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  األولىالخطبة 

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

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

  .َوَرُسولُهُ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساء  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكمُ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه * لََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ال(

 ).َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

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

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

التوحيد، وهو أعظم ما أمر اهللا به هو  واعلموا أنوأطيعوه وال تعصوه، ، واحذروه اتقوا اهللا تعاىل ،أيها املسلمون

الغاية اليت من أجلها خلق اهللا اجلن  وهو ،شركوا به شيئاتُ وال وحده عبدوه ت أنببالعبادة،  اهللا إفراد

كل ما حيبه اهللا ويرضاه، تشمل   والعبادة، وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونقال تعاىل  ،واإلنس

  .من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة

فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين «: قال ابن تيمية رمحه اهللا

وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار واملنافقني، واإلحسان 

كر والقراءة البهائم، والدعاء والذ اإلحسان إىل ، و واململوكإىل اجلار واليتيم واملسكـني وابن السبـــــــيل 

  . وأمثال ذلك من العبادة

، لنعمته ، والشكرُ حلكمه الدين له، والصربُ  إليه، وإخالصُ  اهللا واإلنابةُ  اهللا ورسوله، وخشيةُ  وكذلك حبُّ 

؛ هي من العبادة هللا من عذابه، وأمثال ذلك لرمحته، واخلوفُ  عليه، والرجاءُ  ، والتوكلُ بقضائهوالرضا 

  .انتهى كالمه رمحه اهللا 1.»أيًضا

أي  –ُمنَصبًَّة على هذا النوع من التوحيد  -عليهم الصالة والسالم  -قد كانت دعوة الرُّسـل لعباد اهللا، 

  .وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نـوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدونتعاىل قال ،  -توحيد األلوهية 

                                                 
 .بتصرف يسري) 150 – 10/149(رمحه اهللا البن تيمية » جمموع الفتاوى«نقال من  1
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  .اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم مِّْن إلـٰه َغيـْرُه﴾ ﴿  ألقوامهم قاطبة يقولونوقد كان الرسل 

 ، إن الربهان األعظم على استحقاق اهللا تعاىل ألن يُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده تعاىلاملؤمنونأيها 

 فال، والربوبية تشمل الخلق والملك والتدبير والرزق  ، وال معنييف ذلك ال شريك له  ،بربوبية هذا الكون

  .هوإال  ومدبرمر آوال إال هو،  رازقوال إال هو،  مالكإال اهللا، وال  خالق

  .﴾كل شيء وهو على كل شيء وكيل  خالقاهللا  بالخلقمبينا تفرده  قال تعاىل

 ِمن يَْمِلُكونَ َما َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه  اْلُمْلكُ رَبُُّكْم لَُه  َذِلُكُم اللَّهُ  ﴿ بالـملكمبينا تفرده  قال تعاىلو 

  .نواة التمرةهي القشرة الرقيقة البيضاء تكون على القطمري و ، ِقْطِمٍري﴾

فتدبري هذا الكون من إحياٍء وإماتٍة، ومطٍر وجــــــــدٍب،  ،كله  األمروإليه يُرجع  التدبيرو باألمر ودليل انفراده 

  .هذا الكون؛ إمنا هو بأمر اهللا تعاىل وغًىن وفقٍر، وصحٍة ومرٍض، وأمٍن وخوٍف، وغري ذلك مما جيري يف

  .ذو القوة املتني الرزاقإن اهللا هو قوله تعاىل  بالرزقودليل انفراده 

بأن وهو صرف شيء من العبادات لغري اهللا، وضد توحيد األلوهية الشرك يف عبادته تعاىل، أيها املسلمون، 

إليه بشيء من العبادات كما  كما خياف اهللا، ويتقـربُ   هه كما يعبد اهللا، وخيافُ هللا شريكا يعبدُ  اإلنسانُ  جيعلَ 

معتقدا أ�ا �ا،  ويتربكبأعتا�ا،  ويتمسح، يطوف �او  ويذبح هلا، وينذر هلا،القبور،  كمن يعبدهللا،   يتقربَ 

اهللا وحنو ذلك من األفعال، فهذه من األفعال الشركية اليت تنقض إميان العبد بأن أو تنفع أو تضر، ، الرزقمتنح 

  .وحده هو املستحق ألن يعبد دون ما سواه

ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن ﴿قال تعاىل لنبيه ما �ى اهللا عنه،  هو أعظم -عباد اهللا  –والشرك 

  .﴾بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين* ولتكونن من اخلاسرين  أشركت ليحبطن عملك

إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما ﴿رتب اهللا على الشرك عقوبة عظيمة فقال وقد 

  .﴾للظاملني من أنصار

إنه من برباهني شرعية وعقلية كثرية، فأما الشرعية فمثل قوله تعاىل  الشركوقد أبطل اهللا تعاىل ، املؤمنونأيها 

  .جنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصارـيشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه ال

   :أمهها اثنانعلى بطالن الشرك فكثرية،   وأما الرباهني العقلية

األلوهية، فهي خملوقة ال َختُلق، وال  شيء من خصائص يعبدها املشركونأنه ليس يف هذه اآلهلة اليت   : األول

لسماوات متلك هلم حياة وال موتًا، وال متلك شيًئا من ا جتلب نفًعا لعابديها، وال تدفع عنهم ضررًا، وال

َوُهْم ُخيَْلُقوَن َوال  َواختََُّذوا ِمن ُدونِِه آِهلًَة ال َخيُْلُقوَن َشْيًئا ، قال اهللا تعاىل ﴿ ايف ملكيتهاهللا وال تشارك  واألرض،

اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم من  ُقلِ  َميِْلُكوَن َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا﴾، وقال تعاىل ﴿ َميِْلُكوَن ألَنُفِسِهْم َضر�ا َوال نـَْفًعا َوال
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* ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـُْهم من َظِهٍري  َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اَألْرِض َوَما َهلُْم ِفيِهَما َميِْلُكوَن ِمثْـَقالَ  ُدوِن اللَِّه ال

قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا احلَْقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ  فـُزَِّع َعن قـُُلوِ�ِْم قَاُلوا َماَذاِإالَّ ِلَمْن أَِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا  َوال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعنَدهُ 

  .﴾ اْلَكِبريُ 

   . إذا كانت هذه حال تلك اآلهلة، فإن اختاذها آهلة من أسَفِه السَّفِه وأبطِل الباطلف

 ا يُـــِقرُّون بأن اهللا تعاىل هو وحده الربأن هؤالء املشركني كانو يا عباد اهللا، على بطالن الشرك  الثانيالبرهان و 

باأللوهية كما  وال يُـجاُر عليه، وهذا يستلزم أن يوحِّدوه 1اخلالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يُـجري

* ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تـَتـَُّقون َوالَِّذيَن ِمن قَـ  يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ  وحَّدوه بالربوبية، كما قال تعاىل ﴿

الثََّمَراِت رِْزقًا لَُّكْم َفَال َجتَْعُلواْ  ِفرَاشًا َوالسََّماَء بَِناء َوأَنـزَل ِمَن السََّماء َماء فََأْخرََج ِبِه ِمنَ  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرضَ 

  .تـَْعَلُمون﴾ لِّلِه أَنَداداً َوأَنُتمْ 

ذ إلـٰها يُعبد من دون اهللا أو مع اهللا فعبادتهكل ما وبناء عليه فإن   َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو  ﴿  قال تعاىلكما باطلة،   اختُّ

  .اْلَكِبري﴾ َوأَنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ  ُدونِِه ُهَو اْلَباِطلُ  َما َيْدُعوَن ِمناحلَْقُّ َوَأنَّ 

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

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

  الخطبة الثانية

ك أكثر العبادات اليت َشرَّ أن اعلموا رمحكم اهللا ف، بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

على أمهية إخالص الدعاء لقرآن والسنة وقد جاء التأكيد يف ا، هي عبادة الدعاءالناس فيها بني اهللا وبني خلقه 

أمن جييب املضطر إذا  وقوله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ومن ذلك قوله تعاىل ه، والنهي عن صرفه لغري هللا

ألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع وإذا س وقوله، دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض

  .واسألوا اهللا من فضلهتعاىل  وقوله ،إذا دعان

يف ، فاإلخالص اإلخالص تقرير إفراد اهللا بالدعاء يف حنو ثالمثائة موضع منوٍع يف القرآن بصيغ متعددة وقد جاء

  .عباد اهللا تفلحواالدعاء يا 

  2.النار دخلَ  نداً  يدُعو من دون اهللا وهو مات منْ :  وقال 

  أيُّ الذَّنِب أعظُم عنَد اهللا؟ : ُسِئل أنه  النيب عن الصحيحني ويف

  .واملثيل النظري هو دوالنِّ  3.ا وهَو َخَلَقكَ أن تجعَل للَِّه ند� : قال

                                                 
  .جور: ، مادة»لسان العرب«انظر .. أي ال يستطيع احد أن ينِقذ أحدا من عذابه) وال يُـجار عليه: (يُـِجـري أي ينقذ، وقوله 1
 .عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) 4497(البخاري  رواه 2
 .، واللفظ له، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه) 86(ومسلم ) 4761(رواه البخاري  3
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 سواءهللا،  ندا اختذه فقد العبادة من شيئا له صرف أو له ذبح أو له نذر أو به استغاث أو اهللا غري دعا من فكلُّ 

  .املخلوقات من ذلك غري أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان

ذلك بأن وقد وصف اهللا دعاء غريِه بأنه باطل يف موضعني من القرآن؛ املوضع األول قوله تعاىل يف سورة احلج 

  .الباطلاهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو 

  .الباطلذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه واملوضع الثاين قوله تعاىل يف سورة لقمان 

والشرك يف الدعاء واقع يف القدمي واحلديث، سواء بني املشركني األصليني، كالنصارى الذين ، املسلمونأيها 

  .األديان اهلندية الذين يدعون البقر، ويدعون متاثيلهم ا�سمة واملنحوتة، وغريهم كثري أتباعيدعون املسيح، أو 

، كغالة الصوفية الذي يدعون شيوخهمكما أن الشرك يف الدعاء واقع بني بعض الطوائف املنتسبة لإلسالم،  

لقبور، وهم مع هذا القبوريني الذين يدعون أصحاب اوكالرافضة الذين يدعون آل البيت، وكويتربكون �م، 

الشرك يزعمون أ�م مسلمون، حمبون للنيب صلى اهللا عليه وسلم، واإلسالم من شركهم براء، نعوذ باهللا من عمى 

  .البصائر، ونسأل اهللا أن يدمي علينا نعمة التوحيد والسنة

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

إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة،  :وسلمصلى اهللا عليه النيب  ، وقال)تسليماالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

من الصالة، فإن  فأكثروا عليَّ ، 2عقة، وفيه الصَّ 1ض، وفيه النفخةــــق آدم عليه السالم، وفيه قُبِ لِ فيه خُ 

ارض ، و وارض عن أصحابه اخللفاء ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم3)صالتكم معروضة علي

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، ودمر  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو عن التابعني 

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

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

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

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

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

  .زة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملنيسبحان ربنا رب الع. وقنا عذاب النار

يف مدينة اجلبيل، يف  ،1442لعام  اآلخرةمجادى من شهر  التاسعماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  00966505906761: ، واتساململكة العربية السعودية

                                                 
  .أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم 1
  .تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، وبني النفختني أربعون عاما أي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون كلهم، والصعقة 2
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