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 اخلطبة األوىل:  

 ومـ شقئاِت  ،ـاأكػِس  مـ رشورِ  باللِ وكعقذُ  ،هوكستغػرُ  فُ وكستعقـُ  هُ دُ ؿَ ح  كَ  ،للِ  دَ إن احلؿ

وحده  أن ال إلف إال اللُ وأصفدُ  ،لف فال هادَي  ومـ يضؾؾ   ،لف ضؾ  فال مُ  اللُ هِ مـ هيدِ  ،ـاأعاملِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف ه ورشقلُ ا عبدُ أن حمؿدً  وأصفدُ  ،لف ال رشيَؽ 

 .[201]آل عمران: ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ 

 ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

  .[1]الـساء: ﴾ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﮳﮴  ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ 

 .[01-07]األحزاب: ﴾﮼ ﮻  ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

دٍ ُهَدى  ، وَخَر الـُفَدىاحلديِث كتاُب الل فنن خرَ : أما بعد  األمقرِ  ، ورش  ملسو هيلع هللا ىلص حُمَؿ 

عةٍ  وكؾ   ،احمدثاُت   ضاللة. حمدثٍة بدعة، وكؾ  بِد 

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ   ﴿: العزيزِ  فِ شبحاكف ذم كتابِ  : يؼقل اللُاهللِ طبادَ  أهيا ادسؾؿون

 .[11]آل عؿران: ﴾    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ

  .[151]األعراف: ﴾ۅ  ۉ  ۉ ﴿ :يؼقل تعاىلو
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ   ﴿ف: صلكُ  َجؾ   يؼقلو

 .[150]األعراف: ﴾ ں  ں  ڻ

 .[55]الـقر: ﴾ ٺ  ٿ  ٿ ﴿: شبحاكف يؼقلو

 .[17]الـساء: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿:  يؼقلو

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ   ﴿:  يؼقلو

ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    ېئۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 .[55-51]الـقر: ﴾مئ

 .[01]األحزاب: ﴾﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼ ﴿: يؼقل و

 بِسره رِ والس    ،فِ رُشقلِ  عذ ضاعةِ  بادَ الع ف ََيُُث الل شبحاك اللِ  ذم كتاِب  ذم آياٍت كثرةٍ  

ـِ البدعِ  ، ف حمؿدٌ بام عؾقف كبق   ادسؾؿُ  َؽ وأن يتؿس   ، ـِ و ،وادحدثاِت  بعقًدا َع  بعقًدا َع

 
ِ
  ، وَرذائؾِ  األَهقاء

ِ
 . فِ كبق   بسـةِ  ادسؾؿُ  َؽ إكام يتؿس   ،اآلراء

ُ  الل و ڑ  ک    ک  ک  ک   گ   ﴿ فؼال:، ف قلِ لِرش ادخالػةِ  رَ  َخطُيبّي 

 .[31]الـقر: ﴾   گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے   ﴿ قال شبحاكف: و

 .[0]احلرش: ﴾ے
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اِم دَمؾُِب عذ ادسؾؿّي مـ ـلِ  ،األمقر مع حمدثاِت  قاَخِرضُ ف أن َيـ  تَ َر ُأم  َحذ   ـاوإن كبق   

عؾقف مـ  متػٌؼ  ،«َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَكا َهَذا َما َلْقَس ِمـُْه َفُفَو َرد  »: قال  ،الرُشور عَظائؿ

 . عائشةَ  حديِث 

وسـة اخلؾػاء  ،فعؾقؽم بسـتي ،فسرى اختالًفا كثًرا فإكه من َيِعش مـؽم»: وقال 

 كل   فإن   ؛ت األموروإياكم وحمدثا ،وا طؾقفا بالـواجذَطض   ،ادفديني من بعدي الراشدين

 شاريةَ  ـِ ب   العرباضِ  هؿ مـ حديِث وغرُ  ،والسمذي   ،وأبق داودَ  ،خرجف أمحدُ أ ،«بدطةٌ  حمدثةٍ 

ـِ  مؼبؾِ  ـا العالمةِ مما لقس ذم الصحقحّي لشقخِ  ادسـدِ  ذم الصحقِح  واحلديُث  ، ي هادِ  ب

 . القادعل  

َ  : وإن مـ ادقاشؿِ أهيا ادسؾؿون طباد اهلل َ او ،َتًعا لؾبدعِ َمر   هُؾ البدعِ ذها أالتل اَت  ها وذُ َت 

 َجعؾت لف الرافضةُ  هذا الشفرُ  ،ألولربقٍع ا َق صفرُ فُ ـلَ  ،وادخسعاِت  ،بقابًة لؾؿحَدثاِت 

 .رٌة مـ عؾؿٍ اثَ وال أ ،وال أَثرٌ  ،ال حديٌث و آيٌة، بف ما مل يلِت  ،مـ ادؿقزات الصقفقةُ و

وإكام مـ  ،وال ترشيػ ،وال َتؽريؿٌ  ،لف َتػضقٌؾ  ـا الـبل عـ كبق   مل يلِت  ربقعٍ  صفرَ  ن  إِ 

  أهؾِ  صلنِ 
ِ
ـَ  اقُس ؿ  ؾَ تَ أن يَ   والبدعِ  األهقاء  العبادةِ ) :فقؼصدوهنا حتت مسؿك ادخالػةِ  مقاض

 .(وادحبةِ  والؼربةِ  والطاعةِ 

ِ   صفرَ  ن  إِ  :اهلل ا ادسؾؿون طبادَ هي  أ  . الـبل   بؿقلدِ  حتػالِ لال مقشاًم  ذَ ربقٍع األول اَت 

ُخقن ذم ادمر   َتؾَػ اخ  ،التسؾقؿِ  وأَتؿ   الصالةِ  عؾقف أفضُؾ  ـا الؽريؿِ مقلَد رُشقلِ  إن   :فـؼول

  ذم رمضان.: فؿـفم من قال :عذ أققاٍل كثرةٍ  هِ حَتِديدِ 

 .ذم رجب :ومـفم من قال
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 .ذم ربقٍع األول :ومـفم من قال

 :قاوالذيـ قالقا ذم ربقٍع األول اَخَتؾػ

  .هق ذم ربقٍع األول مـ غر َتعِقّي: ؿـفم من قالف

 .ؾ عذ الَتعقّي: بومـفم من قال

  :اخَتؾػقا أيًضا والذيـ قالقا عذ الَتعِقّيِ 

 . ُولَِد ذم ربقٍع األول لِؾقؾتِّي َخَؾتا  الـبل   ن  إِ : فؿـفم من قال

 ،ةعرش لِثامِنَ : وققل ،رشة: لِسبِع عققلو ،ةعرش ل  تَ ـَ : اِلث  ققلو ،لَِعرٍش  :وققل ،امنٍ لِثَ  :وققل

 .األولِ  ربقعٍ  لِثامٍن َبؼِّي مـ صفرِ  :وققل

 ة.وال شـٌة كبقي  ،ذم حَتديد ذلؽ آيٌة قرآكقةٌ  حاصٌؾ َبّي ادمِرِخّي ومل يلِت  ُف ختالفاال

أو  ،لق كاكت تتعؾؼ بف أحؽاٌم ديـقة ـاكبق   حَتديَد مقلدِ  إن   :أهُيا ادسؾؿون طباد اهلل

َ  ،مسائؾ رشعقة  َدل  عذ أن   فؾام  مل يؽـ يشٌء مـ ذلؽ  ،َزَمـف  ـا وقُتُف، وألوضَح كبق  َلُبّي 

 شـقيٌة، وال احتػاالٌت  ،ديـقةٌ  وال مسائُؾ  ،بف أحؽاٌم رشعقةٌ  ال تتعؾُؼ  ، اللِ  رشقلِ  مقلدَ 

 قها.َدثُ شَتح  او التل اخسعفا الـ اُس  وال غُر ذلؽ مـ األمقرِ 

َ مل يَ   الـبل   بؿقلدِ  إن االحتػاَل  :اهللِ  هُيا ادسؾؿون طبادَ أ ال ، اللِ  رشقُل  فُ ع  رش 

قُتـا ،هبتؼريرِ  وال ،فوال بػعؾِ  ،فبؼقلِ  َوتـا ،وهَق ُأش  وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿  وإماُمـا ،وُقد 

 .[51]األحزاب: ﴾   ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی
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   الـبي   حتػاُل بؿولدِ اال 

ِ
 رشقلِ  وال مـ أزواِج  ،الراصديـ مل َيُؼؿ بف أحٌد مـ اخلؾػاء

 حتػالِ لال مـفؿ ومل يدعق أحدٌ  ،هأَحٌد بِؿقلدِ  مل َيتػؾ ،صحابِفوال مـ أ ،فِ بـائِ وال مـ أ ،اللِ

  . فابعد كبق   وهؿ أفضُؾ هذه األمةِ  ،هِ بؿقلدِ 

 ،الراشدين ادفديني من بعدي اخلؾػاءِ  وسـةِ  ،ـتيفعؾقؽم بس»: ف ققلَ  وقد شؿعتؿ

 .«األمورِ  وإياكم وحمدثاِت  ،وا طؾقفا بالـواجذِ َطض  

وال َمـ  ،ال ِمـ التابعّي ،ّيا الصاحلِ عـ أحٍد مـ َشَؾِػـَ  مل يلِت  الـبي   حتػاُل بؿولدِ اال

ـِ  ،َدهؿ مـ أئؿِة ادسؾؿّيَبع    ،الشافعل   واإلمامِ  ،مالٍؽ  كاإلمامِ  :ادتُبقعّي ئؿِة األ وال َع

 .وأيب حـقػة وغِرهؿ ،أمحدَ  واإلمامِ 

َففؾ دِمِدون  ،مة مؼُصقدةٌ وهذِه دواويـُفؿ ذم هذه األ ،هذه ُكُتُبفؿ َبَّي أيديـا مقجقدةٌ و

 .؟( اللِ  رشقلِ  بؿقلدِ  حتػاُل اال)يؼقل:  و عـقاًكاَباَبًا أ فقفا:

  .ال :اجلواب 

عَ   هِ بؿقلدِ  حتػاَل أن اال :فإذا َطؾِؿت وال  ،وال أصحاُبف ، اللِ  ُف رشقُل ؾ  مل َيػ 

 .ؿَعفُ ا إال ما وِش فال َيَسُعـَ  -أهُؾ الؼروِن ادػضؾةِ - الَسَؾُػ الصالُح 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ﴿: يؼقُل   فنن اللَ ؛هبؿ كتلش  كَ  ن  فعؾقـا أَ  

 .[110]البؼرة: ﴾ڑ  ک   ک  ک  ک

 وال عـ أحدٍ  ،وال عـ الصحابةِ  ،ـاعـ كبق   مل َيِرد   الـبقي    بادقلدِ  حتػاُل فنذا كان اال 

ؾِ   !؟بادقلدِ  حتػاُل اال َفعـ َمـ َجاءَ  ،الؼروِن ادػضؾةِ  مـ َأه 
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َمـ أحدَث  َل أو أن  : واآلثار   ِر اخلُططِ بِِذك   عتبار  واال ادقاِعظُ  فِ ذم كتابِ   ي  زِ يْ رِ ذكَر ادِؼْ 

 ،قنِدي  الُعَبق   ُهؿُ  اآلن: ادعروفةِ  ذم ادقاِشؿِ   حتػاالِت اال وبِسائرِ   الـبل   بؿقلدِ  حتػاَل اال

ـَ َشؿ    .-زوًرا وهبتاًكا-كُػَسفؿ بالػاضؿقّي أ اقالذي

 ،مالحدة :وققل ،ََمقًشا :وققل ،أهنؿ كاكقا هيقًدا : العؾمِ  وقد َذكر غُر واحٍد من َأْهلِ 

 َ هذم  ل هذا الذهب وهؿ روافض كام َبّي    عدًدا وَذكَر أن  ، ِشَرِ
ِ
كتَب فِقفؿ  مـ العؾامء

 َ  .  ماُهؿ عؾقفوَبّي 

 قا الـاَس وأَلَزمُ  ،الؼروِن ادػضؾة بعدِ  الرابِع اهلجري   ذم الؼرنِ  :مفِ بِدَطتِ  وكان ُضُفورُ 

َغ َفاشتسا  ،بقهو عذ  فؿـ َعاَرضفؿ ربام آَذوه أ ،ودولةٌ  حتك كاكت هلؿ ققةٌ  هوكرشو ،بذلؽ

 .البدعةَ  هِ هذِ  كثٌر مـ الـاسِ 

فؼد قال  ،عقسك   ؿقالدِ ب حتػالِ باال  فَ ب  َش أهنؿ أرادوا الت   :اأسباِب  نْ مِ  أيًضا هذه البدطةُ 

نن ف:  السؾقك ذيؾذم  التِز اَدسبقك  :حتػاِل بذلؽ كام ذم كتابفهق يدعق إىل االو ي  اوِ الَسخَ 

ىَل بالتؽريؿِ  فلهُؾ اإلشالمِ  ،أكز ؿ عقًدافِ كبق   َمقلدِ ذوا لقؾَة كاَن أهُؾ الصؾقِب اَت   . َدروأج   أو 

 .اكتفك كالمف

 .«ومن َتشبه بؼوٍم ففو مـفم»: َقاَل   ـاكبق   فنن   ؛ عؾقف وهذا ال َدلقَؾ 

 وكحـ أولئَؽ احتػؾقا بعقسك  ؟!ُثؿ َكتشبف بالـصارى ـاكبق   فؽقػ كسُك ُشـَةَ 

 .؟!ـا ـبق  ب ـحتػُؾ ف كتشبف هبؿ
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چ   ﴿ : اللِ  لؼقلِ  ُيعَتُز ُمعاَرضةً  بادقلدِ  حتػاَل إن اال :اهللِ  أهيا ادسؾؿون طبادَ 

 .[1]ادائدة: ﴾چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ـَ  :كلهنؿ يؼقلقن  اللِ رشقلِ  بؿقلدِ  حتػالِ قَن إىل االعُ د  فالذيـ يَ    الِل كاقٌص  إن ِدي

  .-باضٌؾ مـؽٌر وهذا و- َتؽِؿقؾٍ وٍؿ ففق ََيتاُج إىل َتت ؿق

وذم ، َمـ أحدَث ذم اإلشالِم صقًئا :قال -ما قال وما أمجَؾ -  وهلذا قال اإلماُم مالٌك 

 اللَ  ن  أل ؛حمؿًدا خاَن الرشالةَ  بدعًة َيراها حسـًة فؼد زعَؿ أن   ذم اإلشالمِ  َمـ ابَتدَع  :روايةٍ 

  [1]ادائدة: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿يؼقل: 

ـ     . اكتفك.اديـً  الققمَ  فال يؽقنُ  ،يقمئٍذ ديـًا فاَم مل يُؽ

ـَ  ـُ  فما قال وما أحَس بُِعقا َواَل تبتدعقا َفَؼد  ُكِػقُتؿ  » : مسعقدٍ  اب   .«ات 

ِساًضا عذ رشقلِ  يعتزُ  الـبل  بؿقلدِ  حتػاَل إن اال :فقا معارش ادسؾؿني    اللِ اع 

ال ؟ بادقلدِ  حتػاَل االهؾ دمدون فقفا  ففذه ُشـتُف َبَّي أيديـا ،ابالًغا تام   األمةَ  هذهِ  ُف مل ُيَبؾِغ  كلك  

 .هُ دُ دَمِ 

ـِ الد   ـَ مِ  بادقلدِ  حتػاَل أن اال :فالذيَن َيزطؿون ـ   ، ةِ والُؼربَ  ،العبادةِ  ـَ ومِ  ،ي ذلؽ ذم  ومل يؽ

تك ح الَتام   الَباَلغَ  ةَ م  األُ  هذهِ  َبؾِغ  مل يُ  اللِ  : إن رشقَل ؽلهنؿ يؼقلقنف اللِ رشقلِ  شـةِ 

اُقفؿ َجاءَ   .، فقاعجبا!هذه قربةٌ  ،هذه عبادةٌ  ،هذه ُشـةٌ  ،هذه َصعرةٌ  فؼالقا: ُحذ 

َتُه َطَذ َخْرِ َما َيْعَؾُؿُه هلَُ  َما َبَعَث اهلل» قال:  ـاكبق   ا َطَؾْقِه َأْن َيُدل  ُأم  ْم، ِمْن َكبِيٍّ إاِل  َكاَن َحؼًّ

مْ َوَيـَْفاُهْم طَ  رٍ  ـِ ب   اللِ عبدِ  مـ حديِث  سؾؿٌ خرجف مأ ،«ْن رَش  َما َيْعَؾُؿُه هَلُ   . َعؿ 
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  ةَ م  ترَك هذه األُ  ا ـَ فنن كبق  
ِ
 .ال َيِزُيغ عـفا إال َهالٌؽ لقُؾَفا كـَفاِرها  ،عذ البقضاء

 ذم حجِة القداعِ  هق ففا   ،مةِ ل  وكصَح لِ  ،ى األماكةَ وأد   ،غ الرشالةَ قد َبؾ   ا ـَ إن كبق  

إِِن اْطَتَصْؿُتْم َوَقْد َتَرْكُت فِقُؽْم َما َلْن َتِضؾ وا َبْعَدُه »: َيُؼقُل هلؿ -وهؿ يسؿعقن-تف ُأم   ُُياضُِب 

َفُد َأك َؽ َقد   «اهللِ، َوَأْكُتْم ُتْسَلُلوَن َطـ ي، َفََم َأْكُتْم َقائُِؾوَن؟ بِِه، كَِتاَب  َت  َقاُلقا: َكش  ي  َت َوَأد  َبؾ غ 

َت  ـِ  أخرجف مسؾؿٌ . َوَكَصح   . اللِعبدِ  ـِ ب   جابرِ  حديِث  م

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿  اللِ ًة لرشقلِ ُيعَتُز مَشاق    الـبي   بؿولدِ  حتػاُل اال

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ

  .[115]الـساء:

ًحا ،ًحا ذم ِعؾِؿفؿَقد   ،ًحا ذم الصحابِة ُيعَتُز َقد    الـبي   بؿولدِ  حتػاُل اال ذم  َقد 

ًحا  ،أماَكتِفؿ ًحا  ،فؿحِ ذم ُكص  َقد   .بادقلدِ  حتػالِ عذ اال قا الـاَس لهنؿ ماَدل  بذم إرصادهؿ َقد 

ؾِ  ـِ مـ ُشـَ  بادقلدِ  حتػاَل إن اال: فقا معارش ادسؾؿني  ؾِ  ،البِدعِ  َأه   .ـِ ـَ الس   ال مـ ضريِؼ َأه 

عذ  أن يستؼقؿَ  :- اللِ رشقَل  ا وصدًقا َُيب  إذا كان حؼ  - فالواجب طذ ادسؾم

وذم  ،فِ تِ وذِم هقئَ  ،فِ تِ وذم ُصقرَ  ،فِ ذم كالمِ  ،فِ عذ َضريؼتِ  وأن يؿَم  ،فُ يَ َهدِ  بِعَ وأن َيت   ،فِ تِ ُشـ  

 مـ كان ُح وُيَبّي  هق الذي ُيَقض    بل  ؾـل تباع  ؛ فنن االفِ ُكؾ   فِ ، وذم صلكِ  فِ وذم أعاملِ  ،فِ اتِ ادَ بَ عِ 

 .كذلؽ هق ولقس اِعقً ومـ كان َزاعاًم ُمد  ،  اللِ  ذم حمبِة رشقلِ  اصادقً 

ـَ   وأن كؽقنَ  ، اللِ  رشقلِ  ِؽ بسـةِ ؿس  عؾقـا بالت   :فقا طباد اهلل ،  هبا عامؾّيَ  ،هبا ُمعَتزي

وبذلؽ يـاُل ادسؾؿ ،  اللِ لرشقلِ  ا حمبّيَ بذلؽ كؽقُن حؼ   ،إلقفا ُمَتحاكؿّيَ  ،إلقفا َداِعّيَ 
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]آل  ﴾  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ﴿ حمبة ربِف

 .[11عؿران:

 اخلطبة الثانية:

 :وَمـ اهتَدى هبداه فِ وصحبِ  فِ وعذ آلِ  ،اللِ عذ رشقلِ  والسالمُ  والصالةُ  ،للِ  احلؿدُ 

 : فِ خمالًِػا لِؼقلِ  ُيعَتزُ  اللِ رشقلِ  بؿقلدِ  حتػاَل إن اال :اهللِ ادَ بَ ا ادسؾؿون طِ أهي  

  .«َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَكا َهَذا َما َلْقَس ِمـُْه َفُفَو َرد  »

اُكْم َوحُمَْدَثاِت األُُمورِ »:  فِ ولِؼقلِ   َدَثٍة بِْدَطةٌ  ؛إِي   .«َفإِن  ُكل  حُمْ

 :التل تتعؾؼ بلمقِر الدكقا ُد ادحدثات األصقاءهؾ مؼصق ؟اِت ثَ َد ْح ؿُ ـفََم مؼصوُد ال 

 .؟والطائراِت  ،والسقاراِت  ،تزيدِ وأجفزِة ال ،كادَراِوح

 .ال : ُ اجلواب

ـِ  ادُحدثاُت  : أِي  ِ اتثَ َد باُدْح  إكَم ادرادُ   ٌن ذم ُكتِب وُمَدو   رٌ ُمَسط   ـا َهدَي كبق   فنن  ؛ذم الِدي

ؾِ  قد أخذوا  -ِعفؿفؿ ومَج  بُِؽؾ  - ألن الصحابَة  ؛فِ تِ يشٌء مـ شـ وال َُيػك ،العؾؿِ  َأه 

 .لمةِ لِ  قه غُ وَبؾ   ،فُ يَ َهد  

تِي»:  فِ خمالًػا لؼقلِ  ُيعَتزُ   اهللِ رسولِ  دِ بؿول حتػاَل إن اال  ال َتَزاُل َصائَِػٌة ِمْن ُأم 

ق   َطَذ  فؿـ زَعَؿ أن  ،وال ُيسكُ  ،رُ جَ ال هُي    ،باٍق  احلؼ   أن   هذا احلديُث  َفدل   ،«َضاِهِرين اْْلَ

 .؟ ةِ ؾَ فليـ هق ذم الؼروِن ادػض   مـ احلؼ   بادقلدِ  حتػاَل اال
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  .كان مفجقًرا ذم الؼروِن ادػضؾةِ  هذا احلؼ   إن  : ف إىل أن يؼقَل َصاِحبَ  وهذا يدعق

ق  » :ققلف  ُُيالُػ وهذا  تِي َطَذ اْْلَ ُهْم َمْن ، َضاِهِرينَ  ال َتَزاُل َصائَِػٌة ِمْن ُأم  ال َيُُض 

م ،َخاَلَػُفمْ   .«وال َمْن َخَذهَلُ

 ؟.حتػالِ إال باال  اللِ عذ رشقلِ  داذا ال َتؽقُن َصالُتـا :اهللِ  أهُيا ادسؾؿون طبادَ 

 .؟َعاياِت  بالد  إال    اللِ َصالُتـا عذ رشقلِ  داذا ال َتُؽقنُ 

 إىل غرِ  -وعشاءٌ  غداءٌ -   بالقَجَباِت إال   ا ـَ لِ ـا أو َصالُتـا عذ رشقحتػالُ ا داذا ال َيُؽقنُ 

 .؟والؾحقمِ  ُشقمِ بِالد   ذلؽ،

ا إىل ِمـ   وال حتتاُج  ،حتػالٍ ا إىل اِمـ   ال حتتاُج   اللِ عذ رشقلِ  إن الصالةَ : أهُيا ادسؾؿون

 :مقِضٍع ُكـَت  ذم أي   ؽ عذ كبق   َصؾ   ،ا إىل هذه ادُحدثاِت ِمـ   ، وال حتتاُج هذه التؽالقِػ 

ِجدِ   ذم شائرِ  ،ؽذم بقتِ ذم ممشاك،  ،ؽذم مزرَعتِ  ،، ذم ُدكاكِؽؽذم عؿؾِ  ،ؽذم ُشققِ  ،كذم َمس 

 ؟. اللِ عذ رشقلِ  الصالةِ  ـَ الذي َمـعؽ مِ  ـِ مَ  ،ؽأحقالِ 

ِ َقاَل: ا ـَ وإن كبق   ـَّي  ِم ااِلث  ِم َيق  ـ  َصق   «َوَيْوٌم ُبِعْثُت فِقهِ  ،َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِقهِ » دا ُشِئَؾ َع

  . مـ حديِث أيب َقتادة مسؾؿٍ  كام ذم صحقِح 

 ،وادرَشِب  ال بِللقاِن ادََطَعؿِ  بالصقمِ  َصؽَر الل   ـا : كبق  وتلمل طاك اهللُراكظر ف

ا هجعؾق ،ِمـ الؼرِن الرابع اهِلجري إىل يقمـا هذا بادَقالدِ  ؿِت حتػااِل ا والؼقُم مـ مبدأِ 

فرشقُل الِل  ،ذلؽ وغرِ  واحلؾقياِت  األضعؿِة واألرِشبةِ  بادَقاِئد ادختؾػة مـ أكقاعِ   ػاالٍت احت

 .ذم واٍد، وهؿ ذم واٍد آخر 
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 .؟! عجًبا والل أكؽ حتَتػؾ بؿقلِدهِ  وَتزُعؿُ  ،َؽ يصقم وأكت تلكؾ وترشبكبِق   

ـِ كبق   بادِقلدِ  حتػاَل إن اال :فقا معارش ادسؾؿني وإكام  ،وأصحابِف  ـا لقَس ِمـ ُشـَ

ـِ   رشقلِ  الذيـ ُيبِغضقن أصحاَب  الرافضةُ  ،وشاَر بسِرِهؿ ،هبؿ كوَمـ تلش   الرافِضةِ  مـ ُشـَ

ويضحؽقن عذ  ،الصحابِة  وكاكقا ُيظِفُرون َشب   ،كاكقا ذم ِمَن  فنن الُعَبقدِيّي؛ اللِ

 .للِ ا رشقلِ  بؿقلدِ  حتػالِ باال ادسؾؿّي 

وعـد  ،اإلشالمقةِ  عذ ما هق حاِصٌؾ ذم البالدِ  بادقلدِ  حتػاَل إن اال :اهللِ  ؾؿون طبادَ ا ادسأهي  

  .ومـؽراٍت عظقؿةً  ،خُمالػاٍت كثرةً  فقفا دُ ، جياإلشالمقةِ  البالدِ  ادسؾؿّي ذم غرِ 

 اللِ  ذم رشقلِ  الُغؾق   :ذم كثٍر مـ ادقالدِ  أكُف َيُصُؾ  :-وهق أعظُؿفا وأخَطُرها- من ذلك

ِك باللِ َمـ مَظاِهرِ  ذلؽ إىل غرِ  ،شتغاَثُة بِفواال ،مـ دون اللِ  هُ ودعاؤ ،  ففذا  ، الرش 

 . اللِ إىل رشقلِ  َفا جاءت َتسعكُكؾ   ،وادروةَ  ،والصػا ،َزمَزمَ  َيزُعؿ أن  

وكرٌش  الصقفقةِ  روَاٌج ِعـدَ  والتل هلا  الُزدة قصقِدتِِف ادعروفِة بـ ذم يؼقُل  الُبوِصِريوذاك 

 واشٌع:

َيَ  ََأكرمَ ا َمَ َاخللق  َيل َهَ ب ََألوذَ َنَ ما

َ

َ لَ ح ََعندَ َواكَ س 
ََولَ  مَ َاحلادث  َمَ الع 

َ َتكنَ َنَ إ َ َيومَ َمل يَ َادعادَ َآخًذا
َي َدَ 

َ

َفَ  َوَ ض  َقَ َفَ إَّلًًَل َزَ يَ َل  َمَ دَ قَ الَ َةَ لََا

َ ج ََنَ مَ َنََفإ َ
َالدَ ودَ  َوَ ك ََنيا َض  َات 

َ

عَ َنَ ومَ 
َعَ لومَ  ََمَ لَ قَ والَ َاللوح ََمَ لَ ك

َ إَِذا َسَلْلَت » : عباسٍ  ـِ ب   لعبِد اللِ يؼقُل  -ق َحل  وه- ـبل الو؟  للماذا أبؼك  

واحلديُث  ،والطزان    ،والسمذي   ،أخرجف أمحدُ  ،«َتَعـَْت َفاْسَتِعْن بِاهللاْس  َوإَِذا ،اهللَ َفاْسَللِ 

ـٌ بشقاِهدِ   . القادعل   ـا العالمةِ لشقخِ  ادسـدِ  وهق ذم الصحقِح  ،هَحَس
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ِف َكَزَل إىل ققمِ    [515]الشعراء: ﴾ڇ  ڇ  ڇ﴿ :عؾقف ل اللُزَ ك  ا أَ د    والـبل  

ـًا َبط ـًا، ودَعاهؿ َيا َفاصَِؿُة بِـَْت » إىل أن  َقال: «اإِِّن  الَ ُأُغـِي طـُؽْم ِمَن اهلل َشْقئً »: ُثؿ  َكاَداُهؿ َبط 

د َسؾِقـِي  ا ذم أم   ،ما عـدي قُع أن ُأعطِقِؽ عذ َحَسِب ادَال بَِقدي أَشَتط  ،«ِشْئِت  ما من مايل حُمَؿ 

 .َؿُفؿَعؾ   ـا هؽذا كبق    ،«َطـِْك ِمَن اهلل َشْقًئا فإِّن  الَ ُأْغـِي» اآلخرةِ  أمقرِ 

ََم َأَكا ،اْبَن َمْرَيمَ  اَل ُتْطُروِِّن َكََم َأْصَرِت الـ َصاَرى ِطقَسى» يؼقل: ـا كبق   وهؽذا أيًضا  إِك 

ـِ  رَ ؿَ ممـّي عُ اد أمرِ  مـ حديِث  خرجف البخاري  أ  ،«َوَرُسوُلهُ  لوا: َطْبُد اهللِفؼو َطْبُدُه،  ب

 . اخلطاِب 

ـَ  :وهؽذا د ا قالقا ـَ  وياَخَركا ،شِقِدكا يا شِقَدكا َواب  َواَل  ،َطَؾْقُؽْم بَِؼْولُِؽمْ »قال:   ،َخِركا َواب 

ْقَطانُ   .«هوَرُسولُ  اهللِ إكَم أكا طبُد  ، َيْسَتَغِوَيـ ُؽْم الش 

اشللقن مـ دون الل أو  ،و اشتغقثقا يبأ ،ادعقن :مل يُؼؾ هلؿو ،َؿُفؿَعؾ   ـا هؽذا كبق  

. 

 بّي الرجالِ  ختالطٌ ا :ِف بالد ادسؾؿني بادوالدِ  حتػاالِت ِف هذه اال وهؽذا حيُصُل 

 
ِ
 .والـساء

ِضفا: َتَعاِضل ادَُخد   ؽِراِت  راِت وذم بع   .خانوالد   ،وادُس 

ِضفا   َشاَمعُ  :وذم بع 
ِ
 تِب ٌن ذم كُ ُمَدو   وهذا ،رِب ط  الو ِت الؾفقِ آالو ،وادزاِمرِ  ،الِغـاء

 .التاريِخ 
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ك ُؿقن هباوُهؿ ُيـ ِشدون -إذا مر  هبؿ  :ذلك أيًضاك  ، اللِ رشقلِ  رُ ِذك   -أصعاَرهؿ وَيَسَ

  !!قد َحَض كف أزعاًم مـفؿ   برشقلِ  يؼقمقن ُمَرحبّي فِ تِ والدَ  رُ ك  ذِ و

 .؟ومـ أضؾَعؽؿ؟خزكؿمـ أ ؟مـ أيـ لؽؿ هذا

ـِ  ؽقاادسؾؿّي أن يتَؿس   عذ :أهيا الـاُس فقا  َ  ،فؿ كبق   وأن يَسُؾؽقا َهَدَي  ،بالِدي  وَأال 

 .َيشتِغؾقا بالبدعِ 

ٌ :  مسعودٍ  بنُ  اهللِ ُد وطب َكعٍب  ْبنُ قال ُأََب   تَِصاٌد ذِم ُشـ ٍة َخر  ـِ اق  تِفَ   ِم َعة.اج   اٍد ذِم بِد 

، ومـ هذه ادحدثاِت  ،ومـ هذه ادخاَلػاِت  ،مـ هذه البدعِ  احَلذرِ  كؾ   احَلذرَ  :اهللِ  فقا طبادَ 

مـ  حتػاَل اال فَقبؼك ادسؾُؿ ُمـتظًرا ،فؿ كبق   وعـ شـةِ  ،فؿادسؾؿّي عـ ديـِ  صغؾِت التل أ

ـا فؼد ورَد عـ كبق   ،ؽأحقالِ  َشائرِ ال ُتَصِل عؾقف ذم  داذا ، فِ عذ رشقلِ  أجؾ أن ُيَصِلَ 

  اِر الصباِح ِمـ أذكالصالة عؾقف ن أ :
ِ
ـُ  ،وادساء   ذم   الؼقؿِ  َذكَر هذا اب 

ِ
 جالء

 . ـف عدٌد مـ العؾامءس  وَح  ففاماأل

ت ال ُكَصِل عؾقف إال ذم وق فؾامذامخَس مراٍت،  يقٍم  ُه ذم كؾ  ِذكرَ  كسؿعُ   ـارُشقلُ 

 .؟فب الِ حتػواال ،ادقلدِ 

 ،وأن َكَحَذر مـ البدعِ ، ـا كبق   هَبدِي  وأن َكَعَؿَؾ  ،ـَـالس   ؿَ أن ُكَعظ   عؾقـا: فقا طباد اهلل

ُبد ،َوِمـ ادَُحدثات  والبِدع ،عالل بام رَشَ  وأن َكع 
ِ
ٺ  ﴿ :فنن الل شبحاكف يؼقل ؛ال بِاألهقاء

 .[1اف:]األعر ﴾ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ
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ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ﴿ يؼقل:و

 .[55]الزمر: ﴾ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ﴿: يؼقلو

  .[51]الزمر: ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 ،َعَذ آلف َوَصحبف َوَشؾ ؿَ َصذ  الُل َعَؾق ِف وَ  اللِ  بسـِة رشقلِ  ِؽ َؿس  ت  الذم  :اهللِ  طبادَ  اهللَ فاهللَ 

ذم  ،ذم أخالِقـا ،ذم ُمعاَمالتِـا ،ذم عباداتِـا ذم ُمعَتَؼداتِـا، :ـاأحقالِ  ذلؽ ذم شائرِ ُكظ ِفَر  وأن

 ،مع أمَفاتِـا ،باِئـامع آ ،مع أبـاِئـا ذم مَم شاكا ،ـائورِشا ذم بقِعـا ،ذم أفَعالِـا ،ذم أققالِـا  ،ُشؾقكِـا

 بسـةِ  اجلؿقعِ  معَ  أن كتعامَؾ  ،ومع غِرهؿ ،مع ادسؾؿّي ،مع أرحاِمـا ،اكِـامع جر ،مع كساِئـا

ـِ  ، اللِ  رشقلِ   وأن َكَعَض  ،بِف َؽ كَتؿس   وأن ،ففاجِ واكتِ  تِباِعفاالذي ُأِمركا ب ،احلؼ   اللِ وبِدي

 .بالـقاجذ عؾقف

شتغػرك أ ،إلف إال أكت ال ،كالؾفؿ وبحؿدِ  شبحاكؽ ،اهيرضوف دِا َُيب   اجلؿقعَ  ؼ اللُوف  

 .إلقؽ وأتقُب 

  القؿن -حُضموت  -شبام  -كاكت هذه اخلطبة بؿسجد اإلمام الوادطي باْلوصة 

 هـ7347ربقع أول/ طام  7ِف 

 السادس من شهر صفريىم اجلمعت مت تفريغها يف 

 .من اهلجرة النبىيت على صاحبها الصالة والسالم 9341لعام 


