
 نواقص اإلسالمعن مختصرة  خطبسلسلة 
 بغض شيء مما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم))( الرابعالناقض الخطبة الرابعة: 

َنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَسيَِّئاِت أَْعَمالِ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
  ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.دً اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  إالَوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي لَُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه 

 َا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموني.  

 ََها َزْوَجَها َوب ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه ثَّ مِ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ نـْ
  .الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 ْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز َويـَْغِفْر َلكُ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوقُوُلوا قـَْوالً َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم
  .فـَْوزاً َعِظيما

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

 حب الدين من لوازم اإليمان

محمدا وأن  ال إله إال الله،أن لوازم شهادة من أن واعلموا وأطيعوه وال تعصوه، وعّظموه، تعالى  اتقوا اللهالله،  عباد
في  الصدق ، فهذا من عالماتدينه نبيه (صلى الله عليه وسلم)، ومحبةَ  الله تعالى، ومحبةَ  محبةَ رسول الله؛ 

 يحببكم الله). يالله فاتبعون، قال تعالى (قل إن كنتم تحبون تحقيق الشهادتين

فيه ما جاء  تبعوني، بل تعاليمهال يستنكفون عن اتباع  الدين اإلسالميالصادقون في محبة عباد الله، والمؤمنون 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ورسوله ليحكم كما قال تعالى   ،(صلى الله عليه وسلم)عن الله وعن رسوله 

لئك هم ويخش الله ويتقه فأو  يطع الله ورسولهوأولئك هم المفلحون * ومن  وأطعنا سمعنابينهم أن يقولوا 
 .الفائزون

يؤمنون حتى  الفال وربك قال تعالى  ،وأمر به مما قضى الله في كتابهوالمؤمنون ال يجدون في أنفسهم حرجا 
منقادون  فالمؤمنون ،مما قضيت ويسلموا تسليما ال يجدوا في أنفسهم حرجايحكموك فيما شجر بينهم ثم 

 .ه وسلم)(صلى الله عليفي قلوبهم، بما رضوا من حكم الله وحكم رسوله  وباطنافي جوارحهم، ظاهرا للشريعة 

يمَ يقول: ذاق  َسلَّمَ وَ للُه َعَلْيِه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلَّى ارضي الله عنهاْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب  عنو   َرِضيَ اِن َمْن َطْعَم اْإلِ
ْسَالِم ِديًنا، بِاللِه رَبًّا  ١ال.َرُسو (صلى الله عليه وسلم) ، َوِبُمَحمٍَّد َوبِاْإلِ

                                                           
 ).٣٤رواه مسلم ( ١



ليم بمصالح عبما يشرعه، نها من لدن حكيم ويرضى بها، ويحبها، ألفعلى اإلنسان أن ينشرح صدره للشريعة الغراء، 
 .الخبير اللطيفأال يعلم من خلق وهو رحيم بهم، قال تعالى  ،خلقه

 ة الدينحباألسباب الجالبة لم

صلحهم، بما يالعليم وهو ه، عَ بأن الله هو الذي شرَ  العلمُ  ؛إلى القلب الدينعباد الله، وإن مما يجلب محبة 
 الرحيم بخلقه.فيما يأمر به من شرائع، الحكيم 

والتي تزيد  ،خصائص ما سبقه من شرائعالتي تميزت به عن غيرها من  بخصائصه العلمُ  ؛الدينومن أسباب محبة 
 ١.على أربعين

 بأن من أحبه وتمسك به نجا، ومن حاد عنها هلك. العلمُ  ؛الدينومن أسباب محبة 

مية، وعلى لعلى اختالف مستوياتهم الع غير المسلمينفي كثرة الداخلين إليه من  التأملُ  ؛الدينومن أسباب محبة 
كثر األديان أ -بعد انتشار وسائل االتصاالت  - ياإلسالمالدين ودياناتهم، حتى صار  اختالف ألوانهم وبلدانهم

 .تحوال إليه

بالعقول  فهي تدعو لكل ما هو معلومتعاليمه حسنة وتدعو للخير، بأن  العلمُ  ؛الدينعباد الله، ومن أسباب محبة 
 حكمامن الله  حسنأ(ومن  تعالىقال والِفطر السليمة حسنه، وتنهى عن كل ما هو معلوم بالعقول والِفطر السليمة قبحه، 

ظكم وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يع واإلحسان، وقال تعالى (إن الله يأمر بالعدل لقوم يوقنون)
م األخالق بمحاسن األعمال ومكار فتعاليم الشريعة تأمر بن سعدي رحمه الله: ن ٰـ الرحمم تذكرون)، قال الشيخ عبد لعلك

  ، وتحث على العدل والفضل والرحمة والخير، وتزجر عن الظلم والبغي ومساوئ األخالق، فما ِمن خصلةِ ومصالح العباد
ال الشريعة اإلسالمية وأثبتتها، وما ِمن مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إقرتها أكمال قررها األنبياء والمرسلون إال و 

 انتهى. ٢وحثت عليها، وال مفسدة إال ونهت عنها وأمرت بمجانبتها.

 بغض الدين من نواقض اإلسالم

ات سواء كان بغضه متعلق بشيء من العقائد أو العبادأو شيء منه،  الدينبغض  اإليمانوإن مما يناقض عباد الله، 
(صلى د قلها وهو محممن نأو بغض ألن بغضها يلزم منه إما بغض منزلها وهو الله، أو المعامالت أو السلوكيات، 

من الطعن له كوهذا   ،السعادة والصالح ليس فيه الديناعتقاد أنها ليست حقا، أو اعتقاد أن الله عليه وسلم)، أو 
 .وأفعاله وأقواله حكمة الله تعالىفي 

                                                           
 ، وهي منشورة في شبكة المعلومات بهذا العنوان.»ةاإلسالمي خصائص الشريعة«يسر الله إعداد سلسلة خطب بعنوان  ١
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كما أن بغض الدين يتنافى مع حقيقة اإلسالم واإليمان، وهي االستسالم لله جل وعال بالتوحيد، واالنقياد له 
 بالطاعة، والرضا بما شرع من شرائع.

 بغض الدين من صفات الكفار والمنافقين

وأضل  والذين كرهوا فتعسا لهمإن بغض الحق وكرهه من صفات الكافرين والمنافقين، قال تعالى عباد الله، 
وقالوا يا مالك ليقِض  عن أهل النار ، وقال تعالىفأحبط أعمالهم كرهوا ما أنزل اللهبأنهم  أعمالهم * ذلك

 .للحق كارهونلقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم علينا ربك قال إنكم ماكثون * 

ألن كفر، وهذا كله نفاق و  يسير منها،أو جزء كلها أو جلها يحصل ببغض الشريعة   وبغض الشريعةعباد الله، 
 .البعض من عند اللهالكل و 

الله ــْنــزِلِها وهو مُ من محبة  ةالواجب محبة الشريعة، وأن محبتها متفرعوبعد عباد الله، فهذه مقدمة نافعة في بيان أن 
 .النبي (صلى الله عليه وسلم)العمل، ولزوم هدي فقد انفتح له باب مقدمة الهذه  مهِ فَ  نمَ فتعالى، 

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 الدين من أنوا أن واعلموا اتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد، 
صل الدين إلى ف الدعوةالحجاب، أو  بغضأمهات المؤمنين، أو بغض الصحابة، أو بغض السنة النبوية، أو بغض 

عن مناحي الحياة، وحصره في الشعائر التعبدية الـمحضة من صالة وصيام وحج، وعزله عن المعامالت والسياسات، 
 .فهذا كله من أنواع بغض الدين، وهو من أنواع النفاق األكبر، عياذا بالله

فصل الدين عن  ن إلىيدعو وأشباههم، وهم  العلمانيون والليبراليونالدين في زماننا  ِمــمَّن ابتلي ببغض، و عباد الله
ات، وعزله عن المعامالت والسياسمن صالة وصيام وحج،  الـمحضةمناحي الحياة، وحصره في الشعائر التعبدية 

، لفصلا لما دعوا إلى ذلكا دين الله إذ لو أحبو وعدم اقتناعهم به، ، لدينا همبغض دليل علىوال شك أن هذا 
نية، ومنهم من يخفي بغضه للدين، وهم بذلك منافقون، يظهرون اإليمان، ويبطنون ومنهم من يدعوا لذلك عال

 ، عافانا الله من ذلك.نٰـ الرحمالبغض لشريعة 
القوانين  ويسنون ،والية المرأة للقضاء واإلمارة بتحريميحاربون من قال ، و يحاربون الحجاب أنهم انحرافهمومن 

الميراث ي كتابه، كفبينها ق الله رَّ ـــأمور فبالمساواة بين الرجال والنساء في وينادون  ،لمنع تعدد الزوجات في بالدهم
 ألنهم يحبون الرذيلة ويكرهون الفضيلة.وما ذاك إال  ،عن المنكر نهيابالمعروف والن اآلمرينويحاربون ، مثال

 



 بغض الدين عمل خفي في النفوس

 يكون في أن يتفقد نفسه أال صاحب القلب الحيفعلى  ،والنفوسوهذا الناقض خفي في الضمائر عباد الله، 
يحصل ما في و  ،قبل مجيء اليوم الذي يبعث فيه ما في القبور ،أو بغض لشيء منها ،نفسه حزازة من الشريعة

 .والمعصوم من عصمه الله عز وجل ،الصدور

 خاتمة الخطبة

ِذيَن إن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيـَُّها الَّ عظيم فقال  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمرثم اعلموا رحمكم الله أن 
األئمة ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحنفاء، 
 اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة.

 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمال بارا. 
لمنا كله عاجله وآجله، ما عاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر  

 منه وما لم نعلم.
 اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتالنا.
دنا، واجعل عاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معااللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها م

 الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
 سالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز اإل

 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 
 اللهم وفق جميع والة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 

 دنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في ال
  سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
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