق

كبره عن وسوف يحاسبه على ت ،ن اإلنسان مقبل على الله َل محالةواستشعار أ ،فدواؤه تذكر عظمة الله الِك  بروأما  ،فدواؤه العلم
 .اَلنقياد لشريعته

  لم على عبدك صل وس اللهم صلوا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية محمد بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة،ثم
 ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفا ، األئمة الحنفا ، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

  .اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رزقنا 
 ن.    ق بخير يا رحميِطرُ  اار، إَل طارقاللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن طوارق الليل والنه 
  اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا

 حييتنا، واجعلهن الوارث منا.أمصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما 
 إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم َل تزغ قلوبنا بعد 
  نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما اللهم إنا

 لم نعلم.
  ا من قول أو عمل.الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليهنسألك اللهم إنا 
 .اللهم إنا عوذ بك من مضَلت الفتن ونزغات الشيِطان 
 .اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 
  .اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 00866303806361أعد الخِطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

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

 َّ ُقوْا الل َه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات.  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة
ُهَما رَِجاًَل َكِثيراً َوِنَساء َوات َُّقوْا الل َه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن . اَن َعَلْيُكْم َرِِيباالَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الل َه كَ َوَخَلَق ِمن ْ

 .فَاَز فَ ْوزاً َعِظيما دْ ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ قَ * آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُِوُلوا َِ ْوَلً َسِديداً 
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، أما بعد، 

 وكل ضَللة في النار.
 وجوب االنقياد لشريعة اإلسالم

  سلم( في ثَلث الله تعالى بطاعة الرسول )صلى الله عليه و أمر أن واعلموا ، وأطيعوه وَل تعصوه، وراِبوهتعالى عباد الله، اتقوا الله
وله تعالى  فخذوه، منها ِوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول 1وثَلثين موضعا من القرآن الله  أطيعواِل وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، ِو

وله تعالى وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله َل يحب الكافرين الله ورسوله وَل تولوا عنه وأنتم  أطيعوايا أيها الذين آمنوا ، ِو
وله تعالىتسمعون  .الرسول وأولي األمر منكم وأطيعوايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  ، ِو

، ومن ذلك حديث واَلستنان بسنته، وتعظيم أمره ونهيه ،تواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته، واَلهتداء بهديهكما 
سول الله، ومن ِالوا: يا ر  أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ِال: كل أمتي يدخلون الجنة إَل من أبى.

 2دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيِال: من  يأبى؟
 3فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أطاعنيوسلم( ِال: من وعنه أن رسول الله )صلى الله عليه 

 4ِال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. )صلى الله عليه وسلم(وعنه أن رسول الله 
ة كلكم إَل من ي بيده، لتدخلن الجنوعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ِال: ِال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: والذي نفس

 البعير. ِال: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟  5أبى وشَرد على الله كِشراد
 6دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أطاعنيِال: من 

                                                           
رن بين مخالفته ومخالفت 1 رن طاعته بطاعته، ِو د أمر الله بطاعته في أكثر من ثَلثين موضعا من القرآن، ِو مه، فَل يذكر الله إَل ذكر ه، كما ِرن بين اسمه واسِال شيخ اإلسَلم رحمه الله: ِو

 . 91، ص «الشريعة»وهكذا ِال اآلجري في  (.91/901« )مجموع الفتاوى»معه. 
 (.0220رواه البخاري ) 2
 .(9211(، ومسلم )0910رواه البخاري ) 3
 .(9110(، ومسلم )0222رواه البخاري ) 4
 أي كما يشرد البعير إذا نفر وذهب عن صاحبه، والمقصود بالشرود هنا الخروج عن طاعة الله. 5
م )( 910 – 9/916رواه ابن حبان ) 6 د تقويه كحديث أبي هريرة المتقدم، وحديث أبي هريرة الذي ورجاله رجال مسلم، والحديث له شواه(، 90بِر

(.  باختصار من حاشية الشيخ 0220، شرح حديث )«الفتح»( وغيره، وسنده على شرط الشيخين كما ِال الحافظ في 2/169رواه أحمد )
 على الحديث أعَله.شعيب 
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 من نواقض اإلسالموبيان أنه اإلعراض عن دين الله تعريف 

  يصدو تعالى وطاعة رسوله )صلى الله عليه وسلم(؛ اإلعراض عن دين الله، َل يتعلمه وَل يعمل به،  اللهعباد الله، وضد طاعة 
لبه، َل يصيجب على المكلف تعلمه والعمل به من أصول الدين التي َل يصح اإلسَلم إَل بها، عما  دِه، وَل وأعرض عنه بسمعه ِو

أركان اإليمان وما يلحق بها، والعبادات التي هي من لوازم تعلم ك،  9به البتة يكذبه، وَل يواليه وَل يعاديه، وَل ُيصِغي إلى ما جاء
هذا من نواِض اإلسَلم، عافانا الله من ذلك، والدليل ِوله تعالى فاإليمان بالله، كالصَلة والزكاة وحب الله ورسوله ونحو ذلك، 

منتقمون المجرمينر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من       ك ِ ممن ذُ  ومن أظلمثم أظلم ممن أعرض عن آيات الله، أحد ي َل ، أ
هل العلم فهو كافر، ويسميه أ؛ لذي َل يعمل شيئا من عمل الجوارح، ويكتفي بالنطق بالشهادتين فحسباسماه الله مجرما، ف

ح ِلبه باإليمان ه فاسد، ألنه لو صلأن المعرض عن الشريعة ِلب ، والحقُّ )التارك لجنس العمل(، ويسميه بعض الناس متحلل من الدين
َلنقادت جوارحه إلى العمل، ألن القلب مِلك والجوارح جنود، َل تتخلف عنه، ولكن لما تعطل القلب تعطلت الجوارح، نسأل الله 

 2.العافية
 الترهيب من اإلعراض عن دين الله

  د جاء الترهيب من اإلعراض عن الدين في آيات كثيرة، ِال تعالى عن ذكري فإن له معيشة  أعرضومن عباد الله، ِو
ال تعالى ، ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، عنها إنا من المجرمين منتقمون أعرضومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم ِو

ال تعالى  وله عنها ونسي ما ِدمت يداه فأعرضومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ِو ال ، ، أي َل أظلمومن أظلم. ِو ِو
ال تعالى ، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أعرضوافإن تعالى  عن ذكر ربه يسلكه عذابا  يعرضومن ِو

ال تعالى ، عذابا شاِا شديدا موجعا مؤلماأي: ، داعَ صَ   .فإن الله َل يحب الكافرين تولواِل أطيعوا الله والرسول فإن ِو
 المعرض عن دين الله قد هيمن الشيطان على عقله وفكره

  ،ِال تعالى  ،يؤدي إلى هيمنة الشيطان على ِلب ابن آدم وفكرهعن الدين واإلعراض عباد الله ومن يعش عن ذكر الرحم  ن
 .هتدوننقيض له شيطانا فهو له ِرين * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم م

 اإلعراض عن دين الله من صفات الكفار والمنافقين
  )ن، ِال تعالى الكفار والمنافقي من صفاتعباد الله، واإلعراض عن اتباع الشريعة التي جاء بها النبي )صلى الله عليه وسلم
 معرضونوالذين كفروا عما أنذروا. 

 خاتمة الخطبة األولى
  والتحذير من اإلعراض عنها.شريعة اإلسَلم، ل اَلنقيادوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في وجوب 

                                                           
 الفوائد.(، الناشر: دار عالم 9/129) «مدارج السالكين»ِاله ابن القيم في  1
ونقل فيه أِواَل عن أئمة السلف الصالح رحمهم (، اإليمان الكبير»وهو كتاب ، وما بعدها 0/209بن تيمية )َل «مجموع الفتاوى»للفائدة انظر  2

 له(. «اإليمان األوسط»، وهو كتاب 0/699الله. وانظر  أيضا )
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  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أِول ِولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
 من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
  باع دين الله و اتأن الواجب ه، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا بعدالحمد لله وحده، والصَلة والسَلم على من َل نبي بعده، أما

تعلم أصول الدين، ويعمل بها، وعلى رأس ذلك أركان اإلسَلم نبغي للمسلم أن يهو العلم والعمل، في وطريق ذلك، واَلنقياد إليه
وع فيما ينافيها، وعلى رأسها نواِض اإلسَلم العشرة،  وع ف ويليهاالخمسة، وأركان اإليمان الستة، ويحذر من الِو إيمانه  يُنِقصيما الِو

في كماله، وتجعل صاحبها على خطر من ملة اإلسَلم، ولكنها تنامن إن كانت َل تخرج من الذنوب، كبيرها وصغيرها، فهذه و 
 العقوبة في اآلخرة.

 ثواب العلم والعمل
 د وعد الل صلى الله عليه )فأما فضل العلم فقد أخبر النبي  ،ه باألجر الجزيل على من أِبل على الشريعة، يتعلمها ويعمل بهاِو

يتلون كتاب  ،وما اجتمع ِوم في بيت من بيوت الله ،أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وسلم(
 9.وذكرهم الله فيمن عنده ،وحفتهم المَلئكة ،وغشيتهم الرحمة ،إَل نزلت عليهم السكينة ؛ويتدارسونه بينهمالله 

 إلي  تقربوما .. .:ِال الله عز وجل :)صلى الله عليه وسلم(ِال رسول الله  :ِالرضي الله عنه أبي هريرة  وأما فضل العمل فعن
معه الذي يسمع فإذا أحببته كنت س ،حتى أحبه بالنوافلإلي  يتقربوما يزال عبدي  ،عليه افترضتعبدي بشيء أحب إلي مما 

وما ترددت  ،ي ألعيذنهولئن استعاذن ،وإن سألني ألعطينه ،ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،به
 2.وأنا أكره مساءته ،يكره الموت ،ترددي عن نفس المؤمنعن شيء أنا فاعله 

 الثانية خاتمة الخطبة
  لم على عبدك صل وس اللهم صلوا رحمكم الله على خير البرية وسيد البشرية محمد بن عبد الله، صاحب الحوض والشفاعة،ثم

 ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، األئمة الحنفاء، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  نا. اللهم إنا نعوذ بك من شر األشرار، ومن كيد الفجار، ومن اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا رِز

اللهم اِسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما ن.    ق بخير يا رحميطرُ  اوالنهار، إَل طاِرطوارق الليل 
واتنا ما   يتنا، واجعلهن الوارث منا.حيأتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ِو

ه نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا مناللهم إنا  بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم َل تزغ ِلوبنا
ل، الجنة وما ِرب إليها من ِول أو عمنسألك اللهم إنا  وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم اصلح أحوال  اللهم إنا عوذ بك من مضَلت الفتن ونزغات الشيطان. إليها من ِول أو عمل.ونعوذ بك من النار وما ِرب 
 المسلمين في كل مكان.

                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2611رواه مسلم ) 9
 .(6102رواه البخاري ) 2
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  نا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ِو
 ى نبينا محمد وآله وصحبه. لله رب العالمين. اللهم صل وسلم عل

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في 00166162201011أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

http://www.saaid.net/kutob
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