املًع ْٕٛٛيف ايهتاب ٚايطٓ ١ايصحٝح١

تأيٝف أب ٞعبد اهلل
عبد ايسمحٔ بٔ عبد اجملٝد ايػُريٟ
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بسم اهلل الرزتن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف
حممدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
أما بعد :فقد يسر اهلل عز وجل يل ولو احلمد وادلنة خبمس خطب بعنواف (
ادللعونوف يف الكتاب والسنة ) فرغب بعض اإلخوة أف تفرغ كتابة وتنشر لتعم
الفائدة هبا أكثر فأجبتهم إىل ذلك رغبة يف النفع وادلشاركة يف اخلَت ونشر العلم
فطلبت من ولدي حممد حفظو اهلل ووفقو أف يقوـ بتفريغها فقاـ بذلك جزاه اهلل
خَتا فنسأؿ اهلل عزوجل أف جيعلو خالصا لوجهو الكرًن متقبال عنده وأف ينفع بو
ادلسلمُت واهلل ويل التوفيق
كتبو أبو عبد اهلل عبد الرزتن بن عبد اجمليد الشمَتي يف 7331/4/ 76ىػ
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اخلّٓب ١األٚىل
إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو
إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف حممدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو
وأصحابو وسلم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوَال َدتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف} [آؿ
{ يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
س وِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
عمراف{ ]711 :يَا أَيػُّ َها الن ُ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاْل َْر َح َاـ
ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]7 :
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَػ ْغ ِف ْر
ين َآمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َس ِد ً
يدا * يُ ْ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
يما} [اْلحزاب]67 ،61 :
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
أما بعد :فإف خَت احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي حممد صلى اهلل عليو وآلو
وسلم وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف
النار
أيها الناس :إف اهلل سبحانو وتعاىل قد أخرب عن بعض الذنوب وادلعاصي أهنا
سبب من أسباب لعنتو ولعنة اهلل عز وجل معناىا الطرد واإلبعاد من رزتتو فهذا
ىو معٌت اللعن وىذا ىو معٌت لعن اهلل فالنا أي طرده وأبعده من رزتتو فاهلل
سبحانو وتعاىل قد جعل بعض ادلعاصي سبباً للعنة وكل ذنب ختم باللعنة أو توعد
عليو بلعنة اهلل أو لعنة رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فهو من كبائر الذنوب
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ىكذا يقوؿ أىل العلم كل ذنب ختم باللعنة فهو من الكبائر وكل ذنب توعد
عليو بالنار أو بعقوبة يف الدنيا أويف اآلخرة أو بعذاب فإف ىذا دليل على أنو كبَتة
من كبائر الذنوب واهلل سبحانو وتعاىل إذا لعن شخصاً فلن جتد لو نصَتاً كما قاؿ
ك الَّ ِذين لَعنَػهم اللَّو ومن يػ ْلع ِن اللَّو فَػلَن َِجت َد لَو نَ ِ
ص ًَتا}
اهلل جل وعال {أُولَئِ َ
ُ
َ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ ُ ْ
[النساء]41 :فلعنة اهلل عز وجل شأهنا عظيم وخطَت جداً ْلف معناىا الطرد
واإلبعاد عن رزتتو ويف ىذه اخلطبة إف شاء اهلل تعاىل وما بعدىا أيضاً نذكر ما
يسر اهلل عز وجل من ادللعونُت يف الكتاب والسنة فهناؾ ملعونوف لعنهم اهلل
وىناؾ ملعونوف لعنهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف سنتو فنذكر إف شاء
اهلل ما يسره اهلل من ذلك
فأوالً من أعظم أسباب لعنة اهلل عز وجل الكفر فالكفرة ملعونوف يف الكتاب
ِ
ِ
َع َّد َذلُ ْم َسعِ ًَتا
ين َوأ َ
والسنة قاؿ اهلل جل وعال يف كتابو الكرًن {إ َّف اللَّوَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
* خالِ ِدين فِيها أَب ًدا َال َِجي ُدو َف ولِيِّا وَال نَ ِ
ص ًَتا} [اْلحزاب]54 ،53 :وقاؿ جل
َ َ َ َ
َ َ
ِ َّ ِ
ك َعلَْي ِه ْم لَ ْعنَةُ اللَّ ِو
َّار أُولَئِ َ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َوُى ْم ُكف ٌ
وعال يف كتابو الكرًن{إ َّف الذ َ
َرتعُِت * خالِ ِد ِ
َوالْ َم َالئِ َك ِة َوالن ِ
اب َوَال ُى ْم
ين ف َيها َال ُخيَف ُ
َّاس أ ْ َ َ
َّف َعْنػ ُه ُم الْ َع َذ ُ
َ َ
يػُْنظَُرو َف} [البقرة]751 ،757 :فالكفر باهلل جل وعال من أعظم أسباب لعنتو
وطرده وإبعاده عن رزتتو فالكفر باهلل الكفر برسل اهلل الكفر مبالئكة اهلل الكفر
بكتبو الكفر باليوـ اآلخر الكفر بالقدر خَته وشره الكفر بآيات اهلل جل وعال كل
ىذا من أعظم أسباب اللعنة والعياذ باهلل
وىكذا أيضا من ادللعونُت يف الكتاب والسنة ادلشركوف وادلنافقوف فهؤالء ملعونوف
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُِّت
ُت َوالْ ُم ْش ِرَكات الظَّان َ
ُت َوالْ ُمنَاف َقات َوالْ ُم ْش ِرك َ
ب الْ ُمنَافق َ
{ويػُ َع ِّذ َ
قاؿ اهلل جل وعال َ
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ِ َّ ِ
السوِء علَي ِهم دائِرةُ َّ ِ ِ
َّم
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَػ ُه ْم َوأ َ
الس ْوء َو َغض َ
َع َّد َذلُ ْم َج َهن َ
باللو ظَ َّن َّ ْ َ ْ ْ َ َ
ت مِ
ص ًَتا} [الفتحٚ]5 :غاٖدْا ٚيعِٓٗ أ ٟطسدِٖ ٚأبعدِٖ عٔ زمحت٘
َو َساءَ ْ َ
فاملٓافك ٕٛايٓفام االعتكاد ٟايرٜ ٜٔظٗس ٕٚاإلضالّ ٜٚبّٓٓ ٕٛايهفس ٖؤالًَ ٤عْٕٛٛ
يف ايهتاب ٚاملػسن ٕٛايرٜ ٜٔعبد ٕٚغري اهلل جٌ ٚعال ٜدع ٕٛغري اهلل فُٝا ال
ٜكدز عً ٘ٝإال اهلل ٜرحب ٕٛيػري اهلل ٜتُطح ٕٛبأتسب ١املٛتّٜٛٓ ٢ف ٕٛح ٍٛايكبٛز
ٜٚعظُْٗٛا ٜٓٚرز ٕٚهلا َٔ د ٕٚاهلل جٌ ٚعال ٖؤالًَ ٤ع ْٕٛٛيف نتاب اهلل جٌ
يطِ٤ِٛ
ػ ِسنّٔاتِ ايظَّاّْْنيَ ِبا َّيًِ٘ ظَّّٔٔ ا َّ
ػ ِسنِنيَ َٚاّٖيُُ ِ
ٚعال {َُٜٚعَرّْبَ اّٖيَُُٓافِكِنيَ َٚاّٖيَُُٓافِكّٔاتِ َٚاّٖيُُ ِ
صريّا}
يطَٚ ِ٤ِٛغّٔطِبَ ا َّيًُ٘ َعًَِّّٔٔٚ ِِِٗٝيعََُِِٓٗ َٚأّٔعَدَّ ّٔيُِِٗ َجَََِّٗٓ َٚضَا َ٤تِ َ ِ
َعًِّٔ ِِِٗٝدَاَِ ٥س ّٕ٠ا َّ
[ايفتح َٔ]6 :املًعْٛني أٜطاّٗ يف ايهتاب ٚايطٓ ١ايٛٗٝد فإٕ اهلل جٌ ٚعال قد يعِٓٗ
َسفَّٕٕٛ
يف عد ٠آٜات يف نتاب٘ قاٍ اهلل جٌ ٚعال يف نتاب٘ ايهس ََِٔ{ ِٜايَّ ِرَٖ َٜٔادُٚا ُٜح ّْ
طَُعٍ َٚزَاعَِٓا ئِّّٝا ِب ّٔأيّٖطَِٓتِِِِٗ
ضَُعِ غِّٔٝسَ َُ ِ
ضُِعَِٓا َٚعَصََِٓٝا َٚا ِ
ضِعِ٘ ّٕ َٜٚكٛيَّٕ َٕٛ
اّٖي ّٔهًَِِ َعِٔ ََٛا ِ
ضَُعِ َٚاِْ ّٕظ ِسَْا ّٔيهّٔإَ خَِٝسّا ّٔيُِِٗ َٚأّّٖٔق ََّٛ
ضُِعَِٓا َّٔٚأ ّٔطعَِٓا َٚا ِ
َّٔ ٚطعِّٓا فِ ٞايدَّّْٔٚ ِٜٔئّ ِٛأَُِِّْٗ قّٔايّٕٛا َ
َّٔٚي ِهِٔ ّٔيعََُُِٓٗ ا َّيًُ٘ ِبه ّّٖٕفسِِِِٖ ّٔفًّٔا ُِ ٜؤَُِِٓ َٕٛإيَّا ّٔقًًِّٗٝا * َٜا أَُّّٜٔٗا ايَّ ِر َٜٔإّٔٚتُٛا اّٖيهِتَابَ آَُِٓٛا ِبَُا
َُِّٓظَ ُٚجُّٖٛا فَّٔٓسُدََّٖا َعًّٔ ٢أّٔدِبَازَِٖا أًَّّْٖٔ ِٚعََُِِٓٗ
َصيَّٖٓا َُصَدّْقّٗا ِيَُا َ َعهِِّٕ َِِٔ قّٔبٌِِ ّٔإِٔ ْ ّٖ
ْ َّ
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صحَابَ ايطَّبِتِ َٚنّٔإَ ّٔأَِسُ ا َّيًِ٘ َ َّٖف ُعٛيّٗا} [ايٓطاٚ]64 ،66 :٤غاٖدْا يف
ّٔنَُا ّٔيعََّٓا ّٔأ ِ
اآل ١ٜاألٚىل ٚيهٔ يعِٓٗ اهلل بهفسِٖ  ٚيف اآل ١ٜايجاْ ١ٝأًْ ٚعِٓٗ نُا يعٓا أصحاب
ايطبت ٚأصحاب ايطبت ِٖ ايٛٗٝد اير ٜٔحتًٛٝا عً ٢ايصٝد فهإ حمسَاّٗ عًِٗٝ
إٔ ٜصٝدٚا يف ايطبت فجعًٛا ايػباى قبٌ ذيو ٚأخرٖٚا  ّٜٛاألحد ح ١ًٝعً٢
َا حسّ اهلل عص ٚجٌ فًٗرا ٜك ٍٛايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ «ال تستهبٛا َا
ازتهبت ايٛٗٝد  ،فتطتحًٛا حمازّ اهلل بأدْ ٢احل »ٌٝزٚا ٙابٔ بّٓ ١يف جص ٤إبّٓاٍ
احل ٌٝص  66بطٓد جٝد نُا قاٍ ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ نجري  ٖٛٚعٔ أبٖ ٞسٜس ٠زضٞ
اهلل عٓ٘ فايٛٗٝد أصحاب حٚ ٌٝهلرا يعِٓٗ اهلل عص ٚجٌ ايٛٗٝد ٜطب ٕٛاهلل عص
ٚجٌ ٜٚصف ْ٘ٛبايٓكا٥ص ٚايعٛٝب ٚهلرا يعِٓٗ اهلل جٌ ٚعال { َٚقّٔائّتِ ايَُّٖٛٗٝدُ َٜدُ ا َّيًِ٘
َ ِػًّٕٛئّ ّ٘١غًَّّٕتِ أِّٔ ِٜدَّٕٚ ِِِٜٗيعُِٓٛا ِبَُا قّٔايّٕٛا بٌَِ َٜدَاَ ُٙبِطُٛطّٔتَإِ ُِٜٓفِلُ نِّٔٝفَ َٜػَاَٚ ُ٤ئَّٝصِٜدََّٕ
نِّٔجريّا َُِِِِٓٗ ََا ّٕأِْصٍَِ ِإئِّٝؤّ َِِٔ زَبّْؤّ ّٕطػَِٝاّْا َٚن ّّٖٕفسّا َّٔٚأيّٖكَِّٔٓٝا بَ َُُِِٗٓٝاّٖيعَدَا ََٚ ّٔ٠ٚايَّٖبػِطَا َ٤إِئّ٢
ط َع ِ َٕٛفِ ٞاّٖي ّٔأزِضِ فّٔطَادّا َٚا َّيًُ٘ ئّا
حسِبِ أّٔطّٖ ّٔفأَّٖٔا ا َّيًُ٘ ِ َٜٚ
َ ِِّٜٛايّٖكَِٝا َ ِ١نًََُّّٕا أّٔ ِٚقّٔدُٚا َْازّا يًِّٖ َ
ُٜحِبُّ اّٖيُُفّٖطِ ِد[ }َٜٔاملا٥دٚ]66 :٠يف ضٛز ٠املا٥د ٠يعِٓٗ اهلل عص ٚجٌ يف َٛضعني
طِِِٗ َِٝجَأّقُِِٗ ّٔيعََّٓاُِِٖ َٚجَعًََّٖٓا ّٕقًَّٕٛبُِِٗ قّٔاضِ[ }ّٗ١َٝاملا٥د:٠
قاٍ اهلل جٌ ٚعال {فِّٔبَُا َْكّٖ ِ
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ٚ]31يف آ ١ٜأخس ٣قاٍ {قٌِّٕ ٌَِٖ ّٕأَْبُّْ٦هِِّٕ بِػَسٍّ َِِٔ َذيِؤّ َجُٛبَ ّٗ١عِِٓدَ ا َّيًِ٘ َِٔ ّٔيعََُٓ٘ ا َّيًُ٘
َٚغّٔطِبَ َعًَِّٔ َٚ ِ٘ٝجعٌََ َُُِِِٓٗ ايِّٖكسَ َدَٚ ّٔ٠اّٖيخََٓا ِشٜسَ َٚعَبَدَ ايَّّٓاغّٕٛتَ إّٔٚئِّ٦ؤّ غَسّّ َهّٔاّْا
ضَٛا ِ٤ايطَّبِ[ }ٌِٝاملا٥د]66 :٠ايٛٗٝد أٜطا ًَع ْٕٛٛعً ٢يطإ زضٍٛ
َّٔٚأضٌَُّ َعِٔ َ
اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ فف ٞايصحٝحني عٔ عُس بٔ اخلّٓاب زض ٞاهلل
عٓ٘ قاٍ قاٍ زض ٍٛهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ «يعٔ اهلل ايٛٗٝد ،حسَت عًِٗٝ
ايػح ،ّٛفجًُٖٛا ،فباعٖٛا» فِٗ أصحاب ح ٌٝداُ٥ا يعٔ اهلل ايٛٗٝد حسَت
عً ِٗٝايػح ّٛأ ٟغح ّٛايبكس ٚغح ّٛايػِٓ ٚغح ّٛاإلبٌ حسَٗا اهلل عص ٚجٌ
عً ِٗٝفاحتايٛا فجًُٖٛا أ ٟأذابٖٛا فباعٖٛا فًعِٓٗ اهلل عً ٢ذيو
ٖٚهرا أٜطاّٗ َٔ أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ ايهرب قاٍ اهلل جٌ ٚعال يف نتاب٘
ايهسّٔ { ِٜف َُِٔ حَاجَّؤّ فَِ َِِٔ ِ٘ٝبعِدِ ََا جَاَ٤ىّٔ ََِٔ اّٖيِعًّٖ ِِ فّٔكٌِّٕ َتعَأّيِٛا َْ ِدعُ أّٔبَِٓا ََْ٤ا
جعٌَِ ّٔيعَِٓتَ ا َّيًِ٘ عًَّٔ٢
طهِِّٕ ثَُِّ َْبَِتٌِِٗ فَّٔٓ ِ
َٚأّٔبَِٓاَ٤نِِّٕ َِْٚطَا ََْ٤ا َِْٚطَاَ٤نِِّٕ َّٔٚأِْفّٕطََٓا َّٔٚأِْفّٕ َ
اّٖيهّٔاذِبِنيَ} [آٍ عُسإ]63 :فايهرابًَ ٕٛع ْٕٛٛبٓص ايهتاب فإٜاى إٜاى ٚايهرب
فإٕ ايهرب ٜٗد ٟإىل ايفجٛز ٚإٕ ايفجٛز ٜٗد ٟإىل ايٓاز ٚال ٜصاٍ ايسجٌ ٜهرب
حتٜ ٢هتب عٓد اهلل نراباّٗ َتفل عً ٘ٝعٔ ابٔ َطعٛد زض ٞاهلل عٓ٘ ٚثبت عٔ
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زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ "ايصدم طُأْٚ ١ٓٝايهرب زٜب"١
ٖٚهرا َٔ املًعْٛني إبًٝظ عً ٘ٝيعا ٔ٥اهلل فإٕ اهلل عص ٚجٌ قد يعٓ٘ يف ايكسإٓ قاٍ
ضبحاْ٘ ٚتعاىل يف نتاب٘ ايهسِ{ ِٜإِٕ َٜدِعُ َِِٔ َٕٛدُِ ِِْ٘ٚإيَّا ِإَْاثّا َٚإِِٕ َٜدِعُِ َٕٛإيَّا
غَِّّٔٓٝاّْا َسِٜدّا * ّٔيعََُٓ٘ ايًَُّ٘ َٚقّٔاٍَ ّٔيأَّّٔتخِرََّٕ َِِٔ عِبَادِىّٔ َْصِٝبّا َ َّٖفسُٚضّا} [ايٓطا:٤
]331 ،334فإبًٝظ ًَع ٕٛفٗهرا أٜطاّٗ َٔ اتبع إبًٝظ  َٔٚضًو َطًو إبًٝظ
 َٔٚأضً٘ إبًٝظ فاتبع٘ عً ٢ايطاليٚ ١ايػٛاٚ ١ٜاملخايفات ٚاملعاص ٞفإْ٘ أٜطاّٗ
ًَحل ب٘ يف ايًعٓٚ ١ايعٝاذ باهلل ٖٚهرا أٜطاّٗ َٔ أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ ايظًِ
فإٕ ايظًِ ظًُات  ّٜٛايكٝاَٚ ١إٕ ايظاملني ًَع ْٕٛٛيف ايكسإٓ ٚايطٓ ١قاٍ اهلل جٌ ٚ
ُِِٔ افَّٖتسََ ٣عًّٔ ٢ا َّيًِ٘ نّٔرِبّا إّٔٚئِّ٦ؤّ ُِ ٜع َسضَُ َٕٛعًّٔ ٢زَّْبِِِٗ َٜٚكٍُّٕٛ
ّٔظًُِّٔ َ َّ
عال { َ َِٔٚأ ّٖ
غَٗادُ َٖ ُؤئّا ِ٤ايَّ ِر َٜٔنّٔرَبُٛا َعًّٔ ٢زَّْبِِِٗ ّٔأئّا ّٔيعَِٓ ّٕ١ا َّيًِ٘ َعًّٔ ٢ايظَّاِيُِنيَ} [ٖٛدٚ]31 :قاٍ
اّٖيأّٔ ِ
ضبحاْ٘ ٚتعاىل يف نتاب٘ ايهس ََِّٜٛ{ ِٜئّا َِٜٓفّٔعُ ايظَّاِيُِنيَ َعِ ِرزَُتُِِٗ َّٔٚيُُِٗ ا َّيًعََِّٓٔٚ ّٕ١يُِِٗ ضُُ٤ٛ
ايدَّازِ} [غافس]25 :فايظاملًَ ٕٛعٚ ْٕٛٛأغدِٖ َٔ ظًِ بايػسى باهلل جٌ ٚعال
يػسِىّٔ ئّ ّٕظًِّْٖ عَظِ[ }ِْٝيكُإٚ]31 :قاٍ ضبحاْ٘
فإٕ ٖؤال ٤يف قُ ١ايظًِ {إَِّٕ ا ّْ
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{َٚاّٖيهّٔاِفسُ ُُِٖ َٕٚايظَّاِيُُ[ }َٕٛايبكسْ]526 :٠طأٍ اهلل عصٚجٌ إٔ حيفظ عًٓٝا دٜٓٓا
ٚإٔ ٜتٛفاْا َطًُني

احلُد هلل زب ايعاملني ٚأغٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚحد ٙال غسٜو ي٘ ٚي ٞايصاحلني
ٚأغٗد إٔ حمُدّٗا
عبدٚ ٙزضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚأصحاب٘ ٚضًِ تطًُٝا نجرياّٗ إىل ّٜٛ
ايد ٜٔأَا بعد
أٜٗا ايٓاع َٔ :أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ اإلميإ باجلبت ٚايّٓاغٛت ٚتفطٌٝ
ايهفاز عً ٢املؤَٓني قاٍ اهلل جٌ ٚعال يف نتاب٘ ايهس{ ِٜأئِِّ تَسَ ِإئّ ٢ايَّ ِر َٜٔإّٔٚتُٛا
َْصِٝبّا ََِٔ اّٖيهِتَابِ ُِ ٜؤَُِِٓ َٕٛباّٖيجِبِتِ َٚايَّّٓاغّٕٛتِ ّٕ َٜٚكٛيَّٕٕٛيًَِّ ِر َٜٔنّٔ ّٔفسُٚا َٖ ُؤئّا ِ٤أِّٖٔدَََِٔ ٣
ايَّ ِر َٜٔآ َُٓٛا ضَبًِّٗٝا} [ايٓطا]23 :٤يف ٖر ٙاآلٜتني ًٜعٔ اهلل عص ٚجٌ ٖؤال ٤ايرٜٔ
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ٜؤَٓ ٕٛباجلبت ٚايّٓاغٛت ٚاملكصٛد باجلبت ايطحس ٚايّٓاغٛت نٌ َا جتاٚش ب٘
ايعبد حدَ َٔ ٙعبٛد أَ ٚتبٛع أَّٓ ٚاع ٜٚكٛي ٕٛيًر ٜٔنفسٚا أٜ ٟفطً ٕٛطسٜك١
اير ٜٔنفسٚا عً ٢طسٜك ١أٌٖ اإلميإ ٜفطً ٕٛايهفاز عً ٢املؤَٓني أٚي٦و ايرٜٔ
يعِٓٗ اهلل ًٜ َٔٚعٔ اهلل فًٔ جتد ي٘ ْصرياّٗ فايرٜ ٜٔفطً ٕٛايهفاز عً ٢املطًُني
ًَعَٚ ْٕٛٛا أنجس َٔ ٜصف ايهفاز ٜٚجين عًٚ ِٗٝميدحِٗ ٜٚجين عً ٢حطازتِٗ
ٜٚػرت مباِٖ عًٚ ٘ٝاهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل قد ْٗاْا عٔ اإلغرتاز بِٗ فكاٍ ضبحاْ٘ {ئّا
َٜػُسَّْؤّ تَكًُّّٔبُ ايَّ ِر َٜٔنّٔ ّٔفسُٚا فِ ٞايِّٖبًّٔادِ * َتَاعْ ّٔقًِ ٌْٝثَُِّ َأَّٖٚاُِِٖ َجََُِّٗٓ َٚبِِ٦ظَ اّٖيَُِٗادُ}
[آٍ عُسإٚ]394 ،396 :قاٍ ضبحاْ٘ {فًّّٔٔا ُت ِعجِبِؤّ ّٔأََِٛإّيُِِٗ َٚئّا أّٔ ِٚئّادُُِِٖ ِإََُّْا ُٜسِٜدُ
طُٗ ِِ  َُِِٖٚنّٔاِفسُ[ }َٕٚايتٛب]22 :١فٗرٙ
يدَِْٝا ََٚتصِ َٖلَ ّٔأِْفّٕ ُ
ا َّيًُ٘يُِٝعَرَّْبُِِٗ ِبَٗا فِ ٞاّٖيحََٝا ِ٠ا ُّ
ايدْٝا ٖ ٞجٓتِٗ نُا قاٍ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ "ايدْٝا ضجٔ املؤَٔ
ٚجٓ ١ايهافس" فهٝف تػبط نافساّٗ عً ٢دْٝاٚ ٙأِْٗ يف حطازٚ ٠أِْٗ يف تّٓٛز ٚأِْٗ
يف قُ ١األخالم ٚأِْٗ ٚأِْٗ ٚتفطًِٗ عً ٢أٌٖ اإلميإ ٚاإلضالّ نٝف تفطٌ َٔ
ٚصف بأْ٘ غس ايرب ١ٜعًٚ َٔ ٢صف بأْ٘ خري ايرب ١ٜقاٍ اهلل عص ٚجٌ{إَِّٕ ايَّ ِرَٜٔ
ػسِنِنيَ فَِْ ٞازِ َجَََِّٗٓ خَايِدِ َٜٔفَِٗٝا إّٔٚئِّ٦ؤّ ُٖ ِِ غَسُّ ايَّٖبسِِ١َّٜ
نّٔ ّٔفسُٚا َِِٔ أٌِِّٖٔ اّٖيهِتَابِ َٚايُُّٖ ِ
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* إَِّٕ ايَّ ِر َٜٔآ َُٓٛا َ َٚعًُِّٕٛا ايصَّاِيحَاتِ إّٔٚئِّ٦ؤّ ُِِٖ خَِٝسُ ايَّٖبسِ[ }ِ١َّٜايب]4 ،6 :١ٓٝفال
جيٛش ألَ ٟطًِ إٔ ٜفطٌ غس ايرب ١ٜعً ٢خري ايربْ ١ٜعِ أٜٗا ايٓاع ايهفاز
ًَع ْٕٛٛفهٝف تفطٌ ًَعْٛني عً ٢أٌٖ اإلضالّ ٚأٌٖ اإلميإ ايرٚ ٜٔإٕ نإ فِٗٝ
َا ف َٔ ِٗٝايرْٛب ٚاملعاص ٞفايٛاحد َِٓٗ خري َٔ ًَ ٧األزض َٔ ايهفاز
املًحد ٜٔاملًعْٛني يف نتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ْعِ أٜٗا
ايٓاع َٔ أضباب ايًعٓ ١أٜطاّٗ ايسد ٠فإٕ اهلل عص ٚجٌ قاٍ {نِّٔٝفَ َِٜٗدِ ٟا َّيًُ٘ ّٔق َِّٛا
غِٗدُٚا إَّّٔٔ ا َّيسضُ ٍَٛحَلّّ َٚجَا َُُِٖ٤ايّٖبََّْٓٝاتُ َٚا َّيًُ٘ ئّا َِٜٗدِ ٟايّٖكَِّّٔٛ
نّٔ ّٔفسُٚا َبعِدَ إِميَاِِْٗ ِِ َ َٚ
ايظَّاِيُِنيَ * إّٔٚئِّ٦ؤّ َجصَاؤُُِِٖ إَّّٔٔ َعًِّّٔٔ ِِِٗٝيعَِٓ ّٔ١ا َّيًِ٘ َٚاّٖي ًَُّٔأِّ ٥هَٚ ِ١ايَّٓاعِ أّٔ ِج َُعِنيَ *
ب َٚئّا ُِِٖ ُِٜٓظّٔسُِ * َٕٚإيَّا ايَّ ِر َٜٔتَابُٛا َِِٔ َبعِدِ
خَايِ ِد َٜٔفَِٗٝا ئّا ُٜخَفَّفُ عَُُِِٓٗ اّٖيعَرَا ُ
صًّٔحُٛا فّٔإَِّٕ ا َّيًَ٘ غّٔفّٕٛزْ زَحِ[ }ِْٝآٍ عُسإ]19 - 16 :فايسد َٔ ٠أضباب
َذيِؤّ َّٔٚأ ِ
ايًعٓ ١إٔ ٜستد املطًِ عٔ دٚ ٜ٘ٓإٔ ٜستد عً ٢عكب٘ ٚإٔ ٜٓحسف عٔ د ٜ٘ٓايرٟ
زض ٘ٝاهلل عص ٚجٌ يٓا ٚاير ٟأْعِ اهلل ب٘ عص ٚجٌ عًٓٝا د ٜٔاإلضالّ دٜٔ
احلٓٝف ١ٝايطُحٜ ١ستد اإلْطإ عٓ٘ إىل د ٜٔايهفاز إىل ايٛٗٝد ١ٜأ ٚايٓصساْ ١ٝأٚ
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اجملٛض ١ٝأ ٚغري ذيو َٔ األدٜإ ايباطً ١احملسَ ١ايهفس ١ٜفٗرا ٚايعٝاذ باهلل ًَعٕٛ
أٚي٦و جصا ِٗ٥إٔ عً ٘ٝيعٓ ١اهلل ٚاملال٥هٚ ١ايٓاع أمجعني
ٖٚهرا أٜطاّٗ َٔ أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ إٔ ٜكتٌ اإلْطإ َطًُاّٗ بػري حل
جصَاؤَُ ُٙجََُِّٗٓ خَايِدّا فَِٗٝا
عُداّٗ قاٍ اهلل جٌ ٚعال { ََٜ َِٔٚكّٖتٌُِ َُ ِؤَِّٓا ََُتعَُّْدّا ّٔف َ
َٚغّٔطِبَ ا َّيًُ٘ َعًَِّّٔٔٚ ِ٘ٝيعََُٓ٘ َٚأّٔعَدَّ ّٔيُ٘ عَرَابّا عَظُِّٝا} [ايٓطاٚ ]91 :٤غاٖدْا ٚيعٓ٘
أ ٟطسدٚ ٙأبعد ٙعٔ زمحت٘ فُٔ أضباب ايًعٓ ١إٔ ٜكتٌ اإلْطإ َطًُاّٗ َتعُداّٗ بػري
حل فُا أنجس ايكتً ١يف شَآْا ٖرا ايرٜ ٜٔطتٗ ٕٛٓٝبدَا ٤املطًُني ٚايسض ٍٛصً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ خّٓب ايٓاع يف  ّٜٛايٓحس يف حج ١ايٛداع ٚقاٍ :أٖ ّٜٛ ٟرا
قايٛا اهلل ٚزض ٍٛأعًِ فظٓٓا أْ٘ ضٝطُ ٘ٝبػري امس٘ فكاٍ" :أيٝظ  ّٜٛايٓحس" قاٍ:
أ ٟغٗس ٖرا قًٓا اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ فظٓٓا أْ٘ ضٝطُ ٘ٝبػري امس٘ فكاٍ "أيٝظ
ذ ٟاحلج "١قًٓا بً ٢قاٍ أ ٟبًد ٖرا قًٓا اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ فظٓٓا أْ٘ ضٝطُ٘ٝ
بػري امس٘ فكاٍ "أيٝظ ايبًد احلساّ" قاٍ "فإٕ دَاؤنِ ٚأَٛايهِ ٚأعساضهِ حساّ
عًٝهِ نحسََٜٛ ١هِ ٖرا يف غٗسنِ ٖرا يف بًدنِ ٖرا" أال ٌٖ بًػت قايٛا ْعِ
قاٍ "ايًِٗ فاغٗد" فدَا ٤املطًُني حمسَٚ ١أَٛاهلِ حمسَٚ ١أعساضِٗ حمسَ ١فُٔ
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قتٌ َطًُا َتعُداّٗ بػري حل فَٗ ٛتٛعد بٗرا ايٛعٝد ايػدٜد اير َ٘ٓ ٟيعٓ ١اهلل
َٚهج٘ ايّٓ ٌٜٛيف ْاز جِٗٓ ٚايعٝاذ باهلل َٚع ٖرا ْس ٣تطاٖال َٔ نجري َٔ ايٓاع
يف ٖرا ٚاْتٗاى حلسَ ١اهلل عص ٚجٌ ٚحطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ
ٖٚهرا أٜطا َٔ أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ َصَاز عٓد ْعُٚ ١زْ ١عٓد َصٝب١
ز ٣ٚاإلَاّ ايطٝا ٤املكدض ٞيف األحادٜح املختازٚ ٠ايبصاز أٜطا يف َطٓدَٔ ٙ
حدٜح أْظ بٔ َايو زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ
"صٛتإ ًَعْٛإ يف ايدْٝا ٚاآلخس ٠صٛت َصَاز عٓد ْعُٚ ١صٛت زْ ١عٓد
َصٝب "١صٛتإ ًَعْٛإ يف ايدْٝا ٚاآلخس ٠أًَ ٟع ٕٛصاحبُٗا يف ايدْٝا ٚاآلخس٠
صٛت َصَاز عٓد ْعَُٚ ١ا أنجس ايرٜ ٜٔصَس ٕٚعٓد ايٓعِ الضُٝا عٓد األعساع
ٜصَس ٕٚعٓد ٖر ٙايٓعُ ١ايعظ ١ُٝاييت أْعِ اهلل عص ٚجٌ بٗا عً ِٗٝإٕ اهلل عص ٚجٌ
قد أْعِ عًٝو أٜٗا املطًِ بٓعُ ١ايصٚا فْٗ ٞعُ ١عظ ََِِٔٚ { ١ُٝآَٜاِتِ٘ ّٔإِٔ َخًّٔلَ ئّهِِّٕ
طهُّٕٓٛا ِإئَِّٗٝا َ َٚجعٌََ بََِٓٝهِِّٕ ََٛدََّٚ ّٗ٠زَ ِحَُ ّٗ١إَِّٕ فَِ ٞذيِؤّ ّٔيآَٜاتٍ
طهِِّٕ ّٔأشَِٚاجّايِتَ ِ
َِِٔ ّٔأِْفّٕ ِ
ّٔهسُ[ }َٕٚايس]53 :ّٚفايٛاجب إٔ تكابٌ ٖر ٙايٓعُ ١بػهس اهلل عص ٚجٌ
يِ ّٔكَٜ ٍِّٛتَف َّ
غهّٔسِتُِِ ّٔي ّٔأشَِ ٜدَّْهِِّٕ َٚئِّ ِٔ٦نّٔ ّٔفسِتُِِ إَِّٕ عَرَابِ ٞئّػَدِٜدْ} [إبساٖ:ِٝ
ّٔذَٕ زَُّبهِِّٕ ئَِّ ِٔ٦
{َٚإِذِ َتأ َّ
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]4حتٜ ٢ه ٕٛشٚاجو ضعٝدا حتٜ ٢ه ٕٛشٚاجو طٝباّٗ عً ٢نتاب اهلل ٚعً٢
ضٓ ١زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚال تكابًٗا باملعص ١ٝفإٕ ايرٜ ٟػين يف
عسض٘ ٚإٕ ايرٜ ٟصَس يف عسض٘ قد قابٌ ْعُ ١اهلل مبعص ١ٝاهلل ٚقد نفس ْعُ ١اهلل
عص ٚجٌ ْعُ ١ايصٚا ْعُٖٚ ١را ٜكابًٗا بهفسإ ايٓعُٚ ١يسمبا عاقب٘ اهلل عص ٚجٌ
يف شٚاج٘ ٚجعٌ شٚاج٘ تعٝطا ٚجعً٘ ٜعٝؼ ٖٚ ٛشٚجت٘ يف َػانٌ داُ٥اّٗ يف
َػانٌ نجريٜٚ ٠تطًط ايػٝاطني ٜٚتطًط ايطحس ٚايطحسٚ ٠اجلٔ ٚاملسد ٠عً٢
ايبٝت اير ٟف ٘ٝغفًٚ ١عً ٢ايبٝت اير ٟفَ ٘ٝعاصٚ ٞايعٝاذ باهلل فتفتتح شٚاجو
عً ٢طاع ١اهلل بدالّٗ َٔ إٔ تفتتح٘ مبعص ١ٝاهلل ٚبأذ ١ٜايٓاع ٚبإشعا ايٓاع إىل
بعد َٓتصف ايً ٌٝأْا أعجب َٔ ٖؤال ٤ال ٜساع ٕٛصػريا ٚال ٜساع ٕٛنبرياّٗ ٚال
ٜساعَ ٕٛسٜطاّٗ ٚال ٜساع ٕٛذنساّٗ ٚال أْجٚ ٢ال ٜساعٜ َٔ ٕٛسٜد إٔ ٜك ّٛايً ٌٝيف آخس
ايً ٌٝيٓٝاّ َبهسا أٜ ٚك ّٛيصال ٠ايفجس يٓٝاّ َبهس ال ٜساعٖ ٕٛؤال ٤أبدا ٜٚػٕٓٛ
ٜٚصَسٜٚ ٕٚصعج ٕٛايٓاع ٜٚؤذ ٕٚايٓاع فحطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنْ ٌٝطأٍ اهلل عصٚ
جٌ إٔ ٜٗدٚ ِٜٗإٔ ٜسد ضاٍ املطًُني إىل احلل ْعِ أٜٗا ايٓاع صٛتإ ًَعْٛإ يف
ايدْٝا ٚاآلخس ٠صٛت َصَاز عٓد ْعُٚ ١صٛت زْ ١عٓد َصٝب ١زْ ١أْٝ ٟاح١
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ٚزفع ايصٛت عٓد َصٝب ١املٛت فايٛاجب ايصرب ٚايٛاجب االحتطاب ٚايٛاجب
ٖ ٛايتطً ِٝيكطا ٤اهلل ٚقدز ٙفال ْٝاحٚ ١ال زْٚ ١ال دعا ٤بايٚ ٌٜٛايجبٛز ٚإاما
ايٛاجب ٖ ٛايصرب ٚاالحتطاب.
ٖٚهرا أٜطا َٔ أضباب يعٓ ١اهلل عص ٚجٌ ٚب٘ خنتِ إٕ غا ٤اهلل اإلفطاد يف
األزض ٚقّٓٝع ١ايسحِ قاٍ اهلل عص ٚجٌ يف نتاب٘ ايهسّٔ{ ِٜفٌَِٗ عَطَِٝتُِِ ِإِٕ َت َٛيَِّٝتُِِ ّٔإِٔ
َُُِِٗ َٚأّٔعَُِ٢
ّّٔٓعُٛا ّٔأزِحَاَهِِّٕ * إّٔٚئِّ٦ؤّ ايَّرِّٔ َٜٔيعََُُِٓٗ ا َّيًُ٘ ّٔف ّٔأص َّ
تُفّٖطِدُٚا فِ ٞايّٖ ّٔأزِضِ َٚتُك ِّ
أّٔبِصَازَُِِٖ} [حمُد]51 ،55 :فٌٗ عطٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تفطدٚا يف األزض ايرٜٔ
ٜفطد ٕٚيف األزض ضٛا ٤بايكتٌ أ ٚبايطسق ١أ ٚبايفٛاحؼ ٚاملٓهسات أ ٚبكّٓع
ايّٓسٜل ًَع ْٕٛٛفٌٗ عطٝتِ إٕ تٛيٝتِ إٔ تفطدٚا يف األزض ٚتكّٓعٛا أزحاَهِ
فأٚي٦و ايرٜ ٜٔكّٓع ٕٛأزحاَِٗ فال ٜصً ٕٛأزحاَِٗ الٜصً ٕٛأزحاَِٗ ال بايكٍٛ
َُُِِٗ
ٚال بايفعٌ فإٕ ٖؤال ٤قد تٛعدِٖ اهلل بايًعٓ { ١إّٔٚئِّ٦ؤّ ايَّ ِرّٔ َٜٔيعََُُِٓٗ ا َّيًُ٘ ّٔف ّٔأص َّ
َٚأّٔ ِعَُ ٢أّٔبِصَازَُِِٖ} [حمُدْ]51 ،55 :طأٍ اهلل عص ٚجٌ إٔ ٜبعد عٓا ايرْٛب
ٚاملعاصٚ ٞإٔ ٜكٓٝا َٔ يعٓت٘ ٚغطب٘ ٚعكاب٘ إْ٘ ٚي ٞذيو ٚايكادز عً ٘ٝضبحاْو
اهلل ٚحبُدى أغٗد أال إي٘ إال أْت أضتػفسى ٚأتٛب إيٝو
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اخلّٓب ١ايجاْ١ٝ
إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو إال
اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف حممدا عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو
وأصحابو وسلم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوَال َدتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف} [آؿ
{ يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
عمراف{ ]711 :يَا أَيػُّ َها الن ُ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاْل َْر َحا َـ
ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]7 :
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَػ ْغ ِف ْر
ين َآمنُوا اتَّػ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َس ِد ً
يدا * يُ ْ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
يما} [اْلحزاب]67 ،61 :
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
أما بعد :فإف خَت احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي حممد صلى اهلل عليو وآلو
وسلم وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف
النار
أيها الناس :الزلنا يف ادللعونُت يف الكتاب والسنة ونأخذ اليوـ إف شاء اهلل ما يسر
اهلل من ذلك فمن أسباب اللعنة أذية اهلل عز وجل وأذية رسولو صلى اهلل عليو وآلو
ِ َّ ِ
ين يػُ ْؤذُو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ ِيف ُّ
الدنْػيَا
وسلم قاؿ اهلل جل وعال {إ َّف الذ َ
ِ
َع َّد َذلُ ْم َع َذابًا ُم ِهينًا} [اْلحزاب]46 :وأذية اهلل عزوجل كما ذكر بن
َو ْاآلخَرةِ َوأ َ
كثَت تكوف مبخالفة أوامره وارتكاب زواجره وأذية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
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وسلم تكوف بتنقصو أو عيبو قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم "قال اهلل تعالى
يؤذيني ابن آدم يسب الدىر وأنا
الدىر أقلب الليل والنهار" متفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو فاهلل
عزوجل قد توعد الذين يؤذونو والذين يؤذف رسولو صلى اهلل عليو وسلم باللعنة
الذين يؤذونو ال يستطيعوف إحلاؽ الضرر بو فنؤمن ونثبت أنو يتأذى كما أثبت
ذلك عن نفسو ولكن من دوف أف ينزؿ بو ضرر ففي صحيح مسلم من حديث

أيب ذر رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ "قال اهلل عزوجل يا

عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" وقد قاؿ اهلل
ضُّروُك ْم إَِّال أَذًى} [آؿ عمراف]777 :فقد حيصل
عزوجل يف حق ادلخلوقُت {لَ ْن يَ ُ
اْلذى ولكن بدوف ضرر فاهلل عزوجل نؤمن بأنو يتأذى لكنو تأذي يليق جباللو ال
دياثل تأذي ادلخلوقُت { لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى]77 :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
ْ َ
ومن أسباب اللعنة أيضاً إ ختاذ القبور مساجد ففي الصحيحُت من حديث عائشة
رضي اهلل عنها وأيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ يف
مرضو الذي مل يقم منو "لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

مساجد" فالنيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أخرب أف اليهود والنصارى قد لعنوا حُت
اختذوا القبور مساجد فما أكثر الذين تشبهوا هبم من ادلسلمُت فأدخلو القبور يف
ادلساجد فذلك يوصي بأف يقرب يف ادلسجد وذلك يوصي بكذا أو كذا وىذا
ادلسجد يبٌت على القرب الفالين وكل ىذا من أسباب اللعنة وكل ىذا من ذرائع
الشرؾ باهلل جل وعال وذلك بأف تعظم القبور وأف يتمسح بًتاهبا وأف يذبح ذلا وأف
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ينذر ذلا من دوف اهلل جل وعال وكل ىذا حيصل بسبب ىذا اْلمر الذي كاف ىو
السبب يف لعنة اليهود والنصارى
وىكذا أيضا من أسباب اللعنة عدـ التناىي عن ادلنكر وىكذا أيضاً مواالة الكفار
ِ َّ ِ
ين
من دوف ادلؤمنُت فإف اهلل عزوجل قد لعن اليهود هبذا قاؿ اهلل عزوجل {لُع َن الذ َ
ِ ِ
ِ
اف داوود و ِعيسى اب ِن مرًَن َذلِ َ ِ
ِ ِ
ص ْوا َوَكانُوا
يل َعلَى ل َس َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ك مبَا َع َ
َك َف ُروا م ْن بٍَِت إ ْسَرائ َ
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف * تَػَرى َكثِ ًَتا
يَػ ْعتَ ُدو َف * َكانُوا َال يَػتَػنَ َ
اى ْو َف َع ْن ُمْن َكر فَػ َعلُوهُ لَبْئ َ
ِمْنػ ُهم يَػتَػولَّو َف الَّ ِذين َك َفروا لَبِ
ط اللَّوُ َعلَْي ِه ْم َوِيف
ئ
ت َذلُ ْم أَنْػ ُف ُس ُه ْم أَ ْف َس ِخ َ
ْ
َّم ْ
س َما قَد َ
ْ َْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْع َذ ِ
وى ْم
اب ُى ْم َخال ُدو َف * َولَ ْو َكانُوا يػُ ْؤمنُو َف بِاللَّو َوالنِ ِّ
َّيب َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْيو َما َّاختَ ُذ ُ
َ
أَولِياء ولَ ِك َّن َكثَِتا ِمْنػهم فَ ِ
اس ُقو َف} [ادلائدة]77 - 67 :وشاىدنا كانوا ال يتناىوف
ً ُْ
َْ ََ
عن منكر فعلوه فإذا رأيت منكرا يا عبد اهلل فانو عنو إما بيدؾ إف استطعت ومل
يًتتب على ذلك منكر أعظم منو فإف مل تستطع فبلسانك فإف مل تستطع
فبقلبك وذلك أضعف اإلدياف كما روى اإلماـ مسلم يف صحيحو من حديث أيب
سعيد رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ "من رأى منكم منكراً
فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانو فمن لم يستطع فبقلبو وذلك أضعف

اإليمان" فال جيوز السكوت عن ادلنكرات بل الواجب ىو اْلمر بادلعروؼ والنهي
عن ادلنكر فإف سكت ىذا وسكت ىذا حقت اللعنة وحقت ادلصيبة على اجلميع

"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب
منو" رواه اإلماـ الًتمذي عن أيب بكر رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم.
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ومن أسباب لعنة اهلل عزوجل أف تكتم العلم الذي أعطاؾ اهلل عزوجل علم
ِ َّ ِ
ين يَكْتُ ُمو َف
الكتاب والسنة والناس حيتاجوف إىل علمك قاؿ اهلل جل وعال {إ َّف الذ َ
ما أَنْػزلْنَا ِمن الْبػيِّػنَ ِ
َّاس ِيف الْ ِكتَ ِ
ات َوا ْذلَُدى ِم ْن بَػ ْع ِد َما بَػيَّػنَّاهُ لِلن ِ
اب أُولَئِ َ
ك يَػ ْل َعنُػ ُه ُم اللَّوُ
َ َ َ َ
ِ َّ ِ
ويػ ْلعنُػهم َّ ِ
وب َعلَْي ِه ْم َوأَنَا
َصلَ ُحوا َوبَػيَّػنُوا فَأُولَئِ َ
ين تَابُوا َوأ ْ
ك أَتُ ُ
الالعنُو َف * إَّال الذ َ
ََ َ ُ ُ
التػ ََّّواب َّ ِ
يم} [البقرة]751 ،748 :
ُ
الرح ُ
ومن أسباب اللعنة قذؼ احملصنات العفيفات الغافالت ادلؤمنات قاؿ اهلل تعاىل
ت الْم ْؤِمنَ ِ
{إِ َّف الَّ ِذين يػرمو َف الْمح ِ ِ ِ
ات لُعِنُوا ِيف ُّ
الدنْػيَا َو ْاآل ِخَرةِ َوَذلُ ْم
َ َْ ُ ُ ْ َ
صنَات الْغَاف َال ُ
ِ
يم * يَػ ْوَـ تَ ْش َه ُد َعلَْي ِه ْم أَلْ ِسنَتُػ ُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم ِمبَا َكانُوا يَػ ْع َملُو َف}
َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
[النور]13 ،12 :وما أكثر الذين يقذفوف يف زماننا ىذا فهذا يقوؿ لشخص من
الناس يابن الزنوة وىذا يقوؿ كذا وىذا يقوؿ كذا فهذا كلو من القذؼ الذي يلعن
صاحبو والعياذ باهلل إف الذين يرموف ادلؤمنات احملصنات الطاىرات ادلربآت من
ِ َّ ِ
ين يَػ ْرُمو َف
الفواحش والزىن واخلنا يرموهنن وىن غافالت عما رمُت بو {إ َّف الذ َ
ت الْم ْؤِمنَ ِ
الْمح ِ ِ ِ
ِ
ِ
ات لُعِنُوا ِيف ُّ
يم}
الدنْػيَا َو ْاآلخَرةِ َوَذلُ ْم َع َذ ٌ
ُْ َ
اب َعظ ٌ
صنَات الْغَاف َال ُ
[النور]13 ،12 :وىو من كبائر الذنوب فقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وآلو وسلم أنو قاؿ "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا :يارسوؿ اهلل وماىن قال

"الشرك باهلل والسحر وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق وأكل الربا وأكل
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات"
ومن أسباب اللعنة نقض عهد اهلل عزوجل من بعد ميثاقو وقطع ما أمر اهلل بو أف
يوصل واإلفساد يف اْلرض قاؿ اهلل جل وعال َّ ِ
ضو َف َع ْه َد اللَّ ِو ِم ْن بَػ ْع ِد
ين يَػْنػ ُق ُ
َ
{والذ َ
َّ ِِ
ِ ِِ
وصل َويػُ ْف ِس ُدو َف ِيف ْاْل َْر ِ
ك َذلُ ُم اللَّ ْعنَةُ
ض أُولَئِ َ
ميثَاقو َويَػ ْقطَعُو َف َما أ ََمَر اللوُ بو أَ ْف يُ َ َ
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َوَذلُ ْم ُسوءُ الدَّا ِر} [الرعد]14 :فاهلل عزوجل قد توعد ىؤالء الذين ينقضوف عهد
اهلل من بعد ميثاقو فإذا عاىدوا غدروا والعياذ باهلل وصاروا متصفُت بصفة وخبصلة
من خصاؿ ادلنافقُت وىكذا أيضا يقطعوف ما أمر اهلل بو أف يوصل فاهلل عزوجل
أمرىم بصلة اْلرحاـ وىم قطعوىا اهلل عزوجل أمرىم باإلصالح يف اْلرض فأفسدوا
فيها أولئك ذلم اللعنة وذلم سوء الدار
وىكذا أيضا من أسباب اللعنة أف يالعن اإلنساف زوجتو وىو كاذب قاؿ اهلل
عزوجل يف كتابو الكرًن َّ ِ
اج ُه ْم َوَملْ يَ ُك ْن َذلُ ْم ُش َه َداءُ إَِّال أَنْػ ُف ُس ُه ْم
ين يَػ ْرُمو َف أ َْزَو َ
َ
{والذ َ
ات بِاللَّ ِو إِنَّو لَ ِمن َّ ِ ِ
فَ َشهادةُ أَح ِد ِىم أَربع َشهاد ٍ
اخلَ ِام َسةُ أ َّ
ت اللَّ ِو
ُت * َو ْ
َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
الصادق َ
َف لَ ْعنَ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ُت} [النور]6 ،5 :فالذي يتهم امرأتو بالزىن وليس معو من
َعلَْيو إِ ْف َكا َف م َن الْ َكاذبِ َ
يشهد لو على ذلك فعليو أف يشهد أربع شهادات باهلل إنو دلن الصادقُت واخلامسة
أف لعنة اهلل عليو إف كاف من الكاذبُت فيقوؿ لعنة اهلل علي إف كنت كاذبا عليها
فإف كاف كاذبا عليها فتحق عليو اللعنة والعياذ باهلل وىي كذلك تالعن زوجها فإف
غضب
كانت كاذبة واخلامسة أف غضب اهلل عليها إف كاف من الصادقُت فتقوؿ
ُ
اهلل علي إف كاف من الصادقُت فادلالعن الكذاب ملعوف وحتق عليو اللعنة والعياذ
باهلل
وىكذا أيضا من أسباب اللعنة السرقة فقد ثبت يف الصحيحُت من حديث أيب
ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ "لعن اهلل السارق
يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطع يده" وىذا احلديث اختلف
العلماء يف معناه فما ادلقصود باحلبل ىنا والبيضة فمنهم من يقوؿ البيضة ادلعروفة
وإف كانت البيضة سرقتها ال تسبب قطع اليد ْلف اليد ال تقطع إال يف ربع دينار
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فصاعدا إال أف ادلقصود أنو يسرؽ البيضة فيتعود على السرقة حىت يسرؽ ما تقطع
بو اليد فتقطع يده ويسرؽ احلبل الذي ما تقطع اليد ْلجلو ْلنو أدىن من ربع دينار
ولكن يتعود على ذلك حىت يسرؽ ما تقطع بو اليد فتقطع يده ىذا قوؿ لبعض
العلماء وىو أقرب من غَته ومن أىل العلم من يقوؿ :إف ادلقصود بالبيضة بيضة
احلرب وادلقصود باحلبل حبل السفينة وىذه تساوي أكثر من ربع دينار فهذا
ملعوف الذي يسرؽ أمواؿ الناس الذين يسرقوف النعاالت من ادلساجد "لعن اهلل

السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" وما أكثر السرؽ
يف زماننا ىذا يسرؽ ادلاؿ يسرؽ مالك وىو يف خمبئك إذا حتُت فرصة زحاـ أو غَت
ذلك فإذا بو يسرقو أو يسرؽ سيارات الناس أو يسرؽ بيوت الناس فهؤالء قد لعنوا
بنص حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
وىكذا أيضاً من أسباب اللعنة تصوير ذوات اْلرواح ففي صحيح اإلماـ البخاري
من حديث أيب جحيفة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم

"لعن المصورين" ادلصوروف الذين يصوروف ذوات اْلرواح من غَت ضرورة أما ما

كاف من ضرورة كالبطائق واجلوازات ورخص السيارات إىل غَت ذلك فهذه اإلمث
على من اضطرنا لكن الذي يصور صور ذوات أرواح ليست بضرورية ولكن
ذكريات أو تعلق باجلدراف أو غَت ذلك من اْلمور فهذا ملعوف وال فرؽ بُت الصور
الفوتغرافية أو الصور اجملسمة أو اليت ذلا ظل واليت ليس ذلا ظل فكلها حمرمة لعموـ
اْلدلة ومن استثٌت شيئا من ذلك فعليو الربىاف والدليل وإال فاْلدلة عامة فما أكثر
ادلصورين ما أكثرىم ىذا يأخذ جوالو ويصور صاحبو وىذا يأخذ جوالو ويصور
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العريس وما أكثر ىذا كل ىذا من احملرمات اليت حرمها اهلل ولعن صاحبها والعياذ
باهلل فنسأؿ اهلل عزوجل أف يقينا الفنت ما ظهر منها وما بطن

احلمد هلل رب العادلُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ويل الصاحلُت
وأشهد أف حممداً
عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليما كثَتاً إىل يوـ الدين
أما بعد
أيها الناس من أسباب اللعنة أيضا أكل الربا وتأكيلو والكتابة عليو والشهادة عليو
فقد ثبت يف صحيح اإلماـ مسلم من حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ :لعن

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىديو وقاؿ" :ىم
سواء" لعن آكل الربا وموكلو فهذا كما مسعتم يف صحيح مسلم عن جابر وجاء يف
صحيح البخاري عن أيب جحيفة وجاء يف صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي

اهلل عنو وزيادة "وكاتبو وشاىديو" عن مسلم من حديث جابر رضي اهلل عنو

ىؤالء ملعونوف الذين يأكلوف الربا سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة ىكذا أيضا يؤكلو
غَته ىكذا أيضاً يكاتب فيو ىكذا الذي يكتب يف الربا والذي يشهد عليو وكل
متوفر يف البنوؾ فقل أف ترى بنكا يسلم من الربا أو ال يوجد ذلك فال أعلم بنكا
سادلا من الربا فهذا والعياذ باهلل قد توعد عليو باللعنة فاحلذر احلذر من ذلك آكل
الربا ملعوف ومؤكلو ملعوف فالذي يأكل الربا ملعوف والذي يؤكل غَته سواء أوالده
أو غَت ذلك ملعوف الذي يكتب يف البنوؾ الربوية ملعوف والذي يشهد كذلك
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أيضا ملعوف فهؤالء والعياذ باهلل ملعونوف على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل علو وسلم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َو َذ ُروا َما بَِق َي ِم َن
وحماربوف من قبل اهلل جل وعال {يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِِ
ُت * فَِإ ْف َمل تَػ ْفعلُوا فَأْذَنُوا ِِبَر ٍ
ب ِم َن اللَّ ِو َوَر ُسولِِو َوإِ ْف تُػْبتُ ْم فَػلَ ُك ْم
ِّ
الربَا إِ ْف ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ْ َ
ْ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم َال تَظْلِ ُمو َف َوَال تُظْلَ ُمو َف * َوإِ ْف َكا َف ذُو عُ ْسَرةٍ فَػنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْي َسَرةٍ َوأَ ْف
ُرءُ ُ
َّ ِ
ِ
ين
تَ َ
ص َّدقُوا َخْيػٌر لَ ُك ْم إ ْف ُكْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف } [البقرة]171 - 167 :وقاؿ تعاىل {الذ َ
الربا َال يػ ُقومو َف إَِّال َكما يػ ُقوـ الَّ ِذي يػتخبَّطُو الشَّيطَا ُف ِمن الْم ِ
ك
س ذَل َ
َ َ ِّ
ََ َ ُ ْ
َ َ ُ
يَأْ ُكلُو َف َِّ َ ُ
الربَا فَ َم ْن َجاءَهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِِّو
َح َّل اللَّوُ الْبَػْي َع َو َحَّرَـ ِّ
َّه ْم قَالُوا إَِّدنَا الْبَػْي ُع ِمثْ ُل ِّ
بِأَنػ ُ
الربَا َوأ َ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها
ف َوأ َْم ُرهُ إِ َىل اللَّ ِو َوَم ْن َع َاد فَأُولَئِ َ
فَانْػتَػ َهى فَػلَوُ َما َسلَ َ
كأ ْ
َص َح ُ
َخالِ ُدو َف} [البقرة]164 :
وىكذا أيضا من أسباب اللعنة والعياذ باهلل تشبو الرجاؿ بالنساء والنساء بالرجاؿ
ففي صحيح البخاري من حديث عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ" :لعن
رسول اهلل صلى اهلل عليو والو وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهين من النساء بالرجال" ويف سنن أيب داود من حديث أيب ىريرة رضي
اهلل عنو قاؿ" :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الرجل يلبس لبسة
المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل" فال جيوز ذلك ولو كاف على سبيل ادلزاح ال
جيوز للرجل أف يلبس لباس امرأة وال جيوز للمرأة أف تلبس لباس رجل ولو كاف
على سبيل ادلزاح ولو كاف بعال فقد ثبت عند أيب داود من حديث أيب مليكة

رضي اهلل عنو قاؿ قيل لعائشة رضي اهلل عنها إف ادلرأة تلبس النعل فقالت" :لعن

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الرجلة من النساء" فعائشة رضي اهلل عنها
عممت حىت من تلبس لعن الرجل تعترب ملعونة ْلهنا تعترب رجلة وتشبهت بالرجاؿ
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نسأؿ اهلل عزوجل أف يقينا شر الفنت ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ علينا
ديننا وتوفنا مسلمُت ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحانك اللهم وِبمدؾ ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك

الخطبة الثالثة

إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف حممدا عبده ورسولو
صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم
{ يا أَيػُّها الَّ ِ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوَال َدتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف}
ذ
َ َ
َ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَػ ْف ٍ
س
[آؿ عمراف{ ]711 :يَا أَيػُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاْل َْر َح َاـ إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]7 :
{يا أَيػُّها الَّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ذ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َس ِد ً
يدا * يُ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يما}
َويَػ ْغفْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
[اْلحزاب]67 ،61 :
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أما بعد :فإف خَت احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي حممد صلى اهلل
عليو وآلو وسلم وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
وكل ضاللة يف النار
أيها الناس :الزلنا يف ادللعونُت يف الكتاب والسنة ونأخذ اليوـ إف شاء اهلل
ما يسر اهلل من ذلك.
فمن ادللعونُت يف الكتاب والسنة الذابح لغَت اهلل جل وعال وىكذا أيضا
الذي يلعن والديو وىكذا الذي يؤوي حمدثاً والذي يغَت منار اْلرض ففي
صحيح اإلماـ مسلم من حديث علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "لعن اهلل من ذبح لغير اهلل لعن اهلل من

لعن والديو لعن اهلل من آوى محدثاً لعن اهلل من غير منار األرض" ىذا
احلديث فيو أربع رتل تفيد أف كل ذنب من ىذه الذنوب كبَتة من كبائر
الذنوب بل بعضها والعياذ باهلل شرؾ باهلل جل وعال وىو الذبح لغَت اهلل
لعن اهلل من ذبح لغَت اهلل الذي يذبح للجن أو الذي يذبح للقبور الذي
يذبح لألولياء الذي يذبح لألضرحة ىذا ملعوف يف سنة رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم لعن اهلل من ذبح لغَت اهلل فالذبح عبادة {فَ ِ
ك
ص ِّل لَربِّ َ
َ
ِ
َو ْاحنَْر} [الكوثر{ ]1 :قُل إِ َّف َ ِ
ب
اي َودمََ ِاِت لِلَّ ِو َر ِّ
ص َالِت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
يك لَو وبِ َذلِ َ ِ
ِِ
ِ
ُت} [اْلنعاـ:
ت َوأَنَا أ ََّو ُؿ الْ ُم ْسلم َ
ك أُمْر ُ
الْ َعالَم َ
ُت * َال َش ِر َ ُ َ
]752 ،751النسك ىو الذبح إذاً ىو عبادة وصرؼ أي عبادة لغَت اهلل
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يعترب شركا أكرب "لعن اهلل من لعن والديو" ىذه ىي اجلملة الثانية أيضا
من يلعن والديو يلعن أباه وأمو يلعنهما مباشرة وكذلك أيضا من يتسبب

بلعن والديو فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم "من الكبائر أن

يلعن الرجل والديو" قالوا وكيف يلعن والديو استغرب الصحابة ىذا اْلمر

أف يلعن ولد والده قاؿ" :يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمو

فيسب أمو" متفق عليو عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما

مث قاؿ" :لعن اهلل من آوى محدثاً" ومعٌت آوى حمدثا أي آواه من خصمو
فهذا ملعوف الذين يؤوف القتلة ملعونوف والذين يؤوف السرؽ ملعونوف
والذين يؤوف قطاع الطريق ملعونوف والذين يؤوف النهابُت ملعونوف "لعن

اهلل من آوى محدثا" مث اجلملة اْلخَتة "لعن اهلل من غير منار األرض"
ومعٌت منار اْلرض أي :عالمات الطرؽ الذي يهتدي هبا ادلسافروف
وىكذا أيضا يدخل فيو من غَت منار اْلرض أي :العالمات واحلدود اليت
بُت أرض فالف وأرض فالف فيقدمها أو يأخرىا فهذا أيضاً ملعوف من
غَت منار اْلرض فهؤالء كلهم ملعونوف يف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم
كذلك أيضا من ادللعونُت يف السنة احمللل واحمللل لو فقد روى ابن ماجو
من حديث بن عباس رضي اهلل عنو قاؿ" :لعن رسول اهلل رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم المحلل والمحلل لو" احمللل ىو الذي يتزوج
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مطلقة من غَته ثالثاً ليحللها لو امرأة طلقها زوجها ثالثاً فجاء شخص
آخر ليحللها لزوجها اآلخر فهذا ملعوف واحمللل لو ادلطلق الزوج اْلوؿ
الذي طلق فهذا أيضا ملعوف والناكح بنية التحليل نكاحو غَت صحيح
نكاحو باطل عند رتهور العلماء فهؤالء ملعونوف
وىكذا أيضا من ادللعونُت الراشي وادلرتشي روى اإلماـ أبو داود يف سننو
من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قاؿ "لعن
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الراشي والمرتشي" الراشي ىو الذي

يعطي الرشوة لغَته وادلرتشي ىو الذي يأخذىا من غَته والرشوة ىي ما
أعطي إلحقاؽ باطل أوإبطاؿ حق ىذه ىي الرشوة احملرمة أما ما يعطيو
اإلنساف ليتوصل بو إىل حق أو ليدفع عن نفسو ظلماً فهذا البأس بو وال
يعد رشوة وال يعد مذموماً ْلنو يريد أف يتوصل إال حقو ولرمبا ما أمكنو إال
بدفع ماؿ ْلف من الناس من ال ينفع أخاه إال مبقابل أما أنو ينفعو لوجو
اهلل جل وعال فهؤالء قلة قليلة وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم
"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعو" وقاؿ" :واهلل في عون العبد

ما كان العبد في عون أخيو" وقاؿ" :من كان في حاجة أخيو كان اهلل

في حاجتو" فبعض ادلوظفُت يضطر كثَت من الناس أف يدفع لو ماؿ حىت
يتوصل إىل حقو أو يدفع لو ماؿ حىت يدفع عنو ظلمو فهؤالء ىداىم اهلل
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حمروموف من ىذا اْلجر العظيم الذي رتبو النيب صلى اهلل عليو وسلم على
من ينفع غَته لوجو اهلل جل وعال
وىكذا من ادللعونُت يف الكتاب والسنة شربة اخلمور فالذين يشربوف
غَتىم ملعونوف والذين يبيعوف فيها
اخلمور ملعونوف والذين يسقوهنا َ
ويشًتوف ملعونوف والذين يعصروهنا ويعتصروهنا وحيملوهنا وحتمل إليهم
ملعونوف روى اإلماـ أبو داود يف سننو من حديث ابن عمر رضي اهلل
عنهما قاؿ" :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الخمر وشاربها

وساقيها وبايعها ومبتاعها ومعتصرىا وحاملها والمحمولة إليو" ىؤالء
ملعونوف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي يشرب اخلمر الذي
يشرب ادلسكر والذي يسقيو غَته ومبتاعها معروؼ وعاصرىا معروؼ وىو
من يعصرىا لنفسو أو لغَته ومعتصرىا ىو الذي يطلب أف تعصر لو أو
لغَته وحاملها معروؼ واحملمولة إليو ىو الذي يطلب أف حتمل لو فهؤالء
والعياذ باهلل ملعونوف فاحلذر احلذر من مثل ىذه الذنوب والكبائر اليت
تسبب على أصحاهبا اللعنة والطرد من رزتة اهلل جل وعال
وىكذا أيضا من ادللعونُت يف السنة من ختمش وجهها عند ادلصيبة وىكذا
أيضاً من تقطع جيبها عند ادلصيبة وىكذا أيضا من تدعو بالويل والثبور
عند ادلصيبة روى اإلماـ أبو داود يف سننو من حديث أيب أمامة رضي اهلل
عنو قاؿ" :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الخامشة وجهها
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والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور" الذي إذا أصيبت مبصيبة تذىب

تنوح ترفع صوهتا عند ادلصيبة وتشق جيبها ختمش وجهها وتدعو بالويل
والثبور فهذه ملعونة على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم

مطرودة من رزتة اهلل جل وعال "النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة
وعليها سربال من قطران درع من جرب" ىكذا يقوؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم كما يف صحيح اإلماـ مسلم من حديث أيب مالك
اْلشعري رضي اهلل عنو.
كذلك أيضا من ادللعونُت يف الكتاب والسنة الذي يعمل عمل قوـ لوط
والعياذ باهلل ىذا ملعوف ثالث مرات على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم روى احلاكم يف مستدركو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "لعن اهلل من عمل عمل قوم لوط لعن

اهلل من عمل عمل قوم لوط لعن اهلل من عمل عمل قوم لوط" ثالث
مرات يكررىا الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ْلف الذنب كبَت وْلف
ادلعصية كبَتة وْلهنا فاحشة نكراء جعل اهلل عزوجل على أصحاهبا عدة
عقوبات فطمس على أعينهم وأصاهبم بالصيحة وأمطر عليهم احلجارة
وجعل أرضهم عاليها سافلها لشناعة ىذه اجلردية لعظم ىذه اجلردية.
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وىكذا أيضا من ادللعونُت يف الكتاب والسنة الذي يأِت ادلرأة يف دبرىا فقد
روى اإلماـ أبو داود عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو
وآلو وسلم أنو قاؿ" :ملعون من أتى أمرأتو في دبرىا"
وروى الطرباين من حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم "لعن اهلل من أتى النساء في محاشهن"

أي يف أدبارىن فاهلل عز وجل قد أحل لك زوجتك من موضع احلرث
نسائكم حرث لكم وىو موضع الولد فأتو حرثكم أىن شئتم فال جيوز أف
تأتيها من غَت موضع احلرث فإف فعلت ذلك فأنت ملعوف على لساف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نسأؿ اهلل عزوجل أف حيفظ علينا
ديننا وأف يتوفانا مسلمُت
احلمد هلل رب العادلُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ويل
الصاحلُت وأشهد أف حممداً
عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليما كثَتاً إىل
يوـ الدين أما بعد
أيها الناس من ادللعونُت أيضا يف السنة الذي حيدث يف مدينة رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أو يؤوي حمدثاً أو يؤوي جانياً وحيميو أو حيدث
فيها بقتل أو بسرقة أو جردية من اجلرائم فقد ثبت يف صحيح البخاري من
حديث علي رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم
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"المدينة حرم مابين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أي فعل فيها

جناية فعليو لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين وال يقبل منو صرف

وال عدل" أي ال يقبل منو فريضة وال نافلة.

وىكذا أيضا من ادللعونُت يف الكتاب والسنة الذي إذا عاىد غدر واهلل
َّ ِ
ِ ِ
ت
ين َآمنُوا أ َْوفُوا بِالْعُ ُقود أُحلَّ ْ
عزوجل قد أمر بالوفاء قاؿ تعاىل {يَا أَيػُّ َها الذ َ
لَ ُكم هبِيمةُ ْاْلَنْػع ِاـ إَِّال ما يػْتػلَى علَي ُكم غَيػر ُِحملِّي َّ ِ
الصْيد َوأَنْػتُ ْم ُحُرٌـ إِ َّف اللَّوَ
َ
َْ َ
َ ُ َ ْ ْ َْ
{وأ َْوفُوا بِالْ َع ْه ِد إِ َّف الْ َع ْه َد َكا َف
َْحي ُك ُم َما يُِر ُ
يد} [ادلائدة]7 :وقاؿ سبحانوَ :
َم ْسئُ ًوال} [اإلسراء]23 :فهذا إذا عاىد أخاه مث غدره ملعوف روى اإلماـ
البخاري من حديث أيب ىريرة أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:

"ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليو لعنة اهلل والمالئكة
والناس أجمعين اليقبل منو صرف وال عدل" ىكذا أيضا من ادللعونُت
العبد ادلملوؾ الذي يعتق ويصَت موىل ذلؤالء الذين أعتقوه مث بعد ىذا
ينكر ىذا اجلميل ويذىب يتوىل غَتىم بدوف إذف مواليو فهذا ملعوف روى
البخاري عن علي رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:

"من تولى قوما بدون إذن مواليو فعليو لعنة اهلل والمالئكة والناس
أجمعين اليقبل منو صرف وال عدل" نسأؿ اهلل عزوجل أف يعيذنا من
ىذه الكبائر ومن ىذه اْلمور اليت تسبب اللعنة نسأؿ اهلل عزوجل أف
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يوفقنا دلا حيب ويرضى وأف يأخذ بنواصينا للرب والتقوى سبحانك اللهم
وِبمدؾ ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك
الخطبة الرابعة
إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف حممدا عبده ورسولو
صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُػ َقاتِِو َوَال َدتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف}
{ يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نػَ ْف ٍ
س
[آؿ عمراف{ ]711 :يَا أَيػُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاْل َْر َح َاـ إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]7 :
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َس ِد ً
يدا * يُ ْ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
يما}
َويَػ ْغفْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
[اْلحزاب]67 ،61 :
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أما بعد :فإف خَت احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي حممد صلى اهلل
عليو وآلو وسلم وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
وكل ضاللة يف النار
أيها الناس :الزلنا يف ادللعونُت يف الكتاب والسنة ونأخذ اليوـ إف شاء اهلل
ما يسر اهلل من ذلك
فمن ادللعونُت يف الكتاب والسنة من ظلم أىل ادلدينة وأخافهم أىل مدينة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأخافهم فإف ادلدينة حرـ آمن فمن
ظلمهم فقد ظلم نفسو ومن أخافهم فقد أخاؼ نفسو والعياذ باهلل روى
اإلماـ الطرباين من حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو أف الرسوؿ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ" :اللهم من ظلم أىل المدينة وأخافهم
فأخفو وعليو لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منو صرف

وال عدل" فهذه دعوة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على من ظلم

أىل ادلدينة وأخافهم أف اهلل عزوجل خييفو أف اهلل عزوجل يلعنو عليو لعنة
اهلل وادلالئكة والناس أرتعُت يقبل منو صرؼ وال عدؿ.
وىكذا أيضا من ادللعونُت يف السنة من أشار إىل أخيو ِبديدة فقد روى
اإلماـ مسلم يف صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم "من أشار إلى أخيو بحديدة فإن المالئكة تلعنو

حتى يدعو وإن كان أخاه ألبيو وأمو" فهذا يدؿ على خطر اإلشارة إىل
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أخيك ادلسلم وإف كاف أخاؾ وىو شقيقك ْلبيك وأمك فإف ادلالئكة
تلعنك حىت تدع ذلك "من أشار إىل أخيو ِبديده" وكذلك أيضا من شهر
السالح على أخيو ادلسلم فإنو أيضاً ملعوف فقد روى البزار من حديث أيب
بكرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم "إذا
شهر أحدكم على أخيو بسالح فإن المالئكة التزال تلعنو حتى يشيمو

عنو" إذا شهر مسلم على أخيو سالحا وما أكثر الذين يشهروف السالح
على إخواهنم ادلسلمُت ىذا على سبيل ادلزاح وىذا على سبيل اجلد فالكل
حمرـ فال جيوز دلسلم أف يشَت بآليو وال ببندقيتو وال كذلك مبسدسو على
أخيو ادلسلم سواء كاف مازحا أو جاد فهذا سبيل اللعنة وإف ادلالئكة ال
تزاؿ تلعنو حىت يشيم عنو وكم وقع من قتل بسبب إشارة ادلسلم على
أخيو بالسالح على سبيل ادلزاح فيشَت عليو فلرمبا نزغ الشيطاف يف يده
فيقع يف حفرة من النار كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهلل عليو و سلم
فاحلذر احلذر من ىذا اْلمر الذي يسبب اللعنة أف تشَت على أخيك
بالسالح فضال من احلديد فإف ىذا سبب اللعنة والعياذ باهلل وىكذ أيضا
من ادللعونُت ادلرأة اليت يدعوىا زوجها إىل فراشو فتأىب عليو فإف ادلالئكة
تلعنها روى اإلماـ البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب ىريرة
رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وآلو و سلم قاؿ "إذا دعا الرجل
امرأتو إلى فراشو فلم تأتو فبات غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى
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تصبح" إذا دعا الرجل امرأتو إىل فراشو أي يريد منها ما يريد الرجل من

أىلو فلرمبا التأِت من دوف عذر ليس ذلا عذر قوي يف االمتناع فإف
ادلالئكة تلعنها إذا بات غضباف عليها لعنتها ادلال ئكة حىت تصبح ْلف
ىذا قد يسبب عليو الفتنة فهو يريد أف يعف نفسو وىي دتنعو نفسها فلرمبا
وقع يف فتنة بسببها ولرمبا وقع بفاحشة بسبب إمتناعها فحرـ اإلسالـ أف
دتتنع ادلرأة على زوجها إال إذا كاف ذلا عذر شرعي إما إذا مل يكن ذلا عذر
شرعي فإنو ال جيوز ذلا اإلمتناع وامتناعها كبَتة من كبائر الذنوب والعياذ
باهلل
وىكذا أيضا من ادللعونُت الكاسيات العاريات الالِت رؤوسهن كأسنمة
البخت روى اإلماـ أزتد يف مسنده من حديث عبد اهلل بن عمرو بن
العاص رضي اهلل تعاىل عنهما قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
وسلم "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال
ينزلون على أبواب المساجد نساؤىم كاسيات عاريات على رؤوسهن

كأسنمة البخت العجاف العنوىن فإنهن ملعونات" أي مطرودات من
رزتة اهلل العنوىن فإهنن يسبنب الفتنة على الرجاؿ فتخرج ادلرأة كاسية عارية
خترج بثياب ضيقة حتجم أعضائها كما ىو حاؿ كثَت من ادلسلمات
ىداىن اهلل خترج بلباس ضيق مزخرؼ مزين حيجم أعضائها وتفنت الرجاؿ
بنفسها وتعرض نفسها للفتنة وىكذا أيضا على رؤوسهن كأسنمة البخت
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ادلائلة أي أهنن جيمعن رؤوسهن إىل اْلعلى فيكوف كأنو سناـ بعَت قاؿ
فالعنوىن فإهنن ملعونات نعم أيها الناس ْلهنا كما مسعتم قد تسبب الفتنة

على الرجاؿ وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو سلم "ما تركت بعدي

فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليو عن أسامة بن زيد رضي
اهلل عنو وقاؿ "واتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل

كانت في النساء" فال جيوز للمرأة أف تعرض نفسها للفتنة وال أف تعرض

غَتىا للفتنة هبذا اللباس اليت تكوف بو كاسية عارية تتعرى يف اْلعراس
ِبجة أهنا يف فرح وِبجة أهنا بُت النساء ال جيوز للمرأة أف تلبس العاري
حىت ولو أماـ النساء بل الواجب على ادلرأة أف حتتشم وأما أماـ النساء
فتبدي ما جرت العادة يف إبدائو وإذا أبدت ماال جتري العادة بإبدائو فإهنا
تعترب آذتة مرتكبة حملرـ ْلهنا تعرت يف غَت موضع ذلك
وىكذا أيضا من اْلمور ادللعونة ما يشغلك عن اهلل جل وعال وقد روى
اإلماـ الًتمذي وبن ماجو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب

صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل
تعالى وما وااله وعالما أو متعلما" فكل ما يشغلك عن اهلل عزوجل فإهنا
دنيا ملعونة لذي تشغلك عن اهلل أو تشغلك عن طاعة اهلل عزوجل أما
دنيا ال تشغلك عن اهلل ال تشغلك عن طاعتو فال مانع من أف تشغل
نفسك هبا فإف اهلل عزو جل يقوؿ {وَال تَػْنس نَ ِ
ك ِم َن ُّ
َح ِس ْن
صيبَ َ
الدنْػيَا َوأ ْ
َ
َ
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{ى َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
َح َس َن اللَّوُ إِلَْي َ
ك} [القصص]66 :ويقوؿ ُ
َك َما أ ْ
ِ
ور} [ادللك:
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزق ِو َوإِلَْي ِو الن ُ
ْاْل َْر َ
ُّش ُ
]74أما دنيا تشغلك عن طاعة اهلل تشغلك عن الدنيا تشغلك عن
الصالة يف رتاعة تشغلك عن طاعة اهلل عزوجل وتبعدؾ عنو فإهنا دنيا
ملعونو إال ذكر اهلل تعاىل وما وااله وعادلا أو متعلما فإف ىوالء مستثنوف
من اللعنة وىكذا اإلنساف العامل الذي يعلم الناس دين اهلل وينشر يف
الناس دين اهلل وىكذا ادلتعلم الذي يتعلم ماينفعو فهؤالء مستثوف من
ىذا
وىكذا أيضا من ادللعونُت الوي الصدقة وادلرتد أعرايب بعد اذلجرة روى
اإلماـ أزتد من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ "آكل الربا

وموكلو وكاتبو وشاىداه إذا علموا ذلك والواشمة والمستوشمة
للحسن والوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على
لسان رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم" وشاىدنا قولو"والوي

الصدقة" :قاؿ السندي :أي :مؤخرىا إىل أف تفوت .وكذلك قولو
"والمرتد أعرابيا بعد الهجرة" يهاجر مث بعد ذلك يرتد أعرابيا فهؤالء
ملعونوف على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نسأؿ اهلل عزوجل
أف حيفظ علينا ديننا وأف يتوفانا مسلمُت
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احلمد هلل رب العادلُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ويل
الصاحلُت وأشهد أف حممداً
عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليما كثَتاً إىل
يوـ الدين أما بعد
كذلك أيضا من ادللعونُت من يُسأؿ بوجو اهلل عزوجل مث دينع سائلو مامل
يسألو ىجرا أي :مامل يسألو باطال فقد روى اإلماـ ابن عساكر من
حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ
"ملعون من سأل بوجو اهلل ثم منع سائلو إال أن يسألو ىجرا" فإف ىذا

ليس عنده تعظيم هلل جل وعال فلما مل يكن يف قلبو تعظيم هلل وقد ُسئل
بوجو اهلل شيء ليس بباطل شيء مباح ُسئل بوجو اهلل عزوجل مث منع
السائل فلم يعطو سؤالو فإنو يعترب ملعوف ْلنو مل يعظم اهلل عزوجل
ومن ادللعونُت أيضا يف السنة من توىل أمر اْلمة وكاف قرشيا ومل يرحم
الناس ومل يعدؿ فيهم فقد روى اإلماـ أزتد يف مسنده من حديث أيب
موسى اْلشعري رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

" إن ىذا األمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا ،وإذا حكموا

عدلوا ،وإذا قسموا أقسطوا ،فمن لم يفعل ذلك منهم فعليو لعنة اهلل

والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منو صرف وال عدل " قاؿ السندي:

قولو :إف ىذا اْلمر ،أي :احلكم واإلمارة.
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ومن ادللعونُت يف السنة الذي ديثل باحليواف فقد روى البخاري عن ابن
عمر رضي اهلل عنهما قاؿ "لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من

مثل بالحيوان" فالذي ديثل باحليواف ملعوف فكيف بالذي ديثل بابن آدـ
ولو كاف كافرا فإف ذلك منهي عنو فقد روى اإلماـ مسلم يف صحيحو
عن بريدة رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا بعث غزاة

يغزوف قاؿ ذلم "اغزوا في سبيل اهلل باسم اهلل وال تغلوا وال تغدروا وال

تمثلوا وال تقتلوا وليدا" ال جيوز التمثيل بادلقتوؿ فقد قاؿ النيب صلى اهلل

عليو وآلو وسلم "إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحكم شفرتو

وليحد ذبيحتو" رواه اإلماـ مسلم من حديث شداد بن أوس رضي اهلل
عنو
وىكذا أيضا من ادللعونُت من اختذ شيئا فيو الروح غرضا أي :ىدفا يرمي
إليو فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحهما من حديث سعيد بن جبَت،
قاؿ :مر ابن عمر بفتياف من قريش قد نصبوا طَتا ،وىم يرمونو ،وقد
جعلوا لصاحب الطَت كل خاطئة من نبلهم ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا،
فقاؿ ابن عمر« :من فعل ىذا لعن اهلل من فعل ىذا؟ إن رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم لعن من اتخذ شيئا فيو الروح غرضا» أي :أنو ال
جيوز لك أف تتخذ شيئا فيو الروح ىدفا ترمي إليو وتتعلم الرماية عليو
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وتتعلم النصع عليو فإف ىذ ال جيوز ْلف فيو روحا وما كاف فيو روح فال
جيوز أف ديتهن هبذا اْلمر فهذا من عدالة اإلسالـ وىذا من رزتة اهلل
عزوجل ومن رزتة اإلسالـ هبذا احليواف أنو ال جيوز أف يتخذ ىدفا وال
جيوز أف ديثل بو ْلف ىذا سبيل إىل التمثيل بو
وىكذا أيضا من ادللعونُت من وسم احليواف يف وجهو فكيف بابن آدـ
روى اإلماـ مسلم يف صحيحو من حديث جابر ،أف النيب صلى اهلل عليو
وسلم مر عليو زتار قد وسم يف وجهو فقاؿ« :لعن اهلل الذي وسمو»

فال جيوز وسم زتار أو ناقة أو بقرة أو غنمة يف وجهها فإذا كاف ىذا يف
احليواف البهيم فكيف بابن آدـ فإف ذلك ال جيوز يف حق بن آدـ
نسأؿ اهلل عزوجل أف يعصمنا من أسباب اللعنة وأف يوفقنا دلا حيب
ويرضى وأف يأخذ بنواصينا للرب والتقوى سبحانك اهلل وِبمدؾ ال إلو إال
أنت أستغفرؾ وأتوب إليك

الخطبة الخامسة
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إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف حممدا عبده ورسولو
صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلم
َّ ِ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوَال َدتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف}
{ يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَػ ْف ٍ
س
[آؿ عمراف{ ]711 :يَا أَيػُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتَّػ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاْل َْر َح َاـ إِ َّف اللَّوَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء]7 :
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َس ِد ً
يدا * يُ ْ
{يَا أَيػُّ َها الذ َ
ويػ ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم ومن ي ِط ِع اللَّو ورسولَو فَػ َق ْد فَاز فَػوزا ع ِ
يما}
ظ
َ ََ ُ ُ
ََ ْ ْ َ ْ ََ ْ ُ
َ ًْ َ ً
[اْلحزاب]67 ،61 :
أما بعد :فإف خَت احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي حممد صلى اهلل
عليو وآلو وسلم وشر اْلمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
وكل ضاللة يف النار
أيها الناس :ال نزاؿ معكم يف ادللعونُت يف الكتاب والسنة ويف ىذا اليوـ
إف شاء اهلل تعاىل نأخذ ما يسر اهلل وبو خنتم إف شاء اهلل.
فمن ادللعونُت يف السنة من لعن من ليس أىال للعن الذي يلعن شيئا ليس
أىال أف يُلعن ىذا سبب ْلف ترجع اللعنة عليو والعياذ باهلل روى اإلماـ أبو
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داود من حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم «إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق
أبواب السماء دونها ،ثم تهبط إلى األرض فتغلق أبوابها دونها ،ثم

تأخذ يمينا وشماال ،فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ،فإن

كان لذلك أىال وإال رجعت إلى قائلها» ىكذا يقوؿ النيب صلى اهلل
عليو وآلو وسلم فانظروا إىل خطر من يلعن شيئا ليس أىال لذلك فهذا ال
خيتص باْلشخاص بل حىت غَت اْلشخاص إذا لعن وىو ال يستحق ذلك
وىو ليس أىال لذلك فإف ذلك سبب لرجوع اللعنة على صاحبها والعياذ
باهلل فقد روى أبو داود يف سننو من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما
أف رجال نازعتو الريح رداءه على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فلعنها
 ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم« :ال تلعنها ،فإنها مأمورة ،وإنو منلعن شيئا ليس لو بأىل رجعت اللعنة عليو» فاحلذر احلذر أف تلعن

شخصا أو تلعن شيئا ليس أىال لذلك وما أكثر الذين يلعنوف وما أكثر
الذين جيري العن على ألسنتهم مبجرد ما يغضب أدىن غضب وإذا بو يلعن
ادلرأة بأدىن غضب يغضبها ابنها تلعنو وىكذا بعض اْلشخاص مبجرد
مايغضبو شخص يلعنو والعياذ باهلل وىذا ليس من شأف ادلؤمن فقد روى
مسلم يف صحيحو عن أيب ىريرة ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،
قاؿ« :ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا» ويقوؿ صلى اهلل عليو وآلو
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وسلم «ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء ،يوم القيامة» رواه مسلم

عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو .وروى البخاري يف صحيحو عن ثابت بن
الضحاؾ ،عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ « :لعن المؤمن كقتلو» ،

فاْلمر خطَت ال جيوز لإلنساف أف يتساىل يف ىذا الشيء.
وىكذا أيضا من ادللعونُت الذي يضل أعمى عن طريقو وىكذا الذي يقع
والعياذ باهلل على هبيمة فقد روى أزتد يف مسنده من حديث بن عباس
رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم « :ملعون من كمو
أعمى عن طريق ،ملعون من وقع على بهيمة » ،فهذاف ملعوناف ادللعوف

اْلوؿ من كمو أعمى عن الطريق لعن اهلل من وقع على هبيمة لعن اهلل من
كمو أعمى عن الطريق أعمى مسكُت ال يبصر وىو يزيد عليو بأف يقوؿ
لو الطريق من ىاىنا وىي من ىاىنا ىكذا ولكن يقوؿ لو الطريق من
ىاىنا فيبقى اْلعمى يتخبط وىو أعمى فهذا والعياذ باهلل ملعوف ْلنو
خدع إنسانا أعمى وأضلو عن الطريق الصحيحة الذي ديضي عليها
بعملو أو يف ىدفو أو يف مقصده مث ادللعوف اآلخر الذي والعياذ باهلل يقع
على هبيمة ىذا منكوس الفطرة ىذا خرباف الفطرة ىذا إنساف دين عنده
شيء كثَت من الرذائل والقبائح حيث أنو يقع على هبيمة إما على أتاف
زتار أو غَت ذلك فإنو ملعوف على لساف النيب صلى اهلل عليو وسلم
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وىكذا أيضا من ادللعونُت الذي يتعاطى السيف مسلوال فقد روى اإلماـ
أزتد يف مسنده من حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي رضي اهلل
عنو قاؿ :أتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على قوـ يتعاطوف سيفا

مسلوال ،فقاؿ« :لعن اهلل من فعل ىذا؟ أو ليس قد نهيت عن ىذا» ،

مث قاؿ« :إذا سل أحدكم سيفو ،فنظر إليو ،فأراد أن يناولو أخاه،

فليغمده ،ثم يناولو إياه» وىذا كلو حىت ال يقع يف جرح بسبب ىذا
السيف ْلنو يتعاطاه مسلوال فلرمبا جرح يده وىو ال يدري ولرمبا وخزه وىو
ال يدري ولرمبا قتلو وىو ال يدري ولرمبا فقأ عينو وىو اليدري ويف ىذا
الزماف إياؾ أف تعطي شخصا السالح وىو معمر واْلماف مفتوح ىذا
مؤمن فوقعت يده
أيضا خطَت جدا لرمبا ظن أنو غَت معمر ولرمبا ظن أنو َّ
على ادلقص وإذا بو يقتل شخصا أو جيرحو أو حنو ذلك والعياذ باهلل
فاْلمر خطَت فال جيوز تعاطي السيف مسلوال وما ىو مبعٌت السيف ال
جيوز أيضا أف يتعاطى على وجو يكوف بو اذللكة والعياذ باهلل
وىكذا أيضا الذي يسب صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم
ملعوف الصحابة الذين أثٌت اهلل عليهم والذين أثٌت عليهم رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وآلو وسلم فقد ثبت عند الطرباين من حديث ابن عباس رضي
اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم« :من سب أصحابي
فعليو لعنة اهلل والمالئكة ،والناس أجمعين» فالذي يسب الصحابة
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ملعوف على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقبح اهلل الرافضة
الذين يلعنوف صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قبح اهلل
الرافضة تبًا ذلم مث تبًا ذلم الذين يقعوف يف عرض رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ويقعوف يف عرض زوجتو.
وىكذا أيضا من ادللعونُت الذين يتغوطوف يف طريق الناس أويف ظلهم روى
اإلماـ مسلم يف صحيحو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ« :اتقوا اللعانين» قالوا :وما اللعاناف يا

رسوؿ اهلل؟ قاؿ« :الذي يتخلى في طريق الناس ،أو في ظلهم» يتخلى
مبعٌت يتغوط يؤذي الناس بننت غائطو ولرمبا بعض الناس ما يشعر إال وقد
وقع على اْلذى والعياذ باهلل ودما ىو أيضا يف معناه الذين جيعلوف غرؼ
التفتيش خيرج منها اْلذى ويؤذي الناس يف طريقهم مث ىو ال حيرؾ ساكنا
ىذا خيشى عليو من اللعنة وإذا كاف الذي يباشر ىذا ويتغوط مث ىو يفعل
ذلك فما بالك بالذي جيعل غرفة التفتيش خترج على الناس فآذت الناس
أشد اْلذية فالواجب ىو ادلبادرة إف انسدت غرفة التفتيش يبدأوف يف
إصالحها فالتساىل يف ىذا ال جيوز فإنو من باب اْلذية واهلل يقوؿ والذين
يؤذوف ادلؤمنُت وادلؤمنات بغَت ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإذتا مبينا
نسأؿ اهلل عزوجل أف يوفقنا دلا حيب ويرضى
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احلمد هلل رب العادلُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ويل
الصاحلُت وأشهد أف حممداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو
وأصحابو وسلم تسليما كثَتاً إىل يوـ الدين أما بعد:
أيها الناس :من ادللعونُت أيضا من حاؿ بُت القاتل عمدا وبُت القصاص
عنو فقد روى أبو داود يف سننو من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم« :من قتل في عميا ،أو رميا
يكون بينهم بحجر ،أو بسوط ،فعقلو عقل خطإ – أي :ديتو دية

خطإ ،ومن قتل عمدا فقود يديو ،فمن حال بينو وبينو فعليو لعنة اهلل،
والمالئكة والناس أجمعين» الذي حيوؿ بُت القاتل عمدا إما أف يتوسط

لو عند القاضي حىت يكف عنو إقامة ىذا احلد عليو وإما أف يؤويو إليو
لعن اهلل من آوى حمدثا فهذا والعياذ باهلل ملعوف فالذي حيوؿ بُت القاتل
عمدا وبُت اخلصاـ عنو ملعوف عليو لعنة اهلل وادلالئكة والناس أرتعُت ال
جيوز أف يُعارض حد اهلل الواجب.
من ادللعونُت ادلرأة الوامشة وادلستومشة وكذلك أيضا النامصة وادلتنمصة
وادلتفلجة ادلغَتة خللق اهلل ففي الصحيحُت من حديث ابن مسعود رضي
اهلل عنو قاؿ «لعن اهلل الواشمات والمستوشمات ،والمتنمصات،

والمتفلجات للحسن ،المغيرات خلق اهلل تعالى» مايل ال ألعن من لعن
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وؿ
الر ُس ُ
{وَما آتَا ُك ُم َّ
النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وىو يف كتاب اهللَ :
فَ ُخ ُذوهُ} [احلشر]6 :لعن اهلل الوامشة وادلستومشة (الوامشات) رتع وامشة
اسم فاعلة من الوشم وىو غرز إبرة أو حنوىا يف اجللد حىت يسيل منو الدـ
مث حيشى ادلوضع بكحل أو حنوه فيتلوف اجللد وال يزوؿ بعد ذلك أبدا.
وادلستومشة ىي تطلب من يفعل هبا ذلك و(ادلتنمصات) رتع متنمصة
وىي اليت تطلب إزالة شعر وجهها ونتفو واليت تزيلو وتنتفو تسمى نامصة.
و(ادلتفلجات) رتع متفلجة وىي اليت تربد أسناهنا لتفًتؽ عن بعضها.
(للحسن) ْلجل اجلماؿ( .ادلغَتات خلق اهلل) مبا سبق ذكره ْلنو تغيَت
وتزوير .فهؤالء ملعونات على لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
وىكذا أيضا من ادللعونات الواصلة وادلستوصلة روى البخاري ومسلم يف
صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما «لعن النبي صلى اهلل

عليو وسلم الواصلة والمستوصلة» والواصلة ىي اليت تصل شعرىا بغَته
وادلستوصلة اليت تطلب ذلك ىؤالء ملعونات اليت تصل شعرىا بشعر آخر
تزويرا لتغرر بالناس وتريهم أف شعرىا طويل وأف شعرىا حسن وأهنا وأهنا
وىذا حيصل كثَتا من الالِت يعرسن الالِت يتزوجن فإهنا تذىب إىل تلك
ادلرأة ادلكوفرة وتطلب أف يفعل هبا ذلك ادلكوفرة ملعونة وادلرأة اليت تطلب
أف يفعل هبا ذلك ملعونة نسأؿ اهلل عزوجل أف يهدي ضاؿ ادلسلمُت
نسأؿ اهلل عزوجل أف يعصمنا من أسباب اللعنة وأف يوفقنا دلا حيب
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ويرضى وأف يأخذ بنواصينا للرب والتقوى سبحانك اللهم وِبمدؾ ال إلو إال
أنت أستغفرؾ وأتوب إليك

