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 ُعؿوُم رشالِة الـبيِّ صذ اهلل عؾقه وشؾم -21

 اخلطبة إوىل.

َهاِدَي إِنَّ اْْلَْؿَد هللِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َلُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

ا َبْعُد.   َأمَّ

فاتؼوا اهللَ عباد اهلل وٓ متوُتنَّ إٓ وأكتم مسؾؿون، فنن اإلشالَم عصؿٌة دْن جلَل 

َة اإلشالِم ديُن اهللِ، الذي من إلقه، وُجـٌَّة دن اشتؿسَك به وعضَّ  عؾقه، فاإلشالُم يا أمَّ

 دَخَؾه كان آمـًا، وِحصـُه الذي َمن التجَل إلقه كان فائزًا. 

 أَيا ادسؾؿون.

إن اإلشالَم ديُن اهللِ الذي ٓ ُيؼبُل من أحٍد ِشواه، قاَل اهللُ تعاىل: ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْرَ 

ين﴾اإِلْشالِم ِديـًا َفَؾْن ُيْؼبَ  ِخَرِة ِمَن اخْلَاِِسِ ْٔ ، وقال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ َل ِمـُْه َوُهَو ِِف ا

يَن ِعـَْد اهللَِّ اإِلْشالُم﴾ الدِّ

 أَيا ادسؾؿون.

إن كعؿَة اهلل عؾقؽم هبذا الديِن الؼوِيم كعؿٌة عظقؿٌة جؾقؾٌة، فنن الـاس قبل بعثِة 

اكوا ِف جاهؾقٍة جفالَء، اكترشت فقفم الضالُٓت، الـبي ُمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم ك

 وراجت شوق الظؾامُت، وفشت الرشوُر واجلفآُت. 
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 أهل الؽتاب ،ومن ٓ كتاب هلم.كان الـاُس ِف اجلؿؾِة صـػني:

 أهل الؽتاب، وهم فريؼان: 

حت، أخبُث إمم  إول: القفود أهُل الؽذِب والبفتاِن، قتؾُة إكبقاء وَأَكؾُة السُّ

فم بالـؼؿة، أهل الؾعـِة والذلِة.  ضّويًة، وأدواهم شجقًة، وأبعدهم عن الرمحِة، وأحؼُّ

الثاين: هم الـصارى، أهُل الضالِل، وُعبَّاد الصؾقِب، الذين آذوا اهللَ أبؾَغ إذى، 

فؼالوا: اختَذ اهللُ صاحبًة وولدًا، ولؼد افسوا عذ ربِّ السامواِت وإرِض كذبًا، وقد 

ْرَن ِمـ -واهللِ– جاُؤوا اَمَواُت َيَتَػطَّ بَاُل  هُ صقئًا عظقاًم ﴿َتَؽاُد السَّ رُّ اجْلِ
َْرُض َوخَتِ ْٕ َوَتـَْشقُّ ا

مْحَِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلداً  مْحَِن َوَلدًا َوَما َيـَْبِغي لِؾرَّ اَمَواِت  َهّدا َأْن َدَعْوا لِؾرَّ إِْن ُكلُّ َمْن ِِف السَّ

َّٓ آِت  َْرِض إِ ْٕ ُهْم َعّدًا َوُكؾُُّفْم آتِقِه َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َوا مْحَِن َعبْدًا َلَؼْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ  الرَّ

 بُن مريم. ا، وقالوا: إن اهللَ هو ادسقُح َفْردًا﴾

إٓ اهللُ مل يتخذ صاحبًة وٓ ولدًا، وٓ فال إله إٓ اهلل وحَده ٓ َشيَك له، وٓ إلَه 

إله اهلل، واهلل أكز عام يؼوُل ُعبَّاُد الصؾقِب، الذين اختذوا من دوِن اهللِ آهلًة لقؽوكوا هلم 

ؾبان ديـًا، وَشَب اخلؿِر وأكَل اخلـزيِر لؾؿممـني شبقال.  ا، الذين جعؾوا عبادَة الصُّ  ِعزَّ

يُن ما  فاْلالُل عـد الـصارى ما أحؾه الؼسُّ  مه، والدِّ والراهُب، واْلرام ما حرَّ

َُذوا َأْحَباَرُهْم  َشعه؛ ُيدِخل الراهُب من يشاء اجلـَة، وُيدخل من يشاُء الـاَر ﴿اختَّ

َّٓ لَِقْعُبُدوا إهَِلًا َواِحدًا ٓ  إَِلَه َوُرْهَباََنُْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللِ َوادَِْسقَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إِ
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ُكوَن﴾ َّٓ ُهَو ُشْبَحاَكُه َعامَّ ُيرْشِ  . إِ

 أَيا ادممـون..

هذه حاُل أهِل الؽتاِب قبَل بعثِة الـبيِّ صذ اهلل عؾقه وشؾم، أما من ٓ كتاَب له، 

ففو بني عابِد وثٍن أو عابِد كاٍر أو عابِد صقطاٍن، ففم ِف الؽػِر باهللِ العظقِم عذ ُصوٍر 

الؽػِر والضالِل الذي بؾغه الـاُس قبل بعثِة الـبيِّ صذ اهلل  َل ني لـا حاوألواٍن، ويب

كظَر إىل أهِل إرِض فؿَؼَتفم  -شبحاكه وتعاىل-أن اهللَ »عؾقه وشؾم ما رواه مسؾم: 

 .«عرهَبم وعجَؿفم، إٓ بؼايا من أهِل الؽتاِب 

، أرشؾه فبعَث اهلل برمحتِه وفضؾِه ُمؿدًا صذ اهلل  عؾقه وشؾم باهلدى وديِن اْلقِّ

َده بأياِت والزاهنِي، وأكزَل عؾقه  ،رمحًة لؾعادني وحجًة عذ اخلؾِق أمجعني، أيَّ

قًا دا بني يديه من الؽتاِب ومفقِؿـًا عؾقه، وفرَض اهللُ ضاعتَه  الؽتاَب ادبنَي، مصدِّ

ك مقثاَق الـبقِّني، فؼال تعاىل: واتباَعه، والتصديَق به عذ العادني، وقد أخَذ عذ ذل

ٌق دَِا  ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقَثاَق الـَّبِقِّنَي دََا آَتْقُتُؽْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْؽَؿٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُشوٌل ُمَصدِّ

كَُّه﴾  .َمَعُؽْم َلُتْمِمـُنَّ بِِه َوَلَتـُُْصُ

 أَيا ادممـون..

ـة الـورى، كؿـا إن ُمؿدًا صذ اهلل عؾقه وشؾم مب عوٌث إىل عامِة الـاِس وكافَّ
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ًة لِؾـَّاِس َبِشرًا َوَكِذيرا﴾ َّٓ َكافَّ َا  قـال تعاىل:﴿َوَما َأْرَشْؾـَاَك إِ وقال تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأَيُّ

ًٓ وقال شبحاكه: ﴿َوَأْرَشْؾـَاَك لِؾـَّاِس َرُشو ،الـَّاُس إيِنِّ َرُشوُل اهللِ إَِلْقُؽْم مَجِقعًا﴾

 .  َوَكَػى بِاهللِ َصِفقدًا﴾

ةً »وقد قال صذ اهلل عؾقه وشؾم:  فواجٌب عذ كلِّ أحٍد ، «ُبعثُت إىل الـاس عامَّ

ُكوِر واإلكاِث أن يمِمـوا بؿحؿٍد صذ اهلل  من اجلنِّ واإلكِس، والعرِب والعجِم، والذُّ

عِر كائـ ًا ْمن كان، أْقَسَم عذ ذلك عؾقه وشؾم، ومن مل يممْن به فنكه من أصحاِب السَّ

والذي كػيس بقِده ٓ يسؿُع يب »من ٓ يـطُق عن اهلوى، فؼال صذ اهلل عؾقه وشؾم: 

، ثم يؿوُت ومل يممْن بالذي أرشؾُت به إٓ  أحٌد من هذه إمِة، َيوديٌّ وٓ كُصاينٌّ

 . «كاَن من أصحاِب الـَّارِ 

َعْل فاتؼوا اهللَ أَيا الـاُس، وآمـوا باهللِ  ورشولِه:﴿ُيْمتُِؽْم ِكْػَؾنْيِ ِمْن َرمْحَتِِه َوََيْ

 .  َلُؽْم ُكورًا مَتُْشوَن بِِه َوَيْغِػْر َلُؽْم َواهللُ َغُػوٌر َرِحقٌم﴾
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 اخلطبة الثاكقة 

 أما بعد.

 فاعؾؿوا عباَد اهلل، أكه ٓ يممُن أحُدكم وٓ يِصحُّ إشالُمه إٓ بلمَرين:

إول: أن يممَن بام جاَء به الـبيُّ صذ اهلل عؾقه وشؾم، وأكه رشوُل ربِّ العادني إىل اإلكِس 

 واجلنِّ أمجعني.

الثاين: أن يؽػَر بؽلِّ ديٍن شوى هذا الديِن، وأن يعتؼَد أن أهَؾه من أصحاِب اجلحقِم، 

 ،َؼِد اْشَتْؿَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَؼى﴾قال اهلل تعاىل: ﴿َمْن َيْؽُػْر بِالطَّاُغوِت َوُيْمِمْن بِاهللِ فَ 

بًا عذ هذين إمرين:  فجعَل اهللُ تعاىل آشتؿساَك بالُعروِة الوثؼى، وهي ديُن اإلشالِم، مرتَّ

 عذ الؽػِر بالطاغوِت، واإليامِن باهلل. 

بام ُيعبُد  من قاَل: ٓ إلَه إٓ اهللُ، وكَػرَ »وِف صحقِح مسؾٍم قال صذ اهلل عؾقه وشؾم: 

قال الشقُخ السعدي ِف َشح هذا  ،«من دوِن اهللِ، َحُرَم ماُله ودُمه، وحساُبه عذ اهللِ 

تبني من ذلك أكه ٓبد من اعتؼاِد وجوِد عبادِة اهللِ وحَده ٓ َشيَك له، ومن "اْلديث: 

ة هلل واكؼقادًا، وٓبدَّ اإلقراِر بذلك اعتؼاًدا وُكطؼًا، وٓبد من الؼقاِم بعبوديِة اهللِ وحَده ضاع

من الزاءِة عامَّ يـاِف ذلك عؼدًا وقوًٓ وفعاًل، وٓ يتم ذلك إٓ بؿحبِة الؼائؿني بتوحقِد اهللِ 

 . "وموآِِتم وُكُْصِِتم، وُبغِض أهِل الرشِك ومعاداِِتم 

ؼوا إيامَكؽم باهللِ العظقِم، وبؿحؿٍد خاتِم الـبقني ، عسى أن فاتؼوا اهللَ عباَد اهلل، وحؼِّ

 كؽوَن باجلـَِّة من الػائزين، ومن جفـَم كاجني. 

 

                                 


