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  األولىالخطبة 

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

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

  .ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

  ).يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتـَُّقواْ الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون(

ُهَما رِ  يَا( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َجاًال َكِثرياً أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ).َوِنَساء َواتـَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

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

 ).اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيما

هللا عليه وسلم، وشر األمور فإن خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اأما بعد، 

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

 ،اهللا أكرم هذه األمة باختيار خري خلقه ليكون نبيا هلا ورسوال واعلموا أنتعاىل، اتقوا اهللا : أيها املسلمون

 بالنصيحةوقد أمر اهللا  ،وعمالفكان حبق خري الناس ُخُلقا وِعلما  ،)صلى اهللا عليه وسلم(وهو حممد 

 .النصيحةالدين : قال عن متيم الداري رضي اهللا عنه أن النيب فله، 

  ١.وألئمة املسلمني وعامتهم ولرسولههللا ولكتابه : قال ملن؟: قلنا

  :  قال النووي رمحه اهللا ملخصا كالم بعض العلماء يف معىن النصيحة للنيب 

فتصديقه على الرسالة، واإلميان جبميع ما جاء به، وطاعته يف أمره و�يه، ، وأما النصيحة لرسول اهللا 

ونصرته حيًا وميتاً، ومعاداة من عاداه، ومواالة من وااله، وإعظام حقه وتوقريه، وإحياء طريقته وسنته، 

ها، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه يف معانيها، والدعاء إلي

والتلطف يف تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجالهلا، والتأدب عند قراءا�ا، واإلمساك عن الكالم فيها 

بغري علم، وإجالل أهلها النتسابـهم إليها، والتخلق بأخــالقه، والتأدب بآدابه، وحمبة أهل بيته وأصحابه، 

  .انتهى كالمه رمحه اهللا ٢.وجمانبة من ابتدع يف سنته أو تعرض ألحد من أصحابه وحنو ذلك

  

                                                 
  ).٥٥(برقم رواه مسلم  ١
  .شرح النووي على صحيح مسلم ٢



َقرن قد لـِمن أعظم النصح له كما تقدم من كالم العلماء، كيف ال و  إن طاعة النيب أيها املسلمون، 

وأعلَم خلَقه بأن من أطاع الرسول فقد أطاعه، فقال تعاىل ﴿من يطع  ،اهللا تعاىل طاعته بطاعـة رسوله 

ذا إمنا جاء � ذلك أن الرسول  هُ ــجْ وَ الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظًا﴾، وَ 

قل إمنا ومل يأت بشيء من عند نفسه، قال تعاىل لنبيه  ،و مبلغ عن اهللاهالدين من عند اهللا عز وجل، ف

 .أنا بشر مثلكم يوحى إيل

، منها قوله تعاىل ﴿وما آتاكم ١يف ثالث وثالثني موضعا من القرآن وقد أمر اهللا تعاىل بطاعة الرسول 

اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن اهللا  أطيعواقل وما �اكم عنه فانتهوا﴾، وقوله تعاىل  فخذوهالرسول 

، اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون أطيعوايا أيها الذين آمنوا ، وقوله تعاىل ال حيب الكافرين

 .الرسول وأويل األمر منكم وأطيعوايا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا  وقوله تعاىل

واالستنان بسنته، وتعظيم  ،تواترت النصوص النبوية يف احلث على اتباعه وطاعته، واالهتداء �ديهكما 

كل أميت يدخلون اجلنة : قال ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا  أمره و�يه، ومن

 .إال من أىب

 يا رسول اهللا، ومن يأىب؟: قالوا

 ٢.دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب أطاعنيمن : قال

  ٣.فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا أطاعنيمن : قال وعنه أن رسول اهللا 

  ٤.إذا �يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم: قال وعنه أن رسول اهللا 

والذي نفسي بيده، لتدخلن اجلنة كلكم :  قال رسول اهللا : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

  . البعري ٥إال من أىب وشَرد على اهللا كِشراد

  ن يدخل اجلنة؟ يا رسول اهللا، ومن يأىب أ: قال

  ٦.دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب أطاعنيمن : قال

                                                 
وقد أمر اهللا بطاعته يف أكثر من ثالثني موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بني خمالفته وخمالفته،  : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا ١

 ).١٩/١٠٣(» جمموع الفتاوى«. كما قرن بني امسه وامسه، فال يذكر اهللا إال ذكر معه

  . ٤٩، ص »الشريعة«وهكذا قال اآلجري يف 
  ).٧٢٨٠(ري رواه البخا ٢
  .)١٨٣٥(، ومسلم )٧١٣٧(اه البخاري رو  ٣
  .)١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(اه البخاري رو  ٤
  .أي كما يشرد البعري إذا نفر وذهب عن صاحبه، واملقصود بالشرود هنا اخلروج عن طاعة اهللا ٥
يث أيب هريرة املتقدم، وحديث أيب ورجاله رجال مسلم، واحلديث له شواهد تقويه كحد، )١٧(برقم  )١٩٧ – ١/١٩٦(رواه ابن حبان  ٦

  ). ٧٢٨٠(، شرح حديث »الفتح«وغريه، وسنده على شرط الشيخني كما قال احلافظ يف ) ٢/٣٦١(هريرة الذي رواه أمحد 



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

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

  الخطبة الثانية

أيها املسلمون، ومما يدخل يف طاعة ، فيا بعدأما احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، 

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر تعاىل قال ، عند التنازع الرجوع إليه النيب 

باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون 

 .تأويًال﴾

 إن الناس أمجعوا أن الرد إىل اهللا سبحانه هو الرد إىل كتابه، والرد إىل الرسول : قال ابن القيم رمحه اهللا

  ١.هو الرد إليه نفسه يف حياته، وإىل سنته بعد وفاته

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

إن من أفضل أيامكم  :وسلمصلى اهللا عليه النيب  ، وقال)تسليمايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

من  فأكثروا عليَّ ، ٣عقة، وفيه الصَّ ٢ض، وفيه النفخةــــق آدم عليه السالم، وفيه قُبِ لِ يوم اجلمعة، فيه خُ 

وارض عن  ،صل وسلم على عبدك ورسولك حممد ، اللهم٤)الصالة، فإن صالتكم معروضة علي

  .من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ارض عن التابعني ، و أصحابه اخللفاء

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

  .املوحدين

  .أصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدينو اللهم آمنا يف أوطاننا، 

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

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

   .هذا خاصة، وعن سائر بالد املسلمني عامة يا رب العاملني

  .اللهم ارفع عنا الوباء إنا مسلمون
                                                                                                     

  .باختصار من حاشية الشيخ شعيب على احلديث أعاله 
  .، فصل يف حترمي اإلفتاء يف دين اهللا بالرأي املتضمن ملخالفة النصوص»إعالم املوقعني« ١
  .أي النفخة الثانية يف الصور، وهو قرٌن يَنفخ فيه إسرافيل، وهو الـَمـلك الـُمـوَكل بالنفخ يف الصور، فيقوم اخلالئق من قبورهم ٢
  .كلهم، والصعقة تكون بسبب النفخة األوىل يف الصور، وبني النفختني أربعون عاماأي ُيصعق الناس يف آخر احلياة الدنيا، فيموتون   ٣
حمققو و ، »صحيح أيب داود«، وصححه األلباين يف )٤/٨(، وأمحد )١٠٨٥(، وابن ماجه )١٠٤٧(، وأبو داود )١٣٧٣(النسائي رواه   ٤

  ).١٦١٦٢(برقم » املسند«

  



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

  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 ،، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغيىب يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القر إن اهللا ،عباد اهللا

واهللا  ،يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا اهللا العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر اهللا أكرب

  .تصنعون يعلم ما

  

يف مدينة اجلبيل،  ،١٤٤٢لعام  ربيع األولمن شهر  العشرينماجد بن سليمان الرسي، يف : أعد اخلطبة

  يف اململكة العربية السعودية
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