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ِة  -01  حتؼقؼ افُعُبقديَّ

  اخلطبة األوػ

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح إِنَّ اْلح

َفُد َأنح الَ إِفَ  ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف.َفُف، َوَأصح يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ  َف إاِلَّ الِل َوحح

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

ؾقا ظباَد الِلِ، اتؼقا الِلَ وأضقعقه، واظؾؿقا أن الِلَ تعاػ ؿد خؾَؼؽؿ، إكَسؽؿ 

كحَس إاِلَّ فَِقعح  َـّ َواْلح ِ ُت اْلح  . ُبُدوِن﴾وِجـَّؽؿ فعبادتِف، ؿال تعاػ: ﴿َوَما َخَؾؼح

ؾعبادُة الِلِ تعاػ، وإؾراُدها لِلِ وحَده ال َشيَؽ فف، هل افغايُة افؼصقى، وادطؾُب 

األشؿك، وادؼصقُد األظذ مـ اخلؾِؼ، ـام دفَّت ظؾقف اآليُة، ؾنن الِلَ تعاػ ذـَر ذفؽ 

 ، ِ ِ وافؼْصح ، افؾذيـ مها أؿقى ُصقِر اْلْصح
ِ
ؾـػك أيَّ ؽايٍة فقجقِد بافـػِل واالشتثـاء

شت أشامُؤه، دَّا خؾَؼـَا  ُره، وتؼدَّ ـح ِـّ ؽَر ظبادتِف شبحاكف، وهق تعاػ ذ اْلكِس واْل

ـا مَهاًل بال بقاٍن، وال تقضقٍح فؾعبادِة افتل خؾَؼـا هلا وأمَركا هبا، بؾ بغَّ فـا  ـح فذفؽ مل يس

َح شبقَؾ ذفؽ، ؾبعَث  يـ ومـِذريـ،  معـك افعبقديِة لِلِ شبحاكف، ووضَّ شَؾ مبؼِّ افرُّ

ُبُدوا الِلََّ  ٍة َرُشقالً َأِن اظح ؾِّ ُأمَّ ـُ وإػ ظبادتِف وحَده داظغ، ؿال تعاػ: ﴿َوَفَؼدح َبَعثحـَا ِِف 

الَفُة َؾِسُروا ِِف  تح َظَؾقحِف افضَّ ـح َحؼَّ ـح َهَدى الِلُ َوِمـحُفؿح َم َتـُِبقا افطَّاُؽقَت َؾِؿـحُفؿح َم َواجح

َرح  بَِغ﴾األح اَن َظاِؿَبُة ادحَُؽذِّ ـَ قحَػ  ـَ  .ِض َؾاكحُظُروا 
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يا ؿقِم اظُبدوا الِلَ مافؽؿ مـ "ؾؽؾُّ رشقٍل جاَء إػ ؿقِمف ـاَن أوُل ما يؼقُل هلؿ: 

ُشُؾ هبا أمٌر ؾَطَر الِلُ تعاػ اخلؾَؼ ظؾقف، ومع "إفٍف ؽُره  ، وهذه افدظقُة افتل جاءت افرُّ

ِذي َخَؾَؼُؽؿح ذفؽ اكؼسَؿ اخلؾُؼ ِحقا شِؾ إػ ِؿسَؿِغ، ـام ؿاَل تعاػ: ﴿ُهَق افَّ َل دظقِة افرُّ

َؿُؾقَن َبِصٌر﴾ ـٌ َوالِلُ باَِم َتعح ِم اؾٌِر َوِمـحُؽؿح ُممح ـَ  . َؾِؿـحُؽؿح 

اِن،  يَّ َؼف الِلُ إػ اْليامِن، ؾفق ظذ افِػطحرِة ِف ظبقديتِف فؾقاِحِد افدَّ ؾؿـ افـاِس مـ وؾَّ

ِة األصـاِم واألوثاِن.  ومـ افـاسِ   مـ ابُتع باْلرماِن ؾاجتاَفف افشقطاُن، ؾقؿَع ِف ظبقديَّ

 أَيا ادممـقن..

ُة افعققِن،  إن افعبقديَة لِلِ تعاػ افتل هل ُؿقُت افؼؾقِب، وؽذاُء األرواِح، وُؿرَّ

، ال تِصحُّ إال هباِم:   وُُسوُر افـػقِس، تؾؽ افعبادُة مبـقٌة ظذ رــغح ظظقؿغح

 : افذلُّ فف شبحاكف. الثاين: ُمبُة الِلِ تعاػ.                               األول

 ؿال ابـ افؼقؿ رمحف الِل: 

 وعبااااااُةمحالااااةُِ محباهااااُ محُ ب اااا 
1 

ْمحاااااامحُ   بااااا   ُِ محعاهِاااا  ()مااااِّمحعل 
1 

وألوامِره وَشِظف ؾؽؾام امتأل ؿؾُب افعبِد لِلِ تعاػ حبًّا، وفف شبحاكف ذالً وتعظقاًم، 

شُؾ  ُة لِلِ تعاػ، وهذه افعبقِديُة افتل َدَظت إفقفا افرُّ اكِؼقادًا وظَؿاًل، ـُؿَؾتح ؾقف افعبقديَّ

ُ هذا  ٌب، يرِضُب برَواِؿف ظذ مجقِع مـاِحل اْلقاِة وصموِِنا، ويتبغَّ أمٌر ظاٌم واِشٌع َرحح

ِب اْلؽقِؿ، ومـ خالِل مطافعِة واضحًا َجؾقًّا مـ خالِل إجافِة افـظِر ِف آياِت افؽتا
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ـِة، ؾنن الِلَ تعاػ خاضَب ظباَده ادممـغ باألمِر وافـفِل ِف أمقٍر ـثرٍة،  ـِ افسُّ دواوي

 تتعؾُؼ بؿعاِصفؿ وحقاِِتؿ. 

ـُ أن يتضَح صؿقُل افعبقديِة ْلؿقِع مـاحل اْلقاِة مـ تعريِػ أهِؾ افعؾِؿ  ويؿؽ

هل اشٌؿ جامٌع  "شالم ابـ تقؿقة رمحف الِل تعاػ: وافػؼِف دعـك افعبادِة، يؼقل صقخ اْل

 .()"دا حيُبف الِلُ ويرضاه مـ األؿقاِل واألظامِل، افباضـِة وافظَّاهرِة 

قِة الِلِ  ؾعذ هذا تؽقُن افعبادُة صامؾًة فألظامِل افؼؾبقِة، ـؿحبَِّة الِلِ ورشقفِف، وخشح

ِؾ ظؾقف، واْلخالِص فف ُـّ ِؿف، وهل صامؾٌة فألرـاِن واْلكابِة إفقحف، وافتق ِز ُْلؽح ، وافصَّ

افشعائريِة، مـ افصالِة وافزـاِة وافصقاِم واْلجِّ وتطقظاِِتا وما يتبُعفا، وهل أيضًا 

صامؾٌة فؾعالؿاِت االجتامظقِة، واألحقاِل افشخصقِة، واألخالِق وافػضائِؾ افتعامؾقِة، 

وافشموَن افتجاريَة واالؿتصاديَة وهل تشؿُؾ أيضًا األحؽاَم افؼضائقَة افتَّؼيعقَة، 

 وافسقاشقَة. 

ـُ لِلِ تعاػ، وافعبقديُة فف شبحاَكف دائرٌة واشعٌة، حتقُط بجؿقِع جقاكِب اْلقاِة  ي ؾافدِّ

 افدوفِة وشقاشِة اْلؽِؿ. 
ِ
 اْلاجِة، إػ بـاء

ِ
ِب وؿضاء  وؾروِظفا، مـ آداِب األـِؾ وافؼُّ

حابُة  َؾف ادؼـقن رَ هذا ادعـك، بؾ وظَ  -ريض الِلُ ظـفؿ-وؿد أدرَك افصَّ

وادخافِػقن فدظقِة اْلشالِم ِف ذفؽ افقؿِت، ؾػل صحقح مسؾٍؿ ظـ شؾامَن  ريض الِل 

محظـف  ؿال  -ؿاَل فـا ادِؼـقن: إكَّا أرى صاحَبؽؿ يعؾُِّؿؽؿ، حتك يعؾَِّؿؽؿ اخلَراءَة »:

،  -أي: ؿضاَء اْلاجةِ ؛ ِناكا أن يستـِجَل أحُدكا بقؿقـِف أو يستؼبَؾ ؾؼال: َأَجؾح
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ِث وافعظاِم، وؿال: ال يستـجل أحُدـؿ بدوِن ثالثِة أحجارٍ  وح مح.مح«افؼبؾَة،وِنك ظـ افرَّ

يرى ويشفُد أِنؿ ـاكقا  -ريض الِل ظـفؿ - وادتلمُؾ ِف شرِة افصحابِة افؽرامِ 

قاِل، وِف أـثِر األحقاِن، وأِنؿ يراِجعقن افـبلَّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ ِف ـثٍر مـ األح

ـاكقا يتقؿَُّػقن ِف اكتظاِر افقحِل ِف ـثٍر مـ ؿضاياهؿ وصموِِنؿ، إال أكف مع ُمِِضِّ 

 وافدظاِة اظسى مػفقَم افعبقديِة ـثٌر مـ 
ِ
األوؿاِت، وُؾُشقِّ اْلفاالِت، وِؿؾِة افعؾامء

ظل االكتساَب إػ افتغقِر وافتبديِؾ واالكحراف، حتك أصبحـا كرى وكسؿُع م ـ يدَّ

ًا وال َحَرجًا أن يْصَف أكقاظًا مـ افعباداِت افؼؾبقِة أو  اْلشالِم، ثؿ إكف ال يرى َضرح

افعؿؾقِة فغِر الِلِ تعاػ، إما بحجِة أِنؿ أوفقاُء الِلِ، أو أِنؿ وشطاُء، أو أِنؿ وشائُؾ، أو 

بؽُر ذفؽ مـ اف  ِف.شُّ

د الِلَ    بافؼصِد، ؾؾؿ يعُبدح إال الِلَ تعاػ، فؽـَّف مل وأصبحـا كرى وكشاهد مـ وحَّ

 افـبلَّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ ؾقام جاَء بف، ؾعبَد الِلَ هبقاه، وما متؾِقف ظؾقف رؽبُتف.  عيتاب

ؾننَّ الِلَ تعاػ أَمَركا بعبادتِف وحَده وـال افػريؼغ ضؾَّ افطريَؼ، وأخَطَل افسبقَؾ، 

ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا  ي ُبُدوا الِلََّ ُُمحؾِِصَغ َفُف افدِّ شبحاكف، ؾؼال تعاػ: ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ فَِقعح

َؼقَِّؿِة﴾ ـُ افح اَة َوَذفَِؽ ِدي ـَ ُتقا افزَّ الَة َوُيمح َؾال  ، وؿال تعاػ: ﴿َوَأنَّ ادحََساِجَد لِلِِافصَّ

ُظق َمَع الِلِ َأَحدًا﴾ ـحُتؿح َتدح ـُ ، وأمركا أيضًا أال كعبَده إال بام َشَع، ؿال تعاػ: ﴿ُؿؾح إِنح 
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ِػرح َفُؽؿح ُذُكقَبُؽؿح َوالِلُ َؽُػقٌر َرِحقٌؿ﴾ بِبحُؽُؿ الِلُ َوَيغح بُِعقِِن حُيح بُّقَن الِلََّ َؾاتَّ
، وؿال افـبل حُتِ

ِركا هذا ما فقس مـحف ؾفق رد  مـ أ»صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:  َدَث ِف أمح  . «حح

َقف  ر ؿؾَبف، ويصػِّ تِف لِلِ تعاػ أن يطفِّ اؽِب ِف حتؼقِؼ ظبقديَّ ؾافقاجُب ظذ افعبِد افرَّ

بُؾ مـ افعَؿِؾ  ٍد فغِر الِلِ تعاػ، ؾنن الِلَ تعاػ ال يؼح وخيؾقف مـ ـؾِّ صائبِة َشٍك، أو ؿصح

ِغَل بف وجفف شبحاكف، ؾعـ أيب هريرة  ريض الِل ظـف  ؿال: ؿال إال ما ـاَن خافِصًا، وابتُ 

ِك، مـ »رشقُل الِلِ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:  ح  ظـ افؼِّ
ِ
ـاء َ ؿال الِلُ تعاػ: أكا أؽـك افؼُّ

ف ـَ ي َتَرـُتف وَِشح  . «َظِؿَؾ َظَؿاًل أََشَك معل ؾِقِف َؽرح

 أثِرهوظؾقف أيضًا أن جيتفَد ِف متابعِة افـبلِّ صذ 
ِ
ؾنن  ؛الِل ظؾقف وشؾؿ، واؿتػاء

ٍدصذ الِل ظؾقف وشؾؿ، وظذ حسب متابعِة افعبِد فؾـبلِّ صذ الِل  خَر اهلدِي هدُي ُمؿَّ

ِر، وـثرِة األجِر ظـَد الِلِ شبحاكف  ـح دِر، ورؾِع افذِّ ظؾقف وشؾؿ يـاُل مـ اكؼاِح افصَّ

 وتعاػ. 

فؾـبلِّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ، ؾؾقست افعزُة ؾعؾقؽؿ ظباَد الِلِ باْلخالِص وادتابعِة 

بؽثرِة افعؿِؾ، مع افتػريِط ِف اْلخالِص لِلِ تعاػ، ومتابعِة افرشقل صذ الِل ظؾقف 

ؿح  ـُ ََقاَة فَِقبحُؾَق َت َواْلح ِذي َخَؾَؼ ادحَقح ـِ افعؿِؾ، ؿال الِل تعاػ: ﴿افَّ وشؾؿ، بؾ افعزُة بحس

ـُ َظَؿاًل َوُهقَ  َس ُؽؿح َأحح َغُػقُر﴾ َأيُّ َعِزيُز افح  .افح
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ـُ هق أخؾُصف وأصَقُبف"ؿال افػضقُؾ بـ ظقاٍض رمحف الِل:  يا  :ؿافقا ،افعؿُؾ اْلَس

،  ؟خؾُصف وأصقُبفع ما أأبا ظ ؿال: إن افَعَؿَؾ إذا ـان خافصًا ومل يؽـ صقابًا مل ُيؼَبؾح

ـح خافصًا مل ُيؼبؾح حتك  يؽقَن خافصًا صقابًا، واخلافُص ما ـاَن وإذا ـان صقابًا ومل يؽ

ـةِ   . "لِلِ، وافصقاُب ما ـان ظذ افسُّ

ؾـسلُل الِلَ افعظقَؿ، ربَّ افعرِش افؽريِؿ أن جيعَؾـا مـ أهِؾ اْلخالِص وادتابعِة، 

َؼـا إػ خِر األؿقاِل واألظامِل.  محوأن يقؾِّ
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

َم فـا ِف اخلطبِة األوػ صقرتاِن مـ ُصقِر االكحراِف، افذي ضرَأ ظذ  ؾنكف ؿد تؼدَّ

 األمِة ِف مػفقِم افعبقديِة لِلِ تعاػ.

ومـ ُصقِر االكحراِف ِف مػفقِم افعبقديِة لِل تعاػ: أن بعَض مـ أظؿك الِلُ 

َر هلؿ  ُروا أو ُصقِّ  افسبقِؾ، َتصقَّ
ِ
أن ظبادَة الِلِ تعاػ هل بصرَِتؿ، وأضؾَُّفؿ ظـ شقاء

تؾؽ األؿقاُل واألظامُل، افتل تضبُط ظالؿَة افعبِد بربِّف، مـ صالٍة أو زـاٍة أو صقاٍم أو 

حجٍّ أو تالوٍة وذـٍر، أما ما َظَدا ذفؽ مـ األمقِر ؾؾقس هلا بافعبادِة أو افعبقديِة لِلِ 

قفٌة إػ افـاِس، يػعؾقن ؾقفا ما يَش  ـُ اُؤون، وحيُؽؿقن ما تعاػ ِصؾٌة، بؾ هل مق

 ُيريدون.

ـِة ظذ بطالكِف،  ؾقٌط، دفَّت كصقُص افؽتاِب وافسُّ وال صؽَّ أن هذا ؾفٌؿ مبحتقٌر مغح

بؾ دلَّ افعؼُؾ ظذ ضعِػف وضالفِف؛ إذ ـقػ يستؼقُؿ ِف األذهاِن، أو يصحُّ ظـَد أويل 

محوسلمافعؼقِل واألبصاِر أن يعؾِّؿ افـبلُّ ادختاُر  َتف تػاصقَؾ ودؿائَؼ أ صىلمحاهللمحعلو  مَّ

 اْلاجِة، ثؿ يسُك تعؾقَؿفؿ األمق
ِ
، افتل هبا موافؼضايا اْلسا مافعظا رآداِب ؿضاء

 تستؼقُؿ اْلقاُة ِف اددِن واألمصاِر؟!

 دا 
ِ
ائِع واألكبقاء  بافؼَّ

ِ
ظُؿ افتَّـِؼقِص واالزِدراء بؾح فق ؿاَل ؿائٌؾ: إنَّ هذا ؾقف أظح

 واف
ِ
. جاكب رأَي األَفِبَّاء

ِ
 عؾامء

بلصحابِف ظـ  وؿد خؾَّػ هذا افػفُؿ ادغؾقُط اكحراؾاٍت خطرًة، تقِصُؽ أن ََتُرَج 
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 شبقِؾ أهِؾ اْلشالِم.

ـَ  ي ـا مـ يؼقُل ويؽتُب: إن افدِّ ومـ هذه االكحراؾاِت اْلساِم: أكـا شِؿعح

أو ؽِر  وافعبقديَة لِلِ، فقس هلا دخٌؾ ِف افتجارِة أو االؿتصاِد أو افسقاشِة أو اْلظالمِ 

اِل ادـحرِف  ذفؽ مـ جماالِت اْلقاِة، بؾ آَل األمُر بؽثٍر مـ أصحاِب هذا افػؽِر افضَّ

ـَة افؾذيـ مها شبقُؾ افـجاِة يـظِّامن  ـَ ظـ اْلقاِة، وجعؾقا افؽتاَب وافسُّ ي أن َؾَصؾقا افدِّ

 .  ظالؿَة افعبِد بربِّف، وال يتجاوزون هبام هذا اْلدَّ

ظذ ذفؽ، ؾرأيـا أصحاَب هذا االكحراِف، افذيـ رضَب  بؾ مل يؼتِْص األمرُ 

ُدُر ظـ افسـِة وافؼرآِن ِف شقاشاتِف أو  افـػاُق ؿؾقهَبؿ بِجراكِف، يـؽرون ظذ ـؾِّ مـ يصح

 ،
ِ
اؿتصادياتِف أو أحؽاِمف أو أكظؿتِف أو شائِر صموِن حقاتِف، ويؼذؾقن بلؿَذِع األشامء

ؾَّ مـ دظا ـُ إػ حتؽقِؿ افؽتاِب وافسـِة، ؾتارًة يسؿقن  ويصػقن بلبشِع األوصاِف 

ادتؿسؽغ بافؽتاِب وافسـِة ِف دقِّ األمِر وجؾقؾِف رجِعقغ، وتارًة طالمقغ، وتارًة 

ؾغ، أو إرهابقغ، ؾحسُبـا الِلُ وكعؿ افقـقؾ.   أصقفقغ، وتارًة متطرِّ

 أَيا ادممـقن.

ظِؿ ما ُيػسُد األدياَن وخيِرُب احَذُروا همالء ادضؾِّؾغ ادـاؾِؼغ، ؾنِنؿ مـ أظ

ُؽقا بؽتاِب ربِّؽؿ وشـِة كبقِّؽؿ، ؾفام شػقـُة افـجاِة، وؿد أمَر الِلُ بذفؽ،  األوضاَن، ومتسَّ

محوسلمؾؼال فـبقِّف  اٍط صىلمحاهللمحعلو  ِذي ُأوِحَل إَِفقحَؽ إِكََّؽ َظَذ ِِصَ ِسؽح بِافَّ َتؿح :﴿َؾاشح

َتِؼقٍؿ﴾  .ُمسح
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محوسلممحصىلوجاَء ظـ افـبلِّ  محفوكممح»مـ ُضُرٍق ظديدٍة أكف ؿال:  اهللمحعلو  تةكُت

 . «أمَةه  محل محتِضلُّوامحمامحمتسكُتممحهبام:محكتاَبمحاهللِ،محوُسنَ محرسولِ 

وال خيدظـَّؽؿ همالء ادـحرؾقن بلالظقبِفؿ وأشافقبِفؿ وتضؾقالِِتؿ، ؾفؿ أصبُف 

 ريضمحاهللمحعن محمحه حذيػُة ، افذي رواصىلمحاهللمحعلو محوسلممـ يـطبُؼ ظؾقفؿ وصُػ افـبلِّ 

، افذيـ يؽقكقن آخَر افزماِن:  ِّ محَم مح»ظـ أهِؾ افؼَّ محجهنَم، محأهواِب محإىل محضاللٍ  اعاُة

محفوها مح ذفوْ محإلوها محلنامح،أجاهَبم ُهم محِصف  محاهللِ محرسوَل محها تِنامحمح، لت: َُ محِجل  محم  محهم فقال:

 . «وهتكلَّمو محهألسنتِنا

ر، ومـ افض ر بعد افؽقح الِل بعد اهلدى، ومـ افزيِغ بعد ؾـعقذ بالِل مـ اْلَقح

 .
ِ
 االهتداء

 

 

 

                                 


