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ُلتبي

 
ُنُللناسُماُن
 
ُلُإليهمز

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور 

أكػسـا ومـ سقئات أعؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال 

لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا هادي 

 عبده ورسقلف.

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 .[201عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )

 (ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[2]النساء:

ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

﮼   ﮹  ﮺ ﮻ ﮸  ﮵  ﮶ ﮷ ﮲  ﮳ ﮴ -00]األحزاب:(ۓ

02]. 

بعث محؿًدا  أن اهلل  -يا عباد اهلل -أما بعد: فاعؾؿقا 

  بالفدى وديـ الحؼ لقظفره عؾك الديـ كؾف ولق كره

ل  الؿشركقن، وأكزل اهلل  عؾقف الؽتاب والحؽؿة: لقبّقـ لؾـاس ما كزِّ

َـّ اهلل   إلقفؿ مـ رهبؿ، لعؾفؿ يتعؾؿقن ويحذرون ويعؼؾقن، ولذلؽ َم
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ۆئ  )عؾك كبقف بؼقلف: 

o  p 
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 .[221]النساء: (یی ی ی جئ حئ مئ 

عؾك أمفات الؿممـقـ، زوجات الـبل  وامتـ اهلل 

  هبذه الـعؿة العظقؿة: إذ إن اهلل  ُيـِْزل الؽتاب

: يف بققتات أزواجف، يؼقل  والسـة، والـبل 
 (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)

بنكزال الؽتاب امتـ عؾك الؿممـقـ جؿقًعا  بؾ إن اهلل  ،[13]األحزاب:

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ): والحؽؿة، يؼقل 

 (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[263]آل عمران:

، ذلؽ هل سـة الـبل  -أيفا الؿممـقن-والحؽؿة 

الذي أوحاه إلك محؿد بـ عبد اهلل  أن السـة هل وحل اهلل 

 فالـبل ،  ما كان لف أبًدا أن يؼقل

ڎ ڎ ڈ ڈ  )ؼقل سبحاكف: ، ولذلؽ يعؾك ربف ما لؿ يلمره اهلل 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک گ گ گ ڑ ڑ ک ک  ژ ژ

 .[34-33]الحاقة:(ڱ ڱ ں  ڱ ڱ

 ، [3-1]النجم:(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): ويؼقل 

مؿا يتعؾؼ  ولذلؽ كؾ ما خرج مـ بقـ شػتقف 

 بديـ اهلل وشرعف، إكؿا هق وحل مـ اهلل رب العالؿقـ، ولذلؽ أمر اهلل 
ۈئ  ): ، قال يؿ، وباتباعف بطاعة هذا الـبل الؽر

 .[95]النساء: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی

والـبل  ،[40]النساء: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ): وقال 

  َأََل إِىِّي ُأوتِوُت اْلُقْرآَن َوِمْثَلُه  »: -وققلف الحؼ  -قال
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ): ، فقجبت صاعتف، ولذلؽ قال (2)«َمَعُه 

  .[40]النساء: (پپ

حتؿ واجب، وأمر ٓزم،  اعة الـبل عباد اهلل، إن ص

عؾقف هذا الؼرآن:  حقـؿا أكزل اهلل  ولذلؽ الـبل 

عؾقفؿ يف هذا الؼرآن، قال  أكزلف لقػصؾ لؾـاس ولقبّقـ لفؿ ما أكزل اهلل 

 ،[33]النحل: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )سبحاكف: 

ؾ ما أكزل اهلل  فالـبل  مـ الؼقاعد الؽؾقة،  ُيَػصِّ

ما أكزلفا يف كتابف، فؿفؿة البقان  -مة، والـقاهل العامة وإوامر العا

 . (2)والتػصقؾ واإليضاح هل لـبقـا 

ًٓ أيفا الؿممـقن، يؼقل اهلل  ڱ  ): ولـلخذ عؾك ذلؽ مثا

أمر بنقامة الصالة، وبنيتاء  فاهلل  ،[31]البقرة: (ڱ ڱ ں

ؾ وبقَّـ ووضَّ  ح ما أكزل اهلل الزكاة، فجاء الـبل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ، فػصَّ

  يف هذه أية مـ هذيـ إمريـ الؾذيـ يؿثالن ركـقـ مـ أركان

َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموىِي  »: ♥اإلسالم، ولذلؽ قال 

 .(3)«ُأَصلِّي

وأما الزكاة وتراتقبفا، وأكقاعفا، وأصـاففا، ومؼاديرها: ففل إلك   

 . الـبل 

                                                           

(، مـ حديث  12(، وابـ حبان )17174(، وأحؿد )4664أخرجف  أبق داود ) (1)

 (. 516/ 1)"صحقح الجامع"، وصححف إلباين يف ڤالؿؼدام بـ معدي كرب 

 (.6/ 1) "وتػسقر ابـ كثقر" ،(21/ 5) "قيتػسقر البغ"يـظر:  (2)

وابـ حبان  ،(397(، وابـ خزيؿة ) 1288(، والدارمل )631أخرجف البخاري ) (3)

 . ڤ(، مـ حديث مالؽ بـ الحقيرث  1658)
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﮳  ﮴﮵ ): ويؼقل اهلل    ]آل (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ُخُذوا  »حج الـبل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ، فؼال لؾـاس جؿقًعا:  ،[50عمران:

 .(1)«َعنِّي َمنَاِسَكُكْم 

 .فذهب الـاس يحجقن، ويؼػقن مقاقػ الـبل   

، وٓ مثؾ صاعة اهلل  ولذلؽ اتباع الـبل   

ؿ الـبل  : يؼقل سبحاكف يممـ أحد أبًدا حتك يحؽِّ

ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  )وتعالك: 

وقد  ،[69]النساء: (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ر اهلل   مـ معصقة الـبل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ. حذَّ

ڑ ک ک ک  ): ومـ عدم صاعتف واتباعف، يؼقل   

: ويؼقل  ،[61]النور: (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

ولذلؽ ديـ  ،[229]النساء: (چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

يؼقم عؾك كتاب ربـا، وعؾك سـة كبقـا  -ن أيفا الؿممـق -اإلسالم 

. 

ر وقضك.كعؿ هؽذا أمر اهلل   ، وقدَّ

دور وٓ فائدة: فؿا  ولذلؽ لق لؿ يؽـ لسـة الـبل 

؟ ولذلؽ الحؽؿة مـ بعثتف؟ وما الغرض مـ رسالتف 

فؼام الـبل  ،[34]الشورى: (ں ڻ ڻ ڻڻ )لـبقف:  يؼقل اهلل 

                                                           

(، وأحؿد  3662والـسائل ) ،( 1976وأبق داود ) ،(1297أخرجف  مسؾؿ ) (1)

 .ڤ(، مـ حديث جابر  14419)
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  بتبؾقغ ما أكزلف اهلل  ،وزاد عؾك ذلؽ أحؽاًما، عؾقف

، ♥وهل مقجقدة يف سـتف، ويعؿؾ هبا الـاس مـذ بعثتف 

وإلك يقمـا، وإلك أن تؼقم الساعة، ولذلؽ صريؼ الجـة مسدود، إٓ مـ 

 .صريؼ محؿد بـ عبد اهلل 

أن  -وهق الصادق الؿصدوق  - ♥وقد أخرب الـبل 

، ومـ هذه إمة ستتعرض لجؿؾة مـ الػتـ، ولجؿؾة مـ آبتالءات

، حقث جؿؾة ذلؽ: فتـة آعرتاض عؾك سـة الـبل 

قائاًل عـ أكاس سقلتقن مـ بعده يـؽرون سـتف، أو  ♥أخرب 

يتؿاهؽقن، ويتػذلؽقن، قد امتألت بطقهنؿ، وأصاهبؿ الرتف، يؼقل 

ُمتَّكًِئا َعَلى َأِريَكتِِه  ويف لػظ: - ََل ُأْلِفَونَّ رجًًل شبعاًىا»: ♥

 . (1)«ا فِي كَِتاِب اهَّللِ 6 أخذىاهيقول: َما َوَجْدىَ  -

َما َوَجْدَىا فِي كَِتاِب اهَّللِ ِمْن َحًلٍَل اْسَتْحَلْلنَاُه، َوَما َوَجْدَىا  » ويف لػظ:

ْمنَاُه   . (1)«فِوِه ِمْن َحَراٍم َحرَّ

، أو كؿا قال «وما كان سوى ذلك6 فًل ىيخذ به»ويؼقل يف لػظ آخر: 

. 

ؼ يف تاريخ هذه إمة، إذ كبتت كقابت، وقد حصؾ هذا مـذ زمـ سحق

 .وكشلت صقائػ تـؽر سـة الـبل 
                                                           

وأحؿد  ،(13وابـ ماجف ) ،(2663(، والرتمذي )4665 ،4664اود )أخرجف  أبق د (1)

، وصححف إلباين  ڤوالؿؼدام بـ معدي كرب  ،(، مـ حديث أبل رافع23861)

 (. 57/ 1) "مشؽاة الؿصابقح"يف 

(، مـ حديث الؿؼدام بـ معدي كرب 12(، وابـ ماجف )2664عـد الرتمذي ) (2)

  .ڤ
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يف وصقة عظقؿة يقصل هبا أمتف، ذرفت مـفا  ♥ثؿ قال  

العققن، ووجؾت مـفا الؼؾقب، فؼال الصحابة: يا رسقل اهلل، كلهنا 

ع، فلوصـا، قال  ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم6  »: ♥مقعظة مقدِّ َفإِىَّ

 . (2)«ًفا َكثِوًراَفَسَوَرى اْختًَِل 

عـ قدر اهلل السابؼ أن هذه إمة  ♥أخرب الـبل 

سقحصؾ فقفا افرتاق، وهذا أصؾ عظقؿ، يجب عؾك كؾ مسؾؿ أن يتعؾؿ، 

 وأن يتػؼف، وأن يتذكر هذا إصؾ، وأن هذه إمة ستػرتق.

ثؿ ذكر أصاًل آخر عظقًؿا يؿثؾ اعتصاًما مـ آكزٓق وآكسحاق 

ُه َمْن » : ♥ؿستـؼعات أسـة، يؼقل والرتدي يف هذه ال َفإِىَّ

  ، هذا أصؾ. «َيِعْش ِمنُْكْم6 َفَسَوَرى اْختًَِلًفا َكثِوًرا

 » مبقـًا صريؼ الـجاة: ♥ثؿ ذكر إصؾ الثاين، فؼال 

وا َعَلْوهَ  وَن، من بعدي، َعضُّ اِشِديَن اْلَمْهِديِّ ا َفَعَلْوُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

اُكْم َوُمْحَدَثاِت اأْلُُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة  بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ

 . (2)«َوُكلُّ َضًلََلٍة فِي النَّارِ  ،َضًَلَلةٌ 

، سـة الـبل  حؿك اهلل  -عباد اهلل  -ولذلؽ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )، قال سبحاكف: وحػظفا كؿا حػظ كتابف 

ُسئؾ بعض السؾػ: هؾ ورد حػظ السـة يف  ،[5لحجر:]ا (ڱ

                                                           

(، والدارمل 17144(، وأحؿد )2676لرتمذي )(، وا4667أخرجف  أبق داود ) (1)

صحقح الجامع "وصححف إلباين يف  ،ڤ(، مـ حديث العرباض بـ سارية 96)

 (.499/ 1) "الصغقر وزيادتف

 الؿصدر السابؼ. (2)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ): الؼرآن؟ قال: كعؿ، فتال عؾقفؿ ققل اهلل 

فالسـة شؼقؼة الؼرآن، ولذلؽ هل حجة بنجؿاع  ،[5]الحجر: (ڱ

أهؾ اإلسالم، وديـ اإلسالم ٓ يؼقم إٓ عؾك كتاب اهلل، وعؾك سـة 

 رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.

أحد أئؿة الدكقا يف عؾقم  -العالؿ أبق العالقة الرياحل  ولذلؽ قال

إن الؼرآن يحتاج إلك السـة، وإن "، قال كؾؿة عجقبة، قال: -التػسقر 

 . "السـة ٓ تحتاج إلك الؼرآن

ورضل عـف: فنن الؼرآن ققاعد عامة، ودساتقر عامة،  وصدق 

وضقابط عامة، ومفؿة البقان إلك الرسقل العدكان صؾك اهلل وسؾؿ وبارك 

بلداء إماكة، وبتبؾقغ الرسالة، وما اكتؼؾ إلك  ♥عؾقف، قام 

چ چ چ ڇ ڇ  )بؼقلف:  الرفقؼ إعؾك حتك زكاه اهلل 

 .[1]المائدة: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 وإياكؿ ٓتباع الؽتاب والسـة، وهداكا وإياكؿ إلك ما فقف وفؼـل اهلل

 رضقاكف والجـة.

أققل ما تسؿعقن، وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ 

 ذكب وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ! أستغػر اهلل. 

 

 ُ
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 ُ
ُاخلطبةُالثانية

الحؿد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك عؾك الـبل الؿصطػك، 

 ؾك مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك. وع

حؿك هذا الديـ مـ  أما بعد: فاتؼقا اهلل يا عباد اهلل، واعؾؿقا أن اهلل 

التغققر والتؽدير والتشقيف بجؿؾة مـ إمقر، مـفا أمقر لقست بؿؼدور 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  )، فاهلل تعالك قال: البشر، مثؾ: حػظ كتاب اهلل 

 .[5]الحجر: (ڱ ڱ

حػظ  ، ولذلؽ ربـا ا أيًضا: سـة الـبل ومـف

ر  ، قبؾ أن يخؾؼ السؿاوات وإرض قدَّ ًٓ هذه السـة حقـؿا خؾؼ لفا رجا

ًٓ يحؿقن مقارد الديـ ومـاهؾف  وقضك أن هذه السـة سقخؾؼ لفا رجا

ومصادره عـ التغققر والتؽدير، يـػقن عـ ديـ اهلل تحريػ الغالقـ، 

اهؾقـ، إهنؿ أصحاب الحديث الذيـ واكتحال الؿبطؾقـ، وتلويؾ الج

 .ساروا عؾك صريؼة رسقل اهلل 

 ولذلؽ يؼقل يزيد بـ هارون: سللت حؿاد بـ زيد: هؾ ذكر اهلل 
ەئ وئ وئ ۇئ  ): أصحاب الحديث يف الؼرآن؟ قال: كعؿ، يؼقل اهلل 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 . (1) [211]التوبة: (ی

همٓء  ♥ة الـبل لحػظ سـ عباد اهلل، لؼد اختار اهلل 

                                                           

ومعرفة عؾقم " ،(59لؾخطقب البغدادي )ص:  "شرف أصحاب الحديث"يـظر:  (1)

 (. 26لؾحاكؿ )ص:  "الحديث
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اًسا لفذا الديـ ولفذه العؼقدة، ولسـة الـبل  الرجال إفذاذ، وجعؾفؿ حرَّ

 ولذلؽ قال ، :«  إِنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة

َما َوِرُثوا اْلِعْلَم،  ُثوا ِدينَاًرا، َوََل ِدْرَهًما،  َوإِىَّ اأْلَْىبَِواِء، َوإِنَّ اأْلَْىبَِواَء َلْم ُيَورِّ

، وقد سبؼ أصحاب الحديث إلك هذا (2)«َخَذه، َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ َفَمْن أَ 

  سبًؼا عظقًؿا، فرحؿفؿ اهلل ورضل عـفؿ.

همٓء هؿ حؿاة هذا الديـ، هؿ الذيـ يـػقن عـف تحريػ الغالقـ، 

أمـًة لفذه  واكتحال الؿبطؾقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ، ولذلؽ جعؾفؿ اهلل 

لؾسؿاء، وكؿا جعؾ محؿًدا صؾك اهلل عؾقف إمة، كؿا جعؾ الـجقم أمـًة 

 وسؾؿ أمـًة ٕصحابف، جعؾ همٓء العؾؿاء أمـًة عؾك هذا الديـ. 

ا أخذ هارون الرشقد زكديًؼا مـ الزكادقة، وأمر بؼتؾف: قال لف: ولؿ  ولؿَّ

تؼتؾـل؟ قال: ٕريح العباد مـؽ. قال: أيـ أكت يا هارون مـ ألػ حديث 

عؾك رسقل اهلل، ويف لػظ: أربعة آٓف حديث.  -يعـل: كذبتفا  -صـعتفا 

فضحؽ هارون، وقال: يا عدو اهلل، أيـ أكت مـ أبل إسحاق الػزاري، 

. ٕهنؿ حراس العؼقدة (2)وعبد اهلل بـ الؿبارك، يـخالهنا لؽ كخاًل؟

 والديـ، عباد اهلل، هؽذا هؿ أهؾ الحديث.  

: لتـؼقتفا ♥العؾؿاء: مـ ٕحاديث الـبل  ولذلؽ قال

ابقـ؟ قالقا: لفا م اعقـ، وكذب الؽذَّ رها مـ وضع القضَّ ؿا شاهبا وكدَّ

                                                           

(، وأحؿد  223(، وابـ ماجف ) 2682(، والرتمذي )3641داود )أخرجف  أبق  (1)

، وحسـف إلباين يف ڤ(، مـ حديث أبل الدرداء 354والدارمل ) ،( 21715)

 (.  74/ 1) "مشؽاة الؿصابقح"

/  1) "الخرب يف تذكرة الحػاظ"(، و127/ 7)"تاريخ دمشؼ"ذكره ابـ عساكر يف:(2)

 (.99/  1) "وهتذيب التفذيب"(،273
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الجفابذة الذيـ أفـَقا أعؿارهؿ يف خدمة حديث رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف  

وسؾؿ، يطقرون صقراًكا، يؼطعقن الػقايف والؼػار، ويركبقن إهقال 

والبحار، ويسقرون شرًقا وغرًبا، يصقكقن هبذا حديث رسقل اهلل صؾك 

 اهلل عؾقف وسؾؿ.

وما زالت إمة بخقر، وهلل الحؿد، هذه دواويـ السـة بقـ أيديـا، 

يطبعفا الؿؾقك، وإمراء، والشققخ، والتجار، بؾ وعامة الـاس لفؿ عـاية 

، ولذلؽ ديـ اهلل محػقظ، وٓ يف أحاديث الـبل 

، أتدرون الخقف خقف أبًدا عؾك سـة رسقل اهلل 

، ؽقن خصًؿا لرسقل اهلل عؾك مـ؟ عؾك مـ وقػ لق
لقطعـ  القيؾ ثؿ القيؾ لؿـ وقػ خصًؿا لرسقل اهلل 

اهؿ اهلل   يف حديثف ويف سـتف، أو لقطعـ يف كؼؾة هذه إحاديث مؿـ زكَّ
اهؿ الـبل   . يف الؼرآن، وزكَّ

ېئ ېئ ېئ ىئ  ): أما ديـ اهلل فؿحػقظ بـا وبغقركا، يؼقل 

ف عؾقؽ والخقف كؾ الخق [14]محمد: (ىئ ىئ ی ی ی

ا أمام رسقل اهلل   . أكت أيفا الؿسؽقـ، يا مـ وقػت كدًّ

فعؾك الؿسؾؿ أن يحذر الحذر كؾف مـ أن تزل قدمف بعد ثبقهتا، وعؾقف 

، وأن يتؾؼك يف هذا العؾؿ الذي أن يعتـل بسـة الـبل 

يؿثؾ معجزة مـ معجزات هذه إمة، عؾؿ اإلسـاد، اقرأوا يف مصطؾح 

رآن: تجدوا عجًبا، هذه إحاديث يـؼؾفا الثؼات الحديث، ويف عؾقم الؼ

عـ الثؼات، هذه إحاديث ٓ ُيسؿح أبًدا أن يدخؾ مـ جؿؾة همٓء 

اب يف كػسف، أو رجؾ عـده ضعػ يف حػظف، يرفضقن  الثؼات رجؾ كذَّ

ذلؽ، ويؾػظقكف كؿا ُتؾػظ الـقاة: صقاكًة لحديث رسقل اهلل 
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. 

» اهلل عؾقف وسؾؿ حقـؿا قال: وتؿسؽقا بؿا أوصاكؿ بف حبقبؽؿ صؾك 

ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم6 َفَسَوَرى اْختًَِلًفا َكثِوًرا، َفَعَلْوُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء  َفإِىَّ

اُكْم َوُمْحَدَثاِت  وا َعَلْوَها بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ اِشِديَن اْلَمْهِديِّوَن، من بعدي، َعضُّ الرَّ

َوُكلُّ َضًلََلٍة فِي  ،نَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضًَلَلةٌ اأْلُُموِر، َفإِ 

 .(1)«النَّارِ 
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